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 مقدمــــــــة :
الحيػػاة سػػواء كػػاف عمػػى  أىميػػة البحػػوث العمميػػة تػػزداد يومػػا بعػػد يػػـو فػػي شػػتى مجػػاالتإف 

مػا تعانيػو مػف مشػاكؿ تربويػة أخػرى لصعيد المجاالت العممية أو المجاالت التربوية التعميمية و 
إضػافية غيػػر التػػي تطػرؽ العديػػد مػػف البػاحثيف  وحػػاولوا عبلجيػػا، فينػاؾ العديػػد مػػف الدارسػػات 

ت التربويػة والتػي التي تناولت  في أطرىا النظرية والتطبيقية موضوعات ذات عبلقػة بالمشػكبل
الػػػػذي يبػػػػدو لموىمػػػػة األولػػػػى كمشػػػػكمة خاصػػػػة بالطالػػػػب  الدراسػػػػي الفشػػػػؿمػػػػف أبرزىػػػػا موضػػػػوع  

دراسػػيًا وال تخػػرج عػػف نطػػاؽ فرديتػػو بينمػػا ىػػي فػػي الواقػػع مشػػكمة ذات جوانػػب متعػػددة  المتعثػػر
بالنسبة لمتمميذ نفسو مف حيث قمقو عمى مستقبمو أو مف حيػث قدرتػو عمػى التعػايش واالنسػجاـ 

باىتمػػػاـ المؤسسػػػات التعميميػػػة فػػػي  مػػػع بػػػاقي أفػػػراد المجتمػػػع، ومػػػف ىنػػػا تبػػػرز خطػػػورة نتائجيػػػا
يػػة المعاصػػرة عمػػى المسػػتويات المحميػػة والعربيػػة والعالميػػة. وتعػػود أىميػػة مختمػػؼ الػػنظـ التربو 

ىػػػذه البحػػػوث لمػػػا تمػػػدنا بػػػو مػػػف حقػػػائؽ وبيانػػػات ومعمومػػػات ومعػػػارؼ فػػػي عػػػبلج ظػػػاىرة مػػػف 
ومػػف بػػيف ىػػذه ، الظػػواىر التػػي نعػػاني منيػػا فػػي الوقػػت الحاضػػر وسػػبؽ وأف عانػػت منيػػا األمػػـ

لمتوسػػطة و الثانويػػة والتػػي تعػػد طػػوار االبتدائيػػة و اسػػي لتبلميػػذ األار الد الفشػػؿالظػػواىر ظػػاىرة 
أصعب المشاكؿ التي تعػاني منيػا الػدوؿ العربيػة بصػفة عامػة والجزائػر بصػفة خاصػة لمػا  مف

ليذه الظاىرة مف آثار سمبية تؤثر في تقدـ المجتمع الواحد وتطػوره وتقػؼ كمعضػمة أمامػو ،وال 
بحيػث  مية وعدـ اندماج األفػراد فػي التنميػةسيما أنيا تساىـ بشكؿ كبير وأساسي في تفشي األ

يصػػبح المجتمػػع الواحػػد خميطػػا مػػف فئتػػيف ممػػا يػػودي لصػػعوبة التوافػػؽ بػػيف الفئتػػيف فػػي األفكػػار 
واآلراء وممػػا يزيػػد مػػف حجػػـ األميػػة والبطالػػة ويضػػاعؼ المشػػكبلت االجتماعيػػة مػػف انحػػراؼ و 

دي إلػػػى ؤ التسػػػرب عمومػػػا يػػػجنػػػوح لئلحػػػداث وسػػػرقة و اعتػػػداء عمػػػى اآلخػػػريف وممتمكػػػاتيـ و 
 الفشػؿو تحويؿ اىتماـ المجتمع مف البناء والتطور واالزدىػار إلػى زيػادة السػجوف والمستشػفيات 

المدرسػػي  كػػذلؾ يشػػكؿ الفاقػػد التعميمػػي فػػي المرحمػػة الدراسػػية ليػػذا كػػاف وال يػػزاؿ مثػػار اىتمػػاـ 
نػػو والتػػي إف اسػػتمرت القػػائميف عمػػى شػػؤوف التربيػػة والتعمػػيـ بػػالنظر إلػػى المخػػاطر المترتبػػة ع

 .دوف  معالجة ستؤدي إلى تقويض دعائـ المجتمع
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 اتيػػػػػػةالذوالبيئيػػػػػػة االيكولوجيػػػػػػة و  وبمػػػػػػا أف العوامػػػػػػؿ االجتماعيػػػػػػة واالقتصػػػػػػادية والثقافيػػػػػػة 
ف التوافػؽ يحػوؿ دو  و تيميشػا قصاءً إشكالو سواء أه و لبلستبعاد االجتماعي و في جميع صور 

مػف سػتبعد التمميػذ الدراسػي وي بالفشػؿ وتػعبلقىػذه مػدعاة لمبحػث فػي و  ،و االندماج االجتمػاعي
وجػب مػف خػبلؿ ىػذه و عميػو ، ىذه الظػاىرةقصرا أو طوعا لموقوع في مطب الوسط المدرسي 

و  االسػػتبعاد االجتمػػاعيو  الفشػػؿ المدرسػػيالمتوقعػػة بػػيف ظػػاىرة راسػػة الكشػػؼ عػػف العبلقػػة الد
الباحػث  ـلتنػاوؿ الموضػوعي ليػذه الدراسػة قسػبغيػة او ،في جميػع صػوره السػالفة الػذكر  الفشؿ 
 :وفقا لما يمي دراستو إجراءات

الفصػػػؿ األوؿ أبػػػرزت مػػػف خبللػػػو موضػػػوع الدراسػػػة التػػػي تناولػػػت فيػػػو  تحديػػػد اإلشػػػكالية 
باإلضػػافة إلػػى ، وكػػذا المفػػاىيـ األساسػػية لمدراسػػة، وزاويػػة الدراسػػة و تحديػػد التسػػاؤؿ الرئيسػػي

مدراسة وأسباب اختيارىا الذاتية والموضوعية و التطرؽ بمػا تػـ فيمػو ل العممية والعممية األىمية
عمى عدة مراجع  إلى التعريفات اإلجرائية لمفاىيـ الدراسة وكذا بعض الدراسات  االطبلعبعد 

 .التي تطرقت لمموضوع ذاتومشابية مف حيث متغيرات الدراسة السابقة وال
عدة عناصر ميمة لكشػؼ الحجػاب عمػى  تطرؽ فيو الباحث إلىأما الفصؿ الثاني والذي 
و المفػػػاىيـ المرتبطػػػة بػػػو كػػػالفقر االجتمػػػاعي  داالسػػػتبعامفيػػػـو ببعػػػض المتغيػػػرات ذات الصػػػمة 

اده أبعػفػي ذلػؾ اإلشػارة إلػى أشػكالو و  واالغتراب و نشأة و تطور الدراسػة فػي ىػذه الظػاىرة بمػا
بلسػػتبعاد االجتمػػاعي وانعكاسػػاتو و خمصػػنا خػػبلؿ ىػػذا الفصػػؿ و مظػػاىره و العوامػػؿ المؤديػػة ل

 الستبعاد االجتماعي .المدارس و الرؤى النظرية لظاىرة اإلى 
لتعػػرؼ والتػػأخر واإلىػػدار التربػػوي وا فتطرقنػػا فيػػو إلػػى الفشػػؿ المدرسػػي الثالػػث أمػػا الفصػػؿ 

ي ذلػػؾ التطػػرؽ المدرسػػي بمػػا فػػ ؿ الفشػػعمػػى شػػتى أنػػواع التسػػرب المدرسػػي و أشػػكالو عوامػػؿ  
الفشػػؿ نتػػائج  واإلشػػارة إلػػىالشخصػػية لمتسػػرب المدرسػػي والعوامػػؿ لشػػرح   لمعوامػػؿ التربويػػة با

 المدرسي 
 الدراسػي  لمفشػؿالدافعة  ظروؼمل الذي عمدت مف خبللو إلى التطرؽ: و الرابع أما الفصؿ 
 الظػروؼالعممية التعميميػة والمتمثمػة فػي مف ظروؼ خارجة عف سياؽ المدرسة و وما يحيط بو 



 

 

 ج 

 

والمواقػؼ المتباينػة  االجتماعية مف حيث  التعرض إلى مفيوميا بما في ذلؾ العػادات والتقاليػد
الصػػػحية الخػػدمات و مػػف التعمػػيـ  بصػػػفة عامػػة  وتعمػػيـ الفتػػػاة وكػػذا الظػػروؼ البيئيػػػة والسػػكنية 

كػػػذا سػػػري والطػػبلؽ وتعػػػدد الزوجػػػات و الرفػػػاؽ والتفكػػػؾ األجماعػػة اإلىمػػػاؿ و و أسػػاليب التنشػػػئة و 
االقتصػػادية  الظػػروؼلمفيػػـو ادي بصػػفة خاصػػة مػػف خػػبلؿ التطػػرؽ العامػػؿ المعيشػػي واالقتصػػ

الوضػػػع المعيشػػػي الػػػذي يترعػػػرع فيػػػو التمميػػػذ الفقػػػر و و لػػػدخؿ األسػػػري ومؤشػػػر السػػػكف ومسػػػتوى ا
المدرسػية مػف عمػى الوضػع الدراسػي ميمػا أوتيػت العوامػؿ  مفية أسرية مما قػد يفقػده السػيطرةبخ

 قوة لمسيطرة عمى ذلؾ الستمرارية مزاولتو المقاعد الدراسية.
أنواعيػػا وشػػرح  رضػت الػػى مفيػػـو العوامػؿ الثقافيػػةفػي مػػا يمػػي ذلػؾ وخػػبلؿ ىػػذا الفصػػؿ تع

قصػػػور الػػػوعي بأىميػػػة االجتمػػػاعي عمػػػى التسػػػرب المدرسػػػي و  ثػػػر المسػػػتوى الثقػػػافي لممحػػػيط أ
ثػػر التقػػدـ التكنولػػوجي بمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف أو  ة خاصػػةبصػػفالتعمػػيـ بصػػفة عامػػة و تعمػػيـ البنػػات 

 .وسائؿ االتصاؿ العابرة لمحدود
االيكولوجيػة التػي مػف شػأنيا أف تقمػؿ مػف الدافعيػة تجػاه لؾ تـ التطػرؽ لمعوامػؿ البيئيػة كذو 
الصػػحراوية القاسػػية و كػػذا العوامػػؿ س خاصػػة فػػي المنػػاطؽ غيػػر الحضػػرية والمبعثػػرة و التمػػدر 

الشخصػػية التػػي قػػد تكػػوف العوامػػؿ الذاتيػػة الدراسػػي و معاممػػة داخػػؿ الوسػػط المدرسػػية و طػػرؽ ال
المشػكبلت النفسػية و قمػة التحصػيؿ الدراسػي بشػكؿ و  كاإلعاقػةتمدرس التمميػذ م أماعثرة  حجر
 .عاـ 
قتصػادية ا نشير فػي الفصػؿ الخػامس إلػى مػا تعمػده الباحػث مػف تنػاوؿ لمدراسػة السوسػيوو 

تقنيػػػات بوالثقافيػػػة لواليػػػة الػػػوادي كمبػػػرر لؤلخػػػذ الصػػػحيح لمكػػػاف الدراسػػػة مسػػػتعينا فػػػي ذلػػػؾ  
ىػػذا الفصػػؿ  التصػػنيؼ المعمػػوؿ بػػو وطنيػػا فػػي تصػػنيؼ الفقػػر و درجػػات اليشاشػػة و تػػـ خػػبلؿ

التطرؽ لمحياة االجتماعيػة و االقتصػادية لواليػة الػوادي كمنطقػة صػحراوية و كػذا البمديػة محػؿ 
ة االمبريقيػػة بعػػد قيػػاس ىشاشػػتيا وفػػؽ نقػػاط اسػػتداللية تبػػرز أىميػػة الدراسػػة و تػػـ دراسػػة الدراسػػ

 البطالة و التربية وية بما في ذلؾ السكف و السكاف ومؤشر الثروة و المؤشرات الحي



 

 

 د 

 

والصػػحة عمػػى اعتبارىػػا محػػددات لبلسػػتبعاد االجتمػػاعي لمفئػػات اليشػػة فػػي المنػػاطؽ المعزولػػة 
 لتكفؿ بالمؤشرات الضرورية لمعيش الكريـ.المبعثرة التي تفتقد ا

سػيتـ مػف خػبله الخاص باإلجراءات المنيجيػة لمدراسػة والػذي باعتباره  السادسما الفصؿ أ
المجػػػاؿ البشػػػري التعػػػرؼ عمػػػى مجػػػاالت الدراسػػػة االمبريقيػػػة بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ والنػػػزوؿ الميػػػداني و 
 وىػػػ وكيفيػػػة اختيػػػار وعمػػػى مجتمػػػع البحػػػث وخصائصػػػ التطمػػػعالزمػػػاني و والمجػػػاؿ المكػػػاني و 

المعتمػػدة مػػف أدوات أدوات الدراسػػة و اإلجػػراءات المنيجيػػة المتبعػػة والمػػنيج المتبػػع فػػي الدراسػػة 
األسػػػػاليب اإلحصػػػػائية المسػػػػتخدمة لتكمػػػػيـ و االسػػػػتبياف لجمػػػػع البيانػػػػات والمبلحظػػػػة والمقابمػػػػة و 

 الظاىرة وفؾ شفراتيا 
ومناقشػة فرضػيات الدراسػة المرتبطػة لعػرض وتحميػؿ  سػابعلفصؿ الفيما يمي تطرقت إلى ا

المدرسػػػػػي  لفشػػػػػؿبا وعبلقتيػػػػػاوالذاتيػػػػػة البيئيػػػػػة بػػػػػالظروؼ االجتماعيػػػػػة واالقتصػػػػػادية والثقافيػػػػػة و 
ليػذه الدراسػة التػي يػدور إشػكاليا نتػائج اقتراحات وخاتمػة التوصؿ إلى و  وعرض لنتائج الدراسة

المركبػػة ووضػع الدراسػػة فػػي أطرىػػا الكميػػة التػػي نسػػتنطؽ العػػرض الجػػداوؿ الجزئيػػة و  ثػػرأحػوؿ 
المدرسػػػي  الفشػػػؿبذات العبلقػػػة لخاصػػػة باالسػػػتبعاد االجتمػػػاعي العوامػػػؿ امػػػف خبلليػػػا مجمػػػؿ 

 .  في المدرسة الجزائرية لمتمميذ 
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 تمييد :
يعتبػػػر موضػػػوع الدراسػػػة مطمبػػػا ضػػػروريا فػػػي عػػػرض أبعػػػاد الموضػػػوع والبحػػػث والػػػذي يمقػػػي 
الضػػػوء بػػػدوره عمػػػى مسػػػتوى التصػػػور والممارسػػػة  الػػػذي سيسػػػعى الباحػػػث مػػػف خبللػػػو إلػػػى 

ألىميػػػة اختيارىػػػا مػػػف الناحيػػػة الذاتيػػػة والموضػػػوعية وا وأسػػػبابالدراسػػػة  إشػػػكاليةاسػػػتعراض 
والتطػرؽ إلػى  وعبلقتو بالفشؿ الدراسػي االستبعاد االجتماعيظاىرة العممية والعممية لدراسة 

ؽ مػػػف دراسػػػات فػػػي ىػػػذا سػػػب المعتمػػػدة امبريقيػػػا والتطمػػػع إلػػػى مػػػا اإلجرائيػػػةمجمػػػؿ المفػػػاىيـ 
بغيػػػػة معرفػػػػة مجػػػػاالت التشػػػػابو والقواسػػػػـ المشػػػػتركة بػػػػيف متغيراتيػػػػا ومتغيػػػػرات ىػػػػذه  المجػػػػاؿ
 .الدراسة 
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 : الدراسة شـــــــــكاليةإ -1

يواجػػو التعمػػيـ بصػػفة عامػػة والتعمػػيـ فػػي األطػػوار األولػػى  بصػػفة خاصػػة فػػي الػػوطف العربػػي 
 ةىػػػػي مشػػػػكم سػػػػيادر الفشػػػػؿ المشػػػػكبلت متعػػػػددة ومتشػػػػعبة وممػػػػا ال خػػػػبلؼ فيػػػػو أف ظػػػػاىرة 

ولكػف ، عويصة ال تقتصر عمى بمد دوف آخػر وال عمػى جيػة دوف أخػرى فالكػؿ معػرض ليػا
وتظيػػر ىػػذه المشػػكمة بصػػفة  ،بنسػػب متفاوتػػة وذلػػؾ بحسػػب القػػدرة عمػػى المقاومػػة والعػػبلج

 ثيػػػحالمنػػػاطؽ الريفيػػػة فػػػي الثانويػػػة وخاصػػػة خاصػػػة فػػػي المرحمػػػة االبتدائيػػػة والمتوسػػػطة و 
لنمػػػػو المتزايػػػػد لعػػػػدد التبلميػػػػذ وغػػػػبلء المعيشػػػػة ولعػػػػؿ أصػػػػبح  يػػػػزداد حجميػػػػا كثيػػػػرا نتيجػػػػة ا

 االمتغيػػرات التػػي حػػدثت وتحػػدث دومػػا عمػػى المنظومػػة التربويػػة مػػف حيػػث أف ىنػػاؾ اىتماًمػػ
بػػػيف مختمػػػؼ الفػػػروع والدراسػػػات االجتماعيػػػة التػػػي قامػػػت بدراسػػػة المشػػػكبلت التػػػي  امعاصػػػرً 

مؤسسػػػة الأمػػػا نابعػػػة مػػػف  .تواجػػػو البيئػػػة الداخميػػػة لممدرسػػػة والبيئػػػة الخارجيػػػة وىػػػذه األخيػػػرة
يج  أو نابعػػة مػػف عوامػػؿ تربويػػة ذاتيػػا أي بمػػا تشػػممو مػػف إدارة ومػػف مدرسػػيف وزمػػبلء ومػػنال

نابعػػة مػػف التمميػػذ ذاتػػو فػػي حالتػػو النفسػػية أو  أو بيئيػػة ة وثقافيػػةاجتماعيػػة واقتصػػاديخارجية؛
فػػي تعطيػػؿ مسػػيرة ىػػذا التمميػػذ وتمنعػػو  االصػػحية وىػػذه المشػػاكؿ تكػػوف سػػببً  أو االنفعاليػػة أو

 مف تحقيؽ ما يطمح إليو وما ينتظره منو المجتمع .
ؿ المختمفػػػة  ومػػف بػػيف المشػػكبلت االجتماعيػػة التربويػػة التػػػي تواجػػو التبلميػػذ فػػي المراحػػ

المدرسػػي؛ حيػػث تعػػد سػػيرورة ىػػذه الظػػاىرة مػػف أصػػعب المشػػاكؿ التػػي  الفشػػؿىػػي مشػػكمة 
يعػػاني منيػػا مجتمعنػػا بصػػفة خاصػػة لمػػا ليػػا مػػف أثػػار سػػمبية  فػػي قيػػاـ المجتمػػع و تطػػوره 
وتقؼ حجر عثرة  أمامو  حيث أصبحت مثيرة لقمؽ التربوييف والعامميف بالحقؿ االجتمػاعي 

ىـ بشكؿ كبير وأساسي في تفشي اآلفات االجتماعيػة وعػدـ انػدماج األفػراد والسيما أنيا تسا
 الفاشػػميف دراسػػياالمتعممػػيف و فئػػة  ،بػػيف الفئتػػيف افػػي التنميػػة بحيػػث يصػػبح المجتمػػع خميًطػػ

ؾ نتيجػػػة لصػػػعوبة الػػػذي يػػػؤدي إلػػػى  تػػػأخر المجتمػػػع عػػػف المجتمعػػػات األخػػػرى وذلػػػاألمػػػر 
حيػث تعػد ىػذه الظػاىرة مػف ، واآلراء والكؿ يعمؿ حسب شػاكمتو في األفكار ةالتوافؽ بيف فئ
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مظػػاىر اليػػدر التربػػوي وىػػي باإلضػػافة  لػػذلؾ تعػػود الػػى جممػػة مػػف اآلثػػار السػػمبية عمػػى كػػؿ 
مف المتسرب والحياة التي  مف حولو، مما يؤدي إلى ضعؼ في كثير مف األحيػاف مسػتوى 

لتطػػوير أي مجتمػػع  اضػػروريً  اشػػرطً  القػػوة البشػػرية يعػػدمشػػاركتو فػػي بنػػاء مجتمعػػو، فوجػػود 
بشػػكؿ كػػاؼ وتقدمػػو ،ومنػػو  فالتسػػرب ىػػو احػػد العوامػػؿ المعيقػػة فػػي تأىيػػػؿ الثػػروة البشريػػػة 

مبكر عػف الدراسػة والػرفض النقطاع واال فالتعثر فيو ظػاىرة مرضية في ميػداف التربيػة مزاؿ
العزوؼ الكمػي أو عػدـ بػذلػؾ و  والتمميػذ لػو الحػؽ فػي متابعػة تعميمػو العزوؼ في وقت فيػو 

أخرى غير مدرسية محؿ تعاممنا خػبلؿ ىػذه و االلتحاؽ بالمؤسسات التعميمة لعوامؿ مدرسية 
االجتماعيػػة المتمثمػة  الظػروؼوىػي  بالفاشػؿ مدرسػياالدراسة وىي تمػؾ العوامػؿ التػي تحػيط 

و أسػػػػػاليب المعاممػػػػػة الوالديػػػػػة وجماعػػػػػة الرفػػػػػاؽ ميػػػػػة التنشػػػػػئة االجتماعيػػػػػة  لمطفػػػػػؿ و فػػػػػي عم
الوسػػائؿ التكنولوجيػػة نيػػة والرياضػػية ووسػػائؿ اإلعػػبلـ و المؤسسػػات االجتماعيػػة األخػػرى الدي

 غيرىا .لكؿ الفئات التعميمية والترفييية و  اً دت برامجاخترقت كؿ الحدود و أوج التي
االقتصاديػة التي سنتناوؿ فييا الجانب المادي لؤلسرة ومػدى قػدرتيا عمػى  العوامؿ أما

تمبيػػة المتطمبػػات الدراسػػية والنفقػػات التعميميػػة وتػػوفير الحاجػػات المناسػػبة الخاصػػة بػػالظروؼ 
ما يضػطر لػو الطفػؿ عنػد و لمراحة والتكيؼ المدرسػي، ومستمزمات الداخمية لمبيت مف الغرفة

 .تعذر ىذا الدور
ى الثقػػػػػافي والمسػػػػػتو  ؿ الػػػػػوعيعامػػػػػ مػػػػػؿ الثقافيػػػػػة والتػػػػػي تتمحػػػػػور حػػػػػوؿ دورامػػػػػا العوا

لتعمػيـ البنػات بصػفة خاصػة ومػا ىػي والتعميمي لموالديف ومدى تقبميـ لمتعمػيـ بصػفة عامػة و 
دواعي الحػوار األسػري حػوؿ القضػايا الخاصػة بػالتعميـ واالنضػماـ إلػى النػوادي والجمعيػات 

الجانػػب  عبلقػػةالصػػحة النفسػػية و الجانػػب الػػذاتي و  مػػدىو  التعمػػيـ المسػػجديودور الثقافػػة و 
 .الدراسي  بالفشؿالبيئي االيكولوجي 

 : اآلتيو لئلحاطة بيذا الموضوع أف نطرح التساؤؿ الرئيسي 
 ؟ لمتالميذ المتسربين دراسيااالستبعاد االجتماعي  و الفشل الدراسي  ىي العالقة بين  ما
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ػػػ لمطػػػروح ليػػػذهوعمػػػى ضػػػوء اإلشػػػكاؿ الرئيسػػػي ا االسػػػتبعاد عوامػػػؿ ا كانػػػت الدراسػػػة ولمَّ
اقتصػػػػرنا دراسػػػػتنا حػػػػوؿ ثػػػػبلث أوجػػػػو ىامػػػػة  نػػػػاكثيػػػػرة ومتعػػػػددة فػػػػي أوجييػػػػا فإن االجتمػػػػاعي

 و الػذاتي يالبيئػو ومحورية تتمثؿ في العامؿ االجتمػاعي األسػري و االقتصػادي و الثقػافي 
 مف خبلؿ ما سنتعرض لو مف أسئمة جزئيػة تتمثؿ فيما يمي  :

 الدراسة:تساؤالت  -
 المدرسي لدى المتسربيف دراسيا؟ الفشؿظاىرة ب عبلقةاالجتماعية االستبعاد لعوامؿ ىؿ  -
 المدرسي لدى المتسربيف دراسيا؟ الفشؿظاىرة ب عبلقةاالقتصادية  االستبعاد لعوامؿىؿ  -
 المدرسي لدى المتسربيف دراسيا؟ الفشؿظاىرة ب عبلقةالثقافية  االستبعاد لعوامؿىؿ  -
 المدرسي لدى المتسربيف دراسيا؟ الفشؿعبلقة ب البيئية داالستبعا لعوامؿىؿ  -
 المدرسي لدى المتسربيف دراسيا؟ الفشؿظاىرة بعبلقةالذاتية  االستبعاد لعوامؿىؿ  -

 تحديد الفرضيات :
يتسنى  لمباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة االستعانة  بفرضػيات وذلػؾ مػف أجػؿ اإلحاطػة ل

باألسػػػػئمة فػػػػي مختمػػػػؼ جوانبيػػػػا و التحقػػػػؽ منيػػػػا فػػػػي أطرىػػػػا االمبريقيػػػػة عمػػػػدت  إلػػػػى سػػػػف 
 الفرضيات التالية 

 الفرضيــة الرئيسيـــة :
يــة و الذاتيــة لالســتبعاد بجميــع ظروفــو االجتماعيــة منيــا و االقتصــادية و الثقافيــة والبيئ

 ظاىرة الفشل المدرسي لمتمميذ.ب عالقة
 الفرضيـــات الفرعيــــة : -

الفرضػػية إلػػى أجػػزاء  تفكيػػؾالدراسػػة الميدانيػػة يمجػػأ الباحػػث إلػػى  حديػػد معػػالـمػػف أجػػؿ ت
 الفرضيات الجزئية الى ما يمي : وعنصبقصد التقصي العممي حيث 

 .المدرسي لدى المتسربيف دراسيا الفشؿب عبلقةاالجتماعية االستبعاد لعوامؿ  -
 .المدرسي لدى المتسربيف دراسيا الفشؿظاىرة ب عبلقةاالقتصادية  االستبعاد لعوامؿ -
 .المدرسي لدى المتسربيف دراسيا الفشؿظاىرة ب عبلقةالثقافية  االستبعاد لعوامؿ -
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 .المدرسي لدى المتسربيف دراسيا الفشؿظاىرة عبلقة ب البيئية دلعوامؿ االستبعا -
 .المدرسي لدى المتسربيف دراسيا الفشؿظاىرة بعبلقةالذاتية  االستبعاد لعوامؿ -
 :الدراسة ىميــــة وأسباب اختيار أ -2
 أىمية الدراسة : -2-1

 الفشؿفقد حظي موضوع ىذه الدراسة مف خبلؿ األىمية العممية و العممية  أىميةتبرز 
باىتماـ المؤسسات التعميمية في مختمؼ النظـ  و التعثر و التسرب و اليدر سيادر ال

 .المستويات المحمية والعربية والعالمية التربوية المعاصرة عمى
 األىمية العممية :

  مػػف منطمػػؽ أف قضػػية التعمػػيـ ىػػي محػػور اىتمػػاـ القيػػادات السياسػػية حيػػث أف االىتمػػاـ
فػي بنػاء نيضػة الػوطف  بتطوير التعميـ يعد ركيزة أساسية لئلصبلح والتنمية وعنصػرا حيويػا

وكذلؾ بعدا ميما مف أبعاد األمف القومي إذا ما أردنا أف نحتؿ مكانة نسػتحقيا فػي عػالـ ال 
ذلؾ وعمػى لػيا والتعميـ ىو السبيؿ األمثؿ يعترؼ إال بالقدرة عمى إنتاج المعمومات واستيبلك

الرغـ مف كثػرة البحػوث التػي وجيػت نحػو ىػذه الظػاىرة إال أف نتػائج البحػوث لػـ تػؤدي إلػى 
 .الرضا والكفاية في ىذا الموضوع 

  ىمية العممية األ: 
 :فيما يمي االجتماعي  دبعوامؿ االستبعاوعبلقتو  المدرسي  ؿدراسة الفش أىميةتكمف 

موضػػوع تربػػوي يػػدخؿ ضػػمف دراسػػات عمػػـ االجتمػػاع التربػػوي يسػػتدعي  الفشػػؿ المدرسػػي -
 الدراسة .

كػػوف النتػػائج السػػمبية ليػػا تػػأثير عمػػى الفػػرد و المجتمػػع تسػػتدعي الدراسػػة و الوقػػوؼ عمػػى  -
 وألنو يساىـ في إيقاؼ نزيؼ تدىور المعرفة لدى التمميذ .، األسباب ذات العبلقة

 :الدراسةاختيار  أسباب -2-2
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 المػػؤثرةليػػذه الدراسػػة  التػػي تتجمػػى فػػي دراسػػة الظػػروؼ  لباحػػثا أسػػباب اختيػػارتتبمػػور 
خػػػارج األطػػػر المدرسػػػية حػػػوؿ مػػػا أممتػػػو االعتبػػػارات العمميػػػة و العمميػػػة مػػػف دافػػػع و حػػػوافز  

 تتمثؿ في ما يمي:
 ذاتيــــة :  أسباب 

لػػػدى وزارة التضػػػامف فػػػي وكالػػػة التنميػػػة االجتماعيػػػة  مػػػاعيتمخػػػتص إج الباحػػػث كػػػوف
جػػراء التحقيقػػات االجتماعيػػة  وا  ، ىػػو متابعػػة جيػػوب الفقػػر هدور حيػػث أف الػػوطني و األسػػرة ،

الوقػػػػوؼ عمػػػػى الظػػػػروؼ والعوامػػػػؿ االجتماعيػػػػػة المزريػػػػػة برفػػػػع و  ،سػػػرية لمفئػػػػات اليشػػػػةو األ
الوساطػة والمتابعػة المشروعػػة والمخولػة و سمطات الوصية عف طريؽ المرافقػة االحتياجات لم

سػػػمبية مؤديػػػة محػػػؿ الدراسػػػة الظػػػاىرة  مفضػػػية إلػػػى أفالنتػػػائج ال ذلػػػؾ مػػػف بمػػػا فػػػيقانونػػػا و 
ارتأيػػت  المسػػاىمة فػػي الكشػػؼ و لبلنحػػراؼ وانتشػػار اآلفػػات االجتماعيػػػة  وعمالػػة األطفػػاؿ 

سػػػبابيا ومػػػدى ارتباطيػػػا بػػػالمتغيرات غيػػػر المدرسػػػية الخارجيػػػة التػػػي يصػػػعب أعػػػف مختمػػػؼ 
 غيرات .مت ةالتحكـ والسيطرة فييا نتيجة لتداخؿ عد

 موضوعية : أسباب 
المدرسػػي فػػي ضػػوء  الفشػػؿتػػتمخص الػػدوافع الموضػػوعية فػػي تنػػاوؿ ىػػذه الدراسػػة حػػوؿ 

التػي االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و البيئيػة و الذاتيػة  أشكالومتغيرات االستبعاد في 
 ىي األسباب المتعمقة بموضوع الدراسة ويمكف تمخيصيا في النقاط التالية : 

ـ اجتمػػػػاع التربيػػػػة الػػػػذي يعنػػػػى مػػػػموضػػػوع الدراسػػػػة يعػػػػد مػػػػف االىتمامػػػػات الرئيسػػػية لعأف  -
 بالمجاالت التربوية و خاصة المشكبلت التربوية وتقديـ حموؿ مناسبة ليا . 

فاقػػػػد تعميمػػػػي و بالتػػػػالي يعػػػػد مشػػػػكمة مػػػػف  فيػػػػو التسػػػػرب الفشػػػػؿ الدراسػػػػي بمػػػػافػػػػي كػػػػوف  -
بويػػػة فػػػي مجتمعنػػػا إلػػػى المعػػػدالت المشػػػكبلت التػػػي تحػػػوؿ دوف الوصػػػوؿ إلػػػى الخطػػػط التر 

 المطموبة .
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المدرسػػي فػػي السػػنوات األخيػػرة حيػػث ازدادت ظػػاىرة البطالػػة انتشػػارا  اليػػدرتفػػاقـ ظػػاىرة  -
الجريمػة ...الػ  مما ينجـ عف ذلؾ مف تعاظـ لمظواىر االجتماعية السمبية مػثبل االنحػراؼ و 

 ات استقرار المجتمع و تطوره .عيقعد كميا مف مالتي تو 
إف التحػػػوالت البنائيػػػة فػػػي الييكػػػؿ الػػػوظيفي لمنظػػػاـ االجتمػػػاعي و االقتصػػػادي لمجتمعنػػػا  -

تقتضػػي الػػتحكـ فػػي التقنيػػات الحديثػػة وذلػػؾ عػػف طريػػؽ تحسػػيف الميػػارات التعميميػػة و التػػي 
 لف تتأتى إال بإيجاد الحموؿ التي مف شأنيا الحد مف تسرب األعداد اليائمة مف المدرسة 

 و الثقافيػػػة و البيئيػػػة و الذاتيػػػة جتماعيػػػة والثقافيػػػة واالقتصػػػادية الكشػػػؼ عػػػف العوامػػػؿ اال -
وذلؾ مف خػبلؿ دراسػة العبلقػة  لظاىرة التعثر و الفشؿ المدرسي في مجمؿ صوره المؤدية 
 بينيما .

 أىــداف الدراســــة : - 3
االسػػػتبعاد االجتمػػػاعي و عبلقتػػػو بالفشػػػؿ موضػػػوع  خػػػوض غمػػػار البحػػػث حػػػوؿمػػػف خػػػبلؿ 
ىػذا التنػاوؿ النظػري و التطبيقػي  الباحػث مػف وراء يسعى الباحػث الذي  تمميذ  والدراسي لم

 إلى الوصوؿ إلى مجموعة مف األىداؼ والمرامي وىي :
  سي والتعريؼ  بيا .ادر ال الفشؿتسميط الضوء عمى ظاىرة 
  سي .ادر ال الفشؿظاىرة ب المتعمقة االستبعاد االجتماعي عوامؿمعرفة 
  السػمبية لمتنشػئة االجتماعيػة الخاطئػػة عمػى التمميػذ و التنويػو إلػى الحػػد التوعيػة بالتػأثيرات

 منيا في مقترحات الدراسة.
  التػػي و التسػرب المدرسػػي و  التعثػػرتسػييؿ وضػػع الحمػوؿ التػػي يمكػف أف تتبػػع لمتقميػػؿ مػف

 نسب الفاقد التعميمي في الجزائر و العمؿ عمى التنويو لخطورتيا و التقميؿ منيا زادت مف 
 ممفاىيم األساسية لمدراسة  :للتعريفات اإلجرائية ا - 4

الذي يترجـ بدوره الميمات البحثية التي إلى الجانب المفاىيمي المعتمد و  إف الحاجة
يسعى الباحث مف خبلليا إلى فؾ المبس حوؿ بعض المفاىيـ التي تجعؿ مف البحث 

جرائية يعتمدىا إات العممي عممية صحيحة ومجدية مترجمة لما يوحيو الميداف مف تعريف
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الباحث مف خبلؿ مدى تطمعو لؤلطر االمبريقية لمدراسة يجعميا كمرتكز نظري يساعده في 
الدافعة  باالستبعاد االجتماعيبعوامؿ  ومف خبلؿ اختيار الباحث لمدراسة الخاصة، بحثو

حيث والبيئية والذاتية  االقتصادية والثقافيةسي وتناوؿ العوامؿ االجتماعية و ادر اللمفشؿ 
 :يتعرض إلى المفاىيـ األساسية لمدراسة مف خبلؿ ما يمي

بيئيػػة  أوثقافيػػة  أو اقتصػػادية أو اجتماعيػػة ويعنػػي إقامػػة مصػػدات  : االســتبعاد االجتمــاعي
المجتمػػػػع، وتعطيػػػػؿ فعاليتيػػػػا وعرقمػػػػة  حػػػػراؾمعينػػػػة عػػػػف فئػػػػات  أولعػػػػزؿ طبقػػػػات أو ذاتيػػػػة 

 اندماجيا االجتماعي، ومف ثـ فقدانيا لحقوقيا وتيميش دورىا في صناعة الحياة العامة.
 :والمفاىيم المرتبطة بوالمدرســي  الفشل -4-1

انحراؼ التمميذ بشكؿ يجعمو بعيدا عف و نزالؽ اتكيؼ الدراسي، و التأخر والبلَّ المقصود بو 
 ظاىرة مرضيةيعتبر  التعثر الدراسيو ، متوقع منو مف فعؿ تعميمي قائـ المنتظرةاألىداؼ 
 و تزيد مف نسب الرسوب والتسرب التعميمي. التحصيؿ الدراسيتقمؿ مف 

  بيئيػػػػػة  أو عػػػػػف الدراسػػػػػة ألسػػػػػباب اجتماعيػػػػػة واقتصػػػػػادية الفتػػػػػورالتسػػػػػرب المدرسػػػػػي ىػػػػػو
مراحػػؿ فظيػػـ النظػػاـ التربػػوي قبػػؿ إكمػػاؿ ميػػذ الػػذيف يمكمػػا تشػػمؿ التبل ذاتيػػة  أوومدرسػػية أ

 التعميـ المنوطة بالتمميذ في ذلؾ السف.
  التسػرب المدرسػي ىػو انقطػاع الطالػب عػػف المدرسػة انقطاعػا نيائيػا قبػؿ أف تػتـ المرحمػػة

 اإللزامية .
 كػػامبل عػػف الدراسػػة قبػػؿ اسػػتكماؿ الفتػػرة المقػػررة ألسػػباب خػػارج  اانقطػػاع المػػتعمـ انقطاًعػػ

 ي .النظاـ المدرس
 :الدافعة لمفشل الدراسي الجتماعية لالستبعادالعوامل ا 4-2
فػػي مجمػػؿ المؤشػػرات والمتغيػػرات التػػي تحػػيط بالتمميػػذ خػػارج االجتماعيػػة العوامػػؿ تتمثػػؿ    

لممؤسسة االجتماعية غير  الوسط المدرسي الذي يعيش فيو التمميذ عند العودة مف المدرسة
اىػػا الواسػػع بمػػا فػػي بمعنفػػي اطػػر تعميميػػة تربويػػة رسػػمية  الوسػػط المدرسػػي داخػػؿو أالرسػػمية

التػي وبيئية و ذاتيػة   أثنيةوعرقية  اعية وأسرية و اقتصادية و ثقافيةاجتم ذلؾ مف مؤشرات
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 أوخبللػػو و يتػػأثر بػػو سػػمبا يتعامػػؿ مػػف التمميػػذ ويتػػأثر بيػػا لتصػػبح كمخػػرج سػػموكي  يايعيشػػ
ثر فػي حيػاة التمميػذ تػأثيرا ؤ في المجتمع و تػ تمؾ المؤشرات و المتغيرات التي تحدث، إيجابا

و مباشػػػرا كالتنشػػػئة االجتماعيػػػة وأسػػػاليب المعاممػػػة الوالديػػػة بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ القسػػػوة والتػػػدليؿ 
مػػػا والعبلقػػػات األسػػػرية داخػػػؿ البيػػػت و  قضػػػايا الخاصػػػة بالتمػػػدرسالالنقػػػاش حػػػوؿ الحػػػوار و 

ة التربويػػػػة األولػػػػى ؤسسػػػػيعترييػػػػا مػػػػف دينامكيػػػػة وحػػػػراؾ اجتمػػػػاعي  سػػػػواء عمػػػػى مسػػػػتوى الم
مػػع بػػػاقي المؤسسػػات االجتماعيػػة األخػػػرى وىػػذا فػػي ظػػػؿ وجػػود األبػػويف وعػػػدـ  )البيػػت( أو

وجػػػػودىـ فػػػػي حالػػػػة التفكػػػػؾ األسػػػػري الجزئػػػػي أو الكمػػػػي  باإلضػػػػافة إلػػػػى  جماعػػػػة الرفػػػػاؽ  
وطبيعة توجييا نحو التربية المدرسية و تقبميا لمتعميـ والمتابعػة و الحضػور والنتػائج الجيػدة 

 عدميا .   أو
 : الستبعاد الدافعة لمفشل الدراسيل االقتصادية العوامل 4-4
ىػػػي تمػػػؾ المؤشػػػرات الماديػػػة التػػػي تمػػػس حيػػػاة التمميػػػذ فػػػي معيشػػػتو اليوميػػػة مػػػف عوامػػػؿ   

ال تسػتطيع  نفقات دراسية في ظؿ قمػة الػدخؿ وتذبذبػو لػبعض األسػر التػيضرورية لمعيش و 
ناىيؾ ،فػي المنػاطؽ المعزولػة والنائيػة اإليػواءو  اإلطعػاـريؼ النقؿ و كمصاتمبية الضروريات 

قػد يمتجػا التمميػذ تحػت تػأثير أي ضػغط بػؿ و المعب،عف الكماليات وسػائؿ الترفيػو والراحػة و 
لمػػدخؿ أو جػػزء منػػو إلعالػػة أسػػرتو ممػػا  االقػػاىرة أف يكػػوف مصػػدرً  االجتماعيػػةمػف الضػػغوط  

عؼ الظاىرة إلػى ظػواىر سػمبية أخػرى كػانحراؼ األحػداث و عمالػة األطفػاؿ غيرىػا اقد يض
وخاصػػػة فػػػي منطقػػػة وادي سػػػوؼ حيػػػث نبلحػػػظ أف الثػػػورة الفبلحيػػػة المتػػػأخرة قػػػد أدت الػػػى 
العزوؼ عف الدراسة و السػعي وراء العمػؿ الفبلحػي لتمبيػة الحاجيػات الشخصػية و األسػرية  

 القانوني لمعمؿ وىذا راجع لتوفر العمالة دوف السف 
 : التعثر الدراسي لالستبعاد الدافعة لمفشل و  الثقافية العوامل  4-5

ببيئػة  تػؤثر التػي التكنولوجيػةو األيديولوجية و وىي ما يعرؼ بمجموعة المؤشرات الفكرية  
فاء نمػػػػػط معػػػػػيف مػػػػػف التفكيػػػػػر ضػػػػػالتمميػػػػػذ وتػػػػػؤثر فػػػػػي اتجاىاتػػػػػو و مخرجاتػػػػػو السػػػػػموكية و إ

لػػػػؾ الرتباطيػػػػا بالشخصيػػػػػة ومسػػػػاىمتيا فػػػػي التوجػػػػو ذلثقػػػػافي والتصػػػػرؼ حسػػػػب المسػػػػتوى ا



 موضوع الدراسة  الفصؿ األوؿ: 
 

15 

 

ومعػايير السػموؾ ، والقػيـ، رؾ ألف الثقافػة ىػي مجموعػة المعػاييالعػاـ لمجماعػة ذلػ المعيشي 
التػػي تتػػرجـ أسػػموب حيػػاة الجماعػػة وحػػدوث حصػػيمة لتػػراكـ الثقافػػة وفروعيػػا نحػػو االبتكػػار 

 وخاصة في مجاالت السموؾ .
 البيئية لالستبعاد الدافعة لمتعثر الدراسي : العوامل 4-6
بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ  لتمميػػػذاالمؤشػػػرات االيكولوجيػػػة لموسػػػط المعػػػيش و المقصػػػود بيػػػا مجمػػػؿ    

طػػوؿ المسػػافات فػػي ظػػؿ حػػرارة الريفيػػة و الحضػػرية وصػػعوبة التنقػػؿ و المنػػاخ و الطبيعػػة 
المبعثرة و الصحراوية التػي و شدة برد الشتاء و خاصة الوسط الريفي و المناطؽ الصيؼ أ

 تحوؿ دوف االندماج في الوسط المدرسي .
 الذاتية لالستبعاد الدافعة لمتعثر الدراسي :  العوامل 4-7
 وجيلػػػزيو يو نقصػػػد بيػػػا المؤشػػػرات و الظػػػروؼ الشخصػػػية الخاصػػػة بالبنػػػاء النفسػػػي والف   

الوسػػػط االجتمػػػاعي لمتمميػػػذ ذاتػػػو و الصػػػحة النفسػػػية ودافعيػػػة االنجػػػاز وحػػػب االنػػػدماج فػػػي 
الذي مف خبللو يتسنى لمتمميذ تحقيؽ ذاتػو  عموما و الوسط المدرسي عمى وجو الخصوص

 ما ىو متوقع منو.وجوده و ممارستو لدراستو وفقا ل و فرض
 :دراسات سابقة - 5

تعمؽ بموضوع االستبعاد ي فيما سابقةدراسات مف خبلؿ ما يطمع عميو الباحث مف 
 تمكف الباحث مفي البد منيا لكي خطوة وىوالمدرسي بالفشؿ عبلقتو و  لمتمميذ االجتماعي

عممية ال اإلضافاتوالشروحات و  المفاىيـتوظيؼ بعض عممو عمى االطبلع المعرفي و 
لذا فأف  السابقة مف البحوث  في أطره النظرية والتطبيقية العمميةبحثو مكانة معرفة و 

يستوجب عمى  ميمة هذىأمكانية الحصوؿ عمى الدراسات المباشرة أو غير المباشرة و 
دعـ بحثو و ول آلخرا إليياالبحث لموصوؿ لجؿ ما سبقو  لياتآالباحث بكؿ ما يممؾ مف 

 و جدوى معرفية . عممية أكثرتسميط الضوء عمى مجمؿ المؤشرات لتكوف 
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ىي تمؾ الدراسات التي تحتـر القواعد المنيجية في البحث العممي، وقد يوجد ىذا النوع و 

مجبلت أو البحوث أو في الكتب أو في المخطوطات أو في المذكرات المف الدراسات في 

 (. 1)أو في الرسائؿ و األطروحات الجامعية 

ما تشمؿ الدراسات وعادة ( 2)أو حتى مف خبلؿ البحث االلكتروني مثؿ شبكة االنترنت

السابقة كؿ المساىمات العممية التي ليا صمة بالموضوع المراد بحثو ،وتـ تقديميا لدوائر 

أو عمى مقابؿ مادي عممية بيدؼ الحصوؿ عمى درجة عممية )ماجستير أو دكتوراه (

وأما إذا ، شريطة أف يكوف لمدراسة موضوع وىدؼ و نتائج،(3)لمجرد المساىمة العممية أو 

صيبل ودقة ، فالدراسة تصبح أكثر تففرضيات البحث والعينة والمنيج واألدوات وجدت

راسة أو أف تكوف ، يشترط حينئذ اختبلؼ ميداف الدراسة السابقة إما أف تكوف مطابقةالدو 

وغالبا ما تشتمؿ ( 4)فييا يدرس الباحث الجانب الذي يتناوؿ بالدراسة دراسة متشابية و 

 (5)اىمات العممية التي ليا صمة بالموضوع المراد دراستوالدراسات السابقة كؿ المس

اف الدراسات التي مف شأنيا العديد مف ىناؾ  دراستي نجد أف انطبلقا مف موضوع و  عميوو 

 حيثفيما يمي عرض موجز ألىـ ىذه الدراسات،  سنعرضجوانب الموضوع، و تثري 

                                                 
، ،ديواف المطبوعات الجامعية3رشيد زرواتي :تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العمـو االجتماعية ،ط- 1

 . 137،ص2008قسنطينة ،
 . 107،ص2004، القاىرة، محمد ابو النصر : قواعد ومراحؿ البحث العممي  ،مجموعة النيؿ العربية- 2
منشورات جامعة منتوري، قسنطينة ، فضيؿ دليو و عمي غربي :أسس المنيجية في العمـو االجتماعية -3
 . 104،ص1999،
 .137رشيد زرواتي: المرجع السابؽ ،ص 4
يبللي : منيجية البحث في العمـو االجتماعية ،دار اليدى لمطباعة و النشر و التوزيع، بمقاسـ سبلطنية و حساف الج 5

 . 114،ص2004عيف مميمة ،
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 ناموضوعبالنسبة ل تداخبلو  أىمية األكثرعمى حسب المتغيرات الدراسات  ىذه رتبت

 .مف تحميؿ و نتائج إليوتوصمت  ممَّاودرجة االستفادة 

 1دراسة رامي عود اهلل الدراسة األولى : 

دراسة ميدانية  ":عالقتيا بالعنف الطالبيمؤشرات االستبعاد االجتماعي و موضوع الدراسة:

سنة  الطالب: رامي عودة اهلل العساسفةحبيا لصاالدراسة   -األردف–في جامعة مؤتة 

بالجامعة مـ اجتماع الجريمة ، تخصص عمذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير، 2012

 األردنية الياشمية. بالمممكة  األردف،

 :التساؤالتشكالية و اإل-

الستجبلء المحددات المتحكمة في أقيمت ىذه الدراسة عميو أف  أطمعناما  خبلؿمف 

كانت توجد عبلقة بيف  إذاممارسة العنؼ داخؿ الجامعات مف قبؿ الطمبة الجامعييف، وما 

مؤشرات االستبعاد االجتماعي وسموؾ العنؼ لدى الطمبة الجامعييف كثقافة فرعية في 

شباب العمى العنؼ لدى  وأثرهإلى مفيـو االستبعاد االجتماعي جامعة مؤتة ؟ إضافة 

 العنؼلندرة استخدامو في دراسات  األردنيالجامعي 

 تمحورت حوؿ ما يمي :و :تساؤالت الدراسة-

ما عبلقة مشاركة الطمبة في األنشطة الجامعية المختمفة بارتكاب الطالب سموؾ عنيؼ * 

 داخؿ الجامعة ؟

                                                 
اهلل، مؤشرات االستبعاد االجتماعي وعبلقتيا بالعنؼ الطبلبي، مذكرة ماجستير، عمـ االجتماع  احمد عودة عبد1

 .2012الجريمة، األردف، 
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 وأوجوالمحاضرات النظامية  أوقاتالحرة خارج  لؤلوقاتعبلقة استثمار الطمبة  ما*

ما عبلقة التفاعؿ بيف الطمبة استثمارىا بارتكاب الطالب سموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة؟

 الييئات التدريسية بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة ؟و 

ما عبلقة التفاعؿ بيف الطمبة واإلدارة الجامعية بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ *

 الجامعة؟

يـ كما ىي في أنظمة وني لدى الطمبة بحقوقيـ وواجباتما عبلقة درجة الوعي القان* 

 تعميمات الجامعة ووفقا لدليؿ الطالب بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة ؟و 

 بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة؟ ةما عبلقة أنماط التنشئة االجتماعي* 

اإلجرائي مف وجية نظر ما عبلقة مؤشرات االستبعاد االجتماعي حسب التعريؼ * 

 الطمبة عمى ارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة ؟

ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في تقدير اتجاىات أفراد العينة لدرجة أىمية * 

 مجاالت االستبعاد االجتماعي كمسببات لمعنؼ الجامعي وفقا لمتغير النوع االجتماعي؟

إحصائية في تقدير اتجاىات أفراد العينة لدرجة أىمية ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة * 

 جامعي وفقا لمتغير الكمية العممية؟بعاد االجتماعي كمسببات لمعنؼ المجاالت االست

أفراد العينة لدرجة أىمية  اتجاىاتىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في تقدير * 

 األسرةلمتغير دخؿ مجاالت االستبعاد االجتماعي كمسببات لمعنؼ الجامعي وفقا 

 الشيري؟
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 أىميةالعينة لدرجة  أفرادىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في تقدير اتجاىات * 

 مجاالت االستبعاد االجتماعي كمسببات لمعنؼ الجامعي وفقا لمتغير مكاف السكف؟

بيف مؤشرات االستبعاد  بشكؿ رئيسي إلى تحديد العبلقة الدراسة ىدفت أىداف الدراسة:-

 االجتماعي و سموؾ العنؼ لدى الطمبة الجامعييف كأصحاب ثقافة فرعية .

أداة  ـباستخدااعتمدت ىذه الدراسة منيج المسح االجتماعي منيج و مجال الدراسة: -

االستبياف و استفادت مف المنيج الوصفي التحميمي ،و تضمنت منيجية الدراسة مسحا 

النظري لمدراسة   اإلطارلمراجع الجاىزة لبناء مكتبيا بالرجوع إلى العديد مف المصادر و ا

ومف ثـ االستطبلع عمى الميداني لجمع البيانات عف طريؽ أداة الدراسة و اإلجابة عمى 

 تساؤالت الدراسة بعد إجراء عممية التحميؿ اإلحصائي لمبيانات.

 توصمت ىذه الدراسة إلى ما يمي: نتائج الدراسة:-

 بة في األنشطة الجامعية المختمفة بارتكاب الطالب وجود عبلقة قوية لمشاركة الطم

 لسموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة.

  وجود عبلقة سمبية بيف استثمار الطمبة لؤلوقات الحرة خارج أوقات المحاضرات

 النظامية و أوجو استثمارىا بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة .

 لتدريسية بارتكاب الطالب لسموؾ وجود عبلقة قوية التفاعؿ بيف الطمبة و الييئات ا

 عنيؼ داخؿ الجامعة.

  الجامعية بارتكاب الطالب  اإلدارةوجود عبلقة قوية بيف التفاعؿ بيف الطمبة و

 سموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة .
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  وجود عبلقة قوية بيف درجة الوعي القانوني لدى الطمبة بحقوقيـ و واجباتيـ كما

لدليؿ  الطالب بارتكاب الطالب لسموؾ ىي في أنظمة و تعميمات الجامعة وفقا 

 عنيؼ داخؿ الجامعة.

  اعنيفً  االطالب سموكً  بارتكاب ةأنماط التنشئة االجتماعيبيف وجود عبلقة ضعيفة 

 داخؿ الجامعة.

  وجود عبلقة قوية بيف مؤشرات االستبعاد االجتماعي حسب التعريؼ اإلجرائي مف

 الجامعة.وجية نظر الطمبة و ارتكاب لسموؾ عنيؼ داخؿ 

 جيات نظر نحو أنماط التنشئة االجتماعية و ية في ئوجود فروؽ ذات داللة إحصا

 وفقا لمنوع االجتماعي باتجاه اإلناث .

  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في وجيات نظر الطمبة نحو أىمية مؤشرات

 ومتغير السكف ،و متغير، االستبعاد االجتماعي وفقا لكؿ مف متغير الكمية العممية

الدخؿ الشيري لؤلسرة باستثناء مؤشري مشاركة الطمبة في األنشطة الجامعية و 

 التفاعؿ بيف الطمبة و الييئات التدريسية.

 :الدراسة السابقةمن  مجال االستفادة

صػػددىا مػػع ىػػذه الدراسػػة فػػي إشػػكاؿ االسػػتبعاد االجتمػػاعي مػػف تػػداخمت الدراسػػة التػػي نحػػف ب 

األسػػػاليب المسػػػتعممة فػػػي التربيػػػة خػػػبلؿ ظػػػروؼ التنشػػػئة االجتماعيػػػة و الفعػػػؿ األسػػػري فػػػي 

دي ؤ تػ أفمدى وعي التبلميذ لمجانب القػانوني فػي ارتكػاب بعػض األفعػاؿ التػي مػف شػانيا و 
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لتخمػػػػي عػػػػف الػػػػدور االجتمػػػػاعي إلػػػػى النبػػػػذ االجتمػػػػاعي و الوصػػػػـ أو الػػػػردع الرسػػػػمي عػػػػف ا

 1.المنتظر منو و المتوقع منو سمفا

 دراسة شوقي قاسمي  الدراسة الثانية :

معوقات المشاركة الشعبية في برامج امتصاص السكن اليش موضوع الدراسة :  

قدمت ىذه لمبنك الدولي لإلنشاء و التعمير بالجزائر" :  RHP"دراسة ميدانية لبرنامج 

الطالب قاسمي شوقي "كأطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في عمـ اجتماع الدراسة مف طرؼ 

 (. 2013-2012الحضري ،بجامعة محمد خيضر بسكرة )

 إشكالية و تساؤالت الدراسة: 

 السكف اليش امتصاصحوؿ إبراز أىـ معوقات المشاركة الشعبية في برامج تمحورت 

السموكيات الرافضة لممشاركة في  واستمدتالذي ،و استجبلء ماىية المنطؽ االجتماعي 

التعمير بالجزائر أو بتعبير أدؽ ،فيما تكمف لمبنؾ الدولي لئلنشاء و   RHPمشروع

تدني معدالت االستجابة المالية لمخيارات التي قاـ  ءمصوغات االجتماعية الكامنة . وراال

 عمييا ىذا البرنامج؟.

 يمي: تتمحور حوؿ ماو تساؤالت الدراسة :ال -

                                                 
الشعبية في برامج امتصاص السكف اليش، أطروحة دكتوراه، عمـ االجتماع قاسمي شوقي، معوقات المشاركة 1

 .2013الحضري، جامعة بسكرة الجزائر، 
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ـ ىي رىينة أتتأسس عمى منطؽ فردي اختياري لمسكاف؟  ىذه الممارسات الرافضةىؿ * 

منطؽ اجتماعي ذو طابؽ قيري أممتو اعتبارات التركيبة االجتماعية ليذه التجمعات 

 العشوائية؟

؟ وما مقدرتيا عمى   RHPىي آليات الحشد و التحفيز السكاني المتبعة في برنامج  ما *

االنتقاؿ مف الحاالت االجتماعية القائمة عمى اليوية العشائرية ممزقة إلى سموكيات 

 مسئولة ؟ ةتيامواطن

 ؟ RHPالخطاب الرسمي المؤسس لخيار مشاركة السكاف في  ةصدقيما  *

 السكانية و تعزيز خيارات الرفض؟. المبادراتولية يتحمميا في تحجيـ ؤ و أي مس

كتصور جياز لخصوصيات البيئة المحمية ؟ وما أثر جيود  RHPى استجابة ما مد *

 التخصيص و التكييؼ المدرجة عميو مف عدميا ؟.

ي مستويات المشاركة االجتماعية في يتمثؿ في فيـ التبايف القائـ فأىداف الدراسة:  -

الواحد مف و حتى داخؿ المجتمع ، مجتمعات األوربية مف جيةالبيف ، تسيير الحضريال

في محاولة إلعطاء داعـ إضافي ألجيزة الخدمات  ،مف جنس ألخرو  ،فئة األخرى

 كيفية الصياغة المحمية .

اعتمدت ىذه المقارنة منيج المسح بالعينة،والذي يعتبر مف  منيج و مجال الدراسة: -

ظروؼ  كدراسة,الحضرية السوسيولوجيا أبحاثالمناىج األساسية المستخدمة في مجاؿ 

الحياة لبعض الطبقات االجتماعية خاصة الفقيرة منيا،أو حي مف المناطؽ المزدحمة 
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المعيشية و تكوينيـ االجتماعي  جماعة في بيئة معينة، مف حيث ظروفيـ  أو بالسكاف

 التالية : ثذلؾ عبر االلتزاـ في مسار استخدامو بالخطوات األساسية الثبلو 

 تضمنت التعرؼ عمى بيئة مجاؿ الدراسة و بياف حدودىا.المرحمة االستكشافية : و * 

 مرحمة الوصؼ الدقيؽ و التعمؽ. - أ

 مرحمة النزوؿ إلى الميداف و مباشرة اختبار البيانات .  - ب

 : كانت نتائج الدراسة كما يمي: الدراسة نتائج-

  و أف تـ االنطبلؽ منو في ىذه الدراسة الذي  األوؿ االفتراضالتأكيد عمى عدـ صحة

تولدت نتاج ظروؼ ومعطيات ، ممانعة وعزوؼ عف السداد إشكاؿكؿ ما تـ مف 

 عشائري مسبؽ االتفاؽ عمى تفاصيمو. تدبيرولـ تكف  ،محمية خاصة بطبيعة المشروع

 بفشؿ آليات التعبئة السكانية   تأكيد صحة االفتراض الثاني ليذه الدراسة والتسميـ

 ويحد مف مصداقية و ديمقراطية عممياتو.يثقؿ كاىؿ المشروع  ءوليا إلى عبتحو 

  والتأكيد عمى األثر السيا الذي لعبتو ازدواجية التسميـ بصحة االفتراض الثالث

في إثارة مشاعر التحفظ لدى السكاف  وأثر ذلؾ  RHPالخيارات عمى مستوى برنامج 

 بعدىا في سموكياتيـ و استجاباتيـ اتجاه المشروع.

  لمبرمجة المعيارية في تكريس العزوؼ إزاء برنامجو التسميـ باألثر البالغ RHP وذلؾ

وتكريسو القطيعة مع الكثير مف ،مف خبلؿ تنمية االعتقاد السمبي لدى السكاف

وىو ما جعؿ حجـ سمبياتو أكثر ،حاجيات الحقيقية لمسكاف وخصوصياتيـ المعيشيةال

 مف المزايا المنتظرة منو. 



 موضوع الدراسة  الفصؿ األوؿ: 
 

24 

 

 : سابقةالالدراسة  مجال االستفادة من

مف خبلؿ االطبلع عمى ىذه الدراسة التي فصمت في مدى المشاركة و الفعالية 

في متغير االستبعاد و التيميش  صددىابتتداخؿ مع الدراسة التي نحف  أيفاالجتماعية 

بمنظور اجتماعي لبلستبعاد عمى مستوى ىذه لبعض الفئات االجتماعية و قراراتيا 

 ؿ . الفئة السكانية وشعورىا بعدـ التقب

 1:حيالن بن ىالل الحارثيالثالثة  دراسة
 والثقافية في جنوح األحداث االجتماعيةأثر العوامؿ موضوع الدراسة :

 2003زمن الدراسة :
 الرياض المممكة العربية السعوديةمكان الدراسة : 
 شيرا(. 12) سنةمدة الدراسة :

 ميدانية سة : اطبيعة الدر 
 و الثقافية وجنوح األحداث؟ االجتماعيةىي العبلقة بيف العوامؿ  ما إشكالية الدراسة :
الباحث المػنيج الوصػفي التحميمػي الػذي لػـ يقتصػر عمػى وصػؼ  ستخدـامنيجية الدراسة :

تسػيـ فػي  السػتنتاجاتالمشكمة فقط بؿ يتعػداه لتحميػؿ و تفسػير و ربػط المػدلوالت لموصػوؿ 
 و المبلحظة . االستبيافمف المقابمة و في ذلؾ  تطوير الواقع لؤلحداث المنحرفيف بما

 األطفاؿ الجانحيف  عينة البحث :
 تتمثؿ أىداؼ ىذا البحث فيما يمي : ىدف الدراسة :

 *التعرؼ عمى العوامؿ الذاتية بالنسبة لمحدث و التي أدت بدورىا إلى جنوح األحداث .
 و الثقافية المحيطة بالحدث و التي أدت إلى جنوحو  االجتماعيةمؿ وا*التعرؼ عمى الع
 خمصت ىذه الدراسة إلى جممة مف النتائج تتمثؿ فيما يمي:نتائج الدراسة : 

                                                 
، ميدانية، الرياض، المممكة العربية السعودية ةر ادإ، األحداثيبلف بف ىبلؿ الحارثي، أثر العوامؿ الثقافية في جنوح ج1

2003. 
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 لمجنوح لؤلحداث و المؤديةبيف العوامؿ  0.05*وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى 
 . االقتصاديالمستوى التعميمي و 

لمجنػػػوح لؤلحػػػداث  المؤديػػػةبػػػيف العوامػػػؿ  0.05وى *وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػت
 والتعامؿ األسري لمحدث.

لمجنػػػوح لؤلحػػػداث  المؤديػػػةبػػػيف العوامػػػؿ  0.05*وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتوى 
 والتفكؾ األسري لمحدث .

لمجنػػػوح لؤلحػػػداث  المؤديػػػةبػػػيف العوامػػػؿ  0.05*وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتوى 
 دث.والعامؿ الثقافي لمح

لمجنػػػوح لؤلحػػػداث  المؤديػػػةبػػػيف العوامػػػؿ  0.05*وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتوى 
 لمحدث . االجتماعيةوالتنشئة 

رغـ االشتراؾ بيف  موضػوع الدراسػات السػابقة وأحػد  الدراسة السابقة: مجال االستفادة من
متغيري موضوع دراستنا إال أف تناوليما لمموضوع كاف مػف زاويػة أخػرى كػوف بحثنػا منصػبا 

والتسرب المدرسي في ظػؿ   االجتماعية عمى كشؼ العبلقة الممكف وجودىا بيف الظروؼ 
نػو حتمػا اخػتبلؼ بػيف الدراسػات المقاربات النظرية المفسرة ليذا األخيػر و ىػذا مػا سػينتج ع

السػػػابقة و موضػػػوع دراسػػػتنا فػػػي الجػػػانبيف النظػػػري و الميػػػداني و رغػػػـ اسػػػتفادتنا مػػػف ىاتػػػو 
 الدراسات فإننا ننوه إلى بعض نقاط االختبلؼ التالية:

المتسػػػببة فػػػي التسػػػرب  االجتماعيػػػةتطرقػػػت فػػػي الجانػػػب النظػػػري إلػػػى مجمػػػؿ العوامػػػؿ 
جماعػػة االجتماعيػػة و شػػرات األسػػرية األبويػػة واألخويػػة وأسػػاليب التنشػػئة ؤ المدرسػػي بػػدأ بالم
و تمبيػة  ةاألسػري اإلعالػةالمتمثػؿ فػي  االقتصػاديوكػذلؾ المحػور ، اجتماعيالرفاؽ كمحور 

طمبػػات و مسػػتويات الػػدخؿ و الظػػروؼ الدافعػػة بالتمميػػذ لمزاولػػة األشػػغاؿ لسػػد حاجياتػػو تالم
لػػػى تعمػػػيـ الفتػػػاةوكػػػذا العوامػػػؿ الثقافيػػػة ونظػػػرة األسػػػ وى تأثػػػر المسػػػو  رة لمتعمػػػيـ بشػػػكؿ عػػػاـ وا 

 الوالدي والثقافي العاـ .
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أمػػػػا المعالجػػػػة الميدانيػػػػة و التػػػػي تػػػػـ مػػػػف خبلليػػػػا تكمػػػػيـ كػػػػؿ المؤشػػػػرات ذات العبلقػػػػة 
 اليػػػػدربػػػيف  ياإليجػػػػاب االرتبػػػاطبالجانػػػب النظػػػػري و تبويبيػػػا فػػػػي أطػػػر كميػػػػو تعكػػػس مػػػػدى 

 المعيشي والثقافي . واالقتصادياألسري  ماعياالجتوالعوامؿ في المتغير  المدرسي
 1ياجمندراسة الدكتور عبد الكريم ال: الرابعة الدراسة 

 عوامؿ التسرب الدراسي لدى المنحرفيف:موضوع  الدراسة: 
 ـ2001:  زمن الدراسة

 جدة والرياض والدماـ مكان الدراسة : 
 ميدانػػػػػػػػػية طبيعة الدراسة :

 ىي العوامؿ التي تؤدي إلى التسرب في المدارس المتوسطة ؟ ما إشكالية الدراسة :
 المنيج الوصفي التحميميمنيجية الدراسة :

 طالب متسرب دراسيًا في المرحمة المتوسطة 150: العينةعينة الدراسة
: ىػػػدفيا الرئيسػػػي ليػػػا ىػػػو معرفػػػة ورصػػػد بعػػػض العوامػػػؿ التػػػي تػػػؤدي إلػػػى  ىـــدف الدراســـة

اإلصػػبلحية )جػػدة والريػػاض والػػدماـ( والتػػي حػػددىا بعػػدد التسػػرب فػػي المػػدارس المتوسػػطة ب
مف العوامػؿ الشخصػية سػواء مػف الناحيػة العقميػة أو مػف الناحيػة الجسػدية والسػمات المميػزة 

أيضػػًا  ليػػا وكػػذلؾ العوامػػؿ األسػػرية والعوامػػؿ المدرسػػية وعوامػػؿ البيئػػة الخارجيػػة التػػي تحػػيط
التسرب بيذه المدارس ومػف ثػـ مسػاعدة  ىدفت ىذه الرسالة إلى محاولة معرفة حجـ ظاىرة

الجيػات المعنيػة عمػى اتخػػاذ السػبؿ لمواجيػة ىػػذه الظػاىرة أو التخفيػؼ مػػف حػدتيا مػا أمكػػف 
     وكاف ليذه الدراسة نتائج ىامة تفرعت عمى عدة محاور.

إف أغمػػب الطػػبلب المتسػػربيف دراسػػيًا فػػي المرحمػػة المتوسػػطة كػػانوا مػػف نتيجــة الدراســة : -
 %(91،2ف  وكانت بنسبة )سكاف المد

  سنة.16-9إف أغمب الطبلب المتسربيف دراسيًا في المرحمة المتوسطة أعمارىـ ما بيف 

                                                 
، ي لدى المنحرفيف، دراسة ميدانية، الرياض، المممكة العربية السعوديةالكريـ المينا، عوامؿ التسرب المدرس عبد1

2001 . 
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  85، 7إف أغمػػػب الطػػػبلب المتسػػػربيف دراسػػػيًا فػػػي المرحمػػػة المتوسػػػطة بمػػػغ متوسػػػطيـ %
 شخصًا كذلؾ كاف مف نتائج ىذه الدراسة عمى الصعيد الشخصي:

ة المتوسػطة لػدى الطػبلب ىػو المػرض واإلصػابة وكػذلؾ إف أحد عوامؿ التسرب في المرحم
ضعؼ عبلقة الطبلب مع بعضػيـ وعػدـ الرغبػة فػي التعمػيـ، وكػذلؾ كػاف مػف أحػد العوامػؿ 

 عمى الصعيد األسري لمتسرب الدراسي في المرحمة المتوسطة:
ىو حاالت الطبلؽ وتعدد الزوجات وكػذلؾ كبػر سػف الوالػد وكثػرة األخػوة واألخػوات وترتيػب 

 الطالب بيف أخوتو.
 : السابقةالدراسة  مجال االستفادة من

بعػػض العوامػػؿ التػػي مػػف شػػأنيا أف تكػػوف فػػي الجانػػب النظػػري واألمبريقػػي بمػػا  اشػػتبيتلقػػد 
بينمػػػػا نبلحػػػػظ عػػػػدـ وجػػػػود حػػػػوافز  يمميػػػػو أسػػػػموب البحػػػػث العممػػػػي لمظػػػػاىرة السوسػػػػيولوجية

تشجيعية وكذلؾ صعوبة المناىج المدرسية وعدـ وجػود وسػائؿ تعميميػة مناسػبة وعػدـ وجػود 
أخصائي اجتماعي وعدـ توفر مدرسيف أكفاء عدا عف غياب الطبلب المتصؿ والمشػكبلت 

رقػت ىػذا مػا تطو ، المتكرر وعدـ حرصو عمػى متابعػة الدراسػة الفشؿ العائمية عند الطالب و 
فيػػػو خػػػبلؿ دراسػػػتي مػػػف خػػػبلؿ التعػػػرض إليػػػو فػػػي الدراسػػػة النظريػػػة  وبػػػالعبلج مػػػف خػػػبلؿ 

 التوصيات و المقترحات 
يمكػػف القػػػوؿ إف الدراسػػػة السػػػابقة اسػػػتوفت جميػػػع عناصػػػرىا وكانػػػت ليػػػا نتػػػائج ىامػػػة و     

عمى كافة األصعدة ولكف ما يؤخذ عمى ىذه الدراسة عػدـ توضػيحيا لمفػروض بشػكؿ كامػؿ 
 اقي الدراسة فاستوفت جميع الشروط.أما ب

 1دراسة: انتصار عيسى  : الخامسةالدراسة 
 التسرب المدرسي لطبلب المرحمة االبتدائية  موضوع الدراسة:
 الجميورية العربية السوريةمكان الدراسة : 
 ـ.1999-1998  مدة الدراسة :

                                                 
 . 1999انتصار عيسى، التسرب المدرسي لمطبلب المرحمة االبتدائية، دراسة ميدانية، سوريا، 1
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 1999:سنةزمن الدراسة
 ميدانيةطبيعة الدراسة :

 ىي أسباب التسرب المدرسي لتبلميذ الطور االبتدائي ؟ ماإشكالية الدراسة :
 المنيج الوصفي التحميمي .منيجية الدراسة :
 طفؿ متسرب 200بمغ حجـ العينة  عينة الدراسة :

قامػػػة المػػػدارس وفػػػؽ الشػػػروط أىـــداف الدراســـة:  العمػػػؿ عمػػػى تطبيػػػؽ الخريطػػػة المدرسػػػية وا 
 التبلميذ ميسورًا.البيئية والسكنية والجغرافية مما يجعؿ انتقاؿ 

  اسػػتمرار التنسػػيؽ مػػع جميػػع الجيػػات الرسػػمية لزيػػادة تطػػوير البيئػػات المحميػػة اجتماعيػػًا
دراكيـ أىمية تعميـ أبنائيـ.  واقتصاديًا وثقافيًا مما يؤدي إلى زيادة وعي اآلباء وا 

 تشػػجيع التبلميػػذ ذوو الحالػػة الماديػػة السػػيئة عمػػى متابعػػة الدراسػػة بتقػػديـ المسػػاعدات ليػػـ 
 في مجاؿ المواـز المدرسية.

 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :نتائج الدراسة :
مسػػتوى التعميمػػي الو   المدرسػػي*وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف العوامػػؿ المؤديػػة لمتسػػرب 

 والثقافي لؤلسرة  .
 االقتصػاديمسػتوى الو   المدرسػي*وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف العوامػؿ المؤديػة لمتسػرب 

 لمطفؿ داخؿ لؤلسرة  .  المتطمباتتمبية و 
 الدراسة السابقة : مجال االستفادة من

 واالقتصػاديالثقػافي  االسػتبعاد تشترؾ ىذه الدراسة سواء مف الناحيػة النظريػة فػي أثػر 
مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتمرار التنسػػػيؽ مػػػع جميػػػع الجيػػػات الرسػػػمية لزيػػػادة تطػػػوير البيئػػػات المحميػػػة 
دراكيػػـ أىميػة تعمػػيـ أبنػػائيـ  اجتماعيػًا واقتصػػاديًا وثقافيػًا ممػػا يػػؤدي إلػى زيػػادة وعػي اآلبػػاء وا 

تػػـ التعػػرض إلييػػا خػػبلؿ دراسػػتنا فػػي شػػقييا  ومجػػاؿ المػػواـز المدرسػػية و النفقػػات و ىػػي مػػا
و مسػػتوى األسػػرة المعيشػػي  االقتصػػاديةمجمػػؿ العوامػػؿ  اسػػتعراضميػػداني وتػػـ النظػػري و ال
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ألىميػػػػة  اآلبػػػػاءو خاصػػػػة المسػػػػتمزمات المدرسػػػػية و مػػػػدى وعػػػػي  االحتياجػػػػاتومػػػػدى تمبيػػػػة 
 .التعميـ في حياة أبنائيـ 

 1دراسة :محمد زىير مشارقة: السادسة  الدراسة
 .مشكبلت التعميـ اإللزامي في القطر العربي السوري موضوع الدراسة:

 1985زمن الدراسة:
 مكان الدراسة :سوريا

 ـ1986-1985 مدة الدراسة :
 ميدانيةطبيعة الدراسة : 

ومػػػا مػػػدى انتشػػػار ىػػػذه الظػػػاىرة وأبعادىػػػا فػػػي القطػػػر  المخػػػاطر ىيمػػػاإشـــكالية الدراســـة :
 ؟العربي السوري

 الوصفي التحميميمنيجية الدراسة :
 طالب متسرب1200 عينة الدراسة :
 الفشػؿىػدفت ىػذه الدراسػة إلػى إيجػاد مقترحػات فعميػة لمتقميػؿ مػف ظػاىرة   ىـدف الدراسـة :

المدرسػي وأوضػػح الباحػػث ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ مػػا قامػػت بػػو وزارة التربيػػة مػػف جيػػود لعػػبلج ىػػذه 
الظاىرة وكاف ليذه الدراسة نتائج عمى المدارس وكانت ىذه النتائج ذات فائدة كبػرى خففػت 

 .الفشؿ الدراسيمف نسبة 
 الدراسة السابقة : مجال االستفادة من 

لنيؿ الدكتوراه في التربية وقد تطرؽ في قسػـ   برسالةلقد أجرى محمد زىير مشارقة دراسة   
المدرسػػي فػػي مرحمػػة التعمػػيـ االبتػػدائي وعػػرض فييػػا  اليػػدررسػػالة إلػػى ظػػاىرة المػػف أقسػػاـ 

، وتكمػػـ عػػف أخطػػاره ومػػدى انتشػػار ىػػذه الظػػاىرة وأبعادىػػا فػػي القطػػر العربػػي التعثػػرمفيػػـو 
التشػابو بػيف  أوجػوومػف بػيف طالب متسرب، وأوضػح 1200السوري .حيث بمغ حجـ العينة 

وأسػػػبابو وقػػػدـ العػػػبلج  التعثػػػرلعوامػػػؿ   تناولنػػػافػػػي  أيػػػدينابػػػيف  التػػػيىػػػذه الدراسػػػة و دراسػػػتنا 
                                                 

 .1986محمد زىير مشارقة، مشكبلت التعميـ في القطر العربي، دراسة ميدناية سوريا 1
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ومػػػف ىػػػذه المقترحػػػات االسػػػتمرار فػػػي رفػػػع مسػػػتوى كفايػػػة نظػػػاـ  الفتػػػوروالمقترحػػػات لظػػػاىرة 
قامػػة  التعمػيـ مػػف حيػػث مضػػمونو وأدواتػو ووسػػائمو. العمػػؿ عمػػى تطبيػؽ الخريطػػة المدرسػػية وا 
المدارس وفؽ شػروط البيئػة السػكانية والجغرافيػة والعمػؿ عمػى إيجػاد نظػاـ التوجيػو واإلرشػاد 

تخػػػاذ اإلجػػػراءات الكفيمػػػة بمسػػػاعدة التبلميػػػذ االجتمػػػاعي والنفسػػػي داخػػػؿ النظػػػاـ التعميمػػػي وا
يجػػاد العبلقػػات الدائمػػة والمتفاعمػػة  المقصػػريف وزيػػادة توثيػػؽ الصػػمة بػػيف المدرسػػة واألسػػرة وا 
بينيمػػا لموقايػػة مػػف تسػػرب التبلميػػذ قبػػؿ حدوثػػو وتطبيػػؽ أحكػػاـ قػػانوف العمػػؿ بصػػورة دقيقػػة 

ناثػًا قبػؿ بمػوغ السػف ال محػددة بالقػانوف وأيضػا أوضػحت بحيث يمنع تشغيؿ األحداث ذكورا"وا 
حيػػث كانػػت  اليػػدرو ىػػذه الدراسػػة جيػػود وزارة التربيػػة فػػي مجػػاؿ معالجػػة ظػػاىرتي التخمػػؼ 

مػػػديريات التربيػػػة المعنيػػػة تعػػػد قػػػوائـ بأسػػػماء المتخمفػػػيف والمتسػػػربيف مػػػف التبلميػػػذ وتحػػػاوؿ 
قنػاعيـ بضػرورة ال تحػاؽ معالجة أوضاعيـ مع ذوييـ مف خبلؿ االتصاؿ بيػـ ومحػاورتيـ وا 

أوالدىػػـ بالمػػدارس وانتظػػاـ دواميػػـ فييػػا حتػػى نيايػػة المرحمػػة االبتدائيػػة، إال أنيػػا وجػػدت أف 
وسػػػائؿ التوعيػػػة والتحػػػاور واإلقنػػػاع كانػػػت وسػػػائؿ غيػػػر مجديػػػة لػػػذلؾ وجػػػدت أنػػػو البػػػد مػػػف 
وسػػػائؿ أخػػػرى رادعػػػة زاجػػػرة تكػػػوف نافعػػػة مجديػػػة لػػػذلؾ قامػػػت الدولػػػة بسػػػف قػػػوانيف خاصػػػة 

وغرامػػات عمػػى أوليػػاء الطػػبلب الػػذيف يمتنعػػوف عػػف إرسػػاؿ أوالدىػػـ ورادعػػة تفػػرض عقوبػػات 
 إلى المدرسة.

 المدرسػػػي  الفشػػػؿ إف ىػػػذه الدراسػػػة تعتبػػػر مػػػف الدراسػػػات الجػػػادة فػػػي القضػػػاء عمػػػى ظػػػاىرة
 .عموما التسرب 
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 1دراسة  محمد ارزقي بركان :السابعةالدراسة 
 .التسرب المدرسي عواممو، نتائجو، وطرؽ عبلجو بالجزائر موضوع الدراسة :

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

1982/1983. 
 طبيعة الدراســـة : دراسة وثائقية 

والنتائج  ىي العوامؿ ما األشكاؿ التالي: تدور إشكالية ىذه الدراسة حوؿإشكالية الدراسـة: 
 المدرسي؟  بوطرؽ العبلج لمتسر 

وقد اعتمد عمى منيج تحميؿ المضموف لبيانات إحصائية صادرة عف  منيجية الدراـسة : 
وزارة التربية الوطنية وذلؾ لمكشؼ عف المواسـ التي كثر فييا الرسوب وقد توصؿ مف 

 خبلؿ ىذه الدراسة إلى أىـ العوامؿ المؤدية لرسوب وتسرب التبلميذ
المتوسط، وغطت ىذه الدراسة اقتصرت ىذه الدراسة عمى تبلميذ التعميـ  عينة الدراســـــة :

 الفترة الممتدة مف التعميـ بالجميورية الجزائرية  
 الكشؼ عف عوامؿ و نتائج و طرؽ عبلج التسرب المدرسي في الجزائر ىدف الدراســـــة :

 : خمصت الدراسة إلى النتائج التالية: نتائج الدراسة
 لمتبلميذ. المعاممة السيئة مف قبؿ إدارة المدرسة وبعض األساتذة -
 صعوبة المناىج وعدـ مبلءمتيا لقدرات التبلميذ العقمية والعمرية. -
جانب الفيـ  وييمؿقصور نظاـ االمتحانات الذي يعتمد عمى الحفظ واالسترجاع  -

 والتحميؿ والتركيب.
 رداءة طرؽ التدريس التي يستعمميا بعض األساتذة. -
 اكتظاظ األقساـ بالتبلميذ. -

                                                 
 . 1999أكتوبر  3أرزقيبركاف.التسرب المدرسي عواممو و نتائجو و طرؽ عبلجو،مقاؿ بمجمة الرواسي باتنة عددمحمد 1
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 الدراسة السابقة : من مجال االستفادة
مف خبلؿ ما تطرؽ أليو الباحث مف نتائج تبرز الحالة المادية الضعيفة لآلباء ومدى 

المدرسي والتي تجبرىـ عمى طمب مساعدة أبنائيـ عف طريؽ  التعثربمتغير  ارتباطيا
العمؿ وترؾ مقاعد الدراسة وىذا ما أشادت بو دراستنا في شقييا النظري والميداني مف 

 مف نتائج كمية موضحة لذلؾ . خبلؿ ما برز
بيف الدراستيف وتعتبر دراسة  امشتركً  اىذا أىـ ما توصؿ إليو الباحث كذلؾ وكاف قاسمً 

ألنيا كشفت لنا بصورة حقيقية عف مؤشرات ونتائج مسجمة مما كشؼ عف أىـ جيدة 
 .اليدر التربويظاىرة الفتور و األسباب الكامنة وراء 

 1م(:1965:دراسة  محمد محمود رضوان )الثامنة الدراسة 
 موضوع الدراسة:
 م1965زمن الدراسة :
 جميورية مصر العربية مكان الدراسة :
 1965/1966/ 1964الموسميف الدراسييف  مدة الدراسة :

 ميدانيةطبيعة الدراسة : 
ما ىي أسباب مشكمة التسرب في المرحمة االبتدائية فػي جميوريػة مصػر إشكالية الدراسة :

 ؟العربية
 منيج المقارفالمنيجية الدراسة : 
 التبلميذعينة الدراسة : 
ؿ السػنوات الخمسػيف : البحث أف جممة الذيف تسربوا مػف الدفعػة األولػى خػبل نتائج الدراسة

حقػػػوا بالصػػػؼ األوؿ وبمغػػػت نسػػػبة مػػػف تسػػػربوا بالنسػػػبة تلاف عػػػدد الػػػذيف  % مػػػ22يكونػػػوف 
% مف عدد الذيف الحقوا بالصؼ األوؿ ىػذا عػدا مػف لػـ يتقػدـ لمػدخوؿ 42.6لمدفعة الثانية 

% مػػػػف مجموعػػػػة 25.7ة األولػػػػى الدفعػػػػوىػػػػـ بالنسػػػػبة  االبتدائيػػػػة بالنسػػػػبة لمػػػػدفعتيف امتحػػػػاف

                                                 
 .1966دراسة ميدانية جميورية المصر العربية، ، محمد محمود رضواف التسرب المدرسي المرحمة االبتدائية1
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% مػف مجمػوع المقيػديف فػي 20.6ة الثانيػة الدفعػالمقيديف في الصؼ السادس وىـ بالنسبة 
  الفصؿ السادس.

 : الدراسة السابقة مجال االستفادة من
مػع دراسػتي فػي  االخػتبلؼما نبلحظو خبلؿ ما تناولو الباحػث خػبلؿ ىػذه الدراسػة ىػو 

عمػػى الطػػور  االقتصػػارو  بريقػػيماالالجانػػب الميػػداني مػػف خػػبلؿ العينػػة و المػػنيج و التنػػاوؿ 
فػػي حػػيف تناولػػػت بالدراسػػة الميدانيػػة إلػػى التطػػػرؽ إلػػى مجمػػؿ األطػػوار التعميميػػػة  االبتػػدائي
 تعثػريف مالفي الدراسة بحكـ كثرة نسب  الضرورةوالمتوسط والثانوي لما دعت إليو  االبتدائي

ثقافيػة كالتسػرب  اجتماعيػةقػد تكػوف  العتبػاراتخاصة فػي الطػور الثػانوي فػي واليػة الػوادي 
مجتمػػػع  ُجَعػػػؿَ عنػػػد بعػػػض الػػػذكور ممػػػا  ةسػػػر األُ  ةإعالػػػمػػػف أجػػػؿ الػػػزواج لمفتػػػاة أو مػػػف أجػػػؿ 

 .الورياكالبقبؿ الحصوؿ عمى شيادة  االدراسة البد أف يكوف متسربً 
 1فريجةالدراسة التاسعة :دراسة أحمد 

 قر عمى التسرب المدرسي .ف: انعكاسات ال موضوع الدراسة
 .2003:سنة  زمن الدراسة
 :المعيد الوطني المتخصص في التكويف الميني بسكرة الجزائر  مكان الدراسة
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 ؟ انعكاساتىي  :ما إشكالية الدراسة
 االطبلعوالمقابمة والمبلحظة و  االستمارة، : المنيج الوصفي التحميمي منيجية الدراسة

 عمى السجبلت والوثائؽ الخاصة بمجتمع الدراسة .

                                                 
، جامعة بسكرة الجزائر، عمـ اجتماع التربية، مذكرة ماجستير، أحمد فريجة انعكاسات الفقر عمى التسرب المدرسي1

2003. 
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عف الدراسة في سف تعميمي أي متسرب  االنقطاعبشيد لو  امتربصً  596: عينة الدراسة
 قامي والتمييف بالمعيد الوطني المتخصص بسكرةدراسيا عمى مستوى التكويف اإل

 الفقر عمى التسرب المدرسي  انعكاسات: معرفة  ىدف الدراسة
 :   نتائج الدراسة

 دي إلى التسرب ؤ عدـ القدرة عمى التكفؿ بالمتطمبات المدرسية ي -
 لى التسرب المدرسي لمتمميذ.إدي ؤ ى تقديـ الحد األدنى مف الغذاء ياألسرة عم عدـ قدرة-
 دي إلى التسرب المدرسي لمتمميذ  ؤ التكفؿ بالرعاية الصحية يعمى لقدرة عدـ ا-

 الدراسة السابقة : مجال االستفادة من
 كانت ىذه الدراسة مذكرة ماجستير في عمـ االجتماع أبرز خبلليا الباحث المؤثرات

التي قد تتسبب في التسرب المدرسي وبيف مف خبلليا الدعوى  االقتصاديةو  االجتماعية
إلى ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي لممؤسسات التعميمية والمتابعة الصحية المستمرة 

صة المناطؽ الصحراوية لمتمميذ مف خبلؿ وحدات الكشؼ والمتابعة الصحية وخا
تمثؿ القواسـ المشتركة بيف كبل الدراستيف  اىذا في مجممو يعتبر نقاطً  ،ولعؿوالمعزولة

 . والثقافي االقتصاديو  باالستبعاد االجتماعيوخاصة بما تعمؽ 
 1(:2003دراسة كيرنكووولف وىولت ومكنايتوىوبنروريفارا )الدراسة العاشرة  : -

المشػكبلت السػموكية عنػد األطفػػاؿ الػذيف تػـ إسػاءة معاممػة أميػاتيـ مػػف  موضـوع الدراسـة :
 قبؿ شريؾ حميـ والتسرب المدرسي

. Behavioral Problems among Children Whose Mothers Are Abused by an 

Intimate Partner and Scholastic Infiltrate 

 .اعتمدت الدراسة عمى المنيج المقارف منيجية الدراسة: -
 : تألفت عينة الدراسة مف مجموعتيف:عينة الدراسة -
سػػنة والػػذيف تعرضػػت  17إلػػى  2طفػػبًل والػػذيف تراوحػػت أعمػػارىـ بػػيف  167تألفػػت مػػف  -

 أمياتيـ إلساءة معاممة مف قبؿ شريؾ حميـ 
                                                 

 .2003كيرنؾ وولؼ وآخروف، المشكبلت السموكية عند األطفاؿ ،1
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طفػػبًل وقػػد عممػػت ىػػذه المجموعػػة كعينػػة معياريػػة  2736المجموعػػة الضػػابطة: تألفػػت مػػف 
 قياسية.

: ىػػدفت الدراسػػة إلػػى فحػػص وتحديػػد العبلقػػة بػػيف تعػػرض األطفػػاؿ إلػػى ســةىــدف الدرا -
 .عنؼ الشريؾ الحميـ تجاه األـ والمشكبلت السموكية لدى األطفاؿ

: أظيػػرت الدراسػػة أف تعػػرض األطفػػاؿ لعنػػؼ الشػػريؾ الحمػػيـ تجػػاه األـ نتــائج الدراســة -
يـ عػػدوانيًا وجانحػػًا تكػػوف لػػدييـ مشػػكبلت سػػموكية وأف يكػػوف سػػموك باألطفػػاؿ الػػذيفمػػرتبط 

لمتسػػػػرب المدرسػػػػي بشػػػػكؿ أكبػػػػر مقارنػػػػة مػػػػع أفػػػػراد العينػػػػة  اومػػػػائبًل لمقمػػػػؽ والكعبػػػػة واسػػػػتعداد
 الضابطة.

 :الدراسة السابقة  مجال االستفادة من
تظير ىذه الدراسة مدى تأثر الطفؿ بجماعة األقراف وىذا ما يعتبر عامبل مشتركا بيف 

إيجابية بيف  رتباطيةاريقي الذي أثبت مدى وجود عبلقة بالدراستيف في الشؽ النظري واألم
حيث أعتمد ذلؾ كبند مف بنود  كعامؿ اجتماعي المدرسي لمتمميذ وجماعة الرفاؽ اليدر

ذات العبلقة بالجانب  المؤشراتمف أىـ  اعتبارهالدراسة الميدانية في دراستي عمى 
 .ىذه الدراسةخبلؿ  اعتمدتوو الثقافي لمجتمع الدراسة الذي  االجتماعي
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 خالصة :

الدراسة لموقوؼ عمى مجاليا النظري  إشكاليةإلى  األوؿتطرؽ الباحث خبلؿ الفصؿ 
لى التساؤالت والفرضيات بما في ذلؾ األىمية العممية والعممية وأسباب اختيار الموضوع  وا 

عريفات التي تخص الباحث مف جية واألسباب الموضوعية مف جية أخرى وكذا الت
التي سيتبناىا الباحث خبلؿ دراستو الميدانية كما استرشدت ببعض الدراسات  اإلجرائية

ع الدراسة في مجاؿ بع ومستقؿ لنضفي متغير تا مشتركة قواسـتحمؿ  السابقة التي قد
 .موضوعية أكثر
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 تمييد :
  االسػتبعاد االجتمػاعيعوامػؿ ي تمعػب تػصيغة مف صيغ التخمػؼ ال الفشؿ الدراسي عتبر ي

الفاقػػػػد التعميمػػػػي      تختمػػػػؼ آثػػػػار ىػػػػذه العوامػػػػؿ عمػػػػى زيػػػػادة حجػػػػـ دورا كبيػػػػرا فػػػػي زيػػػػادة حجمػػػػو و 
آثارىػا عمػى المدينػة كمػا تختمػؼ انعكاسػاتيا و تتبػايف بػيف الريػؼ و المنػاطؽ و و الواليات باختبلؼ 

الػػذي تتمتػػع بػػو دى االنفتػػاح الحضػػاري و لمػػنػػيف والبنػػات وذلػػؾ تبعػػا لمقػػيـ والتقاليػػد السػػائدة و الب
اعي بأنواعػػػو الطوعيػػػة ؿ التعػػػرض إلػػػى معرفػػػة االسػػػتبعاد االجتمػػػسػػػنحاو المنطقػػػة  و فيمػػػا يمػػػي 

 .لمجتمع ولمتمميذ عمى وجو الخصوصأثاره و انعكاساتو عف الحياة العامة ألفراد اوالقصرية و 
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 _ مفيوم االستبعاد االجتماعي:1
المتحػػدة تعريفػػا لبلسػػتبعاد االجتمػػاعي بأنػػو يشػػير الػػى عمميػػػة  األمػػـمنظمػػة  وقدمتػػ يبػػرز فيمػػا

مجموعات عف المشاركة الكاممة في المجتمػع الػذي يعيشػوف  أوكامؿ ألفراد  أواستبعاد جزئي 
االجتمػاعي  فاالسػتبعادفيو و ىكذا يكوف االسػتبعاد االجتمػاعي نقيضػا لبلنػدماج االجتمػاعي . 

ا الفػرد ذالمسػاس بحقػوؽ ىػ إلػىفيػؤدي ، اإلفراده مف حاؼ مقارنة بغير جيضع الفرد في وضع إ
سمع ػػػػػػػػػػػػػويضػػػػػػعؼ قدرتػػػػػػو عمػػػػػػى الحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى ال، االجتماعيػػػػػػة و االقتصػػػػػػادية و السياسػػػػػػية

 ويعيؽ مشاركتو كعنصر فاعؿ في المجتمع.،الخدماتو 
تفكػػؾ تصػػيب الػػروابط  حالػػةاالسػػتبعاد االجتمػػاعي يػػدؿ عمػػى  أفويركػػز ىػػذا التعريػػؼ عمػػى    

المجتمػػع ألنػػو مػػف خبللػػو لػػو تػػأثير سػػمبي عمػػى  واالسػػتبعاد االجتماعيػػة وىػػذا لنػػوع مػػف العزلػػة،
تبلؿ فػػي الحيػػاة داخػػؿ المجتمػػع حيػػث تنعػػدـ المسػػاواة ويقػػؿ التسػػامح و يحػػؿ محميػػا خػػيتولػػد اال

 1االجتماعي. اإلقصاءالصراع و 
وف في القطاع الثانوي مػف سػوؽ العمػؿ ممطمح كذلؾ جميع أو معظـ الذيف يعويشمؿ المص   

و ذلػػػػؾ عكػػػػس الطبقػػػػة ، و كبػػػػار السػػػػف، أو يتعرضػػػػوف لمبطالػػػػة و األسػػػػر ذات العائػػػػؿ الواحػػػػد
تتمتػػػع بحقػػػوؽ ، العاممػػػة التقميديػػػة التػػػي تنػػػدرج إلػػػى طبقػػػة عاممػػػة مسػػػتخدمة ذات صػػػفة شػػػرعية

 2وتشارؾ في مكاسب الرأسمالية المدنية .، نقابية
غيدنز" تعريفا أكثر دقة فأورده كما يمي : تدؿ ظاىرة اإلقصاء االجتماعي وقد أعطى "أنتوني 

عمى مجموعة األوضاع و العوامؿ التي تنقطع فييا الصمة بيف األفراد و الجماعات مف 
يسيـ تردي المرافؽ السكنية  ىأخر ناحية و انخراطيـ في أنشطة المجتمع الواسع مف ناحية 

                                                 
الدورة السابعة  ، اإلدماج االجتماعي، المجنة االقتصادية و االجتماعية لغربي أسيا)اال سكوا(: تقارير منظمة األمـ المتحدة1

 .3,4، بيروت،ص ص2009-11-27-26أياـ 
ترجمة : عادؿ مختار اليواري و سعيد عبد العزيز مصموح، دار المعرفة ، ميشيؿ ماف :موسوعة العمـو االجتماعية- 2

 .828،ص1999الجامعية ،االسكندرية، 
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تدني أوضاع المدارس وضعؼ المواصبلت في حرماف ىؤالء مف الفرص لتحقيؽ التقدـ كما و 
 1.تفعؿ األكثرية في المجتمع 

ومتميزة كذلؾ ، إف ىذا التعريؼ يبيف لنا أف االستبعاد االجتماعي ظاىرة متميزة عف الفقر   
الدخؿ و االستبعاد  الرابطة بيف إلىإال انو ينبينا بكؿ وضوح ،عف عدـ المساواة االقتصادية

ولكنيا تنشأ عبر معايشة مصير ،بادية لمعيافألنيا رابطة ليست مباشرة و ،االجتماعي
 مف خبلؿ المشاركة في المؤسسات ذات الطابع العاـ .،مشترؾ

منظمة األمـ المتحدة لمطفولة كما يمي : يشير االستبعاد االجتماعي إلى  وفي حيف تعرف   
في  اـتدولة لرفاه و ضعؼ أو غياب الماعي الذي تقـو عميو وجود تمزؽ في العقد االجت

 2وغياب شبكة المؤسسات القادرة عمى تعزيز التقدـ االجتماعي. سياسات االجتماعية،ال
 فانتشار ظاىرة االستبعاد االجتماعي و الفقر يدؿ عمى عدـ فعالية السياسة االجتماعية .

وفي تعريؼ مشابو قدمو "روجيو سو" يقوؿ: أف االستبعاد االجتماعي بكؿ ما تحممو    
االجتماعي وعدـ القدرة عمى المحاؽ الذي  االندماجالكممة مف معنى يؤدي إلى البلمواطنة و 

واجبيا بإحقاؽ االندماج في  أماـيضع في شكؿ مباشر في المساءلة المسؤولية السياسية 
و ضعؼ السمطة يثبت أف ىناؾ تراجعا خطيرا في المواطنة و بالتالي  المجتمع . وأف عجز

 3. الديمقراطيةفي 
العامؿ السياسي في تحديد مفيـو االستبعاد  أىميةالتعريفيف يركزاف عمى  حيث أف

والذي يتـ عف طريؽ  ،حد مف ىذه الظاىرةالعمى دور السمطة في  يؤكدافاالجتماعي وكذا 
: اختزاؿ لما األتيعمى النحو  ابإنجمتر االجتماعي  اإلقصاءفيا وحدة و تعر  الديمقراطيةتحقيؽ 
مناطؽ تعاني مف مجموعة مف المشاكؿ المرتبطة  أويحدث عندما يكوف ناس  أفيمكف 

                                                 
 . 403،ص2004بيروت، ، مركز دراسات الوحدة العربية، 4ط، ترجمة، فايز الصباغ، أنتوني جيدنز : عمـ اجتماع 1
 . 3ص 2008اليونسيؼ لحماية الطفؿ ،الدورة السنوية جواف_جويمية  إستراتيجيةالمتحدة لمطفولة :  األمـتقارير منظمة  2
ترجمة :محمد نايؼ ،دار العمـو لمنشر و التوزيع ،باريس ، ة السمطةيو سو : المجتمع المدني في مواجيروج 3

 . 7،ص2003
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الدخؿ و السكف و البيئات الفقيرة و ارتفاع  انخفاضوسوء الميارات و ، بوجودىـ مثؿ البطالة
 1األسرةر وسوء الصحة و انييا، معدالت الجريمة

ىدؼ العدالة  أفبحكـ اة بيف المواطنيف و ضماف كرامتيـ المساواة االجتماعية ىي المساو  إف
 -وىو اليدؼ الذي يجب أف يظؿ ، االجتماعية ىو التقميص والحد مف التفاوت االجتماعي
أولوية دائمة ألية مجتمع حتى في  –حسب العديد مف المفكريف و االقتصادييف و الساسة 

أشد الفترات صعوبة .فيـ يروف بأف التقميص مف الفوارؽ االجتماعية تمكف المجتمعات مف 
 تجاوز أصعب األزمات.

بفكرة المساومة االجتماعية بوصفيا لب عممية االندماج ومف  دلبلستبعاما لـ نربط مفيومنا و 
صدد خمط و قصور في الفيـ عمى الصعيد ما لـ نفعؿ ذلؾ نكوف ب، ثـ نفي لبلستبعاد

 2السياسي و الصعيد العممي عمى السواء
و االستبعاد االجتماعي بالمفاىيـ أو عمى أي حاؿ فإننا عندما نريد الحديث عف اإلقصاء    

الجديدة فبلبد أف نراعي كثيرا مف جوانب حياة المواطف االجتماعية و االقتصادية و السياسية 
بني لدى عمماء االجتماع و السياسة و االقتصاد االستبعاد يُ  أو إلقصاء أناو الثقافية ذلؾ 

يمكف تناولو  االستبعاد ال أو اإلقصاءألف ىذا  اإلنسانيممموسة داخؿ المجتمع  أشياءعمى 
أغمب الباحثيف المحدثيف اليـو عف مفيوـ الطبقة المسحوقة  بمعزؿ عف المجتمع إذ يستعيف

 وكاف عمماء االجتماع ىـ أوؿ مف وضع معالـ ىذا المفيوـ االجتماعي ( اإلقصاءبفكرة )
 األخيرةمف غيرىـ في اآلونة  أكثرغير أف السياسييف ىـ الذيف يستخدموف ىذا المصطمح 

ظاىرة البلمساواة ويدؿ ىذا المفيـو عمى السبؿ التي ل األساسيةاحد المصادر  إلىلئلشارة 

                                                 
 را متاح عمى الرابط :وحدة انجمت، عمى يد مف ؟ اإلقصاءاالجتماعي :  اإلقصاءوحدة  1

www.who.int/social_determinants/final_report/:// Social determinants of health http 
،المجمس  1ط، جولياف لوغراف :االستبعاد االجتماعي : محاولة لمفيـ ،ترجمة : محمد الجوىري، جوف ىيمز ،دافيدبياشو 2

 . 18،ص 2007،الكويت ، األدبالوطني لمثقافة و الفنوف و 
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مؿ في الحياة االجتماعية لبلنخراط الكا األفرادبيرة مف ك أعداد أماـتسد فييا المسالؾ 
 .1الواسعة

ضمف  األفرادمشاركة  عدـ إلىمصطمح االستبعاد االجتماعي يشير  حيث أصبح
مف خبلؿ تحميؿ معمؽ ، فيـ االستبعاد االجتماعي إلىالوصوؿ  إمكانيةويمكف ربط المجتمع 

دراسة ظاىرة االستبعاد  أىميةتأتي و  ،لمفيوـ التيميش االجتماعي لبعض فئات المجتمع
 نقساـ فييا كونيا سببا مباشرا في تقسيـ المجتمعات وظيور بؤر التوتر واال فياالجتماعي 

االجتماعية لذلؾ يمكف التعامؿ مع نتائجو مع  اإلمراضالمستقبمة لكثير مف  األجواءظيور و 
 .2التسميـ بوجوده 

عبر ، حاوالت فيـ ظاىرة االستبعاد االجتماعيوقد تصدر برنامج األمـ المتحدة لمتنمية م
وكشفت سمسمة مف الدراسات التي أجريت عمى مستوى بعض ، العالميف المتقدـ و النامي

كالحؽ في الرعاية الصحية  -نفيذالبمداف عف أىمية الحقوؽ المدنية و االجتماعية القابمة لمت
 3لفيـ ظاىرة االستبعاد االجتماعي. –التعميـ األساسية و الرفاىية المادية و 
وىو : بأنو االفتقار إلى المتحدة تعريفا دقيقا لبلستبعاد االجتماعي  األمـوقد قدمت منظمة  

 أو جوع وسوء التغذية وسوء الصحة وقمةوال،سبؿ العيش المستدامة لضمافالموارد الدخؿ و 
وزيادة معدالت االعتبلؿ  األساسيةانعداـ فرص الحصوؿ عمى التعميـ وغيرىا مف الخدمات 

االجتماعية السبلمة البيئية و و  ،التشرد والسكف غير المبلئـو  ،األمراضوالوفيات الناجمة عف 
االجتماعية صنع القرار وفي الحياة المدنية و تتميز بعدـ المشاركة في  أنياوالتمييز. كما 

 4والثقافية 

                                                 
 . 394مرجع سبؽ ذكره ،ص، انتوني غدنز 1

2DM Scott and MW Homer  Urban Form and Social Exclusion :An Exploratory Analysis in a 
US Setting Centre for spatial Analysis  –Working paper Serie. p11 

www.science.mcmaster.ca/.../CSpA%20WP%2000  
 . 22ص، مرجع سبؽ ذكره، وآخروف جوف ىيمز 3
 متاح عمى الرابط :، محمد السويسي: المواطف بيف االستبعاد االجتماعي و التماسؾ االجتماعي 4

http//simohamedsouiss 
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انو حصاد لكؿ جيود التنمية  وليس ،تماعيةإف االستبعاد االجتماعي ىو مؤشر لمبنية االج
إنو "مشكؿ الجميع" فإف كانت الجيود ،ىو شأف الفقراء وحدىـ وال ىو موقؼ سياسي أو طبقي

أو تقريب اليوة بيف الطبقات  باالستيعاالتي تقـو بيا أي دولة في مجاالت التنمية أو 
االجتماعية تعبر عف نجاحيا و فشميا فإف دائرة االستبعاد ىي المؤشر الوحيد الذي بو تقاس 

 .1تقمصت  أو تمؾ الدائرة ىؿ اتسعت
ف مفيـو االستبعاد االجتماعي يرتبط بعدة مفاىيـ نذكرىا في العنصر أ، ومف ىنا يتضح جميا

 الموالي .

 تأصيل االستبعاد االجتماعي و المفاىيم المرتبطة بو: -1-1

بعض لال التنويو  أومصطمح االستبعاد االجتماعي يتسنى لنا  تأصيؿما بحثنا في  إذا
 المفاىيـ المرتبطة ارتباطا وثيقا لما ليا مف مدلوالت مؤدية قصرا لبلستبعاد .

 بعض المفاىيم المرتبطة باالستبعاد االجتماعي : 1-2
 االنغالق االجتماعي :  -

االنغبلؽ االجتماعي  أشكاؿبأنو : "احد  االستبعاد االجتماعي في حيف عرؼ "ماكس فيبر" 
عف استحواذ البعض عمى  جةذلؾ االنغبلؽ عمى خمفية عوامؿ ناتأف ينشأ " ومف الطبيعي 

فاالستبعاد ىو  ،الييمنةنوع مف الحماية و  إلىالمغانـ والمصالح التي تحتاج المكاسب و 
بإخضاعيا ومف ثـ إضعافيا  أخرىمحاولة البعض لتأميف مركز متميز عمى حساب جماعة 

ويركز ىذا االتجاه عمى 2يو والقمع إلى حد التنكيؿ والتشو  أو مس  ىويتيا،مصالحيا اختزاؿو 
 االنتباه إلى ما تقـو بو جماعة مف االستبعاد الفعاؿ لجماعة أخرى.

 العزلة االجتماعية :
تمػػع لعػػدـ تقبمػػو قػػوانيف و عػػادات ىػػي حينمػػا ال يسػػتطيع الفػػرد تكػػويف عبلقػػة طبيعيػػة مػػع  المج

تقاليد المجتمع وتسخطو عمى نظامو و وضعو العاـ،و حينما ال يعطػي المجتمػع مجػاال لمفػرد و 
                                                 

متاح عمى ، مجمة العمـو االجتماعية، نور الديف لشكر : دراسة االستبعاد االجتماعي ! ىؿ يمكف تطبيؽ الدراسة عربيا 1
 الرابط:

=http:://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id 
جريدة سياسية يومية تصدر عف شبكة  إصباح، كريـ شغيدؿ :مفيـو االستبعاد االجتماعي و أثره في النسيج المجتمعي 2

 http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?!D=53357متاح عمى الرابط : ، العراقي اإلعبلـ
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ا لتنػػاقض ميولػػو و اتجاىاتػػو ومصػػالحو و رً ظػػلمتفاعػؿ معػػو و االنسػػجاـ مػػع مؤسسػػاتو البنيويػػة ن
مو مع تمؾ التي يتمسؾ ويؤمف بيا حينذاؾ سيشعر الفرد بالبعد واالغتػراب و العزلػة ىدفو و قي

بيػا عػف المحػيط الخػارجي وعػدـ  األفػرادالظواىر التي يبتعد  إحدىعف المجتمع ."فالعزلة ىي 
 أووتكويف عالـ داخمي ليػـ بػدال مػف عػالـ اكبػر مػف عػالميـ  اآلخريفالرغبة في االختبلط مع 

 1"دوائر الفردية التي يعشوف فيياف دائرة اكبر م
 الفقر:  -
ىمػا مفيومػاف ، الفقر و العػزؿ االجتمػاعي أففمف الممكف القوؿ ،بدأنا بالمستوى المفاىيمي إذا

عنػػدما ، النػػاس يكونػػوف فقػػراء أفتنطمػػؽ مػػف  اآلف األبحػػاثمعظػػـ و  ،بطبعيمػػا اإلبعػػادمتعػػددا 
الحيػاة  أنماطعف ، المقصاة فعميا األسر أو األفرادف متوسط موارد عكثير بتكوف مواردىـ اقؿ 

 2.العادية  األنشطةوالعادات و 
و يبػػدو االخػػتبلؼ واضػػحا بػػيف عممػػاء ، اختمػػؼ فػػي تحديػػده المفكػػروف و الخبػػراء وىػػو مفيػػـو

 األبعػػػػػادوعممػػػػػاء االجتمػػػػػاع الػػػػػذيف يركػػػػػزوف عمػػػػػى ،االقتصػػػػػاد الػػػػػذيف يعتمػػػػػدوف معػػػػػايير كميػػػػػة
 3االجتماعية .

 يزاؿ يقاس في معظـ األحواؿ مف منظور الدخؿ.في حيف أف الفقر ال 
و يعتبػػر الػػدخؿ ، و الػػدخؿ يشػػير إلػػى كميػػة المػػاؿ التػػي يحصػػؿ عمييػػا الفػػرد مػػف عممػػو سػػنويا

فيػو الػذي يحػدد قيػود الميزانيػة التػي تفػرض عمػى ، عند البعض االختيار الطبيعي لقياس الفقر
مسػتوى الػدخؿ الػذي يحػدد مػف وضػع  والمشكمة بعد ذلؾ تكمف في،يستيمكو الفرد أو العائمة ما

 .4غيرىـ 
في  حيف يعرفو إحساف محمد الحسف : الدخؿ و ىو مقدار األمواؿ التي يتقاضاىا الفرد    

بعد قيامو ببعض النشاطات البدنية أو العقمية أو بعد استثماره لعقار أو ممكية منقولة أو غير 

                                                 
 اآلدابالفتبلوي: العزلة االجتماعية لدى الميجريف العراقييف، جامعة القادسية، مجمة كمية  األئمةعمي شاكر عبد  1

 . 388ص، 91العدد
التفاوت ،ترجمة:بدر الرفاعي، المجمس الوطني لمثقافة و  وف مايكمرايت: منظور جديد لمفقرستيفف بي ،جنكيز و ج- 2

 . 185-184،ص ص 2009، ، الكويتاآلدابوالفنوف و 
 .17ص2003، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة،1، عمى غربي: عولمة الفقر، طنيةبمقاسـ سبلط، قيرة إسماعيؿ- 3
 ،بمقاسـ سبلطنية وسامية حميدي، العنؼ والفقر في المجتمع الجزائري، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة- 4

 . 87،ص2008
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ية المساعدة عمى تحديد الطبقات مؤشرات المادالمنقولة كما تعتبر الممكية مؤشرا مف 
االجتماعية التي تعطيو درجة مف القوة النفسية و االجتماعية حيث يعتبر الدخؿ و الممكية 

 1مف العوامؿ االقتصادية الميمة في تحديد مكانة الفرد و طبقتو االجتماعية .
ني في حيف إف ىناؾ مف يرى منذ زمف أف الفقر "ليس ىو العوز المالي فقط" ويع   

 مف بيف ما يعنيو.،أوربااالستخداـ الواسع لمصطمح العزؿ )نقيض الدمج( في 
 امتزايدً  اإف االىتماـ الذي يركز عمى الدخؿ يخفي جانبا ميما مف الصورة . وأف ىناؾ تأكيدً 

ممؤشرات المتصمة بأبعاد أخرى لوعمى الحاجة أبعاد الفقر والعزؿ االجتماعي  عمى تعددية
مجموعة المؤشرات التي استخدميا االتحاد األوربي لمراقبة الدمج االجتماعي غير الدخؿ فاف 

ال تتضمف قياسات الفقر الدخؿ و التفاوت في الدخؿ فقط  2001" عاـ يكف الفي مجمس "
العجز عف البطالة و بؿ تشتمؿ كذلؾ الحرماف مف التعميـ والتفاوت في مجاؿ الصحة و 

 2.مؿالع
أف االستبعاد االجتماعي ال يعدو أف يكوف إعادة تسمية لما اعتاد بينما يرى "برياف باري:    

إذ "يعد الفرد مستبعدا اجتماعيا إذا ،الناس تسميتو ب"الفقر"بؿ ينصب عمى فكرة المشاركة
تر كاف ال يشارؾ في األنشطة األساسية لممجتمع الذي يعيش فيو "، ونجد بأنو تعريؼ مبس

فماذا  إرادياوأنماطو،فعدـ المشاركة قد تكوف خيارا  قاصر عف اإلحاطة بأشكاؿ االستبعادو 
إذ تستفيد السمطة ،لقسري؟ السيما في المجتمعات ذات المنظومات االستبداديةاعف االستبعاد 

ما ،انقسامو إلى جماعات متفرقة إلحكاـ السيطرة عميومييمنة عادة مف تشرذـ المجتمع و ال
ذلؾ مف و  يولوجية المكرسة لمظاىر االستبعاد،يدفع جماعة السمطة إلى إنتاج األنساؽ األيد

ف الموضوعييف في خبلؿ ترسي  فكرة مشروعية السمطة وتبرير التسمط مقابؿ تيميش اآلخري

                                                 
 212،ص2005األردف ،، د ط ،دار وائؿ لمنشر و التوزيع، إحساف محمد الحسف: مبادئ عمـ االجتماع الحديث- 1
 184مرجع سابؽ،ص،  وآخروفستيفف بي - 2
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إلى  بنا اإلشارةوتجدر 1ال تتيح ليـ المشاركة الفعمية في الحياة العامة عزلة اجتماعية قصريو
ماعي فالماؿ أحد السبؿ الممكنة لتحقيؽ أىمية التمييز بيف مشكمة الفقر و االستبعاد االجت

ألف المشاركة و  ومع ذلؾ غاية في حد ذاتو،،االندماج االجتماعي ،اإلدراج في بعض نواحي
 ال،. مف ناحية أخرىخؿ ليس لو قيمة إال بيذه الطريقةبينما الد ،االمتثاؿ ليا قيمة جوىرية

يوجد أي ارتباط كامؿ بيف الفقر واالستبعاد االجتماعي. إذ أف نقص الموارد المالية ىو أحد 
بمعنى أنو مف الصعب مشاركة الفقراء في المؤسسات  ،عوامؿ االستبعاد االجتماعي

لكف الفقر ليس شرطا ضروريا أو كافيا إذ يمكف أيضا استبعاد غير الفقراء مف و  االجتماعية.
 .2كف لبعض الفقراء أال يكوف مستبعدوف اجتماعيايمو  ،المشاركة
 : االغتراب

عني نقؿ ممكية شيء ما إلى تاالنجميزية بإف المقابؿ لمكممة العربية االغتراب ىو كممة  
ىذا الفعؿ مستمد بدوره مف كممة أخرى ىي *أي االنتماء و  ،أو يعني االنتزاع أو اإلزالة،آخر

 3إلى شخص آخر أو التعمؽ بو.
كتابات "ىيجؿ "و "ماركس" كانت ىي العامؿ األساسي في توجيو النظر  فأوعمى الرغـ مف 

إذ أف قضية االغتراب أكثر اتساعا ،إلى قضية االغتراب،فاف المفيـو ذاتو أقدـ منيما بكثير
بحيث يمكف أف تعتبر أف االغتراب ىو ، وانتشارا مف أف تعتبر قاصرة عمى المجتمع الحديث

 4ؿ الثقافات".ك"يتواجد في الحياة االجتماعية و في  اإلنسانيود مف نسيج الوج
 
 

                                                 
1Barry, Brian (2002)."Social Exclusion ,Social Isolation, and Income Distribution ."in :John 

Hills ,Julian Le Grand and David Piachaud ،Understanding Social Exclusion. Oxford: Oxford 
UniversityPress.  
2Combattre I' exclusion dans I'éducation ,Guide d 'évaluation des systems éducatifs pour 
des sociétés plus justes, organisation des nation unies pour l'éducation la science et la 
culture ,Paris, 2012, p7 .  

 .19،ص 2008، 1دار المنيؿ المبناني،ط، االنساف المعاصر و شقاء الوعي االغتراب ،فيصؿ عباس 3
 .5،ص 2003، دار غريب لمطباعة و النشر، عبد المطيؼ محمد خميفة : دراسات في سيكولوجية االغتراب 4
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 :  اإلدماج االجتماعي -
 في الشيء( أي دخؿ واستحكـ فيو،يأتي مفيـو اإلدماج مف الفعؿ "دمج" ويعني )الشيء 

ـ مصطمح اإلدماج قد شاع منذ بداية التسعينات إلى اواستخد ،ويقاؿ أدمج األمر أي أحكمو
حيث يشير ىذا المفيـو إلى عممية شاممة تتضمف  ،في مجاؿ التربية الخاصةغاية اليـو 

 مصطمحات أخرى مثؿ التعود أو التطبيع والتكامؿ.
ومف باحث آلخر حسب ، ويبدو أف استخداـ ىذا المصطمح يختمؼ مف مجتمع إلى آخر

.  1الغرض مف استخدامو ليا المفيـو
ذا كاف ىناؾ إدماج اجتماعي لكؿ أفراد  اختبلفاتيـ فإف ذلؾ  تالمجتمع ميما كانوا 

يؤدي إلى االبتعاد عف التيميش واالغتراب بالنسبة ليـ مما يؤدي إلى زيادة التبلحـ و 
 التماسؾ االجتماعي والعكس.

االجتماعي النقيض لبلستبعاد االجتماعي كوف أف سموؾ الفرد يتشكؿ  االندماجويعتبر 
جماعة المعب "حيث يبني توافقو  ،جيرانو ،رتومف خبلؿ اتصاالتو بالجماعة األولية أس

 االجتماعي بدرجة كبيرة انطبلقا مف طبيعتو وظروؼ ىذه االتصاالت التي ينتقي أفكاره منيا
فالمجتمع الذي ال يعطي حموال كثيرة لبلندماج االجتماعي تكثر فيو مظاىر االستبعاد 

جتماعي في أي منطقة يبدأ اال اإلدماجاالجتماعي. فالتخطيط األمثؿ لتعزيز التكامؿ و 
وىو عممية سموكية ديناميكية ،الغرض  .2بالتحميؿ الدقيؽ لوضع الفئات المستبعدة اجتماعيا 

مف ورائيا العمؿ عمى تحقيؽ التوازف بيف الفرد وتغييرات المحيط فيكسب بذلؾ فعالية التغيير 
 .3لتحقيؽ التوازف بيف محيطو النفسي و المحيط االجتماعي

 االستبعاد االجتماعي : دراستونشأة وتطور  -2
التي و عديدة  أخذ معافٍ و  ،تزايد االىتماـ بالمفيوـ،منذ أواخر العقد األخير مف القرف العشريف

تجمع بيف التباينات االجتماعية ألعضاء مجتمع ما لئلضرار  ،ونتائج متباينة اتفرز صورً 
                                                 

 . 67،ص 2005، مصر، أحمد محمد موسى :اإلدماج االجتماعي لؤلطفاؿ ببل مأوى ،المكتبة العصرية 1
 .3)اال سكوا( ،مرجع سبؽ ذكره ،ص  أسياالمجنة االقتصادية و االجتماعية لغربي  2

3Dictionnaire de PSU Camaly- Verion française :1972-P33. 
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صادية و االجتماعية فرص المشاركة االقتمف ميارات و  الحرمافو  ،الجماعاتببعض األفراد و 
 الثقافية .والسياسية و 
تجدر اإلشارة ىنا إلى انو قبؿ ظيور مصطمح "االستبعاد االجتماعي " استخدمت  في البداية 

، فمثبل ىيمف مفيـو "العرؽ" أو " الطائفة" عند الحديث عف االستبعاد أخرىمصطمحات 
الطبقية و االجتماعي لفترة طويمة ،حيث عانت المجتمعات البشرية العديد مف التمايزات 

 فنشأت جراء ذلؾ العديد مف المصطمحات، الثقافية
 الطبقي الحقدو  لتمييز العنصري كمصطمحات اىيـ لتأطير مظاىر التمايز  و المفا 
 غير ذلؾ.در(، و الجنوسة )الجن ـمفاىيو  الطبقات المسحوقة  ومساواة المرأة و 
ـ تعكؿ الطبقات الوسطى التي يمكف أّف في خض كذا يتـ تكريس الفوارؽ الطبقية والعزلةوى

بعاد تاالس. وعند محاولة رصد نشأة مصطمح تشكؿ عامؿ تقريب بيف طبقات المجتمع
في فرنسا مف قبؿ  1974المصطمح استخدـ ألوؿ مرة في عاـ نجد أف ىذا  ،االجتماعي

وكانت تستخدمو لئلشارة إلى ، عمؿ االجتماعي آنذاؾال( وزيرة  René lenoirرينييمينوار )
 ،اعيوال يتمقوف الحماية مف قبؿ التأميف االجتم،األفراد الذيف يعانوف مشكبلت اجتماعية

كما  ا وقد ترتب عميياوغير المنسجميًف اجتماعي و المعاقيف عقمياكاألفراد المعاقيف جسديا 
تحسيف بضرورة  اعترفت لينوارو المجتمع  ع العبلقات بيف الفرد و بيذا المعنى ،تقطيأشار 

حات لينوار  و طر ألألجؿ تعزيز التماسؾ االجتماعي وفي السنوات التالية  ظروفيـ االقتصادية
اس المحروميف جزئيا أو كميا مف المشاركة ليشمؿ جميع الن توسيع آفاقو تـ تطوير المفيـو  و 

 1في مجتمعيـ ،وفي المجاالت المختمفة لمحياة االجتماعية .
تكاد تتفؽ عمى أف االستبعاد  أنيارغـ التباينات النسبية بيف محاوالت تحديد المفيـو  إال وب

في األدبيات النقدية في  كما،معظـ مقومات القوةىو حالة مف فقداف القدرة و االجتماعي  

                                                 
1Beall, Jo :Globalization and Social Exclusion in Cities :Framing the Debate with lessons 
form Africa and Asia. Environment and Urbanization :vol .14 ,no .1 ،April. Bessis ,Sophie 
,2002.p6. 
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وىذا فاالستبعاد ىو الحاؿ التي تحاوؿ دوف مشاركة  -مدرسة فرانكفورت–العمـو االجتماعية 
 الثقافية في المجتمع.صادية واالجتماعية والسياسية و الفرد أو الجماعة في النشاطات االقت

يث جرب العادة ح، إف االستعماؿ الحديث لمصطمح )االستبعاد االجتماعي ( نشأ في فرنسا
وكاف ، عمى استعمالو في اإلشارة أساسًا إلى األفراد الذيف تخّطاىـ نظاـ الضماف االجتماعي

المستبعدوف اجتماعيًا ىـ الذيف استبعدتيـ الدولة بصورة رسمية . في حيف يميؿ األمريكيوف 
 ومنيا مصطمح الغيتو إلى استعماؿ مصطمحات أخرى غير مصطمح االستبعاد االجتماعي

ولكف ىذه المفاىيـ  منغمقة أو شبو منغمقة و التيميش والطبقة الدنيا أي االنعزاؿ في أحياء 
ليست متباعدة في معانييا فمف المعتاد أف تفيـ) الطبقة الدنيا( عمى أنيا تتألؼ مف أجياؿ 

أقميات اثنيو و يعيشوف في أحياء مقصورة عمييـ  يتمقوف  إلىعديدة مف البشر الذيف ينتموف 
 1وقد حيؿ بينيـ وبيف االتصاؿ بأغمبية المجتمع. ،ييا خدمات الرعاية االجتماعيةف
لقد ظير مصطمح الطبقة المسحوقة عمى يد )تشارلسموراي( في كتاب بعنواف ظيور الطبقة  

وىي طبقة تقع خارج التيار الرئيسي لممتجمع تنفصؿ عف طبقة  ،1990الدنيا االنجميزية عاـ 
و التي تضـ العماؿ ، ى أجر فأفرادىا أدنى مف الطبقات العاممةالعماؿ التي تحصؿ عم

 ،مثؿ كبار السف ،تتمثؿ ىذه الطبقة في األفراد غير العامميفو  ،وييف الميرة وغير الميرةاليد
المعوقيف بنسبة كبيرة تعوقيـ والكسالى والمرضى بأمراض مزمنة و  ،غير المتزوجات األمياتو 

 2عف العمؿ.
فيـ يقوموف بممارسات غير ، وتتسـ حياة ىذه الطبقة بثقافة وطريقة خاصة في الحياة   

عمى ويعتمدوف  ،ف العمؿ بمعدالت متزايدة باضطرادالتسرب موبالجرائـ العنيفة و شرعية 
 و تعيش ىذه عمى حافة المدف. ،ةدولمساعدات ال

                                                 
 . 24يجيدنز ،مرجع سبؽ ذكره ،صطنأنون1
 2007، اإلسكندرية، و المجتمع دراسة في عمـ االجتماع ،مؤسسة شباب الجامعةحسيف عبد الحميد أحمد رشواف : الفقر 2

 . 153،ص
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 الذيف يدخموف سوؽ العمؿ الثانويالطبقة الدنيا عند "مورانى" تشبو فكرة "ماكس" عف العماؿ و 
 1يحصموف عمى أجر منخفض.و  ،دائما ما يعمموف بعض الوقت و

لتحميؿ  -االطبقة الدني -استخدـ جناح اليسار )المفكروف االشتراكيوف( لفظ  1920ومنذ عاـ 
عند الحديث عف االستبعاد االجتماعي لفترة طويمة ،و االستبعاد  .وضع األقميات السبللية

انعداـ القدرة عمى موارد المتاحة و العدـ الحصوؿ عمى  االجتماعي في أبسط صوره ىو
الحرماف مف الفرص التي تعزز الوصوؿ إلى ىذه الموارد و استخداميا و  ،االستفادة منيا

 2مفيوـ العرؽ أو الطائفة.عمى ىيمف 
ىمية العنصر زمبلؤه كتابا بعنواف :تراجع أأصدر ويمياـ جوليس ويمسوف و  1968في عاـ و 

درجات  أدنىوىي تقع في  ،وأشار إلى طبقة دنيا ضخمة مف البروليتريا السود )العرؽ(،
والوظائؼ غير  المنخفضة واألجور يءسوتعاني مف التعميـ الالسمـ الطبقي االجتماعي، 

 3المستقرة.
شاشة وضعيا يحيا بوحدد مبلم، يؤخذ عمى التعريؼ أنو قصر ظاىرة الدنيا عمى السود

في دراسة الحقة و تحدث عف األفراد الذيف  1968ذلؾ عاد ويمسوف عاـ لو  سوؽ العمؿ في
و يعانوف إما مف البطالة لفترات طويمة أو مف كونيـ ليسوا  المياراتف إلى التدريب و رو يفتق

كاب الجرائـ عمى قارعة الطريؽ  ىـ  أفراد منخرطوف في ارتو  ،أعضاء أصبل في قوة العمؿ
االعتماد عمى ت تعاني فترات طويمة مف الفقر و وعائبل،اؿ السموؾ المنحرؼغيرىا مف أشكو 

 .4ةدولالمعونات 
كممة الطبقة الدنيا، عمى نحو  فالمحافظياستخدـ مفسرو جناح اليميف  1990وفي عاـ 

ليشير إلى أولئؾ الذيف يعتمدوف في حياتيـ عمى الرعاية ، يشبو استخداـ "تشارلس مواري"

                                                 
1See Christopher Townroe ،George uates ،Op, Cit ,pp,309,ff 
2Ziyauddin, K . M ,Kasi ،Eswarappa, Dimensions Of Social Exclusion: Ethnographic 
Exploration .Cambridge Scholars Publishing.2009,p85. 

 .  154المرجع السابؽ، ص ، حسيف عبد الحميد أحمد رشواف 3
 . 155المرجع نفسو ،ص 4
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ثقافة االعتمادية التي كاف ليا صدى في نظرات  ىـ يمثموفتقدميا الدولة و االجتماعية التي 
 األمريكية المبكرة لثقافة الفقر.

دنز" االستبعاد االجتماعي مصطمحا أو مفيوما يحؿ محؿ الطبقة جييضع "أنتوني و 
وال شؾ أف ىذا الفيـ التعويضي إف صح التعبير يباشره البعض في جانب آخر ، المسحوقة
ميذبا و حتى جامعا  اى أف ىذا االستبعاد يحؿ محؿ " الفقر" فمعمو يكوف تعبيرً حيث ير 

لمضاميف الفقر فالواقع إف ىذا المصطمح الذي جاء في معناه الجديد في أواخر العقد األخير 
مف القرف العشريف و الذي برز أكثر عندما تولى حزب العماؿ الحكـ في انجمترا و أحدث 

وتـ بعد ذلؾ إحصاء كومة البريطانية ما سماه آنذاؾ وحدة االستبعاد االجتماعي رئيس الح
أربعة آالؼ حي سكني بانكمترا تعاني مف االستبعاد و االستبعاد االجتماعي و تعاني بشكؿ 

يات متدنية في الصحة و اإلسكاف حاد البطالة و الجريمة المتشابكة عمى ميئوس منو معنو 
 1أحياء محظور دخوليا و محظور مغادرتيا عمى البعض اآلخر. التعميـ بؿ تحولت إلىو 

إذف ما الذي يستطيع االستبعاد االجتماعي أف يضيفو إلى التحميبلت المبنية عمى مفاىيـ 
 الفقر و الحرماف؟ 

إف المغة المنمقة لبلستبعاد االجتماعي تؤكد أىمية الفعؿ و العممية  إال أف المخرجات القابمة 
بتمؾ المستعممة في دراسات الفقر والحرماف  وفي ىذا الصدد، يشترؾ االستبعاد لمقياس تبدو 

عف فقر القدرة و تعكس ىذه األمور الثبلثة أشكاؿ عدـ  "االجتماعي إلى حد ما مع فكرة "سف
فقد  1997 "أتكسوف"كما يرى ، المشاركة في المجتمع ،الراجعة إلى الفرض ال إلى االختيار

د االجتماعي تغيرا في بؤرة االىتماـ أكثر مف كونو تغيرا في التوجو يمثؿ تحميؿ االستبعا
والتعريفات الراىنة لحالة الحرماف مف االتساع بحيث تكفي لتمفت االنتباه إلى طائفة مف 

و السماح  تتبعيواألبعاد بما فييا البعد الخاص بالحرماف غير المادي،وتبنى وجية نظر 

                                                 
 . 29أنطوني جيدنز، مرجع سبؽ ذكره ،ص 1
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ف كانت أغمب البحوث لـ تستطع، لدخؿ المتدنيبوجود أساليب لمحرماف غير سبب ا في  -وا 
 1أف تعكس جميع ىذه العناصر. –الواقع 

قاد االستبعاد االجتماعي االىتماـ في أوساط صانعي السياسات و األوساط األكاديمية لفيـ 
إذ نجد أف مفيـو االستبعاد االجتماعي ليس مفيوما ساكنا وجية نظر اآلخريف المشاكؿ مف 
إذ أصبح  ييز في الحياة اليومية و التفاعؿالتمبؿ ىو عممية أو عمميات التيميش و في الواقع  

 أوفكرة إفمصطمح اإلقصاء جزءا مف المفردات االجتماعية اليامة ومف المفيد االعتراؼ 
 2الحرماف.راسخة في كتابات عف الفقر و  أخرىىيـ مفيوـ االستبعاد االجتماعي يرتبط مع مفا

بوصفو  االجتماعيمع ذلؾ فثـ اعتبار واحد يمكف بمقتضاه النظر إلى مفيـو االستبعاد و 
ذ إنو يتيح لظاىرة المصمحة أف امتدادا حقيقا لممفاىيـ السابقة عميو في السياسة االجتماعية إ

،وتسعى ة عف نقصاف الموارد الماديةلناجمتتسع لتشمؿ ما ىو أكثر مف عدـ المشاركة ا
جتمع منقوصة بسبب قمة الموارد بحوث الفقر إلى تحديد ىؤالء الذيف تكوف مشاركتيـ في الم

لى التركيز عمى الدو  وتقـو بحوث الحرماف بتوسيع  صفو مؤشرا عمى ذلؾخؿ المتدني بو ا 
نطاؽ المؤشرات و لكف الغرض منيا يظؿ التوصؿ إلى تحديد دقيؽ لؤلفراد الذيف تنقصيـ 
الموارد  المطموبة لممشاركة وتسعى مقاييس االستبعاد االجتماعي إلى عدـ االقتصار عمى 

دـ مشاركتيـ الذيف تنجـ ع أولئؾبؿ تضـ إلييـ كذلؾ ، تعييف ىؤالء الذيف تنقصيـ الموارد
غرافي أو اليوية الثقافية مثبل ز أو المرض المزمف أو الموقع الجيالتمي ،عف أسباب مختمفة

يبقى نقصاف الموارد المادية سببا رئيسيا و ميما لعدـ المشاركة و لكنو ال يستوعب كؿ ىذه و 
 3االعتبارات الممكنة.

مؤثر عمى المبلييف مف وىو ،الحاضر عمى حد سواءواالستبعاد ىو ظاىرة مف الماضي و 
ظروفيـ الصعبة سواء في العيش  د الحياة بسببياألشخاص الذيف يكافحوف لمبقاء عمى ق

                                                 
 . 31ص ، مرجع سبؽ ذكره، جوف ىيمز و آخروف 1

2SenAmartya: "Socail Exclusion : Concept ,Appliction ،and Scrutin Development Papers No 
.I.Manila:Asian Develop ment Bank, 2000 .p113. 

 . 33المرجع نفسو ،ص 3
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في العمؿ وعمى مر التاري  تطورت األشكاؿ التي يتخذىا االستبعاد االجتماعي سواء أو 
 1بخصائصو أو بالمواقؼ المعتمدة تجاىو.

 : و سياقاتو  االستبعاد االجتماعي نماذج -3
يعرؼ االستبعاد االجتماعي بأنو إبعاد لبعض فئات المجتمع و عدـ القدرة عمى المشاركة    

بفاعمية في الحياة االقتصادية واالجتماعية و السياسية وىذا يعني أف ىناؾ شكميف مف أشكاؿ 
 أوسعيماو  لو وجياف متقاببلف أوليما أفأي ، االستبعاد االجتماعي في المجتمعات المعاصرة

النوع الثاني مف نطمؽ عميو استبعاد الفقراء و  أفننا يمكرا ىو االستبعاد الجبري و انتشا
األوؿ ىو و  األغنياءعميو استبعاد  ؽنطم أف أيضااالستبعاد ىو االستبعاد الطوعي ويمكننا 

القابعيف في القاع والمعزوليف عف التيار الرئيسي لمفرص التي  ؾألولئاالستبعاد البلإرادي 
حيث تنسحب الجماعات الثرية مف ، اإلراديالشكؿ الثاني فيو االستبعاد  أماالمجتمع  حيايتي

مف ممارسات الحياة اليومية فيما يطمؽ عميو ثورة  األكبرالنظـ العامة و أحينا مف القسط 
جماعات الصفوة، وتعيش ىذه الجماعات داخؿ مجتمعات محاطة باألسوار بمعزؿ عف بقية 

حب مف نظـ الصحة العامة و التعميـ العاـ والخدمات األخرى المتاحة وتنس، أفراد المجتمع
 في المجتمع الكبير.

 االستبعاد االجتماعي الجبري :   1ـ  3
حظا مف الدراسة وىو الذي يركز  واألكثرىو ذلؾ النوع األكثر انتشارا مف االستبعاد      

عمى االستبعاد في الطبقات الفقيرة والمحرومة والطبقات الميمشة بمعناىا الواسع 
ذلؾ وىـ يعانوف فالمستبعدوف جبريا أجبرتيـ الظروؼ والعوامؿ االقتصادية واالجتماعية عمى 

لطبقات حرمانا فاف تحسيف مصير أشد ا في السكف والمأكؿ والممبس وغيره حرمانا اقتصاديا

                                                 
1Estivill ,Jordi ,Concepts and Strategies for Combating Social Exclusion ،International Labour 
Organization ،2003, P12. 
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مرىوف بالنمو االقتصادي، وارتفاع معدؿ ىذا النمو ىو وحده الكفيؿ بتمكيف ىؤالء مف 
 2و عندئذ تغدو التعبئة االقتصادية تعبئة اجتماعية 1االنتفاع.

 نى لنا أف نشير إلى أىـ العوامؿ التي تحدده مف حيث البنية ويتس
 :االستبعاد االجتماعي الطوعي2ـــ  3

الدكتور حسيف محاديف االستبعاد االجتماعي الطوعي ىو الذي ينتج عف وجود فقد عرفو 
أو الجماعات أو االثنيات أو العشائر بعدـ المشاركة في  األفرادرغبة ذاتية داخمية لدى 

، مع قصديوأو بصورة  ة، بمعني آخر عدـ التفاعؿ الدائـالحرة العام أوالتعميمية  تالفعاليا
 األولية، وما يوازييا مف األنشطة الظاىرة في المجتمع محمي أومف ىـ خارج مكوناتيـ 

وبغض النظر  لعدـ اندماج ىؤالء في الجو العاـجامعة أو مدرسة ما، نتيجة  حتىوطني أو 
 3عف المدة التي انقضت عمى انضماميـ ليذا التنظيـ االجتماعي أو ذلؾ.

لشعب بالحرماف والنقص وبالتالي أف إشكالية االستبعاد الطوعي تكمف في شعور عامة ا     
لعيش واألخرى تعاني مف العوز ازعزعة استقرار المجتمع فيناؾ فئة تعيش في رغد مف 

منغمقة عمييـ يجعؿ مف الوالحرماف فضبل عف أف استقبلؿ األغنياء في المجتمعات 
 المجتمع. أفرادفرص لمتواصؿ بيف جميع  إتاحةالمستحيؿ 

يعيشوف في  أنيـ أيمجتمعات خاصة فقط باألغنياء  ظيورو  األغنياءاستبعاد  فيو
مجتمعات خاصة بيـ ال يسمح لعامة الشعب أف يتغمغؿ بداخميا فيـ مجتمع داخؿ المجتمع 
ليـ قوانينيـ الخاصة وحياتيـ الخاصة. واالستبعاد االجتماعي الطوعي يتفاقـ بشكؿ دائـ 

 4.النمو االقتصادي الكبير في الدوؿ الغنية أوقاتحتى في 
 

                                                 
، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف 2جاف ماري بيمت، عودة الوفاؽ بيف االنساف والطبيعة، ترجمة: السيد محمد عثماف،ط 1

 .32، ص 1990واآلداب، الكويت،
 .213المرجع نفسو، ص 2
3 
 .17روجيو سو، مرجع سبؽ ذكره، ص  4
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 ــ أبعاد االستبعاد االجتماعي: 4
جمع الكثير مف الباحثيف عمى أف االستبعاد االجتماعي ظاىرة متعددة األبعاد، مما شكؿ أد قل

. واف ىذه العناصر  أرضية مشتركة لمبحث، كما أكدوا عمى ديناميكية وعبلئقية المفيـو
 عمى عبلقات القوى غير المتكافئة رتبةتالمكونة تقدـ نظرة ثاقبة لطبيعة العواقب واآلثار الم

شيء مف ب واحدةوبالتالي ىناؾ ثبلثة أبعاد لبلستبعاد االجتماعي، وسيتـ التطرؽ الى كؿ 
 التفصيؿ.

 : االجتماعيالبعد  1ـــ  4
وشديد التأثير عمى المواطف، يتحوؿ  االستبعاد االجتماعي ىو نوع مف الفصؿ البلمباشر

المواطف إلى ال فاعؿ اجتماعي ومتأثر بظاىرة المجتمع، ال يحس انو معترؼ بو اجتماعيا 
وىذا  مف المجتمع والخضوع لو االستبعادفيعيش النقيضيف  وال ينكر ارتباطو بيذا المجتمع

االجتماعي  الشذوذ إلى أسوء ما يمكف لممواطف أف يتعرض لو وىذا السبب ىو دافع الكثيريف
 إنشاءفي  إنشائيـبنفس الطريقة التي ساىـ بيا المجتمع في  واالنحراؼ، فيساىموف 

يعماف  اإلفسادحاالت االستبعاد االجتماعي كمما كثرت فاف الفساد و  أفالمجتمع، كما 
ترؾ ر مشادية لمعياف، ولكنيا تنشأ عبر معايشة معيابجتمع، ألنيا رابطة ليست مباشرة و الم

 1مف خبلؿ المشاركة في المؤسسات ذات الطابع العاـ.
والجماعات عف البنية االقتصادية العامة  األفرادإذ يفصؿ البعد االقتصادي:  2ــــ 4

، تمعب العمالة والمشاركة في سوؽ العمؿ دورا مركزيا في ظاىرة اإلنتاجلممجتمع. فمف حيث 
وفي الجماعات التي تعاني درجات عالية مف الحرماف المادي، تتناقص فرص  االستبعاد

شبكة االتصاالت  أفالتفرغ أو العمؿ لبعض الوقت. كما  أساساألفراد لمعمؿ سواء عمى 
فة أو متقطعة في أغمب غير الرسمية التي يستعيف بيا األفراد لدخوؿ سوؽ العمؿ تكوف ضعي

دالت البطالة تكوف عالية عمى األغمب كما تشح فرص مف ناحية أخرى، فإف معاألحياف. و 

                                                 
 .44جوف ىيمز وآخروف، مرجع سبؽ ذكره، ص  1
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العمؿ في الوظائؼ المينية. وقد تعذر عمى مف تـ إقصاؤىـ مف سوؽ العمؿ العودة إليو مرة 
 .1أخرى
وقد يحدث االستبعاد االقتصادي مف ناحية أنماط االستيبلؾ، أي ما يستطيع األفراد أف     

يـ اليومية. وقد يتمثؿ االستبعاد في ىذه الحالة في يبتاعوه و يستخدموه و يستيمكوه في حيات
االفتقار إلى الياتؼ الذي يعتبر الوسيمة األبرز في التواصؿ الفردي والعائمي واالجتماعي 
ويصدؽ ذلؾ، واف بدرجات متفاوتة، عمى خدمات أخرى مثؿ غياب الحساب البنكي، وما 

ت، والتشرد واالفتقار إلى سكف مثؿ منح القروض والتسييبل أخرىيتضمنو ذلؾ مف خدمات 
 .2العائبلت أوثابت لؤلفراد 

ويظير البعد السياسي في حرماف المرء أو إبعاده عف المشاركة في البعد السياسي:  3ـــ  4
التي ال  الديمقراطيةاألنشطة السياسية في المجتمع. وتشيع ىذه الظاىرة في المجتمعات غير 

ـ القضايا السياسية المطروحة في المجتمع و إبداء رأييـ تتاح فييا لمناس الفرص الكافية لفي
واإلدالء بصوتيـ، معارضة أو موافقة، عمى المواقؼ والسياسات واألنشطة التي تمس 

وف االتصاؿ بممثمييـ المنتخبيف أو طيعاألفراد في ىذه الحالة ال يست أفحياتيـ. كما 
برمتيا مف جية أخرى، وتنقطع السبؿ بينيـ وبيف  االجتماعيةالمشاركة في العممية السياسية 

عف المشاركة السياسية العامة  الموارد الضرورية والمعمومات والفرص. ويؤدي انقطاع ىؤالء
حضور المؤتمرات والتجمعات والمسيرات الجمعية إلى إنتاج و إعادة إنتاج دائرة مفرغة و 

لميموـ والمطالب والتوقعات والسائدة  تعزؿ فييا ىمـو ىذه الجماعات عف التيارات الرئيسية
بيف مختمؼ القطاعات والشرائح االجتماعية. وتسقط فييا مشكبلت ىذه الفئات مف األجندة 

 السياسية لمنظمات العمؿ االجتماعي أو السياسي.     
 
 

                                                 
 ذكره. محمد السويسي، مرجع سبؽ 1
 .395يز، مرجع سبؽ ذكره، ص نوني غيدتأن2
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 :ـــ مظاىر االستبعاد االجتماعي 5
ات اجتماعية متعددة، فقد يتخذ االستبعاد االجتماعي عددا مف األشكاؿ في مواقع وقطاع

يظير في أوساط الجماعات الريفية المعزولة عف عدد مف الخدمات والفرص، أو في األحياء 
مستويات متدنية الواقعة في مراكز المدف الكبرى التي تعاني معدالت عالية مف الجريمة أو 

 تصادية أوقا أسسويمكف النظر إلى كؿ مف االستبعاد واالندماج عمى  مف مرافؽ اإلسكاف
فاالستبعاد االجتماعي الجبري يستخدـ في ىذا السياؽ مصطمحا لمتعبير  اجتماعية سياسية أو

 عف ثبلثة مظاىر ىي التمييز والحرماف وعدـ التمكيف. 
 التمييز: 1ـــ  5

حينما ال يستطيع الفرد تكويف عبلقة طبيعية مع المجتمع لعدـ تذوقو قوانيف وعادات وتقاليد 
متفاعؿ لتمع مجااًل لمفرد عطي المجيالمجتمع وسخطو عمى نظامو ووضعو العاـ، وحينما ال 

وقيمو  وأىدافواالنسجاـ مع مؤسساتو البنيوية نظرا لتناقض ميولو و اتجاىاتو ومصالحو معو و 
 ز.يالتميويؤمف بيا، حينذاؾ سيشعر الفرد  ؾ التي يتمسؾمع تم

يز متعددة وال يمكف حصرىا وحتى في الممارسات األكثر بساطة يإذ أف فرص إظيار التم
"بورديو" الطب  وكما كتب أيضا و الرياضة، و الترفيو، و السياحة، و التأثيث الداخمي، و المباس، ك

األذواؽ تشتغؿ في نفس الوقت كعوامؿ إدماج  في التمييز فاف األذواؽ ىي كذلؾ ال أذواؽ:
 . 1تشيد عمى االنتماء الطبقي وكذلؾ كعوامؿ إقصاء

معيارا لمنقد االجتماعي لممكة الذوؽ وقاـ بعممية Distinctionلقد جعؿ بورديو مف التمايز 
 أفقمب لمقوالت الجماؿ والفف والثقافة التي لـ تخضع البتة إلى المساءلة مف قبؿ. وبيف 

نما الناس يذوقوف مف خبلؿ خبراتيـ الثقافية  الجماؿ ليس مفيوما قبميا وال غائيً ا دوف غاية وا 
الحائزيف عمييا وباالعتماد عمى موقعيـ الطبقي في  األكاديميةوتكوينيـ العممي والشيادة 

غير أف المفارقة تظير حينما ال يتناسب الرأسماؿ الثقافي لمطبقة إليو المجتمع الذي ينتموف 

                                                 
، كمية العمـو االجتماعية  هأطروحةدكتوراعبد الكريـ بزاز: عمـ اجتماع بيار بورديو،  1 ، جامعة منتوري واإلنسانيةالعمـو

 .114، ص 2007ػػ  2006قسنطينة، 
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فيو اقؿ بكثير وفي حاالت نادرة أكبر بكثير  تمثموالمييمنة مف الرأسماؿ االقتصادي الذي 
اضطراب نظاـ التعميـ وخمؿ في المبادئ التوجييية لمفعؿ وتبايف أنماط  إلىويرجع ذلؾ 

 الحياة وتضارب المواقؼ والمصالح واإليديولوجية لمطبقات.
 العنصر أساسالتفضيؿ عمى  أوقصر  أواستبعاد  أووتعني كممة " التمييز" أي ميز 

وطني  أصؿ أوغير سياسي،  أوكاف  االرأي سياسيً  أوالديف،  أوالمغة  أوالجنس  أوالموف  أو
المولد، يقصد منو أو ينشأ عنو إلغاء المساواة في  أوالحالة  االقتصادية  أواجتماعي،  أو

 1يا، وخاصة ما يمي:مة في مجاؿ التعميـ أو اإلخبلؿ بالمعام
  التعميـ في  أنواعنوع مف  بأيمف االلتحاؽ  األشخاصجماعة مف  أوحرماف أي شخص

 . األنواعمرحمة مف سائر  أي
  عمى نوع مف التعميـ أدنى مستوي. األشخاصجماعة مف  أوقصر فرص أي شخص 
  إنشاء أو إبقاء نظاـ أو مؤسسات تعميمية منفصمة ألشخاص معينيف أو لجماعات معينة

 . األشخاصمف 

كما يقصد بالتمييز العمميات االجتماعية والمؤسسية والقانونية والثقافية التي تميز بيف      
والمرض والمغة  واإلعاقةالناس عمى أساس صفات غير إرادية مثؿ الجنس والديف والعرؽ 

والمواطنة و المكاف. وىذا التمييز يمكف أف يعوؽ الحراؾ االجتماعي، ويعرقؿ الحصوؿ عمى 
االجتماعية مثؿ التعميـ و الرعاية الصحية، ويحوؿ دوف المشاركة السياسية ودخوؿ  الخدمات

 .2سوؽ العمؿ
بقػػيـ دونيػػة تخفػػض مػػف  اإلنسػػافيشػػير ىػػذا التعريػػؼ إلػػى أف التمييػػز تعبيػػر يعنػػي معاممػػة      

 قيمتو استنادا إلى أنو ينتمي إلى مجموعة دينية أو أقمية جنسية معينة مثبل.

                                                 
 1960ديسمبر  14المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة  األمـاتفاقية مكافحة التمييزفي مجاؿ التعميـ: المؤتمر العاـ لمنظمة  1

 .14طبقا ألحكاـ المادة  1المادة ، 2، ص1962ماي 22تاري  بدء النفاذ: 
 .5لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا) االسكوا(، مرجع سبؽ ذكره، ص 2
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يػػز عبػػارة عػػف إطػػبلؽ كممػػة واحػػدة أو خمػػؽ حالػػة معينػػة، كمػػا قػػد يكػػوف بنيويػػا يوقػػد يكػػوف التم 
 ناتجا عف التركيبة االجتماعية. 

الػػذي يعتبػػره الكثيػػروف أفضػػؿ « تمييػػز » اصػػدر " بيػػار بورديػػو " كتابػػو  1975ففػػي عػػاـ      
يف. ففػي مؤلفاتو، بؿ واحدا مػف أىػـ المؤلفػات الخاصػة بػالعمـو االجتماعيػة خػبلؿ القػرف العشػر 

ىذا الكتاب يحاوؿ بناء نظرية لمجتمع يقـو عمػى فكػرة أف األفػراد والمجموعػات ال يوجػدوف إال 
. فمثؿ الكيانات المغوية، لػيس لمممكػات ىخر مع األفراد والمجموعات األ« ييزيةتم»عبر عبلقة 

ترابطيػة وتدريجيػة ال  ةى في حد ذاتيا، لكف فقط ضػمف بنيػاالجتماعية والفردية والجماعية معن
 تتوقؼ عف التحوؿ والتنقؿ.

 أشكال التمييز:  2ــ 1ــ  5
يمكف أف يظير التمييز بعدة أشكاؿ، ولػذلؾ فمػف الصػعب نسػبيا التعػرؼ عميػو أو إعطػاؤه 

 وقػػد تعريفػػا واضػػحا. فػػالتمييز ضػػد مجموعػػة معينػػة عمػػى خميفػػة مػػا يبػػدو أحيانػػا بشػػكؿ واضػػح
رة، كػػػالطرد مػػػف المدرسػػػة أو الفصػػػؿ بػػػدوف إبػػػداء أسػػػباب أو يظيػػػر التمييػػػز بأشػػػكاؿ اقػػػؿ مباشػػػ

عقػػد لقػػاءات أو حجػػب  أو اسػػتثناء أشػػخاص معينػػيف أو مجموعػػات معينػػة لػػدي اتخػػاذ القػػرارات
المعمومػػػات، حيػػػث ال ينظػػػر إلػػػى اإلنسػػػاف بعػػػد ذلػػػؾ كفػػػرد أو كشخصػػػية مسػػػتقمة بػػػؿ كحامػػػؿ 

 .إلييا ينتميلمخصائص المنسوبة إليو أو المجموعة التي 
مػػع األسػػس األوليػػة لحقػػوؽ  األحػػواؿإف التمييػػز ىػػو شػػكؿ مػػف المعاينػػة يتنػػاقض بجميػػع  

 .اإلنساف
 شػػر، المضػػايقة، اإليعػػاز بػػالتمييزوقػػد تسػػتعمؿ مصػػطمحات التمييػػز المباشػػر وغيػػر المبا     

 المعاممة اإليجابية والمعاممة الخاصة.
تقػػـو أسػػس قػػانوف المسػػاواة عمػػى تحػػريـ التمييػػز بنػػاًء عمػػى العمػػر أو األصػػؿ العرقػػي أو      

الوطني أو المغة أو الػديف أو العقيػدة أو الػرأي أو الوضػع الصػحي أو اإلعاقػة البدنيػة والعقميػة 
أسػػػاس آخػػػر يتعمػػػؽ باإلنسػػػاف وباإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ يحػػػـر القػػػانوف  أيأو الميػػػوؿ الجنسػػػي أو 
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عطػػاء توجييػػاتالتمييػػز  أو  أو إيعػػاز السػػافر )المباشػػر( والمقنػػع )غيػػر المباشػػر( والمضػػايقة وا 
 .أوامر التمييز

أو  تعبير يعني معاممة اإلنساف بشكؿ أسوء مما يعامؿ بو إنساف آخر ـــــ التمييز المباشر:
يمكف أف يعامؿ بو إنساف آخر في وضع مطابؽ. ومثاؿ عف التمييز المباشر، المعاممة في 

 لمطعـ إذا لـ يحصؿ الشخص عمى خدمة بناء عمى أصمو العرقي.ا
:تعبير يعني معاممة اإلنساف بشكؿ أسوء مما يعامؿ بو إنساف آخر ـــــ التمييز غير المباشر

أو يمكف أف يعامؿ بو إنساف آخر استنادا إلى ما قد يبدو بندًا محايدًا أو مرسـو أو حكـ أو 
مقبواًل. وبالنسبة لمتمييز غير  أوالفعؿ ىدفًا وجييا  عرؼ دوف أف يكوف ليذا أوحيثية  

المباشر، كاالشتراط عمى طالب العمؿ اإللماـ الكامؿ بالمغة الفنمندية حتى في عدـ لزـو ذلؾ 
 القياـ بالعمؿ.

والمساس بالكرامة وحصانة إنساف أو مجموعة عف سابؽ  االىانةالمضايقة تعبير يعني      
عماؿ احد بنود التمييز المبينة أعبله وذلؾ عبر خمؽ جو مف التيديد قصد قوال أو فعبًل باست

أو العداء أو الحط مف القيمة أو العداء السافر ويحـر القانوف، المضايقة المباشرة المقصودة 
 والغير المباشرة التي تتـ بواسطة التصرؼ الذي ينتج عنو عواقب تمييزية.

فة ويتبايف وعي الناس بيا، حيث يسود اإلحساس لذا يمكف أف يقع التمييز بطرؽ مختم     
وبالفعؿ  الشخصي عمى تعريؼ التمييز ويعتمد إدراؾ التمييز عمى الحدود الشخصية لكؿ فرد

تحميؿ  وأنظمةيتعرض كؿ شخص بشكؿ ما لمتمييز ألف الثقافة تتكوف مف عدة توجييات 
تتداخؿ فيما بينيا بحيث يستطيع المرء أف يرجع نفسو إلى عدة ثقافات، لكف بعض الناس 

 عتمادات أو الممتمكات مثؿ الفقراءو اإل القروضيواجيوف التمييز في الحصوؿ عمى 
وعديمي الدخؿ المنتظـ، واألشخاص غير المستقريف في العمؿ، والنساء الماكثات في البيوت 

ثابت ليـ، كما أف بعض الفئات يواجيوف  وثائؽ الجنسية أو الذيف ال مأوى واألشخاص بدوف
صعوبات أكثر مف غيرىـ لمحصوؿ عمى الرعاية الصحية مثؿ اليتامى وأطفاؿ الشوارع 

 والبلجئيف، واألفراد الذيف يعيشوف في عزلة أو الفقراء الذيف يعيشوف في المناطؽ الريفية.
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ــــ  5 إف االسػػػتبعاد االجتمػػػاعي يظيػػػر ذاتػػػو بشػػػكؿ مسػػػتمر عػػػف طريػػػؽ حرمػػػاف  الحرمـــان: 2ــ
األفػػراد وعجػػزىـ عػػف االقتػػراب مػػف الوسػػائؿ التػػي تعػػود عمػػييـ بالمنػػافع مقارنػػة بػػعخريف لػػدييـ 
فػػائض مػػف الوسػػائؿ والمنػػافع، وىػػذا مػػا يجعػػؿ االسػػتبعاد االجتمػػاعي نسػػبيًا، حيػػث يكػػوف المػػرء 

خػػريف فػػي المجتمػػع ذاتػػو، ومػػف حيػػث مػػدى مقدرتػػو عمػػى مسػػتبعدا فقػػط بالمقارنػػة مػػع أعضػػاء آ
 االتػػأقمـ مػػع وضػػعيـ، ولػػذلؾ ينظػػر بعػػض العممػػاء إلػػى االسػػتبعاد االجتمػػاعي باعتبػػاره حرماًنػػ

، فػػػػالفرد يكػػػػوف مسػػػػتبعدًا اجتماعيػػػػًا ضػػػػمف ىػػػػذا الطػػػػرح إذا كػػػػاف ظػػػػرؼ الحرمػػػػاف امزمنػػػػ انسػػػػبيً 
 .1، ويتجو إلى مزيد مف السوء عبر الوقتامستمرً 
نطػػاؽ واسػػع بػػيف عممػػاء االجتمػػاع  يبػػدو أف فكػػرة " الحرمػػاف النسػػبي" قػػد تػػـ قبوليػػا عمػػى     

عممػاء عمػـ الػػنفس االجتمػاعي كأحػػد المفػاىيـ اليامػػة، وعمػى الػػرغـ مػف أف تػػاري  الفكػرة يعػػود و 
لعبػت دورًا (  The American Soldier) (، إال اف مجمػة 1893( ودوركايـ )1856إلى توكفؿ )

النسػػبي،حيث قػػدمت صػػياغة لممفيػػـو ليعطػػي تفسػػيًرا مسػػتمًرا لمػػا طميعيػػًا فػػي دراسػػات الحرمػػاف 
يبػػػدو أنػػػو ظػػػاىرة بػػػيف اإلشػػػباع المػػػادي و البلرضػػػا عػػػف مسػػػتوى اإلشػػػباع. وبعػػػد ذلػػػؾ توالػػػت 

 2الدراسات إما إليضاح المفيـو او لتطبيقو .
 Dowse ,John A-ى "دوس " و"ىيوز"كما ير –إف المسألة الحاسمة في تصور الحرماف   

.Hughes. Robert E   تتمثػؿ فػي "األفكػار" التػي تؤكػد أف النػاس يمتمكػوف فجػوة بػيف مػا
عميػػػػو فعػػػػبل أو يعتقػػػػدوف أنيػػػػـ يسػػػػتطيعوف تحقيقػػػػو  فينبغػػػػي أف يحصػػػػموا عميػػػػو و مػػػػا يحصػػػػمو 

ف و مػػف الحرمػػاف بينمػػا يعتقػػد المحرومػػ .فػػالمبلحظ الخػػارجي قػػد يعتقػػد أف ىنػػاؾ أشػػكاال متفاقمػػة
مػػف ىنػػا فػػإف الحرمػػاف النسػػبي يشػػير إلػػى الدرجػػة التػػي و ، ا ىػػو النظػػاـ الطبيعػػي لؤلشػػياءذأف ىػػ

 3ؾ مف غضب وعداء .ذلوما يترتب عمى  الفرد أنو محرـٌ يشعر عندىا 
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ليس فقط الحرماف المادي الناتج عف عدـ القدرة عمى سد الحاجات ، إذف يقصد بالحرماف
بؿ المساس بالحؽ في الحصوؿ عمى خدمات اجتماعية ، األسرةاألساسية أو إعالة الذات أو 

فالشخص المستبعد ، وعدـ االعتراؼ بيذا الحؽ، مثؿ الرعاية الصحية و التعميـ أساسية
محرومًا مف و  التي تؤمنيا المدارس النظاميةة يمكف أف يكوف محرومًا مف المعرفة العام

المأوى و السكف البلئؽ،ومف حؽ االنتماء إلى المجتمع يقصد بعدـ تمكيف مجموعة مف 
فتحد مف قدرتو عمى تحقيؽ ، عوامؿ التمييز أو ظروؼ الحرماف التي يعيشيا فرد أو مجموعة

يوضح "روبرت دوس"و ه و المجاؿ العاـ في المجتمع بأسر أو في ،تغيير في ظروفو المعيشية
" فكرة الحرماف Politicalsociologyكتابيما "عمـ االجتماع السياسي "في "جوف ىيوزفي" 

في الحياة االجتماعية مثؿ  األشياء عمىالنسبي عمى النحو التاليإف الناس يضفوف قيمة كثيرة 
يتمكنوا مف تحقيؽ تمؾ عندما ال األمف والمساواة  و الحرية ....و الثروة  والمكانة و القوة و 

العداء تتشكؿ وىذا فإف حالة مف البلرضا والغضب و ، القيـ أو قيمة واحدة يتطمعوف إلييا
 الموقؼ يعرؼ ب "الحرماف النسبي" 

و يشير إلى: " التوتر الذي ينشأ مف التضارب بيف ما ينبغي أف يكوف وما ىو كائف فعميًا 
 1فيما يتعمؽ بإشباع القيـ الجمعية .

موجة متزايدة مف الكتابات عف " ، لقد سادت خبلؿ السنوات األخيرةدم التمكين : ع 5-3
مات متنوعة وتتسـ تمؾ الدراسات بوجود مساى لمي أو المحمياواء عمى الصعيد العس،الفقر"

راسات بطبيعتيا ،ألنيا دفي مجاالت االقتصاد واالجتماع واالنثروبولوجيا والسياسة أحيانا
شارؾ تومف ىنا  فبل يمكف النظر إلى ظاىرة الفقر مف زاوية واحدة،النظراتمتعددة المداخؿ و 

اسات في معظميا في دراسة ظاىرة الفقر كؿ ىذه الفروع مف المعرفة .ولكف تقتصر ىذه الدر 
ال تتعمؽ بما فيو الكفاية جـ و األبعاد أو الخصائص،بينما مف حيث الحعمى رصد الظاىرة 
 دة إنتاج الفقر في البمداف النامية .و إعا إنتاجفي معرفة كيفية 
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المتحدة و المنظمات الدولية أىمية كبرى لمكافحة و تخفيض مستويات الفقر  األمـكما تولي 
فرد يحصؿ عمى  أيفي العالـ الثالث و لعؿ أكثر المقاييس شيوعا لقياس الفقر ىو اعتبار 

رغـ شيوعو يعتبر ، مقياسدخؿ أقؿ مف دوالر واحد يوميا بأنو يقع تحت خط الفقر ىذا ال
مقياسا معيبا ألنو ال يعكس االختبلؼ في القدرة الشرائية لمدوالر الواحد عبر البمداف المختمفة 

 .1األمر الذي يفسد العديد مف المقارنات الدولية 
) في أنحاء كثيرة أصبحت مناطؽ واسع مف السكف العشوائي " غير الرسمي " بوضع اليد 

بشكؿ وثيؽ بالفقر والحرماف مف الخدمات األساسية و الدخؿ المنتظـ مف العالـ مرتبطة 
،إلى أف " فقر الدخؿ" و " فقر القدرات"  عمى أساس النظر اآلف في الكتابات الدولية .ويتـ
 السمة األساسية لمناطؽ السكف العشوائي وغير الرسمي آونة

 األصوؿ االقتصاديةف ميتحدد مستوى معيشة الفرد بمعناه الشامؿ بما يمتمكو الفرد 
 البيئية.واالجتماعية و 

األصوؿ البشرية التي توفر قاعدة لتوليد وؿ االقتصادية :األصوؿ المادية و *األص
 في المستقبؿ. أواإلنتاج سواء في الحاضر و الدخم
االجتماعية والسياسية: قدرة الناس عمى االعتماد عمى العبلقات بغيرىـ مف  األصوؿ*

الناس. العبلقات المتبادلة مف الثقة تشكؿ لتنظيمات المجتمع المحمي التي يمكف أف تتفاوض 
 مع الوكاالت الحكومية بشأف خدمات أفضؿ.

اكؿ األساسية لتأميف أصوؿ اليياكؿ األساسية : الموارد الطبيعية و اليي*األصوؿ البيئية و 
والوظائؼ  األسواؽ إلىسبؿ الوصوؿ و الصحة وسبؿ المعيشة وتوفر الطرؽ ووسائؿ النقؿ 

 الحد مف العزلة .و 
كانت ما فقداف التماسؾ االجتماعي في النسيج االجتماعي ألي مجتمع و إذا  إلىتشير و    

ارؾ المحددات فميس بالضرورة أي تتش، الفئات المستبعدة تعاني مف مشاكؿ مشتركة
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شردوف وذوي االحتياجات الخاصة فاألقميات المحرومة والسكاف الم، الخصائص نفسياو 
فسواء أكاف ىؤالء مستبعديف عمى أساس ، اجتماعياىـ جميعًا مف فئات المستبعدة  األمراضو 

بسبب سياسات صحية ال تضمف ليـ حياة كريمة تتخذ ظروؼ  أو،المظير أو العرؽ
 إقصائيـ المظاىر نفسيا.

مف ىذه المظاىر قمة الحصوؿ عمى السمع و الخدمات االجتماعية و البطالة أو العمالة    
ر المدقع. وظواىر التيميش تنشأ الفقو ،المؤسسات العامة إلىالناقصة وصعوبة الوصوؿ 

تمعات محمية صغيرة أو حركات ذات ميوؿ أو اتجاىات شتى تفضي إلى قياـ مجوتتضخـ و 
 1يجمع بينيا رفضيا الشامؿ لمقيـ السائدة.

بؿ تتحمؿ ، وىذه الفئات والمجموعات ال تعاني مف الوضع االقتصادي والفقر فحسب
فيوية ىذه المجموعات ، ينةعبء انتمائيا إلى ىوية معينة أو إلى مكانة اجتماعية مع

مما يؤدي بيا إلى مزيد مف ،مقارنة بغيرىا إجحاؼومكانتيا االجتماعية تضعيا في وضع 
ومعاناة ىؤالء أيضا ىي نتيجة لتداخؿ بؿ إلى مزيد مف عدـ التمكيف ،يالحرماف االقتصاد

مما يعرضيـ لمتمييز حتى  ى أساس اليوية والوضع االجتماعيعوامؿ الفقر و التمييز عم
ويمعف في إضعاؼ قدرتيـ عمى أف يكونوا عناصر فاعمة في المجتمع حيث ،بيف الفقراء
 يعيشوف .

 اإلنسافإلى مجموعة مف الدراسات التي تتعارض مع حقوؽ  اإلنسافوتشير منظمة حقوؽ   
 2و تشكؿ أحد مظاىر االستبعاد االجتماعي أال وىو عدـ التمكيف لمطفؿ في المدرسة ىي :

 مف التعميـ ميما كانت األسباب .حرماف التمميذ  -

 استخداـ العقوبات البدنية ميما كاف نوعيا . -
 التي تمس كرامة التمميذ و إنسانيتو . األلفاظاستخداـ  -

                                                 
 . 89جاف ماري بيمت : مرجع سبؽ ذكره ،ص 1
-302،ص2010، 1دار البداية ناشروف و موزعوف ،ط، و التربية اإلنسافعطية خميؿ عطية : أساسيات في حقوؽ  2
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 التمييز بيف التبلميذ ميما كانت مستوياتيـ االقتصادية أو الثقافية أو االجتماعية .  -
 . اإلنسانيةحرماف التبلميذ مف إشباع حاجاتيـ  -
 تمميذ ومقاطعتو ألي سبب كاف .عزؿ ال -
 مناداة التبلميذ بأوصاؼ تمس كرامتيـ .  -
 حؿ النزاعات التي تحدث بيف التبلميذ بأساليب غير عادية و بأساليب العنؼ . -
 إىماؿ التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة .  -
 توجيو اىانات فردية أو جماعية لمتبلميذ. -
 حمؿ المعمميف ألدوات قد ترتبط بالعقوبة  -
 تنفيذ تعميمات عمى التبلميذ دوف توعيتيـ بيا . -

 العوامل المؤدية إلى االستبعاد االجتماعي :-6
االستبعاد  فيروستو عندما يوجد إف تحميؿ مفيوـ االستبعاد االجتماعي يتيح لنا فيـ مسببا   

الحرية و تشوه جسد الييبة تماعي كالفقر والرعب والخوؼ و تنتشر أمراض النظاـ االج
إف ىذه العممية  ،تي تزداد اتساعا مع مرور الزمفومف ثمة ظيور فجوة الحرماف ال،اإلنسانية

والعداء والحقد  اإلحباطواالمتعاض و  بالحرماف ترافقو مشاعر االستياء تولد شعورا عمميا
 .1الكراىية وىي جميعيا تمثؿ ميوال أولية لمفعؿ الثوري تتكاثؼ عبر الزمفو 

 االستبعاد االجتماعي كما أوردتو منظمة األمـ المتحدة  أسبابويمكف تمخيص أىـ 
 2كما يمي :

 . غياب الصفة القانونية 
 . انعداـ الحقوؽ االجتماعية و المدنية و السياسية و االقتصادية 
 ىثنالتمييز اال . 

                                                 
، المستور فصيمة متخصصة بقضايا الفقراء، : االستبعاد و الحرماف و الثورة : تأصيؿ العبلقة السببية محمد الجوراني 1

 . 28،ص  2011، خريؼ 25العدد ، عماف
 . 10المجنة االقتصادية و االجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(، مرجع سبؽ ذكره،ص 2
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  عدـ توفر الحماية لمعماؿ المياجريف و البلجئيف 
 . عدـ توفر المأوى اآلمف 
 . التشرد 
  االجتماعية اليش لمنساء .الوضع 
 . عدـ توفر سياسة شاممة تعني بالمعوقيف 
 . عدـ توفر سياسة صحية شاممة وعدـ كفاية الخدمات الصحية 
 . التمييز بسبب اليوية 
 يمكػػػػػف أيضػػػػػا التطػػػػػرؽ إلػػػػػى الظػػػػػروؼ المؤديػػػػػة لبلسػػػػػتبعاد ، باإلضػػػػػافة إلػػػػػى األسػػػػػباب

 االجتماعي و التي لخصتيا األمـ المتحدة فيما يمي :
 . غياب نظاـ التبميغ 
 .غياب نظاـ اإلغاثة 
 . عدـ الوعي بالحقوؽ 
 . عدـ توفر الدعـ األسري الكافي 
 ات و القػػػانوف عمػػػى محدوديػػػة مفيػػػـو المواطنػػػة و غيػػػاب غيػػػر المػػػواطنيف عػػػف المؤسسػػػ

 مستوى المجتمع 

 المفسرة لظاىرة االستبعاد االجتماعي : النظريات -7
مف المواضيع الجديدة نسبيا  –ية مف حيث التسم–يعتبر موضوع االستبعاد االجتماعي 

عمى مستوى الدراسات السوسيولوجية لكف في واقع األمر أف ىذا النمط مف ، بالنسبة لمطرح
المواضيع تـ معالجتو  بطرؽ شتى و بتسميات مختمفة ويمكف تقصي أثره بالرجوع إلى اآلراء 

و التحميبلت التي اس التي تقوـ عميوالتي تشكؿ األس فيبرف كارؿ ماركس و التي طرحيا كؿ م
السياسة االجتماعية اليـو حوؿ تحديد مفيوـ االستبعاد االجتماعي  وواضعو ف و يعتمدىا الباحث

. 
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فقد كتب كارؿ ماركس "البوليتاريا الرثة " التي تضـ األفراد الذيف يعشوف دائما خارج    
 1األشكاؿ السائدة مف اإلنتاج و التبادؿ االقتصادي 

التي يتزايد فييا فقر العامميف  "اإلعواز" لوصؼ العمميةخدـ "ماركس "اصطبلح"اإلفقار"وواست
لطبقة ة لدى الطبقة الرأسمالية فاف الفجوة التي تفصميـ عف ارو العماؿ بالمقارنة مع تعاظـ الثو 

ادية البلمساواة بيف الجانبيف عمى الناحية االقتصوال يقتصر التفاوت و الرأسمالية تزداد اتساعًا 
 2فحسب بؿ يتعداه إلى الناحية االجتماعية

ؼ لديو ىو ما يعر جذور تاريخية و  اماديا ذ ابعدً  أعطاىاانتشار ظاىرة االغتراب التي و 
االجتماعي لمعمؿ عامؿ التفسير دي و يعتقد ماركس أف العامؿ الماو بالتفسير المادي لمتاري  

يذىب ماركس في تحميمو ليذه الفكرة الف عف وجود الصراع االجتماعي و ؤو ىما عامبلف المس
يعيش في حالة اغتراب تفسرىا تمؾ  ظؿ المجتمع البورجوازي  يجد نفسوإلى أف الفرد في 

 3اليوة الفسيحة بيف الطبقات.
ف ىناؾ طبقات إذ قاؿ بأ، وقد ركز كارؿ ماركس عمى أىمية دراسة الطبقات االجتماعية

لمراحؿ معات اإلنسانية ميما كانت امتصارعة في جميع المجتاجتماعية متخاصمة و 
الطبقة بمعناىا المادي الذي يقصد بيا درجة في سمـ التدرج و  الحضارية التي تمر بيا

 ألنواالجتماعي في المجتمع يمكف تحديد العوامؿ الموضوعية أو الظاىرية المحددة ليا 
يمكف مبلحظتيا وفحصيا وتسجيميا ثـ تحميميا وتتعمؽ بدخؿ الفرد وممتمكاتو ،مينتو ومستواه 
المادي االجتماعي الطبقي ويمكف تحديدىا بمجموعة مف المؤشرات منيا التعميـ والمركز 

وىي معايير موضوعية تعد مؤشرات مرئية ىامة وىي ترتبط بطريقة السموؾ ، والدخؿ والمينة
 4نتماء الفرد لطبقة معينة وتشير إلى ا

                                                 
 . 390مرجع سبؽ ذكره ،ص، جبدنزيأنتون1
 . 348المرجع نفسو ،ص  2
 . 76،ص  1985، بيروت، ،دار الطميعة لمطباعة و النشر1إحساف محمد حسف : البناء االجتماعي و الطبقة ،ط 3
 . 95مرجع سبؽ ذكره ،ص، إحساف محمد الحسف : الطبقات االجتماعية و المجتمع 4
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وفي المجتمعات الحديثة يحدد المكاف الذي يشغمو الفرد في إطار التنوع اليائؿ لمفعاليات 
ىكذا تنشأ غالبا فوارؽ في النفوذ بيف الميف الحرة و الميف بتصنيفو االجتماعي و ،المينية
تمؼ ىذه الفوارؽ مف بمد و بيف نماذج الفعالية الممارسة و تخ اليدويةوبيف المياـ ، المأجورة
وىي تنتج عف تأثير عوامؿ كثيرة متضافرة يصعب ،أخرى إلىوحتى مف مدينة  رإلى أخ

تمؾ مف  أواألىمية االقتصادية المحمية ليذه ليا .وىذه العوامؿ ىي التقاليد و أحيانًا عز 
 1النفوذ الشخصي لفرد  ما كاف في زمف مف الزماف يمارس تمؾ الفعالية الفعاليات و 

عمى أف الطبقة تقوـ عمى األوضاع  ساسماكس فيبر يتفؽ مع ماركس في األ ورغـ أف
ىناؾ عدة عوامؿ ليا نفس  أفاالقتصادية الموضوعية التي تسود المجتمع إال انو بيف 

إذ يصبح الناس الذيف ،الحديث والوضع الميني أسموبمثؿ المسكف والممبس و ،األىمية
 2يشكموف جماعة تموح عمييا معالـ اليوية الواحدة  يحتموف مكانة واحدة في المجتمع

وتكمـ عف االستبعاد االجتماعي بوصفو أحد أشكاؿ االنغبلؽ االجتماعي، فقد كاف يرى 
أف االنغبلؽ االستبعادي بمنزلة المحاولة التي تقـو بيا جماعة لتؤمف لنفسيا مركزًا متميزًا 

 .3عمى حساب جماعة أخرى مف خبلؿ عممية إخضاعيا
إلى  وىب المفكروف الذيف سعوا إلى إعماؿ مفيوـ االستبعاد االجتماعي في تطبيقذ
 4بواحدة مف اتجاىيف: األخذ

وكثيرا ما تكوف حادة وىي التي تعد  يركز األوؿ عمى مشكبلت معينة االتجاه األول: 1ـــ  7
التي تـ تشكيميا  أمثمة حاالت لبلستبعاد االجتماعي، فقد تفادت وحدة االستبعاد االجتماعي

، تفادت الوقوع في شرؾ 1997بمجمس الوزراء في بريطانيا بعد االنتخابات العامة في سنة 
القضايا الخبلفية خاصة بتعريؼ التشرد وحدة االستبعاد االجتماعي، بينما ركزت دراسات 
أخرى عمى البطالة لمدة طويمة، وعمى ظاىرة ىجراف البعض لمناطؽ معيشتيـ والشبكات 

                                                 
 . 13،ص1989روت ،نشورات عويدات، بيم، 2بيار الروؾ : ترجمة جوزيؼ عبود كبد ،الطبقات االجتماعية ،ط  1
 .349المرجع السابؽ، ص   2
 .21جوف ىيمز وآخروف، مرجع سبؽ ذكره، ص  3
 .22نفس المرجع، ص  4
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جتماعية، وكثيرا ما تكوف الدراسات التفصيمية كاشفة لموقائع، بيد أنيا ال تميؿ إلى بمورة اال
 مفيوـ عاـ عف االستبعاد االجتماعي.

 االتجاه الثاني: 2ــ  7
االتجاه الثاني فيصور االستبعاد باعتباره غياب المشاركة في الجوانب الرئيسية مف حياة  أما

سونواوبنيايـ أربعة مؤشرات رئيسية لمستوى االستبعاد المجتمع، مثاؿ ذلؾ، يطرح روبم
مف متوسط داخؿ األسرة  %50االجتماعي في بريطانيا: نسبة السكاف الذيف يقؿ نصيبيـ عف

سنة مف  16ومعدؿ البطالة وفقا لما حددتو منظمة العمؿ الدولية، ونسبة السكاف لبالغيف 
 العمر.
         GCSEفي امتحانات شيادة الػ  األقؿنقطة عمى  20والذيف أخفقوا في الوصوؿ إلى      

ػػػػ المعادلة لمثانوية العامة العربية ػػػػ ونسبة الوفيات المعيارية وفقا لمطبقة االجتماعية بالقياس 
و"ىوارث"  إلى باقي الطبقات االجتماعية، وكذلؾ يستعمؿ "بوجاـ" و "ادواردز" و" فبلتمي"

وآخروف طائفة مف المؤشرات المتعمقة بالدخؿ، وااللتحاؽ بسوؽ العمؿ، والتفاعؿ االجتماعي 
الموروث في قياس الفقر والحرماف  األسموب أسسوالصحة وتقـو ىذه االتجاىات عمى 

ويكشؼ رـو عف ىذا األمر بوضوح حيث يذىب إلى أف االنتقاؿ مف  الفقر إلى االستبعاد 
خؿ أو النفقة إلى وجود الحرماف المتعدد ة خطوات مف وجود الدتضمف ثبلثاالجتماعي ي

األبعاد ومف التحميؿ االستاتيكي إلى التحميؿ الديناميكي ومف وجود الموارد لدى الفرد أو عمى 
إلى وجودىا عمى مستوى المجتمع المحمي الكبير، وىذه صياغة متقنة، لكنيا  األسرةمستوى 

عف  ةالكبلسيكيدنا برؤية جديدة ومف شواىد ذلؾ، أف دراسة "تاونسند" شديدة التبسيط فبل تزو 
 الفقر استعممت تعريفا متعدد األبعاد لمحرماف و تعريفا متعدد المستويات لمموارد ورد فييا:

الحرماف النسبي ػػػػػ الذي أعني بو فقداف أو نقصاف كؿ مف األغذية ووسائؿ الراحة، والسمع 
ائعة والمعتادة في المجتمع ويحـر أولئؾ األفراد مف ظروؼ المعيشة الش واألنشطةوالخدمات 

المجتمع عادة فإذا كانوا فاقديف أو محروميف مف الموارد التي  أعضاءالتي يتمتع بيا بقية 
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تمكنيـ مف الوصوؿ إلى ىذه الظروؼ المعيشية التي بيا يحققوف عضويتيـ في المجتمع 
  (.1979يكونوف فقراء )تاونسند  فأنيـ
تفسير الفقر في المجتمع ما، فبلبد أوال مف شرح معني الممكية وكيفية س و وعند قيا     

الجماعات االجتماعية لمختمؼ أنماط الموارد التي تحكـ مستويات معيشتيـ، و  األفراداستخداـ 
الرأسمالية قيمة إعانات العمؿ، قيمة  األصوؿوقد حددنا خمسة أنماط لمموارد: الدخؿ النقدي، 

 الخدمات االجتماعية العامة بخبلؼ الدخؿ النقدي، والدخؿ الشخصي العيني. 
ومنذ الوقت الذي كاف فيو "تاونسند" يكتب ىذا، توافرت بيانات جديدة مف الممكف      

الذيف تفصيميا بحسب المناطؽ الجغرافية الصغيرة بحيث يسيؿ تصنيؼ المناطؽ واألفراد 
يعانوف قصورا في الموارد كما أصبح تعريؼ الحرماف المتعدد أكثر دقة: فقد وجو النقد 

مف نزعة تحكيمية ظاىرة  األساسيةالخاصة بالمتطمبات  تاونسند عمى ما اتسمت بو قائمتوإلى
الدراسات البلحقة قد اجتيدت لمتعرؼ عمى رؤية جميور الناس لما يعدونو ضروريا  إفإال 

 .1والخدمات مف السمع
وىكذا، فإنو ال ينبغي النظر إلى االتجاه الذي يميؿ إلى توسيع نطاؽ المؤشرات الدالة 
عمى أحد أشكاؿ نقص الموارد وال إلى االتجاه الذي يوسع مف بؤرة الدراسة، فينقميا مف 
مستوى الفرد أو مستوى األسرة، لتشمؿ المجتمع المحمي الصغير والمجتمع المحمي الكبير ال 

بإمكاننا أف ننظر إلى توسيع النطاؽ  وأننبغي النظر إلى أي منيما عمى أنو جديد تماما كما ي
الزمني بغرض تسييؿ القياـ بالتحميؿ الدينامي، عمى أنو يمثؿ جزئيا عمى األقؿ ػػػ ثمرة 

سيولة الحصوؿ عمى البيانات التتبعية أدخمت عمى تكنولوجيا المعمومات و التحسينات التي 
االقتصاد خاصة في الواليات  ةا مف أدوات دارسي يمثؿ لفترة جزاءً لتحميؿ الديناموقد ظؿ ا

حكاما. أكثرالمتحدة األمريكية حيث تكوف مجموعة البيانات التتبعية  دقة وا 
ويتجمى ىذا المفيـو األشمؿ لفكرة الحرماف في المسح الخاص" بالفقر واالستبعاد      

االجتماعي" وفي ذلؾ القسـ مف المسح الذي يعالج قضايا االستبعاد االجتماعي، ال يكتفي 

                                                 
1

 .23جوٌ هيهش وآخزوٌ، انًزجع انظبثك، ص 
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بمجرد سؤاؿ المبحوثيف عما إذا كاف انتفاعيـ بالخدمات منقوصا بسبب عجزىـ عف تحمؿ 
 عما إذا كاف ذلؾ راجعا أيضا إلى الضعؼ البدني أو رعاية الطفؿ أوتكاليفيا بؿ يسألوف 

وسائؿ النقؿ، أو عامؿ الوقت أو الخوؼ، أو المبلئمة الثقافية، كما قد يرتبط ىذا النقص 
يعجزوف عف المشاركة عمى الرغـ مف حصوليـ عمى دخؿ  ابالدخؿ المتدني إال اف ثمة أفرادً 

 1كاؼ.
ىي أنماط  مؤسس ىذه المدرسة الجديدة ترسي  سؤاؿ مفاده ما غيدنزوقد حاوؿ أنتوني     

 التغيير االجتماعي المرغوبة ؟ وكيؼ يمكف أف نجاىد مف أجؿ تحقيقيا؟ 
االجتماعية عمى امتداد التاري  والتعمـ مف التجارب السابقة  إنو بذلؾ  اإلفادة وبذلؾ يرجو

الصارمة التي تحصر التفكير غير  يقـو بممارسة "الخياؿ السوسيولوجي" ليتحرر مف القيود
ح الفكري أو توجو طوباوي، يأنو يستدرؾ فيقوؿ أف الخياؿ ال يقـو عمى التأمؿ وليس بالتسط
 فيو رصد عممي و مجاىدة لتحقيؽ أنماط التغير االجتماعي.

ذا حاولنا أف نعود بشيء مف التأمؿ في ىذا السياؽ إلى المجتمعات الجزائرية نجد أنيا  وا 
حتى قبؿ اآلف نوعا مف االستبعاد االجتماعي، ليس بيذا المصطمح بالذات، ولكف عرفت 

المصطمح المستعمؿ ىو الغمو واالنكماش واالنغبلؽ في مفاىيـ ضيقة اتخذتيا لنفسيا بعض 
المجموعات وجعمتيا أساس معاممتيا مع الغير وقد رصد بعض الباحثيف ىذا الموضوع 

في الحديث عف الجوانب االجتماعية ومؤسساتيا  واقتصر ا واوأنجزوا فيو دراسات واف كان
ذلؾ ألنو في نظرىـ كاف دائما ىناؾ فئة وشريحة مف المجتمع تعاني مف االستبعاد  أكثر

و تعتبر نفسيا جزء منيا، ذلؾ أف ىذه الفئة ليا مفاىيـ واعتقادات مضادة أوالتيميش، 
مف ىذا الطرح يتضح أف  2أو الفكرية لممفاىيـ واالعتقادات السائدة مف الوجية االجتماعية

فكرية وامبريقية، جديرة بأف تكوف منطمقات أساسية  الموضوع االستبعاد االجتماعي جذورً 
 لمدراسة.     

                                                 
 .24المرجع نفسو، ص  1
 محمد السويسي، مرجع سبؽ ذكره. 2
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 :كقضية من قضايا االستبعاد االجتماعي  الفقر و الحرمانأوال : 
ىرة االستبعاد عمى الرغـ مف وجود عبلقة ارتباط بيف الترتيب الطبقي االقتصادي و ظا   

االجتماعي،فالحقيقة أف االستبعاد ظاىرة تتعدى مجرد أف يكوف الفرد فقيرا في المجتمع حيث 
أف االستبعاد يتميز عف الفقر ،ألف االستبعاد يركز عمى منظومة واسعة مف العوامؿ التي 

ال يعني تمنع األفراد و الفئات و الجماعات مف الفرص المتاحة ألغمبية السكاف. فاالستبعاد 
بالضرورة نقص الماؿ رغـ أف الماؿ عامؿ أساسي في تحديد نسبة االستبعاد و شكمو كما 

 . 1يعد نذيرًا مبكرًا أو عبلمة أساسية أو مكونًا أساسيًا لبلستبعاد االجتماعي
بلَّ األخرى كحالة العمؿ أو الوضع ال كما أف االستبعاد يتجاوز المتغيرات االقتصادية

 جٍ تفرز شخصًا غير مندملشكبلت و المعوقات التي تتراكـ  مجموعة المميني حيث يمثؿ 
تدخؿ في صمب التعاقد االجتماعي حقوؽ التي الحرماف مف لالمتمثمة في او في مجتمعو.

 . بالحرماف مف حؽ المشاركة في اتخاذ القرار و صناعة المصيرو 
أو الجماعات مف المشاركة فاالستبعاد ناتج مف نواتج الحرماف المتعدد الذي يمنع األفراد 
 .2الفعمية في مجاالت الحياة المختمفة في المجتمع الذي يعيشوف فيو

عندما يرغب في المشاركة في النشاطات المقبولة في  فالفرد يعتبر مستبعدًا اجتماعياً  
 المجتمع ولكنو ال يتمكف مف المشاركة.
 : االستبعاد نقيض لالندماج االجتماعي

،الذي يعرؼ  Social Inclusionلبلندماج االجتماعي  ااالجتماعي نقيضً يعد االستبعاد 
 3بأنو "عممية حسيف قدرات الناس المحروميف ،و منحيـ الفرصة لممشاركة في المجتمع "

ا الحكومات و المؤسسات فاالندماج يتضمف سمسمة مف العمميات المقصودة التي تقوـ بي
                                                 

1Bessis,S (1995):From Social Exclusion to Social Cohesion,Towards a Policy Agenda ,The 
Roskilde Symposium2-4 March 1995, University of Roskilde 
,Denmark,<http://www.unesco.org/most/besseng.htm.> 

صحيفة ، ( :مف سياسات التخفيؼ مف الفقر و البطالة إلى سياسات مواجية االستبعاد االجتماعي 2013الميتمي ،محمد)2
 إبريؿ. 25الخميس ،، ةالثور 

3World Bank  (2013): Inclusion Matters ,The Foundation for Shared Prosperity. 
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واء كاف سبب االستبعاد ىو س، تبعدة في المجتمعندماج الفئات المسابغرض إعادة المعينة 
و بيذا المعنى  الجتماعي أو التمييز المشاركة  أو سوء توزيع الموارد أو ضيؽ مجاؿ ا الفقر 

ليس مجرد تحسيف بعض المؤشرات المتعمقة بالصحة  ، تفكيؾ "القواعد الييكمية لبلستبعاد "
الناخبيف .ىذا مع مبلحظة أف تحقيؽ  و بالتسجيؿ في قوائـ وبمعدؿ االلتحاؽ بالمدارس

االندماج ال يتوقؼ عمى تحسيف قدرة الفرد أو الجماعة عمى استيعاب متطمبات بقاء النظاـ 
بؿ يتوقؼ أيضًا عمى درجة االندماج التي يبدييا المجتمع نفسو عمى ، االجتماعي و حسب

 النحو يدفع الفرد إلى االنخراط فيو و المشاركة أو العكس.
 أشكال االستبعاد االجتماعي :–ثانيا 

ومف ىذه األنواع التي ، نوعًا مف االستبعاد 15يرى "بيس" إلى أنو يوجد ما ال يقؿ عف  
االستبعاد عمى ، الحرماف المادي ،قبوؿ الحد األدنى مف الحياة، ذكرىا : التيميش االجتماعي

، االستبعاد مف دولة يو االستبعاد المجتمعو الجنس و االستبعاد مف األسرة أساس العرؽ أ
واالقتصادية  األساسيةواالستبعاد مف تيار الحياة  والفقر عمى المدى الطويؿ، الرفاىية

 1االستبعاد مف سوؽ العمؿ 
جيدنز"  أشكاؿ االستبعاد االجتماعي في المجتمعات المعاصرة إلى شكميف  "بينما يصنؼ 

االستبعاد البلإرادي ألولئؾ القابعيف في القاع و المنعزليف عف التيار الرئيسي  األوؿ:ىو
جماعات حيث تنسحب ال، أما الثاني :فيو االستبعاد اإلرادي لمفرص التي يتيحيا المجتمع
لحياة اليومية فيما يطمؽ أحيانا مف القسط األكبر مف ممارسات االثرية مف النظـ العامة و 

تعيش ىذه الجماعات داخؿ مجتمعات محاطة باألسوار بمعزؿ و ،الصفوةة جماعات رو عميو ث
عف بقية أفراد المجتمع، وتنسحب مف نظـ الصحة العامة و التعميـ العاـ و الخدمات األخرى 

 2المتاحة بالمجتمع الكبير
                                                 

1Peace R (2001): Social Exclusion  a Concept in Need of Definition? Social Policy Journal 
of New Zealand-Issue 16 July  ,17 

الطبعة األولى ، ترجمة وتقديـ /فايز الصباغ ،مركز دراسات الوحدة العربية(:عمـ اجتماع ،2005جيندر ،أنتوني)2
 .394بيروت،ص
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 أبعاد وسعات االستبعاد االجتماعي :–ثالثا
 أبعاد لبلستبعاد االجتماعي ىي :أربعة ،  Burchardt et al" آخروفحدد"بورخات و    

 وعدـ امتبلؾ مسكف(.، عدـ االستيبلؾ )أي عدـ القدرة عمى شراء السمع .1
 عدـ المشاركة في األنشطة االقتصادية االجتماعية. .2
عدـ المشاركة السياسية مف خبلؿ المشاركة في عممية صنع القرار عمى المستوى  .3

 المحمي و الوطني .
ضعؼ التضامف و التكامؿ عمى ، ـ التكامؿ األسريعدـ التفاعؿ االجتماعي وعد .4

 1مستوى المجتمع المحمي ثـ الوطني
 لبلستبعاد : أبعادبينما أشارت "بسيس"، إلى أف ىناؾ ثبلثة 

 البعد االقتصادي وىو ينتج مباشرة مف الفقر مثؿ االستبعاد عف العمؿ و الحرماف  (1
األمر الذي يؤدي إلى التمزؽ ، و يتعمؽ بوضع الفرد في المجتمع االجتماعيالبعد  (2

 في النسيج االجتماعي و التضامف.
 مثؿ النساء و العرقية –البعد السياسي و يتعمؽ بوضع بعض الفئات مف السكاف  (3

 األقميات أو المياجروف –المحروموف مف كؿ أو جزء مف نظميا السياسية –و الدينية 
 2و حقوؽ اإلنساف 

أف لبلستبعاد االجتماعي سمات إلى   Kostenko et alوقد أشار "كوستينكو وأخروف "
 :عدة

 السمة األولى :

                                                 
1Burchardt. T ،Le Grand .J,Piachaud ,D(2002): Degrees of Exclusion:Developing a Dynamic 
,Multidimensional Measuré, in Hills ,J Le Grand, J. and Piachaud, 
D,UnderstandingSocailExclusion,Oxford University Press, Oxford 
<http://www.gsdrc.org/go/display&type=Document&id=3395> 
2Bessis,S (1995):From Social Exclusion to Social Cohesion,Towards a Policy Agenda ,The 
Roskilde Symposium2-4 March 1995, University of Roskilde 
,Denmark,<http://www.unesco.org/most/besseng.htm.> 
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العبلقات بيف األفراد و الجماعات  إلى،و يشير  Relationalتتحدد في شكؿ االتصاؿ 
 وكذلؾ المشاركة المجتمعية غير المتكافئة، داخؿ المجتمع أو التباعد بينيما

 السمة الثانية :
حيث يتسـ االستبعاد   Cumulativeو التراكمية  Dynamicتتحدد في ديناميكية  

االجتماعي بالعمميات التراكمية و التطورية و التي يتـ فييا تشكيؿ الخبرات الحالية نتيجة 
 الخبرات الماضية و التي تؤثر عمى الخبرات و الظروؼ الحياتية المستقبمية .

 السمة الثالثة : 
ستبعاد االجتماعي في ضوء المعايير المجتمعية التي ،حيث يقاس اال Relativفي النسبية 

أي  تميز مجتمع عف اآلخر ،ومف ثـ فعند قياسو يختمؼ التقييـ في الزماف و كذلؾ المكاف
 ليس الحكـ مطمقًا.

حيث يتحدد االستبعاد ، Multi-dimensionalأما السمة الرابعة :ىي تعدد األبعاد 
 السياسية و الجغرافية و كذلؾ المواطنة.، االجتماعي بأبعاد عدة منيا االقتصادية

 السمة الخامسة : 
،فاالستبعاد االجتماعي يعبر عف إرادة أصحاب القوة القادريف الديناميكية  Agencyىي القوة 

 1عمى السيطرة و عمى اتخاذ القرار و تنفيذه.
 
 
 
 
 

                                                 
1Kostenko.w, Wilkins. R ,and Scutella ،R(2009): Estimates of Poverty and Social Exclusion 
in Australio:A Multidimensional Approach ،The Australian and the Melbourne Institute 
present their sixth joint, Economic and  Social Outlook Conference ،Thursday and Friday 
,November 5-6, The University of Melbourne November,12.  
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 عوامل انتشار االستبعاد االجتماعي :-رابعا
إف االختبلؼ في تحديد مفيوـ موحد لبلستبعاد االجتماعي جعؿ رؤى العمماء و الباحثيف    

في ىذا المجاؿ  تفبرز ، تتسع في تحديد األسباب الرئيسية المتصمة بو و المؤدية لحدوثو
ؿ: مف الذي يقوـ ئوىذه المدارس الثبلثة تبحث عف إجابة لمسؤاؿ القا، مدارس فكرية ةثبلث

 باالستبعاد؟ فكانت إجابات المدارس الثبلثة حسب منطمقاتيا الفكرية المختمفة :
 المدرسة األولى : (1)

.حيث أكدت ىذه المدرسة عمى األوؿتضع سموؾ األفراد وقيميـ األخبلقية في المقاـ 
لمستبعديف ى األفراد اأىمية القيـ األخبلقية وعمى التفسيرات السموكية، وركزت تحميميا عم

و  اجتماعيا ألقيت عمييـ المـو ألنيا تعتبرىـ المسئوليف عف وضعيـ ىذا بؿ و تؤكد عمى ًً
 ىـ الذيف وضعوا أنفسيـ في ىذا الموضع. أنيـ
 (المدرسة الثانية:2)

تراكية إلى تؤكد عمى أىمية دور المؤسسات و النظـ ابتداء مف دولة الرعاية أو االش   
وترى أف المؤسسة المدنية و االقتصادية تجعؿ مف الفرص المتاحة ، الرأسمالية و العولمة

مما ، أماـ بعض األفراد و الجماعات دوف غيرىـ فيو نوع مف تقييد الفرص أماـ اآلخريف
وجود فعؿ االستبعاد عمى جانبيف:الجانب األوؿ : حصيمة ىذا  تقاءاسيعطي االنطباع 

أي  في العادة غير مقصودة، أو عمى األقؿ خارج نطاؽ سيطرة يفيالنظاـ أو المؤسسة 
دوف اجتماعيًا فرصة معالجة أما الجانب الثاني: ال يممؾ األفراد المستبع، فرد أو منظمة

 وضعو
التميز و نقص الحقوؽ المنفذة فعبل كسبب رئيسي  أىميةتؤكد عمى (المدرسة الثالثة:3)

مستبعدوف واقعيف تحت رحمة األقوياء و بالتالي بتحميميا يكوف الو في عممية االستبعاد،
 1فيـ يمقوا بالمسؤولية عمى الصفوة بصورة كاممة

                                                 
الفقر و البطالة في الجزائر ،مجمة –( :تشكيؿ صور مف االستبعاد االجتماعي 2012بف تركي) أسماءسمطانية بمقاسـ ، 1

 .18مارس، 24خيضر بسكرة العدد جامعة محمد  اإلنسانيةالعمـو 
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وبعيدًا عف المدارس الفكرية و تحميبلتيا لؤلسباب التي ينجـ عنيا ظاىرة االستبعاد    
 االجتماعي يمكف أف نذكر األسباب التالية التي يمكف أف ينتج عنيا ىذه الظاىرة كما يمي:

 أسباب سياسية :-   
حيث يؤدي انفراد بعض األفراد بسمطة القرار وغياب التنظيـ الذي يكفؿ لؤلفراد المشاركة  

 في تناوليـ قضاياىـ و مشكبلتيـ إلى إحساس األفراد بالضيؽ الذي يظير عمى ىيئة توتر 
 واستعداد كبير النفجار.

 أسباب اقتصادية:  -
مؿ التي تؤدي إلى بروز مظاىر االستبعاد االجتماعي مف يعتبر العامؿ االقتصادي أىـ العوا

عمؽ النسؽ االجتماعي نظرًا لما لمعوامؿ االقتصادي مف دور في تحديد فاعمية األفراد في 
 أىـومدي تحكميا في توسيع أو تضييؽ دوائر النشاط لدي الفرد، فالثورة ، النظاـ االجتماعي
 اندماجو في المجتمع. أومفرد لمحددات االستبعاد 

 أسباب نوعية:  -    
التربية، فالثقافة العربية تفرؽ بيف  منطمؽ تىفي المجتمع يحدد دوره ومكانتو وحجنس الفرد 

الذكور واإلناث في إعدادىـ ألدوار متباينة يحددىا النوع الذي ينتموف إليو، وىو ما جعؿ 
العديد مف  أداءلتيميش واالستبعاد لممرأة في  شكاالً أو العديد مف الحركات الداعية لرفع القيود 

األدوار الجديدة والتي تكوف في العادة نتيجة لمتغيرات االجتماعية واالقتصادية التي تعرفيا 
 1المجتمعات العربية.

 مخاطر االستبعاد االجتماعي -خامساً 
النسؽ في المجتمعات ليا تأثير واضح عمى  أجزاءف تفشي ظاىرة االستبعاد االجتماعي بيف إ

البالغ ليذه الظاىرة قيمتيف  األثرالتكامؿ بيف أجزائو وخاصة في الجانب الوظيفي، وقد يكوف 
 .يقـو عمييما التكامؿ الوظيفي ألجزاء البناء 

                                                 
 .18مرجع سابؽ ص، (2012بف تركي) أسماءسمطانية بمقاسـ ،  1
 



 الفصل الثاني: االستبعاد االجتماعي 
 

78 

 

 انعكاسات االستبعاد االجتماعي و التيميش عمى العدالة االجتماعية :-5-1
العدالة االجتماعية كمفيـو يمثؿ الحد األدنى لمعدالة، وىي نوع مف انعكاسو السمبي عمى  

تكافؤ الفرص بيف أفراد المجتمع كما أنيا تتيح لمفعؿ البشري الفردي المجاؿ إلعطاء صفة 
 ى وجود مظاىر الحرماف في المجتمعمميزة ألفعاؿ الشرعية، مع التأكيد في نفس الوقت عم

نصاؼ مف الظمـ اإل ووالذي ينبغي اف يثير الطمب المشروع لمحصوؿ عمى المعونة أ
 والتعويض عنو

بيف األفراد  فاالستبعاد االجتماعي يتعارض مع مبدأ العدالة اإلجتماعية أو الفرص المتكافئة
 عمى األقؿ في جانبيف اثنيف: 

 عميمية ومينية غير متكافئة. : يؤدي االستبعاد االجتماعي إلى وجود فرص تاألوؿالجانب  -
الجانب الثاني: يشكؿ االستبعاد االجتماعي في الواقع إنكارًا لمفرص المتكافئة فيما يتصؿ  -

باألمور السياسية. فاالستبعاد االجتماعي بإمكانو اف يؤدي إلى انتياؾ مقتضيات العدالة 
تبعاد االجتماعي أف االجتماعية باعتبارىا فرصًا متكافئة، ففي بعض الظروؼ يمكف لبلس

 1يشكؿ  بصورة فعمية إنكارا لمعادلة االجتماعية.
 االستبعاد عمى قيم التضامن االجتماعي:  انعكاس -5-2

تختمؼ العدالة االجتماعية والتضامف االجتماعي في عبلقتيما باالستبعاد االجتماعي سواء 
عمـ االجتماع يرد  كاف ذلؾ طوعا أو قيرًا، فالتضامف االجتماعي كمصطمح مف مصطمحات

فالتقسيـ المعقد لمعمؿ يترتب عميو ، تماسؾ المجتمعات الصناعية الحديثة في سياؽ تفسير
بالضرورة أف يكوف كؿ فرد مف أفراد المجتمع متخصصا في مجاؿ محدود وعاجزًا عف أف 

ف لذلؾ فالمجتمع يتماسؾ أل، يوفر لنفسو ما يحتاج  إليو دوف التعاوف والتبادؿ مف اآلخريف
 2التي تمكنيـ مف االنسحاب منو. اإلمكانياتال يممكوف الموارد و  األفراد

                                                 
 .20مرجع سابؽ ص، (2012بف تركي) أسماءسمطانية بمقاسـ ، 1
 .20مرجع سابؽ ص   2
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 األشخاصبمشاعر الرفقة واأللفة وىو يمتد ليتجاوز  اإلحساسويقصد بالتضامف االجتماعي 
نفس  ليـ كبشر اإلغرابفي الحد األدنى تقبؿ  و كوف المرء  عمى صمة شخصية بيـالذيف ي

االجتماعية . والعزلة االجتماعية أو  أسبابواالحتياجات والحقوؽ. فالتضامف االجتماعي لو 
االستبعاد االجتماعي ىو مف العوامؿ الميمة في تقوية التضامف: االنخراط في المؤسسات 

فحياة الناس تكوف أفضؿ حاال في المجتمع يتشارؾ أعضاؤه في ، المشتركة ومعايشة الخبرات
 1انب تمؾ الحياة.بعض جو 

مادية لممشاركة في حياة  أسسليا يحتاج إلى آإف جعؿ المجتمع يعيش تضامنا 
تعد واحدة مف أساليب ، األساسيةالمجتمع فمرافؽ الخدمات العامة التي توفرىا األنظمة 

 نيا أصبحت في كثير مفإف المبلحظ تشكيؿ التضامف بيف أفراد المجتمع، غير أنو م
شار تبلستبعاد االجتماعي لؤلفراد أكثر مما تقدمو ليـ مف تضامف، فكثرة انلمنتجة  األحياف

 2ظاىرة االستبعاد االجتماعي داخؿ المجتمع تقضي تدريجيا عمى التضامف بيف أفراده.
 :االستبعاد االجتماعي وانتشار العنف في المجتمع -5-3

 واستمرا يتلممجتمع وعوامؿ  االجتماعييمثؿ العنؼ ممارسة سمبية تيدد استقرار البناء      
-Movements Antiوتطوره اآلمف. ويعتبر ىور العنؼ وكافة الجماعات الرافضة لمدولة 

state   وبالتالي فاف ظاىرة العنؼ ىي االجتماعينتيجة  حتمية لما يعرؼ باالستبعاد ،
القوانيف ، الذي يعني االنسحاب مف االلتزاـ بالقواعد و االجتماعيصورة مف صور االستبعاد 

المنظمة لممجتمع، وعدـ االلتزاـ بالتسمسؿ اليرمي لؤلوضاع االجتماعية، ولمسمطوية المستقرة 
 3مواجيتيا. األفرادوال يستطيع ، بفعؿ ظروؼ قد تكوف قاىرة، في المجتمع

                                                 
 لى و ترجمة و تقديـ/فايز الصباغ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األ، (: عمـ اجتماع2005جيندر ،أنتوني)1

 .394بيروت ،ص
 .20مرجع سابؽ ص  2

3Silver,H(2006) :Social Exclusion ,in Ritzer .G(ed) ,Encyclopedia of 
Sociology,Oxford:UK;Blackwell ,4411-     
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 1مثؿ بوليفيا وباراجواي و اإلكوادور.، وىذا الوضع شيدتو بعض دوؿ أمريكا البلتينية
مجموعة مف  وعندما تتوافر في، اجتماعياً  يعد الشخص مستبعداً ، ليذه االتجاهواستنادًا      

مثؿ المناطؽ العشوائية وأال ، منيا أف يكوف مقيما في منطقة معينة مف المجتمع، السمات
بالرغـ مف أنو قد تكوف ، يستطيع المشاركة في األنشطة العادية في المجتمع كباقي المواطنيف

يمثؿ العنؼ ممارسة سمبية تيدد ، المشاركة واالنخراط. وبناء عمى ذلؾلديو الرغبة في 
وتتألؼ جماعات ، جتماعي لممجتمع وعوامؿ استمراريتو وتطوره اآلمفاستقرار البناء اال
مف األفراد الذيف سقطوا مف شبكة الرعاية ، كفئة مستبعدة اجتماعياً ، العنؼ والبمطجة

 يف والمسجميف الخطريف ومعتادي اإلجراـ.   مثؿ المجرم، جتماعية بصورة رسميةاال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Zibechi,P(2012):Dispersing power Social Movements as Anti-state Forces, Oakland ; 
Baltimor; AK Press,65-   
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 خالصة :
مو بما تـ تأصيؿ مفاىيلتعرؼ عمى االستبعاد االجتماعي و خبلؿ ىذا الفصؿ تـ امف      

االندماج الذي يعتبر نقيض االستبعاد االجتماعي في ذلؾ مف مفاىيـ الفقر واالغتراب و 

تطرؽ الصيغ كما صفات و أشكالو في المجتمع وبشتى الونشأة وتطور مفاىيـ االستبعاد و 

ؤدي بدورىا إلى االستبعاد لتي تالعوامؿ ااألبعاد والمظاىر و  الباحث إلى اإلحاطة بمجمؿ

 أىـ المدارس و الرؤى النظرية التي تفسر الظاىرة االجتماعية محؿ الدراسة .و 
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 تمييـد :
سػػي مػػف  المشػػكبلت التػػي تعيػػؽ سػػير العمميػػة التربويػػة فػػي كثيػػر ادر ال الفشػػؿتعتبػػر ظػػاىرة  

مػػف   مظػػاىر اإلىػػدار  التعثػػركمػػا يعتبػػر ، بمػػداف العػػالـ الثالػػثمػػف دوؿ العػػالـ و خاصػػة فػػي 
التربوي وخسارة رأس الماؿ البشري لمنظاـ التعميمي و التربوي باإلضافة إلػى ذلػؾ يعػود بجممػة 

فالمتسػرب يتحػوؿ إلػى مػواطف ، مف اآلثار السػمبية عمػى كػؿ مػف المتسػرب و المجتمػع المحمػي
و ممػا يقمػؿ مػف مسػتوى طموحاتػو و ضػعؼ مػف مسػتوى تغمب عميو األمية  غير منتج في بيئت

مشػػػاركتو فػػػي بنػػػاء المجتمػػػع وعمػػػى ضػػػوء ىػػػذا المنطمػػػؽ  سػػػنتطرؽ خػػػبلؿ ىػػػذا  الفصػػػؿ إلػػػى 
كمػػػػػا نبػػػػػيف آثػػػػػار ىػػػػػذه الظػػػػػاىرة  والمفػػػػػاىيـ المرتبطػػػػػة بػػػػػو توضػػػػػيح مفيػػػػػـو التسػػػػػرب المدرسػػػػػي

عمومػػا وواليػػة  ائػػريوالمجتمػػع  وواقػػع ىػػذه الظػػاىرة فػػي المجتمػػع الجز  وانعكاسػػاتيا عمػػى الفػػرد
 . الوادي خصوصا
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 :سي  والمفاىيم المرتبطة بواالدر  الفشل - 1
 الفشل الدراسي :  1-1

 يعرؼ الباحثوف التربويوف الفشؿ الدراسي بأنو التأخر والبلتكيؼ الدراسي، وبأنو انزالؽ أو
انحراؼ التمميذ بشكؿ يجعمو بعيدا عف األىداؼ المتوخاة مف فعؿ تعميمي قائـ، وعمى الرغـ 
مف اختبلؼ مدلوالت ىذه التعريفات يبقى التعثر الدراسي ظاىرة مرضية تشوش عمى 

 1التعميميالتحصيؿ الدراسي، وتتطمب عبلجا لتقويـ العممية التعميمية 

يستمـز دراسة شخصية التمميذ في بعده المعرفي  التعثر الدراسي ظاىرة مرضية، فتشخيصو
والعقمي والوجداني، لعدـ انفصاؿ ىذه األبعاد عف مختمؼ أنماط النشاط العقمي لئلنساف مف 
استيعاب لممضاميف والمعارؼ وفيـ وتحميؿ وتركيب وتقويـ. وينبغي لمتشخيص أف يعتبر 

بالذكاء، حيث تتداخؿ في دراسة المستويات التصاعدية التي تبدأ باإلدراؾ الحسي وتنتيي 
 النمو العقمي المعرفي كذلؾ العمميات التي ليا عبلقة مباشرة بالتعمـ المتوازف واآلخر المتعثر

 .كالتذكر والتفكير والتخيؿ والقدرات

ال ينفصؿ مفيـو الفشؿ الدراسي عف مقابمو "النجاح الدراسي" مف حيث أف انعداـ األسباب 
الدراسي ليا اإلحالة العميقة عمى دائرة االنحرافات التي فرضيا الفشؿ التي تؤدي إلى النجاح 

الدراسي كنتيجة سمبية غيرت مف خريطة استيبلؾ ىذا المفيـو داخؿ األوساط التربوية، مف 
 2لو المقاعدة التي نعطيي  سوى نتيجة  فالفشؿ الدراسي ليس  تـّ 

عممة واحدة. فكؿ ما ىو فشؿ دراسي ل  بيف المفيوميف، فيما وجياف  ال أقصد ىنا أف أفصؿ
يحقؽ وضعية قابمة لمعبلج انطبلقا مف إصبلح شامؿ لممنظومة التربوية عبر إصبلحيا مف 

دراسي  الوجية االقتصادية والسياسية والثقافية أما كؿ ما ىو تعثر، تأخر، تخمؼ أو ال تكيؼ

                                                 
  00:00 2011فبراير  09، مقاؿ منشور، الحسيف الشيمي 1 

http://elraaed.com/ara/news/24200-%- 
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ما يتعمؽ بمفيـو فيي وضعيات قابمة لمتدخؿ بشكؿ فوري داخؿ الوسط المدرسي، أما في
النجاح المدرسي فيو يعكس الوضعية المريحة لمنسؽ التربوي والمؤسسة االجتماعية التي 

  . أىدافيا في ظؿ النظاـ الثقافي السائد  تحقؽ
 سي :ادر التسرب ال-1-2
 ة مثؿ تسرب الرجؿ في الببلد أي دخميا خفيتسرب أي دخؿ  :تسرب تسربا و يقاؿ :لغة

 خفية و في سرية.
 .1جو األرض عمى غير اليدىالذاىب عمى و  :السارب

 :كثيرة منيا معنى كممة تسرب بمعافٍ  3ر ججاء في لساف العرب ابف منظو  -
في الحفر  تسرب الحافر أخذو وقيؿ تحت األرض،قد تسرب، حفير تحت األرض، :السرب -

 يمينو و يساره.
 حجر الثعمب و األسد و الضبع و الذئب. :السرب
 ربػو      أسراب الوحش في سِ و الموضع الذي قد حؿ فيو الوحشي و جمع أسراب، :السرب

 و الثعمب في حجره.
 .2سرب اإلناء ساؿ ما فيو مف ماء 

 .3*و منو قوليـ تسربت األخبار إلى العدو أي انتقمت خفية
تسرب و  تفشىتسرب المرض أي و تسمؿ،انسحب، ومنو انسحاب و  :ومنو تسرب الجمع أي -

 .4ذاع الخبر أي
 
 

                                                 
 .15، بيروت، د س، ص2بف حمادي الجوىري، معجـ الصحاح، دار المعرفة، ط إسماعيؿ اإلماـ:  1
 .356، ص 3: ابف المنظور: لساف العرب، ج 2
 . 295، ص 1987، 6باريس ، : خميؿ الجر، معجـ العربي الحديث، مكتبة االوراس 3
عالـ الكتب، ، أحمد حسيف المقائي عمى أحـ الجمؿ ػ معجـ المصطمحات التربوية المعروفة في المناىج و طرؽ التدريس: 4

 88. 87. ص  1999 2ط، القاىرة
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 اصطالحا: 
دراسػػة قبػػؿ نيايػػة السػػنة األخيػػرة مػػف مرحمػػة التعميميػػة التػػي سػػجؿ فييػػا الىػػو تػػرؾ الطالػػب  

ػػػز التربػوي، كػالفقراء واإلنػاث يلتمياب يكثػر بػيف الفئػات األكثػر تعرضػا التسر  فأومف المبلحظ 
بحثػا فػي العمػؿ، وسكاف القػػػرى، و يضطر كثير مف الطمبػة الفقػراء إلػى التسػرب مػف المدرسػة 

 .1يعاني معظميـ مف ظروؼ صعبة حيث ال تتوفر في بيوتيـ الظروؼ الصحية المبلئمة
أمػػا جػػودت عطػػوى، فيقػػوؿ أف التسػػرب ىػػو انقطػػاع التمميػػذ عػػف المدرسػػة فػػي مرحمػػة معينػػة  -

نظػػاـ العمميػػة و فػػي اللػػو أبعػػاد عديػػدة فػػي  ممػػا يترتػػب عميػػو ضػػياع ىػػذه المرحمػػة، إتمػػاـدوف 
 .2و ما يرتبط بو مف نفقاتتعميمي ال
التسػػرب المدرسػػي ىػػو انقطػػاع عػػف المدرسػػة قبػػؿ إتمػػاـ المرحمػػة  يقػػوؿ محمػػد أرزقػػي بركػػاف -

 .3الدراسية أو ترؾ الدراسة قبؿ إنياء مرحمة معينة مف التعميـ
 .4كما أف التسرب ىو نسبة مف يترؾ المدرسة نيائيا -
مػػف  ببحمػػة،أو تػػرؾ الدراسػػي لمبرنػػامج لسػػالتسػػرب المدرسػػي ىػػو تػػرؾ التعمػػيـ قبػػؿ إتمػػاـ مر -
سػػػباب قبػػػؿ نيايػػػة السػػػنة األخيػػػرة مػػػف المرحمػػػة التعميميػػػة التػػػي سػػػجؿ فييػػػا أو خػػػبلؿ إحػػػدى األ

 .5تعميمية و شخصيةاجتماعية وثقافية واقتصادية و  سنواتيا، والتسرب لو أسباب
 

                                                 
 .15ص  1978دار العمـ لممبلييف د ط بيروت ، التربية في الببلد العربية، : عبد اهلل الدائـ 1
اإلدارة التعميمية و اإلشراؼ التربوي " أصوليا و تطبيقاتيا " دار العممية و الدولية و مكتبة دار الثقافة ، جودت عطوي: 2

 . 309. ص  2001، عماف، 1لمنشر و التوزيع ط
 199أكتوبر  3بلجو،مقاؿ بمجمة الرواسي باتنة عددالتسرب المدرسي عواممو و نتائجو و طرؽ ع، : محمد أرزقي بركاف 3

 .  27ص 
 .90، ص1979 ،الجزائر 2الشركة الوطنية لمنشر و التوزيع ط، تعمـ لتكوف ،: إيدجافور وآخروف، ترجمة حنفي عيسى 4
 ، مصر1: حسف شحاتو وآخروف : ترجمة حامد عمار، معجـ المصطمحات التربوية  والنفسية، دار الحرية المبنانية، ط 5
 .102، ص2003، 
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المجمػس القػومي  عرفػوو قاموس التسرب بأنو تػرؾ التمميػذ المدرسػة قبػؿ تخرجػو فييا،اليعرؼ  -
لمتعمػػػيـ و البحػػػث العممػػػي و التكنولػػػوجي بأنيػػػا انقطػػػاع التبلميػػػذ عػػػف الحضػػػور إلػػػي المدرسػػػة 

 .1بصفة دائمة بعد إف يتـ االلتحاؽ بيا 
و يقصػػد بالتسػػرب تػػرؾ الطالػػب لممدرسػػة بسػػبب مػػف األسػػباب قبػػؿ نيايػػة السػػنة األخيػػرة مػػف  -

 .المرحمة التعميمية التي سجؿ فييا
ظػػػاىرة تػػػرؾ المػػػراىقيف و األطفػػػاؿ المدرسػػػة، أو انقطػػػاعيـ عنيػػػا لعػػػدة فتػػػرات  التسػػػرب ىػػػو -

 طويمػة  أو بصورة نيائية قبؿ وصوليـ إلي نياية المرحمة التعميمية التي يتواجدوف فييا 
إف كؿ التعػاريؼ متشػابية إلػى حػد كبير،ومتكاممػة فييػا بينيمػا و نسػتطيع مػف خبلليػا صػياغة 

ىػػو انقطػػاع  قػػوؿ بػػاف التسػػرب المدرسػػينو محػػدد لمصػػطمح التسػػرب المدرسػػي ف تعريػػؼ شػػامؿ
أو عدة أسباب، وذلؾ قبؿ إتمامو لممرحمػة التعميميػة  سببحاب التمميذ مف المدرسة نتيجة وانس

 التي ينتمي إلييا أو يدرس فييا.
 الرسوب : 1-2

ث أف الطالب عندما يعتبر الرسوب مف العوامؿ المؤدية إلى اليدر والفاقد التعميمي بحي
لو ذلؾ إال أنو أعاد السنة لضعؼ تحصيمو وعدـ قدرتو عمى التحصيؿ  ييعيد السنة ال يعن

لمجموع الكافي لمنجاح وربما الكثير مف أفراد المجتمع ليـ نفس وجية النظر غير أف عمى ا
لى رجاؿ التخطيط واقتصاديو التربية ينظروف إلى أف ذلؾ يكمؼ ميزانية معينة لموصوؿ إ

غير في المخرجات ألف التربية عممية استثمارية قد تكوف مربحة وقد تكوف  ةالنتائج اإليجابي
 بالنظر إلى ما ينفقو النظاـ التربوي مف األمواؿ والجيود عمى العموـ .  ذلؾ

 كما يعرؼ : 
 
 
 

                                                 
 .302، ص 2002، ، القاىرة1: عمي السيد محمد الشيخي، عمـ االجتماع التربية المعاصرة، دار الفكر العربي،ط 1
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  1: يعرؼ عمى انو الفشؿ واإلخفاؽ وعدـ النجاح وعدـ التوفيؽ.لغة 
 إخفاؽ التمميذ في اجتيازه مرحمة دراسية ما وفؽ المقاييس التربوية المحددة  إف:اصطالحا

ذا استطاع التمميذ ،سابقا أف  ومف أىـ عوامؿ الرسوب ىو التخمؼ والضعؼ في القراءة وا 
ينتقؿ مف مستوى دراسي إلى ما ىو أعمى منو بصرؼ النظر عف المستوى الدراسي 

 2ب المنياج الجديد فتزداد المشكمة تعقيدا .التحصيمي لو فانو يواجو صعوبة استيعا
كما يعرفو لحرش محمد " الرسوب أف يعيد الطالب سنة أخرى في الصؼ الذي كاف 
فيو وذلؾ لعدـ قدرتو عمى اجتياز االمتحانات والحصوؿ عمى درجة النجاح فييا أو تغيب 

 3عنيا لسبب ما "
بفرنسا الرسوب المدرسي بأنو ويعرؼ الباحثوف في المعيد الوطني لبحث البيداغوجي 

 4تأخر التمميذ بقسـ أو قسميف في المدرسة.
ىو تمؾ الظاىرة التي تتجسد في ضياع أو خسارة الماؿ والجيد اإلىدار التربوي : 1-3

والوقت  المسخريف في سبيؿ سير وتطوير مسار العممية التربوية وتنشأ ىذه الظاىرة لعدة 
تفاع تكمفة التمميذ وتدني مستوى التحصيؿ نظرا ألف عوامؿ أىميا التسرب المدرسي، وار 

تحدث في نظاـ تعميمي، فقد أدى ذلؾ ببعض المختصيف  أفاإلىدار التربوي" ظاىرة يمكف 
 5في ىذا المجاؿ والميتميف بو إلى القوؿ بأف اإلىدار التربوي مشكمة عالمية .

أحد خاصة  مىىا عءيمكف إخفاوىنا تجدر اإلشارة  إلى أف مف األسباب الصارخة والتي ال 
في السنوات األخيرة ىي ظاىرة االكتظاظ التي تعرفيا معظـ المؤسسات التعميمية بببلدنا 
وىي حمى تعرفيا معظـ مؤسسات التعميـ العمومي بسبب النقص الحاد في األطر التربوية 

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

 .       66ص ، المرجع السابق، : نكروش الهاشمي و آخرون 2
أطجبة انزطوة في انجكبنوريب في رأي األطبتذح واالونيبء، عزوض االيبو انوطُيخ انثبنثخ نعهى انُفض وعهوو ، نحزع يحًذ:3

 .373، ص 1998انجشائز، ، ، دار انحكًخ1انجشائز، جانتزثيخ حول عهى انُفض ولضبيب انًجتًع، يُشوراد جبيعخ 
4:B. Français : L’échec scolaire ،édition que sais je ، Paris 2eme édition ،Juin 1999 ، P 17 . 
 

انهجُخ االردَيخ نهتعزيت وانتزجًخ ، تزجًخ صبدق اثزاهيى عودح، اإلهذار انتزثوي يشكهخ عبنًيخ، ثزايًز . و . ثبوني . ل:5

 .  30، ص: 1974وانُشز، وسارح انتزثيخ األردٌ، عًبٌ، د ط، 
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فسيـ في مما يدفع عددا مف التبلميذ نحو اليدر المدرسي، حيث وجد عدد مف التبلميذ أن
الشارع بعد رفض المؤسسات التعميمية استقباليـ ورصد أبوابيا في وجييـ. وكما ذكرنا آنفافبل 
يمكف حصر جميع األسباب، لكننا يمكف أف نمتمس جميا مف خبلؿ الحموؿ المقترحة التالية، 
كما أنو البد لؤلمة ككؿ أف تتحمى بروح المسؤولية وتتصدى ألخطار ىذه اآلفة التي 

مت في المجتمع منذ عقود، ويكفي أف نضرب مثاال ببعض األرقاـ منذ سنوات مضت استفح
دي إليو مف تخمؼ فكري وتقيقر اقتصادي ؤ عا حجـ خطورة ىذه اآلفة وما قد تلنرى جمي

 واجتماعي وثقافي.
 التأخر الدراسي : 1-4

تارة تكوف ، بعادفيي مشكمة مقدرة األ، التخمؼ الدراسي مشكمة كبيرة ال بد ليا مف حؿ
تربوية، وتارة أخرى تكوف مشكمة اجتماعية ييتـ بيا عمماء النفس بالدرجة مشكمة نفسية و 

لقد عرؼ التأخر الدراسي عمى ومف ثـ المربوف واألخصائيوف االجتماعيوف واآلباء، و  األولى
ليذا صنؼ التأخر ييا التمميذ في االختبارات و أساس انخفاض الدرجات التي يتحصؿ عم

 ي إلى أنواع منيا :الدراس
 حيث   واد الدراسيػة و يرتبػط بالغبػاء:وىػو الػذي يكػوف في جميػع المػ التخمف الدراسي العام

 ) دوف المتوسط ( . 85-71تتراوح نسبة الذكاء بيف 
 كالحساب مثبل ، يكوف في مادة أو مواد بعينيا فقط: و تخمف الدراسي الخاصال 

 بنقص القدرة .          طو يرتب
 حيث يقؿ تحصيؿ التمميذ عف مستوى قدرتو عمى مدى فترة زمنيةالدراسي الدائم: التخمف 

الذي يرتبط بمواقؼ معينة بحيث يقؿ تحصيؿ التمميذ عف  التخمف الدراسي الموقعي :
 مثؿ التنقؿ مف مدرسة ألخرى أو موت احد أفراد األسرة .، مستوى قدرتو بسبب خبرات سيئة

 الحقيقي : ىو تخمؼ يرتبط بنقص مستوى الذكاء و القدرات .*التخمؼ الدراسي 
وبالتالي  *التخمؼ الدراسي الظاىري: ىو تخمؼ زائؼ غير عادي يرجع ألسباب غير عقمية

 يمكف عبلجو .
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 الغياب :1-5
وىو مف ضمف المشاكؿ التربوية التي تعود نتائجو السيئة عمى التمميذ، و قد يؤدي إلى 

 1اء السوء، وبالتالي رسوبو و تركو المدرسة و تسربو منيا .جنوحو ومرافقتو ألصدق
يعتبػػػر المخططػػػوف التربويػػػوف أف التعمػػػيـ المدرسػػػي يػػػتـ عبػػػر انتقػػػاالت متسمسػػػمة  وعمومػػػا 

متتالية في فترة محددة مف الزمف ويفترض بالتمميذ أف يكمؿ المرحمة التعميميػة فػي فتػرة محػددة 
رؾ التمميػػػذ المدرسػػػة نيائيػػػًا قبػػػؿ إكمػػػاؿ المرحمػػػة مػػػف الػػػزمف ويكمػػػف التسػػػرب الدراسػػػي بػػػأف يتػػػ

التعميمية ألي سبب مف األسباب إىدارًا حتى ولو تسرب الطالب بعد السػنة الثالثػة وقػد حصػؿ 
عمػى حػد أدنػى مػف ميػارات القػراءة والكتابػة أو تسػػرب فػي أيػة مرحمػة مػف مراحػؿ التعمػيـ العػػاـ 

الدراسي مف نظاـ تعميمي إلى آخػر وفقػًا لمشػروط واألساسػيات التعميميػة  الفشؿويختمؼ مفيـو 
 2الخاصة بكؿ بمد.
 ىػوةسموؾ االنحػراؼ ممػا يزيػد فػي اتسػاع  إلنتاجيؤدي الغياب المتكرر   حتميةو كنتيجة 

كممػا اتسػع قطرىػا زادت وىػي ظػاىرة ، سوداء تحجب عف المجتمع رؤيػة نػور المعرفػة الحقيقػي
ع رقعػػػة األميػػػة وضػػػعؼ مردوديػػػة اإلمكانيػػػات البشػػػرية والتػػػدني والتػػػدىور مخػػػاوؼ اتسػػػا امعيػػػ

ظػػاىرة تػػدعـ مػػف تواجػػد طبقػػات اجتماعيػػة غيػػر و  األخبلقػػي وانػػدثار التحمػػي بػػاألخبلؽ الفضػػيمة
 . متجانسة تنفر كؿ منيا األخرى 

 :أنواع المتسربين من المدرسة -2
 :ا ثبلثيا لممتسربيففً تضي wendlingو فندلنج ellaitوزميبله إليوت vossوقد قدـ فوس
 :*الفئة األولى

يطمؽ عمػييـ فئػة المجبػر عمػى التسػرب و تشػمؿ ىػذه الفئػة األفػراد الػذيف تركػوا المدرسػة نتيجػة 
األسػػػػرية كػػػػػالمرض أو إصػػػػابات الحػػػػػوادث أو  لػػػػبعض األزمػػػػات أو المشػػػػػكبلت الشخصػػػػية،أو

الضػػػعؼ الجسػػػمي أو وفػػػاة أحػػػد الوالػػػديف أو كمييمػػػا أو فقػػػر األسػػػرة المفػػػاجا نتيجػػػة لتعرضػػػيا 

                                                 
 . 65ص ، المرجع السابق، : نكروش الهاشمي و آخرون 1
 .117، ص (2005موسى، أحمد محمد: اإلدماج االجتماعي لؤلطفاؿ ببل مأوى، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة):2
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لكارثػػػة معينػػػة مثػػػؿ ىػػػذه الظػػػروؼ تعتبػػػر خارجػػػة عػػػف إرادة ىػػػؤالء األفػػػراد، و مػػػف ثػػػـ يصػػػعب 
 عمييـ السيطرة عمييا.

 :* الفئة الثانية
وتشػػمؿ ىػػذه الفئػػة األفػػراد الػػذيف  ذوي االحتياجػػات الخاصػػة  أي فو يطمػػؽ عمييػػا فئػػة المعػػاقي

عمػاؿ الضػرورية المطموبػة لمنجػاح األتركوا المدرسة نتيجة لضعؼ قدراتيـ العقمية عمى القياـ ب
األكػػاديمي و التخػػرج مػػف المرحمػػة التػػي التحقػػوا بيا،مثػػؿ ىػػؤالء األفػػراد و يمكػػف التعػػرؼ عمػػييـ 

ؿ الدراسػػي أو رسػػوبيـ أو عػػدـ قػػدرتيـ يالتحصػػبػػارات الػػذكاء و المتواضػػعة فػػي اخت مػػف درجػػاتيـ
عمػػى ىػػؤالء األفػػراد الػػذيف لػػدييـ القػػدرات عمػػى النجػػاح  يطمؽو عمػػى القػػراءة أو الكتابػػة السميمػػػػة،

األكػػاديمي ومػػف ثػػـ يتركػػوف الدراسػػة ألسػػباب غيػػر القػػدرة عمػػى الػػتعمـ و منيػػا كثػػرة الغيػػاب أو 
المشػػػكبلت السػػػموكية مػػػع المعممػػػيف أو زمبلئيػػػـ أو إدارة المدرسػػػة،أو نقػػػص الدافعيػػػة لمػػػتعمـ أو 

 .1كراىية النظاـ الدراسي
تسػػػرب المدرسػػػي عمػػػى التبلميػػػذ باختيػػػارىـ أنواعػػػا مػػػف السػػػموؾ وىػػػي تختمػػػؼ تبػػدو مظػػػاىر ال  

 :حسب البيئة التي يعيشوف فييا وىي  
 :*البيئة المدرسية

 يشتركوف في القميؿ مف األنشطة اإلضافية المنيجية.
 يمتمكوف خبرات تحصيمية فاشمة أو غير ناجحة.-

 يفتقروف لمعبلقات االيجابية مع معممييـ.
 لمغياب المتكرر عف الدراسة أو الحصة الدراسية.يميموف 

 ينتقموف باستمرار مف مدرسة إلى أخرى.    
 :*البيئة األسرية

 يميزوف بعبلقاتيـ البيئية مع الوالديف و اإلخوة.
 عدـ تعبيرىـ عف مشاعرىـ و تفاعميـ مع أفراد األسرة. -

                                                 
 . 354- 353عمـ اجتماع التربية المعاصرة . المرجع السابؽ ص ، الشيخيعمي السيد محمد :1
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 :*مع األقران
 غيرىـ مف األقراف و األصدقاء.ف لعبلقات حميمية تربطيـ إيجابيا مع رو يفتق
 يرتبطوف بأقراف ذوي عادات و ميوؿ تربوية سيئة أو غير مستحبة. -

 :دراسيا  المتعثرين* مفيوم الذات لدى 
 .1يممكوف ميوال سمبية نحو أنفسيـ و قدراتيـ

 1990الكنػػدي  مػػف المدرسػػة حسػػب الدراسػػة النوعية"إلحصػػاء عثػػريف و المتسػػربيف إف المت -
 :خمسة أنماط مف المتسربيف

 ليسػػت و  العػػاطفيوالعائمي و ف الػػذيف يعيشػػوف عػػدـ االسػػتقرار االقتصػػادي،و التبلميػػذ المحرومػػ
 ليـ مشاريع مستقبمية.

 لكػنيـ  ،يعػالالا مػف عػائبلت ذات الػدخؿ المتوسػط أو لًبػاالشباب ذوي الفكر المبدع، وىػـ غ
روف بػػػنقص النظػػػاـ المدرسػػػي وقوانينػػػو،وىؤالء يعػػػانوف صػػػعوبات التكيػػػؼ مػػػع المدرسػػػة ويشػػػع

 الخبلقة،وليـ في الحياة تطمعات محدودة. األنشطةو  الشباب غالبا ما ييتموف بالفنوف،
 ،ا مػػػا يجػػػدوف غالًيػػػوف طػػػائبل مػػػف الدراسػػػة الثانويػػػة، و وىػػػؤالء ال يػػػر  الشػػػباب الميػػػاؿ لمحػػػرؼ

التحػػوؿ إلػػى سػػوؽ  يرغبوف فػػيو صػػعوبات فػػي الػػتعمـ فتبػػدو ليػػـ الػػدروس مممػػة و غيػػر مبلئمػػة،
 أجرة. تقاضيالعمؿ لممارسة حرفيـ و 

  بإضػػافة إلػػي شػػعورىـ بعػػدـ االنتمػػاء إلػػي :أعضػػاء بعػػض األقميػػات الممحوظػػة فػػي المجتمػػع
المدرسة،فأف بعض ىؤالء الشباب يتمكنوف مف التميز،ومف عدـ وجود نماذج مواصمة الدراسػة 

 اؽ االجتماعي الذي ىاجروا إليو.آخروف نفورىـ إلى السي وتناوليـ و يعز في م
 

                                                 
ص  1اإلرشاد التربوي ،مبادئو األساسية ،الدار العممية الدولية و دار الثقافة لمنشر، د ف، ط ، ىادي مشعاف ربيع: 1

189-190. 
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 ،وعائميػة  يتعمػؽ األمػر بشػباب يعػانوف وضػعيات خاصػةو  التبلميذ الذيف ىـ في أزمة خانقػة
انفصػاؿ األبويػػػف و  وفػاة أحػد األقربػاء أو المػرض:صعبة،أو الذيف واجيػتـ أحػداث متأزمػة، مثػؿ

 .1أو الحمؿ،...إل 
 :سي ادر الالفشل والفتور أشكال  -3

 :بيف شكميف مف التسرب 1997احدي الدراسات عاـ قد ميزت 
 ىػػو الػػذي يحػػدث بشػػكؿ يػػومي متكػػرر ومػػا يمبػػث أف يتحػػوؿ إلػػى انقطػػاع  :التســرب المؤقــت

 مستمر ينتج عنو فصؿ التبلميذ مف المدرسة.
 2الذي يعني ىجر التمميذ لممدرسة كميا : التسرب الدائم. 
  ىيو أخر لمتسرب حيث يميز بيف ثبلثة أشكاؿ مف التسرب  اثمة تصنيفً و: 
 ليػا زيػادة التػدفؽ الذي يتخػذ مظػاىر متعػددة أو االلتحاؽ أي التسرب البلإرادي و  التسرب مف

والػػػذكور اإلنػػػاث  لتحػػػاؽاووجػػػود فػػػارؽ معػػػدالت  اب،يعالطبلبػػػي عػػػف قػػػدرة التعمػػػيـ عمػػػى االسػػػت
النجػػوع الصػػغيرة عنػػو فػػي االلتحػػاؽ بػػالقرى و  خػػر بػػيف معػػدالتبػػالتعميـ االبتػػدائي وجػػود فػػارؽ أ

 المدف الكبيرة.
 ىػػو النػػوع الشػػائع قبػػؿ وصػػوليـ إلػػى نيايػػة المرحمػػة و  تسػػرب التبلميػػذ مػػف المدرسػػة االبتدائيػػة

 عند تعريؼ التسرب.
 ،مراحػػػػؿ الىػػػػو التسػػػػرب الػػػػذي يبػػػػدو واضػػػػحا فػػػػي نيايػػػػة كػػػػؿ مرحمػػػػة مػػػػف و التسػػػػرب المرحمي

 .3اإلعدادية أو غيرىاالتعميمية سواء االبتدائية أو 
يػػػذىب الػػػبعض فػػػي نطػػػاؽ معػػػالجتيـ لفكػػػرة أو لمشػػػكمة التسػػػرب الدراسػػػي إلػػػى القػػػوؿ بػػػأف  -

 :التسرب الدراسي يأخذ أشكاال متعددة منيا 
 التسرب الفكري"الشرود الذىني" مف جو الحصة. -
 التأخر الصباحي عف المدرسة.-

                                                 
 .ؽ التربوية المركز الوطني لموثائ 2001/ 6التسرب المدرسي رقـ ، سمسمة الممفات التربوية: 1
 . 353-352مرجع سابؽ ص ، سيد محمد شيخي: 2
  353-352مرجع سابؽ ص ، سيد محمد شيخي:3
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 .1المدرسة( الغياب الجزئي أو الكمي عف المادة الدراسية )أو -
 :متسرب ىي لىناؾ أشكاؿ أخرى  -

 :إف التسرب يأخذ أشكاال مف خبلؿ أربع قضايا و ىي
تتعمػػػؽ بالجيػػػة التػػػي يتجػػػو إلييػػػا التمميػػػذ إلػػػى التسػػػرب عنػػػد انسػػػحابو دوف  :القضـــية األولـــى -

 إكماؿ المرحمة التعميمية التي بدأىا.
تتعمػػػؽ بفتػػػرة االنقطػػػاع عػػػف الدراسػػػة االبتدائيػػػة الممتحػػػؽ بيػػػا لكػػػي يمكػػػف  :القضـــية الثانيـــة -

 اعتباره متسربا.
بو وتميػػػز تتعمػػؽ بالمسػػػتوى الػػذي وصػػػؿ إليػػو التمميػػػذ المتسػػرب قبػػػؿ انسػػحا :القضــية الثالثـــة-

اإلكماؿ استنادا إلى ما أطمقت عميو النضج في اإلنتاج التعميمػي ومػف الدراسات بيف التسرب و 
بػيف زميمػو الػذي و ضح الفروؽ الفرديػة بػيف تمميػذ أكمػؿ المرحمػة التعميميػة التػي بػدأىا يز تتيالتم

 انسحب دوف الوصوؿ إلى النضج.
 تتعمػػػؽ بمػػػدى معقوليػػػة األعػػػذار التػػػي تقػػػؼ وراء ىجػػػر التبلميػػػذ لممدرسػػػة :القضـــية الرابعـــة -

 :2اتسربً متبر فالتمميذ الذي يترؾ المدرسة قبؿ أف ينيى دراستو بيا ألعذار غير مقبولة يع
 سي :ادر ال الفشلعوامل 4 -
 العوامل السيكولوجية : 4-1

أىػػػـ شػػػيء ير عمػػػى التحصػػػيؿ العممػػػي لمتمميػػػذ و إف العوامػػػؿ النفسػػػية ىػػػي عوامػػػؿ شػػػديدة التػػػأث
فإذا كانت الصحة النفسػية لمتمميػذ مضػطربة ، نتحدث عنو في ىذا المجاؿ ىو الصحة النفسية

 ناجحا باستثناء بعض الحاالت .فبل نتوقع منو أف يكوف تمميذا 
ويعرؼ حامد عبد السبلـ زىراف الصػحة النفسػية عمػى أنيػا حالػة دائمػة نسػبيا يكػوف فييػا الفػرد 

مػػع اآلخػػريف ويكػػوف ويشػػعر بالسػػعادة مػػع نفسػػو و ، اجتماعيػػاافقػػا نفسػػيا وشخصػػيا وانفعاليػػا و متو 
مكانياتػػو إلػػى أقصػػى حػػد ى تحقيػػؽ ذاتػػو واسػػتغبلؿ قدراتػػو و قػػادرا عمػػ يكػػوف قػػادرا عمػػى و ممكػػف ا 

                                                 
 188المرجع السابؽ . ص ، ىادي معاف: 1
 90ص  2007مستغانـ ، مذكرة تخرج مديري المدارس اإلبتدائية، التسرب المدرسي، فكروش الياشمي و آخروف: 2
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و يكػوف سػموكو عاديػا بحيػث يعػيش ، مواجية مطالب الحياة، و تكوف شخصيتو متكاممة سوية
 1في سبلمة و سبلـ .

الرضػػا ثػػؿ الرغبػػة والطمػػوح والدافعيػػة و عنػػدما نػػتكمـ عمػػى الصػػحة النفسػػية تبػػرز عػػدة مفػػاىيـ م
 فسية والتحصيموىي :الدراسي والممؿ...ال ، وىذه األمور كميا متعمقة بالصحة الن

 الدافعية ( بحيث توصؿ بركاؿ :A.Perkal )1979  مف خػبلؿ دراسػة أجراىػا لنيػؿ شػيادة
حراز النجاح .كبيرة في ارتفاع مستوى التحصيؿ و الدافعية ليا أىمية  أفَّ  ىالدكتوراه إل  ا 

 بحيث ال يمكف وجود متعمـ متفوؽ دوف وجود مسػتوى الئػؽ مػف الطمػوح  مستوى الطموح :
ىػذا يػتـ بدراسػتو ويفشػؿ فػي النيايػة و يجعمػو ال ي، مما يعني أف عدـ وجود الطموح لدى التمميػذ

األجنبيػػة حيػػث أسػػفرت ىػػذه الدراسػػات عػػف مػػف الدراسػػات المصػػرية والعربيػػة و مػػا أثبتتػػو العديػػد 
 بيف مستوى التحصيؿ و مستوى الطموح .دالة موجبة  ارتباطيونتائج 

 بحيػػث توصػػؿ إبػػراىيـ وجيػػو محمػػود مػػف خػػبلؿ دراسػػة قػػاـ بيػػا عمػػى الرضــا عــن الدراســة :
ىػػذا مػػا يؤكػػد أف عػػدـ و ، الطػػبلب األكثػػر رضػػا عػػف دراسػػتيـ كػػانوا أكثػػر تحصػػيبل مػػف غيػػرىـ

 2وجود رضا دراسي لمتمميذ يؤدي بو ال محالة لمفشؿ.
ة قػػػد تسػػػبب لػػػو السػػػخرية مػػػف طػػػرؼ زمبلئػػػو فيتولػػػد عنػػػده الطفػػػؿ المصػػػاب بعاىػػػة نفسػػػي
ربمػػػػا يمجػػػػا إلػػػػى أعمػػػػاؿ لمدرسػػػػة وتكثػػػػر غياباتػػػػو و فيكػػػػره ا، الشػػػػعور بػػػػالنقص و ضػػػػعؼ الثقػػػػة

فالحالػػة النفسػية المترديػة لػػدى ، ...ال االحتيػػاؿ والمراوغػة والكػذبتعويضػية الشػعورية كالتبريرو 
عػػػدـ اسػػػتعماؿ عقمػػػو فػػػي حػػػؿ و ، الدراسػػػيالطفػػػؿ تػػػؤثر عميػػػو سػػػمبا ممػػػا تػػػؤدي بػػػو إلػػػى التػػػأخر 

فيػػػذا النػػػوع مػػػف األطفػػػاؿ عمػػػى المجتمػػػع أف يعاممػػػو معاممػػػة ، مشػػػكبلتو فيصػػػبح مشػػػموال فكريػػػا
 خاصة  يمكف أف نختـ جممة األسباب النفسية فيما يمي :

 
 

                                                 
 . 23ص ، 1998، 3ط، القاىرة، عالـ الكتب، التوجيو و اإلرشاد النفسي، : حامد عبد السبلـ زىراف 1
، 1مدحت عبد الحميد عبد المطيؼ، الصحة النفسية والتفوؽ الدراسي، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، بيروت، ط:2

 .170،ص1990
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  : االنطواء 
فنجػدىـ التػأقمـ مػع اآلخػريف نمو اجتماعيا ال يمكنيـ التكيػؼ و ىناؾ بعض التبلميذ قميمو ال

ييربوف مف الجماعة وال يستطيعوف تكػويف عبلقػات مػع نظػرائيـ اجتماعيػا، قػد يكػوف االنطػواء 
لمتكػويف األسػري  نتيجػة اقػد يكػوف مسػتمرً مؤقتا بسبب البيئة الجديػدة التػي وضػع فييػا الطفػؿ، و 

بنػاء  لمطفؿ وعبلقاتو الداخمية التي تحدد نوع عبلقاتو الخارجية فاألسرة تمعػب دورا محوريػا فػي
 1الصحة النفسية لمطفؿ .

ػػػػػرب مثػػػؿ الػػػػػػػػػشعور بالرىبػػػة توجػػػد العديػػػد مػػػف األمػػػور النفسػػػية التػػػي قػػػد تػػػؤدي إلػػػى التسػػػػػػ
 الخوؼ والقمؽ، والخجؿ واالضطرابات النفسية مثؿ: نقص االتزاف االنفعالي، سػوء التوافػؽ          و 

 2نفسية .واضطراب التفكير والتذكر، وعدـ إشباع الحاجات ال
القمػػػؽ مػػػف العوامػػػؿ المػػػؤثرة عمػػػى تحصػػػيؿ التمميػػػذ إذ انػػػو يوجػػػد العديػػػد مػػػف كمػػػا أف الخػػػوؼ و 
يفشػؿ فػي مواجيػة المواقػؼ التعميميػة صػعوبة فػي التكيػؼ مػع جػو المدرسػة و التبلميذ مػف يجػد 

 المختمفة .
و قػػػد أثبتػػػت بعػػػض ، وىػػػذا مػػػا يػػػؤدي إلػػػى بػػػروز اضػػػطرابات تتسػػػبب فػػػي التػػػأخر الدراسػػػي

القمػػؽ المػػنخفض أفضػػؿ مػػف مسػػتوى التحصػػيؿ الدراسػػي لػػدى التبلميػػذ و  الدراسػػات أف مسػػتوى
 3التحصيؿ لدى مرتفعي القمؽ .

يمكػػػنيـ مػػػف التكيػػػؼ و التػػػأقمـ مػػػع اآلخػػػريف  ايوجػػػد تبلميػػػذ ال يؤخػػػذ نمػػػوىـ االجتمػػػاعي مأخػػػذً 
 فييرب التمميذ مف الجماعة و ال يستطيع تكويف عبلقات مع نظرائو .

قػػػد يكػػػوف عميقػػػا و مسػػػتمرا نتيجػػػة لمتكػػػويف و  النطػػػواء مؤقتػػػا بسػػػبب البيئػػػة الجديػػػدةقػػػد يكػػػوف ا
عبلقاتيػػا الداخميػػة تحػػدد نػػوع و  فاألسػػرة تشػػكؿ سػػموؾ الطفػػؿ، نػػوع التربيػػة فييػػاو  األسػػري لمطفػػؿ

                                                 
، ص.ص، 2009، باتنة، األعبلـ الواليالرائد لخدمات ، مذكرة تخرج مدير المدرسة االبتدائية، التسرب المدرسي :1

33.32 . 
 .  135ص ، المرجع السابؽ، مشكبلت تربوية معاصرة، محمد يوسؼ الشي  :2
 .129ص ، 1995ب ط،، عماف، المركز العربي لمخدمات، القمؽ و التحصيؿ الدراسي، عائدة عبد اهلل أبو صائبة:3
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فػػػػي بنػػػػاء الصػػػػحة النفسػػػػية لمطفػػػػؿ    كمػػػػا أف األسػػػػرة تمعػػػػب دورا محوريػػػػا ، العبلقػػػػات الخارجيػػػػة
 صية الطفؿ .الكفاءة الكمية لشخو 
 : تامين حاجات الطفل النفسية 

وتتمثػػػػؿ فػػػػي حاجػػػػة الطفػػػػؿ إلػػػػى األمػػػػف والنجػػػػاح والتقػػػػدير        ، وىػػػػي دوافػػػػع نفسػػػػية موروثػػػػة
 اوالحاجػػة إلػػى المعرفػػة والحريػػة والمحبػػة وىػػو فػػي حاجػػة إلػػى إشػػباع ىػػذه الحاجػػات حتػػى يحَيػػ

 حياة سوية سعيدة .  
خاصػػػة المقومػػػات البلزمػػػة لمنمػػػو و ، رغباتػػػو إف الطفػػػؿ إذا حػػػـر أو لػػػـ يػػػتمكف مػػػف إشػػػباع

ىنػاؾ و التسػرب النفسي فانو يتعرض لضػغوط انفعاليػة تسػبب لػو اضػطرابات نفسػية تدفعػو إلػى 
وضػعؼ الػػذاكرة ، تػػؤثر فػي نفسػػية الطفػؿ منيػػا :االضػطرابات العاطفيػػةعوامػؿ أخػػرى تتػداخؿ و 

 1لتمميذ.شرود االنفس والخوؼ والقمؽ والحزف و وعدـ الثقة ب، وضعؼ التركيز
 وىناؾ عوامؿ نفسية أخرى منيا :

 صعوبة الحفظ . -
 صعوبة إتماـ نشاط معيف . -
 ط النشاط .ر ف -
 النسياف . -
 سيولة التشتت . -

تسػاب إف ىذه العوامؿ النفسية تعتبر مف المشكبلت التي يجد معيا التمميػذ صػعوبة فػي اك
 2اليروب مف المدرسة .معالجتيا يؤدي بو إلى المعمومات و عدـ اكتشافيا و 

 العوامل الفيزيولوجية  : 4-2
ويتضػػمف العيػػوب الجسػػمية، والبصػػرية وعيػػوب النطػػؽ والكػػبلـ والضػػعؼ البػػدني وقصػػور 

تتعطػػؿ المدرسػػة ىػػي مػػف اخطػػر المشػػكبلت التػػي يعػػاني منيػػا التمميػػذ حيػػث و ، القػػدرات العقميػػة

                                                 
 . 29، ص الياشمي وآخروف، التسرب المدرسي، المرجع السابؽ نكروش:1

 

2http  // w.w.w. alawas 2006 . com / vb / uploaded ….1256642337.doc.02/03/2013 . 
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ة فػي كػؿ فصػؿ دراسػي حيػث يستطيع كؿ معمـ أف يقرر وجود ىذه المشػكمعف أداء وظيفتيا و 
توجػػػػد مجموعػػػػة مػػػػف المتعممػػػػيف الػػػػذيف يعجػػػػزوف عمػػػػى مسػػػػايرة بقيػػػػة زمبلئيػػػػـ فػػػػي التحصػػػػيؿ 
الدراسػػي، إف ىػػؤالء التبلميػػذ يعػػانوف مػػف مشػػاعر الػػنقص واإلحسػػاس بػػالعجز نتيجػػة الضػػعؼ 

ؤلسػػباب التػػي تقػػدمت ممػػا يػػدفع لالعػاـ بسػػبب سػػوء التغذيػػة أو اإلصػػابة بػػاألمراض الطفيميػػة أو 
 1التمميذ إلى ترؾ مقاعد الدراسة .ب

فػػاألمراض المزمنػػة التػػي ، وتعتبػػر الحالػػة الصػػحية مػػف األسػػباب التػػي تػػؤدي إلػػى التسػػرب
يصػػاب بيػػا الػػبعض أو عػػدـ التوافػػؽ االجتمػػاعي مػػف األسػػباب التػػي تػػدفع بعػػض التبلميػػذ إلػػى 

 2ترؾ المدرسة.
مػف نضػج التمميػذ السػوي  ألتمميػذ فيػو ينشػا وينضػج بصػورة أبطػتتعمؽ ىػذه العوامػؿ بنمػو ا

رض عػممػا ي، تقريبا وقد يكوف دوف إقرانو وزنا وطوال، وتتعمؽ أيضا في ضعؼ بصحتو العامة
 الطفؿ ألمراض شتى تؤدي إلى تأخره دراسيا .

قػػد يتػػرؾ التمميػػذ المدرسػػة بشػػعوره بكبػػر سػػنو عمػػى الػػرغـ مػػف انػػو يرسػػب خػػبلؿ مسػػاره الدراسػػي 
ثر فػي نفسػيتو لشػعوره بػالكبر فيسػبب لػو اإلحبػاط الػذي يػؤدي فيػو يػؤ ، فيذا يعتبػر سػببا حقيقيػا

سػػة بتسػػمؽ الجػػدار  ىروبػػو مػػف المدر األمػػر إلػػى االنقطػػاع عػػف الدراسػػة وعزوفػػو و بػػو فػػي نيايػػة 
أو بإصػػػػدار ، القفػػػػز منػػػػو أو بػػػػاختبلؽ أسػػػػاليب متعػػػػددة تسػػػػاعده عمػػػػى الخػػػػروج مػػػػف المدرسػػػػةو 

 حتػػػى الدى مػػػف خبلليػػػا التأنيػػػب والمػػػـو و ميػػػة ليتفػػػاشػػػيادات طبيػػػة تػػػدفع إلػػػى المؤسسػػػات التعمي
 3يعرؼ والده بما قاـ بو مف أعماؿ تضره و تضر بغيره .

ذلػػؾ إمػػا بضػػعؼ جسػػده ة التمميػػذ فػػي المدرسػػة أو عػػدميا و ىػػي تػػؤثر تػػأثيرا بالغػػا عمػػى مواظبػػو 
 الزائد أو بقوة جسده الزائدة ففي الحالة األولى :

كانػػت المدرسػػة خػارج قريتػػو أو الحػػي الػػذي  إذا كػاف الطالػػب مصػػابا بمػرض مػػا مؤقػػت أو دائػـ
لكػف داـو و لكنػو ربمػا سػوؼ يحػاوؿ أف يػمػى الػدواـ و يسكف فيو فانا ال أقوؿ انػو سػينقطع فػورا ع

                                                 
 . 28ص ، المرجع السابؽ، التسرب المدرسي، نكروش الياشمي و آخروف:1
 . 134ص ، المرجع السابؽ، مشكبلت تربوية معاصرة، محمد يوسؼ الشي  :2
 . 28ص ، المرجع السابؽ، مذكرة تخرج لمدير المدرسة االبتدائية، التسرب المدرسي ) دراسة تحميمية (:3
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سيمقى صعوبة كبيرة في ذلؾ ما يمبػث بعػد فتػرة قصػيرة إال أف ينقطػع عػف الػدواـ و ىنػا بسػبب 
و ذلػؾ المػرض و بتسػرب يعػود تسربو عػف المدرسػة يرجػع إلػى صػنع القػدر فيػو الػذي اختػار لػ

 1إلى عدـ توفر المدارس في األرياؼ البعيدة بكثرة .
أمػػا الحالػػة الثانيػػة : فػػي حػػاؿ كػػاف الطالػػب ذو جسػػد قػػوي فيػػو يسػػمع مػػف حػػيف آلخػػر مػػف ىػػذا 
الشخص أو ذاؾ انو يممؾ جسدا قويا يمكف استخدامو في العمػؿ الػذي ربمػا قػد يػدر عميػو مػف 

البحػػث كػػبلـ فيحػػاوؿ التسػػرب عػػف المدرسػػة و فقػػد يقتنػػع التمميػػذ بيػػذا الالمػػاؿ أكثػػر مػػف الدراسػػة 
 2عف العمؿ بدال عنيا العتقاده أف ذلؾ أفضؿ لمستقبمو .
تػػػؤثر تيػػا القصػػوى إلػػى إعاقػػة المػػتعمـ و كمػػا أف بعػػض الحػػاالت الصػػحية تػػؤدي فػػػي حاال

لى سوء توافقو مع نفسو و عمى تح أو  البصػروىذه الحػاالت مثػؿ ضػعؼ ، مع اآلخريفصيمو وا 
نجػػػػػد أف ىػػػػػذه العوامػػػػػؿ منتشػػػػػرة فػػػػػي و ، ...الػػػػػ اإلعاقػػػػػة الجسػػػػػدية أو عيػػػػػوب الكبلـالسػػػػػمع أو 

 3المسموع .سائؿ التعميـ فييا عمى المقروء و التي تعتمد و و ، مدارسنا
     التوقػػؼكمػػا أف عيػػوب أخػػرى مػػف عيػػوب النطػػؽ ليػػا تػػأثير كبيػػر فػػي توافػػؽ التمميػػذ مثػػؿ حالػػة 

تعرقمػػو حتمػػؿ أف تكػػوف لػػو عقػػدة بسػػبب ذلػػؾ و فػػإذا كػػاف التمميػػذ يعػػاني مػػف ىػػذه الحالػػة فمػػف الم
و قػػد توصػػؿ روبػػيف ، الحيويػػة تحػػوؿ دوف التوافػػؽسػػة كمػػا أف االضػػطرابات الغذائيػػة و عػػف الدرا

االنتبػاه و بػيف عػدـ كفايػة الوظػائؼ ؾ عبلقة واضحة بيف عدـ التركيز و في دراسة لو " إف ىنا
 4اضطراب الغدد في تأدية وظيفتيا و اضطراب نمو الخبليا .و ، وية مثؿ مشكمة التنفسالحي
 العوامل التربوية : 4-3

يتحمػػؿ النظػػاـ التعميمػػي بصػػورة عامػػة مسػػؤولية كبيػػرة و مباشػػرة فػػي زيػػادة حجػػـ التسػػرب إذ أف 
رسػػة  ه عػػف جػػذب األطفػػاؿ إلػػى المدعجػػز النظػػاـ عػػف تحقيػػؽ األىػػداؼ التربويػػة بمػػا فييػػا عجػػز 

                                                 
 . 123، ص2007، 1ط، اإلسكندرية، دار الوفاء لمطباعة و النشر، أطفاؿ في ظروؼ صعبة، فيمي محمد سيد:  1
 . 124ص ، : نفس المرجع 2
الجزائر،ب ط، ، ديواف المطبوعات الجامعية ،بف عكنوف، اـ الحضرية لممدرسة الجزائريةالمي، : محمد العربي ولد خميفة 3

 .44ص، 1989
 . 86ص ، ب س، ب ط، القاىرة، دار المعارؼ، اتجاىات التربية و التعميـ، محمد جماؿ صقر :4
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قصػػوره فػػي اسػػتبقاء التبلميػػذ فييػػا و عػػدـ قدرتػػو عمػػى النمػػو بالتمميػػذ إلػػى عجػػزه عػػف الوصػػوؿ و 
 .1إلى المستوى المطموب فيفشؿ في الدراسة و يتركيا 

 ـز أوليػاء األمػور بتسػجيؿ أبنػاءىـومما يضعؼ النظاـ نفسو عدـ وجػود قػانوف أو نظػاـ يمػ
ىػػػذا باإلضػػػافة إلػػػى ضػػػعؼ إشػػػراؼ إدارات فػػػرض الغرامػػػات الماليػػػة عمػػػييـ عنػػػد انقطػػػاعيـ و 

متابعة شؤوف المتغيبيف مػنيـ بصػورة جػادة ية انتظاـ التبلميذ في مدارسيـ و المدارس عمى عمم
ممػػػا يزيػػػد مػػػف األثػػػر تػػػذليميا بالتعػػػاوف مػػػع أوليػػػاءىـ و  محاولػػػةالعوامػػػؿ المؤديػػػة إليػػػو و  ودراسػػػة

جمػػػود بعػػػض العمميػػػة التربويػػػة و مة ضػػػعؼ عناصػػػر السػػػمبي لمنظػػػاـ التربػػػوي عمػػػى ىػػػذه المشػػػك
األنظمػة المتعمقػة بقبػوؿ التبلميػذ والتػي كثيػرا مػا ة الخاصة بالنقؿ مػف صػؼ إلػى آخػر و األنظم

خيػػر مثػػاؿ يمكػػف أف ا ال فػػي تسػػرب التبلميػػذ وحسػػب بػػؿ فػػي إجبػػارىـ عميػػو و تكػػوف سػػببا مباشػػر 
خػػدفػػاتر نفوسػػيـ وعػػدـ قبػػوليـ إال و نػػورده ىنػػا ىػػو مطالبػػة التبلميػػذ بجمػػب  راجيـ مػػف المدرسػػة ا 

مػاؿ ونتيجػة عند عدـ جمبيا بعػد مػدة قصػيرة جػدا و لمػا كػاف بعػض اآلبػاء مػف الفبلحػيف و الع
بعػػػدىـ عػػػف المراكػػػز الحضػػػرية و تعقيػػػد الحصػػػوؿ عمػػػى ىػػػذه الػػػدفاتر ألوضػػػاعيـ المعيشػػػية و 

 2يعجزوف عمى تييئتيا فيضطر مدير المدرسة إلى إخراج أولئؾ التبلميذ مف المدرسة. 
 تدريس :طرق ال 

إف الكثير مػف طػرؽ التػدريس المتبعػة فػي المدرسػة تعتمػد عمػى الحفػظ والتكػرار اآللػي كمػا 
تسػػتخدـ أسػػاليب غيػػر مشػػوقة وتؤكػػد عمػػى الحفػػظ والتمقػػيف وكثػػرة الواجبػػات المنزليػػة باإلضػػافة 

بالتبلميػػػذ الضػػػعاؼ و  .إلػػػى عػػػدـ مراعػػػاة الفػػػروؽ الفرديػػػة وعػػػدـ اىتمػػػاـ بعػػػض مػػػف المدرسػػػيف
رامج الخاصػة لرعػايتيـ ممػا يػؤدي إلػى تسػربيـ و بالمقابػؿ فػاف الطػرؽ المشػوقة التػػي فقػداف البػ
واالتصػػػاؿ  خارجيػػػاو عمػػػى التفكيػػػر والعمػػػؿ والحركػػػة والحيويػػػة والنشػػػاط داخػػػؿ المدرسػػػة  تعتمػػػد

                                                 
: خ. ط، التسرب المدرسي وأثره عمى عمالة األطفاؿ، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الميسانس في التربية، قسـ معمـ صؼ،  1

 . 33ص ، 2011، جامعة دمشؽ
 185ص ، 1982، 2ط، مطبعة الرياض، : الرفاعي نعيـ، الصحة النفسية 2
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بالبيئة و التعرؼ عمى إمكاناتيا و كيفية استغبلؿ تمؾ اإلمكانات قد تشمؿ جػذب التبلميػذ إلػى 
 .1المدرسة بحيث يعز عمييـ تركيا 

الحفػظ إلػى نفػور الطػبلب مػف العمميػة قميديػة التػي تعتمػد عمػى التمقػيف و تؤدي طرؽ التدريس الت
فػػي مسػػتوى تحصػػيميـ الدراسػػي يصػػاحب ذلػػؾ انخفػػاض وكػػراىيتيـ لممػػواد الدراسػػية و التعميميػػة 

 . 2مما يؤدي إلى تسربيـ 
ـ ارتبط تطورىػا بتطػور مفيػـو المنػاىج فػي التعمػيورت طرؽ التدريس عمى مر العصور و تط -

قػػػيف مازالػػػت تعتمػػػد عمػػػى الطريقػػػة التقميديػػػة المبنيػػػة عمػػػى التمإال أف طػػػرؽ التػػػدريس لػػػـ تتغيػػػر و 
 و .الحفظ والمحاضرة كطريقة رئيسية في تنفيذ منيجو 

 و فيمؿ يمي عرض ألىـ المظاىر السمبية لطرؽ التدريس :
التمقػػػيف فػػػي سػػػبيؿ تربيػػػة يصػػػاحبيا مػػػف اإللقػػػاء و  مػػػاالتعمػػػيـ و  انتشػػػار الظػػػاىرة المفظيػػػة فػػػي -

 التبلميذ تربية دينية و سياسية و اجتماعية .
 البتكار.االمعمومات ودفعيـ إلى التفكير و  عدـ اشتراؾ التبلميذ اشتراكا فعميا في تحصيؿ -
مة طرؽ التدريس لمفػروؽ الفرديػة بػيف التبلميػذ ولعػؿ ذلػؾ يعتبػر سػببا مػف أسػباب ءعدـ مبل -

 التسرب في التعميـ . 
الحفػظ إلػى نفػور الطػبلب قميديػة التػي تعتمػد عمػى التمقػيف و يؤدي اإلكثار مف طرؽ التػدريس الت

 3كراىيتيـ لممواد الدراسية . ة التعميمية و مف العممي
تػػػي قػػػد تكػػػوف وراء نفػػػور طػػػرؽ التػػػدريس التقميديػػػة التػػػي يتبعيػػػا بعػػػض المعممػػػيف الكمػػػا تػػػؤدي 
 أو بذؿ الجيد لفيـ المادة الدراسية التخاذ موقؼ ، عدـ تجاوبيـ مع المعمـالتبلميذ و 

                                                 
مؤسسة الكويت ، المشكبلت اليومية لؤلطفاؿ و المراىقيفدليؿ اآلباء و المعمميف في مواجية ، : جيادر سعدية محمد 1

 . 180، ص 1984، 3، الكويت، ط لمتقدـ العممي
، 1مظاىرىا، أسبابيا، عبلجيا، دار الفكر العربي، القاىرة، ط، مشكبلت تربوية معاصرة مفيوميا، : محمد يوسؼ الشي  2

 . 77ص ، 2007
 .  135ص ، المرجع السابؽ، مشكبلت تربوية معاصرة، محمد يوسؼ الشي : 3
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مع عدـ إلماـ الكثير مػف المعممػيف بػأدنى أبجػديات نمػو الطفػؿ و حاجاتػو النفسػية  ، سمبي منيا
ئؽ مػػػف الحقػػػا يقفػػػزوف عمػػػى الكثيػػػركثيػػػر مػػػف اليفػػػوات البيداغوجيػػػة و الممػػػا يجعميػػػـ يرتكبػػػوف 

فعػػدد ىائػػؿ ، عمػػى الػػدواـ تصػػدـ النصػػوص الرسػػمية بواقػػع مػػؤلـالمتعمقػػة بعمػػـ نفػػس الطفولػػة، و 
يػػنعكس سػػمبا  ال بيداغوجيػػة، ممػػامينػػة التػػدريس دوف مػػؤىبلت عمميػػة و مػػف المعممػػيف يزاولػػوف 
قػد تفطنػت الػوزارة الوصػية ليػذا الػنقص المسػجؿ فػي و ، مردودىـ التربويعمى أداءىـ الميني و 

التأطير التربوي فعمدت إلى رسكمة المعمميف قصد تأىيميـ و الرفع مف كفاءتيـ، إال أف بػرامج 
الرسػػػكمة ىػػػي األخػػػرى تواجػػػو بموجبػػػو مػػػف االمتعػػػاض مػػػف قبػػػؿ المعممػػػيف بحجػػػة أنيػػػا ال تمبػػػي 

جعميػـ يتخػػذوف ييـ فػػي الميػداف، ممػػا يال تسػػتجيب لممصػاعب التػػي تػواجو ، احتياجػاتيـ العمميػة
 .  1ينتابيـ شعور بعدـ الرغبة في متابعتيا موقفا سمبيا منيا و 

     : المنياج 
جممػػة مػػف األفعػػاؿ التػػي نخططيػػا الستشػػارة التعمػػيـ  » المنيػػاج الدراسػػي بأنػػو  يحػػدد الندشػػير -

فيػػي تشػػمؿ تحديػػد أىػػداؼ التعمػػيـ و محتوياتػػو و أسػػاليب تقػػويـ مػػواده الدراسػػية بمػػا فييػػا مػػف 
الكتػػػػػب المدرسػػػػػية و الوسػػػػػائؿ التعميميػػػػػة كمػػػػػا يشػػػػػمؿ مفيػػػػػـو المنيػػػػػاج بيػػػػػذا المعنػػػػػى مختمػػػػػؼ 

 2«المبلئـ لممدرسيف  االستعدادات العقمية بالتكويف
 وىػػػ عػػػدـ تػػػبلـؤود و المػػػنيج الدراسػػػي المتبػػػع فػػػي معظػػػـ المػػػدارس العربيػػػة يعػػػاني مػػػف الجمػػػ -

الضػػرورية  وعػػدـ تباطػػو بحاجػػات المجتمػػع األساسػػية و عػػدـ ار و ، اىتماماتػػو فػػي قػػدرات الطالػػب
يـ توجيػػػاتب وىوايػػػاتيـ األساسػػػية والخاصػػػة و حاجػػػات األطفػػػاؿ والطػػػبلرغبػػػات و تمبيتػػػو لميػػػوؿ و 

إلػى خفػض رغبػة  ممػا يػؤدي الشخصية السػائدة فػي المجتمػع الػذي يعػيش فيػو الطالػب واألسػرة

                                                 
 . 115، ص 2007، 1المربيف في التعامؿ مع الناشئيف، دار قرطبة لمنشر والتوزيع، الجزائر، ط ، دليؿ: سمطاف بمغيث 1
، الشركة المغربية لمنشر، 5مجمة عمـو التربية، العدد  ،ائجو، طرؽ عبلجونت، ، عواممو: محمد أرزقي بركاف، التسرب2

 39، ص 1993الرباط، 
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الوصػػوؿ الطػػبلب ودوافعيػػـ فػػي متابعػػة الػػتعمـ واإلقبػػاؿ عمػػى المدرسػػة واالسػػتمرار فػػي الػػتعمـ و 
 1إلى مستوى تحصيمي مرتفع . 

اكتسػػػػاب ليسػػػػيؿ عمػػػييـ ، كمػػػا يجػػػػب وضػػػع مػػػػنيج سػػػميـ يراعػػػػي مسػػػتوى قػػػػدرات التبلميػػػذ
إف لػـ  الف المنيػاج الدراسػي، الخبرات والمعارؼ ليصؿ في النياية إلى رفع مسػتوى تحصػيميـ

يسػػتطيعوا اسػػتيعاب مػػا يقػػدـ ليػػـ ويفشػػموا فػػي  لػػف، الزمنػػي لمتبلميػػذيكػػف يناسػػب العمػػر العقمػػي و 
 الوسػائؿ التعميميػةؽ التػدريس و طرائػىنػاؾ األىػداؼ و ، المػنيج ال يعنػي المحتػوى فقػطدراستيـ و 

بػػؿ ، لػػذا فػػاف تطػػوير المػػنيج مػػف ناحيػػة المحتػػوى فقػػط يبقػػى تطػػويرا جزئيػػاأسػػاليب التقػػويـ، و و 
يجػػػب تطػػػوير كػػػؿ عناصػػػػر المػػػنيج معػػػا وفػػػي وقػػػػت واحػػػد حتػػػى يكػػػوف ذا فاعميػػػػة و لػػػو معنػػػى 

 2بالنسبة لمعممية التعميمية . 
 : االمتحانات 

منػػػذ  االػػػذي درجػػػت عمييػػػال زالػػػت االمتحانػػػات فػػػي المدرسػػػة تسػػػير فػػػي الطريػػػؽ التقميػػػدي 
تؤكػػد عمػػى الحفػػظ مػػات والمعػػارؼ و عشػػرات السػػنيف فيػػي مػػا انفكػػت تركػػز عمػػى قيػػاس المعمو 

الػػذي ينبغػي أف يشػمؿ جميػػع قييـ التربػػوي المتكامػؿ لمتمميػذ و اآللػي أي أنيػا الزالػت لػػـ تيػتـ بػالت
 جوانب شخصيتو .

أدوات القيػػاس العمميػػة  ممػػا يمفػػت النظػػر فػػي مجػػاؿ تقيػػيـ التبلميػػذ ىػػو خمػػو مدارسػػنا مػػف
ودة تكػػػاد تعػػػد عمػػػى اقتصػػػار اسػػػتخداـ البطاقػػػة المدرسػػػية عمػػػى مػػػدارس معينػػػة ومحػػػدالحديثػػػة و 

قػػـو بطبعيػػا ألغػػراض ىػػي تحصػػؿ عمػػى اسػػتماراتيا مػػف بعػػض المطػػابع التػػي تأصػػابع اليػػديف و 
ث قػػد أدت طبيعػػة االمتحانػػات التقميديػػة ىػػذه إلػػى اعتبارىػػا ىػػدفا بحػػد ذاتػػو حيػػتجاريػػة بحتػػة و 

أصػػبحت جػػواز المػػرور الوحيػػد لمنقػػؿ إلػػى صػػؼ أعمػػى كمػػا أدت إلػػى أف تكػػوف موضػػع اىتمػػاـ 
أوليػػػاء أمػػػورىـ ممػػػا أحػػػاطيـ بنػػػوع مػػػف التبلميػػػذ و مػػػديري المػػػدارس و ديد مػػػف قبػػػؿ المعممػػػيف و شػػػ

 .حتى تمكف اعتبار موسـ االمتحاناتاالرتباؾ القدسية  وبجو خانؽ يسوده الخوؼ والترقب و 
                                                 

- 1، عماف، طمستوى التحصيؿ واالنجاز المدرسي، أسبابو، عبلجو، دار وائؿ لمنشر، تدني عمرعبد الرحيـ نصر اهلل 1
 . 482 :، ص1،2004

 . 32، ص 1995، 1: أحمد حسيف المقائي، مناىج التعميـ، دار الشرؽ لمنشر والتوزيع، عماف، ط 2
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حانات السائد اليػـو فػي مدارسػنا قاصػر عمػى تقػويـ التبلميػذ بشػكؿ جيػد  كما أف نظاـ االمت
ارىا لمحصػوؿ عمػى أعمػى الػدرجات  فنجد أف ىذا األخير يعتمد عمى جمع المعمومػات و اسػتذك

غيػػر  اىػػذا النظػػاـ لبلمتحانػػات غالبػػا مػػا يكػػوف مثبًطػػوييمػػؿ جانػػب التفكيػػر والفيػػـ والتحميػػؿ، و 
ح، الف ىػػذا النظػػاـ المعمػػوؿ بػػو ال يقػػـو عمػػى مبػػدأ مراعػػاة محفػػز عمػػى العمػػؿ الجػػاد و النجػػا
 1واستذكارىا . بؿ يعتمد عمى حفظ المعمومات التركيب،قدرات التمميذ عمى الفيـ والتحميؿ و 

قصور نظاـ االمتحانات السائدة حيث ترتكز االمتحانات السائدة عمى قياس قدرة التبلميػذ 
بػػالوقوؼ عمػػى قػػدراتيـ عمػػى الفيػػـ والتحميػػؿ ؼ بشػػكؿ كػػا تنػػياالسػػتظيار وال تعو عمػػى الحفػػظ 

التطبيػؽ، وتقتصػػر عمػى الجانػػب المعرفػي فقػػط، ممػػا يػؤدي بالتبلميػػذ إلػى اإلحسػػاس بالضػػغط و 
 2في ترؾ التمميذ لمقاعد الدراسة . امباشرً  االمتكرر في االمتحانات حيث يكوف سببً 

 : المعمم 
اكبػػر تبعػػة و  كبيػػرة وعميػػو تقػػع تبعػػة كبيػػرة فميمػػة المربػػي، عظػػيـلممعمػػـ واألسػػتاذ دور ىػػاـ و     
رس أف يكػوف عممػو ما يستمـز الحاؿ مػف المػد اتشكيؿ شخصية الطفؿ بعد الوالديف و كثيرً  ىي

مػػػا تبػػػدو المدرسػػػة لمطفػػػؿ مكانػػػا أمينػػػا ويبػػػدو المربػػػي  اتوجييػػػا وتيػػػذيبا وتربيػػػة خمقيػػػة بػػػؿ كثيػػػرً 
األطفػػػػػاؿ يختمفػػػػػوف فػػػػػي  مػػػػػففػػػػػالمعمـ يواجػػػػػو مشػػػػػكمة التعامػػػػػؿ مػػػػػع جماعػػػػػة ، ناصػػػػػحا عطوفػػػػػا

ىذه األمػور كميػا تتحػوؿ وتتغيػر وفقػا لتغيػر الحيػاة اإلنسػانية ، والعواطؼ والدوافع االستعدادات
نفسيا فالمدرسوف يبلقوف بعض العوائؽ في أف يقدروا حاجات بعض األطفاؿ الػذيف ال تجػدي 

ومػػػا ال يػػػروقيـ ال يحبػػػوف  مػػػا ومػػػف ىنػػػا يبلقػػػي الػػػبعض، معيػػػـ التربيػػػة بطريقػػػة عاديػػػة مألوفػػػة
 3فيكوف التسرب مف المدارس لسبب عدـ وضوح األىداؼ في أذىانيـ.

يػػأتي فػػي مقدمػػة ىػػذه أثر تػػأثيرا مباشػػرا فػػي تبلميػػذه، و إف مجمػػؿ ظػػروؼ المعمػػـ وأوضػػاعو تػػ
ممػػا يػػؤثر فػػي كفايػػة المعمػػـ الظػػروؼ مسػػتوى المعمػػـ أعػػدادا أو تػػدريبا و الظػػروؼ واألوضػػاع، 

نظػرة المجتمػع إليػو الريػؼ و التربوية المحيطة بو كعػدـ تػوفر السػكف المناسػب فػي و  االجتماعية
                                                 

 35.  34، ص ص، المرجع السابؽ، فاؿ: خ . ط، التسرب المدرسي و أثره عمى عمالة األط 1
 . 135، ص ت تربوية معاصرة، المرجع السابؽ: محمد يوسؼ الشي ، مشكبل 2
 43.44، ص.ص، ، المرجع السابؽجو: محمد أرزقي بركاف، التسرب، عواممو، نتائجو، طرؽ عبل 3
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مػدى طواؿ اليـو الدراسي وعدد حصص التدريس ووسائؿ الراحة المتػوفرة والعػيش المناسػب و و 
إلػى الػنقص أحيانػا  إف ىػذه الظػروؼ نفسػيا إضػافة، توفر الوسائؿ التعميمية التػي تسػيؿ عممػو

نقميػـ أثنػاء العػاـ الدراسػي البػد أف يعكػس نقػص يانػا أخػرى وتغييػرىـ و في المعمميف وتغيبيـ أح
 عمى انتظاـ دواـ التبلميذ .

يػػػػرى الػػػػبعض أف مػػػػف العوامػػػػؿ الرئيسػػػػية التػػػػي تػػػػؤثر بصػػػػورة مباشػػػػرة فػػػػي تمميػػػػذ المدرسػػػػة و 
حيػػث يمعػػب اإلرشػػاد التربػػوي  ، المتوسػػطة ىػػي العوامػػؿ والصػػفات السػػموكية واألخبلقيػػة لممعمػػـ

لخمقػػي دورا بػػارزا فػػي تعمػػؽ التمميػػذ بأسػػتاذه باعتبػػاره قػػدوة حسػػنة، ممػػا يػػؤدي بالتػػالي التوجيػػو او 
يصػدؽ العكػس عمػى ذلػؾ تمامػا حيػث يػػؤدي و ، إلػى جػذب التمميػذ لممدرسػة ومػف ثػـ بقػاءه فييػػا

اسػػتخداـ المعمػػـ لمعقػػاب البػػدني والتفػػوه بكممػػات غيػػر الئقػػة إلػػى كػػره التمميػػذ لمعممػػو و مدرسػػتو 
 1التسرب .مما يقوده نحو 

ر مػػػف المعمػػػـ قػػػد يكػػػوف مػػػف أىػػػـ أسػػػباب التسػػػرب الدراسػػػي لمتبلميػػػذ بفعػػػؿ جممػػػة مػػػف األمػػػو    
سػػػتجيب لحاجػػػات عػػػدـ اسػػػتخدامو أسػػػاليب تدريسػػػية مرنػػػة تضػػػمنيا شخصػػػيتو غيػػػر الجذابػػػة و 

عػدـ اىتمامػو بالتغذيػة الراجعػة تتضمف عنصػري التشػويؽ واإلثػارة و النفسية  و تبلميذه التربوية و 
 2لمدرس .

حيػث فػػي بعػض األحيػػاف ، االقتصػػاديالرضػػا المينػي و  كػذلؾ تغيػػب المعممػيف بسػػبب عػدـ
 الفرصػة لمعمػؿ فػي مجػاؿ تخصصػو ىال يعطػعمػـ المناسػب فػي المكػاف المناسػب و ال يكوف الم

وىػػػػذا باإلضػػػػافة إلػػػػى الوضػػػػع ، ممػػػػا يشػػػػعره بعػػػػدـ الرضػػػػا ويدفعػػػػو إلػػػػى التغيػػػػب عػػػػف الدراسػػػػة
دفػع  و و عدـ وصوؿ الرواتب فػي الوقػت المحػدد، بصورة عامةاالقتصادي المتدني لممعمميف 

 أو ممػػػا يػػػدفع المعممػػػيف إلػػػى التغيػػػب واإلضػػػراب فػػػي بعػػػض األحيػػػاف ـالعػػػبلوات المسػػػتحقة ليػػػ

                                                 
 . 187ص ، 6ط، الرياض، مطبعة الرياض، : الرفاعي نعيـ، الصحة النفسية 1
، 1، طدواتو، الدار العممية الدولية ودار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمافأمشعاف ربيع، اإلرشاد التربوي تطبيقاتو و  ىادي: 2

 . 189.188، ، صص2003
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التفتػػيش عمػػى عمػػؿ إضػػافي لكػػي يضػػمنوا الػػدخؿ المناسػػب الػػذي يسػػاعدىـ فػػي التغمػػب عمػػى 
 المشاكؿ االقتصادية األسرية 

عر الطػبلب بػالعجز  ممػا يشػ، عػدـ االىتمػاـ بيػـإىمػاؿ الطػبلب و ا بػدوره يػؤدي إلػى وىذ 
الف مسػػػتوى تحصػػػيميـ الدراسػػػي يتػػػأثر بصػػػورة ، تػػػرؾ المدرسػػػة أو االنقطػػػاع عنيػػػاوالبلمبػػاالة و 

 1.أىمية المعمـتي يقـو بيا التي تحط مف قيمة و األعماؿ البيرة جدا نتيجة لتصرفات المعمـ و ك
 : التقويم غير السميم 

كثير منػا يظػف أف التقػويـ ية وىو اتجاه جديد في التربية و ساس العممية التربو أيعتبر التقويـ    
المناىج والوسائؿ والمعمػـ فيػو ، ىو االختبار أو االمتحاف ولكنو جزء منيا فيو يشمؿ المدرسة

 :ما يمي ييدؼ إلى
 الجزائرية .تحديد مدى سرعة نمو التمميذ نحو األىداؼ التي تسعى إلييا المدرسة  -
 تشخيص مواطف الضعؼ و القوة في العممية التعميمية . -
 مساعدة التمميذ في معرفة مستواه مف خبلؿ التحصيؿ . -
مكانياتيـ . -  2مساعدة األولياء في التقرب مف أبناءىـ وفيـ ميوالتيـ وا 
 : اإلدارة المدرسية 

يػؤثر المنػاخ المدرسػػي بمػا يسػوده مػػف نظػاـ و ديمقراطيػة عمػػى مسػتوى تحصػيؿ الطبلبأمػػا 
إذا اتسـ بالفوضى والقير فقد يؤدي ذلؾ إلى انخفاض التحصيؿ الدراسي لبعض الطبلب مما 

 3يؤدي إلى انقطاعيـ عف الدراسة .
 المدرسي       يضاؼ أيضا الجو الدراسي و يقصد بو العبلقة السائدة بيف عناصر المجتمع و 

                                                 
 . 486ص ، المرجع السابؽ، تدني مستوى التحصيؿ و االنجاز المدرسي، : عمر عبد الرحيـ نصر اهلل1
 . 155ص ، 1983ب ط،، بيروت، ر النيضة العربيةدا، األسس العامة لمتدريس، : رشيد لبيب 2
 . 76ص ، المرجع السابؽ، مشكبلت تربوية معاصرة، محمد يوسؼ الشي : 3
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)المػػدير والطػػاقـ البيػػػداغوجي( فػػإذا كػػاف الجػػػو المدرسػػي يسػػوده الصػػػراع بػػيف األطػػراؼ، يولػػػد 
اليػػروب مػػف الجػػو المدرسػػي يػػؤدي بالتبلميػػذ إلػػى التشػػرد و الحقػػد ويػػؤدي إلػػى الفشػػؿ والكسػػؿ، و 

 وىذا يؤثر بشكؿ سمبي عمى العممية التعميمية .
يشػعر التمميػذ بحرمانػو مػف ، اإلىمػاؿ فػي المدرسػةف انتشار أمور التسمط والفوضى و كما أ

التمميػػذ انػػو يعػػيش فػػي جػػو مضػػغوط  رو إمكانيػػة التعبيػػر عػػف نفسػػو، ممػػا يشػػكؿ إحباطػػا، فشػػع
اليػػػروب الفعمػػػي مػػػف مشػػػغب و لويػػػؤدي ىػػػذا ، البلمبػػػاالةيمجػػػا إلػػػى التبمػػػد و ، لميػػػروب مػػػف ىػػػذاو 

 .1الدراسة 
 : األسموب العقابي 

يػػػذ و مػػػف ذلػػػؾ ممػػػوث بػػػاألمراض النفسػػػية لػػػدى التبلم سػػػبب المدرسػػػة فػػػي خمػػػؽ جػػػوتقػػػد ت 
 لديػو اإلقبػاؿ عمػى واألسموب سمبا عمى الطفؿ بما يمح حيث ينعكس ىذا، مف العقابالخوؼ 

العقمػي حتػى يكػوف لػو مػف االتػزاف فعمى المعمـ أف يبقى في نشاطو ، شغؼالدراسة بكؿ حب و 
غيػػر الئػػؽ مػف طػػرؼ التبلميػػذ االسػتقرار مػػا يقيػو مػػف تػػوتر األعصػاب إذا وقػػؼ عػػف تصػرؼ و 

خبلقيػػػة، وأف يبتعػػػد عػػػف مػػػف غيػػػاب أو عػػػدـ مراجعػػػة الػػػدروس، أو بعػػػض التصػػػرفات غيػػػر األ
 مبلؾ ال يخطا في نظر التمميذ .فالمعمـ قدوة و ، التمفظ باأللفاظ المؤذيةالقسوة والضرب و 

النفسػية العميقػة و اسػتخداـ القسػوة تتػرؾ أثارىػا ، إف غياب التعامؿ التربوي في حؿ المشػكبلت
بػالرغـ مػف وجػود قػوانيف صػارمة ، قد تؤدي بو إلػى التسػرب دوف ذنػب جنػاهو ، في نفس التمميذ

فمازاؿ الواقع خبلؼ ذلؾ وأف كانت حاالت العنؼ الجسػدي خفػت ، تحذر مف استعماؿ العنؼ
 2خاصة العنؼ المعنوي .، نسبيا فمازاؿ العنؼ معتمد في التدريس أو بطريقة أخرى

 
 

                                                 
، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة ماجستير، جامعة ورقمة، قسـ  1 : محي الديف مختار وآخروف، اإلىدار التربوي لدى طبلب العمـو

 . 63ص ، 2005، عمـ النفس و عمـو التربية
، معيد تكويف المعمميف، مذكرة تخرج مديري المدارس االبتدائية، التسرب المدرسي، : نكروش الياشمي وآخروف 2

 .15،ص  2008.2007
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 : التوجيو غير السوي 
مػا ىػو سػائد اليػـو و بكثػرة فػي منظومتنػا التربويػة ىػو يؤدي بصورة مباشرة إلى التسرب و  

مػػف التبلميػػذ يوجيػػوف عمػػى أسػػاس مػػؿء المناصػػب البيداغوجيػػة فقػػط فنجػػد أف طريقػػة  اأف كثيػػرً 
شػػػيء إلػػػى نمػػػا تيػػػدؼ قبػػػؿ كػػػؿ ا  أساسػػػا بقػػػدرات التمميػػػذ وميولػػػو، و  التوجيػػػو تعتبػػػر آليػػػة ال تيػػػتـ

 تحقيؽ متطمبات الخريطة المدرسية .
جػو بطريقػة سػػيئة عػادة مػا يجػد صػعوبة فػػي متابعػة دراسػة ال يميػؿ إلييػػا أف التمميػذ إذا و  نجػدو 

مكاناتػػو وال مسػػاره المينػػي، و  وال تتفػػؽ مػػع قدراتػػو دي بالتمميػػذ إلػػى إىمػػاؿ الدراسػػة ىػػذا مػػا يػػؤ وا 
 1تركيا .و 

أساسػا كاؿ أىميػا التوجيػو العرضػي الػذي ال ييػتـ ويظير التوجيو غير السميـ فػي عػدة أشػ
نمػػا ييػػدؼ قبػػؿ كػػؿ شػػيء بميػػوؿ التمميػػذ و قدراتػػو، و  رسػػية تحقيػػؽ متطمبػػات الخريطػػة المدإلػػى ا 

ىذا النوع ىو السائد فػي منظومتنػا التربويػة ممػا أدى فػي كثيػر المبنية عمى توزيع الحصص، و 
 نوعة و متداخمة .سباب عديدة و متألمف األحياف إلى التسرب الدراسي، 

ومػػػػف بينيػػػػا التوجيػػػػو المدرسػػػػي غيػػػػر الصػػػػحيح الػػػػذي يعتمػػػػد عمػػػػى الخريطػػػػة المدرسػػػػية و 
معدالت التبلميذ التي تكػوف فػي غالبيتيػا ال تعبػر عػف إمكانػاتيـ الحقيقيػة، ممػا يعطػي لػبعض 

بينمػا نجػد بعػض التبلميػذ يسػتحقوف ، التبلميذ الحؽ فػي االنتقػاؿ الثػانوي دوف اسػتحقاقيـ لػذلؾ
وال ينتقمػػوف نتيجػػة عػػدـ الػػتحكـ فػػي معػػايير االنتقػػاؿ مػػف األساسػػي إلػػى الثػػانوي ممػػا يسػػبب مػػف 
التبلميذ المنتقميف بػدوف اسػتحقاؽ بعػض الصػعوبات الدراسػية التػي أدت ببعضػيـ إلػى التسػرب 

 .2الدراسي 
التوجيػػػو المدرسػػػي ىػػػو الطريػػػؽ الػػػذي يتبعػػػو المػػػتعمـ لتحديػػػد مسػػػاره الدراسػػػي والمينػػػي وأي 

فػػي ىػػذا المجػػاؿ"  J.H.LONGفيػػو يػػؤدي إلػػى نتػػائج سػػمبية قػد تواجيػػو مسػػتقببل و يقػػوؿ  خطػأ

                                                 
 . 73ص ، المرجع السابؽ، : محي الديف مختار وآخروف، اإلىدار التربوي لدى طبلب العمـو1
 .41ص ، المرجع السابؽ، التسرب، عواممو، نتائجو، طرؽ عبلجو، : محمد أرزقي بركاف 2
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يتماشػى  ناتجة عف التوجيػو الخػاطا ) توجيػو تمميػذ إلػى تخصػص الالإف الصعوبات الدراسية 
 1تفوؽ بكثير تمؾ التي يكوف سببيا عوامؿ جسمية أو نفسية ". (رغباتومع إمكانياتو وميولو، و 

 العقمية :العوامل   4 -4
ومػػف المؤكػػد ، إف العوامػػؿ العقميػػة ىػػي أيضػػا ذات تػػأثير عمػػى التحصػػيؿ الدراسػػي لمتبلميػػذ

ه ءأف التمميذ المتوسط أو ضعيؼ الذكاء ال يستطيع أف يسػاير فػي دراسػتو لممػواد المقػررة زمػبل
يػػذ ط باإلضػػافة إلػػى سػػخرية التبلمالقػػدرات العقميػػة العاليػػة وىػػذا مػػا يشػػعره بالفشػػؿ واإلحبػػاو ذو 

عر التمميػػذ بالضػػعؼ تذنيبػػو مػػف طػػرؼ األىػػؿ، ىػػذه األمػػور كميػػا تشػػوالمعممػػيف منػػو وتأنيبػػو و 
رأفت وعبػد السػبلـ عبػد  وفي دراسة قاـ بيا نسيـ، يتركياو  تجعمو يتعقد مف المدرسةوالدونية، و 
فميب صابر، اثبتوا مػف خبلليػا أف المتفػوؽ تحصػيميا يتميػز عػف غيػره بارتفػاع مسػتوى الغفار و 

 2ءه .ذكا
القػػدرات العقميػػة دوامػػو فػػي المدرسػػة تػػؤثر إلػػى حػػد كبيػػر عمػػى التمميػػذ و  مػػف العوامػػؿ التػػيو 

فإذا كانت ىذه القدرات ضػعيفة فإنيػا تجعػؿ التمميػذ يفكػر بأنػو اقػؿ واضػعؼ فكريػا مػف زمبلئػو 
يستطيع الوصوؿ إلى منػزليـ سػواء أكػاف فػي االجتيػاد فػي الدراسػة أـ فػي  في المدرسة وانو ال

اـ المنتظـ في المدرسة ولكف ىناؾ فعبل قدرات عقميػة ضػعيفة حقيقيػة لػدى بعػض التبلميػذ الدو 
 .3التسرب في النياية ال يستطيعوف الدواـ و  مما يجعميـ

وقد دلت التجارب العممية الميتمة بالخصائص العقمية ليذه الفئة مػف المتعممػيف انػو توجػد 
بػؿ  ا أف كػؿ خصػائص المتػأخريف متماثمػةخصائص عقمية تميزىـ عف العػادييف، وال يعنػي ىػذ

 ىناؾ المتخمفيف بدرجات متفاوتة ويمكف حصر ىذه الخصائص في :
 ضعؼ القدرة عمى التفكير االستنتاجي . -
 ضعؼ القدرة عمى حؿ المشكبلت التي تحتاج المكونات والمعاني العقمية العامة . -

                                                 
 . 113، 1995، 1ط، باتنة، قراءات في المنياج التربوي، : محمد مقداد و آخروف 1
 . 142ص ، المرجع السابؽ، الصحة النفسية و التفوؽ الدراسي، : مدحت عبد الحميد عبد المطيؼ 2
، 92العدد ، الرياض، الصحيفة، اليمامةمؤسسة ، عوامؿ التسرب الدراسي لدى المنحرفيف، الميف إبراىيـ عبد الكريـ :3

 .85، ص2001
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زمنية قصيرة فيػو يمتػاز بضػعؼ  ضعؼ الذاكرة فيو ال يستطيع تذكر ما يعطى لو في فترة -
األمر الذي يؤدي بو إلى عدـ االستفادة مػف الخبػرات التػي ، القدرة عمى الحفظ و الفيـ العميؽ

 1تعمميا .
 مشكمة التأخر الدراسي والغياب .تتمثؿ في الرسوب و  وىناؾ عوامؿ شخصية أخرى

 :سيادر ال التعثرنتائج  -5
يػػا عػػدد كبيػػر مػػف الػػنظـ سػػواء فػػي الػػدوؿ الناميػػة أو المدرسػػي مشػػكمة يعػػاني من التعثػػرإف     

في الػدوؿ المتقدمػة غيػر أف ىػذه المشػكمة أقػؿ حػدة بصػفة عامػة فػي الػدوؿ المتقدمػة منيػا فػي 
الدوؿ النامية كما تختمؼ خطورتيا مف مرحمة إلػى أخػرى فتظيػر بصػورة واضػحة فػي المرحمػة 

مرحمػػػة الثانيػػػة  فػػػي بعػػػض الػػػدوؿ األولػػػى فػػػي الػػػدوؿ الناميػػػة بينمػػػا تظيػػػر بشػػػكؿ خطيػػػر فػػػي ال
آثارىػػا  الفشػػؿالمتقدمػػة مثػػؿ انجمتػػرا والواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة والػػذي ال شػػؾ فيػػو أف لظػػاىرة 

الضارة بالنسبة لكؿ مف الفرد والمجتمػع كػذلؾ ليػا آثارىػا بالنسػبة لمنظػاـ التعميمػي وىػذه اآلثػار 
 ىي: 

     النتائج االجتماعية :-5-1
غالبػػًا مػػا يتعرضػػوف لمبطالػػة الفتقػػارىـ إلػػى الميػػارات الضػػرورية لمعمػػؿ فػػي  المتسػػربيفإف  -

ف عبئػػًا غيػػر مرغػػوب فيػػو عمػػى حالػػة البطالػػة فػػي و المجػػاالت المختمفػػة وبػػذلؾ يشػػكؿ المتسػػرب
المجتمع ورجع ذلؾ إلى أف ظروؼ عصر العمـ والتقنية فػي حاجػة إلػى القػوى العاممػة المدربػة 

العمػػؿ أمػػاـ غيػػر المتعممػػيف وتػػزداد مشػػكمة البطالػػة حػػدة  وىػػي فػػي نفػػس الوقػػت تحػػد مػػف فػػرص
فػػي بعػػض المجتمعػػات العربيػػة التػػي تعػػاني مػػف االنفجػػار السػػكاني ومػػف البطالػػة بػػيف خريجػػي 

 الجامعات.
ويزيػػػد مػػػف خطػػػورة ىػػػذا الوضػػػع أف المتسػػػربيف غالبػػػًا مػػػا يعزفػػػوف عػػػف االلتحػػػاؽ بمراكػػػز  -

 نتاج المختمفة.التدريب الميني لتأىيميـ لمعمؿ في مجاالت اإل
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ف المتسربيف غالبًا ما يشتغموف بالوظائؼ الدنيا مف الييكؿ الوظيفي والتػي تعتمػد عمػى الجيػد إ
العضػػمي دوف العقمػػي حيػػث تؤكػػد دراسػػة شػػممت عينػػة مػػف المتسػػربيف فػػي عػػدد مػػف محافظػػات 

%ـ مػػػػػػف المتسػػػػػػربيف يعممػػػػػػوف عمػػػػػػااًل فػػػػػػي الزراعػػػػػػة فػػػػػػي الحكومػػػػػػة وغيرىػػػػػػا 89.5مصػػػػػػر أف 
 وصغار الموظفيف. % يعمموف أيضًا كتجار 10.5و
أف التسرب قد يؤدي إلى حرماف المجتمع مف بعض أصحاب القػدرة العقميػة العاليػة الػذيف  -4

كػػػاف يمكػػػنيـ أف يسػػػيموا فػػػي نمػػػو المجتمػػػع وتطػػػوره إذا أتيحػػػت ليػػػـ فػػػرص اسػػػتكماؿ تعمػػػيميـ 
 1بغض النظر عف أوضاعيـ االجتماعية واالقتصادية

 تقسيـ المتسربيف إلى ثبلث فئات: وفي ىذا الصدد اتجو بعض الباحثيف إلى 
فئػػػػة المتسػػػػربيف بغيػػػػر إرادتيػػػػـ أي الػػػػذيف تركػػػػوا مدارسػػػػيـ لظػػػػروؼ شخصػػػػية أو أسػػػػرية  أو  -

 مرضية أو وفاة أحد الوالديف. 
 فئة المتسربيف المتأخريف وتشكؿ الذيف تركوا المدرسة نتيجة لضعؼ قدراتيـ العقمية.  -
الػػذيف لػػدييـ القػػدرة عمػػى النجػػاح األكػػاديمي ومػػف ثػػـ  فئػػة المتسػػربيف األكفػػاء وتشػػمؿ األفػػراد -

يتركوف المدرسػة ألسػباب غيػر القػدرة العقميػة مثػؿ كثػرة الغيػاب والمشػكبلت السػموكية أو نقػص 
 2الدافعية لمتحصيؿ والنجاح أو كراىية النظاـ المدرسي

سػػػػػػربيف ال يحققػػػػػػوف حراكػػػػػػًا وظيفيػػػػػػًا ممموسػػػػػػًا وبالتػػػػػػالي تومػػػػػػف  اآلثػػػػػػار أيضػػػػػػا كػػػػػػوف الم 
حراكػػػػاً اجتماعيػػػػًا صػػػػاعدًا لؤلبنػػػػاء المتسػػػػربيف عمػػػػى أف كػػػػبًل مػػػػف األبنػػػػاء واآلبػػػػاء يشػػػػغؿ نفػػػػس 
المسػػػتوى المتواضػػػع فػػػي السػػػمـ الػػػوظيفي وىػػػذا يعنػػػي الثبػػػات الػػػوظيفي ومػػػف ثػػػـ عػػػدـ الحػػػراؾ 
االجتماعي الصاعد الذي ينبغي أف يسود المجتمع الديمقراطي الػذي يقػـو عمػى تكػافؤ الفػرص 

 لمفتوح ىذا األمر قد يحدث خمبًل في التركيب الطبقي لممجتمع. والنظاـ الطبقي ا
كما أف التسرب يتسـ بخصائص نفسية معينػة قػد تػؤثر عمػى صػحتو النفسػية وقدرتػو عمػى 
التكيػػػؼ االجتمػػػاعي وال تتػػػوافر دراسػػػات عربيػػػة عػػػف السػػػمات النفسػػػية لممتسػػػرب حسػػػب عممنػػػا 

                                                 
 104( ص2003عبد الجميؿ، حساـ، التسرب المدرسي ودوره في عمالة األطفاؿ،): 1
في األسرة الفقيرة، مجمة الطفولة والتنمية، :عبد الحافظ، نبيمة الورداني. دراسة تقييمية لظاىرة أطفاؿ الشوارع ومدى تأثيرىا 2
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حػػػد األسػػػباب أمكػػػف التوصػػػؿ إلػػػى بعػػػض ولكػػػف إذا أخػػػذنا فػػػي االعتبػػػار أف التػػػأخر الدراسػػػي أ
 األعراض ليذه الفئة مف المتسربيف آخذيف في االعتبار صعوبة تعميميا عمى كؿ المتسربيف. 
كمػػا أف التسػػرب يػػؤدي إلػػى خػػروج أعػػداد كبيػػرة مػػف الصػػغار إلػػى الحيػػاة دوف أف يكتسػػبوا 

العربيػػػة الحػػػد الػػػػبلـز  الحػػػد األدنػػػى لممواطنػػػة فػػػالتعميـ المرحمػػػي يمثػػػؿ فػػػي بعػػػض المجتمعػػػات 
لممواطنػػػػة إذ أف اليػػػػدؼ مػػػػف ىػػػػذه المرحمػػػػة بصػػػػفة عامػػػػة ىػػػػو تنميػػػػة األطفػػػػاؿ عقميػػػػًا وخمقيػػػػًا 
واجتماعيػػاً وقوميػػًا وتػػزودىـ بالقػػدر األساسػػي مػػف المعػػارؼ البشػػرية والميػػارات الفنيػػة والعمميػػة 

 1التي ال غنى عنيا لممواطف المستنير لشؽ طريقو في الحياة بنجاح
ىػػي التػػي تحػػدد مقػػدمات فػػي أذىػػاف الصػػغار ومجموعػػة القػػيـ واالتجاىػػات التػػي فالمدرسػػة 

تتطمبيػػػا الحيػػػاة فػػػي مجتمػػػع متغيػػػر وعمػػػى تكيػػػؼ األفػػػراد مػػػع وسػػػطيـ االجتمػػػاعي وال شػػػؾ أف 
المتسػػربيف بػػركيـ المدرسػػة مبكػػرًا يخرجػػوف عمػػى الحيػػاة وىػػـ يفتقػػروف إلػػى بعػػض عناصػػر ىػػذا 

 إلحداث التماسؾ االجتماعي. القدر المشترؾ مف الثقافة الضرورية 
إف التسػػرب دراسػػيًا قػػد يعػػوؽ جزئيػػًا مػػا ترمػػي إليػػو المدرسػػة مػػف إصػػبلح وتجديػػد اجتمػػاعي 
وتغيػػر مرغػػوب فيػػو فمػػف المعػػروؼ أف وظيفػػة التربيػػة ال تقتصػػر عمػػى نقػػؿ التػػراث الثقػػافي بػػؿ 

كريػػػًا وتمثػػػؿ تتعػػػداه إلػػػى إحػػػداث تغيػػػرات واتجاىػػػات مقصػػػودة اجتماعيػػػًا وسياسػػػيا واقتصػػػاديًا وف
مراحػػؿ التعمػػيـ العػػاـ  القاعػػدة األساسػػية بالنسػػبة لمراحػػؿ التعمػػيـ ولكػػؿ مرحمػػة تعميميػػة أىميتيػػا 

   الخاصة فيي المدخؿ األوؿ الضروري لكؿ حركة إصبلح وتجديد اجتماعي. 
 وقد صنؼ بعض الباحثيف آثار مشكمة التسرب عمى النحو التالي: 

 النتائج االقتصادية: 5-2
 ميػػػذ المتسػػػربيف سػػػيرتدوف عمػػػى األغمػػػب إلػػػى صػػػفوؼ األميػػػيف ممػػػا يسػػػتدعى إعػػػادة إف التبل

 اإلنفاؽ عمييـ مف المبالغ التي ستخصص لخطة محو األمية في مستقبميـ.
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  زيػػادة وحػػدة الكمفػػة فػػي التعمػػيـ و يظيػػر ذلػػؾ فػػي كفػػاءة التعميـ،وكػػذلؾ اخػػتبلؿ التػػوازف بػػيف
لمدولة،فالتسػػػػرب يمثػػػػؿ حظػػػػر عمػػػػى خطػػػػط التنميػػػػة لممػػػػواد ميزانيػػػػة العامػػػػة الميزانيػػػػة التعمػػػػيـ و 

 .1االقتصادية مف خبلؿ منظور التعميـ كثورة بشرية و استثمار مادي عمى المدى الطويؿ
  إف تسرب التمميذ وىػو غيػر مؤىػؿ لػدخوؿ سػوؽ العمػؿ ونتيجػة لضػعؼ نضػجو االجتمػاعي

يتػػو فػػي العمػػؿ والتربػػوي وضػػعؼ قدرتػػو عمػػى التحػػرؾ سػػوؼ يعكػػس نفسػػو عمػػى ضػػعؼ إنتاج
الذي سيمتحؽ بو ميما كػاف نوعػو وقػد يتمثػؿ ذلػؾ فػي )قمػة االىتمػاـ باإلتقػاف فػي العمػؿ وعػدـ 
الوعي بأىمية الصيانة والوقاية، وعدـ تقدير قيمة الوقت، عدـ الرغبػة فػي التعػاوف والعمػؿ مػع 

 الجماعة، ضعؼ روح االنتماء والقدرة عمى االبتكار واالنجاز( . 
 اعي اليائػػؿ ومكننػػة الزراعػػة الحديثػػة يػػؤدي إلػػى رفػػض المسػػتويات الػػدنيافي إف التقػػدـ الصػػن

ف ضمف أعداد العاطميف بسبب عػدـ ياأليدي العاممة وىذا أدى بدوره أيضًا إلى اعتبار المتسرب
 قدرتيـ عمى العمؿ وىذا سيعكس نفسو عمى مستوى المتسربيف، وبالتالي تخسرىـ مجتمعيـ. 

 النتائج الثقافية: 5-3
العديد مف المتسربيف يزيد مف عدد األميػيف حيػث أف الكثيػر مػف المتسػربيف، وخاصػة  نجد

أولئػػػؾ الػػػذيف لػػػـ يتمػػػوا دراسػػػتيـ االبتدائيػػػة، سػػػيرتدوف إلػػػى األميػػػة نتيجػػػة بعػػػدىـ الطويػػػؿ عػػػف 
المدرسػة وممارسػػتيـ أعمػاؿ بسػػيطة ال تتطمػب مػػنيـ القػراءة والكتابة،وعميػػو فالتسػرب يوجػػد ىنػػا 

ناء الشعب الذيف لـ يكتمؿ نضجيـ االجتماعي، مما قػد يجعميػـ فريسػة سػيمة  أماـ فئات مف أب
لمختمػػػػؼ األمػػػػراض االجتماعيػػػػة، ومػػػػف بينيػػػػا االنحػػػػراؼ الخمقػػػػي، وسػػػػيكوف لفريػػػػؽ مػػػػف ىػػػػؤالء 

 الشباب مواقؼ سمبية في بعض األحياف مف قيـ المجتمع ومؤسساتو وبيئتو. 

                                                 
 1ط ، دار الفكػػػر العربػػػي، أسػػػبابيا و عبلجيػػػا، ومظاىرىػػػا، مفيوميػػػا، مشػػػكبلت تربويػػػة معاصػػػرة، محمػػػود يوسػػػؼ الشػػػي 1
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إضػػعاؼ لمعبلقػػات األسػػرية نظػػرًا إف بعػػض ىػػؤالء المتسػػربيف سػػيكوف عامػػؿ ىػػدـ أو كمػػا 
حػػدوث بعػػض المشػػكبلت النفسػػية لمطػػبلب المتسػػربيف و ، لضػػعؼ وعػػييـ التربػػوي واالجتمػػاعي

 وىذا  كذلؾ يؤدي إلى اليدر االقتصادي تنفؽ عميو أمواؿ مضاعفة،
 :التسرب في الجزائرو سي االدر الفشل واقع   -6

 2014الثاني مف اكتوبر يـو الخميس أفادت وزيرة التربية الوطنية نورية بف غبريت
 كمالياإلفي  %11.86االبتدائي  مف الذكور في الطور %1.67بالجزائر العاصمة أف 

بالمائة لدى  1.43مقابؿ  2014- 2013قد تخموا عف الدراسة خبلؿ السنة الدراسية 
 في مرحمة التعميـ المتوسط . %7.22اإلناث في التعميـ االبتدائي و 

وفي ردىا عمى سؤاؿ أحد نواب المجمس الشعبي الوطني بخصوص الفوارؽ المسجمة 
والذكور في جمسة عمنية ترأسيا رئيس المجمس محمد  اإلناثفي التحصيؿ العممي بيف 

كثيرة  انشغاالتالعربي ولد خميفة أوضحت السيدة بف غبريت أف مثؿ ىذا المشكؿ "يثير 
 ". 2005ر عف الدراسة منذ سنة عمى الرغممف تراجع نسبة تخمي الذكو 

 2013وقالت في ىذا الشأف بأف نسبة تخمي الذكور عف الدراسة خبلؿ السنة الدراسية 
لدى اإلناث فيما بمغت في الطور  %1.43مقابؿ  االبتدائيفي  %1.67كانت  2014-

يذكر باف قطاع  عند التمميذات المتمدرسات.  %7.22بالمائة مقابؿ  %11.86اإلكمالي 
بالمائة مف الذكور الذيف تخموا عف الدراسة في  %2.77تربية كاف قد سجؿ نسبة ال

 في المتوسط .       االبتدائي و

 ولدى البنات %98.92تقدر حاليا ب  األوالد وبعد أف أشارت إلى أف نسبة تمدرس
"المعتبرة التي قطعت في مجاؿ  األشواطعمى الرغـ مف  بأنوأكدت الوزيرة       %

مف تمدرس فئة % 100أننا لـ نتمكف لحد اآلف مف تسجيؿ نسبة  إالاإلناث  تمدرس
سنوات عبر بعض المناطؽ المعزولة وذلؾ العتبارات اجتماعية  6اإلناث البالغات سنة 
 وثقافية واقتصادية".
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وأكدت في ىذا الصدد أنو يجب التعامؿ مع األرقاـ الخاصة بالفوارؽ الموجودة بيف 
" لسف أكثر  --كما جاء عمى لسانيا--ـ بشيء مف النسبية ألف البنات الجنسيف في التعمي

 عددا مف الذكور في الطور اإللزامي لكنيف قمما يتركف الدراسة عكس الذكور".

بػػػأف "األصػػػح ىػػػو القػػػوؿ بػػػأف بقػػػاء اإلنػػػاث فػػػي المنظومػػػة  وأضػػػافت السػػػيدة بػػػف غبريػػػت
أكثػر عػددا لكػف السػبب   التربوية ىو ما يصنع الفرؽ في التعميـ الثانوي ليس الف ىذه الفئػة

الرئيسػػػي يكمػػػف فػػػي التسػػػرب المسػػػجؿ عنػػػد الػػػذكور فػػػي االبتػػػدائي وخاصػػػة فػػػي المتوسػػػط". 
العػػزوؼ عػػف الدراسػػة  إلػػىذكور التػػي تػػؤدي بالػػ األسػػبابوعػػددت الػػوزيرة بالمناسػػبة بعػػض  

 اإلنػػاثفػػي االمتحانػػات الرسػػمية مػػف بينيػػا عامػػؿ االنضػػباط الػػذي تتحمػػى بػػو  اإلنػػاثوتفػػوؽ 
 والمواظبة عمى حضور الدروس أكثر مف الذكور .

الوسػػػيمة  اإلنػػػاثواعتبػػػرت المسػػػؤولة األولػػػى عػػػف قطػػػاع التربيػػػة بػػػأف النجػػػاح "يعػػػد لػػػدى 
الكبيػػػر الػػػػذي   الوقػػػػت إلػػػى" مشػػػيرة فػػػػي ذات الوقػػػت ةاالجتماعيػػػالوحيػػػدة لتحقيػػػؽ مكػػػػانتيف 

نجػػػاز  -كمػػػا قالػػػت-تقضػػػيو البنػػػات فػػػي البيػػػت والػػػذي يسػػػاعدىف  عمػػػى الحفػػػظ والدراسػػػة وا 
 الواجبات.

تفػػػوؽ اإلنػػػاث عمػػػى الػػػذكور، حسػػػب السػػػيدة بػػػف  فػػػيومػػػف بػػػيف العوامػػػؿ التػػػي سػػػاىمت 
. وعمػػى ىػػذا األسػػاس يفكػػر اإلنػػاث تتميػػز بػػو ذيالحفػػظ واالسػػترجاع واالنضػػباط الػػ  غبريػػت،

قطاع التربية، كما قالت، في بعض الحموؿ لمتقميؿ مف ىذه الفوارؽ مػف بينيػا إعطػاء أىميػة 
حمػػوؿ  إيجػػاد إلػػى باإلضػػافة اإللزامػػيبالغػػة لتكػػويف األسػػاتذة والمفتشػػيف خاصػػة فػػي الطػػور 

 وضعية تمكف مف تحفيز الذكور أكثر عمى الدراسة.التربوية ليذه 
تكػػػويف الػػػذي يعتبػػػر التحػػوير البيػػػداغوجي والحكامػػػة إحػػػدى ركػػػائزه أكػػػدت وزيػػادة عمػػػى ال

البحػػث العممػػي   وزيػػرة التربيػػة بػػأف القطػػاع يريػػد التركيػػز مػػف أجػػؿ حػػؿ مشػػكمة الفػػوارؽ عمػػى
لممعيد الػوطني لمبحػث فػي التربيػة وفػي نمػط تقيػيـ  األساسيالنظر في القانوف  بإعادةوذلؾ 
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ت الرسػػمية الوطنيػة وفػػي نظػػاـ التوجيػو مػػف خػػبلؿ تثمػػيف التبلميػذ وكػػذا فػػي طبيعػة االمتحانػػا
 1عمؿ مستشاري التوجيو.

وأحدثت التحوالت السياسية واالقتصػادية التػي عرفتيػا الػببلد بشػكؿ الفػت عمػى مظػاىر 
الحياة اليومية، وبشكؿ خاص عمى واقع التربية والتعميـ في الجزائر، ما انجر عنو اسػتفحاؿ 

التبلميذ المتمدرسيف في مختمؼ األطوار التعميمية حيث نشػيد ظاىرة التسرب المدرسي بيف 
سػػػػنويا انقطػػػػاع اآلالؼ عػػػػف مقاعػػػػد الدراسػػػػة والتوجػػػػو إلػػػػى الشػػػػارع، ومنػػػػو إلػػػػى االنحػػػػراؼ 

  .والضياع
فػي الجزائػر  2011تشير اإلحصائيات المتعمقػة بالتسػرب المدرسػي لسػنة أما فيما سبؽ 
ألػؼ تمميػذ تخمػوا  500% مف مجموع التبلميذ المتمدرسيف أي ما يعػادؿ 32أنو يمس قرابة 

عػػف مقاعػػد الدراسػػة، وحسػػب إحصػػائيات وزارة التربيػػة الوطنيػػة الخاصػػة بالػػدخوؿ المدرسػػي 
بمغػػػوا السػػػف القانونيػػػة لمتمػػػدرس غيػػػر  ألػػػؼ طفػػػؿ ممػػػف 129فإنػػػو مػػػا يقػػػرب  2008/2007

مسجميف عمى مستوى المدارس، رغـ القوانيف التي تنص عمػى إجباريػة التعمػيـ فػي مثػؿ ىػذه 
  .السف

ىػػذا وتشػػير اإلحصػػائيات الرسػػمية المتعمقػػة بالتسػػرب المدرسػػي بالنسػػبة لمسػػنة السادسػػة 
مختمػػؼ أقسػػاـ التعمػػيـ % بالنسػػبة لتبلميػػذ 8% و7.73ابتػػدائي أنيػػا تصػػؿ سػػنويا إلػػى نحػػو 

  .% بالنسبة لمتعميـ الثانوي23المتوسط، فيما تبمغ حدود 

لقػػػراءة األوليػػػة ليػػػذه األرقػػػاـ تنبػػػا عػػػف واقػػػع مػػػزر لممنظومػػػة التربويػػػة، فػػػرغـ ا انػػػى ومػػػف
اإلصػػبلحات التػػي تبػػذليا الدولػػة فػػي القطػػاع، مػػف خػػبلؿ تػػوفير الوسػػائؿ التػػي تضػػمف حػػؽ 

ومطػػاعـ مدرسػػية الػػ ، بكػػؿ منػػاطؽ الػػوطف إال أف نسػػب التعمػيـ لكػػؿ طفػػؿ مػػف نقػػؿ مدرسػػي 
الػدخوؿ المدرسػي تبقػى غيػر متكافئػة عبػر مختمػؼ نػواحي الػببلد، حيػث تقػؿ حظػوظ التعمػيـ 
فػػي المنػػاطؽ النائيػػة منيػػا نتيجػػة الظػػروؼ االجتماعيػػة والمعيشػػية التػػي يعجػػز فييػػا األوليػػاء 

                                                 

http://www.aps.dz/ar/algerie1    02 الخميس,تصريح وزيرة التربية الوطنية،، 2014التسرب المدرسي مف خبلؿ إحصائيات 
 .15:21 ,2014 /أكتوير/

http://www.aps.dz/ar/algerie
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مػػػدارس عػػف مقػػػرات سػػػكناتيـ سػػيما فػػػي ظػػؿ بعػػػد ال تحقيػػػؽ متطمبػػات أبنػػػائيـ المدرسػػػية عػػف
وانعداـ وسائؿ النقػؿ المدرسػي بيػذه المنػاطؽ، وغالبػا مػا تكػوف البنػات الضػحية األولػى أمػاـ 
ىذه الظروؼ، حيث تضطر الفتاة فييا إلى التخمي عف مقاعد الدراسة فػي سػف مبكػرة، رغػـ 

ائيف عمػييف تفوقيا الدراسي، وذلػؾ النعػداـ ثقافػة تػدريس البنػات بيػذه المنػاطؽ، وخشػية أوليػ
  .ة ليؤالء األولياء التي تمنع مف تعميـ البنات مطمقار ناىيؾ عف العقميات المتحج

ونظػرا لؤلزمػة األمنيػة التػػي مػرت بيػا الػببلد خػػبلؿ سػنوات التسػعينيات، اضػػطرت آالؼ 
الحضػرية اآلمنػة آنػذاؾ، ممػا العائبلت التي كانت تقطف األرياؼ إلػى النػزوح نحػو المنػاطؽ 

تخمػػػي العديػػػد مػػػف األطفػػػاؿ عػػػف مقاعػػػد الدراسػػػة، الظػػػروؼ ىػػػذه سػػػاعدت بشػػػكؿ عنػػػو  انجػػػر
مبكر عمى ارتفاع نسب األمية بػيف أوسػاط األطفػاؿ، إذ أشػارت آخػر اإلحصػائيات الرسػمية 

  .% عند األطفاؿ6المتعمقة بنسب األمية في الجزائر أنيا في حدود 
معالجػة الظػاىرة تتطمػب واقػع أصػبح ينػذر بػالخطر، و  ،سػنة15منيـ ال تتعدى أعمارىـ 

إجػراءات صػػارمة وفعالػػة لحمايػػة األطفػاؿ مػػف مخػػاطر تخمػػييـ عػف مقاعػػد الدراسػػة، والتوجػػو 
 1.إلى الشارع الذي أصبح مدرسة لتكويف المنحرفيف

 :بوالية الواديالتسرب المدرسي الدراسي و  الفشلواقع  -7
لموقػػػوؼ عمػػػى ظػػػاىرة التسػػػرب المدرسػػػي بواليػػػة الػػػوادي يجػػػدر بالباحػػػث أوال أف يسػػػتعرض 

مػػنيـ فػػي مختمػػؼ  األطػػوار التعميميػػة الػػثبلث  اإلنػػاثمختمػػؼ الجوانػػب الكميػػة العدديػػة وعػػدد 
بمدية التي تغطي تراب الوالية وىذا وفقا لما ىو موضػح  30والمتوسط والثانوي وعبر االبتدائي

 .في الجدوؿ أدناه
 

                                                 
1http://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 
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 أفـرزتلمسـنوات الماضـية التـي  ( يوضح عدد المتمدرسين لمموسـم الدراسـي01جدول رقم )
المتسـربين خـالل ىـذه السـنوات  أنعمى اعتبـار  2016/2017الرسوب و اليدر التعميمي 

 في والية الوادي  قد التحق بعضيم بمؤسسات التكوين الميني محل دراستنا الميدانية 
 عدد المتمدرسين البمديات 

 تاسنو  6
 عدد المتمدرسين

 سنة15/ 06
 عدد المتمدرسين

 سنة19/ 16
مـــــــــــــــنيم  المجموع

 إناث
 منيم إناث المجموع منيم إناث المجموع

 الوادي 
 كوينين 
 الرقيبة 
 الحمراية
 قمار 
 تغزوت

 ورماس 
 الدبيمة 

 ح ع الكريم 
 حاسي خميفة 

 الطريفاوي
 المقرن 

 سيدي عون 
 الرباح 
 النخمة 
 العقمة 
 البياضة

 الطاب العربي 
 بن قشة 

 دوار الماء 
 ميو ونسة
 واد العمندة

4410 
290 

1204 
127 

1007 
449 
103 
744 
645 

1023 
284 
817 
479 
657 
413 
214 

1055 
201 
106 
280 
703 
326 

2205 
167 
544 
53 

484 
221 
49 

330 
306 
510 
140 
383 
248 
226 
204 
80 

517 
87 
51 

108 
350 
162 

14250 
926 

3354 
422 

4038 
1471 
513 

2496 
1936 
3258 
840 

2524 
1277 
2313 
1478 
738 

3828 
652 
253 
753 

1844 
833 

7036 
445 

1689 
220 

2062 
767 
282 

1256 
1008 
1642 
433 

1289 
649 

1192 
767 
396 

2005 
322 
89 

411 
888 
415 

5292 
353 

1038 
128 

1407 
521 
221 

1065 
825 

1151 
353 
847 
455 
864 
509 
259 

1148 
263 

0 
336 
538 
337 

3044 
186 
620 
73 

760 
289 
150 
586 
458 
639 
201 
461 
248 
486 
314 
152 
654 
142 

0 
172 
285 
164 
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 المغير 
 سيدي خميل 

 أسطيل
 أم الطيور 

 جامعة 
 سيدي عمران 

 المرارة 
 تندلة 

1198 
194 
145 
308 

1188 
578 
242 
243 

597 
87 
61 

150 
577 
287 
101 
118 

4127 
543 
393 

1024 
3768 
1702 
609 
713 

2054 
280 
213 
521 

1965 
902 
286 
369 

1778 
229 
144 
334 

1833 
671 
266 
377 

1059 
151 
88 

208 
1092 
416 
162 
229 

 13489 187720 23532 62876 9513 19642 الوالية –مج 
 

المدرسػي  الفشؿ و اليدرواقع  ضمف اهعد محتو يي  الذالدراسة و  عبموضو أما ما يتعمؽ  
التعػرض إلػى معرفػة مػدى وجػود ىػذه الظػاىرة لمتطمػع عمػى مجمػؿ    نػافي والية الوادي يجدر ب
الجانػػػب ه الػػػذي يبػػػرز بػػػدور لواليػػػة الػػػوادي و  اإلحصػػػائيدة فػػػي الػػػدليؿ مػػػالبيانػػػات الرسػػػمية المعت

المتوسػط و  االبتدائيفي األطوار الثبلثة و  2016/2017الكمي لممتسربيف دراسيا خبلؿ موسـ 
 الثانوي .و 

 :1سي حسب األطوار التعميمية في والية الوادي ادر الالفشل ( يوضح 02جدول رقم)
 الجنس

 
 التعميم الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــانوي  التعميم الــــــــــــــــــــــــــــــــمتوسط التعميم األبتـــــــــــــــــــــــــدائي

 % المتسربين المتمدرسين % المتسربين المتمدرسين % المتسربين المتمدرسين
 9.11 1267 13909 5.60 1791 31984 0.20 120 60533 ذكور 
 6.05 1162 19222 2.92 886 30356 0.10 54 55118 إناث

 7.33 2429 33131 4.29 2677 62340 0.15 174 115651 المجموع 
 .2016المصدر :مونوغرافيا والية الوادي

الجدوؿ أعبله نبلحظ أف نسبة التسرب المدرسػي لمتبلميػذ فػي في تـ عرضو  ما مف خبلؿ
نسػػبة لمموسػػـ الدراسػػي بالوالمتوسػػط  والثػػانوي  االبتػػدائيمختمػػؼ األطػػوار بمػػا فػػي ذلػػؾ التعمػػيـ 

متسػربا مػف 2677االبتػدائيمتسربا فػي الطور  174مرتفعة حيث نجد أف ىناؾ  2016/2017

                                                 
 .70،ص7102  جويلة، مونوغرافيا والية الوادي،مديرية البرمجة و متابعة الميزانية لوالية الوادي1
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تػػـ تسػػجيميـ مػػف المتسػػربيف مػػف الطػػور الثػػانوي وىػػذا كمػػو خػػبلؿ   24.29والطػػور المتوسػػط 
مػف مجمػؿ التبلميػذ  %7.33بنسبة مئوية مقدرة  حد أي ما يعادؿ في الطور الثانويموسـ وا

درسيف خبلؿ ىذا الموسـ بواليػة الوادي،وىػذا دوف شػؾ مػدعاة لمقمػؽ تترجمػو ىػذه األعػداد مالمت
أف ىػذه الشػريحة قػد  العتبػارعمومػا  االجتمػاعييمػي و المخيفة  عمى الصعيد التربوي و التعم

شػراتيا خػبلؿ التطػرؽ إلػى مؤ تـ التعػرض ليتـ فشميا في تكممة المشوار الدراسي لعدة عوامؿ س
 .مناقشة الفرضيات الخاصة بالدراسةتحميؿ و 
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 خالصة :

والمفػػػػاىيـ  الفشػػػػؿ الدراسػػػػي مختمػػػػؼ تعػػػػاريؼ إلػػػػى مػػػػف خػػػػبلؿ ىػػػػذا الفصػػػػؿ تػػػػـ التطػػػػرؽ 
والتػي تبمػورت حػوؿ مجموعػة مػف العناصػر التػي  .المرتبطػة بػو باإلضػافة إلػى عواممػو ونتائجػو

المنيػاج ي النظػاـ التربػوي وطػرؽ التػدريس و تتحػػػدث عف األسباب والعوامػؿ التربويػة المتمثمػة فػ
 ة و االقتصادية االجتماعيكذلؾ العوامؿ  نات والمعمـ واإلدارة المدرسية و الدراسي واالمتػػػػػػػحا

المتمثمػػة فػػي الجانػػب النفسػػي لمتمميػػذ ومسػػتوى الرضػػاء   األخػػرىو الثقافيػػة و كػػذا العوامػػؿ 
الػػػذي قػػػد  والطمػػوح والجسػػػمية التػػػي تتجمػػػى فػػػي المتغيػػػرات المتعمقػػػة بالجانػػػب العقمػػػي والصػػػحي

 يستبعد التمميذ مف الممارسة الدراسية 
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 تمييد
ي أو خارجيبمػا المدرسػالوسػط مجمؿ المؤشرات والمتغيػرات التػي تحػيط بالتمميػذ خػارج إف 
أحمػػد جميػػؿ  والػػذي شػػرحوخروجػػو مػػف المدرسػػة  بعػػدالمنػػاخ الػػذي يعػػيش فيػػو التمميػػذ فػػي ذلػػؾ 
التػأثيرات االجتماعيػة "ونقصد بالمناخ فػي معنػاه الواسػع ذلػؾ الوسػط المباشػر و  قائبل: حمودي 

 1التعميمية التي يعيش فييا التمميذ ويتأثر بيا "والنفسية والثقافية و 
         فشػػػؿب التػػػي قػػػد يكػػػوف ليػػػا عبلقػػػةالعوامػػػؿ  تمػػػؾىػػػي االجتماعيػػػة حيػػػث نقصػػػد  بالعوامػػػؿ 

و لكػف حالػت التمميذ عمى مقاعد الدراسة في سف ينبغي لو أف يكوف يزاوؿ دراسػتتخمي وفتور و 
الظػروؼ الدافعػة بالتمميػذ الػى ىػذا الفصػؿ مجمػؿ العوامػؿ و و سػنتناوؿ ىذه الظروؼ دوف ذلؾ و 

غيرىػػػا مػػػف العوامػػػؿ قتصػػػادية وثقافيػػػة و احي أسػػػرية اجتماعيػػػة واالفشػػػؿ الدراسػػػي مػػػف عػػػدة نػػػو 
 المتسببة في المشكبلت التي قد تواجو التمميذ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 . 18/07/2008،  2346العدد : مجمة الحوار المتمدف ،أحمد جميؿ حمودي ،التربية والتعميـ والبحث العممي :1
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 سيدراال الفتور الفشل و االجتماعية الدافعة إلى   العوامل-1
 :ةكمؤسسة لمتنشئة االجتماعياألسرة1-1
 أنماطيا:1-1-1
مفرد األساسية في بناء المجتمع وىي المجاؿ األوؿ لمتفاعؿ االجتماعي لألسرة ىي الخمية ا  

ؿ لو  مف إذ خمؽ اهلل سبحانو وتعالى اإلنساف وجع واالستقرارحيث تضمف لو حياة السكينة 
 الحفدة قاؿ تعالى :"و اهلل خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزواجا،ينجب البنيف و و  نفسو زوجا يسكف إليو

  أنيا أوؿ األنظمة يشيد ليا التاري1رزقكػـ مػف الطيبات.... "جعؿ لكـ بنيف وحفدة و و 
، أكثرىا انتشارا و التي بدأت مع سيدنا آدـ عميو السبلـ  واستمرت آالؼ السنيفاالجتماعية و 

 المعاصرة  . تقـو بأداء كؿ الوظائؼ التي تقـو بيا النظـ االجتماعية

و إذا أردنا التطرؽ إلى مفيـو األسرة بالمعنى البسيط فيمكننا القوؿ أنيا تمؾ العبلقة القائمة 
بيف الرجؿ و المرأة تتكوف عف طريؽ الزواج الذي ينضبط بجممة مف القوانيف التي تضع كؿ 

ىي الوسيمة الوحيدة لتحويؿ المخموؽ اآلدمي واحد منيما تحت التزامات شرعية واجتماعية و 
وجدت في كؿ المجتمعات عمى مر العصور واألزمنة كما جاء في ، اجتماعيمخموؽ  إلى

 اجتماعيةأنيا أقدـ وأوؿ منظمة  Wester Markالدراسات األنتربولوجية لمعالـ وستر مارؾ 
 باعتبارىا عبلقة ثابتة نسبيا بيف الطرفيف المعترؼ بيا مف قبؿ المجتمع .

ليا، وىي التي  انتمائومكانتو االجتماعية مف خبلؿ  األسرة ىي مجموعة منزلية تكسب الفرد
وىي نظاـ متكامؿ يمتد إلى النشاط  والسيكولوجيتوفر لو الرعاية واالستقرار البيولوجي 

يس التي السياسي ففييا تتـ عممية التنشئة االجتماعية بكؿ المقايو  االجتماعيو  االقتصادي
سناء الخولي(: "إلى أنو بالرغـ مف صغر في ىذا السياؽ تشير )يقرىا المجتمع الكبير، و 

فيي النظاـ الذي عف طريقو نكتسب إنسانيتنا كما أنو ، حجـ األسرة فيي أقوى نظـ المجتمع
لذلؾ تعد الميد الحقيقي و ، ال توجد طريقة أخرى لصياغة بني اإلنساف سوى تربيتيـ في أسرة

                                                 
1

 .27سورة النحل، اآلية، .
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يؿ المولود إلى مخموؽ إنساني لمطبيعة اإلنسانية فضبل عف تجربة الحياة وىي ضرورية لتحو 
 .  1يعيش في انسجاـ مع اآلخريف "

 خصائص األسرة:: 1-1-2
رغـ أف األسرة نظاـ إجتماعي متميز عف غيره مف النظـ اإلجتماعية األخرى إال أنيا تتميز 

 ببعض الخصائص منيا:

وىي التي توفر الرعاية  األسرة ىي الخمية األولى التي يتكوف منيا البناء اإلجتماعي -
 المعنوية والمادية ألفرادىا .

ذ أنيا موجودة في كؿ إاألسرة مف أكثر الظواىر اإلجتماعية عمومية و انتشارا  -
 المجتمعات.

األسرة محدودة الحجـ و لكف مع ذلؾ نجد األسر الكبيرة التي يكوف عدد أفرادىا أكبر مف  -
 أثر واضح عمى رفاىية و سعادة أعضاء األسرة . عدد أفراد األسر الصغيرة و ليذا الحجـ

يف تنظيمية يقرىا المجتمع فيي عمؿ جماعي ال يخرج عف األطر تقوـ األسرة عمى قوان -
 التي يحددىا المجتمع.

األسرة ىي مصدر العادات و التػػراث اإلجتماعي ووظيفتيا نقؿ كؿ ىذا التراث مف جيؿ  -
 إلى جيؿ. 

 و األمف العاطفي . االستقراراألسرة ىي التي توفر ألفرادىا  -
 .لمضبط اإلجتماعي عمى أفرادىا اأسسً  األسرةمف خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية تمارس 

تعتبر األسرة اإلطار المرجعي العاـ الذي يحدد تصرفات األفراد إضافة إلى أنيا تضفي عمى 
 أفرادىا خصائصيا وطبيعتيا.

                                                 
 .  72.ص  7007راضية لربش،" نظام الزواج يف الريف اجلزائري بني الثابت واملتغري " رسالة ماجيسرت، جامعة باتنة :  -1
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 تؤثر فيما عداىا مف النظـ اإلجتماعية وتتأثر بيا .األسرة  -
األسرة ىي الوسط الطبيعي الذي اتفؽ عميو المجتمع لتحقيؽ غرائز اإلنساف ودوافعو -

 البيولوجية و االجتماعية .

 مستمرة عمى أعضائيا أكثر مف أي جماعة أخرى . وتمقي األسرة  مسؤوليات -
بؿ إف أكثر المشاكؿ التي تواجييا األسرة تكوف ، المسؤوليات األسرية تمتد مدى الحياة -

 بسبب تخمي أحد أفرادىا عمى مسؤولياتيـ .
إذا ما توفرت مثؿ ىذه الخصائص فإنو يمكننا القوؿ أف ىذه األسرة ىي أسرة نموذجية 

 مستعدة إلعداد جيؿ صالح.دىا باالستقرار النفسي والجسمي و ينعـ أفرا

اط األسرة مف مجتمع إلى آخر باختبلؼ المجتمعات تختمؼ أنمأنماط األسرة:  -1-1-3
بؿ و تختمؼ ىذه األنماط داخؿ المجتمع الواحد فبل يوجد أي مجتمع يقتصر عمى ، اإلنسانية

 واالجتماعية االقتصاديةالظروؼ سر وذلؾ حسب المناطؽ الجغرافية و نمط واحد فقط مف األ
عدة تصنيفات ألنماط األسرة  االجتماعلقد وضع عمماء التاريخية التي مر بيا المجتمع و و 

 نذكر أىميا فيما يمي :
  تصنؼ األسرة مف حيث االنتساب  الشخصي االنتسابمن حيث تصنيف األسرة :

 الشخصي إلى نوعيف ىما
القيـ اإلنساف ويكتسب منيا  المعايير و : وىي األسرة األولى التي يولد فييا أسرة التوجيو-

 المجتمع.داء دوره كفرد في أكي يقـو ب
ينجب يكونيا اإلنساف عف طريؽ الزواج و : وىي األسرة التي  أسرة التناسل أو اإلنجاب-

أبناء يقـو ىو بإعدادىـ وتوجيييـ ويكونوف ىـ أيضا أفراد ينتموف إلى أسرة ىي بالنسبة ليـ 
 أي أف كؿ أسرة تناسؿ ىي أسرة توجيو أيضا .، أسرة توجيو
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  :تصنؼ األسرة حسب مكاف اإلقامة إلى ثبلث أنماط تصنيف األسرة من حيث اإلقامة
 ىي:
 األسرة التي يقيـ فييا الزوجاف مع أسرة والد الزوج . - أ
 األسرة التي يقيـ فييا الزوجاف مع أسرة  أىؿ الزوجة  . - ب

 األسرة التي يقيـ فييا الزوجاف في مسكف جديد مستقؿ . -جػ
 السمطة أربع أنماط مف األسر:تشكؿ قاعدة تصنيف األسرة من حيث السمطة: -1-1-4
 أوالدىـ.ب عمى أبنائو وحتى عمى زوجاتيـ و :تكوف فييا السمطة المطمقة لؤل األسرة األبوية-أ
 تكوف السمطة في ىذا النمط مف األسرة لؤلـ . األسرة األموية:-ب
 ىي التي يسيطر فييا أحد األبناء. األسرة البنيوية : -جـ
 التي تقوـ فييا العبلقات عمى أساس ديمقراطية الرأي.وىي األسرة أسرة المساواة :-د

 عرفت البشرية أمثاال كثيرة لؤلسرة نذكر منيا : تصنيف األسرة من حيث الشكل:-1-1-5
 (الزوجية)أو  الزوجيةيطمؽ عمييا أيضا إسـ األسرة : و  األسرة النووية أو النواة-أ

تتألؼ مف الزوج والزوجة في المجتمع و  ي أصغر وحدة قرابيةواسـ األسرة البسيطة وى
وأوالدىما غير المتزوجيف يسكنوف معا في مسكف واحد وتجمعيـ التزامات واحدة، ويعتبر 

مف حيث الحجـ  االختبلفاتىذا النمط المميز لؤلسرة في المجتمع المعاصر مع بعض 
ا تبقى والمكانة مف مرحمة تاريخية إلى أخرى أومف مستوى اجتماعي إلى آخر ولكني

 الظاىرة العالمية األساسية.
أربعة أجياؿ و تضـ األب  : تتكوف األسرة الممتدة مف ثبلثة أو األسرة الممتدة-ب
المتزوجيف والمتزوجيف مع زوجاتيـ وأطفاليـ و تمتد في كثير مف  أوالدىما غيرو واألـ 

العازبة وأبويو ويعيشوف جمعيا في منزؿ واحد  األحياف لتشمؿ أخت األب األرممة أو
 يترأسو رب األسرة وتشكؿ وحدة اقتصادية تسيطر عمى الممكية وعمى الوظائؼ 
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اقتصادية و واألعماؿ اإلقتصادية التي يزاوليا أفرادىا الذيف يعيشوف ظروفا اجتماعية 
معظـ متشابية وىذا الشكؿ مف أشكاؿ األسرة ىو الذي كاف شائعا في الماضي في 

 المجتمعات .
: ترتبط األسرة المركبة بنظاـ تعدد الزوجات الذي شرعو اإلسبلـ األسرة المركبة -ج

خاصة  حيث توجد في المجتمعات اإلسبلمية بصفة عامة وفي المجتمعات الشرقية بصفة
ومف ىنا فإف الزوج في األسرة المركبة ينتمي إلى أسرتيف مختمفتيف ولكنو يؤدي الدور 

يقـو بوظيفة الزوج ألكثر مف زوجة واحدة ووظيفة األب لكؿ أبنائو مف ىؤالء نفسو حيث 
 الزوجات .

أكثر يرتبطاف ببعضيما البعض  : تتكوف مف أسرتيف نوويتيف أواألسرة المشتركة -د
مف خبلؿ خط األب وأغمب ىذه األسر تتكوف مف أخ وزوجتو و أطفاليما وأخ آخر  

مشتركا والتزامات متبادلة وىذه ىي األسس الرئيسية  أطفاليما يتقاسموف منزالو وزوجتو 
 التي تميز ىذه الوحدة القرابية.

ىي األسرة التي حدث ليا تبدؿ عمى مبلمحيا و لكنو ليس : و األسرة المتحولة -ىػ
تبقى األسرة محافظة عمى القيـ و  االقتصاديشامبل فقد يصيب ىذا التحوؿ العنصر 

نصرىا اإليديولوجي قد يصيب التحوؿ عأسرة متحولة ،و موروثة مثبل فيذه والعادات ال
 االجتماعيلكنيا تبقى محافظة عمى المستوييف فتتبنى قيما ومفيومات معاصرة و 

 واالقتصادي  فعندئذ تعتبر ىذه األسرة أسرة متحولة .
الزوجات فقد أباحت األسرة التي يتعدد بيا األزواج و : يقصد بيا األسرة المتعددة  -و

اإلسبلمية تعدد الزوجات لكف حرمت تعدد األزواج لحماية األسرة واألنساب الشريعة 
 وبالتالي شكؿ األسرة متعددة الزوجات ىو الشكؿ األكثر انتشارا . 

ىذا نظرا لموجودة و و في األخير يمكننا أف نقوؿ أننا ذكرنا أغمب األنماط األسرية ا
ختبلؼ كاف مصحوبا باختبلؼ الختبلؼ ىذه األنماط مف مجتمع آلخر كما أف ىذا اال

 االجتماعيةفي وظائؼ األسرة حيث أنيا فقدت البعض مف وظائفيا في ظؿ التغيرات 
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قتصادية والقانونية واألخبلقية واال المختمفة فبعدما كانت تؤدي الوظائؼ الدينية والسياسية
 ...ال  أصبحت تقتصر عمى بعضيا فقط .

 وظائف األسرة :1-2
ىي أساس وجػود التاري  أف األسرة جماعة دائمة و يبدو واضحا مف نظرة سريعة عبر 

والكبر  االتساعالمجتمع وقد تطورت وظائفيا بقدر التطور الحاصؿ فييا حيث تطورت مف 
إلى الضيؽ والصغر بسبب ظيور تنظيمات متخصصة تقـو باألدوار التي كانت تقـو بيا 

دولة مستقمة تقـو بكؿ وظائؼ الدولة  شبو ىيئة أو األسرة فالعشائر البدائية كانت
 )تربية،توجيو ،سمطة،قانوف....ال  (، كما تقـو بإنتاج كؿ ما تحتاج إليو وتشرؼ عمى التوزيع 

صر الحاضر التي تتمثؿ في الع االقتصادية" فاألسرة كانت تمثؿ جميع الييئات  االستيبلؾو 
 .   1تشرؼ عمى جميع شؤونيا المادية "المصانع و الشركات وغير ذلؾ  في المصارؼ و 

ظيور التنظيمات المتخصصة فقد بدأت ىذه األخيرة في كف نتيجة لتعقد المجتمع الحديث و لو 
أخذ وظائؼ األسرة الواحدة تمو األخرى  ومف ىنا يتبادر إلى األذىاف سؤاؿ منطقي : ىؿ أف 

 .األسرة عندما فقدت وظائفيا األساسية تدىورت و نقصت قيمتيا؟

إف الكثير مف العمماء اعتبروا أف تقمص وظائؼ األسرة ىو مف بيف أسباب تفكؾ        
شخاص نسبة األر في رأييـ ارتفاع نسبة الطبلؽ و األسرة في العصر الحديث وىذا ما يفس

كثرة الخبلفات األسرية ولكف آراء ىؤالء العمماء تعرضت لمنقد الذيف يمتنعوف عف الزواج و 
في البمداف  االقتصاديمص وظائؼ األسرة شيء سمبي فكيؼ نفسر الرخاء ألنو إذا كاف تق

التي شيدت أكبر قدر مف التقمص في الوظائؼ األسرية بؿ ىي أساسا مجتمعات صناعية 
وبذلؾ نستطيع القوؿ أف فقداف األسرة لبعض وظائفيا أدى إلى تخصص األسرة في ، متقدمة

عف كثرة الوظائؼ التي كانت ترىؽ كاىميا وظائؼ معينة وخمصيا مف التوترات الناتجة 
وساعدىا عمى تأدية الوظائؼ المتبقية بفعالية ومع كؿ ىذا فإف األسرة لـ تتجرد مف وظائفيا 

                                                 
1

.
-27ص  ، 2004جبيعخ ثبتُخ : ، طبييخ ثٍ عًز ،" األطزح وانتُشئخ االجتًبعيخ نهطفم "، رطبنخ يبجيظتز  . 
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ة تطورت لتتبلءـ مع األوضاع والظروؼ المتغير ة التي انحدرت إلييا مف الماضي و األساسي
 ىذه الوظائؼ يمكف أف نمخصيا في اآلتي:مف حوليا و 

 الوظيفة البيولوجية: :1-2-1
الوظيفة  تسمى ىذه الوظيفة كذلؾ في بعض المراجع بوظيفة تنظيـ السموؾ الجنسي أو

جتماعيا االمجاؿ المشروع الوسط الطبيعي و  ألنيائؼ األسرة الجنسية  وىي مف أىػػـ وظا
داخؿ المجتمع ذه المعتقدات مف مجتمع إلى آخر و إلشباع الرغبات الجنسية وتختمؼ ى

د حيث أف المجتمعات العربية عمى سبيؿ المثاؿ ال تسمح بالعبلقات الجنسية خارج الواح
 نطاؽ األسرة أي قبؿ الزواج. 

 : وظيفة اإلنجاب و التكاثر: 1-2-2
تحافظ عمى بقاء النوع البشري ،كما تتولى تي تمد المجتمع باألعضاء الجدد و األسرة ىي ال

عدادىمة  اإلشراؼ عمى رعاية األطفاؿ و مي ـ لمقياـ بوظائفيـ في المجتمع ،إذ أف األطفاؿ ا 
الذيف يولدوف خارج نطاؽ األسرة يعدوف غير شرعييف بينما األطفاؿ الذيف يولدوف داخميا فيـ 

 أطفاؿ مقبولوف مف طرؼ المجتمع .
 : الوظيفة التربوية و التعميمية :1-2-3

فالمجتمع بحاجة ماسة إلى تعمـ أفراده  تمعب األسرة دورا ىاما في عممية التنشئة اإلجتماعية
لمعناصر األساسية لثقافتو حيث تعتبر المحيط األوؿ المسؤوؿ عف تكويف شخصية الطفؿ 

 عف طريؽ التفاعؿ العائمي الذي يتـ بداخميا.

نقؿ التراث وغرسو في نفوسيـ و ، العادات الموروثة عف األجدادكما تتولى تعميـ أفرادىا القيـ و 
لتي أصبحت الجامعات اوظيور المدارس و ، التكنولوجيغير مع التطور العممي و أف ذلؾ ت إال

امعات الجاحية الخارجية فقط ألف المدارس و لكف يبقى ىذا مف النتقوـ بتنشئة األجياؿ و 
تبقى ىذه األخيرة ىي التي تعمؿ عمى جعؿ الكائف اإلنساني وجدت لمساعدة األسرة فقط و 

 متطمباتو كفرد في المجتمع .طمباتو كشخص و يتكيؼ مع مت اجتماعيً ا اكائنً 
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 :االقتصادية: الوظيفة 1-2-4

األسرة جماعة اجتماعية مسؤولة عف توفير الحاجات المادية ألفرادىا فيي التي توفر المأوى  
ت األسرة في الماضي وحدة وقد كاناف، الممبس حتى بعد الزواج في كثير مف األحيالمأكؿ و و

مستيمكة ألنيا تعيش بزراعة األرض وذلؾ بمشاركة جميع أفرادىا  فيي تستيمؾ ما منتجة و 
تحولت ىذه  االقتصاديةتنتجو ولكف مع التقدـ العممي الذي أدى إلى فقداف األسرة لوظيفتيا 

األخيرة إلى وحدة استيبلكية بعدما حمت اآللة محؿ اإلنساف ووفرت لو الخدمات بأسعار أقؿ 
قدـ إلى خروج أفراد األسرة مف المنزؿ بحثا عف العمؿ بعد أف كاف جميع ،كما أدى ىذا الت

األساسية في  االستيبلكيةاألفراد يعمموف تحت سقؼ واحد وبذلؾ أصبحت األسرة الوحدة 
و توزيع ميزانية األسرة  االقتصاديةالمجتمع كما أصبح لممرأة دورا واضحا في اتخاذ القرارات 

 . خاصة بعد اقتحاميا لميداف العمؿ عمى أوجو اإلنفاؽ المختمفة
ألدركنا  االقتصاديةأضفنا لو الوظيفة الجنسي بيف الزوج والزوجة و  االتصاؿإننا إذا الحظنا 

تماما أف األسرة ىي النواة األساسية في المجتمع وذلؾ ألف اإلتصاؿ الجنسي بدوف التعاوف 
الجنسي أمر  االتصاؿدوف  االقتصاديأمر موجود خارج نطاؽ األسرة والتعاوف  االقتصادي

 موجود كذلؾ خارج نطاؽ األسرة ولكف الجمع بينيما ال يوجد إال داخؿ األسرة .

 : الوظيفة الدينية : 1-2-5
"إف دعوة اإلسبلـ إلى األسرة وترغيبو فييا تبرز ليا وظائؼ وتظير ثمرات ذات أثر فعاؿ  

ىا لمعباد واختارىا ليـ وآية مف آياتو ىيأ اهللفي حياة الفرد واألمة إذ ىي نعمة مف نعـ 
العقائد الدينية واستمرارىا  لنشأةوىي المكاف الطبيعي ، 1لتستقر بيـ الحياة وتضع أكدارىا "

 ،إضافة إلى ىذه الوظائؼ تتحدث بعض المراجع عف بعض الوظائؼ مثؿ: الوظيفة النفسية
 ممارسة الضبط االجتماعي..، منح المكانة االجتماعية

                                                 
1

 221ص  7002جامعة قسنطينة   : 21"خروج املرأة إاىل ميدان العمل وأثر على التماسك األسري " ،جملة العلوم اإلنسانية ،عدد ، مصطفى عويف.
. 
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المبلحظ عمى ىذه الوظائؼ أنيا مكممة لموظائؼ الخاصة بييئات أخرى حيث أف األسرة ال 
تستطيع القياـ بوظائفيا بمعزؿ عف ىذه الييئات ،أو بمعنى آخر أف تخمي األسرة عف 

ألنيا المحور الرئيسي الذي تدور  أكثرالتاـ بؿ جعميا فعالة  االستقبلؿوظائفيا لـ يمنحيا 
 ة الموجودة في المجتمع )سياسية ،دينية ،اقتصادية ....ال (.حولو جميع األنظم

 العالقات االجتماعية المضطربة : -2
 فالوضػع  السػيا، تعد العبلقات األسرية  أساسا في تكػويف أسػرة سػعيدة متماسػكة مترابطػة    

شػانو أف يػؤثر األسرية  مػف حيػث الفقػر أو انخفػاض الػدخؿ مػف و سوء المعامبلت اإلنسانية و 
يػػا لمػػػا يعترضػػيا مػػف تجػػارب قاسػػية والتػػػي يكػػوف ليػػا تػػأثير كبيػػػر تكامممػػى تماسػػؾ األسػػرة و ع
بػالرغـ مػف وجػود قة التي تربط بػيف أفرادىػا .ىػذا و خاصة بيف أفراد األسرة الواحدة بحكـ العبلو 
تبػػػػدو أف الشخصػػػػية تتػػػأثر فػػػػي نموىػػػا و سػػػر كثيػػػػرة فقيػػػرة ال يظيػػػػر الجنػػػوح بػػػػيف صػػػغارىا إال أ

 السمبية: المظاىرغيره مف ألسري و لمدى البعيد ومف مظاىر التفكؾ امشاكميا عمى ا
 الطالق : 2-1

إلػػػى  التفكػػػؾ األسػػػري الػػػذي يكثػػػر انتشػػػاره بػػػيف ذوي  المؤديػػػةعوامػػػؿ اليعتبػػػر الطػػػبلؽ أىػػػـ 
 فيحـر الطفؿ مف العديد مف الحاجيات  كالعطؼ والرعاية و الرقابة ، الدخؿ المنخفض

 التجارب القاسية نتيجػة تأرجحػو بػيف والػديف متعارضػيف ممػا قػدو التوجيو والتعرض لكافة 
المرافقػػة ممػػا تػػؤدي إلػػى نتػػائج تعميميػػة سػػمبية والنفػػور المدرسػػي وتعػػدد الغيابػػات لعػػدـ المتابعػػة و 

 يصؿ  بو إلى التسرب التاـ  .
 تعدد الزوجات : -2-2

كثػػرة األوالد و عػػب فالحيػػاة فػػي ظػػؿ تعػػدد الزوجػػات المتات المشػػاكؿ و كممػػا كثػػر العػػدد كثػػر 
اـ بيػػـ قػػد تعرضػػيـ لتػػرؾ االىتمػػفػػات فيتولػػد عنيػػا إىمػػاؿ األطفػػاؿ وعػػدـ مػػراقبتيـ و مميئػة بالخبل
 االنحراؼ .المدرسة و 
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 اإلىمال بأشكالو المختمفة : -2-3
 مطالبيا التي ال يستطيع تحمميا  ياة األسرة ىربا مف مسؤولياتيا و قد يختفي العائؿ مف ح

وقػػػد يكػػػوف اإلىمػػػاؿ لكثػػػرة األبنػػػاء حيػػػث تفػػػوؽ ، البطالػػػة أو انخفػػػاض دخمػػػوو تمبيتيػػػا بسػػػبب 
بػدنيا ممػا يتعرض الطفؿ إلى اإلىمػاؿ خمقيػا و الحالتيف  كمتاحاجاتيـ القدرة الشرائية لموالد وفي 

 1يسيؿ الطريؽ نحو التسرب .
 يعتبػػر التسػػرب صػػيغة مػػف صػػيغ التخمػػؼ الػػذي تمعػػب العوامػػؿ االجتماعيػػة دورًا كبيػػرًا فػػي
زيػػػادة حجمػػػػو وتختمػػػؼ آثػػػػار ىػػػذه العوامػػػػؿ عمػػػى زيػػػػادة حجػػػـ التسػػػػرب بػػػاختبلؼ المحافظػػػػات 
والمنػػػاطؽ وتتبػػػايف بػػػيف الريػػػؼ والمدينػػػة كمػػػا تختمػػػؼ انعكاسػػػاتيا وآثارىػػػا عمػػػى البنػػػيف والبنػػػات 

 2وذلؾ تبعًا لمقيـ والتقاليد السائدة ولمدى االنفتاح الحضاري والذي تتمتع بو المنطقة.
ثر فػي حيػاة ؤ تغيرات التي تحدث فػي المجتمػع و تػالمتمؾ المؤثرات و  ثؿ في موىي أيضا ما يت

ثػر جماعػة الرفػاؽ أاالجتماعيػة والعبلقػات األسػرية واالجتماعيػة و  التمميذ تأثيرا مباشرا كالتنشػئة
ماعيػػػػة دورا كبيػػػػرا فػػػػي زيػػػػادة تمعػػػػب العوامػػػػؿ االجتو ، مؤسسػػػػات التنشػػػػئة االجتماعيػػػػة األخػػػػرىو 

 المناطؽ و تختمؼ آثار ىذه العوامؿ عمى زيادة حجـ التسرب باختبلؼ المحافظات و حجمو 
ذلػػؾ تبعػػا والبنػػات و سػػاتيا وآثارىػػا عمػػى البنػػيف تتبػػايف بػػيف الريػػؼ والمدينػػة كمػػا تختمػػؼ انعكاو 
فيمػػػا يمػػػي شػػػرح و الػػػذي تتمتػػػع بػػػو المنطقػػػة قػػػيـ والتقاليػػػد السػػػائدة ولمػػػدى االنفتػػػاح الحضػػػاري و لم

 االجتماعية .مفصؿ لمعوامؿ 
 : تمتػاز بعػػض المنػاطؽ منيػا المنػاطؽ الريفيػػة بصػورة عامػة بسػيادة نػػوع العـادات و التقاليـد

مػػػػف ىػػػػذه ميمػػػػي و مػػػػف التقاليػػػػدو االتجاىػػػػات الخاطئػػػػة التػػػػي ال زالػػػػت تػػػػؤثر عمػػػػى الوضػػػػع التع
 االتجاىات :

 : بػػيف اؽ األوضػػاع الصػػحية غيػػر السػػميمة وخاصػػة فػػي الريػػؼ و إف سػػيالخــدمات الصــحية
بقػػات المتدنيػػة مػػف أبنػػاء المػػدف حيػػث تنتشػػر بعػػض األمػػراض لػػدى األبنػػاء كسػػوء التغذيػػة الط

                                                 
 . 38.37، ص.ص، المرجع السابؽ، التسرب المدرسي ) دراسة تحميمية ( : 1
(: دراسة تقييمية لظاىرة أطفاؿ الشوارع ومدى تأثيرىا في األسرة الفقيرة، مجمة الطفولة 2004عبد الحافظ، نبيمة الورداني. ): 2
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الوصفات الشػعبية إلى استخداـ األساليب البدائية و عدد غير قميؿ مف المواطنيف  أيمج، وغيرىا
 في معالجة أبنائيـ .

 : ــة و الســكنية المواصػػبلت فػػي المنػػاطؽ الريفيػػة والمنػػاطؽ  إف رداءة طػػرؽالظــروف البيئي
مػػف األوالد المسػػجميف فػػي المػػدارس إلػػى تػػرؾ دراسػػتيـ كمػػا  اقسػػوة المنػػاخ يضػػطر كثيػػرً النائيػػة و 

ؼ االتصػػاؿ ضػػعي المػػدف أدى إلػػى ازدحػػاـ الصػػفوؼ و أف وجػػود بعػػض التجمعػػات السػػكانية فػػ
  1بالتالي ازدياد حدة التسرب .بيف البيت والمدرسة و 

فيػػو  االعػػاـ الػػذي يحيػػىػػذا الشػػأف " بػػاف الوسػػط المنزلػػي و ( فػػي  P.Jaccardار )يقػػوؿ جاكػػو 
بينمػػا نػػرى العكػػس فػػي ، يؤيػػدىافػػي اتجػػاه االىتمامػػات المدرسػػية و  يسػػير، نيػػةغأبنػػاء الطبقػػة ال
 البيئات الفقيرة .
اإلدمػػاف لػػدى بسػػبب الطػػبلؽ أو تعػػاطي المخػػدرات و ، تصػػدعيااسػػتقرار العائمػػة و كمػػا أف عػػدـ 

ىػذا  الوالديف  يؤدي إلى إحساس التمميذ بحرمانو مف حناف والديو وعدـ اىتمامو بػو و بدراسػتو
د يمقػي بػو ذلػؾ فػي أحضػاف بؿ قػ، يؤثر عمى تحصيمو الدراسيو ، ما يفقده األماف داخؿ أسرتو

 االنحراؼ .الجنوح و 
ي لمتمميػذ كما أف المعاممة الوالديػة ىػي أيضػا مػف األمػور التػي تػؤثر عمػى التحصػيؿ العممػ

سػاىـ فػي ي، ضعؼ المثيرات الحسية داخؿ األسرةو ىذا ما أكده بيرت، وذلؾ أف قسوة األب و 
 يسوقو لمتخمؼ الدراسي .الضعؼ الفكري لمتمميذ، و 

عػػدـ تقصػػي وعػػدـ متابعػػة مسػػارىـ الدراسػػي و ، كمػػا أف عػػدـ اىتمػػاـ الوالػػديف بتحصػػيؿ أبنػػائيـ
كمػػػػا إف ، البلمبػػػػاالة مػػػػف طػػػػرؼ أسػػػػرتوىمػػػػاؿ و ور التػػػػي تشػػػػعر التمميػػػػذ باإلنتػػػػائجيـ مػػػػف األمػػػػ

 توقع التمميذ في صراعات دائمة ، األـالخبلفات العائمية وخاصة بيف األب و 
 .عدـ األمافو  االستقرارتشعره بعدـ و  
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يانػػا إلػػى تػػرؾ التمميػػذ التصػػدعات أحة بحػػاالت الصػػراعات و تػػؤدي العبلقػػات األسػػرية المشػػحون 
نػػػا وأحيا ه يجػػػد راحتػػػو فػػػػي اإلدمػػػاف أو غيػػػر و ، الطبيعيػػػة ربمػػػا ينحػػػرؼ عػػػف الحيػػػاةلممدرسػػػة  و 

نجػد و  خاصة الولػد الكبيػرتجاه إلى العمؿ لمساعدة عائمتو و االيضطر الولد إلى ترؾ الدراسة و 
رىـ ىػو ضػعؼ ا بسػبب ضػغط أبػائيـ لتػرؾ الدراسػة  ومبػر ذبعض الطبلب يتركوف الدراسػة وىػ

 وضع األسرة المادي .التحصيؿ عند الطالب و 
ىمػػػاؿ عائمثػػػؿ زواج الوالػػػد مػػػف زوجػػػة ثانيػػػة و وتوجػػػد حػػػاالت أخػػػرى  متػػػو يػػػدفع بالطالػػػب لتػػػرؾ ا 

عالة عائمتو التي تركيا الوالدالدراسة و   .1ا 
اختبلفاتيمػا فػي المنػػزؿ تػؤدي إلػى عػدـ اسػػتقرار الطفػؿ فػي المنػزؿ كػػذلؾ إف مشػاكؿ الوالػديف و 

ضػػػيؽ  –تعػػػدد الزوجػػػات  –لمعنػػػوي تفكػػػؾ العائمػػػة المػػػادي أو ا –فػػػي المدرسػػػة ) كثػػػرة األوالد 
 مواكبة الدراسة كاألميةخؿ عوامؿ أخرى تؤدي إلى إىمالو وعدـ مراقبتو و قد تتد 2المسكف(

ىػذا مػا قػد يعػد مػة العػيش، و كثرة األشغاؿ واالنشػغاؿ بالمشػاكؿ الحياتيػة المتنوعػة لضػماف لقو  
داـ أف المجيػػودات التػػي بدايػػة مؤشػػر عمػػى عػػدـ مواصػػمة التمميػػذ لدراسػػتو بالجديػػة المطموبػػة مػػا

التقويػػة فػػي المنػػزؿ، بػػؿ قػػد يػػزداد األمػػر فداحػػة إذا اقتػػرف تبػػذؿ داخػػؿ المدرسػػة تحتػػاج لمػػدعـ و 
 اإلىماؿ في المنزؿ بعنصر أخر خارجي وىـ رفاؽ السوء .

 : ـــاق االخػػػتبلط مػػػع االجتماعيػػػة تفػػػرض عميػػػو االحتكػػػاؾ و إف طبيعػػػة اإلنسػػػاف جماعـــة الرف
الطفػػػػؿ يكػػػػوف منػػػػدمجا فػػػػي سػػػػنوات عمػػػػره األولػػػػى مػػػػع األطفػػػػاؿ والتعامػػػػؿ معػػػػو، الف ، اآلخػػػػر

والمعب معيـ ... لكف أحيانػا قػد يصػنؼ ىػؤالء فػي خانػة رفػاؽ السػوء، إذ أف  اآلخريف لمتحدث
صبحوف عالة مػف خػبلؿ ممارسػاتيـ المجتمع تؤثر عمى أخبلقيـ فيتنشئتيـ في األسرة و  طبيعة

 ترض فييـ التوجيو سوى غياب المراقبة.التي لف تجد مف األفراد المفكيات مشينة و و مسل
كيات أخػػرى لميػػو و سػػمتعويضػػيا بايػبلء أىميػػة لممدرسػػة و إف ىػذه الرفقػػة قػػد تػػؤدي بالطفػػؿ لعػػدـ 

عػػػػدـ أداء الواجبػػػػات الدراسػػػػي كالغيػػػػاب و  جانبيػػػػة ليػػػػا عبلقػػػػة بمسػػػػاره از آثػػػػارً ر والعبػػػػث ممػػػػا يفػػػػ
                                                 

، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير، جامعة ورقمة،قسـ  1 : محي الديف مختار وآخروف،اإلىدار التربوي لدى طبلب العمـو
 . 69، ص 2005عمـ النفس و عمـو التربية، 
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خاصػػػة إذا تضػػػافرت عوامػػػؿ المنزليػػػة ممػػػا قػػػد ينػػػتج عنػػػو االنسػػػحاب التػػػدريجي مػػػف المدرسػػػة 
 1األسرة .

لتعامػػؿ ااالجتماعيػػة تفػػرض عميػػو االحتكػػاؾ واالخػػتبلط مػػع اآلخػػريف و إف طبيعػػة اإلنسػػاف 
المدرسة مشحونيف بضغوط انفعالية تحـر الطفؿ مػف إشػباع رغباتػو معيـ فإذا كاف جو البيت و 

بالغػػػػة مػػػػع  ةفانػػػػو يشػػػػعر بمتعػػػػ، الجسػػػػميالمقومػػػػات البلزمػػػػة لمنمػػػػو النفسػػػػي و وعمػػػػى األخػػػػص 
 المدرسة فرص السموؾ الذي تقاومو األسرة و يييئونو لو مف  اجماعات رفاؽ السوء لم

ليػػػا عبلقػػػة بمسػػػاره ، جانبيػػػة از آثػػػارً فػػػر و تعويضػػػيا بمسػػػالؾ أخػػػرى لميػػػو العبػػػث  ممػػػا ي 
عػػػدـ أداء الواجبػػػات المنزليػػػة ممػػػا قػػػد ينػػػتج عنػػػو االنسػػػحاب التػػػدريجي مػػػف لدراسػػػي كالغيػػػاب و ا

 2افرت عوامؿ أسرية .ظإذا تالمدرسة خاصة 
 أساليب التنشئة االجتماعية: 

ربيتػػػو إمػػػا تػػػؤثر أسػػػرة التمميػػػذ تػػػأثيرا كبيػػػرا عمػػػى حالػػػة التمميػػػذ التعميميػػػة فيػػػي تعمػػػؿ عمػػػى ت
بالتػالي تػؤدي إلػى تسػربو مػف تيػا ومحبتيػا أو عػدـ االىتمػاـ بػو و متابعبتشجيعو عمى الدراسػة و 

رسػػي لمتمميػػذ يجػػب أف نتػػذكر فػػي التسػػرب المد دورىػػاتحػػدث عػػف األسػػرة  و نو حػػيف  درسػػةالم
ؿ أف يبػػػدأ ىػػػو طفػػػؿ يقضػػػي فػػػي أحضػػػانيا عػػػادة مػػػا ال يقػػػؿ عػػػف خمػػػس سػػػنوات قبػػػوضػػػعو و 

 عاطفيما يييئو لو مف جو ثقافي واجتماعي و ا بالغا بنو يتأثر تأثرً أبالذىاب إلى المدرسة و 
ف أجػواء األسػرة الواقع أف مسالة فقر األسػرة تػنعكس ىػي نفسػيا عمػى عػدد مػواقتصادي و  

 .3حيث تصبح عوامؿ التغذية أكثر ضعفا مما لو كاف الدخؿ متوسطا أو موفورا
 
 
 

                                                 
 . 8العدد ، المغرب، مجمة دنيا الرأي، التسرب المدرسي دوافعو و أسبابو، : محمد البوزيدي 1
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 سي :ادر ال فشلالاالقتصادية الدافعة إلى  الظروف -3
ىنػػاؾ مجموعػػات مػػف المػػواطنيف فػػي الريػػؼ خاصػػة ال يسػػمح دخميػػا باالسػػتغناء التػػاـ عػػف 
أوالدىػػا فػػي العمػػؿ رغػػـ صػػغر سػػنيـ، وىػػذا نػػاتج بػػالطبع عػػف الػػنمط االقتصػػادي والسػػائد فػػي 

 الريؼ والتكويف العائمي مما يترؾ أثرًا واضحًا في حجـ التسرب مف المدرسة االبتدائية. 
لظػػػاىرة التسػػػرب تشػػػمؿ المػػػدف أيضػػػًا، وخاصػػػة الطبقػػػات الفقيػػػرة  إف األسػػػباب االقتصػػػادية

ف طبيعػػة النشػػاطات االقتصػػادية فػػي المدينػػة كثيػػرًا مػػا تخمػػؽ عرضػػًا أو طمبػػًا عمػػى  ،والعاممػػة وا 
عمالػػػة األطفػػػاؿ. حيػػػث نجػػػد أف كثيػػػرًا مػػػف األوالد فػػػي سػػػف التعمػػػيـ االبتػػػدائي يسػػػتخدموف فػػػي 

يػػت بالنسػػبة لمبنػػيف. أمػػا بالنسػػبة لمبنػػات فيػػف يسػػتخدمف المقيػػى ولػػدى الباعػػة المتجػػوليف والحوان
 لدى بعض األسر الميسورة. 

إف ىجرة بعض األفراد مف منطقة إلى أخرى أ ومف بمد إلى آخػر بحثػًا عػف الػرزؽ إليجػاد 
 1ظروؼ معيشة أفضؿ تضطر التمميذ إلى ترؾ المدرسة وااللتحاؽ بعائمتو.

الحالػػػة  بحيػػػث يعتبػػػر ضػػػعؼ، طالػػػب وأسػػػرتووعمومػػػا  المقصػػػود بيػػػا العوامػػػؿ الماديػػػة لم
تفوقػو فػي الدراسػة  ت التػي تحػوؿ دوف توافػؽ التمميػذ و كبر المشكبلأمف المادية لمطالب وأسرتو 

بحيث أف الجانػب المػادي لػو ارتبػاط وثيػؽ بالتحصػيؿ العممػي، وىػذا لمػا ينجػر عنػو مػف نقػص 
 المدرسية...ال  .التغذية، والسكف وارتداء المباس، وعدـ توفر األدوات 

ميف المبػاس الجيػد و المناسػب أإف عػدـ اىتمػاـ األب بالتمميػذ مػف حيػث تػ:مستوى الـدخل3- 
نقص والحرمػػاف فينػػزوي عػػف زمبلئػػو بػػال اممػػا يولػػد لديػػو شػػعورً  هتعػػود إمػػا لجيػػؿ األب أو لفقػػر 

 .2بالتالي تسبب لو كرىا كبير لممدرسةو 
أف يكػػػوف الناشػػػا قػػػد اسػػػتكمؿ اسػػػتقبللو  وىػػػذه  تبقػػػى إلػػػىمتػػػو منػػػذ المػػػيبلد و عبلقػػػة الطفػػػؿ بعائ

العبلقة البػد أف تخضػع ألنمػاط معينػة مػف القواعػد السػموكية السػائدة فػي العائمػة مػف جيػة كمػا 
الف العوامػؿ التػي تقػيـ تمػؾ ، لخطة موضػوعة مػف قبػؿ ذلػؾ مػف جيػة ثانيػة االبد أف تسير وفقً 
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نيػػا متواصػػمة التغييػػر تبعػػا لنمػػو الطفػػؿ كمػػا أ، العبلقػػة تبمػػغ مػػف الكثػػرة واالخػػتبلؼ حػػدا كبيػػرا
العقمػػػي واالنفعػػػالي وىػػػذا يسػػػتمـز مػػػف أفػػػراد العائمػػػة أف يكونػػػوا عمػػػى تمػػػاـ االسػػػتعداد لمواجيػػػة 
الظػػروؼ المختمفػػػة كمػػػا ىػػػي فػػي الواقػػػع ال كمػػػا ينتظػػػروف أف تكػػوف، وىػػػذه العبلقػػػة ليػػػا أىميػػػة 

جيػػػػا العائمػػػػة إال باإلىمػػػػاؿ ال تعالنيػػػػا ال تجػػػػد عنايػػػػة و بالغػػػػة نحػػػػو شخصػػػػية الطفػػػػؿ والواقػػػػع أ
التسػػرب مػػف المؤسسػػات التػػي تػػؤدي إلػػى اليػػروب والغيػػاب و  كبػػر المشػػكبلتأوالضػػغط، ومػػف 

 1التعميمية ىو عدـ االستقرار في الحياة .
فنجػد بعػض األسػر نظػرا لضػعؼ دخميػا المػادي ، كؿ ىذه العػوارض تػؤدي إلػى رسػوب التمميػذ

المتطمبػػات التػػي تطمػػب مػػف التمميػػذ مػػف حػػيف بعػػض شػػراء المػػواـز المدرسػػية و تعجػػز عػػف تحمػػؿ 
يػػذكر جػػودت عػػزت عطػػوي بعػػض العوامػػؿ االقتصػػادية التػػي تػػؤدي بالتمميػػذ إلػػى تػػرؾ و ، آلخػػر

 المدرسة وىي :
 إف الرسـو المدرسية والكتب والمبلبس تعد أشياء مكمفة جدا بالنسبة لبعض األسر الفقيرة . -
 ي العمؿ و حثيـ عمى ترؾ الدراسة .تمجا األسر الفقيرة إلى استخداـ األبناء ف -
 إجبار الفتيات عمى الزواج المبكر . -
 عدـ اىتماـ األولياء بالتعميـ . -

 أف الظػػػروؼ االقتصػػػادية الصػػػعبة والسػػػيئة التػػػي تمػػػر بيػػػا يقػػػوؿ عبػػػد الػػػرحيـ نصػػػر اهللو 
تجعميػػا تعػػاني مػػف لفقػػر والجػػوع و التػػي قػػد يصػػؿ وضػػعيا االقتصػػادي إلػػى حػػد ابعػػض األسػػر و 

ممػا يػدفع بالتمميػذ إلػى ، وى تعميـ متدني  بحيث ال يقـو الػولي بواجباتػو نتيجػة عجػزه ماديػامست
 2ترؾ الدراسة في المراحؿ التعميمية المختمفة .

% مػػف المتخمفػػيف 50ػ الػػنػػو مػػا يقػػارب أجػػد و ، 1959قػػد قػػاـ سػػيرؿ بيػػرت بدراسػػة سػػنة و 
فػػػي  األبحػػػاث التػػػي أجريػػػتالدراسػػػات و وقػػػد بينػػػت العديػػػد مػػػف ، سػػػر فقيػػػرةأدراسػػػيا ينتمػػػوف إلػػػى 
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تػرؾ المدرسػة أمػر شػائع بشػكؿ كبيػر لػدى التبلميػذ الػذيف ينتمػوف انجمترا أف التخمؼ الدراسي و 
 سر مف طبقات متواضعة .أإلى 
تجبػػػر التمميػػػذ عمػػػى القيػػػاـ ، أحيانػػػا نجػػػد أف األسػػػر التػػػي تعػػػاني مػػػف مشػػػكمة الػػػدخؿ الضػػػعيؼو 

لمسػػاعدتيا فػػي الكسػػب المػػادي ممػػا ينيػػؾ قػػواه، و يجعمػػو بأعمػػاؿ جانبيػػة بعػػد توقيػػت الدراسػػة 
ىػذا مػا يػؤدي بػو إلػى ضػعؼ التحصػيؿ وبالتػالي عمى مواصمة الدراسػة بشػكؿ جيػد، و  اقؿ قدرة
 التسرب .

وىنػػاؾ العديػػد مػػف الدراسػػات التػػي تناولػػت عبلقػػة المسػػتوى االقتصػػادي لؤلسػػرة بالتحصػػيؿ وقػػد 
قد أقيمت ىذه الدراسات في كػؿ و التخطيط التربوي، و ضيا في كتابأورد عبد اهلل عبد الدائـ بع

فػػػػي مختمػػػػؼ المراحػػػػؿ مػػػػف الواليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة وفرنسػػػػا وانجمتػػػػرا وألمانيػػػػا وسويسػػػػرا، و 
التعميميػػة فالتجربػػة التػػي قػػاـ بيػػا الباحػػث ىػػوارد عمػػى ثػػبلث أصػػناؼ مػػف األطفػػاؿ مػػف حيػػث 

 ت النتيجة المتوصؿ إلييا ىي :كانالقتصادي وأخرى مف األحداث الجانحيف و المستوى ا
 كمما انخفض المستوى االقتصادي لؤلسرة كمما اندفعت نحو التفكؾ . -
 . او اضطرابً  اسر األحداث الجانحيف أكثر األسر تفككً أ -
 .1سر األحداث الجانحيف أكثر األسر انخفاضا في المستوى االقتصادي أ -

كبيػػػر بػػػيف المسػػػتوى العممػػػي و المسػػػتوى وقػػػد توصػػػمت ىػػػذه الدراسػػػات إلػػػى انػػػو ىنػػػاؾ ارتبػػػاط 
 2االقتصادي لؤلسرة .

إف عػػػدـ كفايػػػة المػػػوارد الماليػػػة لؤلسػػػر ذات الػػػدخؿ الضػػػعيؼ و المتوسػػػط أيػػػا كػػػاف مصػػػدرىا 
يجعميا تعيش في أزمات متواصمة لتحقيؽ االكتفػاء الػذاتي المعيشػي ألفرادىػا بجميػع األسػاليب 

 .لتغطية نفقات الكراء
أو دائػػػـ  صػػػحة والتعميـ...وىػػػذا مػػػا يػػػؤدي إلػػػى اسػػػتعانتيا بشػػػكؿ موسػػػميوالغػػػذاء والممػػػبس وال 

 لف يكوف المقصود ىنا سوى التمميذ .و ، بعضبلت كؿ مف يقدر عمى شبو عمؿ
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إف حاجة األسرة في بعض الحاالت لمعيؿ قد يدفع الطفؿ خاصػة البكػر لمخػروج مػف المدرسػة 
تو الصػغيرة مشػوارىا فػي بيػا أسػر جؿ ضػماف لقمػة خبػز تواصػؿ أقصد المغامرة في الحياة مف 

 1يبرز ىذا عند وفاة األب أو تطميؽ األـ مثبل .الحياة  و 
حيػػث يعتبػػر الطفػػؿ فػػي بعػػض ، تعػػد الظػػروؼ االقتصػػادية مػػف أىػػـ العوامػػؿ الدافعػػة لمتسػػرب 

جػز عػف تحمػؿ كما أف البعض يع، مف مصادر الدخؿ فيستعاف بو عمى ذلؾ االعائبلت مصدرً 
 2بعض المستمزمات التي تتطمب المادة .و شراء لواـز المدرسة 

إف العوامؿ االقتصادية كما ىو معمـو لدى الجميع تمعب في كؿ المسائؿ دورا أساسيا و بػارزا 
عػػدـ كفايػػة فانخفػػاض المسػػتوى المعيشػػي و ، الظػػروؼ الماديػػة لمعائمػػة تكػػوف سػػبلحا ذو حػػديفو 

مػػػات متواصػػػمة لتػػػوفير وسػػػائؿ المػػػوارد الماليػػػة لمعائمػػػة ذات الػػػدخؿ الضػػػعيؼ يجعميػػػا تعػػػيش أز 
العػػػيش ألفرادىػػػا  ممػػػا يػػػدفع بػػػالمتعمـ إلػػػى الػػػدخوؿ إلػػػى سػػػوؽ العمػػػؿ لمتخفيػػػؼ مػػػف الضػػػغط 

ة الوالد عمى توفير مػا يحتاجػو قدر لعدـ ة و جافيترؾ الدراسة نتيجة الح، االجتماعي عمى األسرة
يشي لػدييا مرتفػع و ىناؾ عائبلت المستوى المع، مف أدوات مدرسية بالرغـ مف مجانية التعميـ

بػػذلؾ تتػوفر لػػدييـ الػػدوافع جػػؿ التحصػيؿ الدراسػػي و أريدونػػو مػف تسػتطيع أف تػػوفر ألبنائيػا مػػا ي
 الكافية لمزاولة دراستيـ .

إف البنية االقتصادية ألي أسرة تساىـ مساىمة فعالة فػي تحديػد مسػتواىا المعيشػي و اخػتبلؼ 
تكػػاليؼ تكػػاليؼ المعيشػػة و ، ىػػذا الرتفػػاعو عنػػو تػػأثير عمػػى ميزانيػػة األسػػرة  ىػػذا األخيػػر سػػيترتب

مػػػف جممػػػة عمػػػى الحيػػػاة االقتصػػػادية لؤلسػػػرة و  ثػػػر مباشػػػرأالقػػػدرة الشػػػرائية التػػػي ليػػػا و التمػػػدرس 
 العوامؿ المؤثرة في التسرب المدرسي نورد ما يمي :
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 مستوى الدخل األسري : – 3-2
متطمباتيػػػػا حاجاتيػػػػا و مػػػػف خبلليػػػػا تشػػػػبع األسػػػػرة يعتبػػػػر الػػػػدخؿ الوسػػػػيمة األساسػػػػية التػػػػي 

بالتػػػالي فػػػإف أي نقػػػص فػػػي االجتمػػػاعي، و النفسػػػي و ية لممحافظػػػة عمػػػى بنائيػػػا المػػػادي و األساسػػػ
ممػا يػنعكس سػػمبا ، نػوع الثقافػػة السػائدة فػي حيػاة األسػرةالػدخؿ يػؤثر سػمبا عمػى صػحة الطفػؿ و 

ىػػػذا السػػػياؽ يقػػػوؿ مرشػػػاؿ فػػػي كتابػػػو التػػػاريخي حػػػوؿ نظريػػػة فػػػي عمػػػى مسػػػتوى تعمػػػـ الطفػػػؿ، و 
 مايمي: م1891االقتصاد الرأسمالي سنة 

 1كثيرا ما يكوف التأثير الذي يقع عمى شخصية الفرد نتيجة مسألة الدخؿ
فكمما كاف دخؿ األسرة عاليا كمما زادت قدرتيا عمى تمبية حاجاتيا و تحسػيف وضػعيا فػي 

 دخؿ تػػػدىورالػػػة و العكػػػس كممػػػا قػػػؿ ة، ومػػػف ثػػػـ تػػػوفير مسػػػتمزمات الدراسػػػشػػػتى جوانػػػب الحيػػػا
خػػػرى لتػػػوفير دخػػػؿ يسػػػاعد بػػػو الوضػػػع االقتصػػػادي وفػػػي ىػػػذه الحالػػػة يمجػػػأ التمميػػػذ إلػػػى طػػػرؽ أ

 االنحراؼ .دراسة ويؤدي إلى التسرب و في المواظبة الا ينعكس سمبا عمى ىذا ممأسرتو و 
 الوضع المعيشي لألسرة: -3-3

يؤثػػر تػأثيرا الػػذي وفير متطمبػات الحيػاة ألفرادىػا و وىو الػذي ينػتج عنػو عػدـ قػدرتيا عمػى تػ
 يتمثؿ في :عػمى التحصيؿ الدراسي لديػيـ  و  سمبيا
 نػو ضػعؼ فػي الشخصػية فقمػة حرماف البدف مػف حاجياتػو الضػرورية كالتغذيػة الػذي ينػتج ع

س االضػطرابات الشخصػية الف اإلحسػايػا آثػار عمػى الحالػة االنفعاليػة و سػوء التغذيػة لالغذاء و 
 العضوية . األمف يبني أساسا عمى إشباعباالستقرار و 

  مػػى النمػػو غيػػر المػػريح ال يسػػاعد عسػػوء األحػػواؿ السػػكنية وازدحػػاـ المسػػكف غيػػر الصػػحي و
 اجتماعيا  فقد تكوف لو آثار مباشرة عمى تنشئتوالسميـ لمشخصية بدنيا ووجدانيا وعقميا و 

  أثاثػػو رث وغيػػر كػػاؼ ال يػػػوفر ، مظمػػػـ، رطػػب، يعػػرؼ المسػػكف غيػػر الصػػػحي انػػو ضػػيؽو
 1اجة الطفؿ مف نـو أو جموس مريح أو لعب .ال يشبع حالراحة و 
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مػػػاداـ أف عمػػػى أطفػػػاؿ العػػػائبلت الفقيػػػرة فػػػي المنػػػاطؽ السػػػكنية  ذات الػػػدخؿ المتػػػدني أف     
يعمموا ضمف وتيػرة أعمػى مػف تػدخؿ األطفػاؿ فػي العامػؿ االقتصػادي وتشػغيؿ األطفػاؿ مػا ىػو 

 حدة الفقر .إال وسيمة ىامشية لتحسيف توزيع الدخؿ وفي بعض الحاالت تخؼ 
المعيشػة يرة مع عدـ المواساة في الدخؿ ومستويات ثحاالت كفي واستخداـ األطفاؿ يترافؽ    

المتطمبػػػات عػػػب أدوار أخػػػرى لتغطيػػػة الحاجيػػػات و مل اليػػػدر والتخمػػػىممػػػا يكػػػوف دافعػػػا لمتسػػػرب و 
 األسرية 

 سي :ادر لا الفشلالظروف  الثقافية الدافعة إلى  –4
ببيئػػػة التمميػػػذ  وىػػي مػػػا يعػػػرؼ بالمؤشػػػرات الفكريػػػة األيديولوجيػػة والتكنولوجيػػػة التػػػي تحػػػيط 
ضػػػفاء نمػػػط معػػػيف  ثر فػػػي اتجاىػػػاتؤ وتػػػ التفكيػػػر والتصػػػرؼ حسػػػب  مػػػفمخرجاتػػػو السػػػموكية وا 

أمػػا إذا كػػاف ، التقػدـ والتطػػور إذا ارتقػػى مػػىع ودلػػيبلً  االمسػتوى الثقػػافي ويعػػد ىػػذا األخيػر مؤشػػرً 
 مؤشر عف التخمؼ واالنحطاط.عكس ذلؾ  فيو 

ف العامؿ الثقافي يمكف أف يشػكؿ كمػا كشػفت بعػض الدراسػات، عػامبل مػف عوامػؿ أحيث 
التسرب واالنقطاع عف الدراسة لدى األطفػاؿ. فػالمحيط األسػري الفقيػر تعميميػا قػد يخمػؽ سػياقا 

ى أنيػا وسػيمة األطفاؿ الدراسػة. كمػا أف نظػرة أوليػاء األمػور لممدرسػة عمػ غير مبلئـ  لمواصمة
فعالة لمصعود االجتماعي فقط، خصوصا فػي المنػاطؽ العشػوائية حيػث تنتشػر البطالػة وحيػث 
ال تضػػػمف الدراسػػػة الجامعيػػػة بالضػػػرورة إمكانيػػػة الحصػػػوؿ عمػػػى وظيفػػػة. وفػػػي ىػػػذه المنػػػاطؽ 

، M-F Langالمحرومػػة مػػف التنميػػة العمرانيػػة، يمكػػف أف يكػػوف رفػػض المدرسػػة، كمػػا يشػػرح 
 عبي لمسياسات االقتصادية واالجتماعية الحكومية.مرتبطا برفض ش

 المستوى الثقافي لممحيط األسري : 4-1
 المحيط البيئي ىو الذي يعيش فيو التمميذ مف العوامؿ المؤثرة عمى تحصيؿ التمميذ      

يسػػتطيعوا  فالمسػػتوى الثقػػافي المػػنخفض، لػػو ذو  فاألوليػػاء، خاصػػة المسػػتوى الثقػػافي لؤلسػػرةو  
لحيػاة  ابػؿ قػد ال ييتمػو ، في اغمب األحياف أف يوفروا الرعاية التعميمية الكافية ألبنائيـ التبلميذ

 أبنائيـ الدراسية .
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كمػا أنيػـ ال ، ال بػأداء واجبػاتيـ المدرسػية بمواظبػة أبنػائيـ عمػى الدراسػة و فبل ييتمػوف مػثبل
تكػػوف ىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف المدرسػػة   لػػفبمعنػػى أوضػػح و ، يقومػػوف بمتابعػػة مسػػار أبنػػائيـ الدراسػػي

 في حيف انو مف محفزات نجاح التمميذ متابعة األسرة لمشوار التمميذ الدراسي، األسرةو 
 نقاط قوتو .وتتبع نتائجو ونقاط ضعفو و 

( بخصػػوص ىػػذا ".... أمػػا بالنسػػبة لممسػػتوى الثقػػافي باعتبػػاره  J.Roubinيقػػوؿ ج.روبػػيف )و 
يظيػػر لػػدى األسػػر ذات المسػػتوى الثقػػافي فانػػو يشػػيع و ، مميػػذاحػػد عوامػػؿ التسػػرب المدرسػػي لمت

الضػػعيؼ بحيػػث أف ىػػذه األسػػر مػػف غيػػر الممكػػف أف تسػػاعد ابنيػػا فػػي دراسػػتو بطريقػػة جيػػدة 
 .1وصحيحة"

بعػد بصػورة كافيػة ألسػباب مختمفػة إف ىناؾ بعػض المنػاطؽ لػـ تصػميا الروافػد الحضػارية 
إلػى أف ممػا أدى ، إلييػا و انخفػاض مسػتواىاصػعوبة الوصػوؿ ى المػدف و مف بينيػا بعػدىا عمػو 

متدني و قد أدى ذلؾ عمى اتخاذ مواقؼ سػمبية مػف التعمػيـ عنػد تعيش في جو ثقافي متخمؼ و 
 قصػور الػوعي الثقػافي لػدى األميػيفلمسػتوى التعميمػي الضػعيؼ لآلبػاء و أىالي ىذه المناطؽ فا

ىػػـ عمػػى تػػرؾ المدرسػػة قبػػؿ إتمػػاـ يرغمػػوف أوالدمػػا ا فيػػـ كثيػػرً ، ضػػعؼ إدراكيػػـ لمنػػافع التعمػػيـو 
وىناؾ أيضا أسػباب أخػرى ثقافيػة   2المرحمة أو عدـ دفع أبنائيـ لمدخوؿ إلى المدرسة أصبل .

 لمتسرب يمكف أف نمخصيا فيما يمي :
 الوعي الثقافي لدى بعض األسر: قصور 4-2

األضػػرار التػػي تمحػػؽ  درؾتػػالػػوعي الثقػػافي لػػبعض األسػػر يجعميػػـ ال  انعػػداـقصػػور أو إف 
سػػميمة لمتعمػػيـ التػػي انتشػػرت فػػي أوسػػاط الغيػػر  النظػػرةو جػػراء انقطػػاعيـ عػػف الدراسػػة  اائيػػبأبن

 .صعوبة الحصوؿ عمى فرص عمؿالمجتمع بسبب البطالة المتفشية و 
 
 

                                                 
، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة ماجستير، جامعة ورقمة، قسـ 1 :محي الديف مختار وآخروف، اإلىدار التربوي لدى طبلب العمـو

 . 46ص  ، 2005، عمـ النفس و عمـو التربية
 . 150ص ، المرجع السابؽ، : فيمي محمد سيد 2
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 قصور الوعي بأىمية التعميم:  4-3
انتشػار األميػة لػدى بعػض يكثػر في بعػض المنػاطؽ الريفيػة المنعزلػة إال أنو اجباريتو  رغـ 
 سموكات لتشجيع أبنائيـ عمى ممارسة التعميـوكذلؾ ال تتوفر لدييـ اتجاىات و ، األسر

التػػي تتمثػػؿ فػػي المكتبػػات  يا فػػي البيئػػة المحيطػػة بالتمميػػذ و انعػػداموضػػعؼ المػػؤثرات الثقافيػػة و  
سػػات التعميميػػة المؤسو والنػػوادي الثقافيػػة  حيػػث تمعػػب ىػػذه األخيػػرة دورا مكمػػبل لػػدور المدرسػػة 

 األخرى .
 تقاليػػدىـ  لتعمػػيـ كأنػػو شػػيء غريػػب عػػف قػػيميـ و الموقػػؼ مػػف التعمػػيـ بصػػورة عامػػة :اعتبػػار ا
 تخوؼ بعض اآلباء مف خروج أبنائيـ عف طاعتيـ أو عدـ تمسكيـ بعادات أبائيـو 
 أجدادىـ و ترؾ البنيف لمريؼ، مما يؤثر عمى اآلباء مف النواحي االقتصادية و  

 ية .و االجتماع
 واطنيف عػدـ ضػرورة تعمػيـ الفتػاة وخاصػة الموقؼ مف تعميـ الفتػاة : يػرى عػدد كبيػر مػف المػ

كثيػػػرا مػػػا ا المدرسػػػة فػػػي المرحمػػػة المتوسػػػطة و تركيػػػفػػػي الريػػػؼ وىػػػـ يحبػػػذوف زواجيػػػا المبكػػػر و 
 حاجاتيـ لجيود الفتاة في العمؿ المنزلي .ف عدـ اقتناعيـ بفائدة التعميـ و يعبروف ع

 تكنولوجي في وسائل االتصال :التقدم ال 4-4
 ذلؾ بتقميد الثقافة األجنبيةثر سمبا عمى مجتمعنا و أالمتسارع إف التقدـ التكنولوجي  
الدينػػػػػي  فاسػػػتخداـ االنترنػػػت مػػػف ي شػػػكمت خطػػػرا عمػػػى النسػػػؽ الثقػػػافي واالجتماعػػػػي و بالتػػػالو  

 اليروب مف المدرسة.العزوؼ و  جانب الشباب بصورة خاطئة تشرد الذىف فتتكوف لديو فكرة
 نشرىا بيف أبناء المجتمع لمجتمعات األخرى لجمب ثقافاتيـ و السعي وراء االحتكاؾ باو 
 المستحدثة التي تشجع المتعمـ عمى التسرب.ود فروؽ بيف الثقافة التقميدية و يؤدي إلى وجو 
 القنوات الفضائية العابرة لمحدود:  4-5

عمومػػا ومسػػتيمكي البػػرامج مػػف فئػػات الصػػغار  اإلعػػبلـلمسػػتيمكي  ةتعػػد القنػػوات الموجيػػ 
نراه يحصؿ خبلؿ السػنوات األخيػرة لمػا أحدثػو  خصوصا حيث صار ذلؾ مف أكثر وأعنؼ ما

فػػػي بنػػػاء  ضػػػروريةمػػػف ضػػػجة إعبلميػػػة حػػػوؿ بػػػرامج الطفولػػػة المبكػػػرة التػػػي يعتبرىػػػا الػػػبعض 
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ئج بعػػػض الشخصػػػية مػػػف الناحيػػػة الثقافيػػػة  غيػػػر أف ىنػػػاؾ مػػػف أثبػػػت العكػػػس مػػػف خػػػبلؿ نتػػػا
الدراسػػات كالتسػػػرب واليػػػدر والتخمػػي والفشػػػؿ الدراسػػػي فػػي مراحػػػؿ تعميميػػػة أوليػػة نتيجػػػة لمممػػػؿ 

التي فرضت عمى بعض المتعممػيف العػزوؼ عػف الدراسػة  وخاصػة وروتينية الموقؼ التعميمي 
 1في المراحؿ اإلعدادية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 31.30، ص.ص، : التسرب المدرسي ) دراسة تحميمية (، المرجع السابؽ 1
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 خالصة :

األسػرة كمؤسسػة مػف ابتػداًء مجمؿ العوامػؿ الدافعػة  مف خبلؿ ىذا الفصؿ تـ التطرؽ إلى     
 الطبلؽ و االجتماعية معرجا عمى أنماطيا وخصائصيا ومجمؿ وظائفيا  أولى لمتنشئة

وضػػحنا مػػف  أمػػا المتغيػػر االقتصػػادي فقػػد، اسػػتبعاد األبنػػاءو  تعػػدد الزوجػػاتو التفكػػؾ األسػػري و  
 أمامػدى تػأثر التمميػذ بػذلؾ،ي و والفقػر والوضػع المعيشػمؤشػر السػكف خبللو مسػتويات الػدخؿ و 

أنػػواع العوامػػػؿ الثقافيػػة ومسػػػتوى  فصػػؿ عػػػخػػبلؿ ىػػػذا الف ناالنسػػبة لممتغيػػر الثقػػػافي فقػػد تحػػػدثب
 التكنولوجيا الحديثة.ثر وسائؿ األعبلـ و أالوعي والقصور بأىمية التعميـ و 
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 يديتم
 إف الدارس لموضوع االستبعاد االجتماعي يستوجب عميو االستطبلع في المجاؿ البشري 

عمينا الحكـ مسبقا عمى المجتمع اإلحصائي أنيـ  باالمبريقي لمكاف دراستو ،لذا ال يستوجو 
استبعادا طوعيا أو كرىيا أو وصما و يعانوف تيميشا و مستبعديف اجتماعيا أو مقيوريف أ

اجتماعيا مف دوف التعرض إلى معرفة خصائص المجتمع بما في ذلؾ مف جميع المقاطعات 
يوجد في ىذه المناطؽ ما التي تمس كؿ مف نعمؿ معيـ مف مجتمع بحثنا  لمتعرؼ عمى مدى 

مع المجتمع في المكاف المناسب و  أنناالتأكد مف مؤىبلت ونقائص ومشكبلت ولمتعرؼ و 
 االستبيافالدراسة والمباحثة و  إلىالدراسي المناسب قبؿ التطرؽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الفصل الخامس:الدراسة السوسيو اقتصادية والثقافية لوالية الوادي 

 

 
    

 الحياة االجتماعية لوالية الوادي -1
 التسمية: -
كانػػت أرض سػػوؼ تسػػمى الػػػظاىرة قػػاؿ القدمػػػػاء أنيا سػػمػيت بذلؾ ألنػيا أوؿ قطػػعة في    

األرض ظيرت بعد نفػػطو حيف انحػصر عنيا ماء الػػطوفاف كػػػما أف أرض نػػفزاوة ظػػير مػػػنيا 
قيؿ ألنيا ’ ػػوؼ ثـ صارت تسمػػػػػى أرض س، جانػب في ذلػػؾ وىو إلى اآلف يػػػسمى الػػػػظاىرة

ألىؿ الصػػػػػوفة ألف كؿ عػػػػػابد مف أىػػػؿ التصوؼ ينقطع لمعػػػػػبادة فييا وقيؿ  كانت محبلً 
سميت بذلؾ ألف أىميا األولػػػيف كانوا يمبػسوف الػصػػػػوؼ مف أغناميـ لػػعدـ وجود غيره مف 

 المنسوجات عندىـ .
 قيؿ كاف بيػا رجػؿ عػميػـ أي صاحب حكمة يسمى ذا السوؼ سمػيػت ىػذه األرض بػو و    
وقيؿ سميت بسوؼ فرقة الممثمػػػػػػيف ) أىؿ المثاـ أي ، الػػػػسوؼ في الػمغة معناه العمـ والحكمةو 

ابف خمدوف ما يفػػيد أنيـ مروا بيذه األرض ولعميـ سكنوىا  مقدمة النقاب ( مف البرابرة  ففي
معنػػاىا ػػة مف الكممة الػبربػرية أزوؼ و أو فعموا فييا شيئا فسميت بو، وقػيػػػؿ أنيا مشتقػػػ امنً ز 

مف الشػػػػػػاـ وفدوا إلى المػنطقة ضػمف الفتح اإلسبلمي فػسموىا  اوقػيؿ أف ىنػاؾ عربً  الوادي
ائؿ طػػػػػرود إلى بينما يذىب البعض اآلخر إلى أنو حيف قدمت قب، باسـ البمدة التي قدموا منيا

ـ قالوا نسػػكف تمؾ السيوؼ أي الكثبػػاف الرممية 1398ىػ / 800ىذه المػػنطقة في حػػػػػدود سنػة 
 لتشابو قمميا بالسيػوؼ الحادة لكف الياء حذفت لكثرة االستعماؿ .

 بينما يذىب، أما تسمية الوادي فيردىا بعض المحمميػػػػف إلى أنػػػو كاف محؿ جريػاف وادي  
كثرتيـ وعدـ لى أف شخصا لما رأى قبائؿ طرود و فريؽ آخر إلى أف أصؿ الكممة يعود إ

 1مما أقبؿ منو موج إال وتبله أخر.انقطاعػػيـ كالوادي ك

 الحياة االقتصادية والثقافية لوالية الوادي -2
جػزائر ما بيف خطي عرض تقع وادي سػوؼ في الجػنػوب الشػرقي لم الموقع و المساحة :

درجة شرقا تػقريبا، ومف ناحية  8درجة و  6درجة شماال وما بيف خطي طوؿ 34درجة و 31
                                                 

1
 .18، ص2015ـ األطهض انظوطيو التصبدي نواليخ انوادي، وكبنخ انتًُيخ االجتًبعيخ وانخاليب انجواريخ انوادي، ة ط ـ 
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مف شػماال جػبػاؿ أوراس النمػامشة ومف الغرب واحات وادي ريغ  و الحػدود الطػبيعية فػيحدىا 
 الجنوب الصحراء البكرة 

ي والية تبسوالشماؿ الشرقو ، أما الحدود الجغرافية فيحدىا شرقا الجميورية التونسية        
ووالية ورقمة مف ، مف الغرب والية الجمفةالشماؿ الغربي والية بسكرة ،و ، شماال والية خنشمةو  

بنسبة  ،أي 2كمـ 44586.80الجنوب الغربي والجنوب .وتتربع عمى مساحة تقدر بحوالي 
1.87%  

 مف مساحة التراب الوطني  .

 لوالية الواديالتنظيم اإلقميمي واإلداري  -3
التضاريس :  تنقسـ التضاريس لوالية الوادي كاآلتي :– 3-  

منطقة سوؼ :  منطقة رممية وتغطي كامؿ إقميـ سوؼ مف الناحية الشرقية  -أ     
 والجنوبية .

مف مساحة سوؼ وتتواجد ¾ العرؽ:منطقة رممية تتمثؿ في الكثباف الرممية التي تحتؿ   -ب
 لمعروؼ باسـ العرؽ الشرقي الكبير .ـ ( وا120ـ إلى 80عمى خط مرتفع شرؽ غرب ) 

مف  03منطقة وادي ريغ : نوع مف اليضاب الحجرية التي تمتد مع الطريؽ الوطني رقـ  -ج
وتعتبر منطقة وادي ريغ أراضي ، غرب الوالية إلى جنوبيا التي تضـ دائرتي جامعة والمغير

.فسيحة وشاسعة  
1بعض األودية .كما تتواجد بيا ، و تمتد حتى حدود والية ورقمة   

في الناحية الشرقية مف الوالية وتمتد منطقة المنخفضات : وتسما منطقة الشطوط  -د   
ـ ( ومف بيف الشطوط المعروفة 40 -ـ و 10-متغير بيف ) نحو الشرؽ بانخفاض متتابع و 

ببمديتي الحمراية و سطيؿ .   48شط ممغيغ ومرواف بالقرب مف الطريؽ الوطني رقـ   
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الشريط الحدودي : يتكوف مف دائرة الطالب العربي التي تعد ثبلث بمديات :) الطالب  -ىػ   
% مف تراب 48)   2كـ 21.569.60بف قشة ( وتقدر مساحة بػ ، دوار الماء، العربي
1الوالية  

 المناخ :  -
إلى  متر بينما ينخفض وسط شط ممغيغ80أمػػا ارتفاع سوؼ عف سطح البحر فيو       
بذلؾ فاف المنطقة تتميز و ، وىو أكبر انخفاض في الجزائرمتر تحت سطح البحر  24حوالي 

 بطبعيا المناخي المتمثؿ
في المناخ الصحراوي . فقد ترتفع فيو درجة الحرارة في النيار صيفا إلى ما يقارب الخمسيف  

 درجة الصفر،
وريح البحري ، ي فصؿ الصيؼمف الرياح التي تيب عمييا ريح الشييمي الحارة خاصة فو  

عند اعتداؿ الفصوؿ أمػػػػا األمطار فيي نادرة لبعد المنطقة عف المسطحات المائية حيث يبمغ 
ممـ .35معدؿ التساقط خبلؿ السنة   

 الجانب التاريخي : -
 : ما قبؿ التاري 

 لكػػؤلالقػػد انتقمػػت التجمعػػات البشػػرية إلػػى وادي سػػوؼ عبػػر القػػروف الغػػابرة بسػػبب تػػوفر       
وانجػػػػذب إلييػػػػا كبػػػػاقي ، والمػػػػاء والصػػػػيد ليػػػػذا تواجػػػػد بيػػػػا اإلنسػػػػاف القػػػػديـ منػػػػذ زمػػػػف سػػػػحيؽ

ذلػػػػؾ أف الحيوانػػػػات ، تػػػػدؿ الشػػػػواىد التاريخيػػػػة عمػػػػى وجػػػػػػود الحيػػػػػػػػاة الغػػػػابرة بالمنطقػػػػةو المناطق
المقػػػى فظػػػت لنػػػا األرض البقايػػػا األثريػػػة و حيػػػث ح، النباتػػػات الصػػػحراوية كانػػػت غزيػػػرةو المحميػػػة 
عثػػر عمػػى  1957منيػػا أنػػو فػػي سػػنة ، أظيػػرت بعػػض االكتشػػافات معمومػػػػػات ىامػػةو العظميػػة 

ىيػػػػكؿ عظمػػي لفيػػؿ عظػػيـ منقػػرض مػػف فصػػيمة المػػاموث فػػي حالػػة جيػػدة مػػدفونا شػػرؽ حاسػػي 
كمػػػػا عثػػػػر عمػػػػى صػػػػدؼ ، بػػػػالجزائر العاصػػػػمة ودؼ البػػػػار خميفػػػػة وىػػػػو اآلف محفػػػػوظ فػػػػي متحػػػػ
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ؽ الشػػرقي الكبيػػر وقػػد عثػػر عمػػى بيضػػة كاممػػة لمنعػػاـ عمػػى رخويػات ومحػػار بػػيض النعػػاـ بػػالعر 
 عمؽ ستة أمتار في واحة ىبة .

كما أف المحطة األثرية لفترة ما قبؿ التاري  منتشرة بكثرة في سوؼ وتحتوي عمى الصواف     
ويمكف تقسيـ ىذه البقايا إلى قسميف :، المنحوت مف أدوات كثيرة  

المو واضحة في الجنوب والعرؽ.       معالعصر الحجري المصقوؿ و -أ         
العصر القفصي ويغطي القسـ الشمالي .-ب       
 األمازيغ : 

بمد المغرب بما فييا التخػػػـو الشمالية  ومعروؼ تاريخيا أف األمازيغ مواطنمف ال     
لمصحراء وتبعا لذلؾ فإف ىذه الشعوب سادت وبادت بالمنطقة ربما لـ يبؽ منيا إال بعض 

وغيرىا .، تافرزيت، تافزويف، ػار المتمثمة في أسماء عدة قرى منيا تاكرمستاآلثػػ  
  :الفينيقيوف 
وكانت مساكنيـ في ، ترجع أخبار جميور المؤرخيف أف الفينيقييف قد بمغوا أرض سوؼ     

نية المدينة التي شيدىا برابرة زاناتو حيف قدموا سوؼ اوادي الجرد  
 :اإلغريؽ 
لـ يعثر عمى اثر إغريقي بالمنطقة سوى ما ذكره المؤرخوف اإلغريقي ىرودوت عمى      

قبؿ الميبلد . 60حوالي س تواجد بحيرة تريتوف التي ىي  خميج قاب  
 :  الرـو
ؽ ـ حيث 22و  19المناطؽ الجنوبية مػػػػا بيف سنتي سوؼ و  اكتشاؼحاوؿ الروماف       

حاكـ مقاطعة افريقية بغزوة عمى غدامس ونصب بيا حمية مكثت   قاـ كورنيميسبااليوس
ثـ قاـ بحممة أخرى إجتاحت كؿ الجنوب الشرقي . ولـ يكتؼ الروماف عند ، بعض الوقت

البميدة بؿ بنوا قرى عديدة أخرى في مختمؼ أرض دوميـ سوؼ بالسكف في الجردانية و ق
ػػبة وغرد الوصؼ . ومف الشػػواىد التي الرقيثار ذلؾ في سندروس و في قمػػار و سوؼ ويوجد آ

 تبرىف عمى تواجػػػد الروماف بالمنطقة ىي العثور عمى عدد كبير مف النقود الرومانية
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و النوميدية بسوؼ .   
 :البيزنطيوف 
وطبعا خبلؿ ىذه الفترة ، ـ بعدما أبادوا الو نداؿ555جاء البيزنطيوف إلى الببلد سنة       

انتشارا كبيرا حيث تجذر ىذا الديف في وادي سوؼ أيف توجد الكثير عرفت الديانة المسيحية 
 قمار التي بيا مقر األسقػفية .و  ة بسحبافمف األدير 
 :العصر اإلسبلمي 

فتحت وادي سوؼ في عيد عقبة وكاف آف ذاؾ عيف حسانا عمى رأس جيش وأمره بالتوغؿ   
ضمف سرايا حساف التي تمقف  وكاف، في المنطقة مابيف بسكرة وورقمة بما فييا إقميـ سوؼ

فكانوا النواة األولى لوجود قبيمة بني عدواف ، تعاليـ اإلسبلـ بالمنطقة البعض مف بني عدواف
 بأرض سوؼ .

 :االستعمار الفرنسي 
لقد بدأت مأساة أىالي سوؼ باليجـو الكاسح الذي شنتو القوات الفرنسية بقيادة العقيد        

 26ثـ ما لبث العقيد إف رجع إلى تقرت ليعيف يـو  ،1854ديفو خبلؿ شير ديسمبر 
قائدا عمى تقرت ووادي ريغ ووادي بف فرحات ممثبل لفرنسا و  سي عمي باي 1854ديسمبر 

 1881سوؼ وسمـ لو برنوس التولية . ولـ تتمكف القوات الفرنسية مف احتبلؿ سوؼ إال سنة 
 . 18871وتمركزت بمدينة الوادي حوالي سنة 

ورغـ وجودىا تحت الحكـ ، مف عزلة المنطقة بسبب الموقع الجغرافي الصحراويوعمى الرغـ 
العسكري المباشر فمـ تكف بمعزؿ عف األحداث الوطنية فمقد امتدت إلييا ثورة الشي  المقراني 

كما شممتيا دعاية األمير محي الديف بف ، حيث نزليا بومرزاؽ وسي عزيز بف الشي  الحداد
لمياجمة أعواف  1871ي مارس زليا الثائر محمد بف التومي بوشوشة فاألمير عبد القادر ون

 .ي حاكـ تقرت كما انتشرت بيا دعوة الشريؼ محمد بف عبد اهللاعمي ب
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 نظاـ الجماعة: – 2-1
ف معظـ األحياف عف ضغوط منذ استقرار السكاف بوادي سوؼ عاش أىميا بعيدي      

فاختاروا ، السبلطيف مما جعميـ يعيشوف حياتيـ اإلجتماعية في استقبلؿ تاـ تقريباالحكاـ و 
فيـ يمثموف المرجعية ، األعيافلذي يرتكز عمى كبار العروش و ألنفسيـ نظاـ الجماعة ا
رجي في المواقؼ الحاسمة كتيديد خاتأكد دورىـ في األوقات العصيبة و اإلجتماعية لمسكاف وي
 أعماؿ جماعية لقد كاف لكؿ عرش شي  تسنده جماعة اخمية أوأو خبلفات ونزاعات د

 ومجموع الشاي  ىـ الجماعة .
 التأقمـ مع الظروؼ :  – 2-2

د وادي سوؼ جزء مف الصحراء الكبرى تتميز بخصائص تبدو قاسية وصعبة عن     
، المسافةالرياح العاتية وقمة المياه والرماؿ المتحركة وبعد البعض كالحر الشديد في الصيؼ و 

 إال أف أىؿ سوؼ استطاعوا بعبقريتيـ التأقمـ مع ىذه الظروؼ بؿ وتوظيفيا لصالح األماف
 االكتفاء الذاتي مف ذلؾ :و ، االستقرارو  
 الغوط:  –أ   

 تحقيؽ األىداؼ التالية :        فر مساحات واسعة لغراسة النخيؿ و وىو ح      
 ىادئ.* توفير منطقة ذات جو معتدؿ و    

 * االقتراب مف منابع الماء لغرس النخيؿ عمى البعمي بحيث يستغني عف الساقي        
 1توفير الماء لسقي المزروعات المعاشية  األخرى.و 
 حفر اآلبار : -ب

وذلؾ لتوفير الماء الصالح لمشرب سواء داخؿ المناطؽ الحضرية أو عبر الطرؽ في      
قرية لعؿ العبو ، تجييز ىذه اآلبارجزء مف الحبوس يصرؼ عمى صيانة و  الصحراء بؿ كاف

في األدوات التابعة لو إذ أنو في مدة قصيرة تستطيع جمب تظير أكثر في ىندسة البئر و 
 كمية معتبرة مف المياه .
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 البناء: -ىػ 
التيجاف األعمدة و بلمي مف حيث األقواس و تميز البناء في سوؼ بالطابع المعماري اإلس     

 والقباب
الحجارة متوفرة محميا كالجبس و الصحف المطؿ عمى اليواء وسط البيت وذلؾ بالمواد الو  
بحيث أنيا مقاومة  جذوع النخؿ . وأىـ ما يميز المنطقة في ىذا المجاؿ القبة أو الدمسةو 

جو توزيع مياه األمطار كما أنيا توزع و تكسر أشعة الشمس مما ينعكس عمى لتراكـ الرمؿ و 
طمقت أوقد لفت ىذا الطابع المعماري الكاتبة األلمانية إيزابيؿ إبرىاردت ف، الغرفة بالبرودة

 1تقريبا. 1900قبة و ذلؾ في حدود سنة سـ مدينة األلؼ قبة و عمى مدينة الوادي ا
 االكتفاء الذاتي:  2-3

افظ السكاف سوؼ بعيدة شيئا ما عف العواصـ والحواضر المعروفة قديما وحتى يح ربما لكوف
فكاف عمييـ اإلستفادة القصوى لما ، كتفاء الذاتيستقبلليـ عمدوا إلى تحقيؽ االاعمى أمنيـ و 

تبعا ليذه السياسة لؾ كانت عنايتيـ كبيرة بالنخيؿ ومختمؼ الحرؼ و ىو متوفر لدييـ لذ
 2أىؿ سوؼ المجاعة منذ استقرارىـ .الحكيمة لـ يعرؼ 

 الفبلحة:  –2-4
 النباتي :الغطاء  -أ 

الحشائش بالنمو تات واألعشاب و اسمحت ألنواع عديدة مف النب تمؾ الظروؼ المناخية      
رحؿ مف البدو عمى ممارسة الرعي فمف الحشائش العمفية التي ساعدت ال، الكثيؼ بالمنطقة

نتشر كما ت، غيرىاالطازية و ، القريطفة، تربيتو المواشي أصناؼ كثيرة مف بينيا : الحمفاءو 
الحنظؿ أما شجر ، الفجؿ، التداوي كذلؾ منيا :الحرمؿبأرض سوؼ عدة نبتات لمرعي و 

 غيرىا .العرعار و ، الزيتو، األرطى، يحتطب منو الحطابوف فيي : الرتـ الذيالصحراء 
الدالع تشتير بيا سوؼ منيا  ةفواكو فيي أنواع عديدأما النباتات المسقية مف خضر و 

ال التي تعتبر المصدر األوؿ لمدخؿ و ى اإلطبلؽ فيي النخمة ...أما أىـ شجرة عم االبطاط
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دقمة بيضاء ، الغرس  المسوح، مف أىـ أسماءىا : دقمة نورنوع و  200يقؿ عدد أنواعيا عف 
 يرىا غوتكرمست  و 

 الثروة الحيوانية : –2-5
ومنيا األليفة ، حشرات كثيرة الوحشية التي إنقرضتعاشت بوادي سوؼ حيوانات و       
مف الحيوانات التي كانت منتشرة وتعيش يعتبر الغزاؿ مازالت تربى وتعيش إلى اليـو و  التي

ما تشتير ك، لكنيا تعرضت لحممة إبادة مما جعميا نادرة في المنطقةبكثرة في سوؼ و 
مف أشير طيورىا : الحمير والخيؿ وغيرىا . و ، الضاف، الماعزالمنطقة بتربية اإلبؿ و 

 العقاب ...، الخفاش، البـو، النعامالنقاز
يضا الزرزومية  كما أف حشراتيا كثيرة أ، ومف الزواحؼ الشرشماف الذي يعرؼ بسمؾ الرماؿ

 1.الفراش الصرصار و ، كالعقرب
 التجارة : –2-6

عبلميا وثقافيا كبيرا في حياة سوؼ كمياف سوؽ الوادي يمعب دورا تجاريا و كا       حيث ، ا 
كما كانت تنطمؽ منو ، غيرىا تسوؽ ىناؾالفائض مف المنتوجات الفبلحية والحرفية و  كاف

، وادي ريغ، الزاب، الجريد، الونزة، إلى سوؼ أىراس، القوافؿ التجارية إلى كؿ اإلتجاىات
الشاي و مة وغدامس لبيع التمر والدىاف والصوؼ والجمود ... وجمب القمح والسكر و ورق

 وؽ ممتقى إعبلمي وثقافي يتعارؼ فيو الناس عف أخبار بعضيـغيرىا . كما كاف الس
 2التزود بجديد األخبار.فوف فيو حوؿ العمماء لبلستفتاء و يمتو  

 لواليـــــــــــة الـــــــوادي   :واإلداري  التنظيـم اإلقميمــي -3

التقسيـ  نبثقت مفاوالتي  ، والية الوادي مف الواليات التي تقع في الجنوب الجزائري  فإ
(، ولقد خطت خطوة  39والتي أصبحت بموجبو والية تحمؿ رقـ ) ، 1984اإلداري لسنة 

في ىـر ا بفضؿ الجيود المبذولة مف طرؼ أعمى سمـ ذوى، ىائمة في مجاؿ التنمية
ؾ اذوك، اإلطارات المساعديف لوالسمطة الخاصة بالوالية والمتمثؿ في والي الوالية و 

                                                 
1

 ـ ص .2015ـ  انًزجع انظبثك انخزيطخ االجتًبعيخ نهفمز نواليخ انوادي، 
2

 ـ ص .2015ـ  انًزجع انظبثك انخزيطخ االجتًبعيخ نهفمز نواليخ انوادي، 
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 ييفذتنفيواجدة في الوالية مف مديريف مختمؼ القطاعات المت الساىريف عمى سير مصالح
طارات وأعواف وغيرىـ مية الفبلحية  حيث أصبحت مف الواليات نوأما في مجاؿ الت، وا 
تزاؿ تعترضيا عدة حواجز معيقة منيا الطبيعية ا ورغـ ىذا م، المنتجة لمبطاطا  والتمور

ومنيا الحواجز المادية والبشرية ، فيوالمتمثمة في الظروؼ المناخية والموقع الجغرا
وىذا ما ينتج عنو بعض الصعوبات ، المتمثمة في قمة اإلمكانيات المادية وعنصر النخبة

كادمية التي نعداـ المراجع األاكقمة المصادر و نتقاء المعمومات  االتي تواجو الباحث في 
أحيانا التي يعتبرىا  وكذالؾ بعض الحواجز البيرو قراطية، تتناوؿ المنطقة بشكؿ مفصؿ

 البعض إجراءات تنظيمية نظرا لموضع الخاص الذي تعيشو الببلد ككؿ .
 دائػػػرة   12تضـ  و  ²كمـ 44586.80بػ :  مساحة تقدر عمىالواديتتربع واليػة و       

 بمديػػػػة. 30و 
 :األخرىالبمديات سافات الفاصمة بين مقر الوالية و الم( يبين 03جدول رقم ) 

 الػػمػػسػػافػػػػػػػػػػػة  ) كمـ ( الػػبػػػمػػػديػػػػػػػػة الػػرقػػػـ
 06 كػػويػػنػػيػػػػف 01
 36 الػػرقػػيػػبػػػة 02
 110 الػػحػػمػػرايػػة 03
 15 قػػػػػػػمػػػػػػػػػار 04
 13 تػػغػػػػػػػػػزوت 05
 20 ورمػػػػػػػػػػاس 06
 20 الػػدبػػيػػمػػػػػة 07
 12 ع الػكػػريػػػػـ حػػسػػانػػي 08
 30 حػػػاسػػػي خػػمػػيػػفػػػػػػػة 09
 10 الػػػطػػريػػفػػػاوي 10
 26 الػػمػػقػػػػرف 11
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 22 سيدي عوف 12
 10 الػػػربػػػػاح 13
 13 الػػنػػخػػمػػة 14
 16 الػػعػػقػػمػػػة 15
 08 الػػبػػيػػاضػػة 16
 28 أمػػيػػػػػو ونػػػػسػػػػػة 17
 20 وادي الػػعػػمػػنػػػػػػػدة 18
 85 الػػطػػالػػب الػػعػػربػػػػػي 19
 110 جػػػػػػامػػػػعػػػػة 20
 115 سػػػيػػػدي عػػػمػػػػػراف 21
 144 الػػػػػػػمػػػػػرارة 22
 139 تػػنػػػدلػػػػػػػػػػة 23
 163 أـ الػػطػػيػػػػور 24
 134 دوار الػمػػػػػاء 25
 150 بػػػف قػػػشػػػة 26
 194 الػػػمػػغػػيػػػػػر 27
 144 أسػػػطػػػيػػػػػؿ 28
 203 سػػيػػدي خػػمػػيػػػػؿ 29
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 مديات والية الوادياليشاشة لبمؤشرات التصنيف حسب درجة -4
 تقنيات جمع البيانات -4-1
 في ىذه الدراسة عمى األساليب اآلتية في جمع البيانات : االعتمادتـ  
 اعتبارى : عف طريؽ وكالة التنمية االجتماعية وعممراسمة المديريات والجيات المختصة  

بالتالي ت المعتمدة في الدراسة و توفػر عمى بنؾ لممعػمومات يضمف تغطية المؤشرايالباحث ال 
إلى التنسيؽ مع مختمؼ المديريات والمصالح المختصة كؿ حسب مجاليا لتزويػدنا  ألج

عػمومات الضروريػة التي تسمح بإعػداد الدراسة عػمى أكمؿ وجو والوصوؿ إلى بالبيانات والم
 اليدؼ المنشود .

بالدرجة األولى عمى الدليؿ اإلحصائي الصادر مف مديرية  االعتمادوثائؽ مختمفػػػػػػػػة :تـ  *
 تييئة العمرانية لوالية الوادي .التخطيط وال

 تحميل البيانات :  -4-2
يتـ تفريغيا ، بعد الحصوؿ عمى كؿ المعمومات وتحديد مجاالت وكذلؾ مؤشػػػػرات الدراسة  

المؤشرات المعتمدة. ثػػػػػػػػـ تحميؿ تمؾ  المعػطيات ػداوؿ يعػبر كؿ منيا عػمى إحػدى عمى شػكؿ ج
ػكاف لمتعػرؼ عػمى جوىػر ذلؾ الجانػب في كػؿ بمدية ومػػػدى نسبة توفره مقارنة مع  حاجة الس

إليو لمػوصوؿ إلى تفػسيرات منطقػية مقنعة تحدد األسباب الرئيسية لنقص التغطية وقمة توفرىا 
 في كػػػػؿ جوانب ومؤشرات الدراسػػػػػػػػػػػػػة .

 المعالـــجة اإلحصائيـــــــة : -
 مييأة مف أجؿ مطابقة المؤشػػرات تـ  في المعالجة استعماؿ جداوؿ كبيرة لممعطيات ال

باإلضافة إلى استعماؿ إحصاءات وضعية لتقديـ تمثيؿ أوضح لممعمومات المعطاة مف طرؼ 
الترتيب  المؤشػػػرات المنفصمة  كما أف اإلحصائيات مطبقة في مختمؼ الجيات باإلضافة إلى

الضمنيػة الناتجة عف األرقاـ أجؿ بمورة الواقعية المعقػػدة و  استخداميما مفوالتصنيؼ التي تـ 
مع وضع التصنيفات التي تسمح  بكشؼ مجموعة البمديات حسب الخصائص  ، داداألعو 

 المشتركة ،مع وضع النقطة االستداللية لكؿ مؤشر لمتنقيط وفقا لطريقة عممية مضبوطة
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 تحميل المعطيـــــــــــــــات : -
التي يجيات إحصائية ضمف نقاط مشتركة و * إف تحميؿ المعطيات ىي مجموعة مف من

لدراستنا الميدانية محؿ مطابقتيا مجموع مؤشرات مف خبلؿ مبلحظتيا و ف تركيب تكشؼ ع
 دراسة االستبعاد

يتركب و تركيب  المعمومات المتحصؿ عمييا فالتحميؿ يتكوف * ونتيجة لتداخؿ التحميبلت و 
و  السكاف، التعميـ) السكف و التي تضـ المؤشرات المستخدمة التالية:أساسا حسب المياديف و 

 الصحة،الشغؿ(.التمدرس، باليياكؿ القاعدية، 
 المؤشرات المستــــخدمة : -4-3

 ( مؤشرا فرعيا وىي كالتالي:13(مؤشرات كبرى تضـ ثبلثة عشر)04تـ استخداـ أربع )
 :مؤشر السكن 

 شغؿ المسكف  -
 بشبكة المياه الصالحة لمشربربط المساكف  -
 بشبكة التطييرربط المساكف  -
 بشبكة الكيرباءربط المساكف  -
 بشبكة الغاز. ربط المساكف -
 :مؤشـــــــــــر الشــــــــــــغل 

 توزيع نسبة البطالة -
 مؤشر التمدرس : 

 نسبة المتمدرسيف -
 معدؿ شغؿ الحجرة -
 نسبة األمية .  -
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 : مؤشر الصحــــة الحماية اإلجتماعية 

 توفر اليياكؿ الصحيػػػة -
 نسمة ( 1000طبيب لكؿ  01التغطية الصحيػػػػػػػة ) -
 نسبة المعاقيف في كؿ بمدية -
  تصنيف البمديات حسب درجة اليشاشة:ترتيب و 

بترتيب البمديات  حسب االحتياجات الجماعية  قاـ الباحث* اعتمادا عمى المؤشرات  العامة 
صؿ عمييا المتحبعد معالجة المعطيات اإلحصائية  وىذا، في جميع  المياديف المدروسة

،معتمدا بمدياتيا مطابقة ذلؾ عمى خريطة الوالية و  تنقيطيا معالمؤشرات الفرعية و حسب 
 :05إلى 01عمى سمـ تنقيط يحتوي عمى خمس نقاط مف 

 نقطة لمدرجة اليشة جدا 01
 نقطتيف لمدرجة اليشة 02
 ثبلث نقاط لمدرجة القريبة مف اليشاشة 03
 أربع نقاط لمدرجة المتوسطة 04
 الحسنة خمس نقاط لمدرجة 05

لعدد النقاط المتحصؿ  إجماليفي نياية كؿ مؤشر عمى جدوؿ  يضاأد الباحث وقد اعتم
 أصناؼ 03عمييا في ذلؾ المؤشر وتصنيفيا الى 

 :  أكثر ىشاشة1التصنيؼ 
 : ىشة2التصنيؼ
 : أقؿ ىشاشة3التصنيؼ
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 مؤشر السكن والسكان-2-1
 (يوضح تطور السكان لوالية الوادي04جدول رقم )

 السكافعدد 
2016 

 عدد السكاف
2013 

 

 عدد السكاف
  2008 

نسبة الزيادة 
 98مف  %
 2008الى

تطور عدد 
 1998السكاف

– 2008 

 إحصاء
السكاف 
2008 

 إحصاء
السكاف 
1998 

 البمديات
 

 الرقـ

    الوادي 105257 134700 29443 2.55 137130         169345
    كوينيف 7571 10076 2505 2.96 10285        13115
    الرقيبة 30392 40367 9975 2.94 41210        52445
    الحمراية 3938 5172 1234 2.82 5275       6645

    قمار 29185 39167 9982 3.04 40010        51315
    تغزوة 11147 13934 2787 2.30 14160        17145
    ورماس 5059 5900 841 1.58 5965       6820

    الدبيمة 20088 25158 5070 2.32 25570        31010
    الكريـ  ح/عبد 17207 22755 5548 2.89 23220        29445
    حاسي خميفة 25118 31784 6666 2.43 32330        39535
    الطريفاوي 6361 8257 1896 2.69 8410       10500
    المقرف 20102 24577 4475 2.07 24935        29660
    سيدي عوف 10018 12235 2217 2.06 12410        14750
    الرباح 17243 21965 4722 2.50 22350        27500
    النخمة 9491 12652 3161 2.97 12920        16475
    العقمة 4715 6102 1387 2.66 6215       7740

    البياضة 26535  32926   6391   2.22 33440         40245
    ع-الطالب                                  13065
    بف قشة                                5560
    دوار الماء                                8355

    ميو ونسة                                    21510
    وادي العمندة                               7910

    المغير                                    60755
    سيدي خميؿ                                7685
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 يبين تطور عدد سكان والية الوادي ( يوضح  01رقم ) بياني تمثيل

 يبين عدد وجنس سكان والية الوادي حسب كل بمدية : ( 05رقم )  جدول 

العػػػدد اإلجمالي   الػبػػمػػػديػػػػة  الػرقػػـ 
 لمسكاف

 الػػجػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػس
 النسبة ذكور النسبة إناث

              %48.54                الػػػػػػػوادي 01
 %51.05       %48.94              كػويػػنػػيػػػف 02
 %51.24        %48.74               الػػرقػػيػػبػػة 03
 %50.60       %49.39             الػػحػػمػػرايػػة 04
 %50.60        %49.39               قػػػػػمػػػػػػػار 05
 %50.67       %49.32              تػػغػػػػػزوت 06
 %50.00       %50.00             ورمػػػػػػاس 07
 %50.95        %49.04               الػػدبػػيػػمػػػة 08
 %51.11        %48.88               حسػػاني ع الػكريػـ 09
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820000 

    سطيؿ                                6790
    أـ الطيور                                   12520
    جامعة                                     66165
    سيدي عمراف                                    25090
    المرارة                                10450
    تندلة                                10455

 مجموع  الوالية                                            820000
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 %51.64        %48.35               حاسػػي خػػمػيػفػػػػة 10
 %50.44       %49.55             الػػطػريػفػاوي 11
 %51.69        %48.30               الػػػػػمػػػقػػػرف 12
 %50.52       %49.47              سػيػدي عػوف 13
 %50.45        %49.54               الػػػػػربػػػػػػاح 14
 %50.70       %49.29              الػػػػنػػػخػػػمػػة 15
 %50.31       %49.68             الػػػعػػػقػػػمػػػػة  16
 %51.29        %48.70               الػػػبػػيػاضػػػػة 17
 %56.32       %43.67              الطػػالب العػربػي 18
 %53.06       %46.96             بػػػػف قػػػشػػػة 19
 %50.76       %49.23             الػػػمػػاء دوار 20
 %50.82       %49.17              مػػيػو ونػػسػػةأ 21
 %50.73       %49.26             واد الػػعػػمػندة 22
 %49.77        %50.22               الػػػمػػغػػػػيػػػر 23
 %50.79       %49.20             سػيػػدي خػمػػيػؿ 24
 %50.70       %49.29             أسػػطػػيػػػػػػػػػؿ 25
 %50.16       %49.83              أـ الػػطػػيػػػػور 26
 %49.93        %50.06               جػػػػػامػػعػػػػػػػػة  27
 %49.13        %50.86               سػيػػدي عػػمػػػراف 28
 %51.21       %48.78             الػػػػػػمػػػػػػػػػػرارة 29
 %49.89       %50.10             تػػػػػنػػػػدلػػػػػػػػػػة 30

 \         \                 الػػمػػػجػػػػػمػػػػػػػػػػػػوع 
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 حسب الجنسوالية الوادي  ( يوضح توزيع السكان 02تمثيل بياني رقم ) 

 
 السكن :

 ( يبيف توزيع السكف والسكاف لوالية الوادي06جدوؿ رقـ )
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 البمدية لرقـ
مجموع 
 السكاف

 عدد االسر
سعة 
 األسرة

النقطة 
 االستداللية

عدد 
 السكنات

عدد السكنات 
 المشغولة

معدؿ شغؿ 
 المسكف

النقطة 
 االستداللية

معدؿ ربط 
السكف 
 بالكيرباء

النقطة 
 االستداللية

معدؿ ربط السكف 
 بالماء

النقطة 
 االستداللية

معدؿ ربط 
السكف 
بالصرؼ 
 الصحي

النقطة 
 االستداللية

معدؿ ربط 
النقطة  السكف بالغاز

 االستداللية

مجموع 
 النقاط 

ترتيب 
 النقاط

ترتيب وتصنيؼ 
النقاط حسب درجة 
 اليشاشة

 الوادي  
       

                                                             
سيدي 
 عوف

ر  
اكث

شػػػػػػة
شػػػػػػػػا

ى
 

 الطريفاوي                                                                 الرباح  
 المقرف                                                               واد العمند  
 الرقيبة                                                                  البياضة  
 بف قشة                                                                النخمة   
 الدبيمة                                                                 قمار  

 كونيف  
      

                                                          
حاسي 
 خميفة 

 اميو و نسو                                                                  الرقيبة  
 تندلة                                                           الحمراية  

 تغزوت   
      

                                                         
حساني 

 عبد الكريـ 
 الحمراية                                                           الدبيمة   

   
حساني 
عبد 

      
 دوار الماء                                                   
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 الكريـ 

   
حاسي 
 خميفة

      
 سطيؿ                                                      

   
الطالب 
 العربي

      
 العقمة                                                        

   
دوار 
 الماء

     
 النخمة                                                     

ػػػػػػػة
ػػػشػػ
ىػػػػػػػػػػ

 

   
سيدي 
 عوف

      
 تغزوت                                                     

 الطريفاوي   
     

                                                     
الطالب 
 العربي

 ورماس                                                            المقرف   
 المرارة                                                       بف قشة   
 المغير                                                              ورماس   
 قمار                                                          اسطيؿ   

 المرارة   
     

                                                          
سيدي 
 خميؿ

   
سيدي 
 خميؿ

     
 واد العمنده                                                      
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 اـ الطيور                                                            تندلة   
 البياضة                                                               العقمة   

شة 
شػػػػػػا

ؿ ى
قػػػػػػػػ
ا

 

   
اميو 
 ونسة

      

         

     

 كوينيف                                           
 الرباح                                                                 المغير   
 جامعة                                                                 جامعة   
 الوادي                                                                 اـ الطيور    

   
سيدي 
 عمراف

      
                                                          

سيدي 
 عمراف 

                       المجاميع
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 والية الواديلمساكن (يوضح ىشاشة المسكن 03تمثيل بياني رقم ) 

 المبينة تفصيبل لمؤشر السكف لوالية الواديوؿ والتمثيؿ البياني أعبله و امف خبلؿ  الجد
بمختمؼ الشبكات الضرورية لمعيش في مناخ ىذه الوالية الصحراوية الصعب  تمؿ اشالذي و  

 استدالليةشبكات التطيير ،لتعالج ىذه البيانات وفقا لنقاط منيا الماء والغاز والكيرباء و 
ؤية عمى مختمؼ بمديات الوالية ترتب حسب النقاط المتحصؿ عمييا كؿ مؤشر لكشؼ الر و  
 بعد المعالجة اإلحصائية تبيف ما يمي :،و 

 ارتفاع المعدؿ العاـ لسعة األسر لكافة بمديات والية الوادي وىذا نتيحو لئلنجاب المتزايد
 ا أدى الرتفاع شغؿ المسكف .الزواج المبكر وتواجد األسر الممتدة بكثرة ممو  

حيث نجد نسبة ، لممساكف فجاءت متباينةمعدالت الربط بالشبكات الضرورية أما فيما يخص 
الربط بالكيرباء جاءت األكثر بيف مجمؿ المؤشرات ومرجع ذلؾ لمتغطية الجيدة لمجمؿ 

يات التي عرفت مدالتي باتت األكثر استعماال وخاصة في البيات الوالية بما فييا الفبلحية و بمد
 سيولة استغبلليا ية عمى ثروة مائية جوفية كبيرة و كذا لتوفر الوالالثورة الفبلحية و 

بمديات أي  10التي تقدر بالتطيير نبلحظ أف بعض البمديات و ة كمربط بشبلأما بالنسبة 
 % مف مجمؿ بمديات الوالية وىذا راجع إلى عدـ اكتماؿ الربط  بالشبكة 33.33نسبة 
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المناطؽ العمرانية مف جية أخرى  صعوبة الربط لترامييزاؿ قيد التطبيؽ مف جية و  ال لذياو 
بمدية ال تزاؿ غير مربوطة  12ىذا عمى شاكمة  الربط بغاز المدينة حيث نجد أف وتباعدىا و 

 بغاز المدية و تعتمد كميا عف غاز البوتاف 
تحوؿ دوف الربط بمختمؼ  لتياترامي بمدياتيا مف أوجو العراقيؿ إف سعة مساحة الوالية و 
% مف 46.66بمدية أي ما يعادؿ نسبة  14ىذا ما أقحـ أكثر مف الشبكات السيمة لمعيش و 

% 33.33حيف نجد أف نسبة  مجمؿ بمديات الوالية الثبلثيف في ظروؼ أكثر ىشاشة في
 % مف مجمؿ البمديات كالوادي20ة  أما البمديات أقؿ ىشاشة ال تتعدى نسبتيا ىش
  غيرىا مف التجمعات السكانية الكبرى بالوالية ينيف وجامعة و وكو  
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 مؤشر الثروة لوالية الوادي: -2-2
 ( يبين مؤشر توزيع الثروة لوالية الوادي : 07جدول رقم ) 

النقطة  معدؿ الثروة دج مجموع السكاف البمدية الرقـ
 االستداللية

المقاطعات حسب ترتيب وتصنيؼ 
 الفئات درجة الفقر

 01الفئة  2رقـ                الوادي  
 4رقـ              الرباح  
 5رقـ             واد العمند  
 8رقـ              البياضة  
 9رقـ              النخمة  
 11رقـ              قمار  
 12رقـ              كونيف  
 13رقـ              الرقيبة  
 14رقـ             الحمراية  
 17رقـ              تغزوت   
 20رقـ              الدبيمة   
 22رقـ              حساني ع الكريـ   
 24رقـ              حاسي خميفة   
 25رقـ              الطالب العربي   
 26رقـ             دوار الماء   
 27رقـ              سيدي عوف   
 30رقـ             الطريفاوي   
 02الفئة  3رقـ              المقرف   
 6رقـ             بف قشة   
 10رقـ             ورماس   
 16رقـ             اسطيؿ   
 18رقـ             المرارة   
 23رقـ             سيدي خميؿ   
 28رقـ             تندلة   
 29رقـ             العقمة   
 03الفئة  1رقـ              اميو ونسة   
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 7رقـ              المغير   
 15رقـ              جامعة   
 19رقـ              اـ الطيور   
 21رقـ              سيدي عمراف   

 /              المجاميع

 
 ( يبين تصنيف لبمديات حسب اليشاشة لمؤشر الثروة 08جدول رقم ) 

 
 الترتيب النقطة البمدية الرقـ
 أكثر ىشاشة    الرباح  
   البياضو  
   النخمة  
   الرقيبة  
   الحمرية  
   الدبيمة   
   حساني عبد الكريـ   
   حاسي خميفة   
   العربيالطالب    
   الطريفاوي   
   ورماس   
   المرارة   
   تندلة   
   العقمة   
   اميو ونسة   
   المغير   
   سيدي عمراف   
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 ىشة    واد العمندة  
   قمار  
   تغزوت   
   سيدي عوف   
   المقرف   
   سيدي خميؿ   
   جامعة   
   اـ الطيور   
 أقؿ ىشاشة    الوادي  
   كوينيف  
   دوار الماء   
   بف قشة   
   اسطيؿ   

 
 المبيف لمؤشر الثروة لوالية الوادي بمختمؼ بمدياتيا مف خبلؿ الجدوؿ الموضح أعبله و 

% مف مجمؿ 56.66المبرز لممداخيؿ الخاصة باألفراد أي عدد السكاف حيث نجد أف نسبة و 
ة إلى طبيعة المنطقة ىذا راجع بالضرور و  أكثر ىشاشةسجمت  التيبمديات الوالية و 

 معدالت الدخؿ  ضعؼالخصوصية المستقطبة لميد العاممة و الصحراوية وقمة المرافؽ العامة و 
مجمؿ بمديات  % مف26.66بمديا ت أي نسبة  8فسجمت ما يقدر ب  اليشةأما البمديات 

% مف 16.66بمديات أي ما يعادؿ  05ة شاىش األقؿسجمت البمديات الوالية الثبلثيف و 
ومناطؽ سكنية مبعثرة وقمة في  ادي التي تعرؼ مناخا صعبا وصحراويً ة الوابمديات والي
 حيث سجمت بمدية الواديالمستثمرات الكبرى التي تحدث دخبل فرديا كبيرا المصانع  و 

 اسطيؿ .ودوار الماء وبف قشة و كوينيف و  
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 : لوالية الوادي البطالةمؤشر  2-3
 (يبين توزيع مؤشر البطالة لوالية الوادي   09جدول رقم ) 

 البمديػػػات الترتيب
 النقطة

 االستداللية

% 
نسبة 
 البطالة

 معدؿ %
 الشغؿ

 عدد
 المشتغميف

 السكاف
في سف 
 العمؿ

 عدد
 البطاليف

 النشطة الفئة
 مجموع
 السكاف

 الرقـ البمدية

 حساني   
 الكريـع 

   الوادي                                           

   الرباح                                        النخمة  
   واد العمند                                      كوينيف  
   البياضة                                          الحمراية  
   النخمة                                       تغزوت  
   قمار                                           الدبيمة  
الطالب   

 العربي
   كونيف                                      
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سيدي   
 عوف

   الرقيبة                                          

   الحمراية                                      الطريفاوي  
    تغزوت                                      ورماس  
    الدبيمة                                          تندلة  
 حساني عبد                                        المرارة  

 الكريـ
   

سيدي   
 خميؿ

    حاسي خميفة                                          

    الطالب العربي                                       سطيؿ  
    دوار الماء                                      العقمة  
    سيدي عوف                                       اـ الطيور  
    الطريفاوي                                      واد العمندة  
    المقرف                                         الوادي
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 ( يوضح مؤشر البطالة لوالية الوادي 04تمثيل بياني رقم ) 
 لوالية الوادي  ػ مؤشر الصحة 2

 عام لمعطيات الصحة لوالية الوادي ( يبين 10رقم)  جدول

عدد 
األعواف 
الشبو 
الطبييف

عدد جراحو  
األسناف

عدد  
صيادلة 

ال
)عاـ+خا
ص(

عدد األطباء   
)عاـ+خا
ص(

عدد عيادات  
الوالدة

 

عدد 
المستشفيات

عدد  
العيادات 
متعددة 
الخدمات

عدد قاعات  
العبلج

عدد السكاف 
إسـ البمدية 
رقـ البمدية 
 

 01 الوادي 155525 17 5 2 2 259 46 46 713
 02 الرباح 25290 4 1 0 1 9 6 5 31
 03 واد العمندة 7480 6 0 0 0 2 1 1 6
 04 البياضة 37320 6 1 0 1 17 9 6 41
 05 النخمة 14950 3 1 0 0 5 3 2 8
 06 قمار 46470 9 1 0 1 23 12 14 73
 07 كوينيف 11900 1 1 0 1 4 2 2 15
 08 الرقيبة 47630 8 1 0 1 16 9 10 46
 09 الحمراية 6060 2 1 0 0 6 1 2 11
 10 تغزووت 15865 3 0 0 0 5 4 3 10
 11 الدبيمة 28675 5 1 0 1 21 10 14 60
 12 كريـ حساني ع  26775 8 0 0 0 8 6 6 16
 13 حاسي خميفة 36450 6 1 0 1 10 8 6 35
 14 طالب العربي 10510 3 1 0 1 7 2 2 17
 15 دوار الماء 7210 2 0 0 0 2 1 2 1
 16 سيدي عوف 13745 6 0 0 0 3 2 3 6
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 17 الطريفاوي 9605 5 0 0 0 3 2 2 3
 18 المقرف 27625 9 1 0 1 9 6 6 41
 19 بف قشة 4205 4 0 0 0 1 0 2 2
 20 ورماس 6450 4 0 0 0 3 1 2 7
 21 سطيؿ 6065 2 0 0 0 4 2 1 11
 22 المرارة 9480 3 0 0 0 3 1 1 10
 23 سيدي خميؿ 7225 3 0 0 0 2 2 0 14
 24 تندلة 9940 1 1 0 0 2 1 1 12
 25 العقمة 7085 2 0 0 0 2 1 1 1
 26 ميو ونسة 19380 6 1 0 1 5 3 3 11
 27 المغير 56380 9 1 1 1 47 9 4 203
 28 جامعة 59865 10 1 1 1 50 12 10 144
 29 أـ الطيور 11930 3 1 0 1 6 3 2 33
 30 سيدي عمراف 23750 7 1 0 0 5 1 3 21
 ـ بمدية 30 750840 156 22 4 15 539 166 162 1602

 
 

 
 (يوضح مؤشر الصحة لوالية الوادي 05تمثيل بياني رقم )

البمديات اليشة جدا  مف خبلؿ الرسـ البياني المتعمؽ بمؤشر الصحة نجد أف نسبة       
بمدية عمى مستوى والية الوادي  كما  30بمدية مف إجمالي  27ىذا ما يعادؿ % و  90بمغت 
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بمدية وىما بمدية  2% أي ما يعادؿ  6.67ىي نجد أف نسبة البمديات القريبة مف اليشاشة 
فقط % أي ما يعبر عف بمدية واحدة  3.33يا في حالة جيدة بمغت نسبتو ، المغير جامعة و 

اليياكؿ الصحية نقص في مختمؼ ، وتعود النتيجة إلى عدت أسباب منيا، ىي بمدية الواديو 
فعمى سبيؿ المثاؿ نجد  أف الوالية بكامميا ال ، العيادات المتعددة الخدماتمثؿ المستشفيات و 

ى مستوى بمدية الوادي بعدد أسرة ثناف منيا عما، يوجد بيا إال أربعة مستشفيات فقط 
عدد أسرة  )أخر بالمغير سرير( و  90مستوى بمدية جامعة )  وواحد عمى، 418ستشفائية إ

مستشفى المغير(.
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طبيب بيف عاـ وخاص يقابمو تعداد  539سرير( . أضؼ إلى ذالؾ  نقص في عدد األطباء إذ نجد عمى مستوى الوالية بأكمميا يوجد إال  139
 ىذا معدؿ جد ضعيؼ إذا ما قورف بواليات أخرى .و ، ف/ طبيب 1393ؿ العاـ بمغ أي أف المعد، نسمة 750840سكاني إجمالي بمغ 

 (يبين مجمل مؤشرات الحيوية لوالية الوادي حسب درجة الفقر   11جدول رقم ) 

 الرقـ البمدية مؤشر البطالة مؤشر الثروة مؤشر السكف مؤشر التربية مؤشر الصحة مجموع النقاط الترتيب الترتيب حسب درجة الفقر 

 األكثر ىشاشة

   الوادي                   واد العمندة  
   الرباح                   البياضة  
   واد العمنده                  النخمة  
   البياضة                   كوينيف  
   النخمة                  الرقيبة  
   قمار                   الحمراية  
   كونيف                   تغزوت  
   الرقيبة                   الدبيمة  
   الحمراية           09      ؾحساني عبد   
    تغزوت                  حاسي خميفة  
    الدبيمة                   الطالب العربي  
    ؾحساني عبد                    دوار الماء  
    حاسي خميفة                   سيدي عوف  
    الطالب العربي                   الطريفاوي  
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    دوار الماء                 المقرف  
    سيدي عوف                  بف قشة  
    الطريفاوي                  ورماس  
    المقرف                   اسطيؿ  
    بف قشة                 المرارة  
    ورماس                  سيدي خميؿ  
    اسطيؿ                  تندلة  
    المرارة                  العقمة  
    سيدي خميؿ                  اميو ونسة  
    تندلة                  اـ الطيور  

 اليشة 

    العقمة                  الرباح  
    اميو ونسة                   قمار  
    المغير                   المغير  
    جامعة                   جامعة  
    اـ الطيور                   سيدي عمراف  

    سيدي عمراف                   الوادي   أقؿ ىشاشة 
      

 
                       

 
 المجاميع
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 درجة اليشاشة لوالية الواديحسب (يوضح البمديات  06تمثيل بياني رقم ) 

الذي يبيف مجمؿ النقاط المتحصمة عمييا بمديات مف خبلؿ الجدوؿ المبيف أعبله و 
الموضح لمدى ىشاشة البمديات حيث جاءت نسبة كبيرة مف ،و الحيوية الوالية في المؤشرات 

أي بمدية تدخؿ ضمف الفئة األولى األكثر  24% أي ما يقدر ب 80البمديات ما يقدر بنسبة 
 ىشاشة رغـ تباينيا في مختمؼ المؤشرات لما تمثمو مف قواسـ مشتركة مف ترامي مسافاتيا 

 لعؿ البيئة الصحراوية مفلتطيير و وقمة الربط التاـ لمشبكات وخاصة الغاز وشبكة ا
تباعد المناطؽ العمرانية في ظؿ قمة التغطية الصحية التامة أبرز العراقيؿ المؤثرة في ذلؾ و 

تتكيؼ مع مبعثرة والبدو الرحؿ وعدـ وجود أقساـ تعميمية تربوية نظرا لوجود المناطؽ ال
ليشاشة وكذا تواجد البمديات تحت خط ا المتنقميف عبر صحراء الوالية مما وضع ىذه

كتماؿ بعض اعدـ لشبكات لوعورة المناطؽ الرممية و المربوطة با السكنات اليشة وغير
 المشاريع عمى عكس ذلؾ نجده في المناطؽ العمرانية المتمثمة في عاصمة الوالية

 تقديم عمم لبمدية الدبيمة ) موقع الدراسة الميدانية ( -3
 أصل التسمية لبمدية الدبيمة: -3-1

قيػػؿ أف سػػبب تسػػميتيا بيػػذا االسػػـ أف العػػرب تػػزعـ بػػأف ذلػػؾ المحػػؿ كانػػت فيػػو غولػػة  )أنثػػى 
 تيمؾ جميع مف ظفرت بو فتأخر الناس عف المرور بتمؾ الناحية  السعمةالغوؿ ( وىي 

أي داىية عظيمة ميمكػة وسػموا أرضػيا أرض الدبيمػة حتػى جػاء سػيدي  قالوا إف ىذه األبيمةو 
 .1عمي أبف خزاف فأخرجيا مف ذلؾ المحؿ
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تعتبر معرفة وضعية البمدية داخؿ نطاقيا الجيوي ذات أىمية بالغة في عممية التخطيط 
والتنظيـ إذ أنيا تمنحنا رؤية شاممة وواضحة عف مدى نشاط وأىمية البمدية داخؿ إقميميا 

 لجيوي ،كما أنيا تسمح بمعرفة مكانيا بيف البمديات األخرى .ا

 الموقع الجغرافي : -3-2
تنتمي بمدية الدبيمة إلى مجموعة واحات سوؼ جنوب األطمس الصحراوي في الجية الشرقية 

 مف الصحراء الجزائرية 
،وعف  كمـ 700تقع بمدية الدبيمة في جنوب شرقي مف الجزائر العاصمة وتبعد عنيا بحوالي 

 .كمـ جنوب مدينة بسكرة 184كمـ ومسافة  20عاصمة الوالية بمسافة
ـ وكانت مركز عسكري أباف االحتبلؿ الفرنسي وعممت كبمدية 1958تأسست البمدية سنة 

 ـ بعد االستقبلؿ مباشرة.1962سنة 
 :دراسة خريطة الفقر لبمدية الدبيمة مجال   -3-3

خريطة اجتماعية  لبمدية الدبيمة  فإف مجاؿ دراستنا   بما أف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو إعداد
ة لجميع المؤشرات عمى أف تكوف مستوفادية  بمختمؼ مقاطعاتيا اإلدارية ينحصر في إقميـ البم

 الفرعية .الرئيسة منيا و 
 تـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى األساليب اآلتية  :

وكالة التنمية االجتماعية  جيات المختصةاإلتصاؿ بمختمؼ المديريات والمصالح المعنية وال*
 متابعة الميزانية لوالية الوادي وديواف التخطيط و 

 تحميل البيانات :  -3-4
يتـ تفريغيا عمى شػكؿ ، بعد الحصوؿ عمى كؿ المعمومات وتحديد مجاالت ومؤشػػػػرات الدراسة

المعػطيات المعتمدة. ثػػػػػػػػـ تحميؿ تمؾ جػداوؿ يعػبر كؿ منيا عػمى إحػدى مجاالت المؤشرات 
مقارنة مع  حاجة كػؿ مقاطعة ومػػػدى نسبة توفرىا لمتعػرؼ عػمى جوىػر ذلؾ الجانػب في 

السػكاف إليو لمػوصوؿ إلى تفػسيرات منطقػية مقنعة تحدد األسباب الرئيسية لنقص التغطية وقمة 
 ػػػػة .توفرىا في كػػػػؿ جوانب ومؤشرات الدراسػػػػػػػػػ
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 تجميــع و إنشـــاء بنك معطيــــــــــات:-3-5
حسب درجة  ( 26المقاطعات)الثقافية لكؿ قتصادية و ا الدراسة السوسيو إف اليدؼ مف

تستمـز تجميع المعطيات بمختمؼ التي و لموصػػوؿ إلى تمييػػز احتياجاتيا ليو سعي اليشاشة 
 حسب مجموع المؤشرات المستخدمة التركيبو التحميػػػػم يعتيا الستخراج عناصرطب

 تقنيػػػػات تحميؿ المعطيػػػػات باإلضافة إلى البرامج التي تسمح بتطبيقيا . استعماؿ و
 المعالـــجة اإلحصائيـــــــة : -3-5

 في المعالجة استعماؿ جداوؿ كبيرة لممعطيات المييأة مف أجؿ مطابقة المؤشرات تـ
وضعية لتقديـ تمثيؿ أوضح لممعمومات المعطاة مف طرؼ باإلضافة إلى استعماؿ إحصاءات 

ؼ الجيات باإلضافة إلى الترتيب المؤشػػػرات المنفصمة  كما أف اإلحصائيات مطبقة في مختم
الضمنيػة الناتجة عف بمورة الواقعية المعقػػدة و الأجؿ  استخداميما مفوالتصنيؼ التي تـ 

بكشؼ مجموعة البمديات حسب سمح مع وضع التصنيفات التي ت، األعدادرقاـ و األ
 الخصائص  المشتركة .

 تحميل المعطيـــــــــــــــات : -3-6
* إف تحميؿ المعطيات ىي مجموعة منيجيات إحصائية تكشؼ عف تركيب مجموع 

 .                       لمدراسة مطابقتيا مبلحظتيا و  مؤشرات مف خبلؿ
ركب يو  المعمومات المتحصؿ عمييا فالتحميؿ يتكوفتركيب  * ونتيجة لتداخؿ التحميبلت و 

 السكاف، التعميـالسكف و و  المؤشرات المستخدمة التالية:)البطالة والشغؿب حس أساسا
 الصحة(. التمدرس،و 
 : التصنيف مؤشرات  -3-7

عمى مؤشرات رئيسة  تتفرع منيا مؤشرات ثانوية أو فرعية  لبمدية ليذه االدراسة  فيت اعتمد
 فيما يمي:وتتمثؿ 
عدد البطاليف ثـ ،الفئة النشطة فالفئة المشتغمة و و يضـ عدد السكاف ،عدد األسر البطالة :

 النسبة   . 
 :ويضـ عدد السكاف ،عدد المساكف المشغولة ثـ معدؿ المسكف . مؤشر السكف

 نسبة المساكف الموصولة بالمياه الصالحة لمشرب . -  
 .نسبة المساكف الموصولة بالكيرباء -
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 نسبة المساكف الموصولة بشبكة التطيير . -

 يحتوي عمى :: و  مؤشر التربية
 ثـ النسبة. يضـ عدد األشخاص في سف التمدرس وعدد المتمدرسيف :و  التمدرس - 
التكويف  عدد مؤسساتلتكويف الميني و ا المتربصيف في مراكز ويضـ عددالتكويف الميني : -

 الميني .
 النسبة لكؿ مقاطعة .األمييف و و يضـ عدد األمية : -
 يضـ عدد المرافؽ الصحية في جميع المقاطعات ثـ تصنيفيا حسب : و  مؤشر الصحة

 درجة الفقر .

 مؤشرات التصنيف حسب درجة اليشاشة لبمدية الدبيمة : -4
تمويف المقاطعات حسب و ممعطيات المؤشرات توضيحات لستو عمى في دراالباحث  اتبع

 { وكاف كاآلتي :5إلػػػػػػػػػػػػػػى1عمييا مف }النقاط المتحصؿ 
 

  النقطة األولى
  النقطة الثانية
  ةالنقطة الثالث

  النقطة الرابعة
  النقطة الخامسة

 
 تصنيؼ المقاطعات حسب درجة اليشاشة التصنيؼ اآلتي :واعتمدنا في ترتيب و *

 Forte Précaritéأكثر ىشاشة  :1ؼالتصني
 Précarité relativeىشة  :2التصنيؼ
 PrécaritéFaibleضعيفة اليشاشة  :3التصنيؼ
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 مؤشر السكن والسكان لبمدية الدبيمة : -4-1
 لبمدية الدبيمة : السكان( يبين مؤشر السكن و 12جدول رقم ) 

 
 
 

 معدل شغل
 المسكن

 عدد المساكن 
 المشغولة

 عدد المساكن
 

عدد  عدد األسر
 السكان

 القاطعة التسمية

 01 الشنايبة 666 84 84 84 8 
 02 الجواودة 601 77 77 77 7 
 03 المساعيد 892 112 2   112 8 
 04 البستان 930 117 9   119 7 
 05 أوت 20 1002 131  3  129 7 
 06 ديسمبر 11 938 111     110 9 
 07 الشواشي 853 127 27  126 6 
 08 الجديدة 945 115 5   113 8 
 09 جممة الشمالية 876 115 5   114 7 
 10 جممة الوسط 872 101     101 9 
 11 جوان 19 1140 149 49  146 7 
 12 الرمال 1167 137 37  136 9 
 13 أوالد األخضر 1205 172 72  170 7 
 14 عمي بن خزان 965 33  33  131 7 
 15 االصيل  93 42  42  142 6 
 16 ىواري بومدين 48    5   5  150 6 
 17 الوفاق  94 34  34  134 7 
 18 الصومام 943 33  33  128 7 
 19 ماي8 997 39  39  139 7 
 20 اكفادو الجنوبية 946  3   3  127 7 
 21 اكفادو الغربية 9 9 33  33  117 7 
 22 النخيل  97 36  36  133 7 
 23 الكثبان 325  5 2 5 2 214 6 
 24 فيفري18 86   65  65  165 6 
 25 مارس 19 9    58  58  158 6 
 26 النصر 954 36  37  137 6 
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 يبين معدل شغل المسكن ببمدية الدبيمة ( 13رقم )  جدول 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 المقاطعة التسمية عدد السكان معدلشغل المسكن النقطة الرتبة
   الرمال 67   9    
 2 جممة وسط 872 9    
 3 ديسمبر 11 938 9    
 4 جوان  19  4   8 2 2
 5 الجديدة 945 8 2 2
 6 البستان  93 8 2 2
 7 النخيل  97 8 2 2
 8 اكفادو الغربية  9 9 7 3 3
 9 اكفادو الجنوبية  946 7 3 3
    ماي8 997 7 3 3
    الصومام 943 7 3 3
 2  الوفاق  94 7 3 3
 3  عمي بن خزان 965 7 3 3
 4  أوالد األخضر 5 2  7 3 3
 5  جممة الشمالية  876 7 3 3
 6  أوت  20 2    7 3 3
 7  المساعيد 892 7 3 3
 8  الجواودة   6 7 3 3
 9  الشنايبة 666 7 3 3
  2 النصر 954 6 5 5
  2 مارس  19 9    6 5 5
 22 فيفري  18 86   6 5 5
 23 الكثبان 325  6 5 5
 24 ىواري بومدين 48   6 5 5
 25 األصيل  93 6 5 5
 26 الشواشي 853 6 5 5



 
 الفصل الخامس:الدراسة السوسيو اقتصادية والثقافية لوالية الوادي 

 

 
    

 
 

 
 ( يبين معدل شغل المسكن لبمدية الدبيمة 07تمثيل بياني رقم) 

جممة المسكف نبلحظ أف كؿ مف الرماؿ،  مف خبلؿ المنحى البياني الذي يبيف معدؿ شغؿ
أفراد 9يصؿ إلى  ديسمبر تحتؿ المرتبة األولى في معدؿ شغؿ المسكف الذي11وسط ،

( بيف األسرة األـ )الجد والجدة اكً ذلؾ  يعود لبلمتداد األسري إذ نممس تماس/لمسكف الواحد و 
 جواف 19(.أما المقاطعات اآلتية :األحفاد  -األسرة األصمية واألسر الفرعية ) األبناء أو

عمي بف  الوفاؽ، ماي،الصوماـ،8الجنوبية، اأكفادو  النخيؿ، أكفادو الغربية البستاف، الجديدة،
الشنايبة فمعدؿ شغؿ  ، الجواودة أوت المساعيد،20جممة الشمالية، خزاف، أوالد األخضر،
{فرد/المسكف  حيث يعتبر ىذا  المعدؿ مرتفع بالمقارنة بالمعدؿ 8ػػػػػػ7المسكف يتراوح بيف }
نمو السكاف يتزايد بوتيرة في  أفراد/مسكف ومنو نستنتج أف الزيادة 06الوطني والذي ىو 

عمى الزيادة في معدؿ التعمير والبناء في مجاؿ السكف أما باقي المقاطعات فينحصر  سريعة
المتوسطي الوطني وىي  المسكف وىذا المعدؿ مساوي لممعدؿأ فراد/6فييا في المعدؿ 

 مقاطعات تعد حضرية عمى العمـو .
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اإلحصائية الخاصة بمؤشر ربط المساكن بالمياه الصالحة يبين المعطيات (14رقم ) جدول 
 لمشرب:

 

 
 
 

 
 النسبة % 

 عدد المساكن
 الموصولة بالماء

 عدد المساكن 
 

 
 التسمية

 

 
 المقاطعة

 01 الشنايبة 94 93 98.93
 02 الجواودة 100 94 94

 03 جامع ميدة 127 120 94.48
 04 البستان 131 124 94.65
 05 أوت 20 146 138 94.52
 06 ديسمبر 11 119 113 94.95
 07 الشواشي 141 134 95.03
 08 الجديدة 125 119 95.2

 09 جممة الشمالية 135 128 94.81
 10 جممة الوسط 125 119 95.2
 11 جوان 19 160 152 95

 12 الرمال 146 138 94.52
 13 أوالد األخضر 197 187 94.92
 14 عمي بن خزان 164 156 95.12
 15 االصيل 165 157 95.15
 16 ىواري بومدين 168 159 94.64
 17 الوفاق 152 144 94.73
 18 الصومام 177 168 94.91
 19 ماي8 159 151 94.96
 20 اكفادو الجنوبية 207 197 95.16
 21 اكفادو الغربية 141 134 95.03
 22 النخيل 176 167 94.88
 23 الكثبان 256 243 94.92
 24 فيفري18 174 156 98.65
 25 مارس 19 208 197 94.71
 26 النصر 172 163 94.76
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 يبين نسبة المساكن الموصولة بالمياه الصالحة لمشرب :(15رقم )  جدول 
 المقاطعة التسمية  الموصولة بالماء عدد المساكن النسبة %  النقطة الرتبة

 1 الشنايبة 93 98.93 5 5
 2 فيفري18 156 98.65 5 5
 3 جممة الوسط 119 95.2 3 3
 4 الجديدة 119 95.2 3 3
 5 اكفادو الجنوبية 197 95.16 3 3
 6 االصيل 157 95.15 3 3
 7 عمي بن خزان 156 95.12 3 3
 8 اكفادو الغربية 134 95.03 3 3
 9 الشواشي 134 95.03 3 3
 10 جوان 19 152 95 3 3
 11 ماي8 151 94.96    
 12 ديسمبر 11 113 94.95    
 13 الكثبان 243 94.92    
 14 أوالد األخضر 187 94.92    
 15 الصومام 168 94.91    
 16 النخيل 167 94.88    
 17 جممة الشمالية 28   94.8    
 18 النصر 63  94.76    
 19 الوفاق 44  94.73    
 20 مارس 19 97   94.7    
 21 البستان 24  94.65    
 22 ىواري بومدين 59  94.64    
 23 الرمال 38  94.52    
 24 أوت 20 38  94.52    
 25 جامع ميدة  2  94.48    
 26 الجواودة 94 94    
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 نسبة المساكن الموصولة بالماء الصالح لمشرب ( يوضح 08رقم ) رسم بياني 

بالمياه الصالحة لمشرب لمبمدية تتراوح  مف خبلؿ الرسـ البياني اتضح أف نسبة التغطية
مديات أخرى مف نفس الوالية ىي نسبة حسنة عمى العمـو مقارنة ببو  ( 98.93وػػػػ94)بيف

 51.54ب :مقاطعة ىشة في ىذا المجاؿ أي بنسبة تقدر  16أف التصنيؼ يفرض ،غير 
لمساكف وبعدىا عف في بعض المقاطعات باإلضافة لنائيػػػػػػػة بعض اويعود ذلؾ لنقص اآلبار 

 التجمع السكني 
  

 بين المعطيات اإلحصائية الخاصة بمؤشر ربط المساكن بالكيرباء :( 16رقم )  جدول
 

 النسبة %  
 عدد المساكن

 الموصولة بالكيرباء
  لمشغولة عدد المساكن 

 التسمية
 

 
 المقاطعة

 01 الشنايبة 84 72  85.7
 02 الجواودة 77  6 78
 03 المساعيد 112 94 84
 04 البستان 119 9      
 05 أوت 20 129 29     
 06 ديسمبر 11 110        
 07 الشواشي 126     79
 08 الجديدة 113 3      
 09 جممة الشمالية 114 4      
 10 جممة الوسط 101        
 11 جوان 19 146 46     
 12 الرمال 136 36     
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 13 األخضرأوالد  170  5  88
 14 عمي بن خزان 131  3     
 15 االصيل 142 42     
 16 ىواري بومدين 150  5     
 17 الوفاق 134 34     
 18 الصومام 128 28     
 19 ماي8 139 39     
 20 اكفادو الجنوبية 127 27     
 21 اكفادو الغربية 117 7      
 22 النخيل 133 33     
 23 الكثبان 214 4 2    
 24 فيفري18 165 65     
 25 مارس 19 158 58     
 26 النصر 137 37     

 
 يبين  نسبة المساكن الموصولة بالكيرباء :(  17رقم )  جدول

 عدد المساكن لتسمية ا الرقـ
عدد المساكن 

الموصولة 
 بالكيرباء

         النسبة % 
 الرتبة النقطة  

 1 1 78  6 77 الجواودة 01
     79     26  الشواشي 02
 2 2 84 94 2   المساعيد 03
 2 2 88  5   7  أوالد لخضر 04
 2 2  85.7 72 84 الشنايبة 05
 5 5     29  29  أوت20 06
 5 5             ديسمبر 11 07
 5 5     3   3   الجديدة 08
 5 5     4   4   جممة 09
 5 5             جممة الوسط 10
 5 5     46  46  جوان 19 11
 5 5     36  36  الرمال 12
 5 5      3   3  عمي بن خزان 13
 5 5     42  42  االصيل 14
 5 5      5   5  ىواري بومدين 15
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 لبمدية الدبيمة يمثل نسبة المساكن الموصولة بالكيرباء (09شكل بياني رقم )

يتضح مف خبللو  أف ة ربط المساكف  بشبكة الكيرباء و يعكس  التمثيؿ البياني السابؽ نسب
 1982موصولة منذ قاطعات حضرية و مقاطعة كوف ىذه الم21% في 100التغطية تمثؿ 

 أوالد األخضر ،الشنايبة ميدة،أما المقاطعات األقؿ ىشاشة فتتمركز في كؿ مف جامع 
 (%85.71وػػػػ 84 )تتراوح نسب التغطية بيف و 

الشواشي  والتي تتراوح نسبة التغطية و  ، واليشة بالفعؿ فيي  الجواودةأما المقاطعات اليشة
 وىي مواقع تعاني اليشاشة بجميع جوانبيا. (%79وػػػػػػ78)فييا بيف  بالكيرباء
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 5 5     34  34  الوفاق 16
 5 5     28  28  الصومام 17
 5 5     39  39  ماي8 18
 5 5     27  27  اكفادو الجنوبية 19
 5 5     7   7   اكفادو الغربية 20
 5 5     33  33  النخيل 21
 5 5     4 2 4 2 الكثبان 22
 5 5     65  65  فيفري18 23
 5 5     58  58  مارس-19 24
 5 5     37  37  النصر 25
 5 5     9   9   البستان   26
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بغاز يبين المعطيات اإلحصائية الخاصة بمؤشر ربط المساكن  ( 18رقم ) جدول   
 :المدينة 

 
 الرتبة

 
 النقطة

 

 
 النسبة% 

 عدد المساكن
بغاز الموصولة 

 المدينة

عدد  
 المساكن
 المشغولة

 
 التسمية

 

 
 المقاطعة

 01 الشنايبة 84 00 00 / /
 02 الجواودة 77 00 00 / /
 03 المساعيد 112 00 00 / /
 04 البستان 119 00 00 / /
 05 أوت 20 129 00 00 / /
 06 ديسمبر 11 110 00 00 / /
 07 الشواشي 126 00 00 / /
 08 الجديدة 113 00 00 / /
 09 جممة 114 00 00 / /
 10 جممة الوسط 101 00 00 / /
 11 جوان 19 146 00 00 / /
 12 الرمال 136 00 00 / /
 13 أوالد األخضر 170 00 00 / /
 14 عمي بن خزان 131 00 00 / /
 15 االصيل 142 00 00 / /
 16 ىواري بومدين 150 00 00 / /
 17 الوفاق 134 00 00 / /
 18 الصومام 128 00 00 / /
 19 ماي8 139 00 00 / /
 20 اكفادو الجنوبية 127 00 00 / /
 21 اكفادو الغربية 117 00 00 / /
 22 النخيل 133 00 00 / /
 23 الكثبان 214 00 00 / /
 24 فيفري18 165 00 00 / /
 25 مارس 19 158 00 00 / /
 26 النصر 137 00 00 / /

 اإلجمالي لمؤشر السكن والسكان :(يبين  19رقم ) الجدول 
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ربط  المجموع 

المساكن 
بشبكة 
 التطيير

ربط 
المساكن 

 بشبكة الغاز

ربط 
المساكن 
بشبكة 
 الكيرباء

ربط المساكن    
بالمياه الصالحة 

 لمشرب

 شغل 
 المسكن

 التسمية

 الشنايبة 2   2 0 0 5  
 الجواودة 2 5   0 0 8  
 المساعيد 2 5 2 / 0 0  
 البستان   5 5 / 0 0  
 أوت 20 2 5 5 / 0 0  
 ديسمبر 11   5 5 0 0    
 الشواشي 3 4   0 0 8  
 الجديدة   4 5 0 0    
 جممة 2 5 5 0 0 2  
 جممة الوسط   4 5 0 0    
 جوان 19   4 5 0 0    
 الرمال   5 5 0 0    
 أوالد األخضر 2 5 2 0 0 9  
 عمي بن خزان 2 4 5 0 0    
 االصيل 3 4 5 0 0 2  
 ىواري بومدين 3 5 5 0 0 3  
 الوفاق 2 5 5 0 0 2  
 الصومام 2 5 5 0 0 2  
 ماي8 2 5 5 0 0 2  
 الجنوبية اكفادو 2 4 5 0 0    
 اكفادو الغربية 2 4 5 0 0    
 النخيل 2 5 5 0 0 2  
 الكثبان 3 5 5 0 0 3  
 فيفري18 3   5 0 0 9  
 مارس 19 3 5 5 0 0 3  
 النصر 3 5 5 0 0 3  
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يبين ترتيب و تحديد المقاطعات حسب درجة اليشاشة في مجال  ( 20رقم )  جدول 
 السكن  

  
 درجة اليشاشة

 اكثر ىشاشة ىشة اليشاشةضعيفة 
 الجواودة البستان  االصيل

 الشنايبة ديسمبر 11 ىواري بومدين
 المساعيد الجديدة الوفاق

 أوالد األخضر جممة الشمالية الصومام
 الشواشي  جوان 19 ماي8

 جممة وسط الرمال اكفادو الجنوبية
 أوت 20 عمي بن خزان اكفادو الغربية

   النخيل
 الكثبان

  
 فيفري18

  
 مارس 19

  
 النصر

  
 عدد مقاطعات 7 مقاطعات7 مقاطعة12

 مقاطعة  26 المقاطعات
 
 الدبيمة : والتعميم واألمية لبمديةمؤشر التربية  -4-2

 (يبين مؤشر األشخاص في سن التمدرس لمقاطعات بمدية الدبيمة 21جدول رقم ) 
  

 
 النسبة %

 

عدد األشخاص في سن  عدد المتمدرسين
 التمدرس

 
 التسمية

 
 المقاطعة

 01 الشنايبة 214 198 92.52
 02 الجواودة 178 156 87.64
 03 المساعيد 327 302 92.35
 04 البستان 337 330 97.92
 05 أوت 20 297 290 97.64

 06 ديسمبر 11 400 380 95
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 07 الشواشي 364 340 93.4
 08 الجديدة 516 494 95.73
 09 جممة 278 252 90.64
 10 جممة الوسط 296 270 91.21
 11 جوان 19 400 375 93.75
 12 الرمال 417 390 93.52
 13 أوالد األخضر 338 290 85.79
 14 عمي بن خزان 439 410 93.39
 15 االصيل 403 398 98.75
 16 ىواري بومدين 496 480 96.77
 17 الوفاق 472 465 98.51
 18 الصومام 463 456 98.48
 19 ماي8 471 451 95.75
 20 اكفادو الجنوبية 440 425 96.59
 21 اكفادو الغربية 447 432 96.64
 22 النخيل 442 407 92.08
 23 الكثبان 589 578 98.13
 24 فيفري18 512 497 97.07
 25 مارس 19 399 390 97.74
 26 النصر 431 420 97.44

 :يبين المقاطعات األقل نسبة في التمدرس( 22جدول رقم )  

 
 الرتبة 

 

 
 النقطة

 
 النسبة% 

 
 عدد  المتمدرسين

 
 التسمية

 

 
 المقاطعة

 01 البستان 330 97.92 5 5
 02 أوت-20 290 97.64 5 5
 03 االصيل 398 98.75 5 5
 04 ىواري بومدين 480 96.77 5 5
 05 الوفاق 465 98.51 5 5
 06 الصومام 456 98.48 5 5
 07 اكفادو الجنوبية 425 96.59 5 5
 08 اكفادو الغربية 432 96.64 5 5
 09 الكثبان 578 98.13 5 5
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 % 98تعتبر التغطية التربوية شاممة لكامؿ تراب وأحياء البمدية فمعدؿ التغطية 
د الفتقارىا {و ذلؾ يعو 87.64وػػػػ85.79التي تتراوح فييا نسبة التمدرس بيف }أوالد األخضر و 

نعدـ المنشعت التربوية مقاطعة الجواودة التي ت صةالتربوية بيما خالممنشعت التعميمية و 
ارتفاع نسبة و  معاناة أىميا العزلة التامة ،مما يساعد عمى انخفاض نسبة التمدرس،الصحية و 

 .التعثر الدراسي لفشؿ و ا
 
 
 
 
 

 10 فيفري18 497 97.07 5 5
 11 مارس-19 390 97.74 5 5
 12 النصر 420 97.44 5 5
 13 ديسمبر-11 380 95 4 4
 14 الشواشي 340 93.4 4 4
 15 الجديدة 494 95.73 4 4
 16 جوان-19 375 93.75 4 4
 17 الرمال 390 93.52 4 4
 18 عمي بن خزان 410 93.39 4 4
 19 ماي8 451 95.75 4 4
 20 الشنايبة 198 92.52 3 3
 21 المساعيد 302 92.35 3 3
 22 جممة الوسط 270 91.21 3 3
 23 النخيل 407 92.08 3 3
 24 جممة 252 90.64 2 2
 25 األخضرأوالد  290 85.64    
 26 الجواودة 156 87.79    
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 ( يوضح نسب التمدرس حسب المقاطعات   10تمثيل بياني رقم) 

 
 

 حسب المقاطعات  األميف(يبيف عدد 23جدوؿ رقـ ) 
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 التمدرس

 % النسبة
 

المقاطع التسمية سنة        12عدد السكان األكثر من  عدد األميين
 ة

 01 الشنايبة 222 87 8 .39
 02 الجواودة  5  55 36.66
 03 المساعيد 297 75 25.25
 04 البستان   3  5 2 .6 
 05 أوت 20 334 54 6 .6 
 06 ديسمبر 11 2 3 58 6 .6 
 07 الشواشي 284 42 4.78 
 08 الجديدة 2 4 48 65.  
 09 جممة 292 47 9 .6 
 10 جممة الوسط  29 49 6.89 
 11 جوان 19  38  6 5.78 
 12 الرمال 389 56 4.39 
 13 أوالد األخضر   4 79  9.7 
 14 عمي بن خزان  32  2 6.54
 15 االصيل   3 29 9.35
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 بمدية الدبيمة  اتمقاطعبين نسبة األمية في ( 24جدول رقم ) 

 
 الرتبة

 
 النقطة

 
 النسبة%

 

 
عدد 

 األميين

عدد السكان  
 سنة 12األكثر من 

 
 التسمية

 
 المقاطعة

 01 الشنايبة 222 87 8 .39    
 02 الجواودة  5  55 36.66    
 03 جامع ميدة 297 75 25.25 3 3
 04 أوالد األخضر   4 79  9.7  3 3
 05 جممة الوسط  29 49 6.89  4 4
 06 أوت 20 334 54 6 .6  4 4
 07 ديسمبر 11 2 3 58 6 .6  4 4
 08 البستان   3  5 2 .6  4 4
 09 جممة 292 47 9 .6  4 4
 10 جوان 19  38  6 5.78  4 4
 11 مارس 19 336  5 7 .5  4 4
 12 الشواشي 284 42 4.78  4 4
 13 النصر 8 3 47 4.77  4 4
 14 الرمال 389 56 4.39  4 4
 15 اكفادو الغربية 6 3 39 2.74  5 5
 16 الجديدة 2 4 48 65.   5 5

 16 ىواري بومدين 349 26 7.44
 17 الوفاق 3 3 23 7.34
 18 الصومام 4 3 22   .7

 19 ماي8 332 34 24.  
 20 اكفادو الجنوبية 3 3 34 86.  
 21 اكفادو الغربية 6 3 39 2.74 
 22 النخيل 323 37 45.  
 23 الكثبان  44  4 7 .9
 24 فيفري18 362 42 6.  

 25 مارس 19 336  5 7 .5 
 26 النصر 8 3 47 4.77 
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 17 فيفري18 362 42 6.   5 5
 18 النخيل 323 37 45.   5 5
 19 اكفادو الجنوبية 3 3 34 86.   5 5
 20 ماي8 332 34 24.   5 5
 21 االصيل   3 29 9.35 5 5
 22 الكثبان  44  4 7 .9 5 5
 23 ىواري بومدين 349 26 7.44 5 5
 24 الوفاق 3 3 23 7.34 5 5
 25 الصومام 4 3 22   .7 5 5
 26 عمي بن خزان  32  2 6.54 5 5

  
 

 
 يبين مؤشر األمية ببمدية الدبيمة ( 11تمثيل بياني رقم )  

 
في مقاطعات بمدية الدبيمة يتضح أنو كؿ البياني الذي يبيف معدؿ األمية  مف خبلؿ التمثيؿ

ود إلى ذلؾ يعف أكبر معدؿ أو نسبة في األمية و والشنايبة  تشيدا مف مقاطعة  الجواودة
أنيـ كانوا مف البدو و الرحؿ فمـ يولوا اىتماميـ بالتعميـ مما أصؿ سكاف المنطقتيف حيث 
% في أوساط شرائح المجتمع  39.18وػػػػػ 36.66ية إلى ما بيف ساعد عمى ارتفاع نسبة األم
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 تمثيل بياني لمؤشر االمية في مقاطعة الدبيلة  
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 تمي المقاطعتيفؿ اىتماميـ باألغناـ ،و باإلضافة لنقص الوعي لنساء المنطقتيف حيث أف ج
% باألولى 25.25وتصؿ نسبة األمية فييما إلى  مقاطعة جامع ميدة وأوالد األخضر

 نتائج أقؿ ضرر.ذلؾ لنفس األسباب لكف ب يعود% بالثانية و 19.70و
%{ وتعد نسبة 16.89وػػػػ 6.54أما باقي المقاطعات فتنحصر نسبة األمية فييا بيف }    

 % .11المعدؿ العاـ لؤلمية والمقدر ب ة مع متوسط
 التربية : المقاطعات الفقيرة حسب درجة اليشاشة في مؤشر(يبين  25جدول رقم ) 

  
 في مؤشر التربية تحديد المقاطعات الفقيرة حسب درجة اليشاشة

 اكثر ىشاشة ىشة ضعيفة اليشاشة
 الشنايبة جامع ميدة  ديسمبر 11أوت/ 20

أوالد  البستان/ جممة الشمالية
 الجواودة األخضر

 مارس 19/جوان 19
  

 النصر /الشواشي
  

 اكفادو الغربية /الرمال
  

 فيفري18/الجديدة
  

   اكفادو الجنوبية /النخيل
 االصيل /ماي8

  
 ىواري بومدين /الكثبان

  
 الصومام/الوفاق

  
 مقاطعة 24

 مقاطعتين مقاطعتين
 عدد

 المقاطعات
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 الدبيمة : لبمديةمؤشر الصحة  -4-3
 يبين المعطيات الخاصة بالمرافق الصحية (26جدول رقم )   

قاعة  المجموع
 والدة

قاعة 
 عالج

عيادة 
 خاصة

عدد 
 المستشفيات

عدد 
 السكان

 المقاطعة التسمية

 01 الشنايبة 666 00 00 00 00   
 02 الجواودة 601 00 00 00 00   
 03 جامع ميدة 892 00 00 00 00   
 04 البستان 930 00 00 00 00   
 05 أوت 20 1002 00 00 01 00   
 06 ديسمبر 11 938 00 00 00 00   
 07 الشواشي 853 00 00 00 00   
 08 الجديدة 945 00 00 00 00   
 09 جممة 876 00 00 01 00   
 10 جممة الوسط 872 00 00 00 00   
 11 جوان 19 1140 00 00 00 00   
 12 الرمال 1167 00 00 01 00   
 13 أوالد األخضر 1205 00 00 00 00   
 14 عمي بن خزان 133 00    01 00   
 15 االصيل 142 00    00 00   
 16 ىواري بومدين 150 00    00 00   
 17 الوفاق 134 00    00 00   
 18 الصومام 133 01    01 01 4 
 19 ماي8 139 00    00 00   
 20 اكفادو الجنوبية 131 00    01 00   
 21 اكفادو الغربية 133 00    00 00   
 22 النخيل 136 00    00 00   
 23 الكثبان 215 00    00 00   
 24 فيفري18 165 00    00 00   
 25 مارس 19 158 00    00 00   
 26 النصر 139 00    00 00   
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 الترتيب لممقاطعات حسب نسبة تواجد المرافق الصحية:ط و التنقي(يبين 27رقم )   جدول
قاعة  قاعة والدة النقطة الرتبة

 عالج
عيادة 
 خاصة

 المقاطعة التسمية عدد المستشفيات

 01 الصومام 01       01 5 5
 02 أوت 20 00       00    
 03 جممة 00       00    
 04 الرمال 00       00    
 05 عمي بن خزان 00       00    
اكفادو  00       00    

 الجنوبية
06 

 07 فيفري18 00       00    
 08 النصر 00       00    
 09 الجواودة 00 00    00    
 10 المساعيد 00 00    00    
 11 البستان 00 00    00    
 12 ديسمبر 11 00 00    00    
 13 الشواشي 00 00    00    
 14 الجديدة 00 00    00    
 15 جممة الوسط 00 00    00    
 16 جوان 19 00 00    00    
 17 أوالد األخضر 00 00    00    
 18 االصيل 00 00    00    
 19 ىواري بومدين 00 00    00    
 20 الوفاق 00 00    00    
 21 ماي8 00       00    
 22 اكفادو الغربية 00       00    
 23 النخيل 00       00    
 24 الكثبان 00       00    
 25 مارس 19          01    
 26 الشنايبة                
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حسب درجة اليشاشة في مؤشر تحديد المقاطعات الفقيرة ( يبين  28جدول رقم ) 
 :الصحة

 في مؤشر الصحة تحديد المقاطعات الفقيرة حسب درجة اليشاشة
 اكثر ىشاشة ىشة ضعيفة اليشاشة

 الشنايبة/ الجواودة  الصومام

 جامع ميدة /أوالد األخضر  

 أوت20جممةالوسط/   

 ديسمبر/البستان11  

 جوان19جممة/   

 مارس/الشواشي19  
 النصر/الرمال  
 

 
 أكفادوالغربية/الجديدة 

 فيفري /النخيل 18  
 ماي  8أكفادو الجنوبية/  

  
األصيل/ الكثبان /  عمي بن 

 خزان 
 ىواري بومدين/الوفاق  

 مقاطعة 25 مقاطعة  00 واحدةمقاطعة
 عدد

 المقاطعات

 مؤشر البطالة لبمدية الدبيمة : -4-4
 يبين المعطيات اإلحصائية الخاصة بمؤشر البطالة ( 29رقم )   حدول

 عدد نسبة
 البطالين

 عدد النسبة%
 العاممين

 الفئة النسبة
 النشطة

 عدد
 األسر

 عدد
 السكان

 المقاطعة التسمية

 01 الشنايبة 666 84 2 3 35 45 233 5  77 69 85 22
 02 الجواودة 601 77 273 42 45 82  66 66  9 33 33
 03 جامع ميدة 892 112 5 4  4 45  27 66 66 35  33 33
 04 البستان 930 117 423 48 45 282 66 66  4  33 33
 05 أوت 20 1002 131 455  4 45 4 3  8 66  5  8  33
 06 ديسمبر 11 938 111 426 42 45 284 66 66 42  33 33
 07 الشواشي 853 127 388 48 45 259 75 66 29  24 33
 08 الجديدة 945 115 429  4 45 286 66 66 43  33 33
 09 جممة 876 115 398 43 45 266 83 66 32  6  33
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 10 جممة الوسط 872 101 396  4 45 264 66 66 32  33 33
 11 جوان 19 1140 149 8 5 44 45 399 2  77 9   97 22
 12 الرمال 1167 137  53 42 45 9 4 6  77  2  83 22
 13 أوالد األخضر 1205 172 547 32 45 422 4  77 25  85 22
 14 عمي بن خزان 965 33  296 67  3 232 37 78 64 62  2
 15 االصيل 931 42  286 53 29 225 67 78  6 32  2
 16 ىواري بومدين 1048  5  322 72  3 253 57 78 69 42  2
 17 الوفاق 941 34  289  7  3 227 54 78 62 45  2
 18 الصومام 943 33   29 75  3 228 62 78 62 37  2
 19 ماي8 997 39  6 3 69  3  24 43 78 66 56  2
 20 اكفادو الجنوبية 946  3   29 76  3 229 69 78 62  3  2
 21 اكفادو الغربية 919 33  282 68  3  22 36 78  6 63  2
 22 النخيل 970 36  298 72  3 234 52 78 64 47  2
 23 الكثبان 1325 5 2 6 4 64  3 9 3 57 78 87 42  2
 24 فيفري18 1086 65  334 75  3 262 44 78 72 55  2
 25 مارس 19 1009 58    3 72  3 243 38 78 67  6  2
 26 النصر 954 36  293  7  3  23 49 78 63  5  2

 
 يبين المقاطعات األكثر نسب في مؤشر البطالة :( 30رقم ) جدول 

الفئة  عدد البطالين النسبة % النقطة الرتبة
 النشطة

 المقاطعة التسمية

   الجواودة 273  9  33 33    
 2 جامع ميدة 5 4 35  33 33    
 3 البستان 423  4  33 33    
 4 ديسمبر 11 426 42  33 33    
 5 الجديدة 429 43  33 33    
 6 جممة الوسط 396 32  33 33    
 7 الشواشي 388 29  24 33    
 8 أوت 20 455  5  8  33    
 9 جممة الشمالية 398 32  6  33    
    جوان 19 8 5 9   97 22 5 5
    الشنايبة 2 3 69 85 22 5 5
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 2  أوالد األخضر 547 25  85 22 5 5
 3  الرمال  53  2  83 22 5 5
 4  اكفادو الغربية 282  6 63  2 5 5
 5  عمي بن خزان 296 64 62  2 5 5
 6  مارس 19   3 67  6  2 5 5
 7  ماي8 6 3 66 56  2 5 5
 8  فيفري18 334 72 55  2 5 5
 9  النصر 293 63 5  2 5 5
  2 النخيل 298 64 47  2 5 5
  2 الوفاق 289 62 45  2 5 5
 22 ىواري بومدين 322 69 42  2 5 5
 23 الكثبان 6 4 87 42  2 5 5
 24 الصومام  29 62 37  2 5 5
 25 االصيل 286  6 32  2 5 5
 26 اكفادو الجنوبية  29 62 3  2 5 5

 
مف  مف خبلؿ معطيات الجدوؿ اتضح أف الفئة المتصدرة لنسب البطالة تنحصر في كؿ

 ديسمبر،جديدة ،جممة وسط  11جامع ميدة ،البستاف، ،ةالمقاطعات اآلتية : الجواود
طة وتقارب النسب يعود إلى النشالفئة  1/3% أي ما يعادؿ ثمث  33.33 المتمثمة فيو 

فيو نشاط فبلحي موسمي  المتمثؿ في الفبلحة وخاصة زراعة البطاطةطبيعة النشاط السائد و 
انضماـ المقاطعات السالفة الذكر إلى بعد المقاطعة عف المقر المركزي و باإلضافة إلى 

ا وقػػػمة وجػػػػػود الييػػاكؿ لقمة توفر مناصب الشغؿ بي منطقة واحدة ))الجديدة(( باإلضافة
اعتماد تجمعاتيا السكانية الحياة البسيطة البعيدة عف والمنشعت العمومية منيا والخاصة و 

ىواري  األصيؿ، األدنى لمبطالة في كؿ مف عمي خزاف، بينما تسجؿ النسب، التكميؼ
 الكثباف، ؿ،النخي الغربية، أكفادو بية،الجنو  وأكفاد ماي،08 الصوماـ، الوفاؽ، بومديف،

 19 فيفري،18
% وىي مقاطعات واقعة بالمقر المركزي  22.97و  21.30وتنحصر بيف  مارس،النصر

نشاطيا االقتصادي يعمبلف عمى خمؽ ومنح فرص الشغؿ ستراتيجي و وبذالؾ فموقعيا اال
ف أجؿ مثابرتو ملمعصرنة و كة المجتمع الحضري وتنوع نشاطو ومسايرتو أكثر باإلضافة لحر 
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عند شرائح  تزيد أكثر االجتماعية. مف ثمة فإف نسبة البطالةتحسيف الظروؼ االقتصادية و 
 المجتمع الريفي وتقؿ عند شرائح المجتمع الحضري.

 

 
 ةنسبة البطالة في كل مقاطعة من بمدية الدبيم (يوضح12رقم )بياني  تمثيل

 
 يبين تحديد المقاطعات حسب درجة اليشاشة في مؤشر البطالة : ( 31رقم )   جدول

 
 في مؤشر البطالة  تحديد المقاطعات الفقيرة حسب درجة اليشاشة

 اكثر ىشاشة ىشة ضعيفة اليشاشة
 الجواودة  جوان 19

 جامع ميدة  الشنايبة
 البستان  أوالد األخضر

 ديسمبر 11  الرمال
 الجديدة  اكفادو الغربية
 عمي بن خزان

 
 جممة الوسط

 الشواشي  مارس 19
 أوت 20  ماي8

 فيفري18
 

 جممة الشمالية
 النصر
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   النخيل
 الوفاق

  
   ىواري بومدين

   الكثبان
   الصومام
   االصيل

   اكفادو الجنوبية
 عدد مقاطعات9 / مقاطعة17

 مقاطعة  26 المقاطعات

 
 يبين مجموع النقاط لممؤشر العام لمفقر لبمدية الدبيمة : ( 32)  جدول رقم 

 
 المجموع

 
 

  الــــــــــــمــــــــــــــؤشــــــــــــــــــــرات
 التسمية

  
 المقاطعة

 
 

 الصحة
 

 
 األمية

 
 التمدرس

ربط 
المساكن 
بشبكة 
 التطيير

ربط 
المسا
كن 

بشبكة 
 الغاز

ربط 
المساكن 
بشبكة 
 الكيرباء

المساكن    ربط 
بالمياه 

الصالحة 
 لمشرب

 شغل 
 المسكن

 
 البطالة

 01 الشنايبة 5 2   2 0 0 3     5 
 02 الجواودة   2 5   0 0       2 
 03 المساعيد   2 5 2 0 0 3 3   7 
 04 البستان     5 5 0 0 5 4   22
 05 أوت 20   2 5 5 0 0 5 4   23
2    4 4 0 0 5 5     11 

 ديسمبر
06 

 07 الشواشي   3 4   0 0 4 4   8 
 08 الجديدة     4 5 0 0 4 5    2 
 09 جممة   2 5 5 0 0 2 4    2
جممة      4 5 0 0 3 4   9 

 الوسط
10 

 11 جوان 19 5   4 5 0 0 4 4   24
 12 الرمال 5   5 5 0 0 4 4   25
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 9   3   0 0 
2 

أوالد  5 2 5
 األخضر

13 

26   5 4 0 0 
5 

عمي بن  5 2 4
 خزان

14 

 15 االصيل 5 3 4 5 0 0 5 5   28
ىواري  5 3 5 5 0 0 5 5   29

 بومدين
16 

 17 الوفاق 5 2 5 5 0 0 5 5   28
 18 الصومام 5 2 5 5 0 0 5 5 5 32
 19 ماي8 5 2 5 5 0 0 4 5   27
اكفادو  5 2 4 5 0 0 5 5   27

 الجنوبية
20 

اكفادو  5 2 4 5 0 0 5 5   27
 الغربية

21 

 22 النخيل 5 2 5 5 0 0 3 5   26
 23 الكثبان 5 3 5 5 0 0 5 5   29
 24 فيفري18 5 3   5 0 0 5 5   25
 25 مارس 19 5 3 5 5 0 0 5 4   28
 26 النصر 5 3 5 5 0 0 5 4   28

     
مقاطعات  لمجملوضح ترتيب المقاطعات حسب المؤشر العام لمفقر ( ي 33) جدول رقم 

 بمدية الدبيمة 
 المقاطعة التسمية عدد النقاط المتحصل عمييا  االرتبة

 01 الجواودة 12  
 02 الشنايبة 5  2
 03 جامع ميدة 7  3
 04 الشواشي 8  4
 05 جممة الوسط 9  5
 06 أوالد األخضر 9  6
 07 جممة  2 7
 08 ديسمبر 11  2 8
 09 جديدة  2 9
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 10 البستان 22   
 11 أوت 20 23   
 12 جوان 19 24 2 
 13 الرمال 25 3 
 14 فيفري 18 25 4 
 15 النخيل 26 5 
 16 عمي بن خزان 26 6 
 17  8ماي 27 7 
 18 أكفادو الجنوبية              27 8 
 19 أكفادو الغربية 27 9 
 20 األصيل 28  2
 21 الوفاق                   28  2
 22 مارس 19 28 22
 23 النصر 28 23
 24 ىواري بومدين 29 24
 25 الكثبان 29 25
 26 الصومام 32 26

 
 
 

 
 

 حسب درجة  اليشاشة ترتيب المقاطعات  (يوصح13تمثيل بياني رقم ) 
 بمديةالدبيمةفي 
 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

 هشة جدا هشة حسنة

 حسنة %46.15 38.46%هشة



 
 الفصل الخامس:الدراسة السوسيو اقتصادية والثقافية لوالية الوادي 

 

 
    

 
 يبين ترتيب المقاطعات حسب درجة اليشاشة : (  34رقم )  جدول

 
 في مؤشر الصحة اليشاشةتحديد المقاطعات الفقيرة حسب درجة 

 اكثر ىشاشة ىشة ضعيفة اليشاشة
 الجواودة جممة الوسط جوان 19

 الشنايبة أوالد األخضر األصيل
 جامع ميدة جممة أكفادو الغربية

 الشواشي ديسمبر 11 النخيل
 جديدة عمي بن خزان

 
  البستان 8ماي

  أوت 20 أكفادو الجنوبية             
  جوان 19 مارس 19/

 الرمال رالنص
 

 فيفري 18 الوفاق                  
 

   الكثبان/ىواري بومدين 

   الصومام
عدد           مقاطعات 4 مقاطعات10 مقاطعة12

 مقاطعة  26 المقاطعات
 

قػد تحصمت  إف النتائج المحصؿ عمييا في ىذه الدراسة  بينت أف مقاطعة الجواودة
مما يجعميا ، نقطة 12عمى أقؿ عػدد مف النقاط عمى مستوى مؤشرات الفقر و التي بمغت 

حيثموحظ أف ، وقع، تحتؿ المرتبة األولىفػي درجة اليشاشة عمى مستوى مقاطعات بمدية الدبيمة
منطقة في تنقؿ دائـ مرافؽ صحية مما جعؿ سكاف ىذه اللمنطقة تفتقر إلى مرافؽ تربوية و ا

 مف أجؿ تدريس األوالد التي بدورىا تشكؿ تيديدا لمصحة إلى المناطؽ أجؿ العبلج أو 
 كذالؾ نجد أف أكبر نسبة مف المساكف اليشة موجودة بيذىالبمدية، البيئة عمى السواءو 

يشيا أفراد النقائص في المقاطعات التي يعف قد تعرفنا عمى مجمؿ المشكبلت و بيذا نكو و     
لى كؿ المؤشرات الضرورية لمعيش بناءا عمى در ة و مجتمع بحثنا مف جي اسة سوسيو ثقافية ا 

 ترتيبيا حسب درجة اليشاشة .ليا مضامينيا و 
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 خالصة
بعػػػػد التطػػػػرؽ لمحيػػػػاة االجتماعيػػػػة االقتصػػػػادية لواليػػػػة الػػػػوادي عمومػػػػَا ولبمػػػػدتي موقػػػػع التػػػػدخؿ 
خصوصػػػَا. وبعػػػد معرفػػػة المػػػؤثرات الحيويػػػة التػػػي تقػػػاس بيػػػا درجػػػة اليشاشػػػة ثػػػـ تصػػػنيؼ كػػػؿ 
البمػػػػديات حسػػػػب المػػػػؤثر السػػػػكف والسػػػػكاف وتػػػػؤثر الثػػػػروة والبطالػػػػة والتربيػػػػة والتعمػػػػيـ واألميػػػػة. 

فػػة اليشاشػػة مػػف جميػػع النػػواحي بمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف تطبيػػؽ نفػػس القواعػػد كمػػؤثرات ظػػروؼ لمعر 
عمة المقاطعات كؿ التدخؿ ببمديػة الدبيمػة أيػف توصػمنا إلػى نتيجػة أف البمديػة موقػع  اإلحصائية

عاد االجتمػػػاعي فػػػي كػػػؿ بدراسػػػتنا فػػػي سػػػمـ اليشاشػػػة وتحتػػػاج إلػػػى دراسػػػتو فػػػي المػػػؤثرات االسػػػت
ة السوسػػيو عمػػى اعتبػػار تصػػنيفيا فػػي الدراسػػ لثقافيػػة والبيئيػػةنواحيػػو االجتماعيػػة واالقتصػػادية وا

 اقتصادية. 
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 تمييد:
ي يػػتمكف الباحػػث مػػف خبللػػو ذيعتبػػر الجانػػب الميػػداني ألي بحػػث أو دراسػػة أو المرجػػع الػػ     

في الجانػب النظػري لدراسػتو، كمػا يتأكػد مػف مػدى صػحة فرضػيات الدراسػة مػف  إثبات ما جاء
ا أسػاليب المعالجػة ذخبلؿ تطبيؽ الدراسة عمى عينة البحث باسػتخداـ مػنيج مبلئػـ لمدراسػة وكػ

ت اإلحصػػػػائية المناسػػػػبة ومنػػػػو سػػػػنبرز أىػػػػـ الجوانػػػػب المنيجيػػػػة لمدراسػػػػة مػػػػف فػػػػروض ومجػػػػاال
األدوات رية والمػػػػػنيج المختػػػػار لمدراسػػػػػة ومجتمػػػػع الدراسػػػػػة و بشػػػػالالدراسػػػػة الزمانيػػػػة والمكانيػػػػػة و 

 الطرؽ اإلحصائية التي انتيجت لمدراسة الميدانية.مة مف مبلحظة ومقابمة واستمارة و المستعم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اإلجراءات المنيجية لمدراسة الفصؿ السادس: 
 

 
    

 فروض الدراسة : - 1
لقػػػد أصػػػاب النظػػػاـ التربػػػوي الجزائػػػري مجموعػػػة مػػػف المظػػػاىر السػػػمبية  التػػػي حالػػػت دوف     

التاـ عػف الدراسػة فػي سػف  االنقطاعإلى مستويات متقدمة مف التحصيؿ والتعميـ بؿ و الوصوؿ 
مف المفترض أف ال يكػوف ذلػؾ، وإليجػاد حػؿ مقتػرح بشػأف مشػكمة البحػث أرتػا الباحػث وضػع 

 ي كالتالي :جممة مف الفرضيات وى
 الفرضيـــات الفرعيــــة : -

الفرضية إلى أجزاء بقصػد  تفكيؾالدراسة الميدانية يمجأ الباحث إلى  حديد معالـمف أجؿ ت
 ما يمي : إلىالتقصي العممي حيث نصيغ الفرضيات الجزئية 

 .المدرسي لدى المتسربيف دراسيا الفشؿظاىرة عبلقةباالجتماعية االستبعاد لعوامؿ  -
 .المدرسي لدى المتسربيف دراسيا الفشؿظاىرة عبلقةباالقتصادية  االستبعاد لعوامؿ -
 .المدرسي لدى المتسربيف دراسيا الفشؿظاىرة بعبلقةالثقافية  االستبعاد لعوامؿ -
 .المدرسي لدى المتسربيف دراسيا الفشؿظاىرة بالبيئية عبلقة دلعوامؿ االستبعا -
 .المدرسي لدى المتسربيف دراسيا شؿالفظاىرة بعبلقةاالستبعادالذاتية  لعوامؿ -
 مجاالت الدراسة - 2
التميػػػيف بالدبيمػػػة واليػػػة الػػػوادي يقػػػع بمدينػػػة مركػػػز التكػػػويف المينػػػي و المجـــال الجغرافـــي : 2-1

 في اتجاه الحدود التونسية .، كمـ ناحية الشرؽ 20الدبيمة التي تبعد عف مقر الوالية بمسافة 
بطاقػػػة  16/12/1995المػػػؤرخ فػػػي  430/95لممرسػػػـو رقػػػـ طبقػػػًا  1995أفتػػتح المركػػػز سػػػنة 

ثػـ توسػعت دائػرة االختصاصػات مػف  5وكاف عدد الفروع ال يتجػاوز ، متربص 250استيعاب 
 :ىي تخصصات تقني سامي و  05مف بينيا  تخصصاً  14سنة ألخرى إذ تبمغ حاليًا 

التنػػػوع  لمجمػػػؿ التخصصػػػات التػػػي تمتػػػاز بالتبػػػايف و  كمػػػا ستوضػػػح فػػػي الجػػػدوؿ أدنػػػاه حسػػػب
يستقطب خصائص العينػة لقػدوميـ مػف منػاطؽ مبعثػرة غيػر حضػرية بعيػدة التي لتخصصات ا

 عف مقر البمدية .
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ادة الػػػتحكـ المينػػػي فػػػي ضػػػافة إلػػػى تخصصػػػات أخػػػرى فػػػي المسػػػتوى الثالػػػث أي شػػػيالابىػػػذا و 
ى أمػػا المسػػػتو انيػػؾ تصػػػميح مركبػػات الػػوزف الخفيػػػؼ مكالمحاسػػبة وعامػػؿ الميكػػػرو معموماتيػػة و 

 وحبلقة السيدات . دة الكفاءة المينية نجد الخياطة الثاني أي شيا
آخػػر فػػي الخياطػػة الجػػاىزة بالدبيمػػة الشػػرقية أمػػا التميػػيف فيفػػتح إضػػافة إلػػى فػػرع فػػي الخياطػػة و 

 الثالث في مختمؼ الحرؼثيف تخصص في المستوييف الثاني و المجاؿ في أكثر مف ثبل
 الشعب المينية. والميف و  

فػػػػػػػػػػتح يػػػػػػػػػػزات لتػػػػػػػػػػدعيـ التخصصػػػػػػػػػػات المفتوحػػػػػػػػػػة و المركػػػػػػػػػػز مػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػدة تجي كمػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػتفاد
: تػػػػػػػػدعـ المركػػػػػػػػز بتجييػػػػػػػػز فػػػػػػػػي صػػػػػػػػيانة 2017فػػػػػػػػروع جديػػػػػػػػدة مػػػػػػػػف أىميػػػػػػػػا ىػػػػػػػػذه السػػػػػػػػنة 

 صيانة التجييزات السمعيةوآخر في استغبلؿ و ، األجيزة المعموماتية
 البصرية .و  

 ويتـ مزاولة نمطيف مف التكويف والمتمثمة فيما يمي :
  التطبيقػػػػي فػػػػي إطػػػػار سمسػػػػةمف ي يػػػػتـ مػػػػف خبللػػػػو التكػػػػويف النظػػػػري و اإلقامي:والػػػػذالتكػػػػويف

أسػػػابيع أخػػػرى تػػػوزع عمػػػى الدراسػػػة التطبيقيػػػة فػػػي لموزعػػػة عمػػػى األسػػػابيع التكوينيػػػة و الػػػدروس ا
إلػػى ا المركػػز عػػدة مسػػتويات مػػف الثالػػث تمػػنح ىػػذخارجػػو و  أوسػػواء داخػػؿ المركػػز  تالورشػػا

بصػػػفتو لػػػو فػػػروع منتدبػػػة مػػػف المعيػػػد المتخصػػػص  شػػػيرا30 إلػػػىشػػػيرا  18مػػػف  أيالخػػػامس 
 .لمتكويف الميني بالوادي مركز 

 التطبيقػي داخػؿ  رؼ بالتكويف المدمج بػيف النظػري و التكويف عف طريؽ التمييف : وىو ما يع
 الخاصة المتمثمة في الحرفييف  أوالمؤسسات العمومية بمختمفيا حسب التخصص 

  و ورشات الحدادة والنجارة الخشبية والمعدنية. 
  ىياكؿ المركز: وتنقسـ إلى نوعيف مف اليياكؿ. 

 *اليياكل اإلدارية :
دارة المالية لممركز  04-  مكاتب خاصة بالمديرية وا 
 مكاتب خاصة بالنيابة التقنية  02-
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 مكتب الرقابة   02-
 قاعة اجتماعات  01-
 قاعة اساتذة  01-

 لبيداغوجية :* اليياكل ا
 اآلليدراسية و مخبر اإلعبلـ  أقساـ 08-
 مخبر لمقياسات الكيربائية قواعد ومعطيات  01-
 الترصيص الصحي ورشات لمميكانيؾ والحدادة و  06-
 التوجيو مكتب االستقباؿ و   01-
 مخزف   01-
 قاعة مطالعة .مكتبة و  01-

 *ىياكل المصالح المشتركة :
 وجبة يوميا  120مطب  ومطعـ تقدـ فيو  01-
 . إلطارات المركز سكنات وظيفية 03نادي مشترؾ .و 01-ممعب ماتيكو 01-
 المجال الزمني لمدراسة : 2-2

 بمغت مدة الدراسة حوالي شير يـو وأجريت الدراسة عمى فترات متعددة: 
فيفػري 15غايػة لػى إ2018جػانفي 14مػف  ات المتكػررة اببتػداءا: قمػت بالزيػار الزيارة األولـى *

تعميميػػا مػػف  إلػػى مركػػز التكػػويف المينػػي بالدبيمػػة، أيػػف تػػـ مشػػاىدة التبلميػػذ المتسػػربيف 2018
دارة التكػػػويف  المػػػدارس العاديػػػة  والتعػػػرؼ عمػػػييـ مػػػف قبػػػؿ مستشػػػار التوجيػػػو والنائػػػب التقنػػػي وا 

 .  خاصة الميني  في شقو اإلقامي
مػف نفػس الشػير أيػف تػـ حصػولنا  20إلػى غايػة  04/03/2018: كانػت يػـو الزيارة الثانيـة*

إدارة المركػػز  إلػػىإجػػراء الدراسػػة الميدانيػػة بمركػػز التكػػويف بالدبيمػػة بعػػد التقػػرب ة عمػػى الموافقػػ
الشخصػية ومناقشة بعض الجوانب الخاصػة بالدراسػة الميدانيػة أيػف تػـ اإلطػبلع عمػى الممفػات 
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مجتمػػع الدراسػػة تويات وحسػػب شػػروط  اختيػػار فػػرزىـ حسػػب المسػػلممتربصػػيف محػػؿ الدراسػػة و 
 يكونوا في مقاعد الدراسة  أفالمتمثمة في مف ىـ قد انقطعوا عف الدراسة في سف يفترض 

ونسػػػبة و  ىنػػػاؾ ظػػػروؼ أدت بيػػػـ التخمػػػي عػػػف مزاولػػػة الدراسػػػة سنكتشػػػفيا مػػػف حيػػػث ماىيتيػػػاو 
 بمؤشػػػرات  ليػػػا عػػػداداإلمفرضػػػيات فػػػي ضػػػوء المتغيػػػرات التػػػي تػػػـ لحػػػدتيا مػػػف خػػػبلؿ التحميػػػؿ 

 االستمارة محؿ الدراسة الميدانية .
وتـ خبلليا توزيع االسػتمارات عمػى أفػراد العينػة  08/04/2018: كانت يـو  الزيارة الثالثة* 

 .22/04/2018بتاري  واسترجاعيا 
يتمثػػؿ المجػػاؿ البشػػري العػػاـ فػػي الوظيفػػة والعػػدد التػػي نبرزىػػا مػػف  :المجــال البشــري -2-2

 .الجدوؿ التالي  خبلؿ
 ( يوضح المجال البشري العام حسب الوظيفة والعدد لممركز 35جدول رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،بطاقة االستعبلمات الخاصة بمركز التكويف الميني  المصدر: 

 (01والتمييف بالدبيمة )ممحؽ رقـ 
 

 العدد الوظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة 
 01 المدير 
 01 المقتصد

 01 مساعد إداري رئيسي 
 01 اآلليتقني سامي في األعبلـ 

 02 معاوف إداري 
 01 مساعد مصالح اقتصادية 

 02 عوف إداري

 العدد 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 توجيو والتعميـ الميني 
 16 أستاذ تعميـ ميني 
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 مجتمع لمدراسة : 2-3

بمركػػز التكػػويف  الموجػػوديفا تعميمــيالمتســربين  المتربصػػيف مسػػتوى أجريػػت الدراسػػة عمػػى
المينػي والتميػػيف بالدبيمػػة وبالتحديػػد عمػػى التبلميػػذ المتسػػربيف المشػػيود ليػػـ بانقطػػاع الكمػػي مػػف 

إنػػاث  94و ذكػػور 166ب  المقػػدر عػػددىـ المينيػػة و  توالمتربصػػامزاولػػة التكػػويف  الدراسػػة و
 .قصير المدى التأىيمي ياتو المفصمة في الجدوؿ أدناه  و في االقامي بمستو 

 االختصاصات بين توزيع المتربصين حسب الجنس و ( ي36الجدول رقم ) 
 المحموع اإلناث  الذكور  المستوى  روعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف

 34 00 34 الخامس الكيرو تقني 
 20 00 20 الخامس  صيانة صناعية 

 05 05 00 الخامس  األزياءتصميـ 
 26 26 00 الخامس صغار  أطفاؿتربية 

 18 00 18 الثالث صيانة صناعية 
 11 11 00 الثالث الجاىزة   األلبسةخياطة 
 19 19 00 الثاني  الخياطة

 13 00 13 الثاني  حبلقة رجاؿ 
 12 00 12 الثاني  نجارة االلمنيوـ

 08 00 08 الثاني  الكيرباء المعمارية 

 04 04 00 الثاني األمانة 
 15 05 10 الخامس  قواعد و معطيات 
 24 09 15 الخامس  محاسبة و مالية 

 12 09 03 الخامس  مديرية  أميف
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 28 06 22 الثالث محاسبة 
 11 00 11 تاىيمي الزخرفة بالجبس 

 260 94 166 المجموع 
 

التمييف بالدبيمة ،الموجز الشيري  مركز التكويف الميني و  ،وزارة التكويف و التعميـ المينييفالمصدر:
 .2018فيفري لوضعية الفروع 

بجممػػػػة مػػػػف الخصػػػػائص الموضػػػػوعية التػػػػي تحقػػػػؽ مػػػػف خػػػػبلؿ مػػػػا سػػػػبؽ حاولنػػػػا التسػػػػمح و 
اليػػػادؼ  لموصػػػوؿ لممجتمػػػع اإلحصػػػائي الػػػذي لػػػى الجػػػدوى  فػػػي االختيػػػار المحكػػػـ و الوصػػػوؿ إ

متخمػػػي واجػػػو فشػػػؿ 260يخػػػدمنا فػػػي التنػػػاوؿ الميػػػداني تػػػـ اختيػػػار بعػػػد النػػػزوؿ إلػػػى الميػػػداف 
مدرسػػي كتسػػرب تعميمػػي ووجػػو عػػف طريػػؽ المدرسػػة الرسػػمية لقطػػاع التكػػويف المينػػي أو مػػف 

ذا بنسػػػػبة كػػػػاف ىػػػػمشػػػػيود لػػػػو بػػػػالفتور والرسػػػػوب قطعػػػػا و طػػػػرؼ أسػػػػرتو أو مػػػػف تمقػػػػاء ذاتػػػػو أي 
 إناث. %36.15ذكور و      %

  متحصػميف عمػى شػيادة متربصا  18بعد إقصاء  ثلمجتمع البح حيث تمت دراسة مسحية
المسػػػػتوى الخػػػػامس كشػػػػيادة أخػػػػرى بعػػػػد مواصػػػػمتيـ لممسػػػػار الجػػػػامعي أي أنيػػػػـ غيػػػػر معنيػػػػوف 

عميػػو التزمنػػا بالشػػروط  ثو مبحػػبالفشػػؿ المدرسػػي بمعنػػى أنيػػـ خػػارج خصوصػػيات العينػػة قيػػد ال
 التالية :

*أف يكػػػػوف المتربصػػػػيف الػػػػذيف تػػػػـ اختيػػػػارىـ متسػػػػربيف مػػػػف الطػػػػور االبتػػػػدائي أو المتوسػػػػط أو 
 .الفشؿ الدراسي نتيجة لمفتور و الثانوي وغير متحصميف عمى شيادة البكالوريا 

بحكػػـ بيػػـ  إلمكانيػػة المقػػاءلمينػػي * أف يكػػوف المتربصػػيف )مجتمػػع الدراسػػة (يزاولػػوا التكػػويف ا
 .ضبط ىذه العينة خارج اطر ىذه المؤسسة لصعوبة إيجاد و  مزاولتيـ اليومية

 منيج  الدراسة -3
إف اخػػتبلؼ المشػػكبلت وتنوعيػػا أدى بػػدوره إلػػى اخػػتبلؼ المنػػاىج التػػي تبحػػث فييػػا ومػػف  

المعػروؼ أف منػػاىج البحػث عديػػدة ومتنوعػػة مثػؿ المػػنيج التجريبػػي والمػنيج التػػاريخي والمػػنيج 
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وصفي ولكؿ ىذه المناىج مجموعة مواصفات وخطوات يتبعيا الباحث في إعػداد بحثػو ومػف ال
 خبلؿ ىذه الخطوات يتمكف مف الوصوؿ إلى نتائج تثبت أو تعارض ما افترضو.

وقد اعتمدنا في الدراسػة الحاليػة المػنيج الوصػفي لكونػو يػتبلءـ مػع طبيعػة الموضػوع إذ تعتبػر 
رة المدروسػػة وتصػػويرىا كميػػػا عػػف طريػػؽ جمػػع معمومػػػات ىػػذا المػػنيج" طريقػػة لوصػػػؼ الظػػاى

خضاعيا لمدراسة الدقيقة  .1مقننة عف المشكمة وتصنيفيا وتحميميا وا 
ونجػػػد أيضػػػا ىػػػذا المػػػنيج يعتمػػػد عمػػػى دراسػػػة الظػػػاىرة كمػػػا ىػػػي موجػػػودة فػػػي الواقػػػع ووصػػػفيا 

ويوضػػػػػح وصػػػػػفا دقيقػػػػػا يعبػػػػػر عنيػػػػػا تعبيػػػػػرا كميػػػػػا وكيفيػػػػػا ،فػػػػػالتعبير الكيفػػػػػي يصػػػػػؼ الظػػػػػاىرة 
 .  2خصائصيا والتعبير الكمي يعطينا وصفا قميا يوضح الظاىرة وحجميا ودرجتيا

ويعتبػػػر المػػػنيج الوصػػػفي مجموعػػػة مػػػف اإلجػػػراءات البحثيػػػة التػػػي تتكامػػػؿ لوصػػػؼ الظػػػاىرة أو 
الموضػػوع اعتمػػادا عمػػى جمػػع الحقػػائؽ والبيانػػات وتصػػنيفيا ومعالجتيػػا وتحميميػػا تحمػػيبل كيفيػػا 

لتيػػػا والوصػػػوؿ إلػػػى نتػػػائج وتعميمػػػات عػػػف الظػػػاىرة أو الموضػػػوع محػػػؿ ودقيقػػػا السػػػتخبلص دال
 .3البحث
ويعتبػػػر كػػػذلؾ المػػػنيج الوصػػػفي وصػػػؼ دقيػػػؽ وتفصػػػيمي لظػػػاىرة أو موضػػػوع محػػػدد عمػػػى  

صػػػورة نوعيػػػة أو كميػػػة رقميػػػة، فػػػالتعبير الكيفػػػي يصػػػؼ الظػػػاىرة ويوضػػػح خطئيػػػا أمػػػا التعبيػػػر 
الظػػػاىرة أو حجميػػػا ودرجػػػة ارتباطاتيػػػا مػػػع الكمػػػي فيعطينػػػا وصػػػفا رقميػػػا يوضػػػح مقػػػدار ىػػػذه 

الظػػاىرات المختمفػػة األخػػرى، وقػػد يقتصػػر ىػػذا المػػنيج عمػػى وضػػع قػػائـ فػػي فتػػرة زمنيػػة محػػددة  
 4أو تطويرا يشمؿ عدة فترات زمنية

 األدوات المستخدمة في الدراسة : -4
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العوائػػػؽ  مولػػػة دوفيوىػػػي مػػػا يسػػػتعممو الباحػػػث كمرتكػػػزات لتكمػػػيـ الظػػػاىرة السوسػػػيولوجية والح
التػػي مػػف الموضػػوعية البلئقػػة بيػػا و  أطرىػػااالبسػػتولوجية فػػي الدراسػػة والسػػعي وراء وضػػعيا فػػي 

خػػوض الدراسػػة الميدانيػػة،  ألجػػؿعمػػى جممػػة مػػف األدوات المنيجيػػة لمتسػػمح بيػػا  اعتمػػدخبلىػػا 
 :كالتالي  التقنياتنبرزىا ىذه 

 االستمارة )االستبيان(: 4-1
نعتبر االستمارة كوسيمة لجمع البيانات مف أكثر الطرؽ انتشار وأىميػا حيػث أنيػا تصػميـ 
لمجموعة مف األسئمة حوؿ موضوع معيف، حيث تغطي كافة جوانبو مما يسػمح لنػا بالحصػوؿ 

 .1عمى البيانات البلزمة لمبحث مف إجابات المبحوثيف
لظػػروؼ واألسػػاليب القائمػػة وكػػذلؾ ىػػي أداة لمحصػػوؿ عمػػى حقػػائؽ وتجمػػع البيانػػات عػػف ا

بالفعػػؿ وتعتمػػد االسػػتمارة عمػػى إعػػداد مجموعػػة مػػف األسػػئمة ترسػػؿ لعػػدد كبيػػر نسػػبيا مػػف أفػػراد 
المجتمػػػع حيػػػث ترسػػػؿ ىػػػذه األسػػػئمة عػػػادة لعينػػػة ممثمػػػة لجميػػػع فئػػػات المجتمػػػع المػػػراد فحػػػص 

 . 2آراءه
المعمومػػات مػػف واالسػػتمارة ىػػي الوسػػيمة العمميػػة التػػي تسػػاعد الباحػػث عمػػى جمػػع الحقػػائؽ و 

المبحػوث وىػي الوسػيمة التػي تفػرض عميػو التقيػد بموضػوع البحػث المػراد إجػراءه وعػدـ الخػروج 
 .3عف أطواره العريضة ومضامينو ومسامرتو النظرية والتطبيقية

ىػػي مجموعػػة األسػػئمة واالستفسػػارات المتنوعػػة والمرتبطػػة بعضػػيا بػػالبعض اآلخػػر بشػػكؿ 
إلييػػا الباحػػث بضػػوء موضػػوعو ومشػػكمة التػػي يختارىػػا  يحقػػؽ اليػػدؼ أو األىػػداؼ التػػي يسػػعى

لبحثػػػو، وترسػػػؿ استفسػػػارات المكتوبػػػة ىػػػذه عاديػػػة بالبريػػػد أو بطريقػػػة أخػػػرى إلػػػى مجموعػػػة مػػػف 
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األفراد أو المؤسسات التي اختارىا الباحث عينة لبحثو، ومف المفروض اإلجابة عػف مثػؿ تمػؾ 
عادتيا لمباحثاالستفسارات وتعبئة االستبياف بالبيانات والمعموما  .1ت المطموبة فييا وا 

واالسػػتبياف ىػػو مجموعػػة مػػف األسػػئمة يػػدونيا الباحػػث فػػي اسػػتمارة تسػػمى اسػػتمارة اسػػتبياف 
وتسػػمـ إلػػى األشػػخاص الػػذيف تػػـ اختيػػارىـ كعينػػة لموضػػوع الدراسػػة ويطمػػؽ عمػػييـ المبحػػوثيف 

عادتيػػا مػػرة ثانيػػة إلػػى الباحػػث، ويػػتـ تسػػميـ اسػػتمارة  وذلػػؾ لكػػي يجيبػػوا عػػف األسػػئمة بأنفسػػيـ وا 
االسػػتبياف إلػػى المبحػػوثيف عػػف طريػػؽ البريػػد أو يسػػمميا الباحػػث بنفسػػو، ويجيػػب المبحػػوث عػػف 

 األسئمة بدوف مساعدة الباحث سواء في فيـ األسئمة أو تسجيؿ اإلجابات المطموبة
الوضػوح والتركيػز لذلؾ فإف مف أىـ شروط صػياغة أسػئمة االسػتبياف ىػو أف تكػوف شػديدة 

حيػػث ال يتػػاح لمباحػػث ىنػػا توضػػيح األسػػئمة لممبحػػوث كمػػا يحػػدث فػػي حالػػة  مػػؿ المػػبس،ال تحت
 .2المقابمة الشخصية

لقػػػد اعتمػػػدت ىػػػذه األداة لمػػػا ليػػػا مػػػف أىميػػػة فػػػي جميػػػع البيانػػػات الميدانيػػػة التػػػي تخػػػص 
ؤالت الدراسػة حيػث تػـ موضوع دراستنا وتـ بناء وصياغة األسئمة واعتمادنا فػي ذلػؾ عمػى تسػا

عػػرض ىػػذه االسػػتمارة عمػػى مجموعػػة مػػف األسػػاتذة المحكمػػيف بجامعػػة الػػوادي مسػػودة و وضػػع 
 والذيف ليـ الخبرة في ىذا المجاؿ عمى وجو الخصوص الدكتور ىويدي عبد الباسط 

عمػػارة  الػػدكتورفػػوزي لوحيػػدي و  الػػدكتور الػػدكتور بػػبلؿ بوترعػػة والػػدكتور ضػػيؼ لزىػػر و و 
الفحص والتعديؿ،وتـ بعد ذلؾ حذؼ األسػئمة مراجعة و المشرؼ إلعطاء رايو وال األستاذمحمد و 

المحرجػػػػة  فحػػػػذفت بعػػػػض األسػػػػئمة مػػػػف طػػػػرؼ والسػػػػطحية والغيػػػػر موضػػػػوعية و  غيػػػػر الميمػػػػة
األسػػاتذة المحكمػػيف، وعػػدؿ الػػبعض اآلخػػر مػػف طػػرؼ األسػػتاذ المشػػرؼ، وبتػػالي قػػاـ الباحػػث 

 بالتقيد ببعض المبلحظات والتوجييات 
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التػي أبػرزت درجػة عاليػة مفػردة مػف مفػردات العينػة و  45نػة مػفوتـ اختيػار اختبػار عينػة مكو -
 المدرج ضمف المبلحؽ وتـ إعداد االستمارة في شكميا النيائي ، مف الصدؽ

 عمى التمميذ .االجتماعي  مف البعد  اثر االستبعادبيانات الفرضية األولى :  -1
 بعد العامؿ االجتماعي بما في ذلؾ مف متغيرات ليا صمة بالجانب بالوسط األسري 

الحالػػة األسػػرية مػػف خػػبلؿ معرفػػة الوفػػاة ألحػػد الوالػػديف أو التفكػػؾ األسػػري المعػػروؼ بػػالطبلؽ و 
والشػعور بالمضػايقة االسػرية والقسػوة  أسػاليب التنشػئة االجتماعيػة والتموقع مف حيث األخػوة و

 جماعة الرفاؽ معرفة طبيعةو  الجو االجتماعي السائد والتعيير والوصـ و 
تكمػػػيـ عبلقػػػة المتغيػػػرات وفػػػؽ بػػػدائؿ إجابػػػة تمعػػػب الػػػدور فػػػي وكيفيػػػة المعاممػػػة وىػػػذا األقػػػراف و  

 المستقمة .التابعة و 
تعثػر المسػار عمػى فشػؿ و االقتصػادية اثػر االسػتبعاد مػف الناحيػة بيانات الفرضػية الثانيػة : -2

 لمتمميذ الدراسي 
مسػػػتوى الحتياجػػػات وخاصػػػة الدراسػػػية منيػػػا و الػػػذي بفػػػرض ذاتػػػو فػػػي تمبيػػػة المتطمبػػػات وا

تنػػامي احتياجػػات سػػتفادة منػػو فػػي ظػػؿ تعػػدد األخػػوة وقمتػػو المحػػدودة و الػػدخؿ األسػػري ومػػدى اال
االضػػطرار لمخػػروج لمعمػػؿ  مػػف التمميػػذ خػػبلؿ مختمػػؼ األطػػوار التعميميػػة  ومػػا قػػد يتعػػرض لػػو

تكماؿ لمػدور األسػري فػي اإلعالػة الوقوع في مظاىر سمبية أخرى كعمالػة األطفػاؿ السػالمبكر و 
خفػػػػاؽ األدوار الوالديػػػػة فػػػػي التكفػػػػؿ بػػػػات المعيشػػػػية الضػػػػرورية عنػػػػد ضػػػػعؼ و التكفػػػػؿ بالمتطمو  ا 

بؿ  السػميمة التػي غيرىا التي تضمف مزاولة الدراسة بالسػومصاريؼ التنقؿ و المعنوي و   المادي
 .تحقؽ الذات  تحفظ الكرامة و 

 الذي يزاوؿ دراستو: بالتمميذ الثقافي االستبعاد عامؿاثر بيانات الفرضية الثالثة : -3
والتػػي تػػدور مؤشػػراتو حػػوؿ العديػػد مػػف المكونػػات الثقافيػػة لموسػػط األسػػري عمومػػا كالمسػػتوى   

التعميمي لكبل األبويف باعتباره مؤشرا ثقافيا  في مدى اكتساب الطفؿ لبلىتماـ األبوي وىػذا مػا 
 المتعثػػريف دراسػػياأشػػارت أليػػو نتػػائج الدراسػػة مػػف خػػبلؿ مػػا ثبػػت مػػف النسػػبة المئويػػة كبيػػر عنػػد 

ذيف لـ يصؿ إبائيـ وأمياتيـ إلى المستويات متقدمة في التعميـ ألف ذلؾ يبيف مدى االىتمػاـ ال
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المتابعػػػة المدرسػػػية والتواصػػػؿ مػػػع المدرسػػػة باعتبارىػػػا الشػػػريؾ االجتمػػػاعي مػػػع أوؿ مؤسسػػػة و 
وي المعنػػإلطػػبلع عمػػى مػػدى التشػػجيع المػػادي و المتمثمػػة فػػي األسػػرة السػػتكماؿ الػػدور واو تربوية

رشاده و لمتمميذ وا نظرة األسرة إلى التعميـ عمومػاوتعميـ البنػات لحرص عمى حاجياتو وتوجييو وا 
ف الوسط السوفي يعػرؼ بػالزواج فة أسباب االنقطاع لمبنات خاصة و خصوصا مف خبلؿ معر  ا 

سػػػائؿ األعػػػػبلـ بو  الفتػػػور الدراسػػػػي تػػػػدور حػػػوؿ  معرفػػػػة إرتباطيػػػة ظػػػػاىرة  أسػػػئمةطػػػرح المبكرو 
 الثقافية . النواديو وشبكات التواصؿ 

 بيانات الفرضية الرابعة : -4
التػػػي تػػػدور محاورىػػػا حػػػوؿ عوامػػػؿ االسػػػتبعاد االيكولػػػوجي البيئػػػي وىنػػػا تحػػػدد الفروقػػػات بػػػيف و 

اوية المتراميػػة األطػػراؼ والتػػي خاصػػة الصػػحر حضػػرية والريفيػػة والمنػػاطؽ المبعثػػرة و المنػػاطؽ ال
فػييـ العديػد مػف  كبػدو رحػؿ تػتحكـ الترحاؿ في اعتماد حياتيـ عمى الرعييمتاز أىميا بالحؿ و 

بػرد و بعػد المسػافات عػف المػدارس واالوسػاط الحضػرية عمومػا وقمػو وسػائؿ الالعوامؿ كالحر و 
 يزيد مف التأخرة والتحصيؿ و التكفؿ في النقؿ المدرسي مما يقمؿ االىتماـ بالدراسالنقؿ و 

 االنقطاع الكمي خاصة عند اإلناث.والغياب والتعثر و  
كيبة بشػرية التي بدورىا تتمحور حوؿ التمميذ في حد ذاتو كتر الفرضية الخامسة : و بيانات  -5

طريقػة التعامػؿ معػو خاصػة إذا كػاف مػف مف الناحية النفسية والشخصية الذاتية والفيزيولوجية و 
اج فػػػي ذوي االحتياجػػػات الخاصػػػة بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ كػػػؿ أنػػػواع اإلعاقػػػات التػػػي تحػػػوؿ دوف االنػػػدم

التػػي بػػدورىا كػػذلؾ تحػػوؿ دوف أداء الحػػد األدنػػى المتوقػػع منػػو فػػي بػػوي  و الوسػػط التعميمػػي التر 
االنعػزاؿ لدراسػية بمػا فػي ذلػؾ مػف الرياضػة والمعػب ممػا يكثػر الرىػاب   والخػوؼ و جؿ المػواد ا

 التيميش .عف السخرية واالستبعاد و ابتعادا 
ــــة : 4-2 ي البحػػػػث وىػػػػي مػػػػف أكثػػػػر األدوات المسػػػػتعممة فػػػػي الدراسػػػػات االمبريقيػػػػة فػػػػالمقابم

السوسػػػيولوجي وتعػػػرؼ بأنيػػػا وسػػػيمة تقػػػـو عمػػػى الحػػػوار أو حػػػديث لفظػػػي مباشػػػر بػػػيف الباحػػػث 
تعػػػػد مػػػػف أكثػػػػر التقنيػػػػات التػػػػي ال يمكػػػػف ألي باحػػػػث فػػػػي مجػػػػاؿ عمػػػػـ االجتمػػػػاع و ، والمبحػػػػوث
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ص لتحقيػؽ كػـ ىائػؿ مػف البيانػات  التغاضي عف إمكانيتيا،لمػا تتيحػو مػف فػر االستغناء عنيا، و 
 1توظيؼ مثؿ ىذه األداة.ال تخموا دراسة مف استخداـ و ، اففي غالب األحيو 
إف تقنيػػة المقابمػػة مػػف أكثػػر األدوات شػػيوعا فػػي الدراسػػات االجتماعيػػة بواسػػطتيا يسػػتطيع   - 

 الباحث الحصوؿ عمى معمومات ال يمكف الوصوؿ إلييا باستعمالو لوسائؿ أخرى .كما أنيا 
كمػػػا تتػػػيح لمباحػػػث االحتكػػػاؾ المباشػػػر بميػػػداف البحػػػث كمػػػا أنيػػػا تضػػػعو ،وجيػػػا لوجػػػو ،مػػػع  -

 2المبحوثيف األمر الذي يمكف مف الوصوؿ الى معمومات دقيقة حوؿ الظاىرة المدروسة .
ابػؿ مػع المبحػوثيف لتقريػب الفيػـ وشػرح االسػتمارة لقد تـ مػف خػبلؿ اعتمػاد ىػذه التقنيػة التق    

 الدعوة الى الموضوعية في اإلجابات.وكيفية ممئيا و 
 المالحظة: 4-3

واىر رغبػة فػي الكشػؼ عػف ىي توجيو الحواس واالنتباه إلى ظاىرة معينة أو مجموعة مف الظػ
خصائصػػيا توصػػبل إلػػى كسػػب معرفػػة جديػػدة عػػف تمػػؾ الظػػاىرة أو الظػػواىر المػػراد صػػفاتيا أو 
 .3دراستيا
لسموؾ وظاىرة معينة وتسجيؿ مبلحظػات عنيػا بقيػة ونعني بيا المشاىدة والمراقبة الدقيقة  

 .4تحقيؽ أفضؿ النتائج والحصوؿ عمى أدؽ المعمومات
وتعرؼ كذلؾ بأنيا أىـ الوسائؿ التػي يسػتخدميا البػاحثوف فػي جمػع المعمومػات وذلػؾ مػف 
يجاد ما يبنييا مف عبلقات، وليذا فيي وسيمة ىامػة تسػيـ  خبلؿ مبلحظة الظواىر وتفسيرىا وا 

ا كبير في البحوث الوصفية والكشفية والتجريبية، وتمكػف ىػذه الوسػيمة فػي التعػرؼ عمػى إسيام

                                                 
 .190فضيؿ دليو واخروف ،مرجع سابؽ ،ص : 1
 .311،ص1982جتماعي .مكتبة وىبة ،القاىرة ،مصر،عبد الباسط محمد حسف ،اصوؿ البحث اال: 2
عبد الرحماف العيوي وآخروف، مناىج البحث العممي في الفكر اإلسبلمي والفكر الحديث، دار الراتب الجامعية لمنشر  :3

 .94، ص1997والتوزيع، بيروت، د ط، 
 .115، ص1996، اإلسكندرية، 1، طعبد اهلل محمد الشريؼ: مناىج البحث العممي، مكتبة وطبعة اإلشعاع الفنية :4
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سموكيات المبحوثيف وتصرفاتيـ وما يطرأ عمييـ مػف ردود أفعػاؿ اتجػاه بعػض األسػئمة وطريقػة 
 .1اإلجابة عمييا

عمػػى سػػجبلت االطػبلع الزيػػارات المتكػررة لممركػػز و  أثنػاءلعػؿ مػػف أىػـ مػػا الحػظ الباحػػث و 
 الخػػارجيكانػػت جػػؿ مبرراتيػػا العمػػؿ حيػػث ىنػػاؾ غيابػػات متكػػررة لػػبعض المترصػػيف و  الغيػػاب

الػػبعض  الممػؿ مػػف الحضػػور باسػتمرار أمػػاوممارسػة العمػػؿ الفبلحػػي البسػيط ومشػػكبلت النقػػؿ و 
كػػذلؾ ىنػػاؾ الػػذيف يعػػانوف مػػف مشػػكبلت لغويػػة و  بعػػض المترصػػيفاألخػػر فيػػتخمميـ المنطػػوي و 
اصػػة مختمفػػي اإلعاقػػة الصػػـ تربصػػيف مػػف ذوي االحتياجػػات الخم 09نسػػبة معتبػػرة تصػػؿ إلػػى 

 اإلعاقة الحركية .البكـ وقصر النظر و 
 الوثائق :السجالت و  4-4

لرجػوع إلػى الباحث خبلؿ العمؿ الميداني في الدراسات االجتماعية ا إف مف أىـ ما قاـ بو
ذا مػػا تعمػػؽ األمػػر النصػػوص المقننػػة لؤلطػػر الميدانيػػة لمدراسػػة وخاصػػة إالسػػجبلت والوثػػائؽ و 

مػػػا توصػػػمت إليػػػو اإلحصػػػائيات حصػػػائيات واالسػػػتعبلمات عػػػف مختمػػػؼ الجوانػػػب الكميػػػة ،و باإل
الباحػػػػث عمػػػػى  ايػػػػف اطمػػػػع ومخػػػػاطره المحيطػػػػة بيػػػػذه الفئػػػػة التعميمػػػػي  الفشػػػػؿالرسػػػػمية لظػػػػاىرة 

السػػػجبلت التػػػي ليػػػا عبلقػػػة بمجتمػػػع ف الوثػػػائؽ والمخططػػػات الخاصػػػة بػػػالمركز و مجموعػػػة مػػػ
التػػي ىػػي متواجػػدة عمػػى مسػػتوى مستشػػار التوجيػػو المينػػي بػػالمركز أيػػف نجػػده يتػػابع و  الدراسػػة

التػػي تعػػاني مػػف مشػػكبلت اجتماعيػػة ونفسػػية وحػػاالت تكػػرر غيابيػػا وتأخرىػػا بعػػض الحػػاالت 
 . ىذه الحاالت ىي محؿ دراستنا حتى عمى مستوى المركز و 

 األساليب اإلحصائية لمدراسة : -5
غييػػر النتػػائج والبيانػػات الكميػػة، فاإلحصػػاء طريقػػة ألخػػذ حسػػاب تسػػتخدـ الطػػرؽ اإلحصػػائية لت

 .2دقيؽ لمخطأ العشوائي الموجود بالمبلحظات والمقاييس
                                                 

فاطمة عوض صابر وميرفت عمي خفاجة: أسس ومبادئ البحث العممي، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنيتيف اإلسكندرية،  :1
 .44، ص2002، 1ط
، 1992: محمد الضاوي ومحمد مبارؾ: البحث العممي أسسو وطريقة كتابتو، المكتبة االكاديمية، القاىرة، ب ط،   2

 .34 -33ص
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 وقػػػد اعتمػػػدنا فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػى طريقػػػة النسػػػب المئويػػػة : اإلحصػػػاء الوصػػػفي البيػػػاني
والتكرارات المطمقة بعد جمػع االسػتمارات وفرزىػا وتفريقيػا فػي جػداوؿ وجمػع نتائجيػا وتحويميػا 

 وفقا في المعادلة التالية:إلى نسب مئوية وتمثيميا بيانيا 

س=  -
ٌ

ص 100
0

0


 

 س: يمثؿ عدد التكرارات -
 التكراراتف: مجموع  -
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 خالصة :

لقد تـ مف خبلؿ ىذا الفصؿ إلى التعرض إلى اإلجراءات المنيجية لمدراسػة بمػا فػي ذلػؾ      
الثقافيػػػػػػة     لظروؼ غيػػػػػػر التربويػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة واالقتصػػػػػػادية و بػػػػػػا فروض الدراسػػػػػػةمػػػػػػف عرضػػػػػػم

المجػػاؿ البشػػري و المجػػاؿ الزمنػػي و المجػػاؿ الجغرافػػي  التػػي اشػػتممت عمػػى البيئيػػة والمدرسػػية و و 
التػػي ألدوات المسػػتخدمة فػػي الدراسػػة وا الدراسػػة الػػذي خصػػص مػػنيجوكػػذا المجتمػػع الدراسػػة و 

 األسػػاليب اإلحصػػائيةمػػع ذكػػر الوثػػائؽ  السػػجبلت و و المبلحظػػة و المقابمػػة و االسػػتمارة  تػػتمخص
 .لمدراسة  التي استخدمت في 

 
 
 



 

 

 السابعالفصل 
 عرض بـيانات و نتائج الدراسة

 تمييد 
 عرض بيانات الدراسة  -1
االجتمػػػػػػاعي  بالعامػػػػػػؿالخاصػػػػػػة مناقشػػػػػػة النتػػػػػػائج الخاصػػػػػػة بالفرضػػػػػػية األولػػػػػػى تحميػػػػػػؿ و   -2

 .لبلستبعاد
 لبلستبعاداالقتصادي  بالعامؿالخاصة لنتائج الخاصة بالفرضية الثانية مناقشة اتحميؿ و  -3
 لبلستبعادالثقافي  العامؿالخاصة نتائج الخاصة بالفرضية الثالثة مناقشة التحميؿ و  -4
 لبلستبعاد  البيئي بالعامؿالرابعة الخاصة مناقشة النتائج الخاصة بالفرضية تحميؿ و  -5
 لبلستبعاد الذاتي بالعامؿالخامسة خاصة بالفرضية مناقشة النتائج التحميؿ و  -6

 خبلصة 
 المقترحات
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 تمييد :
مناقشة النتائج الخاصة تحميؿ و خبلؿ ىذا الفصؿ سيحاوؿ الباحث  التعرض إلى  سيتـ مف

سي والعوامؿ االجتماعية المحيطة ادر ال الفشؿبيف بالفرضية األولى الخاصة بوجود عبلقة 
 العوامؿ االقتصادية المحيطة بالتمميذسي و ادر ال الفشؿوجود عبلقة بيف والتحقؽ مف بالتمميذ 
سي درالالفشبلعبلقة بيف واجد مناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة الخاصة بتوتحميؿ و 

الفشؿ واجدعبلقة بيف الخاصة بت أما رابعا مناقشة نتائج .  العوامؿ الثقافية المحيطة بالتمميذو 
الخاصة  فيما يمي خامسا مناقشة نتائج  المحيطة بالتمميذ البيئيةالعوامؿ سي و دراالالتعثر و 
سيتـ أخيرا و و اتيبالتمميذ الذاتية الشخصية الخاصةالعوامؿ سي و درالالفشبلواجدعبلقة بيف بت

 .ليذه األطروحة ا خاتمة ليذو توصيات و مقترحات التوصؿ إلى خبلصة و بعد ذلؾ 
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 عرض البيانات األولية لمدراسة :-1
سنتعرض مػف خػبلؿ ىػذا الفصػؿ إلػى عػرض مجمػؿ البيانػات الخاصػة بمجتمػع الدراسػة والتػي 

 :   نوضحيا مف خبلؿ الجدوؿ التالي
ــم) ــة الدراســة)ذكور37جــدول رق ــراد عين ــع أف ــر المســتوى  -(: توزي ــاث(عمى أســاس متغي إن

 ثانوي( -متوسط  -التعميمي لممتسربين دراسيا)ابتدائي 

 الجنس                   
 المستوى التعميمي 

 الذكػػور
 

 اإلنػػاث
 

 المجموع

 % ت % ت % ت

 28 12.65 21 ابتدائي
 

29.78 49 18.84 

 68 متوسط
 

40.96 39 
 

41.48 107 41.15 

 77 ثانوي
 

46.38 27 
 

28.78 104 40 
 100 260 100 94 100 166 المجمػػػػػػػػػػػػػػػوع  = 

   
 حسب متغير الجنس والطور التعميمي  ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة14شكل رقم )

الذي اعبله يوضح توزيع افراد مجتمع  (14)والتمثيؿ البياني رقـ (37)مف خبلؿ الجدوؿ رقـ
منو التمميذ ابتدائي  تسربو  تعثرالدراسة عمى أساس الجنس والعدد والطور التعميمي الذي 

 أومتوسط أو ثانوي.
ومػػا أثػػر فػػي  لممتعثػػريفحيػػث تػػرجـ الجانػػب العػػددي بػػأطواره التعميميػػة الخمفيػػة االجتماعيػػة 

متمثمة فػي وجػود ذاتية ية و بيئو  رسي مف عوامؿ مختمفة اجتماعية واقتصادية وثقافيةادفشميـ ال

      

      

      
      

      

      
     

      

  

   

   

   

   

 المجموع     االناث    الذكور 666

 ثانوي  متوسط  ابتدائي 
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 166مقابػػػؿ  94ث  نجػػػد أف عػػػدد اإلنػػػاث والػػػذكور، حيػػػ الفاشػػػميناإلناثالفػػػوارؽ العدديػػػة بػػػيف 
 % ذكورا . 63.84و إناثا% 36.15ذكور أي ما يعادؿ نسبة 

وىذا ما يظير جميا عمى مؤشرات دراستنا مف خػبلؿ نظػرة المجتمػع الصػحراوي إلػى تعمػيـ 
ومكػػػاف مزاولػػػة التعمػػػيـ لشسػػػاعة المنطقػػػة وقمػػػة  اإلقامػػػةالفتػػػاة وارتبػػػاط أثػػػر بعػػػد المسػػػافة بػػػيف 

ىػذا دوف و  وصعوبة المناخ مما يؤدي إلػى التضػحية بػالتعميـ وخاصػة عنػد اإلنػاث المواصبلت
القصػػري لمفتيػػات عمػػى وجػػو الخصػػوص وخاصػػة فػػي شػػؾ مصػػنؼ ضػػمف مظػػاىر االسػػتبعاد 

بمؤسسػػات تربويػػة بعيػػدة  األطػػوار االنتقاليػػة التػػي تحػػتـ عمػػى التمميػػذ االلتحػػاؽاألطػػوار األولػػى و 
ىػػػذا مػػا يبلحػػػظ مػػػف خػػبلؿ اسػػػتئنافيـ القتحػػػاـ و ، الفػػرص يقمػػػؿصػػػعبة المسػػالؾ ممػػػا األمػػاكف و 

فػي  إدماجيػاوالممحقػات وتطمػع المػرأة إلػى اقتحػاـ سػوؽ العمػؿ أدى إلػى إعػادة  لمراكز التكويف
االوساط التكوينية لتسػجؿ حضػورىا التكػويني بشػكؿ أقػوى وخاصػة فػي التخصصػات النسػوية، 

الػػذكور لمجتمػػع الدراسػػة وذلػػؾ الف والكيربػػاء عمػػى فئػػة  الميكانيػػؾفػػي حػػيف تغمػػب تخصصػػات 
ىػذا المركػػز يحتػوي عمػػى ىػذه القيمػػة العدديػة فحسػػب خػبلؿ ىػػذا الموسػـ التكػػويني لػذلؾ ارتػػأى 

مف ىـ متحصميف عمى شػيادة  إقصاءبعيف االعتبار بعد  18الباحث أخذ كؿ مجتمع الدراسة 
متوسػػػط والثػػػانوي، ذكػػػورا االبتػػػدائي والاألطػػػوار التعميميػػػة الثبلثػػػة فقػػػط  البكالوريػػػا لنقتصػػػر عمػػػى

ناثا متسربيف ومزاوليف لمتعميـ الميني قصد اإلحاطة بمجتمع الدراسي في أطره التنظيمية.  وا 
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 اغيرىمين أو و متمميذ بالعيش مع األبعالقة الفشل الدراسي ل( يبين 38جدول رقم)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وين أو غيرىمابالعيش مع األب الفشل الدراسي لمتمميذ(يوضح عالقة  15شكل رقم ) 
معينػػػػة حػػػػوؿ العوامػػػػؿ ل( وجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػة 36يتضػػػػح مػػػػف خػػػػبلؿ الجػػػػدوؿ أعػػػػبله  رقػػػػـ)

كعامػؿ مػف عوامػؿ االسػتبعاد االجتمػاعي مػف  المدرسػي الفشػؿاالجتماعية المؤثرة عمى ظػاىرة 
مػػف اختيػػار التمميػػذ ذاتػػو أو خارجػػة ، ناحيػػة الظػػروؼ المجتمعيػػة سػػواء أكانػػت اختيػػارا أو قصػػرا
أغمبيػػػة أفػػػراد العينػػػة تمثػػػؿ  اذ جػػػاءت ،عػػػف رغبتػػػو فػػػي إطػػػار مػػػا يحصػػػؿ مػػػف وفػػػاه أو طػػػبلؽ 

األبػػويف معػػا داخػػؿ البيػػت غيػػر أنػػو (يعيشػػوف مػػع %74.61مجتمعػػا مػػف المتربصػػيف أغمػػبيـ )
( مف أفراد العينة يعيشػوف مػع أحػد األبػويف داخػؿ البيػت      %بالمقابؿ توجد نسبة معتبرة)

سػػمبية التفكػػؾ األسػػري (ممػػف يعيشػػوف مػػع أقػػارب آخػػريف وىػػي نتيجػػة تعكػػس 09.61%ونسػػبة)
دورا كبيػرا فػي ىػذا المجػاؿ ،إذ أف افتػراؽ الوالديف أو الطبلؽ   الػذي يمعػب الحتمي كوفاة أحد 

التمميػػػذ خاصػػػة مػػػع الفشػػػؿ الدراسػػػي فػػػي التػػػأخر و األب عػػػف األـ قػػػد يكػػػوف سػػػببا غيػػػر مباشػػػر 
فقداف االستقرار النفسي المفتػرض والمتجمػي فػي عػيش األب واألـ المتمثمة في نتائجو الوخيمة 
قػة ليػا بالطفػؿ ،وقػد ال تػوفر لػو احتمػاؿ انتقػاؿ الطفػؿ إلػى أسػرة أخػرى ال عبلو  في أسرة واحدة

 % ت بدائؿ ال لبلستبعاد العوامؿ االجتماعية 

 البيت؟مع مف تعيش داخؿ  -
 74.61 194 األبويف معا
 15.76 41 أحد األبويف

 9.61 25 آخر 
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كػذا و  الجو العاـ المناسب لمواصمة دراستو فتكوف النتيجػة الطبيعيػة ىػي مغػادرة صػؼ الدراسػة
 .تراجع االىتماـ والرعاية الكافية المفترضة مف قبؿ األبويف

إلػػى إحػػداث صػػدمة قويػػة ليػػـ خاصػػة لمصػػغار الػػذيف ال يزالػػوف فػػي  كػػذلؾ يػػؤدي الطػػبلؽو
تمػػػزؽ النسػػػيج األسػػري الػػػذي كػػػاف يحمػػي الطفػػػؿ يػػػؤدي لتػػػدىور  ويعتبػػر، ركػػػزةحاجػػة لرعايػػػة م

 .صحتو وانييار معنوياتو
وقػػػد دلػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات النفسػػػية واالجتماعيػػػة التػػػي أجريػػػت عمػػػى أطفػػػاؿ األسػػػر 
المفككة بفعؿ الطبلؽ أنيـ يتعرضوف لمعديد مف االنحرافات السػموكية بفعػؿ تجػردىـ مػف منػاخ 

ويجنبػػػانيـ االضػػػطرابات كنػػػؼ الوالػػػديف المػػػذيف يشػػػعرانيـ بػػػاألمف واألمػػػاف  أسػػػري صػػػحي ومػػػف
 التخمي عف الدراسة. المختمفة و 

 

 :بالترتيب بين األخوة  عالقةالفشاللدراسي لمتمميذ(يبين 39جدول رقم)
 

 % ت بدائؿ ال عادبلبلستالعوامؿ االجتماعية 

 ما ىو ترتيبؾ بيف إخوتؾ؟

 43.46 121 األكبر

 30.38 79 األوسط

 26.15 68 األصغر

 
 متمميذ بالترتيب بين األخوةالفشل الدراسيم( يوضح عالقة   16شكل رقم ) 
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ممحور العامػػػؿ ( أعػػػبله  االسػػػتجابات ألفػػػراد العينػػػة حواللسػػػؤاؿ الثػػػاني39يبػػػيف الجػػػدوؿ رقػػػـ )  
المدرسػػي حيػػث جػػاءت  الفشػػؿالػػذي يتمحػػور حػػوؿ الترتيػػب بػػيف األخػػوة وأثػػره فػػي االجتمػػاعي و 

الدراسػػي حيػػث  لمفشػػؿنتائجيمػػا مػػف دراسػػتنا عمػػى العينػػة اف االبػػف األكبػػر فػػي العائمػػة معػػرض 
مػف  121وبتكػرارات قػدرت ب %43.46نسػبة  األولػىدراسػيا فػي الفئػة  المتعثػريفوصؿ عػدد 

 أي أكثر نسبة وذلؾ راجع ألسباب منيا وحدة  260مجتمع دراسي يقدر ب
احتياجيػػػػا إلػػػػى عامػػػػؿ أخػػػػر مػػػػع األب ليتكفػػػػؿ بػػػػبعض المتطمبػػػػات الضػػػػرورية فقػػػػر األسػػػػرة و  -

 عدـ توازنو االجتماعي ويسبب تعثره و مما يستبعده عف مقاعد الدراسة وكسب المعاش 
 تقمصو لمدور األبوي في كسب رزؽ األسرة التربية لبلبف األكبر لتمثيمو و  الصعوبة في-
تجربػة عمػى اعتبػاره االكثػر عادة ما يكوف قد مورست عميو أساليب غير صحيحة فػي التربيػة و 

الصػػػحراوية الف يعتمػػػد عميػػػو فػػػي االوسػػػاط الريفيػػػة و عػػػادة مػػػا مػػػف حيػػػث األسػػػاليب الخاطئػػػة و 
 اإلنجاب مف اجؿ السعي وراء الرزؽ ي يدور جوؿ فكرة الزواج المبكر و التفكير االجتماع

 غيرىا ...الماء مف المناطؽ البعيدة و  عي وجمبالر والكسب و 
اليتـ والتفكؾ األسري قد يحػوؿ المسػؤوليات األبويػة إلػى االبػف األكبػر، ثػـ يمػي االبػف المبكػر -

 اإلجمػالي مجتمػع بحثنػا مػف أصػؿ  79في التعرض ليذه الظاىرة االبف األوسط إننا وجػدنا إف
 .%30.38بنسبة مئوية قدرىا 260المقدرة ب 

وىذا راجع بدوره إلػى أف االبػف األوسػط يعػاني مػف نفػس الظػروؼ التػي يعػاني منيػا االبػف 
األكبػػر إضػػافة إلػػى ذاؾ فإنػػو يحػػدث فػػي بعػػض األسػػر فإنيػػا إذا تسػػتعيف بػػاالبف األوسػػط فػػي 
حالة كوف االبف األكبػر قػد تػدرج أكثػر فػي دراسػتو ،يمػي النسػبتيف مػف مجتمعنػا الدراسػي االبػف 

بمػا يعػادؿ  %26.15التػي حصػرت نسػبتو فػي و  المتعثػريفنسػبو فػي فئػة  األصغر الذي مثمت
 ويرجع قمة ىذه الفئة األسر إلى ما يمي : 260مجموعمتسربا مف  68

بػػرة أصػػبحت لػػدييـ الخصػػموا إلػػى مراحػػؿ متقدمػػة فػػي السػػف و كػػوف ىػػذه الفئػػة آبػػاؤىـ قػػد تو 
 ء التنشئة الوالدية لؤلبناالكافية في أساليب التربية والتعامؿ و 
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عػػدـ احتيػػاج األسػػر لفئػػة األبنػػاء الصػػغار ألف الصػػعوبات التػػي تواجػػو األسػػر فػػي الحيػػاة 
 .عادة في الفئات األكبر سنا الفشؿتكوف خبلؿ بداية تكويف األسرة مما يكوف 

ومف خبلؿ ما سبؽ شرحو وتحميمو لما ترجمو المجتمع محؿ الدراسػة  مػف نتػائج يتبػيف أف 
 .مساره التعميمي فيلمتمميذ  بالفشؿ الدراسيبلقة ترتيب األوالد في األسر لو ع

 متمميذ بأساليب المعاممة الوالدية .عالقةالفشل الدراسيم( يبين 40جدول رقم)
 % ت بدائل ال لالستبعادالعوامل االجتماعية 

 كيف هي معاملة والديك معك؟ -

 76.11 56 بلطف

 48.84 072 بقسوة

 08.45 58 بغير اهتمام

 

 
 ( يوضح عالقة تسرب التمميذ من المدرسة بأساليب المعاممة الوالدية . 17شكل رقم ) 

( الموضػح السػتجابات السػؤاؿ الثالػث والتػي تبػيف اثػر أسػاليب 40مف خبلؿ الجدوؿ رقـ)     
نجػد اف ىنػاؾ اسػتجابات أفػراد العينػة حػوؿ المدرسػي أذ   الفشؿالتنشئة االجتماعية في ظاىرة 

 127المدرسػي بحيػث جػاءت حيػث نجػد  الفشػؿأساليب المعاممة الوالدية  المػؤثرة  فػي ظػاىرة 
كػانوا يعػانوف %48.84مما يمثؿ نسػبة مئويػة قػدرىا  260مف مجتمع الدراسة المقدر عدده ب

 ة في التعامؿ مع الطفؿمف القسوة  في المعاممة الوالدية ليـ ذلؾ أف األساليب التسمطي
ممارسػػة ـ السػػماح لػػو بالمعػػب والتفريػػغ االنفعػػالي و عػػدلضػػغط عميػػو خػػبلؿ مسػػاره التعميمػػي و او  

المشػػػػكبلت والخػػػػوؼ و القيػػػػر األسػػػػري فػػػػي األسػػػػموب التربػػػػوي يػػػػودي دوف شػػػػؾ إلػػػػى اليػػػػروب  
الرىػػػاب مػػػف التعثػػػر واالسػػػري و  لعػػػدـ تحقيػػػؽ الػػػذات فػػػي الوسػػػط المدرسػػػي ةالمدرسػػػيالنفسػػػية و 
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مػػف النتػػائج السػػمبية ممػػا يقمػػؿ الثقػػة بالػػذات والتذبػػذب فػػي المردوديػػة لكثػػرة أسػػاليب العقػػاب ذاتي
المسػػػمطة عميػػػو وبالتػػػالي اليػػػرى المنفػػػذ إلػػػى فػػػي التسػػػرب المدرسػػػي،في حػػػيف نجػػػد كػػػذلؾ نسػػػبة 

مف العينة يعػانوف مػف غيػر االىتمػاـ %18.46معتبرة مف مجتمعنا الدراسي والتي تقدر بنسبة 
حيػػػث ال ، التربػػويو  الؤلمبػػاالت مػػػف طػػرؼ مػػػف يرعػػاىـ مػػف األسػػػرة لؤلمػػر التعميمػػػياإلىمػػاؿ و 
عدة فػػي متابعػػة التعميمػػي لمطفػػؿ ممػػا يقمػػؿ المسػػالػػديف أي اىتمػػاـ لمجانػػب المدرسػػي و يبػػدي الوا

االحتياجات ولعؿ بعض العوامؿ األخرى ىي مػف يكػوف كمتغيػر دخيػؿ وراء الدروس والنتائج و 
المدرسػػي  بػػالتعثرقػػد تكػػوف ىػػذه األسػػباب كفيمػػة و تصػػاديا أو ثقافيػػا ىػػذه األسػػاليب قػػد يكػػوف اق

 لمتمميذ خاصة في مراحؿ تعميمو األولى.
جابيات إلى أف عبلقات التسمط تقـو عمى أساس مف الممارسات القمعية،التي يبدأ بأبسط اإلي

و مف أشكاؿ السموؾ التسمطي يمكف اإلشارة إلى اليزء و السخرية أكثرىا شدة وفظاظة و 
االحتراـ وعدـ ط واالزدراء واالىماؿ وعدماإلحباوأحكاـ الدونية والتخجيؿ و ، التيكـ

 .1التقدير...
ي ترتبط بنواحي شخصية التالمربي في التنشئة االجتماعية و  التي يستعمميا إناألساليب

ديف لالذي يستعممو الوا األسموبالتعامؿ في  أساسىي  أسريةكذا لموالديف وعوامؿ ثقافية و 
تقبؿ ابنيـ لموسط الرسمي رسـ معالـ طموح و مؤسسة غير الرسمية في خاصة عف طريؽ ال

 المدرسي .
العقاب وسيمة تمنع الطفؿ مف الوقوع في األخطاء و تحسف مف  أفيعتقد كثير مف اآلباء و    

ال  -العقاب-.إال أف ىذا األسموب األبالقبيحة التي ال يحبيا  األشياءسموكو وتبعده عف 
نما ، أىدافو المرجوة إال في حاالت نادرة .ألنو ال يعتمد عمى نقاط القوة عند الطفؿيحقؽ  وا 

وعوض أف يحرؾ فيو تمؾ الطاقة المحركة لمطفؿ يحرؾ فيو القوى ، يعتمد عمى نقاط ضعفو
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تعمؿ إال عمى كيفية التحصيؿ وعدـ الوقوع في األخطاء وعدـ الوقوع في السمبية التي ال
 1يحبيا األب.السموكات التي ال 

 التمميذ بالجو األسري السائد في البيت. عالقة الفشل الدراسي(يبين 41جدول رقم)
 % ت بدائلال لالستبعادالعوامل االجتماعية 

 ما هوالجو األسري السائد داخل البيت؟ -

 71.25 64 هادي

 50.17 050 متوتر

 02.71 46 عادي

 
 

 تمميذ بالجو األسري السائد في البيت.الدراسيممالفشل يوضح عالقة ( 18شكؿ رقـ )
فػي الجػدوؿ لمفرضػية األولػى فػنبلحظ  المبػيف( لمسؤاؿ 41رقـ ) أعبلهمف خبلؿ الجدوؿ       

حػػوؿ الجػػو األسػػري السػػائد فػػي  مجتمػػع البحػػث اسػػتجابات  فػػي  ىنػػاؾ فػػروؽ أفمػػف خبلليػػا 
التعثػػر عمػػى وجػػو الخصػػوص باعتبػػاره موضػػوع المشػػكبلت الدراسػػية عمػػوا و البيػػت المػػؤثر فػػي 

إذ جػػػاءت  كنتيجػػػة حتميػػػة  المدرسػػػي دراسػػػتنا ممػػػا تتجمػػػى مظػػػاىر ىػػػذا الجػػػو بمػػػا فػػػي اليػػػدر 
الػػذيف أجرينػػا عمػػييـ الدراسػػة أجػػابوا بصػػمة  تعثػػروا دراسػػيا الػػذيف فشػػموا و مػػف %61.92النسػػبة 

يقطنيػا التيفػي المنػاطؽ  رياألسػالدراسي وذلػؾ راجػع إلػى أف الجػو  بالفشؿىذا النوع مف الجو 

                                                 
دار الوفاء لدنيا الطباعة ، ىات الحديثة في التوظيؼ االجتماعي لمتربيةاالجويمي )مياعبد الباقي( ،التربية و المجتمع:االتج1

 .142 .ص2002و النشر، اإلسكندرية ،الطبعة األولى 
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المتنقمػة  اقػؿ ىػدوءا مػف اسػر المنػػاطؽ  األسػرالبػدو الرحػؿ و المنػاطؽ المعزولػة و المبعثػرة و 
 فيالبحث عف سبؿ العيش جيدا أكثرحيث تبذؿ  الخضريةالمأىولة بالسكاف

 التعامبلت  أوالعمؿ  أوفوضوي سواء في البناء  خاصة في مما يجعؿ ىؤالء في مظيرو  
ف حتػػى اسػػر ناىيػػؾ عمػػى او تنظػػر إلػػييـ بدونيػػة  ىػػذا  الوسػػط الحضػػريممػػا يجعػػؿ اسر  الميػػفو 

الممارسيف لميف عدة يسعونأرباب أسرىـ أيضا لمتفكيػر فػي االوساط الشبو حضريو وحضرية و 
ئيـ إلػى العػيش خاصة في المجاؿ الفبلحي مما يػدفع ألبنػا االستثمار الماديو األرباح السريعة 

أف  األمػػػر الػػذي يجعػػػؿ التمميػػػذ تحديػػد األولويػػػات فػػػي المرامػػي الدراسػػػية و  فػػي فوضػػػى التفكيػػػر
التعميـ واستقبللو كمصدر لكسػب الػرزؽ يتطمػب وقػت طػويبل وبالتػالي يعػرؼ عػف التعمػيـ بحثػا 
عػػف ربػػح سػػريع يتطػػابؽ مػػع تطمعػػات األسػػرة وذلػػؾ مسػػايرة لمعديػػد مػػف المقػػوالت المنتشػػرة فػػي 

 ومشابيا ذلؾ ... –ش داروا بييا لقراو وا –لي قرا قرا بكري  –المجتمع 
ممثمػػػػة بػػػػػ  %17.30إلػػػػى  العاديػػػػة التػػػػي وصػػػػمت اسػػػػتجابات العينػػػػة فييػػػػا أمػػػػا فػػػػي األسػػػػر    
ويكػػوف تسػػرب التبلميػػذ فػػي األسػػر المتػػوترة راجػػع إلػػى عػػدـ  260مػػف أصػػؿ  فاشػػبل دراسػػيا45

كمػػا إف التمميػػذ فػػي الكثيػػر مػػف األحيػػاف ، وجػػود الجػػو المبلئػػـ لمدراسػػة والمراجعػػة داخػػؿ البيػػت
يحمؿ معو ىـ األسرةإلى المدرسة مما ينقص مف اىتمامو بالدراسة وبالتػالي يػنخفض تحصػيمو 

 الدراسي مما يؤثر عمى قدرتو عمى مواصمة الدراسة .
 19مػػف حيػػث األسػػرة اليادئػػة يػػنخفض تسػػرب أبنػػائيـ وذلػػؾ إننػػا لػػـ نجػػد مػػف المتسػػربيف إال    

األبنػاء فػي األسػرة اليادئػة إلػى  تعثرويعود  %20.76أسرىـ ىادئة وىو يمثؿ نسبة اجابوا إف 
إف ىذه األسر في كثير مف األحياف ال تفتح أماـ التمميذ الحرية في العبيرعف رأيو كمػا أنيػا ال 

ويصػػرؼ عمػػى غػػرار المنػػاطؽ الحضػػرية ممػػا يسػػتبعد الجانػػب الترفييػػي توجػػد لػػو أمػػاكف لمعػػب 
والصداـ الذي يبني شخصيتو ممػا يػؤثر ذلػؾ عمػى داخػؿ المدرسػة ويجعمػو  طاقاتو في الشجار

غيػػر جػػدير عمػػى انػػو غيػػر الئػػؽ وغيػػر نظيػػؼ و  إليػػوينظػػر و  غيػػر قػػادر عمػػى مواصػػمة الدراسػػة
الفشػؿ والتفكيػر فػػي ؤدي دوف شػؾ إلػى الفتػػور الدراسػي و ىػػذا مػا يػو بالنجػاح مػف طػرؼ الجميػع 
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بالتػػالي مشػػاركة والشػػعور باالنػػدماج بػػيف اقرانػػو و االنقطػػاع مػػف خػػبلؿ تذبػػذب الحضػػور وقمػػة ال
 . االنحراؼة الخطر والعمالة والتشرد و يصبح داخؿ دائر 

 عالقة الفشاللدراسي بالوصم و التعيير في الوسط االجتماعي (يبين 42جدول رقم)
 % ت بدائلال لالستبعادالعوامل االجتماعية 

او  يعييرونلللللللللللكاهلللللللللللل كانو -

يسلللمونك باسلللم ال تخبللل  داخلللل 

 البيت و خارج ؟

 41.78 016 نعم

 76.11 56 ال

 74.50 11 اخيانا

 
 

و الوصـــم  والتيمـــيش الفشـــل الدراســـي لمتمميـــذ بـــالتعيير(يوضـــح عالقـــة  19شـــكل رقـــم ) 
 .االجتماعي

 الذي يترجـ بدوره عبلقة الفشؿ الدراسي لمتمميذ  أعبلهفي الجدوؿ  إليومف خبلؿ ما تطرقنا 
األىميػػة الرتباطيػػا المتوسػػط لمػػا ليػػا مػػف اثػػر بػػالغ الصػػغرى االبتػػدائي و  األطػػوارخاصػػة فػػي و 

 الوصؼ بكنياتالتعيير والوصـ و  أفسف المراىقة حيث يتضح لنا خرة و بالطفولة المتأ
يحػػوؿ  أواألسػػرياالجتمػػاعي  أوي فػػي الوسػػط المدرسػػ اقرأنػػوغيػػر الئقػػة لمتمميػػذ بػػيف  أسػػماءو  

 أوبعاىػػػة لغويػػػة ارتػػػبطمػػػا صػػػة خاواندماجػػػو داخػػػؿ الوسػػػط المدرسػػػي و   اسػػػتمرارهدوف مزاولتػػػو و 
مػػػف  %40.38نسػػػبة تقػػػدر ب جػػػاءتلػػػو حيػػػث  اآلخػػػريفاسػػػتبعاد جيػػة تشػػػعره بػػػالنقص و فيزيولو 

رتبطػت بػذوي االحتياجػات ىذه األوصاؼ أو الكنيػات كممػا امجموع استجابات مجتمع البحث و 
 الذيف ليـ مشاكؿ لفظية كالتأتأة أو الثأثأة أو غيرىا كمما قممت المشاركةالخاصة او 

 في الوسط المدرسي عمى وجو الخصوص ي عموما و االندماج في الوسط االجتماعو  
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بكػػػػر خاصػػػػة بأسػػػػماء تػػػػوحي بتيميشػػػػيـ والسػػػػخرية مػػػػنيـ           إف تسػػػػمية التبلميػػػػذ فػػػػي سػػػػف م     
الممػػػارس عمػػػى ة التػػػي تتجمػػػى فػػػي مظيرىػػػا القاسػػػي و اسػػػتبعادىـ مػػػف أىػػػـ العوامػػػؿ االجتماعيػػػو 

الوسػػػػاط ممػػػػا يولػػػػد النفػػػػور        ىػػػػوالء األطفػػػػاؿ الػػػػذيف تعصػػػػؼ بيػػػػـ ىػػػػذه الممارسػػػػات بعيػػػػدا عػػػػف ا
 الكراىية ليصؿ إلى مقت الذاتواليروب والتقيقر في التحصيؿ المدرسي وتنامي الحقد و 

 ار االنتقاـ منيا .تولد أفكو كرىيا و  
أي مػػا يقػػدر بنسػػبة  يفػػردا مػػف المجتمػػع الدراسػػ 90كػػذلؾ نجػػد أف أحيانػػا جػػاءت بمػػا يقػػدر بو 

ا لمػػػا ينتابػػػو مػػػف ىػػػي كػػػذلؾ نسػػػبة معتبػػػره تعػػػود فػػػي ذلػػػؾ لطبيعػػػة المجمػػػع عمومػػػو  % 34.61
 انتشار ىذه الظاىرة خاصة في االوساط القروية النائية تنابز لؤللقاب واألسماء و 

 الصغيرة التي تعرؼ بعضيا البعض مما تكثر فييا التقميؿ مف شاف ذوي العاىات  و  
نقيصػتو ممػا يولػد النفػور لفئػة لػذوي االحتياجػات الخاصػة التػي و تسمية كؿ شخص بعاىتو و  

ال تسػػػتطيع مواصػػػمة الدراسػػػة لسػػػبب فيزيولػػػوجي أو ذاتػػػي نفسػػػي أو اجتمػػػاعي قػػػاىر أو بيئػػػي 
 يحوؿ دوف االلتزاـ .

 فػػردا مػػف المجتمػػع الخػػاص بالدراسػػة اي مػػا  65ال بداللػػة  أجػػابوانسػػبة الػػذيف  تػػأتيفيمػػا يمػػي 
ؿ مسػػػارىـ الدراسػػػي وىػػػؤالء لػػػـ تمػػػارس عمػػػييـ ىػػػذه الممارسػػػة السػػػيئة خػػػبل %25يعػػػادؿ نسػػػبة 

فشؿ الدراسػي لػو ىذا ما يوحي إلينا أف الحسب إجاباتيـ وىي اصغر نسبة بيف باقي النسب ،و 
جتمػػاعي التيمػػيش التػػى تعتبػػر اكبػػر سػػمات االسػػتبعاد االوالوصػػـ االجتمػػاعي و  عبلقػػة بػػالتعيير

 اندماجو االجتماعي عموما.التي تحوؿ دوف التمميذ ودراستو و 
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 مؤسسات التنشئة االجتماعية بمتمميذ عالقةالفشل الدراسيم(يبين 43جدول رقم)

 % ت بدائلال االجتماعية لالستبعادالعوامل 

التلللي كانلللت ملللاهي األسلللبا   -

 وراء تخليك عن الدراسة؟

أسللللللللللللللللرية 

 مدرسية

011 40.17 

 72.71 12 مدرســـــــية

 8.21 64 أخرى 

 
 

 .بمؤسسات التنشئة االجتماعية  الدراسي لمتمميذ الفشل( يوضح عالقة 20شكل رقم )
 الذي يدور حوؿ العوامؿ واألسرية( استجابات السؤاؿ السادس و 43يبيف الجدوؿ رقـ )

سػي حيػث نجػد أف ىنػاؾ ادر ال مجمؿ العوامؿ االخرى التي ليػا عبلقػة بالفشػؿية و سالمدر و  
  41.92مثميػػػيف نسػػػبة متعثػػػريف دراسػػػيا 260مػػػف أصػػػؿ  109فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا حيػػػث أف 

أنيػػـ بسػػبب العامػؿ االجتمػاعي األسػػري حسػب االسػتجابات  كػاف سػبب تخمػػييـ عػف الدراسػة%
ألسػػباب أسػػرية حيػػث كانػػت  اليػػدر عمومػػا لدراسػػي والفتػػور و فػػي الفشػػؿ ا قػػد تقبمػػوا مػػف الدراسػػة

معزولػة عػف حػراؾ الحيػاة اليوميػة لؤلوسػاط الحضػرية وميمشة اجتماعيا وبعيدة و  أسرىـ فقيرة 
ممػػػا اضػػػطرىـ لتخمػػػي عػػػف الدراسػػػة لممشػػػاركة فػػػي إعالػػػة األسػػػرة وزيػػػادة الػػػدخؿ لتوافػػػؽ القػػػدرة 

أو مضػػطربة يسػػودىا الخػػبلؼ والنزاعػػات بػػيف الوالػػديف ، الشػػرائية المطموبػػة فػػي البيػػوت اليوميػػة
لمسػاعدة التمميػذ عمػى الدراسػة وبالتػالي تكػوف نتائجػو ذات  مييػأمما يجعؿ الجػو المنزلػي غيػر 
ىػػػذا بفعػػػؿ مػػػا ذبػػػذب و عػػػدـ التو  الحضػػػوروالتحصػػػيؿ و مواصػػػمة الاثػػػر سػػػمبي عمػػػى قدرتػػػو عمػػػى 

الميمشػة والتػي تسػودىا والصحراوية و يفرضو الواقع االجتماعي المعاش في المناطؽ المعزولة 
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التفكػػؾ بأنواعػػو حيػػث اف كػػؿ ىػػذه والطػػبلؽ و  الػػزواج المبكػػربطالػػة واآلفػػات االجتماعيػػة ممػػا و ال
 خاصة في األطوار األولية.و  ذتتسبب في العزوؼ الدراسي لمتبلميو  دالظروؼ تستبع

عف  اجابواقد   %37.30بنسبة  مف مجتمع الدراسة اي 260مف أصؿ  97كما وجدنا أف   
المدرسة ألسباب مدرسية وتكمف ىذه األسباب في العبلقة مع المعمـ خاصة إذا كاف ىذا 

كثيرا مف طرؽ التعامؿ  ف في األوساط التعميمية ال يفقيوالمعمـ مف جنس المعمميف المنتشري
 ؿ التمميذ ينبذ المادةقسوة و تيميش لمبعض االخر مما يجعويتصرفوف بمحاباة مع البعض و 

االساتذة الذيف الدراسة والمعمـ والجو الدراسي عموما حيث اف ىناؾ بعض المعمميف و 
عف التعرؼ عف حالة المتعمـ وكيفية التعامؿ معو  ينقصيـ التكويف لما يبلحظ مف عجزىـ

يصاؿ المعمومة   الشتـبالطرؽ السميمة دوف التنفير والتيميش والتعيير والضرب و  إليووا 
كاف سبب تخمييـ عف الدراسة المعنوية عمى التمميذ، كؿ ىذا جسدية و وتسميط العقوبات ال 

حصائيات التي مف العوامؿ المدرسية التي ترجميا أفراد مجتمع الدراسة في شكؿ اإلمنطمؽ 
سبيؿ العامؿ االجتماعي الذي يرتبط بمؤسسات التنشئة  ىشرحيا عمتـ التعرض إلييا و 

 االجتماعية  
يترجميػا مػػا تبقبػػى مػف أفػػراد المجتمػع الدراسػػي المتثػؿ فػػي نسػػبة امػا العوامػػؿ االحػرى التػػي 

منطمػػؽ مػػف ذاتيػػـ ومنػػو العوامػػؿ الذاتيػػة تنقسػػـ إلػػى ثػػبلث أقسػػاـ منيػػا العوامػػؿ العقميػػة 8.70%
وىي المرتبطة بمستوى الذكاء والذاكرة واف ضعفيما يؤدي إلػى عػدـ قػدرة التمميػذ عػف مواصػمة 

 الدراسة . 
وىي العوامؿ االنتقالية والمتمثمة في ضعؼ االنتباه وفرط الحركة والتوحد والقمػؽ واالكتئػاب    

والتػػي تػػؤثر عمػػى مػػدى قػػدرة التمميػػذ عمػػى مسػػايرة الػػدروس والجػػو العػػاـ لممدرسػػة ممػػا يػػؤثر فػػي 
 تخميو عف الدراسة .

التمميػػذ فػػي كثيػػر  ومثممػػا العوامػػؿ الجسػػمية وىػػي المرتبطػػة بالعاىػػات الجسػػدية والتػػي تجعػػؿ   
مػػف األحيػػاف فػػي محػػؿ سػػخريو مػػف زمبلئػػو خاصػػة مػػع عػػدـ تػػوفر الػػوعي الثقػػافي فػػي الوسػػط 

 المدرسي مما يجعؿ التمميذ ييرب مف ىذا الواقع .
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تنقسػػػـ إلػػػى ثػػػبلث أقسػػػاـ منيػػػا العوامػػػؿ العقميػػػة وىػػػي المرتبطػػػة بمسػػػتوى الػػػذكاء والػػػذاكرة واف  
 مواصمة الدراسة . ضعفيما يؤدي إلى عدـ قدرة التمميذ عف 

الفشػػػػػؿ المدرسػػػػػي لػػػػػو عبلقػػػػػة بمؤسسػػػػػات التنشػػػػػئة ف خػػػػػبلؿ مػػػػػا تػػػػػـ شػػػػػرحو نسػػػػػتنتج إف ومػػػػػ   
 ةالجو السائد داخميا مف عممية تدريسية سواء أكانت الرسمية كالمدرسة و االجتماعي

طػرؽ األسػاليب فػي األسػرة و  ةمنيػاج دراسػي أو غيػر رسػمية الممتثمػميمػي ومعمػـ و ميكانيـز تعو 
داخميا مػػف اجػػؿ الػػدمج االجتمػػاعي والبعػػد عػػف الوصػػـ والتعييػػر والتيمػػيش الػػذي المسػػتعممة بػػ

 أسػػػبابأخرىكػػػذا يحػػػوؿ دونػػػو ودوف التحصػػػيؿ ممػػػا يحصػػػؿ الفشػػػؿ والفتػػػور واليػػػدر المدرسػػػي و 
 التعثر في المسار التعميمي د تودي الى الفشؿ و قشخصية ذاتية 

 متمميذ بطبيعة جماعة الرفاقل الفشل الدراسي عالقة( يبين 44جدول رقم)

 % ت بدائلال لالستبعادالعوامل االجتماعية 

 كيؼ ىي طبيعة أصدقاؤؾ؟ -
 16.53 43 نجباء دراسيا
 56.15 146 متوسطيف

 27.30 71 غيرمتمدرسيف

 
 

 يوضح عالقة تسرب التمميذ من المدرسة بطبيعة جماعة الرفاق( 21شكؿ رقـ )
(اسػػتجابات  السػػػؤاؿ السػػػابع لمفرضػػػية األولػػػى والػػػذي يوضػػػح عوامػػػؿ 44يوضح الجدوؿ رقـ ) 

جماعػػػة  عبلقػػػةتبػػػيف اف ىنػػػاؾ فػػػروؽ جوىريػػػة بػػػيف االسػػػتجابات حػػػوؿ ، التخمػػػي عػػػف المدرسػػػة
يتمحػػػور حػػػوؿ إمكانيػػػة  ىػػػذا مػػػا و المدرسػػػي لمتبلميػػػذ حيػػػث جػػػاءت  الفشػػػؿالرفػػػاؽ فػػػي ظػػػاىرة  
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مػػػػػنيـ ويمثمػػػػػوف نسػػػػػبة  43التػػػػػأثر بػػػػػيف طبيعػػػػػة األصػػػػػدقاء والتسػػػػػرب الدراسػػػػػي  إذ وجػػػػػدنا أف 
كػػاف أصػػدقائيـ نجبػػاء حيػػث قػػد يػػؤثر التمميػػذ النجيػػب فػػي زمبلئػػو إذا كػػاف سػػموكو  16.53%

بيــار غيػػر موافػػؽ لمػػا تتطمبػػو األخػػبلؽ المدرسػػية مػػف حسػػف صػػحبتو فيحصػػؿ بيػػنيـ مػػا يسػػميو 
الصػػؼ الدراسػي ممػػا ينػتج نفػور زمبلئػػو منػو ىػػذا مػا يمكػػف أف  بصػػراع الثقافػات داخػؿ بورديـو

التمميذ عػف الدراسػة كػردة فعػؿ  فشؿيدعمو المعمـ في ظؿ مجتمع رأسمالي وبالتالي يؤدي إلى 
 عمى ىذه المعاممة السيئة لو.

كما وجدنا إف التبلميذ الذيف يقيموف عبلقػات صػداقة مػع التبلميػذ الػذيف ال يدرسػوف يكونػوف   
يزينوف لمتمميػذ المتمػدرس الحيػاة الفاشميف  ي وذلؾ راجع إلى إف التبلميذمتسرب الدراسعرضة ل

الخارجيػػة ومػػا فييػػا مػػف حريػػة فػػي التصػػرؼ والخػػروج مػػف قيػػود وضػػغط الواجبػػات وااللتزامػػات 
 المدرسية وباإلكثار مف عدة إغراءات تزلؽ التمميذ مع صػاحبو والصػاحب سػاحب كمػا يقولػوف

 أوالػػذي يحػػاوؿ بطريقػػة اعػػة الرفػػاؽ خػػارج الحػػـر المدرسػػي و بػػو جم هيشػػعر أصػػبللما ىػػذا مػػرده و 
ممػػف اسػػتبعدوه مػػف داخميػػة او نزعػػة انتقاميػػة المتعثػػريف لرغبػػة ف مكػػعػػدد م أكثػػربػػأخرى جمػػب 

ىذا مػا نستشػعره مػف خػبلؿ المقػاببلت لػبعض ممػف تعرضػوا لمفشػؿ الدراسػي الوسط المدرسي و 
خروجػي كػػاف بفعػؿ معمػػـ أو مػػدير أو أف أصػػؿ لكػف فشػػمي و  جيبػػا وواسػتطيعفػي قػػوليـ) كنػت ن

أستاذ أو ظروفي القاىرة أو حالتي الصحية ورافقني في ذلػؾ الكثيػر مػف نفػس القسػـ أو الجيػؿ 
 أو المكاف الذي اسكنو( 

الحيػػاة  أكانػػتىنػػا تظيػػر القواسػػـ المشػػتركة التػػي يعيشػػيا أفػػراد الفصػػؿ الدراسػػي الواحػػد سػػواء و 
ماعيػػػة أو السػػػكف فػػػي أوسػػػاط ريفيػػػة معزولػػػة أو صػػػحراوية تحػػػوؿ بشػػػكؿ أو الدراسػػػية أو االجت

بػػػأخر إلػػػى اسػػػتبعادىـ كجماعػػػات غيػػػر مرغػػػوب فييػػػا فػػػي الوسػػػط الحضػػػري فػػػي ظػػػؿ انعػػػداـ 
كثيػػػرة مػػػع  أوقػػػاتفػػػي ىػػػذه االوسػػػاط ممػػػا يقضػػػي التمميػػػذ  األقسػػػاـالمػػػدارس المتنقمػػػة او حتػػػى 

 المشكبلت.األفكار و حممونو مف نفس لما ي ببعضيـجماعات  الرفاؽ مما يرس  قناعاتيـ 
ولقػد وجػػدنا ىػػذا فػي الواقػػع المدرسػػي حيػػث وصػمت نسػػبة المتسػػربيف الػذيف ليػػـ رفػػاؽ غيػػر 

وىػػػػذا ألف طبيعػػػػة .260فػػػػردا مػػػػف مجمػػػػوع71ممثمػػػػيف فػػػػي %27.30إلػػػػى  اصػػػػبل متمدرسػػػػيف
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الطفػػؿ  اإلنسػػاف االجتماعيػػة تفػػرض عميػػو االحتكػػاؾ واالخػػتبلط مػػع اآلخر،والتعامػػؿ معػػو،وألف
يكوف مندمجا في سنوات عمره األولى مع أطفػاؿ آخػريف لمتحػدث والمعػب معيـ....لكػف أحيانػا 

إذ أف طبيعة تنشئتيـ فػي األسػرة والمجتمػع تػؤثر عمػى .قد يصنؼ ىؤالء في خانة رفاؽ السوء 
أخبلقيػػـ فيصػػبحوف عالػػة مػػف خػػبلؿ ممارسػػاتيـ لسػػموكيات مشػػينة والتػػي لػػف تجػػد مػػف األفػػراد 

 . فييـ التوجيو سوى عدـ االكتراث وغياب المراقبةالمفترض 
إف ىػػذه الرفقػػة قػػد تػػؤدي بالطفػػؿ لعػػدـ إيػػبلء أىميػػة لممدرسػػة وتعويضػػيا بمسػػميات أخػػرى لميػػو 
والعبػػػػث ممػػػػا يفػػػػرز آثػػػػارا جانبيػػػػة ليػػػػا عبلقػػػػة بمسػػػػاره الدراسػػػػي كالغيػػػػاب وعػػػػدـ أداء الواجبػػػػات 

 المدرسة .المنزلية ومما قد ينتج عنو االنسحاب التدريجي مف 
عبلقػػات مػػع تبلميػػذ متوسػػطيف فػػي مسػػتواىـ الدراسػػي والتمميػػذ  ىوالء المتربصػػيفقػػد أقػػاموا

المتوسط في مستواه الدراسي يكػوف متذبػذب فػي سػموكو داخػؿ المدرسػة يميػؿ فػي كػؿ مػرة إلػى 
جانب مف الجوانب وتتراوح بيف التفوؽ واإلخفاؽ وعندما يصادقو احػد التبلميػذ فإنػو سػيتأثر بػو 

انو فػي  إالف حاؿ ىؤالء المتسربيف يبث نفس المسار الدراسي الذي يتبعو المتسرب دراسيا فكا
دراسػة كيرنكووولػؼ حالة مف حػاالت إنفاقػو وجػد نفسػو قػد انفصػؿ عػف الدراسػة وىػذا مػا أكدتػو 

 والتي كاف عنوانيا المشكبلت السموكية عند األطفاؿ الذيف تـ إساءة معاممة أمياتيـ  .
 ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية األولى:تحميل  -2

 عوامؿ االستبعاد االجتماعية بالفشؿ الدراسي لمتمميذ عبلقة يوجد 
 ويستعرض الباحث مف خبلؿ الجدوؿ أدناه النتائج التي توصمت الييا الخاصة بيذه الفرضية

 
 
 
 
 



 عرض بيانات ونتائج الدراسة    : السابعالفصؿ 
 

 
    

فـي عالقـة العوامـل االجتماعيـة لالسـتبعاد بالفشـل يوضـح نتـائج الدراسـة  (:45جدول رقم )
 لمتمميذالدراسي 
 عوامل 

 وتساؤالتها لالستبعاد االجتماعية
 % ت االستجابات

 مع من تعيش داخل البيت؟ -

 24.50 014 األبوين معا

 06.25 40 أخد األبوين

 1.50 76 آخر 

 ما هو ترتيبك بين إخوتك؟ -
 47.45 070 األكبر

 71.78 21 األوسط

 75.06 58 األصغر

 كيف هي معاملة والديك معك؟ -
 76.11 56 بلطف

 48.84 072 بقسوة

 08.45 58 بغير اهتمام

 ما طبيعة الجو األسري السائد داخل البيت؟ -
 .64 هادي

 

71.25 

 50.17 050 متوتر

 02.71 46 عادي

 هل كانوا يعيرون و يسمونك باسم ال تخب   -
 41.78 016 نعم

 76.11 56 ال

 74.50 11 اخيانا

 ماهي األسبا  التي كانت وراء تخليك عن الدراسة؟ -
 40.17 011 اسرية

 72.71 12 مدرسية

 8.21 64 اخرى

 كيف هي طبيعة أصدقاؤك؟ -

 

 05.67 47 نجباء دراسيا

 65.06 045 متوسطين

 72.71 20 غ متمدرسين

 

مف خبلؿ ما تطرقنا لو مػف عػرض وشػرح وتحميػؿ لمجػداوؿ والبيانػات ودراسػة لمفػروؽ بػيف 
 لبلسػػػتبعاد ( حػػػوؿ العوامػػػؿ االجتماعيػػػةمجتمػػػع الدراسػػػة االسػػػتجابات الخاصػػػة بػػػأفراد العينػػػة ) 

العمميػػة بأنيػػا  سػػي والتػػي تأكػػدنا مػػف خبلليػػا مػػع االسػػتناد إلػػى الدراسػػاتادر ال عبلقتيػػا بالفشػػؿو 
سػػػػػي حيػػػػث جػػػػػاءت االسػػػػػتجابات ادر ال التعثػػػػرتػػػػػؤدي إلػػػػى ارتفػػػػػاع نسػػػػػب  التػػػػي األسػػػػػباباحػػػػد 



 عرض بيانات ونتائج الدراسة    : السابعالفصؿ 
 

 
    

حيػث أنػو  اإلجابػاتلممبحوثيف تؤكد ذلؾ عمى العمـو لما أبرزتو النسػب التػي تعبػر عػف بػدائؿ 
لػـ يكػف ليػـ فرصػة االسػتقرار مػع األبػويف لعػدـ التوافػؽ األسػري  الفاشميفنجد نسبة معتبرة مف 

فػػػي حػػػيف نجػػػد أف الترتيػػػب بػػػيف اإلخػػػوة وكثػػػرة االنجػػػاب ي الكمػػػالجزئػػػي أو  األسػػػريالتفكػػػؾ  أو
تؤدي إلى فقداف التكيؼ األسري في ظؿ ظروؼ غياب السػمطة األبويػة، وكػؿ ىػذا يػؤثر عمػى 
االسػػتقرار النفسػػي الػػذي يتجمػػى فػػي تواجػػد األب واألـ كػػذلؾ واحتمػػاؿ انتقػػاؿ الطفػػؿ مػػف أسػػرى 

تػػػي قػػػدال تػػػوفر لػػػو الجػػػو العػػػاـ والمناسػػػب إلػػػى أخػػػرى ال عبلقػػػة لػػػو بيػػػا مػػػف حيػػػث التنشػػػئة وال
لمواصػػمة دراسػػتو فتكػػوف النتيجػػة الطبيعيػػة لمغػػادرة الصػػؼ الدراسػػي واالنحػػراؼ السػػموكي كػػوف 

 المناخ األسري غير صحي وغير آمف .
تقػع عمومػا عمػى االبػف األكبػر  الظػاىرةنجػد أف سػمبية  اإلخوةفيما يخص الترتيب بيف  أما 

% وىػػػػـ مػػػػف دفعػػػػتيـ الظػػػػروؼ االجتماعيػػػػة 43.46حسػػػػب مػػػػا توصػػػػمت إليػػػػو الدراسػػػػة بنسػػػػبة 
عمػػى تحمػػؿ المسػػؤولية االجتماعيػػة   ألنيماألكبرواألقػػدرالقتحػػاـ سػػوؽ العمػػؿ والرجولػػة المبكػػرة 

مػػػف بنػػػود ديػػػة كػػػذلؾ والتػػػي تمثػػػؿ البنػػػد الثالػػػث لاالمعاممػػػة الو  إلييػػػأفىػػػذا وحسػػػب مػػػا توصػػػمت 
العوامػػؿ االجتماعيػػة كمػػا ىػػي موضػػحة ليػػا اثػػر كبيػػر عمػػى قابميػػة التمميػػذ عمػػى الػػتعمـ والدراسػػة 

قمػة  إلػىتػؤدي وكنتيجػة بديييػة  ألبنػائيـبالحيػاة الدراسػية  األوليػاءواف عدـ االىتماـ مف طرؼ 
 اجػابو أالفاعمية في التحصيؿ والتخمي عف المقاعد الدراسية حيث تصؿ نسبة المتسػربيف الػذيف 

 % .18.46% و 48.84لعدـ االىتماـ والقسوة في المعاممة الوالدية 
العوامػػؿ التػػي تمعػػب دور فػػي  أىػػـالسػػائد داخػػؿ البيػػت تعتبػػر كػػذلؾ مػػف  األسػػريالجػػو  أمػػا

سػػػػاليب التنشػػػػئة ألمنظػػػػرة الماديػػػػة لمتعمػػػػيـ مػػػػف جيػػػػة و تخمػػػػي التمميػػػػذ عػػػػف الدراسػػػػة وىػػػػذا مػػػػرده 
وىذا ماتعرضنا لػو مػف خػبلؿ تحميػؿ  أخرىاالجتماعية والمخرجات السموكية االسرية مف جية 

 .( 43الجدوؿ رقـ)
ف لمبنػػػد السػػػابع يالبػػػالغ فػػػي اسػػػتجابات المبحػػػوث أثرىػػػاجماعػػػة الرفػػػاؽ تبػػػرز نجػػػد أف وكػػػذا  

المػػػؤثرات السػػػمبية خاصػػػة فػػػي تواجػػػد رفقػػػاء السػػػوء الف الصػػػاحب  كأحػػػدلمعوامػػػؿ االجتماعيػػػة 
ممػػف كػػانوا ليػػـ %56.15سػػاحب وصػػحبة غيػػر المتمدرسػػيف والضػػعفاء دراسػػيا تفػػوؽ نسػػبتيـ 
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فػػي العينػػة المبحوثػػة لػػذلؾ نعتبػػره احػػد %27.30كػػذا نسػػبة رفػػاؽ متوسػػطي االىتمػػاـ بالدراسػػة و 
الفرديػة ؿ الجػدوؿ يػعرضػنا لػو مػف خػبلؿ تحماليػدر المدرسػي وذا مػا ت أدتإلىالعوامؿ التي  أىـ

 السالفة الذكر 
 :لثانية اتحميل ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية  -3

 الفشؿ الدراسي لمتمميذ.ف عوامؿ االستبعاد االقتصادية  و عبلقة بييوجد 
عبلقة الفشؿ   نستحضرلمفرضية الثانية التي  مناقشةف تحميؿ و م إليورؽ طمف خبلؿ ما سنت

 األسريي يعيشيا داخؿ الوسط االجتماعي و الت ةاالقتصاديالتعثر الدراسي لمتمميذ بظروفو و 
ايجابيتيا في حالة عدـ و صيرورتياتبعده عف ذلؾ في مواصمة دراستو و ما يسوالمدرسي و 

 التالي:مف خبلؿ الجدوؿ  ذلؾ ستعرض ونحاوألناالقتصادي المحيط بو المادي و  راالستقرا

 إعالة األسرة   في بالتكفل  عالقة الفشل الدراسي لمتمميذ(يبين 46جدول رقم) 
 لبلسػػػػػػػػتبعاد العوامػػػػػػػػؿ االقتصػػػػػػػػادية

 وتساؤالتيا
 % ت بدائؿ اإلجابة 

 مف يتكفؿ بإعالة أسرتؾ؟ -

 45.00 117 األب
 19.61 51 األـ
 14.23 37 معا
 21.15 55 آخر

 

 
 أسرتوفيإعالة  لمتمميذبالتكفلالفشل الدراسي يوضح عالقة ( 22شكؿ رقـ )

اسػتجابات أفػراد  ( وجود فروؽ بيف44يتضح مف خبلؿ عرض النتائج المبينة في الجدوؿ رقـ)
 الفشػػػػػؿظاىرة التػػػػػي ليػػػػػا عبلقػػػػػةب لبلسػػػػػتبعاد االجتمػػػػػاعي العينػػػػػة حػػػػػوؿ العوامػػػػػؿ االقتصػػػػػادية
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مػػػف العينػػػة أجابػػػت بػػػأف المعيػػػؿ  %45.00نسػػػبة  جاءت بيػػػت اسػػػتجابات المبحػػػوثيف بالمدرسػػػي
نسبة التػي أجابػت أف المتكفػؿ بإعالػة األسػرة ىػي الوالمتكفؿ باألسرة ىو األب، في حيف كانت 

أمػػا نسػػبة الفئػػة المبحوثػػة التػػي أجابػػت بػػأف المتكفػػؿ باألسػػرة ىمػػا األب واألـ   %19.61األـ  
بػػأف ىنػػاؾ شػػخص  الػػذيف أجػػابوا  مجتمػػع الدراسػػةفػػي حػػيف كانػػت نسػػبة  %14.23معػػا بمغػػت 

 %21.15آخر يعيؿ األسرة غير األب واألـ 
يتكفػػػؿ بإعالتيػػػا األب لوحػػػده  مجتمػػػع الدراسػػػةيتضػػػح مػػػف خػػػبلؿ الجػػػدوؿ أف جػػػؿ  مػػػف ىػػػذا و  

أو فػي  الفشػؿوتمييا الفئة التػي تعيميػا األـ لوحػدىا، وقػد يكػوف ىػذا عامػؿ أساسػي متسػبب فػي 
راسػػة فػػي السػػنوات األخيػػرة أصػػبحت عػػزوؼ التمميػػذ عػػف الدراسػػة خصوصػػا وأف متطمبػػات الد

تتطمػػب تكػػاليؼ باىظػػة فػػي ظػػؿ الغػػبلء المعيشػػي الػػذي يميػػز مجتمعنػػا الجزائػػري فػػي السػػنوات 
األخيػػػرة وبالتػػػالي دخػػػػؿ األب لوحػػػده أو األـ لوحػػػػدىا قػػػد ال يكػػػػوف كافيػػػا لتمبيػػػػة متطمبػػػات كػػػػؿ 

 المناطؽ المعزولة أف معدؿ مشاركة األطفاؿ في النشاط االقتصادي في األبناء  ىذا و 
أعمى بكثير عنو في الحضر وخاصة بيف اإلناث، بينمػا يقػؿ الفػارؽ فػي الصحراوية والرعوية و 

حالػػة عمػػػؿ األطفػػػاؿ خػػػارج نطػػاؽ األسػػػرة ممػػػا يعنػػػي أف الػػوزف النسػػػبي لػػػنمط اإلنتػػػاج الرعػػػوي 
ومػػف ثػػـ وىػػذا مػػا قػػد يػػدفعيـ إلػػى التسػػيب فػػي الدراسػػة والزراعػػي والتقميػػدي يعػػد محػػددًا ميمػػًا ،

التػػػي  القصػػػريةالتسػػػرب عػػػامبل سػػػمبيا عمػػػى التمميػػػذ يسػػػتبعده دراسػػػيا لكنػػػو احػػػد الحمػػػوؿ الفتػػػور و 
فػػي ظػػؿ عػػدـ تػػوازنيـ المػػادي وكثػػرة خفػػؼ أعبػػاء وتكػػاليؼ التعمػػيـ المفروضػػة عمػػى الوالػػديف ت

اليػػػػة لعػػػػدـ العػػػػبلج الػػػػذيف يػػػػدفعوف تكاليفػػػػو الغأفػػػػراد األسػػػػرة ومتطمباتيػػػػا فػػػػي الغػػػػذاء والممػػػػبس و 
ألسػػر الميمشػػة ىػػذا مػػا يزيػػد حتػػى مػػف المشػػكبلت الصػػحة ألفػػراد ىػػذه اتغطيػػتيـ االجتماعيػػة ،و 

التقميديػػػة فػػػي مػػػف النقػػػؿ المدرسػػػي والصػػػحي والجػػػامعي واعتمػػػادىـ عمػػػى األسػػػاليب البسػػػيطة و 
 جميع أحواليـ 

 بأف العمؿ الذي يندرج في األطر القانونيةال نغفؿ  بالقوؿ ما أشار إليو شرابي  ىذا و  
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المدرسة، يمكف أف يكوف  ارتيادهدوف  يحوؿنموه وال والذي ال يسيء إلى صحة الطفؿ و  
 1بمثابة خبرة إيجابية لؤلطفاؿ.

% مف 70أف الغالبية العضمى وىـ   2002وفي ىذا الصدد أشار التقرير العالمي في عاـ 
أكبر حصة مف أف االقتصاد غير المنظـ يستحوذ عمى طفاؿ يعمموف في القطاع الزراعي و األ

بغض النظر عف نوعية قطاعو، إضافة إلى ذلؾ،فإف نوع الجنس يمعب دورا ، عمؿ األطفاؿ
بارزا في تحديد مختمؼ أنماطالعمؿ بيف تمؾ التي تؤدييا الفتيات أو الفتياف، فالفتيات مثبل 

عمموف عمى نحو غالب في المناجـ يستحوذف عمى األشغاؿ في المنازؿ في حيف أف الفتياف ي
الكسارات، ويتفاقـ الوضع حيف يكوف نمط العمؿ مستثنى مف أي تنظيـ في عدد كبير مف و 

 2كما ىو الحاؿ مثبل بالنسبة الى العمؿ في المنازؿ، البمداف
 عالقة الفشل الدراسي لمتمميذ بالفاقة و كفاية الدخل لممتطمبات (يبين 47جدول رقم)

 لالستبعاد العوامل االقتصادية 
بلللللدائل 
اإلجلللللا

 بة 

 % ت

هلللللل كلللللان اللللللدخل األسلللللري يك لللللي  -
 لمتطلبات اختياجاتك ؟

 74.77 57 نعم

 56.11 051 ال

 01.25 78 اخيانا

 
 
 
 
 
 

 بالتكفل و إعالة األسرة    الفشل الدراسي لمتمميذ( يوضح عالقة 23شكل يوضح ) 

                                                 
شرابي ىشاـ، النظاـ األبوي و إشكالية تخمؼ المجتمع العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،الطبعة  1

 .114،ص1993الثانية،
 مخبر االنساف و المدينة جامعة منتوري،قسمطينة،بدوف تاري .، قيرة اسماعيؿ ،أي مستقبؿ لمفقراء فالبمداف العربية؟2
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االستجابات حوؿ السؤاؿ الثاني ألثػر الػدخؿ األسػري فػي  (45)يوضح الجدوؿ أعبله رقـ 
مجتمػػع مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ أف أغمػػب تمبيػػة المتطمبػػات المدرسػػية ،نبلحػػظ اف ىنػػاؾ إذ جػػاءت 

أجابت بػػػأف الػػػدخؿ األسػػػري ال يكفػػػي لتمبيػػػة متطمباتػػػو الدراسػػػية وىػػػذا مػػػا مثمتػػػو نسػػػبة الدراسػػػة
بػػػأف الػػػدخؿ األسػػػري يكفػػػي لتمبيػػػة  فػػػي حػػػيف كػػػاف نسػػػبة الفئػػػة المبحوثػػػة التػػػي تػػػرى 24.23%

وىي النسبة التي كانػت تقػارب نسػبة المبحػوثيف الػذيف يػروف أف  %65.00متطمباتيا الدراسية 
فػي  %10.76الدخؿ األسري يكفي لتمبية متطمباتيا الدراسػية فػي بعػض األحيػاف والتػي بمغػت 

سػيا مػف بػيف المػؤثرات ادر الفاشمينحيف نجد أف ممارسة العمؿ لتمبية بعض المتطمبات لػدى فئػة 
منػػو يمكننػػا القػػوؿ أف مػػدى كفايػػة الػػدخؿ األسػػري لتمبيػػة متطمبػػات ،و التػػي أظيػػرت اسػػتجابات 

حيػث  الفتػور الدراسػيعمػى دفػع التمميػذ نحػو الفشػؿ و التمميذ الدراسػية كػاف مػف العوامػؿ المػؤثرة 
نسػػبة وتعتبػػر ىػػذه ال %65.00ّمػػف مجمػػوع العينػػة بنسػػبة  260مػػف أصػػؿ  169أجػػابوا بػػنعـ 

لممسػتمزمات الخاصػة بالدراسػة التمميػذ يجػد نفسػو دومػا فػي حاجػة إلػى  أفمرتفعة عمػى اعتبػار 
و كػذلؾ أدوات المدرسية أو الكتب أو المراجع أو حتى تسديد تكاليؼ دروس الػدعـ التربػوي من

زمػػبلءه ممػػا يشػػعره بعػػدـ الراحػػة  خاصػػة فيمػػا يتشػػابو مػػعمتطمبػػات المبػػاس والمػػأزر والحػػذاء و 
الرفػػػاؽ فػػػي الوسػػػط  التقميػػػؿ مػػػف شػػػانو مػػػف طػػػرؼ جماعػػػةيػػػر والتيمػػػيش واإلشػػػارة إليػػػو و التعيو 

 الوسط الخاص بممارسة المعب مما يقمؿ ثقة التمميذ بذاتو المدرسي خاصة و 
 ركونو الى االنزواءويتسبب في تعثره وعدـ انداجو في الوسط المدرسي وقمو مشاركتو و 

ر سمبا عمى تحصيمو الدراسي وقد يؤدي بو األمر عمػى وبالتالي ينعكس ىذا األماالكتئابو  
لتحقيػػؽ مػػف المدرسػػة والتوجػػو إلػػى ميػػداف الشػػغؿ  الفشػػؿ النيػػائي البعيػػد إلػػى  أوالمػػدى القريػػب 

لمسػػاعدة األسػػرة ماديػػا وتػػوفير متطمباتػػو  الحياتيػػة خصوصػػػا،كذلؾ بعػػض ضػػروريات العػػيش 
 ممارسػػػة  إلػػػىمػػػف مجتمػػػع الدراسػػػة يمجئػػػوف  ابأحياننػػػو الػػػذيف اجابو %10.76نجػػػد أيضػػػا نسػػػبة 

فييػػػا  الفبلحػػػيبعػػػض األعمػػػاؿ خاصػػػة وأف منطقػػػة الدراسػػػة معروفػػػة بحركيػػػة النشػػػاط الزراعػػػي 
وبالتالي فإف فرص العمؿ متاحة ومتوفرة وىذا ما يحفز التمميذ عمى التسرب والتوجو فػي وقػت 

سػػياؽ خصػػوا أف كانػػت مبكػػر الػػى ميػػداف العمػػؿ مػػع وجػػود تسػػاىؿ مػػف قبػػؿ اآلبػػاء فػػي ىػػذا ال
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المستويات التعميمية لموالػديف متدنيػة األمػر الػذي يجعػؿ اىتمػاـ اآلبػاء بمواصػمة أبنػائيـ لمتعمػيـ 
مػػف منظػػور مػػادي قوامػػو تحقيػػؽ الػػذات لمبحػػث عػػف المكانػػة االقتصػػادية و  لػػيس مػػف األولويػػات

ىػذا مػا و  ةاعيػيكوف لو مكانة في أوساط الطبقات االجتميكسب أكثر ال يستبعد اجتماعيا و  مف
كػػرس الكثيػػر مػػف المظػػاىر السػػيئة كعمالػػة األطفػػاؿ فػػي سػػف مبكػػر بعػػد تسػػربيـ و تضػػحيتيـ 

أف مػػػا الػػػذيف يرونػػػو مجػػػاؿ مسػػػتبعديف فيػػػو ويميػػػؽ بػػػأوالد ألسػػػر غنيػػػة وقػػػادرة ماديػػػا و بدراسػػػتيـ 
فػػي حػػيف ال تتعػػدى نسػػبة عمػػالتيـ يتكفػػؿ بإعػػادة االعتبػػار ليػػـ اجتماعيػػا  مػػف خػػبلؿيكسػػبونو 

أسػباب سػمبية أخػرى قػد  ىذا ما يبررفقط أي ما يساوي و اي عمؿ نسبة قميمة ال يزاولوف  الذيف
 غة أخرى .يتكوف ذات ص

ف  الفشؿاألسباب االقتصادية لظاىرة و  تشمؿ المدف أيضًا، وخاصة الطبقات الفقيػرة والعاممػة وا 
مػػػف ظػػػاىرة  بػػػًا عمػػػىطبيعػػػة النشػػػاطات االقتصػػػادية فػػػي المدينػػػة كثيػػػرًا مػػػا تخمػػػؽ عرضػػػًا أو طم

ىػػي عمالػػة األطفػػاؿ. حيػػث نجػػد أف كثيػػرًا مػػف األوالد فػػي سػػف التعمػػيـ االبتػػدائي سػػمبية أخػػرى و 
يسػتخدموف فػػي المقيػػى ولػدى الباعػػة المتجػػوليف والحوانيػت بالنسػػبة لمبنػػيف. أمػا بالنسػػبة لمبنػػات 

بعػػض األفػػراد مػػف منطقػػة إلػػى أخػػرى بعػػض األسػػر الميسػػورة. بػػؿ وىجػػرة   فيػف يسػػتخدمف لػػدى
مػػف بمػػد إلػػى آخػػر بحثػػًا عػػف الػػرزؽ إليجػػاد ظػػروؼ معيشػػة أفضػػؿ تضػػطر التمميػػذ إلػػى تػػرؾ و 

 .1995المدرسة وااللتحاؽ بعائمتو ،وىذا ما بينو )بيني( في كتابو أبنائنا في خطر سنة 
 نبلحظ مف ذلؾ أف مجاؿ عمؿ األطفاؿ في الجزائر يندرج ضمف النشاطات عموما و  

 و األعماؿ التالية:
 األبقار.ية األغناـ و لرعي وتربا .1
 الحراستيا.حماية المزروعات و  .2
 األعراؼ.جمع الحطب و  .3
 جمب المياه. .4
 المشاركة في الحصاد وبذر التربة وجني المحصوؿ .5
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 1بيع المنتجات الزراعية في األسواؽ وعمى قارعة الطريؽ. .6

 .بعمالة األطفال في سن التمدرسالتمميذ  الفشل المدرسي(يبين 48جدول رقم)

العوامل االقتصادية 

 لالستبعاد
 % ت بدائلال

هللل كنللت تلتجللر لممارسللة  -

عملللللل لتلبيلللللة متطلباتلللللك ال

 المدرسية؟

 78.84 010 نعم

 75.67 16 ال

 74.50 54 أخيانا

 
 
 
 
 
 

 . الفشل الدراسي لمتمميذ بعمالة األطفال في سن الدراسة يوضح عالقة ( 24شكؿ رقـ )
يوضػح لجػػوء التمميػذ إلػػى ممارسػة بعػػض األعمػاؿ لتمبيػػة متطمباتػو المدرسػػية ويتبػيف مػػف خػػبلؿ 
ىػػذا الجػػدوؿ أف غالبيػػة الفئػػة المبحوثػػة أجابػػت بأنيػػا تتوجػػو لممارسػػة بعػػض األعمػػاؿ بغػػرض 

الفئػػػة المبحوثػػػة، فػػػي حػػػيف كانػػػت نسػػػبة  %38.84تػػػوفير بعػػػض المػػػاؿ وىػػػذا مػػػا مثمتػػػو نسػػػبة 
بػػأنيـ ال يمجئػػػوف إلػػػى ممارسػػة  أي عمػػػؿ  مػػػف أجػػؿ تمبيػػػة متطمبػػػاتيـ  المبحػػوثيف الػػػذي أجػػػابوا

، أمػػا الػػذيف أجػػابوا بػػأنيـ يمجئػػوف إلػػى ممارسػػة عمػػؿ فػػي بعػػض األحيػػاف %36.53المدرسػػية 
24.64% . 

كانت تمجأ إلى  الفئة المبحوثة نسبة معتبرة مفمف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يمكننا القوؿ أف    
 %38.84ممارسة بعض األعماؿ مف اجؿ تمبية متطمباتيا الدراسية وىذا ما تمثؿ في النسبة 

ألسرىـ إلى ممارسة بعض القاىرة مف المبحوثيف الذيف أجبرتيـ الظروؼ االقتصادية 
                                                 

 34، تشغيؿ األطفاؿ في الجزائر،صلمياء مجاديدنداف 1
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األعماؿ خارج أوقات الدراسة وفي العطؿ المدرسية مف أجؿ توفير بعض الماؿ الذي مف 
في أوقات ليـ أو إلخوتيـ أو ألجؿ سد رمؽ العيشيكفؿ لو تسديد متطمباتو الدراسية شأنو أف 

الدراسة، ولعؿ ما نشاىده اليـو في واقعنا المعاش خصوصا في منطقة الدراسة التي تعرؼ 
جعؿ مف التبلميذ الذي تعودوا  الزراعي و  بوفرة فرص العمؿ خصوصا في المجاؿ الفبلحي

عزفوف عف الدراسة وقد يؤدي توجييـ إلى العمؿ في أوقات العطؿ عمى العمؿ وربح الماؿ ي
فقط بمرور الزمف إلى التوجو النيائي إلى ميداف الشغؿ واالنقطاع عف الدراسة بشكؿ نيائي 
ألف التمميذ تعود عمى ربح الماؿ والقياـ بشؤونو المالية والمعيشية لوحده دوف الحاجة إلى 

بالتالي قد يصؿ األطفاؿ المشتغموف إلى حد و ة عف األسرةوالديو فيحقؽ نوع مف االستقبللي
 التيميش االجتماعي بسبب تحفيز األولياء عمى ممارسة عمؿ قد يبعدىـ عف المدرسة 

مكتسباتيـ ظوظيـ في المحافظة عمى معارفيـ و األمر الذي قدي يزيد مف تقميص ح،
 1العممية.

 وعمالة األطفاؿ أصبحت ظاىرة اجتماعية سيئة عرفت تفاقما كبيرا في المجتمعات الميمشة 
بيف  أعمارىـمميوف طفؿ تتراوح  186مف  أكثرتقّدر منظمة العمؿ الدولية افَّ ىناؾ  حيث
مميوف طفؿ آخر تتراوح  59ويضاؼ إلييـ ، سنة منخرطوف في عمؿ األطفاؿ 14و  05

 منخرطوف أيضا في ذلؾ. سنة 17و 15أعمارىـ بيف 
مميوف طفؿ يقعوف في شراؾ واحدة أو أخرى مف أسوأ أشكاؿ عمؿ  84مف المقّدر أف    

 األطفاؿ التالية :
 57 .مميوف في العمؿ الجبري أو المرتبط بقيود 
 18  الصور اإلباحية.مميوف يستخدموف في الدعارة و 
 12 .مميوف يتـ المتاجرة فييـ 
 000 300 2ا عنيـ في النزعات المسمحة.يتـ تجنيدىـ رغم 

 
                                                 

 .162لمياءمجاديدنداف ،مرجع سبؽ ذكره،ص1
الجزائر، الطبعة ، ىاشمي احمد،عبلقة األنماط السموكية لمطفؿ باألنماط التربوية األسرية، دار قرطبة لمنشر و التوزيع 2

 .49 .ص2004االولى ،
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بوجـود إخـوة ليـم مصـاريف مـن نفـس الفشل الدراسـي لمتمميـذو عالقتي(يبين 49جدول رقم)

 . الدخل

 % ت بدائل اإلجابة لالستبعادالعوامل االقتصادية 

هلللللل للللللديك أخلللللوة يزاوللللللون  -
الدراسلللة ولهلللم مصلللاريف ملللن 

 ؟الدخل ن س 

 84.77 701 نعم

 06.25 40 ال

 
 

بوجود إخوة ليم مصاريف دراسية من نفس الفشل الدراسييوضح عالقة ( 26) شكؿ رقـ
 . الدخل
، أف أغمب العينػة  كػاف لػدييـ إخػوة يزاولػوف الدراسػةيتبيف  ( 49مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 

حيػػػث يتكفػػػؿ نفػػػس المصػػػدر بتػػػوفير متطمبػػػات ىػػػؤالء األفػػػراد، وىػػػذا مػػػف شػػػأنو أف يكػػػوف أحػػػد 
العوائػػػؽ التػػػي تحػػػوؿ دوف مواصػػػمة التمميػػػذ لتعميمػػػو فػػػي المدرسػػػة،حيث بمغػػػت اإلجابػػػات بػػػنعـ 

، خاصػة واف تكػاليؼ الدراسػة أصػبحت %84.23أي ما يعادؿ نسبة  260مف مجموع  219
إلػى اإلنجػاب وكثػرة عػدد األفػراد خصوصػا واف نمػط األسػرة  كثيرة في ظؿ ميؿ األسر السػوفيو

الممتػػد مػػازاؿ منتشػػر بكثػػرة فػػي العديػػد مػػف منػػاطؽ ىػػذه الواليػػة وىػػذا مػػف شػػأنو اف يشػػكؿ عبئػػا 
كبيرا عمى المعيؿ والمتكفؿ باألسرة مع تدني الدخؿ وغبلء الحياة المعيشية، كػؿ ىػذه األسػباب 
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فػي سػف مبكػرة حتػى يخفػؼ مػف  االنقطػاععف الدراسػة الفشػؿ و قد تدفع بعض افراد األسرة إلػى 
 في ظؿ كثرة النفقات المدرسية أعباء المصاريؼ عمى الدراسة التي تتكفؿ بيا األسرة

خاصة في المناطؽ البعيدة عف الحضر أيف يتعػاوف بعػض والغبل المعيشي ومصاريؼ النقؿ و 
ا ممػػا يتعػػب كاىػػؿ األوليػػاء األوليػػاء مػػف تػػوفير النقػػؿ ألبنػػائيـ عػػف طريػػؽ كػػراء سػػيارات يوميػػ

الخػػوؼ عػػف أبنػػائيـ مػػف ا تمميػػو ضػػرورة المسػػافات مػػف جيػػة و ويرفػػع مػػف نفقػػاتيـ الضػػرورية لمػػ
 جية أخرى في ظؿ تنامي الظواىر االجتماعية السمبية و اختطاؼ األطفاؿ والفتيات .

ميػػداف  بػػدال مػػف ذلػػؾ إلػػىاالنقطػػاع المدرسػػي حػػبل فيمػػا يتوجػػو التبلميػػذ يصػػبح الفتػػور و عميػػو  و 
.ىػػذا قػػد %15.76فػػي حػػيف ال تتعػػدى نسػػبة االسػػتجابات بػػبل ، العمػػؿ لمسػػاعدة األسػػرة بالمػػاؿ

يكػػوف سػػببو أف األسػػرة السػػوفية تتميػػز عمػػى العمػػـو بكثػػرة اإلنجػػاب مػػف جيػػة وقمػػة األسػػر التػػي 
 ...مجتمع البحث الذي نحف يصددهتتسع إلى عدة أطفاؿ في سف التمدرس في 

 االبفعندما يتعيف االختيار ما بيف إرساؿ ، عمى سبيؿ المثاؿ، ففي كثير مف األسر الفقيرة 
ىو الذي يرجح الكفة نحو التمييز ضد البنت  االجتماعيإلى المدرسة، فإف النوع  االبنةأو 

ىوالعمؿ مضني والمبتذؿ، أال و نتيجة لذلؾ، تتحوؿ مبلييف الفتيات عف التعميـ إلى السبيؿ ال
 حيث يقمف بالعمؿ الشاؽ في المنزؿ لخدمة األسرة، أو خارج المنزؿ لخدمة اآلخريف، نزليالم
مف بيف جميع األطفاؿ المستغميف بيذا الشكؿ ألف  اكتشافاىذه الفئة ىي مف أقؿ الفئات ،

حتى بتشريفيا بأف ، النساء عادة ما تمضي دوف تقديرلمنزلية التي تقوـ بيا الفتيات و المياـ ا
 1مبل(تسمى )ع
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 .عالقة الفشل الدراسي بتسديد النفقات الضرورية لمتمميذ(يبين 50جدول رقم)

 % ت بدائؿ اإلجابة لبلستبعادالعوامؿ االقتصادية 

 نفقاتؾ المدرسية؟  اىمكيسددوفكانىم -
 21.92 57 نعـ

 30.76 80 ال
 47.30 123 أحيانا

 
 

 لمتمميذ بتسديد النفقات الضروريةالفشل الدراسي يوضح عالقة ( 27شكؿ رقـ ) 
( االسػػػتجابات التػػػي تتمحػػػور حػػػوؿ اثػػػر العامػػػؿ االقتصػػػادي مػػػف 50يوضػػػح الجػػػدوؿ رقػػػـ) 

مػػػف خػػػبلؿ تسػػػديد النفقػػػات الضػػػرورية  خػػػبلؿ  تخصػػػيص الوالػػػديف مصػػػروؼ خػػػاص باألبنػػػاء
امػاـ الدونيػة مػع اقرانػو وعػدـ شػعوره بػاالختبلؼ و  لمتمميذ لضماف اندماجو في الوسػط المدرسػي

أجابػػػػت أنيػػػػا ال تتمقػػػػى أي  معتبػػػػرة منمجتمػػػػع البحػػػػث مجموعػػػػة كبيػػػػرة و فقػػػػد جػػػػاءت زمػػػػبلءه و 
فػػػي حػػػيف كانػػػت نسػػػبة الفئػػػة  %30.76مصػػػروؼ يػػػومي مػػػف قبػػػؿ الوالػػػديف وىػػػذا مثمتػػػو نسػػػبة 
بنسػػػػػػػبة  مػػػػػػػف الوالػػػػػػػديف لتسػػػػػػػديد النفقػػػػػػػات  المبحوثػػػػػػػة التػػػػػػػي أجابػػػػػػػت بأنيػػػػػػػا تتمقػػػػػػػى مصػػػػػػػروفا

غير متكفؿ بيػا فػي لسابؽ أف اغمب الفئة المبحوثة كانت يتبيف مف الجدوؿ او ، فقط21.92%
المسػػتوى االقتصػػادي الضػػعيؼ مػػف الوالػػديف وىػػذا راجػػع ربمػػا إلػػى مصػػروفيا اليػػومي نفقاتيػػا  و 

لموالديف ولؤلسرة الذي ال يكفي ربما في كثير مػف األحيػاف حتػى لتسػديد المسػتمزمات األساسػية 
مصػادر أخػرى لتػوفير ىػذه المصػاريؼ خاصػة  لمحياة ومف ثـ فالطفؿ يسعى دوما لمبحػث عػف

ما تعمؽ منيا بشؤوف الدراسة وقد يدفعو األمػر إلػى البحػث عػف ممارسػة عمػؿ فػي أيػاـ العطػؿ 
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والفػراغ لتػػوفير بعػػض المػاؿ وىػػذا مػػف شػػأنو اف يػنعكس سػػمبا عمػػى نمػػط تفكيػر الطفػػؿ وقػػد يقػػؿ 
الػػذي د ينتيػػي بػػو األمػػر سػػف مبكػػرة وقػػ اىتمامػػو بالدراسػػة ويميػػؿ أكثػػر إلػػى ميػػداف الشػػغؿ فػػي

 المجموعات التي تسدد نفقاتيا مما يولد العزلةمو أكثر بعدا عف أقراف الدراسة و يجع
ىػػػذا مػػػا يعصػػػؼ يػػػذ كانتقػػػاـ لحالػػػو ووضػػػعو المعػػػاش و واالسػػػتبعاد الػػػذاتي الػػػذي يفرضػػػو التمم 

 الدراسي .االنقطاع المتكفؿ بيا ماديا إلى العزوؼ و  غيرلميمشة و بمجموعة مف التبلميذ ا
 ومع أف دخؿ األسرة المنخفض يتفاعؿ في أغمب األحياف مع أوجو الفقر األخرى،مثؿ

والبيئات الريفية أو بيئات األحياء الفقيرة  لتقويض  ، األمياتمستوى التعميـ المحدود لآلباء و 
التعميـ ،فقد أظيرت صوؿ عمى خدمات الرعاية الصحية و حقوؽ الطفؿ في البقاء وفي الح

تحصيمو التعميمي يكوف عامبل حاسما في صحة الطفؿ و سات أف ذلؾ الدخؿ يمكف أف الدرا
 1بصورة مستقمة عف ىذه العوامؿ األخرى

 الذي يقطنو. عالقة الفشل الدراسي لمتمميذ بطبيعة السكن( يبين 51جدول رقم)
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائؿ  لبلستبعاد العوامؿ االقتصادية

 اإلجابة
 % ت

ىػػػػػػؿ السػػػػػػكف الػػػػػػذي كنػػػػػػت تسػػػػػػكنو  -
 ىش؟

 78.84 205 نعـ
 21.15 55 ال

 
 الذي يقطنو عالقة الفشل الدراسي لمتمميذ بطبيعة السكن( يوضح 28شكل رقم )

( إف امتبلؾ التمميذ غرفػة خاصػة بػو فػي البيػت، حيػث يتضػح 51مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
تسػػكف مسػػاكف مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ السػػابؽ أف النسػػبة الغالبػػة مػػف الفئػػة المبحوثػػة أجابػػت بأنيػػا 

                                                 
 2003،بدوف دار نشر ،القاىرة، 2002المجمس العربي لمطفولة والتنمية ،واقع الطفؿ العربي: التقرير اإلحصائي السنوي  1
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طبيعػػػة اـ نظػػػرا لطبيعػػػة التنقػػػؿ المسػػػتمر و ىشػػػة مبنيػػػة مػػػف جػػػبس آنػػػذاؾ أو جريػػػد نخػػػؿ أو خيػػػ
تمتمػػػؾ يمكػػػف أف ال مػػػف خبلليػػػا فأنػػػو ا بعػػػض األسػػػر السػػػوفية بالمقاطعػػػة و البػػػداوة التػػػي تعيشػػػي

فػي حػيف كانػت نسػبة الػذيف أجػابوا  %78.84وىذا ما مثمتو نسبة ،في البيت  خاصة بو ةغرف
مداشػػر تماعيػػة شػػبو حضػػرية تتمثػػؿ فػػي قػػرى و سػػكنات إسػػمنتية فػػي أوسػػاط اج بػػأنيـ يممكػػوف

تفتقػػد ىػػي أيضػػا لمعديػػد مػػف ضػػروريات العػػيش كػػالربط بػػالقنوات الخاصػػة بالصػػرؼ الصػػحي     
 داخؿ ىذا المسكف لكنيا غير كفيمة بالراحة  غرفة خاصةقد يكوف لديو والغاز والكيرباء و 

. الفئػة الغالبػة %21.15متبلكو لسكف غيػر ىػش بنسػبةمجتمع الدراسة في ا،االستقبللية و 
مػػف المبحػػوثيف ال يمتمكػػوف غرفػػة خاصػػة بيػػـ فػػي البيػػت وىػػذا ربمػػا راجػػع إلػػى كثػػرة عػػدد أفػػراد 
األسرة وضػيؽ المنػزؿ خصوصػا واف األسػرة السػوفيو تميػؿ فػي العػادة إلػى كثػرة اإلنجػاب، ىػذا 

 سػػػبؿ الراحػػػة سػػػيا اذا لػػػـ تتػػػوفر لػػػو األمػػػر مػػػف شػػػأنو أف يػػػؤثر سػػػمبا عمػػػى تحصػػػيؿ األبنػػػاء درا
ليذاكر فييا دروسو ويقػـو بحػؿ واجباتػو المنزليػة ويجػد فييػا راحتػو بعيػدا عػف بقيػة أفػراد المنػزؿ 
خاصة في أوقات االمتحانات، فتػوفر غرفػة خاصػة بالتمميػذ داخػؿ البيػت لػو اثػر ايجػابي عمػى 

وظػػػو فػػػي النجػػػاح يػػػد حظتحصػػػيمو الدراسػػػي  وىػػػذا مػػػف شػػػأنو أف يحسػػػف نتائجػػػو المدرسػػػية ويز 
 .يقؿ تعثره الدراسيوبالمقابؿ 
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 .في البيتظروف الراحة ب الفشل الدراسي لمتمميذيبين ( 52جدول رقم)

 

 
 

 في البيتظروف الراحة بالفشل الدراسي لمتمميذيوضح( 29شكل رقم )
 ( نجد أف االستجابات حوؿ اثر ظروؼ الراحة في التسرب 52مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 

أف نسػػبة العينػػة بأنيػػا ال تتػػوفر ليػػا نجػػد المدرسػػي لمتبلميػػذ جػػاءت مػػف خػػبلؿ ىػػذا الجػػدوؿ 
ظػػػروؼ الراحػػػة داخػػػؿ البيػػػت التػػػي تسػػػاعدىا عمػػػى المػػػذاكرة والدراسػػػة وىػػػذا مػػػا مثمتػػػو النسػػػبة 

فػػي حػػيف بمغػػت نسػػبة الػػذيف أجػػابوا بأحيانػػا مػػا تتػػوفر ليػػـ ظػػروؼ الراحػػة لممػػذاكرة  37.69%
التػػي تسػػاعدىـ  ، أمػػا الػػذيف أجػػابوا بتػػوفر ظػػروؼ الراحػػة داخػػؿ البيػػت%46.53داخػػؿ البيػػت 

يتبػػػيف مػػػف خػػػبلؿ الجػػػدوؿ أف الفئػػػة  ،%13.09عمػػػى المػػػذاكرة واالىتمػػػاـ بالدراسػػػة فقػػػد بمغػػػت 
الغالبة مػف المبحػوثيف ال تتػوفر ليػـ ظػروؼ الراحػة داخػؿ البيػت التػي تسػاعدىـ عمػى المػذاكرة 

وعػػدـ افتقػػاره لوسػػائؿ الراحػػة وىشاشػػتو و واالىتمػػاـ بالدراسػػة وىػػذا ربمػػا راجػػع إلػػى ضػػيؽ المنػػزؿ 
تػػوفر غرفػػة لممػػذاكرة كمػػا تبػػيف مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ السػػابؽ، أو قػػد يكػػوف ىػػذا األمػػر مػػرده إلػػى 
كثػػرة عػػدد أفػػراد األسػػرة وانتشػػار الضوضػػاء والفوضػػى داخػػؿ البيػػت وعػػدـ تػػوفر ظػػروؼ اليػػدوء 
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 % ت بدائلال لالستبعادالعوامل االقتصادية 

عللل  هللل كانللت  للروف الراخللة داخللل البيللت تسللاعدك  -

 االهتمام بدراستك ؟
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ىنػػاؾ لػػبعض األسػػر التػػي تػػدفع باألبنػػاء إلػػى التػػداوؿ عػػف ، بػػؿ و والراحػػة التػػي تسػػاعد األبنػػاء
تػػػدفع بيػػػـ أيضػػػا إلػػػى تػػػرؾ البيػػػت لتقميػػػؿ نفقػػػات الغػػػذاء أو أو أمكنػػػو النػػػـو و  الخيمػػػة الغرفػػػة أو

ضػرورة التمػدرس لمػف ىػـ لئلناث فقط مما يقمػؿ مػف أىميػة و  الممبس او تسييؿ ظروؼ السكف
عدـ القدرة لػرب الظروؼ القاىرة في عدـ التكفؿ و  ضحية ىذا االستبعاد القصري الذي تفرضو

اسػتغبلؿ بعػض األبنػاء فػي وفيره لمعػيش والبقػاء تحػت سػقؼ واحػد و ـز تػاألسرة عف توفير ما يمػ
 أخػرى تحػوؿ دوف كػؿ ىػذه األسػباب القػاىرة و  المزارع و الحقوؿ كحراس لممحاصػيؿ والمواشػي،

عمى المذاكرة داخؿ البيػت، وىػذا قػد يكػوف لػو أثػر سػمبي عمػى تحصػيؿ األبنػاء الدراسػي وعمػى 
مػف الدراسػة ومواصػمتيا خصوصػا فػي ظػؿ تراجػع نتائجػو نجاحيـ، األمر الذي قد ينفر الطفؿ 

 الدراسية باستمرار وعدـ توفر ظروؼ الراحة والدراسة داخؿ البيت بشكؿ دائـ.
ف أسػػباب ىػػذا و  متداخمػػة بحيػػث تتفاعػػؿ مػػع بعضػػيا الػػبعض عديػػدة ومتشػػعبة و  الفشبللدراسػػي ا 

 رغـ اختبلؼ أسبابيا .
ـــائج3- ـــل ومناقشـــة النت ـــة: الفرضـــيةالخاصةب تحمي حسػػػب اسػػػتجابات مجتمػػػع الدراسػػػة الثاني

 .لمتمميذ سيادر ال الفشؿظاىرة لبلستبعاد و  بيف العوامؿ االقتصادية  يوجدعبلقة 
 االقتصـــــادية بعالقــــة العوامــــليوضــــح نتـــــائج الدراســــة فيمــــا يتعمـــــق (:53جــــدول رقــــم )
 لمتمميذ. المدرسي لالستبعادبالفشل

 % ت االستجابات لالستبعادالعوامل االقتصادية 

 من يتك ل بإعالة أسرتك؟ -

 46.11 002 األ 

 01.50 60 األم

 04.77 72 معا

 70.06 66 آخر

 هل كان الدخل األسري يك ي لمتطلبات اختياجاتك ؟ -

 74.77 57 نعم

 56.11 051 ال

 01.25 78 أخيانا

 هل كنت تلتجر لممارسة عمل لتلبية متطلباتك المدرسية؟ -
 78.84 010 نعم

 75.67 16 ال
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 74.50 54 أخيانا

هل لديك أخوة يزاولون الدراسة ولهم مصلاريف ملن ن لس  -

 ؟الدخل

 84.77 701 نعم

 06.25 40 ال

 ؟كان أهلك يسددون ن قاتك المدرسية هل  -
 70.17 62 نعم

 71.25 81 ال

 42.71 077 أخيانا

 السكن الذي كنت تسكن  هش و قليل الغرف؟هل  -

 28.84 06 نعم

 70.06 067 ال

هلللل كانلللت  لللروف الراخلللة داخلللل البيلللت تسلللاعدك علللل   -

 ؟بدراستكالمذاكرة واالهتمام 

 06.25 40 نعم

 72.51 18 ال

 78.51 070 أخيانا

 

والعوامػػػػػػػؿ  الفشػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػي مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ المؤشػػػػػػػرات المصػػػػػػػاغة لمعبلقػػػػػػػة القائمػػػػػػػة بػػػػػػػيف 
ال مدرسػػية نجػػد اف ىنػػاؾ توجيػػا عامػػا ومبػػررا اسػػتبعاد باعتبارىػػا عوامػػؿ لبلسػػتبعاد االقتصادية

المبحوثيف فػي تسػاؤالت إجاباتػتمؾ العبلقػة، حيػث كانػت  تأييدفي استجابتو ودالالتو ونسبو في 
بنودىػػػا السػػػبعة الممثمػػػة لمجػػػدوؿ والتػػػي بػػػدورىا تػػػدعـ مػػػوقفيـ تجػػػاه مػػػايجري فػػػي واقػػػع حيػػػاتيـ 

حػػد بعيػػد ابػرز األسػػباب التػػي حالػػت  إلػىوكانػػت  أرىقػػتيـكحقيقػة اجتماعيػػة واقتصػػادية معاشػو 
مػع  لمتػأقمـدوف تكممة مشوارىـ الدراسي بما في ذلؾ مف قمة لمتحصيؿ وشرود ذىني وصعوبة 

تػػرؾ  وأخرىػػاالفشػػؿ و الفتػػور التعثػػر و  الوسػػط المدرسػػي وغيػػاب متكػػرر يكػػوف نتيجتػػو الحتميػػة
 .في سف مبكرالمقاعد الدراسية 

حيػػث نجػػد اف كػػؿ الصػػعوبات االقتصػػادية التػػي تعػػاني منيػػا اسػػر المبحػػوثيف فػػي الرعايػػة 
ىػػػذه  أفػػػرادالدراسػػػية وتمبيتيػػا فػػػي ظػػػؿ كثػػرة عػػػدد مسػػػتوى الػػػدخؿ وعبلقتػػو بالمتطمبػػػات التكفػػؿ و 
معمػػؿ المبكػر لتمبيػػة المتطمبػات التعميميػػة بػؿ وسػػد رمػػؽ لالمجػػوء  إلػىممػػا يػؤدي بالتمميػػذ  األسػر

كفػػي لمنقػػؿ والغػػذاء وقمػػة وسػػائؿ الراحػػة داخػػؿ ونفقػػات دراسػػية تود سػػند مػػادي العػػيش لعػػدـ وجػػ
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وارتقػػاء الكماليػػات لتحػػؿ محػػؿ الضػػروريات  األسػػعارالبيػػت فػػي ظػػؿ الغػػبلء المعيشػػي وارتفػػاع 
 . أحيانابؿ وانعداميـ  األسرألربابالضعيؼ  األسريكؿ ىذا يرىؽ الدخؿ 

حصيؿ الدراسػي والتفػوؽ فإنػو مػف دوف عكاس سمبي عمى التكما أف لجؿ ىذه الظروؼ انو 
 يكونوف في مقاعد الدراسة  أفمف حدة العمالة لؤلطفاؿ في سف مبكر يتوقع منيـ شؾ يزيد 

الزراعػي فػي االوسػاط  خاصػة بعػد انتشػار الطػابعنػراه يتفحػؿ فػي اآلونػة األخيػرة و  ىذا ماو 
االبف في دراستو يقمؿ مف المنعزلة لمكفاؼ وسد الحاجيات لدرجة اعتبار مواصمة الصحراوية و 

األسػػػر أصػػػحاب سػػػة القػػػوى االجتماعيػػػة األخػػػرى و منافرزؽ و فػػػرص تعممػػػو لمحػػػرؼ و جمػػػب الػػػ
األميػػات أيػػف تفحمػػت فػػي المنػػاطؽ المعزولػػة و  المػػزارع التػػي تعمػػؿ لػػدييا ىػػذه الفئػػة مػػع االبػػاء

حػي جماعات نسائية بما فييا ذلؾ مف بنات في سف التمػدرس يمجػأف إلػى ممارسػة العمػؿ الفبل
قمػػو مػػيش وعػػدـ وجػػود فػػرص العمػػؿ الكافيػػة و جمػػع المحاصػػيؿ لسػػد رمػػؽ العػػيش فػػي ظػػؿ التيو 

األسػػعار ممػػا يزيػػد مػػف معانػػاة ىػػذه الفئػػات الت األخػػرى وذلػػؾ بأقػػؿ اإلثمػػاف و الخبػػرة فػػي المجػػا
 اليشة في مجتمعنا المحمي.

عيشػية االخػرى كؿ ىذه الظروؼ تمعب الدور القوي في التخمي عف الدراسػة لسػد المتغيػرات الم
 .( 50وىذا ما تـ توضيحو بالتحميؿ لمجداوؿ السابقة )

 بالمستوى الدراسي لألب .عالقة الفشل الدراسي ( يبين 54جدول رقم )

 % ت بدائل ال لالستبعادالعوامل الثقافية 

 ما هو المستوى الدراسي لأل ؟ -

 ابتدائي

 

 

075 48.45 

 متوسط

 

 

 

 

27 78.12 

 02.51 45 ثانوي

 6.25 06 جامعي
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 بالمستوى الدراسي لألب. الفشل الدراسي لمتمميذيوضح ( 30شكؿ رقـ )
اسػػتجابات  وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف(الػػذي يبػػيف 54يتضػػح مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ رقػػـ)

جػػػػاءت قيمػػػػة  إذأفػػػػراد العينػػػػة حػػػػوؿ العوامػػػػؿ الثقافيػػػػة المػػػػؤثرة عمػػػػى ظػػػػاىرة التسػػػػرب المدرسػػػػي
المدرسػػي   الفشػػؿبخصػػوص االسػػتجابات الخاصػػة بػػأثر المسػػتوى  الثقػػافي لػػؤلب عمػػى ظػػاىرة 

 فاشبل   126و الذي بمغ  مجتمع الدراسةالذي يكشؼ أف اكبر نسبة مف المتسربيف مف 
اي ـ نجػػػدىا عنػػػد مػػػف أجػػابوا بػػػاف إبػػػائيـ ليػػػـ مسػػػتوى دراسػػػي 260مػػػف اصػػػؿ متسػػرباو    

عامبل مػف عوامػؿ التسػرب باعتباره %48.46ابتدائي  وىذا ما كشفت عميو يعادؿ مئويا نسبة 
واالنقطػػاع عػػف الدراسػػة لػػدى األطفػػاؿ. فػػالمحيط األسػػري الفقيػػر تعميميػػا قػػد يخمػػؽ سػػياقا غيػػر 

رة أولياء األمور لممدرسػة عمػى أنيػا وسػيمة فعالػة مبلئـ  لمواصمة األطفاؿ الدراسة. كما أف نظ
لمصػػعود االجتمػػاعي قمػػت، خصوصػػا فػػي المنػػاطؽ العشػػوائية حيػػث تنتشػػر البطالػػة وحيػػث ال 
تضػػػػمف الدراسػػػػة الجامعيػػػػة بالضػػػػرورة إمكانيػػػػة الحصػػػػوؿ عمػػػػى وظيفػػػػة. وفػػػػي ىػػػػذه المنػػػػاطؽ 

 واصػػبلت واالرتبػػاطقمػػة المالصػػحراوية فػػي ظػػؿ قمػػة والمرافػػؽ و  المحرومػػة مػػف التنميػػة خاصػػة
سػػػد الحاجيػػػات ،إذ يمكػػػف أف يكػػػوف رفػػػض المدرسػػػة، كمػػػا الشػػػديد بأسػػػباب المعػػػاش المباشػػػر و 

واالجتماعية الحكومية. غيػر ، مرتبطا برفض شعبي لمسياسات االقتصادية M-FLangيشرح 
مػػػف العينػػػة آبػػػاؤىـ ليػػػـ مسػػػتوى دراسػػػي متوسػػػط  %28.07نجػػػد أف نسػػػبة انػػػو وفػػػي المقابػػػؿ 

مػػف العينػػة أبػػائيـ ليػػـ مسػػتوى دراسػػي ثػػانوي، ومنػػو نبلحػػظ عمػػى العمػػـو أنػػو كممػػا %17.69و
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سي أما مف آباؤىـ جػامعييف قػدرت ادر ال الفشؿارتفع المستوى الدراسي لآلباء كمما قؿ و نقص 
حيػػػث تعػػػد اقػػػؿ  %5.11أي مػػػا يقػػػدر مئويػػػا ب  260فقػػػط مػػػف أصػػػؿ العينػػػة  15نسػػػبتيـ ب 

 . فتورا دراسيا النسب مف العينة 
تحميمػػو يتبػػيف أنػػو كممػػا كػػاف  المسػػتوى الدراسػػي لػػؤلب مرتفعػػا ومػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ شػػرحو و 

الػػذي أوصػػمتو  ةكػػؿ المخرجػػات السػػموكي اثػػروذلػػؾ مػػف خػػبلؿ  الفشػػؿ الدراسػػي لمتمميػػذكممػػا قػػؿ 
 إلى ذلؾ المستوى مف التعميـ 

الحػػاالت التػػي التسػػرب ،إال فػػي بعػػض و اىتمػػاـ لمفتػػور الدراسػػي  أيال يبػػدوف  أناألوليػػاءكمػا 
تػػـ ذلػػؾ الطػػور األوؿ مػػف التعمػػيـ ضػػرورة مواصػػمة الدراسػػة خاصػػة إذا  يقتنػػع فييػػا األبنػػاء عمػػى

مػا  ىػذاسائؿ باسػتطاعتيـ الحصػوؿ عمييػا و و عبء التكاليؼ التي تتطمب لواـز و رغـ شعورىـ ب
ءىـ االلتحاؽ بسوؽ العمؿ الف ظروؼ العمؿ التػي يشػغميا أوليػايساعد األطفاؿ عمى العمالة و 

قػد تبػيف كػذلؾ ر في المستوى الدراسي بيف األب وابنو مف حيث األىميػة و تستدعي نفس التفكي
مػف خػبلؿ المقػاببلت مػع المجتمػع الدراسػي أف البنػات أكثػر فتػورا كممػا كػاف المسػتوى الدراسػػي 

مبكػر يحػوؿ دوف مواصػمة الدراسػة  لؤلب اقػؿ حيػث توجػو إلػى مجػاالت منزليػة أخػرى أو زواج
 المتوسط .الطور الثانوي و وخاصة في 
 بالمستوى الدراسي لألم .عالقة الفشل الدراسي لمتمميذ (يبين 55جدول رقم)

 % ت بدائؿال لبلستبعادالعوامؿ الثقافية  

 ما ىو المستوى الدراسي لؤلـ؟ -

 56.53 147 ابتدائي

 25.76 67 متوسط
 14.23 37 ثانوي

 3.46 09 جامعي
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 بالمستوى الدراسي لألم . الفشاللدراسي لمتمميذ( يوضح عالقة 32شكل رقم )
( أعبله االسػتجابات التػي تجيػب عػف مسػتوى لػبلـ باعتبػاره احػد أىػـ 55يبيف الجدوؿ رقـ) 

تعمقػػػو بالدراسػػػة والػػػذي أجابػػػت فيػػػو رورية فػػػي بنػػػاء شخصػػػية الطفػػػؿ و ضػػػالت اليامػػػة و المحػػػددا
مػػف  147العينػػة بػػأعمى نسػػبة لصػػالح األميػػات التػػي ليػػف مسػػتوى ابتػػدائي حيػػث بمػػغ تكرارىػػا 

مسػػتوى الدراسػػي و  الفشػػؿولعػػؿ أىػػـ أوجػػو العبلقػػة بػػيف  %56.53أي مػػا يعػػادؿ  260أصػػؿ 
 األـ تتضح فيما يمي :

ئيـ اىتمػػاـ كبيػػر لمسػػار أبنػػا الػػذيف لػػـ يتعػػديف  الطػػور االبتػػدائي لػػيس ليػػفات كػػوف األميػػ
ي العاـ ليذه الفئة مػف األميػات التربية مستبعدة عمى مستوى الوعالدراسي ألف قضايا التعميـ و 

 خاصة الماكثات في البيت الذيف ال يمثمف سمطة خارجية و 
اسػػتغفاؿ األبنػػاء ألميػػاتيـ فػػي بعػػض أداء بعػػض الواجبػػات المدرسػػية والغيػػاب السػػتغبلؿ 

 دراسي لؤلـ .ضعؼ المستوى ال
مػػػف مجمػػػوع  67أمػػػا مػػػف أجػػػابوا بػػػأف أميػػػاتيـ ليػػػف مسػػػتوى دراسػػػي متوسػػػط فبمػػػغ عػػػددىـ 

حيث أبرزت  اإلحصائيات أف أبنػاء ىػذه الفئػة  %25.76أي نسبة   فاشبل دراسيا260اصمو 
الػذي ىػـ أميػاتيـ ليػـ مسػتويات ثػانوي و  مف األولػى السػالفة الػذكر يمػي ذلػؾ فئػة مػف تعثرااقؿ 

حيث ترتفع عموما وتػدريجيا ىػذه  %.14.23ب بنسبة مئوية قدرتو  ،متسربا 37يبمغ عددىـ 
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النسػػػػبة مػػػػف حيػػػػث اخػػػػتبلؼ المسػػػػتويات التعميميػػػػة لػػػػؤلـ ولعػػػػؿ أبػػػػرز عامػػػػؿ ىػػػػو أف كػػػػؿ ىػػػػذه 
األميػػات المػػواتي ىػػف دوف شػػؾ أميػػات لمتسػػربيف فػػي أطػػوار دنيػػا قػػد تعرضػػف لػػنفس الظػػروؼ 

سرب  أبنائيف مف الدراسة في نفس األطوار لتشابو القػرائف المعيشػية التي قد تواترت إلى حد ت
خاصػػة فيمػػا يخػػص  الػػوعي األسػػري المحػػدودو االجتماعيػػة و ضػػغوط المجتمعو تػػأثير التنشػػئة 
 .جنس اإلناث 

الػذيف ثبػت أف ألميػاتيـ مسػتوى دراسػي جػامعي نجػدىـ اقػؿ نسػػبة التبلميػذ المتعثػريف و أمػا 
ذلؾ راجع تكفؿ ىذه الفئة مف األميػات فقط و  % 3.46بنسبتيـ  بيف باقي المتسربيف وقدرت

 التأخرعمى األقؿ بالمساعدة في التعمـ والمذاكرة والواجبات والحرص عمى عدـ الغياب و 
عف الحفاظ عمييػا  األسركذلؾ المكانة االجتماعية التي تسعى و الوعي بالقضايا التربوية و 

عيػػة المرموقػػة بػػيف فئػػات المجتمػػع والخػػروج مػػف دائػػرة االجتماالتمتػػع بالمكانػػة ألىميػػة التعمػػيـ و 
اىر غيػػػػػر التعميميػػػػػة أيػػػػػف تتفشػػػػػى الظػػػػػو زلػػػػػة التػػػػػي تعيشػػػػػيا األسػػػػػر الضػػػػػعيفة و العاالسػػػػػتبعاد و 

مػػف طػػرؼ الوالػػديف ممػػا  ةشػػعور التمميػػذ باإلىمػػاؿ و البلمبػػاالاالجتماعيػػة السػػمبية مػػف جيػػة و 
ومنػػػػو يتضػػػػح جميػػػػا أف مسػػػػتوى األـ اسػػػػية تحصػػػػيمو ورفػػػػع مسػػػػتوى نتائجػػػػو الدر ؿ اىتمامػػػػو و يقمػػػػ

كػػػؿ ىػػػذا عمػػػى ، و بػػػالغ فػػػي التسػػػرب المدرسػػػي لؤلبنػػػاءالتعميمػػػي كمتغيػػػر اسػػػري تربػػػوي لػػػو اثػػػر 
يزاؿ العدد الكمػي ألميػيف مػف الفأنو  ف اليونسكومستوى محمي فقط اما عالميا حسب ما ورد ع

تشػػػير إحصػػػائيات منظمػػػة خاصػػػة بسػػػبب النمػػػو الػػػديمغرافي ،وكمػػػا زايػػػد و الكبػػػار فػػػي العػػػالـ يت
. 2000مميػػوف أمػػي سػػنة  900اليونسػػكو فػػإف معػػدؿ األميػػة فػػي تزايػػد مسػػتمر وقػػد يصػػؿ إلػػى 

إذ بمغػػت نسػػبة األميػػة فػػي ، نجػػد أف المشػػكمة واضػػحة المعػػالـ، وعمػػى المسػػتوى العػػالـ العربػػي
% مػػػف سػػػكاف 44ف مميػػػوف أمػػػي تقريبػػػا  يمثمػػػو  32سػػػنة  45إلػػػى   15المرحمػػػة العمريػػػة مػػػف 

 1%68ترتفع عند اإلناث لتصؿ إلى ر واإلناث و الذكو 
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 بالزيارات األبوية و متابعة النتائج .عالقة الفشل الدراسي لمتمميذ (يبين 56جدول رقم)

 % ت بدائؿال لبلستبعادالعوامؿ الثػػػػػػػػػػقافية 

ىػػػػػؿ كػػػػػاف والػػػػػديؾ يػػػػػزوراف المدرسػػػػػػة  -
 ألجؿ متابعة نتائجؾ الدراسية؟

 12.69 33 نعـ

 49.61 129 ال

 37.69 98 أحيانا

 
 بالزيارات األبوية و متابعة النتائج عالقة الفشل الدراسي لمتمميذ ( يوضح32شكل رقم )

( اسػػتجابات أفػػراد عينتنػػا حػػوؿ اثػػر زيػػارة الوالػػديف 54يتضػػح مػػف خػػبلؿ ىػػذا الجػػدوؿ رقػػـ )
حيػػػث جػػػاءت االسػػػتجابات  الفشػػػؿ الدراسػػػي لممدرسػػػة  لممتابعػػػة لمنتػػػائج المدرسػػػية لمتمميػػػذ فػػػي 

التػػػي كانػػػت دالالتيػػػا مختمفػػػة فػػػي المتابعػػػة حيػػػث كانػػػت نسػػػبة الخاصػػػة بػػػالمجتمع الدراسػػػي  و 
أي أف أبػػائيـ ال يػػزوروف المدرسػػة إطبلقػػا  -ال-مػػف مجمػػؿ أفػػراد العينػػة اجػػابوا ب 49.61%

ذلػؾ لو تـ اسػتدعاءىـ مػف طػرؼ اإلدارة المدرسػية وربمػا يرجػع خبلؿ مسارىـ التعميمي حتى و 
الستقالة الوالػديف وتخمػييـ عػف أىػـ األدوار التربويػة ذلػؾ ألف الرقابػة الوالديػة مػف أىػـ العوامػؿ 

تحصػػيميـ العممػػي ومسػػتوى الػػوعي الػػديف مػػف خػػبلؿ مػػوروثيـ الثقػػافي و الثقافيػػة التػػي يتبنػػاه الو 
ي االجتمػػػاعي  لػػػدييـ وأىميػػػة التعمػػػيـ عنػػػدىـ ،ومػػػا مػػػف شػػػؾ أف المسػػػتوى الثقػػػافي والتعميمػػػي أ

اإلجابػػػات عػػػف األسػػػئمة السػػػابقة مػػػف أىػػػـ العوامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػي التخمػػػي عػػػف المتابعػػػة الوالديػػػة 
تمػاـ والمتابعػة لنتػائج لمزيارات المدرسية حيث كمما قؿ المستوى التعميمي لموالديف كمما قؿ االى

 ضعؼ المستوى المعيشيلديف و لعؿ ىناؾ أسباب أخرى كبعد مكاف العمؿ لموااألبناء و 
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التفكؾ والوفاة كذلؾ تعتبػر مػف بؿ والخبلفات األسرية و ، وراء المتطمبات األسرية السعيو  
 لزيارات المتكررة لممدرسة .ي عف الدور األبوي في المتابعة و أىـ العوامؿ المؤثرة في التخم

التوبي  كالضرب و  شونةالخو الطفؿ الذي تمقى معاممة قاسية ترتكز عمى السيطرة كذلؾ و    
غاية  إلىمف طرؼ األولياء قد يكوف عرضة ألخطار تحيط بو مستقببل مف شأنيا أف تؤدي 

انفصالو عف المنظومة التربوية لغرض التفرغ لعممو خصوصا إذا كاف يعيش في أسرة ذات 
ؿ بحاجة فاألطفا، األولياء المتزوجيف ،أيف يكوف تأثيرىـ عمى الطفؿ أكبر بحكـ إتحادىـ

الحياة ال تسمح ليـ باالستقبلؿ واتخاذ القرارات توجيو الف خبرتيـ في عاية و دائمة إلى ر 
وأما فيما يخص عبلقة ، مواجية كؿ المواقؼ التي تصادفيـ في حياتيـ االجتماعيةالكبرى و 

الحب في حالة ما إذا أصبحوا إنيا تتغير إذ تأخذ صفة القبوؿ والتسامح و األطفاؿ بأوليائيـ ف
 1نية العائمية وفي رفع المستوى المعيشي ليا.يشاركوف في الميزا

حيانػػا والتػػي تػػدؿ عمػػى التذبػػذب فػػي الزيػػارات الوالديػػة لممدرسػػة افػػي حػػيف نجػػد اإلجابػػات ب
التػػػي تػػػرتبط عػػػادة بقمػػػة المتابعػػػة لمتحصػػػيؿ والنتػػػائج بػػػؿ و  %37.69يػػػة ئو فجػػػاءت بالنسػػػبة الم

الػػذيف اعتػػادوا التغيػػب أو العنػػؼ عمومػػا تػػرتبط بالتغيػػب والسػػموؾ واإلنػػذارات المقدمػػة لمتبلميػػذ 
 لحتمية الزيارة أحيانا .

تعػد ىػذه النسػبة و 260مػف مجمػوع  عثػرامت33أي  %12.69أما اإلجابات بنعـ فمػـ تتعػدى
قميمة مقارنة بالنسب السالفة الذكر والذيف دوف شؾ قد وقعوا في شػراؾ سػمبي أخػر يحػوؿ دوف 

 .التعميمي رة في األداء المدرسي و عمى الديمومة والمثاب التمكف مف المحافظة
بنػػاءا عمػػى النتػػائج المػػذكورة أعػػبله نسػػتنتج اف عػػدـ الزيػػارة الوالديػػة لممؤسسػػة التربويػػة ومنػػو و   

 إذا ما قمت نسبتيا فتوره الدراسي التي يزاوؿ أبنيما فييا دراستو مف أىـ المؤثرات في 
 العكس صحيح .و 
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 انعدامو أوالمعنويو التشجيع الماديعالقة الفشل الدراسي بطبيعة ( يبين 57جدول رقم)

 % ت بدائلال لالستبعاد العوامل الثقافية 

كيلللف كانلللت تأللللجعك األسلللرة عنلللد  -

 نجاخك؟

 8.84 77 ماديا

 70.17 62 معنويا

 51.77 081 ال أليء

 
 . او انعدامو التشجيعالفشل الدراسي لمتمميذبطبيعة بيوضح عالقة ( 33شكؿ رقـ )

(الػػذي اسػػتجابات حػػوؿ أثػػر التشػػجيع المػػادي والمعنػػوي 57مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ اعػػبله رقػػـ ) 
ة باإلجابػ 260مف مجموع  180ما يعادؿ جاء في ذلؾ في الفشؿ والتعثر الدراسي  و لمتبلميذ 

التخمػػي عػػف ذه النسػػبة حريػػة باليػػدر التربػػوي و المعنػػوي وتعػػد ىػأنيػـ يمقػػوا أي تشػػجيع ال مػػادي و 
 إف غياب التشجيع مف أحد حاجات الطفؿ النفسية مثؿ حاجتو إلى األمف مقاعد الدراسة إذ 

 الحرية يجعمو عرضة لمحياة البلسويةوالنجاح والحب والتقدير والحاجة إلى المعرفة و 
نحتػاج إلػى إشػباع حتػى تحقػؽ لػو التػوازف ىذه الدوافع موروثة فػي اإلنسػاف و ألف ، المضطربةو 

 الحياة السوية السميمة،بينما ال نمتمس الفيـ ليذه العوامؿ عمى مستولى أولياء و ي النفس
لعؿ مرجعيػػة ضػػعؼ الفيػػـ الحتياجػػات الطفػػؿ إلػػى ضػػعؼ المسػػتوى و أبػػاء ىػػذه الفئػػة المتسػػربةو 

كانػت تشػجيعاتيـ معنويػة فقػط  %21.92التعميمي الوالدي فػي أغمػب األحيػاف كمػا نجػد نسػبة 
حيػػث يمعػػب الوالػػداف دورا  ترفييػػوعػػض الحاجيػػات الخاصػػة بالطفػػؿ و قػػد ال تصػػؿ إلػػى إشػػباع ب

محوريا في نمو الطفؿ وتطور شخصيتو ،إذ يفترض أنيما ييباف الحنػاف ويعممػاف النظػاـ عبػر 
اب والعقػػػاب ،ويشػػػجعاف بعػػػض السػػػمات المتميػػػزة كمػػػا يتكمفػػػاف بالمتابعػػػة والرعايػػػة و آليػػػات الثػػػ

 االقتصاديةة منيا و دراسيالميع النواحي لدراسي لمتمميذ مف جالدائمتيف لممسار ا
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 ..االجتماعية.و 
لكف قد تتدخؿ عوامؿ أخرى تؤدي إلى إىمالو وعدـ مراقبتو ومواكبػة الدراسػة كاألميػة وكثػرة 
األشػػغاؿ واالنشػػغاؿ بالمشػػاكؿ الحياتيػػة المتنوعػػة لضػػماف لقمػػة العػػيش .وىػػذا مػػا قػػد يعػػد بدايػػة 
مؤشػػر عمػػى عػػدـ مواصػػمة التمميػػذ لدراسػػتو بالجديػػة المطموبػػة مػػاداـ أف المجيػػودات التػػي تبػػذؿ 

مدرسة تحتاج لمدعـ والتقوية في المنػزؿ .بػؿ قػد يػزداد األمػر فداحػة إذا اقتػرف اإلىمػاؿ داخؿ ال
ف تطرقنػا بشػرحيا بصػفيا يجػة ألسػباب ماديػة اقتصػادية سػبؽ و ىػذا قػد يكػوف كنتو  في المنزؿ  ا 

فػػي حػػيف جػػاءت نسػػبة مػػف يتمقػػوف الػػدعـ ، كمتغيػػر دخيػػؿ يفػػرض نفسػػو فػػي العوامػػؿ األخػػرى
التػػي ـ دعميػػا عنػػد النجػػاح بالمعػػب فقػػط و وىػػذه نسػػبة قميمػػة يػػت %8.84المػػادي عنػػد نجػػاحيـ 

دعـ ناىيػػؾ عػػف المعػػب التربويػػة  التػػي تػػ، عػػادة مػػا تكػػوف مػػف أسػػباب قمػػة التركيػػز والتحصػػيؿ
ممػا تقػوي االنػدماج  األلعاب التي يتـ المعب بيػا جماعػةو التعميمي التمميذ في الجانب التربوي و 
 .االستيجاف عدـ االستبعاد والنبذ و مع األقراف والترفيو والشعور ب

 الفشل الدراسي لمتمميذ بإمكانية المطالعة خارج المدرسةعالقة  يبين(58جدول رقم)
 
 
 
 
 

 
 الدراسي لمتمميذ بإمكانية المطالعة خارج المدرسةالفشل ( يوضح عالقة 34شكل رقم )
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 % ت بدائؿ اإلجابة لبلستبعادالعوامؿ الثقافية 

 ىؿ يتوفر بيتكـ عمى مكتبة منزلية؟ -
 06.15 16 نعـ

 93.84 244 ال
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( وفػػػي إطػػػار التعػػػرؼ عمػػػى العينػػػة مػػػف حيػػػث تواجػػػد مكتبػػػة 56مػػػف خػػػبلؿ الجػػػدوؿ رقػػػـ )
الثقػػػافي لؤلسػػػرة الدالػػػة عمػػػى االىتمػػػاـ التعميمػػػي و  بالبيػػػت باعتبارىػػػا إحػػػدى المحػػػددات الثقافيػػػة 

حيػث نجػػد فػروؽ دالػػة إحصػائيا جػػاءت بػيف اسػػتجابات العينػة حػػوؿ أثػر تػػوفر المكتبػة المنزليػػة 
أغمبيػػة أفػػراد العينػػة أجابػػت بػػبل أي  بعػػدـ وجػػود  حيػػث نجػػد أف ، المدرسػػي لمتبلميػػذ الفشػػؿفػػي 

ف مفاشػػبل دراسػػيا244وىػػذا مػػا يعػػادؿ  %93.84مكتبػػة منزليػػة ببيػػوتيـ إذ بمغػػت ىػػذه النسػػبة 
ثقػػؼ التالػػتعمـ و احتشػػاـ نسػػب المطالعػػة و  وىػػذا دوف شػػؾ يعكػػس، اصػػابيـ الفتػػور260مجمػػوع 

تمػػاـ بيػػذا بقيػػة أفػػراد ىػػذه األسػػرة وىػػذا مػػرده إلػػى قمػػة االىعمػػى مسػػتوى  الوالػػديف خصوصػػا و 
لمجتمػػع االعػػالـ الثالػػث والجزائػػر عمومػػا و  ثػػانوي فػػي دوؿ ءاعتبػػاره شػػيو المسػػتوى مػػف الثقافػػة 

اعتمػػػاده عمػػػى أسػػػاليب أخػػػرى فػػػي الػػػتعمـ الخػػػارج عػػػف نطػػػاؽ خصوصػػػا لبداوتػػػو و الصػػػحراوي 
الذي ينحصػػػر عمػػػى التعمػػػيـ المسػػػجدي فقػػػط ىػػػذا مػػػف جيػػػة وكػػػذلؾ ضػػػعؼ المسػػػتوى و المدرسػػػة

االقتصادي وسعي األسرة بما أوتيت مػف قػوة لتغطيػة المتطمبػات الضػرورية لمعػيش يحػوؿ دوف 
محمػد سػيد سػنة ترفييػي وكػذلؾ نػورد مػا جػاء بػو شؾ فػي التفكيػر فػي رفػع المسػتوى الثقػافي وال

"إف ىنػػػاؾ بعػػػػض  حػػػوؿ المنػػػػاخ الثقػػػافي فػػػي فػػػي كتابػػػو "أطفػػػاؿ فػػػػي ظػػػروؼ صػػػعبة" 2001
المناطؽ لـ تصميا الروافد الحضارية بعد بصورة كافية، ألسباب مختمفة ومف بينيا بعػدىا عػف 

ش فػػػي جػػػو ثقػػػافي المػػػدف وصػػػعوبة الوصػػػوؿ إلييػػػا وانخفػػػاض مسػػػتواىا، ممػػػا أدى إلػػػى أف تعػػػي
مختمؼ ومتدني وقػد أدى ذلػؾ عمػى اتخػاذ مواقػؼ سػمبية مػف التعمػيـ عنػد أىػالي ىػذه المنػاطؽ 

"1 
فالمسػػتوى التعميمػػي الضػػعيؼ لآلبػػاء وقصػػور الػػوعي الثقػػافي لػػدى األميػػيف، وضػػعؼ إدراكيػػـ 

ائيـ لمنػػافع التعمػػيـ، قػػد يػػودي بػػأوالدىـ عمػػى تػػرؾ المدرسػػة قبػػؿ إتمػػاـ المرحمػػة أو عػػدـ دفػػع أبنػػ
 لمدخوؿ إلى المدرسة أصبًل.

                                                 
 150ص 1،2001دار الوفاء لمطباعة والنشر، ط ،في ظروؼ صعبة، اإلسكندرية ؿسيد. أطفا: فيمي، محمد 1
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 األقػػراص المضػػػغوطةـ الوسػػائؿ التكنولوجيػػة الحديثػػة وتػػوفر األنترنػػات و مػػع العمػػـ أف تقػػد
، حػب االطػبلعتع بيا كثقافة عالية في التعمـ و المجبلت و التمقمؿ كثيرا مف االىتماـ بالكتب و 

فقػػػػط أي  متعثػػػػرا16فػػػػي حػػػػيف ال تتعػػػػدى نسػػػػبة مػػػػف أجػػػػابوا بػػػػنعـ أي مػػػػف ليػػػػـ مكتبػػػػة منزليػػػػة
وىذه نسبة قميمة جدا حيث  تحتوي ىذه المكتبة عمي بعض الكتػب التػي مردىػا %06.15نسبة

إلػػػى المسػػػار التعميمػػػي األبػػػوي عمومػػػا وبعػػػض مجػػػبلت الطػػػب  والتػػػي ال يسػػػتفيد منيػػػا التبلميػػػذ 
نػػاء المسػػتويات التعميميػػة لؤلب تتحػػيف باقتنػػاء أي كتػػب تتماشػػى و بػػدوره  فػػي غالبيػػة األحيػػاف وال

الذيف يزاولوف الدراسة عدا الكتاب المدرسي .وبيذا نستنتج عدـ وجود مكتبػة منزليػة لػدى أفػراد 
 حب التعمـ ثرات عمى ضعؼ المستوى التعميمي وثقافة المطالعة و ىذه العينة مف المؤ 

بالتػػالي ع يقمػػؿ التعمػػؽ بالوسػػط التعميمػػي والمدرسػػي و المراجػػواالسػػتئناس لمكتػػب والمجػػبلت و 
 . الفشؿ الدراسي  يودي إلى

 
 (يبين ارتباط تسرب التمميذ من المدرسةبتوفر شبكة االنترنيت59جدول رقم)

  
 
 
 
 

 
 بالبيتبتوفر االنترنيت  متمميذالفشل الدراسيم( يوضحعالقة34شكل رقم )
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  ت بدائؿ اإلجابة لبلستبعادالعوامؿ الثقافية  
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ىػػػػػؿ كػػػػػاف يتػػػػػوفر بيػػػػػتكـ عمػػػػػى  -
 ؟االنترنتخدمة

 7.30 19 نعـ

 92.69 241 ال
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حػػػوؿ أثػػػر عػػػدـ وجػػػود  شػػػبكة  ( بخصػػػوص االسػػػتجابات59فػػػي مػػػا يمػػػي يبػػػيف الجػػػدوؿ )
لتثقؼ وانعدامو كمؤثر مػف اة باعتباره كعامؿ مدعـ لمتحصيؿ والتعمـ و لدى أسر العين االنترنت
د العينػػػة ال أف أغمبيػػػة أفػػػرافػػػي االسػػػتجابات المدرسػػػي فقػػػد جػػػاء  الفشػػػؿالتي تػػػودي إلػػػى مؤثراتػػػ

 %92.69في بيوتيـ أثناء مزاولتيـ لمدراسػة وبمغػت ىػذه النسػبة مئويػا  االنترنتيممكوف خدمة 
في السنوات الماضية عموما فػي  االنترنتومرجع ذلؾ إلى قمة ىذه الخدمة المتمثمة في شبكة 

ىذا لقمة الػربط لجػؿ و  المد اشر عمى وجو الخصوصالجزائرية والصحراوية في القرى و البيوت 
فػي  بعد المسافات وانتشار األسػرالشبكات بما في ذلؾ الغاز خاصة والماء وقنوات الصحي و 

عػػػدـ اكتػػػراث جػػػزء مػػػف اسػػػر العينػػػة فيكػػػذا وسػػػائؿ لعػػػدـ الحاجػػػة المنػػػاطؽ المبعثػػػرة بالمنطقػػػة و 
واقتصػػػػػارىا عمػػػػػى اإلدارات وبعػػػػػض الفضػػػػػاءات الخاصػػػػػة التػػػػػيبل تسػػػػػتعمميا األسػػػػػر  المباشػػػػػرة 

عامػػؿ اقتصػػادي مػػتحكـ فػػي عػػدـ اقتناءىػػا و الضػػعيفة الػػدخؿ لغػػبلء أجيزتيػػا مػػف جيػػة كعامػػؿ 
أىػػـ منػػو ىػػو عػػدـ وجػػود المنػػاخ الثقػػافي السػػامح باسػػتعماؿ ىػػذه التقنيػػة فػػي الػػتعمـ والمطالعػػة 

، اعتبارىػػا معػػوؿ ىػػدـ لمنظػػر إلييػػا  مػػف حػػده السػػمبي فقػػطبػػؿ و ، وتوسػػيع دائػػرة المعرفػػة لؤلسػػرة
الثقػػػافي ومواكبػػػة العصػػػر وبالتػػػالي قمػػػة دوف التطػػػور التعميمػػػي و  ف شػػػؾ تحػػػوؿىػػػذه النظػػػرة دو 

االىتمػػػاـ وقصػػػور النظػػػر لمتعمػػػيـ عمومػػػا ممػػػا يتسػػػبب فػػػي التخمػػػي عػػػف الدراسػػػة لعػػػدـ مسػػػايرة 
ف ارتبطت بالدعـ المعنوي لؤلسرة فػي اقتنػاء أجيػزة  التبلميذ المستعمميف ليذه الخدمة خاصة وا 

كانػت  %7.30ىػذا ونجػد نسػبة ال تتعػدى ، ة الدراسة عنػد التمميػذالكمبيوتر مما يقمؿ مف أىمي
 بيوتيـ ىذه الخدمة لكنيا غير المستعممة إال في الحاالت الضرورية  ىتوجد عمى مستو 

، بػرامج الترفيػوفيدوا منيا إال في تنزيػؿ المعػب و مقصورة عمى الكبار مف األولياء وال يستو  
ظػؿ التطػور المعمومػاتي السػريع   التعميمي المنوط بيا فػي فقد ىذه الخدمة دورىا التثقيفي و مما ي

المكتبات اإللكترونية الغنيػة بالمعمومػة المتجػددة لػذلؾ دوف وتواتر المعمومة والبرامج التعميمية و 
ذه الخدمػة المتعثريف دراسػيا يتػأثروف بعػدـ االسػتعماؿ االيجػابي ليػشؾ وحسب ما أبرزتو نسب 

عيػػـ عػػػف معمومػػات عػػدة تبرزىػػا محركػػات البحػػث فػػي ىػػػذه قمػػة اطبلممػػا يزيػػد مػػف تػػراجعيـ و 
 الشبكة .
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 .و الدعم بالمساعدةعالقة الفشل الدراسي لمتمميذ(يبين 60جدول رقم)
 % ت بدائل ال لالستبعادالعوامل الثقافية 

يسللاعدك عللل  المللذاكرة هنللاك مللن كللان  هللل -

 في البيت؟

 4.50 07 األ 

 74.50 54 األم

 78.84 26 األخوة

 77.45 82 ال اخد 

 
 الفشل الدراسي لمتمميذ بالمساعدة و الدعم ( يوضحعالقة35شكل رقم )

المػذاكرة  مػف طػرؼ األب المساعدة فػي عبلقةالدعـ و وفي إطار معرفة االستجابات حوؿ 
 التعثػػػر الدراسػػػي لمتمميػػػذريف أو الػػػدروس الخصوصػػػية بالفشػػػؿ و المجػػػوء لآلخػػػو  األخػػػوة و  واألـ 

مػف مجتمػع الدراسػة %33.46أف نسػبةالتػي جػاءت بػدورىا  الموضحة فػي الجػدوؿ أعػبله رقػـ 
نسبة مف بيف النسب انو اليقدـ ليػـ يػد المسػاعدة و الػدعـ مػف طػرؼ الجميػع بمػا  األكثرىي و 

مشػاركة و ذكاء و األقمػخاصة التبلميذ يجد التمميذ و  اإلخوةأيفو  األـو  األبفي  ذلؾ األسرة مف 
الػػدروس التػػي ىػػو بحاجػػة ـ مقاومػػة المنيػػاج وصػػعوبة بعػػض المحػػاور و مػػأزؽ عػػدانػػدماج فػػي 

وتعثػػرا وقمػػة فػػي التفاعػػؿ الصػػفي  إشػػكاالتكرارىػػا لعػػدـ فيميػػا ممػػا يزيػػد فيميػػا و  إلىإعػػادةماسػػة 
 المتػػأخريفتخرجػػو مػػف دائػػرة و  بلميػػذتحقيػؽ النتػػائج االيجابيػػة التػػي تحقػػؽ االسػػتقرار النفسػي لمتو 

لعػدـ  السػتطيعالدراسػية لكػف  األطرالدروس الخصوصية خارج  إلىذ يمجا لعؿ التمميدراسيا ،و 
ىػػذا مػػا يػػؤدي االسػػره فػػي جميػػع المجػػاالت وخاصػػة تسػػديد النفقػػات و إفرادالمسػػاعدة مػػف طػػرؼ 
الدراسػػة سػواء أكانػػت التػػوازف فػي جميػع انػػواع الدراسػة و عػػدـ تحقيػؽ و  أيضػاالػى مشػاكؿ نفسػػية 

 في القطاع الرسمي أو غير الرسمي .
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إف االسػػتبعاد إذا مػػا مػػس جانبػػا مػػف جوانػػب الحيػػاة الدراسػػة لمتمميػػذ فيػػو دوف شػػؾ كفيػػؿ  
 عدـ استقبللية كؿ عامؿ عمى حدا. ب األخرى لتأثرىا ببعضيا البعض و بعدوه الجوان

الػػذيف بمغػػت اجابو بتػػدخؿ األـ فػػي المسػػاعدة والػػدعـ و أمػػا فيمػػا يخػػص االسػػتجابات الػػذين 
وىذا منطقي جدا حيث تسعى جؿ األميات في مساعدة الطفػؿ عمػى ترتيػب  %24.61نسبتيـ

مسػاعدتو فػي بعػض الواجبػات وىػذا لمكاف المناسب وصػيانتيا مػف جيػة و أدواتو ووضعيا في ا
ربما كوف األسر التي تعاني مف تدىور مادي وضػعؼ فػي المسػتوى التعميمػي تجػد حينيػا األـ 

ي تعميػؽ اآلمػاؿ عمػى ذريتيػا رغػـ تحريضػيـ عمػى تسعى إلى محاولة تغيير الوضػع المعػاش فػ
العمػػؿ لسػػد بعػػض الثغػػرات وقػػد يرجػػع سػػبب المسػػاعدة مػػف طػػرؼ األـ إلػػى قمػػة األخػػوة الكبػػار 
عدـ وجود األب أو كونو يزاوؿ عممو في والية أخرى ،أمػا عػدد اسػتجابات العينػة التػي أجابػت 

وىػػذه نسػػبة مقاربػػة لمػػدور  %28.84فقػػط أي نسػػبة 75بػػأف مػػف  يسػػاعدىـ األخػػوة فقػػد بمغػػت 
فػػػي المسػػػاعدة عمػػػى المػػػذاكرة وىػػػذا يرجػػػع بػػػدوه أمػػػا إلػػػى عػػػدـ وجػػػود األخػػػوة أصػػػبل أو  االمػػػوي

لػػػدور األسػػػري المنػػػوط بيػػػـ والتفكيػػػر الكافيباكػػػونيـ أصػػػغر مػػػف المتسػػػرب سػػػنا أو عػػػدـ وعػػػييـ 
 ىربمػػػا ضػػػعؼ المسػػػتو جمػػػاعي فػػػي مصػػػير أفػػػراد األسػػػرة بػػػؿ وقمػػػة الػػػوعي ألىميػػػة التعمػػػيـ و ال

األخػػػػوة مػػػػف أىػػػػـ األسػػػػباب التػػػػي تجعميػػػػـ يغضػػػػوف النظػػػػر عػػػػف التعميمػػػػي والثقػػػػافي لموالػػػػديف و 
كػذلؾ مػف أىػـ األسػباب حجػـ األسػرة الكبيػر التػي ، الواجبات المنزلية ومتابعػة المقػرر الدراسػي

التعميمػي ممػا قػد يػودي إلػى أطػراؼ يف يفقد الجميػع دورىػـ التثقيفػي و تتميز بو األسرة السوفيو أ
أو كمييمػػا فػػي مسػػاعدتو وبمغػػت  متػػوفياألـ مطمقػػيف أو أحػػدىـ أف كػػاف األب و خاصػػة و ى أخػػر 

 لػػـ يتكفػػؿ بيػػا احػػد بػػؿ اعتبػػار ىػػذه األدوار %33.46مجتمػػع دراسػػتنا نسػػبة ىػػذه النسػػبة فػػي 
القػػدرة التحصػػيمية  األخػػر ممػػا يقمػػؿ لمتكفػػؿ والمسػػاعدة فػػي  رفػػعثانويػػة ومحتشػػمة بػػيف الحػػيف و 

كثػرة الغيػاب ده بػأداء الواجبػات مػف جيػة والحضػور الػذىني والتحصػيمي و ؿ تقيػيقمػلمتمميذ وىذا 
 .  نفوره الدراسي فشمو ورسوبو و مف جية ثانية مما يودي إلى 
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 بالحوار األسري عالقة الفشل الدراسي لمتمميذ(يبين 61جدول رقم)

 % ت بدائؿ ال لبلستبعادالعوامؿ الثقافية 

ىػػػػػػػؿ والػػػػػػػديؾ يمنحػػػػػػػاؾ الفرصػػػػػػػة لمحػػػػػػػوار  -
 والنقاش حوؿ القضايا التي تتعمؽ بالدراسة 

 15.00 39 نعـ
 52.69 137 ال

 32.30 84 أحيانا

 
 بالحوار األسري عالقة الفشل الدراسي لمتمميذ ( يوضح  36شكل رقم )

حػػوؿ سػػتجابات معرفػػة اال(  تعػػريج الباحػػث عمػػى  مناقشػػة و 59رقػػـ ) أعػػبلهيبػػيف الجػػدوؿ 
عطػػاء الفرصػػة لمطفػػؿ فػػي مناقشػػة بعػػض القضػػايا التػػي تتعمػػؽ بالدر أثػػر الحػػوار األسػػري و  اسػػة ا 

ىػػػذا العامػػؿ كعامػػؿ ميػػػـ جػػدا فػػي مسػػػالة معرفػػة المسػػػتوى  عمػػى التسػػرب المدرسػػػي ،فقػػد جػػاء
لحػػػوار اعتبػػػار أف ااسػػػموب الشػػػورى بػػػيف االفػػػراد عمىقػػػافي لبلسػػػر فػػػي مػػػدى تقبػػػؿ الحػػػوار و الث

 تثقيفية مف خصائص األسر الواعية بأىمية التربية مدرسية وتعميمية و األسري حوؿ قضايا 
يـ التػي تممػػؾ مػػوروث ثقػػافي تحػػاوؿ نقمػػو فػػي أطػػره األسػػرية حيػػث جػػاءت نسػػبة مػػف تمػػنحو 

قميمػػة فػػي وىػػذه النسػػبة محتشػػمة و %15.00الحػػوار مقػػدرة بأسػػرىـ ىػػذه الفرصػػة مػػف النقػػاش و 
لتعميمػي والثقػافي لؤلبػويف خاصػة واألسػرة عينتنػا ومرجػع ذلػؾ دوف شػؾ إلػى ضػعؼ المسػتوى ا

 نظرتيـ إلى القضايا المدرسية عمى أنيا قضايا ىامشية بالتفكيرعموما و 
جمػػع فيمػػا سػػواىا مػػف القضػػايا الماديػػة واالقتصػػادية وأسػػاليب جمػػب المعػػاش و المناقشػػة و  

التعمػؽ األطفػاؿ بالعمالػة  جمػب ـ مف ذلؾ وىذا ما يزرع حب المػاؿ الرجولػة المبكػرة و الثروة أى
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المػػاؿ خاصػػة وبعػػد الثػػورة الفبلحيػػة فػػي واليػػة الػػوادي عمومػػا وبعػػض المنػػاطؽ الفبلحيػػة محػػؿ 
دراستنا الميدانية التي تنحدر منيا أغمب أفراد العينة الخاصة بنا .أما النسبة التي نجدىا أكثػر 

مػػػا  أي%52.69بمغػػػت مػػػف ىػػػي مػػػف أجػػػابوا  بعػػػدـ إعطػػػاءىـ لفرصػػػة الحػػػوار األسػػػري والتػػػي 
ىػػػذا مػػػا سػػػببتو الظػػػروؼ السػػػالفة الػػػذكر .حيػػػث كممػػػا ضػػػعؼ و  260مػػػف مجمػػػوع  137يعػػػادؿ

كاف النظػر إلػى القضػايا التربويػة المدرسػية ال يحتػؿ المراتػب األولػى عميـ لموالديف و المستوى الت
بة مػف في الجمسات األسػرية اليوميػة كممػا قمػت أىميػة التعمػيـ بيػذه األسػرة وىػذا حػاؿ ىػذه النسػ

المدرسػة أحيانػا فقػط ف القضػايا التػي تتعمػؽ بالتربيػة و بينما ىناؾ مف أجػاب بػأ مجتمع الدراسة 
والنفقػات المدرسػية والكتػاب المدرسػي  االجتمػاعيما تطرح وتقتصر عمى المناسػبات كالػدخوؿ 

ة كؿ األبناء في ظؿ غػبلء المعيشػكثرة المتطمبات التي ليا عبلقة بالتكفؿ بمعظـ الحاجيات لو 
ومػػػػا مػػػػف شػػػػؾ فػػػػي أف ىػػػػذه القضػػػػايا تفػػػػوؽ ، المحفظػػػػة المدرسػػػػيةغػػػػبلء النفقػػػػات والمبلبػػػػس و و 

المسػػػػتوى الفكػػػػري وسػػػػبب مػػػػف أسػػػػباب الشػػػػرود عمػػػػى القضػػػػايا األىػػػػـ كالتحصػػػػيؿ وكػػػػذلؾ ىػػػػذا  
المسػػاعدة لمتكفػػؿ عمػػى مػػدى تقبػػؿ التمميػػذ لممدرسػػة والتفكيػػر فػػي العمػػؿ و  النقػػاش يكػػوف سػػمبي

ىػػػذه القضػػػايا إذا مػػػا تقاسػػػميا اآلبػػػاء مػػػع األبنػػػاء تمػػػؽ نمػػػط مػػػف كػػػؿ ، بحاجيػػات بعػػػض األخػػػوة
 التعميمي ورفع الكفاءة لؤلسر. المستوى الثقافي و  الثقافة التي تحوؿ دوف السعي إلى رفع

ا بؿ تطغى فيي، االحتراـتنعدـ فييا تنعدـ فييا المحبة والتفاىـ و  فيمكف وجود عائبلت
القاسية لؤلطفاؿ وعدـ تمتع ىؤالء بكؿ حقوقيـ،  المعاممةالعبلقات التي تتصؼ بالسيطرة و 

 التسامح الوقت الراىف تتصؼ بالقبوؿ و  وبعدما تغيرت العبلقة بيف األولياء أصبحت في
سوؽ أو المحبة خاصة في حالة عمؿ الطفؿ في القطاع غير المييكؿ كحماليف في الو 

 1الذي تنعدـ فيو القواعد المحددةكخياطات بالنسبة لئلناث و 
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 و بعد المدرسةالمبكر لسبب الزواج  عالقة الفشل الدراسي لمتمميذ(يبين 62جدول رقم)

 % ت بدائؿ ال لبلستبعادالعوامؿ الثقافية  

مػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػبب وراء  -
انقطػػػػاع الفتػػػػاة الدراسػػػػة فػػػػي 

 أسرتؾ؟

 26.92 70 لمزواج
 46.53 121 مكاف الدراسةبعد 

 26.53 69 أخرىاستبعاد عوامؿ 

 
 ( يوضح عالقة انقطاع الفتاة عن الدراسة لسبب الزواج و بعد المدرسة37شكل رقم )

الريػؼ فػي التوجػو سػواء بالنسػبة ( أف ىنػاؾ اخػتبلؼ بػيف المدينػة و 60يبيف الجػدوؿ رقػـ )     
وجػػػو الخصػػػوص كػػػوف ذلػػػؾ يرجػػػع لعػػػدة أسػػػباب بصػػػفة عامػػػة او تعمػػػيـ الفتػػػاة عمػػػى و لمتعمػػػيـ 

تقاليػػد كػػالزواج المبكػػر أو عوامػػؿ أخػػرى تػػدخؿ ضػػمف عػػادات و  كػػالزواج و بعػػد مكػػاف الدراسػػة 
الػػذي يػػودي إلػػى توقيػػؼ الفتػػاة عػػف دراسػػتيا و  الػػذي يعتبػػر عامػػؿ مػػف اىػػـ العوامػػؿ ألىػػؿ سػػوؼ

حيػػث الحظنػػا فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة فػػي أثػػر ىػػذه العوامػػؿ السػػالفة 
اب توقػػػؼ الفتػػػاة فػػػي أسػػػرىـ ترجػػػع لبعػػػد أجػػػابوا بػػػأف أسػػػبحيػػػث المدرسػػػي ، الفشػػػؿالػػػذكر فػػػي 

ولعػؿ ىػذا مػف أبػرز العوامػؿ  %46.53المدرسة إذ بمغت ىذه النسػبة أكثػر مػف نصػؼ العينػة 
المؤسسػػػػات التػػػػي يكػػػػوف العمػػػػراف والمجمعػػػػات السػػػػكنية و  التػػػػي تتسػػػػبب فيػػػػو البيئػػػػة الصػػػػحراوية

 المتوسطات التبلميذ و بمغ المسافة بيف بيوت التربوية والتعميمية مترامية األطراؼ حيث ت
 أكثر أحيانا في ظؿ قمة المواصبلت انعداـ المطاعـ في ىذه كمـ بؿ و  30والثانويات إلى 
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لمؤسسػػات مػػع أف بعػػض األسػػر مبناىػػا فػػي الغيطػػاف ومػػزارع النخيػػؿ ويصػػعب التكفػػؿ بالفتػػاة ا
خصوصا لتوصػيميا يوميػا ممػا يسػتدعي التفكيػر فػي عزليػا عػف الدراسػة خصوصػا وأف أربػاب 

 إلػػىىػػذه األسػػر فبلحػػيف تػػرتبط حيػػاتيـ بػػبعض األعمػػاؿ الفبلحيػػة و ال يتعمػػدوف إلػػى النػػزوؿ 
 ؿ األىمية بتعميـ الفتاة خاصة.مالتداوي مما يقاجيات الضرورية و المدينة إال لقضاء الح

الػوادي ىػي المتسػببة فػي تخمػي الفتػاة فػي اسػر مقاطعػة الدبيمػة واليػة أما النسبة التي تمييػا و 
التػػي بمغػػت اإلجابػػة عمييػػا فػػي عينتنػػا المبكػػر عمومػػا ولمفتيػػات عمػػى وجػػو الخصػػوص و الػػزواج 

تقاليػػد واليػػة الػػوادي حيػػث نجػػد أنػػو مػػػا كعامػػؿ تػػتحكـ فيػػو عػػادات و  وىػػذا يػػدخؿ      %ب
ج وخاصػة فػي يميز جؿ األسر السوفية تقػدـ عػؿ تػزويج بناتيػا متػى أتيحػت الفرصػة فػي الػزوا

التعمػػػيـ مػػػف معوقػػػات الػػػزواج المبكػػػر الف الػػػزواج حسػػػب ثقافػػػة ال تعتبػػػر سػػػف التعمػػػيـ الثػػػانوي و 
المنطقة أىـ مػف الناحيػة الترتيبيػة مػف الدراسػة بػؿ وقػد تشػفع العنوسػة فػي إتمػاـ الدراسػة لكثيػر 

 قد تحوؿ بعض الظروؼ األخرى التي كاف ليا سيـ في استجابات العينة و ، مف الفتيات
ة داخػػؿ بيػػوت اآلخػػريف وممارسػػة نشػػاطات العمالػػبأنواعػػو و كالعمػػؿ  %26.53التػػي بمغػػت و 

أداء بعػػض األدوار األسػػرية وتربيػػة األخػػوة فػػي حالػػة األـ و  لعػػب دورو فبلحيػػو لسػػد الحاجيػػات 
وفػػاة األـ أو طبلقيػػا أو كثػػرة المتمدرسػػيف فػػي األسػػرة واعتبػػار توقيفيػػا ترشػػيد اقتصػػادي لؤلسػػرة 

 أخرى و مف مجتمع إلى أخر. وىذا دوف شؾ تتحكـ فيو مؤشرات ثقافية تختمؼ مف أسرة إلى
 دينية ورياضية و ترفيييةبرامج بوجود تمميذ الفشل الدراسيمم(يبين 63جدول رقم)

 % ت بدائؿ اإلجابة  ستبعادلبلالعوامؿ الثقافية 

بػػرامج ترفيييػػة ورياضػػية  تمػػارسىػػؿ كنػػت  -
 ودينية ؟

 18.07 47 نعـ

 65.38 170 ال
 16.53 43 أحيانا
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رياضية و  ترفيييةبرامج بالمشاركةبمتمميذ الفشل الدراسي ل( يوضح عالقة 38شكل رقم )
 دينية 

 الفاشؿ دراسيا( استجابات المتسربيف دراسيا حوؿ ما إذا كاف 61يوضح الجدوؿ رقـ ) 
اعتبارىا احد العوامؿ الثقافية وىذا الىمية ىذه و كاف يتابع برامج ترفييية ورياضية ودينية 

ممف تعثروا 47مف المبحوثيف قد أجابوا بنعـ أي ما يعادؿ %18.07حيث جاءت نسبة 
جتماعي وتتدىور المدرسة ال تحقؽ آماؿ االرتقاء االولعؿ ذلؾ أف  260مف مجموع  دراسيا 

كما أف تدىور مستوى المؤسسات التعميمية الحكومية يدفع الناس إلى  ،صورتيا لدى الناس
الصحراوية بالنسبة ليذه الفئة لسكاف المناطؽ لبا ما تكوف البحث عف بدائؿ، والتي غا

كانت %16.53نسبةكانت إجابتيـ ببل و  %65.38في حيف نجد نسبة ، المدارس الدينية
 لتذبذب مشاىدة البرامج الترفييية باحيانامتسربا أجابوا  43أي ما يعادؿ إجابتيـ باحيانا

أو مف التمميذ الذي تعرض لفشؿ دراسي عدـ تخصيص وقت مناسب ليا سواء مف طرؼ و  
عدـ االكتراث بالتعميـ لما تعانيو ىذه الفئة مف طرؼ األولياء بؿ ويغمب طابع المعب و 

الترفيو لما يغمب نظيـ األوقات الخاصة بالمذاكرة والمعب و رواسب ثقافية مثبطة تحوؿ دوف ت
يات المجتمعات غير خصوصىذا ما يتجمى في و عمييا مف سموكيات عدـ ترتيب األوليات 

ايف دور السينما الحضرية والمبعثرة لقمة  دور الثقافة وساحات المعب ومقاىي االنترنت و 
انو يستطيع اكتساب لعادات إجتماعية مشابو القر يمارس التمميذ انشطة فكرية وتوسعة خياؿ و 
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لمرافؽ التي تحسيف الذوؽ بعيدا عف التيميشوقمو امف خبلليا االندماج والتعبير والمشاركة و 
 تكوف عادة متنفسا حقيقيا 

 التسميةالخاصة بالفراغ و  31المادة  فينبلحظ في  اتفاقية حقوؽ الطفؿ و  كما يمكف أف
: لمطفؿ الحؽ في أوقات الفراغ والمعب والمشاركة في األنشطة الثقافية  األنشطة الثقافية أفو  
 1في ظروؼ متكافئة، الفنية الخاصة بسنوو 

إال أننا نجدىا تنعدـ لدى فئة ، التسمية في حياة الطفؿأىمية وسائؿ الترويح عف النفس و  فرغـ
األوساط لذي يمارسو األطفاؿ في األحياء و معتبرة مف أطفالنا،وذلؾ خبلفا لمعب الجماعي ا

لذيف تنحصر كما تكاد مختمؼ أنواع الترويح عف النفس تنعدـ عند أطفالنا ا، التي يقطنونيا
% التي تمثؿ األطفاؿ الذيف  17.12ثـ تقابميا نسبة ، مكاف العمؿبيف البيت و  يومياتيـ

مما يدؿ عمى أف دخوليـ إلى ميداف العمؿ قد ، تتراوح مدة عمميـ مف ثبلث إلى أربع سنوات
التي التي تعيشيا األسرة الجزائرية و  كاف في سف مبكرة و ذلؾ ما يوحي باألزمة االقتصادية

 .وف نشاطا اقتصاديا لمتخفيؼ مف مشاكميا تجعؿ أطفالنا يمارس
الشعور بالغبف خؿ المحدود نوع مف الخبلفات و وغالبا ما يقع داخؿ األسرة الجزائرية ذات الد 

 في تقسيـ النفقة وشراء الحاجات 
حيث يعجز رب البيت عف التوفيؽ بيف رغبات كؿ أفراد أسرتو ليرضييـ جميعا وال منو و  

 2فيو غالبا ما يكوف المسؤوؿ األوؿ عمى الدخمو اإلعالة ، سيما أبنائو
ؿ الثقافي إذف العمود الفقري في تشخيص عوامؿ تشغيؿ االطفا-يعتبر العامؿ االقتصادي

الفقر الذي تعاني د األفراد في األسرة الجزائرية و ارتفاع عدبسبب انخفاض القدرة الشرائية و 
 يفي إال باالشياء الضرورية جدا خاصة مع أيف يصبح رب العائمة ال، منو بعض العائبلت

 .التفقير الذي يمس الطبقات االجتماعية المختمفة

                                                 
نيويورؾ، ، ،المكتب اإلقميمي لمشرؽ األوسط و شماؿ إفريقيا 2000األمـ المتحدة  منظمة األمـ المتحدة لمطفولة،مسيرة 1

2000. 
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 كما أف المستوى التعميمي يمكف مف تحديد المستوى الثقافي لؤلسرة، حيث أف المستوى 
االـ يساىـ في تييئة الظروؼ التي تدفع بالطفؿ لئللتحاؽ التعميمي المتدني لكؿ مف االب و 

 بعض األحياف رغـ تمدرسو. بالعمؿ في
وذلؾ ما يدؿ عمى  عجزىا في توفير الظروؼ البلزمة ألطفاليا مف اجؿ مواصمة دراستيـ إف 

التسرب المدرسي مف المظاىر السمبية ما يؤدي ستوى االقتصادي الثقافي لؤلسرة و لتدني الم
ت العوامؿ ذااألسباب و اف مف الظواىر المعقدة الى اشتغاؿ االطفاؿ في المجتمع ،فيما تعتبر 

 1الجذور العميقة عمى المستوى العالمي.النتائج الخطيرة عمى المجتمع و 
ىناؾ عبلقة بيف الفشؿ الدراسي لمتمميػذ تحميل ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة:-4

 و الظروؼ الثقافية لبلستبعاد .
 و عالقتيابالفشـــلالثقافيـــة  بعوامـــليوضـــح نتـــائج الدراســـة فيمـــا يتعمـــق (:64جـــدول رقـــم )

 .لمتمميذسي دراال
 % ت االستجابات لالستبعادالعوامل الثقافية 

 ما هو المستوى الدراسي لأل ؟ -

 48.45 075 ابتدائي

 78.12 27 متوسط

 02.51 45 ثانوي

 6.25 06 جامعي

 ما هو المستوى الدراسي لألم؟ -

 65.67 042 ابتدائي

 76.25 52 متوسط

 04.77 72 ثانوي

 7.45 11 جامعي

هللل كللان والللديك يللزوران المدرسللة ألجللل متابعللة  -

 نتائجك الدراسية؟

 07.51 77 نعم

 41.50 071 ال

 72.51 18 أخيانا

 كيف كانت تألجعك األسرة عند نجاخك؟ -

 8.84 77 ماديا

 70.17 62 معنويا

 51.77 081 ال أليء

 هل يتوفر بيتكم عل  مكتبة منزلية؟ -
 15.06 05 نعم

 17.84 744 ال
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 هل كان يتوفر بيتكم عل  خدمة األنترنت؟ -
 2.71 01 نعم

 17.51 740 ال

 من كان يساعدك عل  المذاكرة في البيت؟ -

 14.50 07 األ 

 74.50 54 األم

 78.84 26 األخوة

 77.45 82 آخر

هل والديك يمنخاك ال رصة للخلوار والنقلاش خلول  -

 بالدراسة داخل البيت؟القضايا التي تتعلق 

 06.11 71 نعم

 67.51 072 ال

 77.71 84 أخيانا

ملللا هلللو السلللب  وراء انقطلللار ال تلللاة الدراسلللة فلللي  -

 أسرتك؟

 75.17 21 للزواج

 45.67 070 بعد المدرسة

 75.67 51 عوامل أخرى

 ؟ياضية ودينية هل كنت تتابع برامج ترفيهية ور -

 08.12 42 نعم

 56.78 021 ال

 05.67 47 أخيانا

مف خبلؿ ما تعرض لو الباحث مف تحميؿ ومناقشة الستجابات المبحػوثيف بمػدى ارتبػاط 
( أف المسػتوى 62العوامؿ الثقافية بظاىرة التسرب المدرسي إذ نمتمس مف خبلؿ الجػدوؿ رقػـ )

الدراسػػػي لكػػػؿ مػػػف األبػػػويف لػػػو دور فػػػي أىميػػػة تعمػػػؽ التمميػػػذ بالمدرسػػػة إذ نجػػػد أنػػػو كممػػػا كػػػاف 
مسػػتواىما أكبػػر دراسػػيا كممػػا زادت عبلقػػة التمميػػذ بالمدرسػػة والعكػػس صػػحيح وعمومػػا المحػػيط 
األسري الفقير تعميميا قد يخمؽ صياغا غير مبلئـ لمواصمة التعميـ والتعثػر دوف الوصػوؿ إلػى 

 المرامي الوالدية الكبرى .
وعطفػػا عمػػى مػػا سػػبؽ قػػد يتػػدخؿ ىػػذا العامػػؿ دوف شػػؾ فػػي تعػػدد الزيػػارات الوالديػػة وتفقػػد 

 كما أشرنا سابقا.النتائج 
كمػػا أف غيػػاب التشػػػجيع المػػادي والمعنػػوي وباعتبػػػاره احػػد حاجيػػات الطفػػػؿ النفسػػية مثػػػؿ 
ي الحاجػػة إلػػى األمػػف وتحقيػػؽ الػػذات وتقػػدير ومختمػػؼ األلعػػاب الماديػػة والتربويػػة االخػػرى يػػؤد
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المدرسػػػي وىػػذا مػػػا سػػبؽ توضػػػيحو  الفشػػؿإلػػى الفتػػور المدرسػػػي وقمػػة التحصػػػيؿ المتسػػببة فػػػي 
 سابقا.

وباعتبػػػار قمػػػة تواجػػػد محتويػػػات تعميميػػػة فػػػي شػػػكميا التقميػػػدي كالكتػػػب والمجػػػبلت أو فػػػي 
شكميا الحديث مف وسائؿ لبلتصاؿ الحديث وشبكة االنترنػت يعتبػر كسػبب مػف األسػباب التػي 

المسػػتوى التعميمػػي والتحصػػيؿ والبحػػث ممػػا قػػد يخمػػؽ جػػو ثقػػافي متػػدني تػػؤدي إلػػى انخفػػاض 
لى خمؽ مواقؼ سمبية والنظرة الدونية لمتعميـ بصفة عامػة وىػذا مػا أكدتػو نسػب  داخؿ األسرة وا 

 سابقا في التحميؿ.االستجابات الخاصة بالمبحثيف مف خبلؿ ماتـ التعرض اليو 
ية والقرى مف أبػرز المعضػبلت التػي تحػوؿ  ويعتبر العامؿ الثقافي في األوساط الصحراو 

بعػػد  إمػػاعمػػى وجػػو الخصػػوص لمػػا يػػرتبط بػػذلؾ مػػف أسػػباب تعػػود  تسػػتبعدىاو  دوف تعمػػيـ الفتػػاة
المدرسػػػة أو الػػػزواج المبكػػػر أو عوامػػػؿ أخػػػرى ليػػػا عبلقػػػة بجانػػػب العػػػادات والتقاليػػػد ممػػػا يقمػػػؿ 

 لريفية عمى وجو الخصوص .فرص سيرورة واستكماؿ المراحؿ التعميمية لمفتاة الصحراوية وا
المبحوثيف احتشػػػاـ الحػػػوار والنقػػػاش داخػػػؿ األسػػػرة حػػػوؿ قضػػػايا إجاباتػػػكمػػػا نمػػػتمس مػػػف خػػػبلؿ 

التعمػػػيـ والمدرسػػػة عمػػػى اعتبارىػػػا قضػػػايا ىامشػػػية وثانويػػػة وذلػػػؾ تػػػدخؿ المتغيػػػرات االقتصػػػادية 
 والسعي وراء سد رمؽ الحياة كبديؿ حقيقي عف المسعى التعميمي والثقافي .

مػػػا يتعمػػػؽ بمتابعػػػة البػػػرامج الترفيييػػػة والدينيػػػة ال نجػػػده إال فػػػي الفيػػػـ غيػػػر الصػػػحيح امػػػا 
مضػػاميف ىػػذه البػػرامج ومحاورىػػا الزمنيػػة ويظيػػر ذلػػؾ جميػػا مػػف خػػبلؿ اسػػتجابات المبحػػوثيف ) 

( الػػػذي يبػػػرز عػػػدـ االكتػػػراث بػػػالتعميـ والمواظبػػػة فػػػي التمػػػدرس واعتبػػػار ىػػػذه  مجتمػػػع الدراسػػػة
اليو التمميذ في التخمي عف أدواره التعميمية المناط بيا، وىػذا مػاتـ توضػيحو البرامج ميربا يموذ 

 (62وشرحو مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
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 عالقة الفشل الدراسي بطبيعة اإلقامة حضرية أو غير حضرية (يبين 65جدول رقم)
 % ت بدائلال البيئية لالستبعادالعوامل 

كيللف كانللت تصللنف المنطقللة مخللل  -

 إقامتك 

 74.77 57 ري ية

 70.67 65 خضرية 50

 64.77 040 مبعثرة

 
 

 عالقة الفشل الدراسي بطبيعة اإلقامة حضرية أو غير حضرية(39) شكل رقم
التمثيػؿ البيػاني الػذي يطػرح بالجانػب البيئػي أيضػا كمتغيػر و  أعػبلهوضح ممف خبلؿ الجدوؿ ال

 مزاولتو لدراستو أثناءسابقا  أسرتوف متغيرات االستبعاد االجتماعي وذلؾ بسكف التمميذ و م
الصػػحراوية  المبعثػػرةأي الريفيػػة و  غيػػر الحضػػريةمقػػر سػػكناه بػػيف المنػػاطؽ الحضػػرية و مسػػالة و 

التػػػي يمتػػػاز بيػػػا  العمػػػؿ والبػػػدو الرحػػػؿ أمكنػػػوكػػػذا التػػػي تمتػػػاز بالتشػػػتت والسػػػكف فػػػي المػػػزارع و 
 ريفيةضرية و ثبلث بدائؿ ح إلىمحاولة مف الباحث حيث قسمنا ذلؾ و المجتمع المبحوث 

 مبعثرةو 
حيث كانت استجابات مجتمػع الدراسػة األكثػر نسػبو إذ وصػمت أكثػر مػف نصػؼ ىػذا المجتمػع 

المسػػاحة الشاسػػعة ة الصػػحراوية المتراميػػة األطػػراؼ و وذلػػؾ لطبيعػػة البيئػػ%54.23اإلحصػػائي
بػػالقرب مػػف  لبمػػديات وادي سػػوؼ عمومػػا حيػػث نجػػد أف مقػػر اإلقامػػة ليػػؤالء التبلميػػذ ال يمتػػاز

كػذا بعػد االسػتقرار فػي نفػس السػكف ممػا يفػرض صػعوبات فػي المؤسسات التعميمية والتربويػة و 
ي مػػف جيػػة ممػػا يقمػػؿ اإلجيػػاد العضػػمي فػػي الوصػػوؿ لمصػػؼ الدراسػػالحضػػور و التػػزاـ التمميػػذ 
التعامػػؿ معػػو مػػف طػػرؼ زمبلئػػو مػػف التبلميػػذ عمػػى انػػو مػػف وسػػط غيػػر حضػػري  الدافعيػػة وكػػذا
و أو مظيره مما يدفع بالتمميذ إلػى اسػتيجاف الوسػط المدرسػي الػذي يتحػوؿ مػف سواء في سموك

0

100

 ريفية 
 حضرية

 مبعثرة 

24.23 
21.53 54.23 
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فيمػػا يمػػي  أمػػاالتعثػػر الدراسػػي ،غيػػر مرغػػوب بػػو يتسػػبب فػػي اليػػروب و  وسػػط تربػػوي إلػػى وسػػط
لتػػي تمػػي نسػػبة الػػذيف كػػانوا يقيمػػوف فػػي المنطػػؽ المبعثػػرة فيػػي المنػػاطؽ المصػػنفة ريفيػػة  النسػػبة

مػع التبلميػذ الػذيف يقيمػوف بالمنػاطؽ  الخصػائصليػـ نفػس  أيضػاىػـ و  %23.23التػي بمغػت 
المبعثرة مف حيث قمة المواصبلت والتيميش والعمؿ المبكر والنظػرة الػى التعمػيـ وخاصػة تعمػيـ 

سػػػد الحاجيػػػات بعيػػػدا مػػػف لسػػػبؿ العػػػيش و  أىميػػػةالقصػػػوى لمػػػا يولػػػوا مػػػف  أىميتػػػوعػػػدـ الفتػػػاة و 
 الرعية األعماؿ الخاصة بيـ كالزراعة و سال  ستطيعوف فييا ممار المناطؽ الحضرية التي 

غيرىػػا مػػف أعمػػاؿ أصػػحاب المنػػاطؽ الريفيػػة المسػػتبعدة ،يمػػي ذلػػؾ نسػػبة التبلميػػذ المتسػػربيف و 
المقاطعػػات القريبػػة مػػف المؤسسػػات التربويػػة الػػذيف الػػذيف يسػػكنوف بالمنػػاطؽ الحضػػرية و دراسػػيا 

ا االحصػائي الػذيف ال يختمفػوف والذيف يعتبروف االقؿ عددا في مجتمعن %21.53تبمغ نسبتيـ 
وجػػػود فئػػػات االخػػػرى مػػػف حيػػػث حػػػرارة الجػػػو وقمػػػة المعػػػدات فػػػي الوسػػػط المدرسػػػي و بيئيػػػا مػػػع ال

لكػػػف تسػػػتبعدىـ بعوامػػػؿ أخػػػرى اجتماعيػػػة أو عرقيػػػة أو ال تسػػػتبعدىـ بيئيػػػا و  عوامػػػؿ أخػػػرى قػػػد
 مدرسية أو ذاتية .

 و المدرسة البيت ين ببالمسافة عالقة الفشل الدراسي لمتمميذ(يبين 66جدول رقم)
 % ت بدائلال البيئية لالستبعادالعوامل 

مللا هللو تقللديرك للمسللافة بللين  -

 البيت والمدرسة ؟

 56.25 020 بعيدة

 01.50 60 متوسطة

 04.50 78 قريبة

 
 

 .بالمسافة بين البيت و المدرسة  الفشل المدرسي(يوضح عالقة 40شكل رقم )
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( الػػػذي يبػػػيف االسػػػتجابات التػػػي تػػػدور حػػػوؿ  المسػػػافة التػػػي 64مػػػف خػػػبل ؿ الجػػػدوؿ رقػػػـ )
اف ىنػػاؾ الدراسػػي وجػػدنا المعمومػػات المدونػػة فػػي الجػػدوؿ  الفشػػؿتػػرتبط بػػيف البيػػت والمدرسػػة 

 260مف أصػؿ  171أف ىناؾ، المدرسي لفشؿابعامؿ البعد في المسافة عف المدرسة عبلقة ب
أجػػابوا أف المدرسػػة بعيػػدة عػػف مقػػر  %65.76ثميػػيف مػػا يعػػادؿ نسػػبو مئويػػة قػػدرىا ممتسػػرب م

وذلؾ أف التمميذ في الكثير مف األحياف يعاني مف تنقمػو  فتورىـ فشميـ و سكناىـ مما أدى إلى 
بيف المدرسػة والبيػت وخاصػة فػي حػاالت الجػو غيػر االعتيػادي مػف حػر الصػيؼ وبػرد الشػتاء 

عف المدرسة سيبتعد عػف لنقؿ كما أف التمميذ الذي يسكف بعيدا اوسائؿ توفر  في عدـ خاصة 
الرقابػػػة ويجػػػد نوعػػػا مػػػف الحريػػػة ممػػػا يتػػػيح لديػػػو فرصػػػة التصػػػرؼ بحريػػػة ويبتعػػػد تػػػدريجيا عػػػف 
المواظبة مف حضور الدراسة مما يؤدي إلى تسربو في النيايػة ،فػي حػيف تػنخفض النسػبة عنػد 

فػػي  ة ممثمػػ19.61المتسػػربيف الػػذيف تكػػوف المسػػافة متوسػػطة بػػيف بيػػوتيـ والدراسػػة لتصػػؿ إلػػى 
متسرب مف أصؿ العػدد اإلجمػالي لعينتنػا وتكػوف النسػبة عنػد المتسػربيف الػذيف يكػوف مقػر  51

وحػػدة مػػف وحػػدات 260مػػف أصػػؿ 38ممثمػػة فػػي %14.61سػػكناىـ قريػػب مػػف المدرسػػة ىػػي 
بعػػػد  إلػػػىوالػػػذي نصػػػنؼ سػػػبب االسػػػتبعاد فيػػػو فشػػػميـ التعميمػػػي  ظيػػػرالمجتمػػػع اإلحصػػػائي و 

الطػػػابع طبيعػػػة الحيػػػاة االجتماعيػػػة التػػػي يسػػػودىا الػػػوعرة و ت فػػػي الطبيعػػػة الصػػػحراوية المسػػػافا
مػا سػػبؽ ييعمو األىميػة البالغػة لمتعمػيـ عمومػا ولتعمػػيـ الفتػاة عمػى وجػو الخصػوص الريفػي وقمػة 

التبلميػػذ وانقطػػاعيـ  دراسػػي الفشػػؿ بالنسػػتنتج أف المسػػافة البعيػػدة بػػيف البيػػت والمدرسػػة عبلقػػة 
 عف الدراسة . 

 بطبيعة الطقس عالقة الفشل الدراسي لمتمميذ(يبين 67جدول رقم)
 % ت بدائلال البيئية لالستبعادالعوامل 

هللل تلل خرك عللن الدراسللة بسللب   -

 طبيعة الجو صي ا و ألتاءا

 45.06 071 نعم

 70.67 87 ال

 77.71 68 اخيانا
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 .بطبيعة الطقسالفشل المدرسي(يوضح عالقة 41شكل رقم )
الػػذي يبػػرز عبلقػػة الفشػػؿ التمثيػػؿ البيػػاني والجػػدوؿ أعػػبله و خػػبلؿ مػػا يوضػػحو مػػف فيمػػا يمػػي و 

 لمتبلميذ التعمـ و الدراسي بالعوامؿ الطبيعية البيئية التي تقمؿ مف فاعمية الفعؿ التعميمي 
خاصة في االطوار االولى نجد اف الكثير مف التبلميػذ يتػأخروف دراسػيا بسػبب العامػؿ البيئػي و 

ديدة الػذي يمتػاز بيػا منػاخ المنطقػة التػي تعػرؼ درجػات خاصػة الحػرارة الشػو  الخاص بالمنطقة
حيث نجد مف خبلؿ إستجابات المجتمػع الخػاص ، مرتفعة مف الحرارة في االوساط الصحراوية

لو لػـ يكػف جعو شعوريا بالحرارة في المناخ و ذلؾ مر أجابوا بنعـ و  %46.15بالدراسة أف نسبة 
 االوساط الدراسية في غالب األحيافسببا مباشرا في ذلؾ لصعوبة ممارسة التنقؿ إلى 

فػػي ضػػؿ  ؿ الخريػػؼ إثنػػاء الػػدخوؿ االجتمػػاعيبػػدايات فصػػوخاصػػة فػػي نيايػػة فصػػؿ الربيػػع و  
يػاء عمػى أبنػائيـ مػف حػرارة الجػو األولصبلت و النقؿ المدرسي وخوؼ بعض األسػر و قمة الموا

غالبػا مػا تكػوف بيػا التػي دراسة خبلؿ ىػذه الفتػرات الميمػة و ىذا ما يقمؿ مف أىمية الوالعطش و 
عميػػو فإشػػكالية و ، التكيػػؼ مػػع الصػػؼ الدراسػػي فػػي بدايػػة السػػنةأوقػػات االمتحانػػات والػػدخوؿ و 

المناخ تطح ذاتيا في االوساط الوعرة سواء أكانت الجبمية أو الصحراوية التػي ليػا خصوصػية 
وجػػو لػػـ تراعػػى بعػػيف االعتبػػار فػػي مجػػاؿ التوقيػػت المدرسػػي الخػػاص بالمنػػاطؽ الجنوبيػػة عمػػى 

 الخصوص .
ىػذه و  % 31.53يمي ذلػؾ فػي النسػبة باالجابػة بالداللػة ال التػي بمغػت نسػبتيا فػي االسػتجابات

القريبػػة مػػف االسػػتجابات عػػادة مرتبطػػة بالتبلميػػذ الػػذيف كػػانوا يعيشػػوف فػػي االوسػػاط الحضػػرية 
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يػػت أو الػػذيف كػػانوا يتمتعػػوف باالقامػػة فػػي السػػكنات المكيفػػة سػػواء فػػي البالمؤسسػػات التعميميػػة و 
امػػػػا السػػػػنوات ، فػػػػي قاعػػػػات التػػػػدريس التػػػػي لػػػػـ تعػػػػرؼ التغطيػػػػة بالمكيفػػػػات اليوائيػػػػة إال مػػػػؤخرا

الفاشػػميف فقػػد كانػػت الظػػروؼ المناخيػػة غيػػر اسػػتنا لممتسػػربيف دراسػػيا و التػػي محػػؿ در الماضػػية و 
فقػد التي ارتبطت بالداللػة أحيانػا أما النسبة الثالثة و ، الئقة لمدراسة تماما إبتداءا مف شير ماي

 فقط لعدـ ايبلء األىمية الكافية ليذا العامؿ نتيجة لما عانوه مف ظروؼ  %22.30بمغت  
خػػػرى فػػػي عوامػػػؿ أخػػػرى أكثػػػر تسػػػببا فػػػي تخمػػػييـ عػػػف الدراسػػػة يبػػػرر مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتجابات أو 

ىػذا بػدييي لمػا لتحصيؿ الدراسي في ىذه االطػوار و امؤشرات أخرى حالت بينيـ وبيف التفوؽ و 
تعرفػػو المؤشػػرات مػػف التػػداخؿ مػػف حيػػث المسػػببات وراء التعثػػر الدراسػػي الػػذي عػػرؼ ارتفاعػػا 
مفزعا في اآلونة األخيػرة مػف حيػث أعػداد التبلميػذ الػذيف قػد يسػتبعدوا حتػى فػي مجػالس إعػادة 
االدماج في المدارس بعامؿ كبر السف خصوصا الذي يعتبر سمة مف السػمات المبلحظػة فػي 

 وساط  غير الحضرية نتيجة لقمة الوعي  اال
 عالقة الفشل الدراسي لمتمميذبتوفر النقل المدرسي  (يبين 68جدول رقم)

 % ت بدائلال البيئية لالستبعادالعوامل 

 يهل كان يتوفر النقل المدرسل -

 ؟في قريتكم  

 77.45 50 نعم

 41.77 078 ال

 04.50 78 اخيانا 

 
 

 .الفشل الدراسي بتوفر النقل المدرسي (يوضح عالقة 42شكل رقم )
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ؤشػػػرات الفاعمػػػة فػػػي النقػػػؿ المدرسػػػي عمػػػى وجػػػو الخصػػػوص مػػػف بػػػيف الميعتبػػػر النقػػػؿ عمومػػػا و 
وى وخاصػػػػة فػػػػي المنػػػػاطؽ االنضػػػػباط المدرسػػػػي لمػػػػا لػػػػو مػػػػف أىميػػػػة قصػػػػمسػػػػألة الحضػػػػور و 

ى دوف شػػػؾ يػػػؤدي إلػػػعػػػدميا ثػػػرة المتراميػػػة مػػػف حيػػػث المسػػػافات و المبعالصػػػحراوية والريفيػػػة و 
 %49.23الفشػػؿ الدراسػػي حيػػث جػػاء فػػي اسػػتجابات مجتمػػع البحػػث نسػػبة مشػػكبلت الفتػػور و 

ىػذا سػبب كفيػؿ جػدا بػالتعثر لمػا لدراسػتيـ و منيـ بعدـ توفر المواصبلت الكافية أثناء مزاولتيـ 
ىػػذا مػػا يػػودي باألسػػر الفئػػة مػػف قمػػة لمواصػػبلت لمػػذكور واإلنػػاث عمػػى حػػد السػػواء و  تعانيػػو ىػػذه

تكػػاليؼ النقػػؿ الخاصػػة التػػي سػػتبعاد قصػػرا لخػػوفيـ عػػف أبنػػائيـ و المدرسػػة إلػػى االالبعيػػدة عػػف 
يب أبنائيـ وتعثرىـ بػؿ وفصػميـ التػاـ تثقؿ كاىؿ ىذه األسر ضعيفة الدخؿ مما يدفعيـ إلى تغ

اؿ ذوي االحتياجػػػات مػػػا نبلحظػػػو ىنػػػا أكثػػػر إشػػػكاال ىػػػو قمػػػة المؤسسػػػات المتخصصػػػة باألطفػػػو 
 المرافقة المستمرة ف لـ يجدو الرعاية الكافية و المكفوفيف الذيصغار الخاصة الصـ والبكـ و 
التعمػػيـ ممػػا يسػػتبعدىـ نيائيػػا مػػف مزاولػػة حقيػػـ إال فػػي إطػػار ضػػيؽ جػػدا وقمػػة أمػػاكف التربيػػة و 

امػػا ، يتمثػػؿ فػػي التعػػاوف مػػف طػػرؼ األوليػػاء فػػي تػػوفير النقػػؿ الخػػاص المػػدفوع األجػػر البػػاىظ
لتػػػي وىػػػوالء التبلميػػػذ يمثمػػػوف النسػػػبة ا%23.46جػػػابو بنسػػػبة بالنسػػػبة لمداللػػػة الثانيػػػة نعػػػـ فقػػػد أ

النقػػػؿ المدرسػػػي لوجػػػود بعػػػض بلت و تتمتػػػع بوجػػػود المواصػػػكانػػػت تقطػػػف االوسػػػاط الحضػػػرية و 
الثانويػػػػػات ذ مػػػػػف مقػػػػػر سػػػػػكناىـ إلػػػػػى المتوسػػػػػطات و الحػػػػػافبلت المدرسػػػػػية التػػػػػي تقػػػػػؿ التبلميػػػػػ

فقػد اجػابوا  %14.61التػي قػدرت بو  لنسػبة المواليػة لمداللػة أحيانػابالمقاطعات المجاورة ،أمػا ا
تجمعػػات يػة كػػؿ القػرى و ىػػذا مػرده إلػى قمػػة تغطؿ المدرسػػي فػي االوسػػاط المبعثػرة و بتذبػذب النقػ

ة كثػػر اني مػػف صػػعوبات فػػي الطػػرؽ مػػف جيػػة وقمػػة الحػػافبلت المدرسػػية و البػػدو الرحػػؿ التػػي تعػػ
ة واسػػػػتعماؿ إعطابيػػػػا ممػػػػا يتسػػػػبب فػػػػي التػػػػأخر والغيػػػػاب وتعسػػػػر التنقػػػػؿ فػػػػي المنػػػػاطؽ الػػػػوعر 

ئػػة مػػػف المعطمػػػة لممنػػاطؽ الشػػبو صػػػحراوية ممػػا يزيػػػد مػػف اسػػتبعاد ىػػػذه الفالحػػافبلت القديمػػة و 
 .الزيادة مف معاناتيـ في الوصوؿ لمقاعد الدراسة التبلميذ و 
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 عالقة الفشل الدراسي لمفتاة بصعوبة المسالك و الطرق (يبين 69جدول رقم)
 % ت بدائلال البيئية لالستبعادالعوامل 

هلللل كلللان انقطلللار ال تلللاة علللن  -

المدرسلللللللة بسلللللللب  صلللللللعوبة 

 المسالك و الطرق.

 47.51 000 نعم

 06.25 40 ال

 40.67 018 أخيانا 

 
 

 .الفشل الدراسي لمفتاة بصعوبة المسالك و الطرق (يوضح عالقة 43شكل رقم )
لمفتػاة بصػعوبة ر الدراسػي التمثيػؿ البيػاني أعػبله الػذي يوضػح عبلقػة التعثػمف خػبلؿ الجػدوؿ و 

المبعثػػرة لخصػػوص فػي المنػػاطؽ الصػحراوية و المسػالؾ التػػي تسػمكيا الفتػػاة عمػى وجػو االطػرؽ و 
 في الوصوؿ إلى المؤسسة التعميمية بما في ذلؾ مف الفتيات ذوي االحتياجات الخاصة 

 دأ بنظػرةالفتيات العاديات حيث نجد اف لمفتاة مشػكمة متعػددة األوجػو مػع اسػتكماؿ دراسػتيا تبػو 
لػػى تعمػػيـ الفتػػاة بشػػكؿ خػػاص وعػػدـ أىميتػػو لػػدى بعػػض األسػػر و  ف إلػػى التعمػػيـ بشػػكؿ عػػاـ وا  ا 
ا مػف التعميـ يقتصر عمى الذكور دوف اإلناث كمنظور قاصر لبعض األسر التي تسػتبعد بناتيػ

 صعوبة المسالؾ ية  أحرى تمعب قمة المواصبلت و مف جالتعميـ و استكماؿ األطوار و 
الوسػائؿ الخاصػة بالنقػػؿ المدرسػي دورا أساسػيا فػػي اسػتبعاد ىػذه الفئػػة  اىتػػراءوالطػرؽ وبعػدىا و 

مػػا سػػبؽ و  %42.69حيػػث جػػاءت اسػػتجابات العينػػة فػػي ىػػذا الغػػرض بنسػػبة نعػػـ التػػي بمغػػت 
 ذكره ىو دوف شؾ مبرر ليذه النسبة الكبيرة التي كانت تستبعد ىذه الفئة عف المواصمة

الثانوي عمػى وجػو الخصػوص فػي ىػذه المقاطعػات بو في استكماؿ األطوار المتوسط و المواضو 
 41.53اما النسبة التػي بمغػت ، التعميمة لمبمدية محؿ الدراسةية و البعيدة عف المؤسسات التربو 

لتػػػي تسػػػتعمؿ النقػػػؿ االػػػى السػػػكف فػػػي االوسػػػاط الحضػػػرية و  التػػػي اجابػػػت بأحيانػػػا فمرجعيػػػا %
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سػػط الحضػػري لتػػدريس األبنػػاء مبػػرر مػػا وصػػؿ لمفئػػات اليشػػة مػػف اقتحػػاـ لمو المدرسػػي أيضػػا و 
شػػػػؽ ؤخرا مػػػػف حػػػافبلت وتعبيػػػد لمطرقػػػات و عمومػػػا دوف تخصػػػيص نظػػػرا لمػػػػا وفػػػره القطػػػاع مػػػ
الػػػػػوعرة والمركبػػػػػات فػػػػػي االوسػػػػػاط الرمميػػػػػة و المسػػػػػالؾ الفبلحيػػػػػة التػػػػػي سػػػػػيمت التنقػػػػػؿ لؤلفػػػػػراد 

فػردا  41لممقاطعات ،في حيف كانػت اإلجابػة بػبل قميمػة مػف حيػث نسػبة االسػتجابات فقػدرت ب
أصػوؿ فػي الوسػط الػذيف ليػـ فقط و  % 15.76متربصا بنسبة  260ف أصؿ مجتمع البحث م

 فشميـ سالؾ والطرؽ سببا في انقطاعيـ و لـ تكف ىذه اإلشكالية الخاصة بالمالحضري و 
ي بحيث تعرضوا لعوامؿ اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى كانػت وراء تخمػييـ تعثرىـ الدراسو 
 الميني .بعد إلى الوسط التكويني و ا فيما تسربيـ ليتوجيو و 
ــائج الخاصــة بالفرضــية -4 ــل ومناقشــة النت ــة تحمي ىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف الفشػػؿ الدراسػػي :الرابع

 لمتمميذ بالعوامؿ لبلستبعاد البيئية .
 بالفشــل و عالقتيــا البيئيــة بعوامــليوضــح نتــائج الدراســة فيمــا يتعمــق (:70جــدول رقــم )

 لمتمميذ.سي دراال
 % ت االستجابات لالستبعاد البيئيةالعوامل 

 ؟أين كانت  تصنف  المنطقة  مخل سكناك  -

 64.50 076 ري ية

 74.50 60 خضرية 50

 71.27 84 مناطق مبعثرة

 ما هو تقديرك للمسافة بين البيت والمدرسة ؟ -

 56.25 020 بعيدة

 01.50 60 متوسطة

 04.50 78 قريبة

هللل تلل خرك عللن الدراسللة بسللب  طبيعللة الجللو  -

 صي ا و ألتاءا

 45.06 071 نعم

 70.67 87 ال

 77.71 68 اخيانا

 ؟في قريتكم   يهل كان يتوفر النقل المدرس -
 77.45 50 نعم

 41.77 078 ال

 04.50 78 اخيانا 

هلللل كلللان انقطلللار ال تلللاة علللن المدرسلللة بسلللب   -

 صعوبة المسالك و الطرق؟

 47.51 000 نعم

 06.25 40 ال
 40.67 018 أخيانا 
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يمثؿ الجدوؿ أعبله مجموع المؤشرات التي تـ تصنيفيا كمؤشرات تـ االجابة عمييا مػف طػرؼ 
 التمييف بالدبيمةمتواجديف بمركز التكويف الميني و المجتمع البحث المتربسيف تعميميا و 

ح ىػذا كمػا ىػو موضػوالداللػة والتكػرار و لييا كػؿ عمػى حػدا مػف حيػث النسػبة التي تـ التطرؽ إو 
البيانيػة أعػبله لمػا ليػذه المؤشػرات مػف أىميػة بالغػة  تالتمثيميػافي الجداوؿ الفرديػة لممؤشػرات و 

الػػػذيف شػػػيد ليػػػـ مػػػف التبلميػػػذ المسػػػتبعديف دراسػػػيا و فػػػي الجػػػاني البيئػػػي التػػػي يمػػػس ىػػػذه الفئػػػة 
باالنقطاع التاـ عف الدراسة ألسباب بيئية ايكولوجيػة تتمثػؿ فػي السػكف فػي المنػاطؽ الحضػرية 

 طبيعة حياتيـاستقرارا نتيجة لمينتيـ و اأو غيرىا أو المبعثرة أو البدو الرحؿ الذيف لـ يعرفو 
 لدراسيةقمة المؤسسات اأماكف السكف في الوسط الصحراوي و ترامي وكذا بعد المسافات و 

االنضػباط لتبلميػذ المنػاطؽ الػذي يحػوؿ دوف الحضػور و  الجػو السػائد فػي ىػذهوطبيعة المناخ و 
أيضػا ال بػد و ، الثانويػة فػي ظػؿ المنػاخ السػائد فػي واليػة الػوادياألطوار االبتدائيػة والمتوسػطة و 

الوصوؿ إلػى المؤسسػات  ما لو مف أىميو في تسييؿلتعريج عمى مؤشر النقؿ المدرسي و مف ا
فعمػػي النقػػؿ المدرسػػي خصوصػػا بحػػوؿ دوف الحضػػور الالتربويػػة وأف قمػػة المواصػػبلت عمومػػا و 

 ىذا ما ىو موضح في الجدوؿ الجزئي الخاص بيذا التساؤؿلمتمميذ في الوسط المدرسي و 
مف جية أخرى نجد اف الجنس يمعب دورا فػي مسػالة اسػتكماؿ الدراسػة لمػا لػوحظ مػف النظػرة و 

 ىذا مرجعو إلى بعد أماكف الدراسةلدى بعض األسر السوفية و  الفتياتالسمبية لتعميـ 
ات محػػػؿ المعػػػابر التػػػي توصػػػؿ لممؤسسػػػات التعميميػػػة فػػػي مجمػػػؿ المقاطعػػػوصػػػعوبة المسػػػالؾ و 

 توضيحو في الجدوؿ الفردي الذي سبؽ التطرؽ إليوو ىذا ما تـ اإلشارة إليو الدراسة و 
 شرحو تفصيبل.و 

 بالصحة النفسية   الدراسي لمتمميذعالقة الفشل (يبين 71جدول رقم)
 % ت بدائلال الذاتية   لالستبعادالعوامل 

هللل كنللت تخللاف مللن الللذها   -

 للمدرسة ؟

 77.21 82 نعم

 42.51 074 ال

 08.84 41 أخيانا 
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 .الفشل الدراسي لمتمميذ بالصحة النفسية (يوضح عالقة 44شكل رقم )
فيمػػػا يمػػػي مػػػف العوامػػػؿ الذاتيػػػة لبلسػػػتبعاد المتعمقػػػة بالفشػػػؿ الدراسػػػي لمتمميػػػذ نجػػػد اف الصػػػحة 

الحاسػػػـ      النفسػػػية لمتمميػػػذ مػػػف بػػػيف أكثػػػر المؤشػػػرات تػػػأثيرا عمػػػى اليػػػدر الدراسػػػي لكونػػػو العامػػػؿ 
الحاضر دائما إثناء ممارسة التعمـ في وسطو المدرسي ،حيث يعد الخػوؼ بكػؿ صػيغو سػواء و 

الوصػػـ أو خػػوؼ مػػف العقػػاب ؽ لممدرسػػة أو الخػػوؼ مػػف التعييػػر و ف اسػػتعماؿ الطريػػالخػػوؼ مػػ
بػيف مػف بػيف العوامػؿ التػي تحػوؿ بينػو و بشتى أنواعو أو عدـ االندماج داخػؿ الصػؼ الدراسػي 

تحقيؽ الذات في الوسط التربوي حيث جاءت االستجابات الخاصػة بالداللػة ؽ والمنافسة و التفو 
ىػذا مػا ينػدرج وع االستجابات حوؿ ىػذا التسػاؤؿ و مف مجم %33.70فردا أي بنسبة  87نعـ 

الخػػػوؼ مػػػف العقػػػاب بأنواعػػػو معنويػػػا أو جسػػػديا يحػػػوؿ دوف و  يتحػػػت وطػػػأة الرىػػػاب االجتمػػػاع
معمميػو لمػا ارسػو داخػؿ الحجػرة الدراسػية وخوفػا مػف تعامبلتػو مػع زمػبلءه و رغبة التمميذ فيما يم
عطفػػا ف حبػػو وتعمقػػو بالممارسػػة التعميميػػة و سػػابقة فػػي وسػػط مػػا حالػػت دو  واجيػػو مػػف عقوبػػات

الخوؼ جراء أوقػات معينػة دوف أخػرى بة أخرى معتبره يعترييا الرىاب و عمى ذلؾ أف ىناؾ نس
قػػد تػػرتبط بالوسػػط المدرسػػي عمػػى وجػػو الخصػػوص أو بالوسػػط االجتمػػاعي مػػف حػػوؿ المدرسػػة 

لبحػث أمػا اسػتجابات مػا تبقػى مػف مجتمػع ا %18.84عمى وجػو العمػـو و مثمػت ىػذه النسػبة 
توضػػػح اسػػػتجاباتيـ عػػػدـ  %47.69المقػػػدرة نسػػػبتيا بػػػاألعمى أي والتػػػي اختػػػارت الداللػػػة ال و 

قػػػد حػػػدىا الكفيمػػة باالسػػػتبعاد و ىػػػذا أمػػر طبيعػػػي الف المشػػكبلت النفسػػػية ليسػػػت ىػػي و خػػوفيـ و 
لمسػألة والمؤشػر عمػى ة ليػا دفاعػات نفسػية تثبػت العكػس فػي ىػذه اتكوف مف بينيـ نسبة معتبػر 
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تػػزج بيػػـ فػػي دائػػرة وف اإلجابػػة بػػنعـ تسػػتبعدىـ ايضػػا و الف ىػػذه الفئػػة يعتبػػر وجػػو الخصػػوص و 
الػػػذيف يشػػػعرونيا مخػػػاوفيـ ممػػػا يمتجئػػػوف إلػػػى اإلجابػػػة بػػػبل تيربػػػا مػػػف دخػػػوليـ دائػػػرة التيمػػػيش 

ال األسري الػذي روضة عمييـ في وسطيـ االجتماعي و لضغوط النفسية المفبسبب العقوبات وا
كػػذا الوسػػط المدرسػػي مػػع جماعػػة الرفػػاؽ والمعاممػػة ألمػػاف واالكتفػػاء فػػي جػػؿ مراحمػػو و يعػػرؼ ا

ذ إلػى النفػور لبعض المعمميف غير األكفاء في التعيير أو التسمط أو المحاباة مما يؤدي بالتمميػ
 اليدر المدرسي .و  يالفتور الذي تتجمى نتائجو في الفاقد التعميمالمدرسي و 
 بالعاىات الجسدية   عالقة الفشل الدراسي لمتمميذن (يبي72جدول رقم)

 % ت بدائلال الذاتية  لالستبعادالعوامل 

هللللل  كلللللان يعامللللللك غيلللللرك  -

بسلللللللخرية ألنلللللللك ال تأللللللللبههم 

 جسديا؟

 77.45 50 نعم

 40.06 012 ال

 76.78 17 أخيانا 

 
 

 الفشل الدراسي لمتمميذ بالعاىات الجسدية (يوضح عالقة 45شكل رقم )
الذي يجيب حػوؿ التسػاؤؿ الػذي لػو عبلقػة بػذوي مف خبلؿ الجدوؿ والتمثيؿ البياني أعبله و    

 تيميشا الذيف يبلقوفالتبلميذ في تركيبتيـ الجسدية و  االحتياجات الذيف ال يشبيوف جؿ
رة الدراسػية التػي يمتفػت التحصػيؿ الدراسػي فػي الحجػونظرة دونية تحوؿ بينيـ وبيف االندماج و  

فػػي العمميػػة شػػأنو يشػػبو أحػػدا منػػو منتقصػػيف مػػف دوره و يشػػار لػػو بالبنػػاف عمػػى انػػو ال لػػو بيػػا و 
 النشاطات األخرى مما يدفعو نفسيا الى العزلةالتربوية التعميمية ومف شانو في المعب و 
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االسػتجابات متباينػة المراىقػة حيػث جػاءت د خاصة في سف الطفولة المتأخرة و االكتئاب الحاو  
معتبػرة  ىػي تعتبػر نسػبةو % 23.46دراسػة حيػث بمغػت نسػبة اإلجابػة بػنعـ بيف أفراد مجتمػع ال

كبيػػػرة ألنيػػػا فاقػػػت عػػػدد المعػػػاقيف فػػػي الوسػػػػط المدرسػػػي لنجػػػد مػػػف ىػػػو يشػػػاركيـ حتػػػى فػػػػي و 
وغيرىا مػػف الخضػػعؼ البصػػر..و  فػػي لػػوف البشػػرة  السػػواداألخػػرى كالقصػػر والسػػمرة و  الصػػفات

باالستبعاد لسػببيا فػي وسػط جماعػات الرفػاؽ عمػى التي يشعر أصحابيا الصفات الفيزيولوجية 
 وجو الخصوص في المراحؿ األولى لسف الطفؿ .

ىذه االسػتجابات معقولػة و %41.15اما نسبة االستجابات التي جاءت بالداللة ال وصمت الى 
يف بيػػا نفسػػيا فػػي لػػيس ليػػـ عاىػػات دائمػػة تجعميػػـ متػػأثر دا ألف جػػؿ التبلميػػذ غيػػر معػػاقيف و جػػ

 االجتماعي .ي و الوسط الدراس
 باالندماج في الوسط المدرسي عالقة الفشل الدراسي لمتمميذ(يبين 72جدول رقم)

 % ت بدائلال الذاتية  لالستبعادالعوامل 

هل كنت تألارك زملالءك فلي  -

 الدراسة و اللع  

 71.78 21 نعم

 46.25 001 ال

 77.84 57 أخيانا 

 
 

 .لمتمميذ باالندماج في الوسط المدرسيالفشل الدراسي (يوضح عالقة 46شكل رقم )
التبلميذ مع الطاقـ التربػوي لمػف االىميػة بمكاف،حيػث لة التفاعؿ بيف التبلميذ بعضيـ و إف مسأ

دى قػػدره ىػػذا الوسػػط مػػلدراسػػي لمتمميػػذ بالوسػػط المدرسػػي و يمثػػؿ الجػػدوؿ أعػػبله عبلقػػة الفشػػؿ ا
وكية أيجابيػػػا مػػػف خػػػبلؿ المنػػػاىج مالتغييػػػر فػػػي المخرجػػػات السػػػعمػػػى التربيػػػة والتعمػػػيـ والػػػدمج و 
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خمػؽ والبرامج والطرؽ واالساليب والوسائؿ المتاحة لمػدمغ وامتصػاص الفػروؽ الفرديػة السػمبية و 
التنافس االيجابي بيف أفراد الصؼ الواحد أو الصفوؼ الدراسية باختبلفيا حيث جاءت النسػبة 

ى السػؤاؿ ىػؿ كنػت تشػارؾ فبمغت اإلجابة عمػ، الخاصة باستجابات مجتمع البحث متباينة بيف
ىػػػذا بسػػػبب و  % 45.76زمػػػبلءؾ الدراسػػػة والمعػػػب بالداللػػػة ال نسػػػبة اعمػػػى مػػػف كػػػؿ النسػػػب 

مسػتبعد أيضػا غير اطؽ متعددة ومف عائبلت كبيرة مختمفة و القطيعة بيف التبلميذ ألنيـ مف من
المنػاطؽ الحضػرية فػي المقاطعػات  الصراعات بيف التبلميذ أصػحابنشوب بعض الخبلفات و 

 المناطؽ المبعثرة في بعض األحياف مما يقمؿ االندماج في الوسط المدرسي  وتبلميذ القرى و 
 % 30.38أما فيما يخص استجابات أفػراد العينػة الػذيف أجػابوا بػنعـ الممثمػيف لمنسػبة المئويػة 

ىػػػي التفػػػاعبلت ف مػػػع إقػػػرانيـ فػػػي الوسػػػط الدراسػػػي وتعتبػػػر ىػػػذه النسػػػبة قميمػػػة و كػػػانوا يتفػػػاعمو 
بػػإرادة التمميػػذ فػػي االنػػدماج    ليسػػت مختػػارة ىػػي مفروضػػة فػػي المػػادة الدراسػػية  و الدراسػػية التػػي 

 التفاعؿ .و 
عػدـ حكػره عمػى مجموعػة دوف أخػرى لمػا فيػو مػف مدى عفويتػو و إف إيجابية التفاعؿ تكمف في 

االنػػدماج فػػي  كػػذلؾ تكػػوف عمميػػةو ، اىميػػة قصػػوى حيػػاؿ الػػدمج االجتمػػاعي االيجػػابي لمتمميػػذ
 النعرات      ة مينية في القضاء عف الفروقات و االوساط الدراسية كمما كاف المعمـ لو كفاء

صػة فػي سػف الطفولػة المتػأخرة والمراىقػة التػي تتسػـ خاخبلفػات بػيف أفػراد الصػؼ الدراسػي و الو 
بيػػػا المراىػػػؽ مػػػف تغيػػػرات  محاولػػػة تحقيػػػؽ الػػػذات لمػػػا تمميػػػو المرحمػػػة التػػػي يمػػػربالفوضػػػوية و 

تصػػػرفاتو داخػػػؿ المجموعػػػات فيمػػػا بعػػػد تحديػػػد أنمػػػاط عبلقاتػػػو و  فيزيولوجيػػػة تسػػػتطيعسػػػموكية و 
أما االستجابات التػي كانػت ليػا الداللػة باحيانػا فيػي معتبػرة إلػى حػد مػا حيػث بمغػت ، الطبلبية
المدرسػػي  الء التبلميػػذ يظيػػر تفػػاعميـ وفقػػا لمػػا كػػاف منتظػػرا مػػنيـ فػػي الوسػػطؤ ىػػو  23.84%
بػػروزىـ فػػي التفاعػػؿ البػػدني اكثػػر ذلػػؾ بصػػفة متذبذبػػة نتيجػػة لمتػػأخر وعػػدـ الحضػػور و غيػػر أف 

ىػذا التفاعػؿ فػي الوسػط غيػر و مف التفاعؿ المعرفي في إطار ضيؽ كمادة التربية البدنية مػثبل 
كاؼ ألنو لو مثيػؿ مػف التفاعػؿ خػارج  الوسػط المدرسػي ممػا يػودي ذلػؾ بالتمميػذ عمػى التخمػي 
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ىػذا سػبب كػػافي لمتعثػر الدراسػػي الف ي الرسػمي إلػى الوسػػط غيػر الرسػػمي و الوسػط الدراسػػ عػف
 التفاعؿ في التربية البدنية لوحدىا عادة ما يفضي بالتمميذ إلى تكريس كؿ الجيود في ذلؾ

التسػرب مػف مقاعػد الدراسػة إلػى ويقؿ تحصيمو في المواد األخرى وبالتالي يدفعو ذلؾ لمفشؿ و  
االسػػػرية لتغييػػػر النظػػػػرة يسػػػتطيع أف يحقػػػؽ فييػػػا ذاتػػػػو وطموحاتػػػو الشخصػػػية و التػػػي االوسػػػاط 

 الماؿ في آف واحد .ت شبو عممية أخرى مدرة لمشيرة و المجتمعية إليو باالستعانة بمجاال
 بالتوتر و القمق حيال النتائج الدراسية   عالقة الفشل الدراسي لمتمميذ(يبين 73جدول رقم)

 % ت بدائلال ادالذاتية   لالستبعالعوامل 

هللللل كنللللت تألللللعر بللللالقلق و  -

 التوتر خيال نتائجك الدراسية 

 55.06 027 نعم

 02.71 46 ال

 05.67 47 أخيانا 

 
 الفشل الدراسي لمتمميذ بالتوتر و القمق حيال النتائج الدراسية (يوضح عالقة 47شكل رقم )

ؿ عبلقػة الفشػؿ مجتمػع البحػث حػو الذي يعكس لنا اسػتجابات مف خبلؿ التمثيؿ الباني أعبله و 
الدراسػػػية عمػػػى اعتبػػػار أف القمػػػؽ والتػػػوتر جػػػاء نتيجػػػة  القمػػػؽ حيػػػاؿ النتػػػائجالدراسػػػي بػػػالتوتر و 
الطػػػاقـ فػػػي السػػػمطة األبويػػػة أو المعمػػػـ و  ةاجتماعيػػػة مػػػف طػػػرؼ األسػػػرة الممثمػػػضػػػغوط نفسػػػية و 

أو إخفاقػػو اء ضػػعفو التعميمػػي الدراسػػي لمػػا لػػو مػػف أىميػػة فػػي أسػػاليب  التعامػػؿ مػػع التمميػػذ أثنػػ
يستبعد ذاتػو ىروبػا التمميذ إلى النبذ التاـ لمدراسة و ىذا ما يسبب ىمعا  نفسيا يصؿ بالمدرسي و 

ضػػعؼ نتائجػػو المسػػمطة عميػػو فػػي حالػػة عػػدـ تفوقػػو و ىروبػػا مػػف العقوبػػات النتػػائج السػػيئة و  مػػف
ىػذا مػا أكدتػو اسػي و ميػا يػودي بػو إلػى الفشػؿ الدر تعميمما يخمؽ لو انسحابا اجتماعيا و  الدراسية
ضػػية خاصػػة غيػػر المر ة بػػنعـ اف التمميػػذ يشػػعر بػػالقمؽ والتػػوتر حيػػاؿ النتػػائج الدراسػػية و اإلجابػػ
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كنسػػػبة مرتفعػػػة الف أي  %66.15جػػػاءت ىػػػذه النسػػػبة بمقػػػدار منػػػو ألنيػػػا سػػػبب فػػػي أىانتػػػو و 
 خاصة المصيرية منيا و في بعض السنوات  اخاصة مف أولئؾ التبلميذ الذيف أخفقو تمميذ و 

شػيادة التعمػيـ االبتػدائي حيػث يصػبحوف أكثػر لوربا و شيادة التعميـ المتوسػط و النيائي كالباكاو 
 اسريا ا حياؿ النتائج العتبار نبذىـ ومعاقبتيـ الخفاقيـ وىذا ما يستبعدىـ اجتماعيا و جوف
دـ مػػػف حجػػػـ مجتمػػػع البحػػػث لعػػػ %17.30مدرسػػػيا بينمػػػا اإلجابػػػة بالداللػػػة ال تتجػػػاوز نسػػػبة و 

كػونيـ متػأخريف دراسػيا بينمػا األسػر ىنػا غيػر مكترثػة تمامػا بأىميػة ليذه النتائج غالبػا و  إكتراثـ
 القمؽ منياا يقمؿ أىمية التمميذ  لمنتائج و ىذا معموما بما فيو مف نتائج دراسية و التعميـ  

 الفشؿ الدراسي ليذه الفئات الميمشة مف التبلميذ.حياليا مما يودي بو إلى التعثر و التوتر و  
 بالخوف من العقاب الجسدي و المعنوي عالقة الفشل الدراسي لمتمميذ(يبين 74جدول رقم)

 % ت بدائلال الذاتية   لالستبعادالعوامل 

هللللل كنللللت تتعللللر  للعقللللا   -

 الجسدي و المعنوي ؟

 01.50 60 نعم

 64.77 040 ال

 75.06 58 أخيانا 

 
 

 بالخوف من العقاب الجسدي و المعنوي  لمتمميذ(يوضح عالقة 48شكل رقم )
دراسػي خاصػة الجسدي مف بيف العوامؿ المفضية بالتمميػذ إلػى اليجػراف الأف العقاب المعنوي و 
سػػػواء أكػػػاف ذلػػػؾ مػػػف طػػػرؼ الضػػػرب والسػػػب والشػػػتـ واالىانػػػة والتعييػػػر إذا تعمقػػػت بػػػالتعنيؼ و 

ة  متباينػػة حسػػب اجتماعيػػالسػػمطة األبويػػة غيػػر رسػػمية التػػي تخضػػع ألسػػاليب تنشػػئة األوليػػاء و 
الػذي بػدوره يػؤثرا المستوى العممي والدراسي والثقػافي الػوادي أوعػف طريػؽ المعمػـ الغيػر كػؼء و 
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أي مللا  % 19.61 إلػػىنسػػبة معتبػػرة تصػػؿ حيــث ان ىنــاك  سػػمبا فػػي الحيػػاة الدراسػػية لمتمميػػذ 

ة ئشػمػف مؤسسػات التن مؤسسػةالضرب المبرح مف طرؼ  إلىمتربصا قد تعرضوا  51يقدر ب
 األسػػموبعػػادة مػػا يػػرتبط ىػػذا و  اسػػتيجانوكػػره الوسػػط المدرسػػي و  إلػػىاالجتماعيػػة دفعػػت بيػػـ 

ط التعميمػػي بػػالتوبي  أو الضػػرب حيػػاؿ النتػػائج أو حيػػاؿ بعػػض التصػػرفات داخػػؿ الوسػػالعقػػابي 
رفػػػاؽ ممػػػا التػػأثير عمػػػى جماعػػػات الالنطػػواء السػػػموكيات غيػػػر المتزنػػػة و اممػػا يزيػػػد فػػػي العزلػػػة و 

ميمي إلى طرد ىذا التمميذ مف جية والنبذ الذي يبلقيو مػف األسػرة التعبالطاقـ التربوي و يضطر 
يجابيتو ويستبعد عف المجاالت العمميةو   المجتمع مف جية أخرى مما يقمؿ دافعية وا 
عػػادة اإلدمػػاج فػػي حػػيف أف محتومػػا فػػي ضػػؿ غيػػاب ثقافػػة الػػوعي و يعػػاني تسػػربا والمعرفيػػة و   ا 

الف مػف  ىػذا بػدييي جػدالمضػرب و  اجاباتيـ بالداللػة ال لػـ يتعرضػو كانت اسػت %54.23نسبة 
التمثيػػؿ البيػػاني يػػة حسػػب النتػائج الخاصػػة بالجػدوؿ و لػيس األغمبيتعػرض لمضػػرب الجػزء فقػػط و 

تماعيػػػػة ىػػػػي تمػػػػؾ األسػػػػاليب منػػػػو نعػػػػرج عػػػػف األسػػػػاليب الصػػػػحيحة فػػػػي التنشػػػػئة االجو ، أعػػػػبله
 اإلعاقات والشتـ والقذؼ والتعيير بالمبلمح و وارية البعيدة عف الضرب المبرح الحالوسطة و 

 كؿ ىذا دوف شؾ ال ينتظر مف يمارس عمييـ أف يكونوا متوازنيف اجتماعيا ، غير ذلؾو 
لعؿ نسب الذكاء أيضا ليا مف االىمية بمكاف في مسالة التحصيؿ لمبعػد عػف وخمقيا ومعرفيا و 

 عقوبة األسرة و المدرسة عمى حد السواء
ىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف الفشػػؿ الدراسػػي :الخامســة  تحميــل ومناقشــة النتــائج الخاصــة بالفرضــية -

 لمتمميذ بالعوامؿ لبلستبعاد الذاتية  .
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سـي دراال عالقتيابالفشـلالذاتيـة و  بعوامـليوضح نتائج الدراسة فيما يتعمق (:75جدول رقم )
 لمتمميذ.

 % ت االستجابات الذاتية لالستبعادالعوامل 

 كنت تخاف من الذها  للمدرسة ؟ هل -

 77.21 82 نعم

 42.51 074 ال

 08.84 41 أخيانا 

هل  كان يعاملك غيلرك بسلخرية ألنلك ال تأللبههم  -

 جسديا؟

 77.45 50 نعم

 40.06 012 ال

 76.78 17 أخيانا 

 هل كنت تألارك زمالءك في الدراسة و اللع  ؟ -

 71.78 21 نعم

 46.25 001 ال

 77.84 57 أخيانا 

هلللل كنلللت تأللللعر بلللالقلق و التلللوتر خيلللال نتائجلللك  -

 الدراسية ؟

 55.06 027 نعم

 02.71 46 ال

 05.67 47 أخيانا 

هل كنت تتعر  للعقا  الجسدي و المعنوي عند  -

 خصولك عل  نتئج سيئة ؟

 01.50 60 نعم

 64.77 040 ال
 75.06 58 أخيانا 

 
عمييػػا  التػػي تػـ اإلجابػػة تأي مجمعػػة مػف التسػػاؤالالمؤشػر الػػذاتي لقػد تػػـ التطػرؽ فػػي ىػػذا 

كانػػػت ىػػػذه االسػػػئمة مقسػػػمة كػػػؿ سػػػؤاؿ فػػػي جػػػدوؿ عمػػػى حػػػدا مػػػف طػػػرؼ المجتمػػػع المبحػػػوث و 
مػػف  يسػػتوحىومػػا  واإلحصػػاءمجموعػػة مػػف القواعػػد وذلػػؾ باالسػػتفادة ممػػا يقدمػػو مطبقػػيف عنيػػا 

السػػبغة العمميػػة حيػػث تػػـ ممػػا أدى إلػػى تػػدعيـ النتػػائج وجعميػػا تأخػػذ ، سػػيكولوجية ذاتيػػةدالالت 
لتػػي كانػػت اج ومػػف ثػػـ التحقػػؽ مػػف صػػحة الفػػروض و االسػػتعانة بالتحميػػؿ الكمػػي والكيفػػي لمنتػػائ

ليا دالالت إحصائية ثبت التحقؽ منيا امبريقيا مما يجعؿ الباحػث أكثػر ارتياحػا لنتػائج معبرة و 
ؤاؿ االوؿ و كانػػػت االجابػػػات عػػػف االسػػػئمة متباينػػػة حيػػػث أظيػػػرت االجابػػػات عػػػف السػػػالدراسػػػة

ة الرىاب الػذي الػذي قػد يستشػعره التمميػذ المسػتبعد مػف ناحيػخاصة بالصحة النفسية والخوؼ و 
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مػي شػعور التمميػذ تجػاه مػف يعيػره ويصػفو بصػفات غيػر الشعور الػداخمي لمتمميػذ فيمػا يالذاتية و 
 اسيالتيميش الذي قد يكوف سببا مباشرا في تخمي التمميذ عف النفور الدر الئقة بو والوصـ و 

خاصػػػػة إذا ارتػػػػبط ذلػػػػؾ بالفئػػػػات الخاصػػػػة التػػػػي لػػػػـ تسػػػػتطيع الولػػػػوج فػػػػي مراكػػػػز واليػػػػدر و 
حالػت يدرسػوا فػي المػدارس العاديػة لكػف  حػاولوا جاىػديف افنتيجة لظروؼ قػاىرة و متخصصة 

عػدـ اخػذ ت تشػعرىا ىػذه الفئػة مػف التعامػؿ والتفاعػؿ و دوف ذلؾ العوامؿ السيكولوجية التػي كانػ
فيما يمي تـ التطػرؽ التأخر الدراسي والفشؿ عموما و  تبار مما يدفع بيـ الىعاىاتيا بعيف االع

التػػوتر حيػػاؿ النتػػائج الدراسػػية الػػذي يػػؤدي بصػػاحبة إلػػى اسػػتبعادا طوعيػػا ؽ والخػػوؼ و إلػػى القمػػ
اسػي ،بينمػا يجنػي الفشػؿ الدر ليجػد التمميػذ نفسػو ضػحية التػرؾ و  عف طريؽ االنسػحاب الدراسػي

المبرح لمتمميذ سواء في المؤسسة الرسمية المدرسية أو السػمطة األبويػة البدني العقاب النفسي و 
 ىذا قد يودي غالبا إلى التخميالخوؼ وعدـ االندماج والتصرفات غير السوية و  ما يورثو
 النفور الدراسي .و 
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 االقتراحات

لمرامػػي ىػػذا ال يسػػع الباحػػث بعػػد نيايػػة ىػػذه الدراسػػة إال أف يضػػع جممػػة مقترحػػات وتوصػػيات 
 البحث الذي يبرز أثر العوامؿ غير المدرسية في التسرب المدرسي ويوجزىا فيما يمي :

إعادة النظر فػي عمميػة تأىيػؿ المػدارس العموميػة الحاليػة وجعميػا فضػاء مريحػا وتزويػدىا  -1
 البيئػػػػيبأحػػػػدث المواصػػػػفات العالميػػػػة والتقنيػػػػات واألجيػػػػزة والمرافػػػػؽ والمحافظػػػػة عػػػػؿ الطػػػػراز 

ؿ ليضػػؿ مرتبطػػا بيويػػة الطالػػب، ممػػا يجعػػؿ أفئػػدة الطػػبلب أو التبلميػػذ تيػػوي إلػػى تمػػؾ األصػػي
 .دوف إىماؿ أو تيميش أي فئة كانت  المدارس وتيفوا إلى ولوج أسوارىا بدوف تردد

إيجػػػػػػاد حمػػػػػػوؿ ناجعػػػػػػة وسػػػػػػريعة لمتخفيػػػػػػؼ مػػػػػػف معانػػػػػػاة المدرسػػػػػػيف فيمػػػػػػا يخػػػػػػص السػػػػػػكف  -2
يد منيػػػا منسػػػوبي التعمػػػيـ وذلػػػؾ بػػػثمف رمػػػزي، والمواصػػػبلت، وذلػػػؾ بخمػػػؽ مشػػػاريع سػػػكف يسػػػتف

وكػػذلؾ تغطيػػة تكػػاليؼ المواصػػبلت بشػػتى األسػػاليب تخػػدـ مصػػمحة المػػدرس وال تكمفػػو الكثيػػر. 
 فبل يمكف أف نتوقع نتائج مشرفة

إعػػػادة النظػػػر فػػػي بعػػػض منػػػاىج التػػػدريس لكػػػي تتماشػػػى مػػػع متطمبػػػات الوقػػػت الحاضػػػر  -3
ة إلػػػػى جعػػػػؿ الطالػػػػب محػػػػور العمميػػػػة التعميميػػػػة وتتماشػػػػى مػػػػع طػػػػرؽ التػػػػدريس الحديثػػػػة الراميػػػػ

 بمقررات مشوقة تخاطب قدراتو الفكرية التفاعمية وتفتح لو آفاؽ الخياؿ واالبتكار.
محاولػػة التواصػػؿ الػػدائـ مػػع اآلبػػاء واألسػػر الفقيػػرة والمعػػوزة وتقػػديـ العػػوف ليػػـ والرفػػع مػػف  -4

قناعيـ بضرورة مواصمة التعميـ ألبنائيـ ممػا فيػو مػف خيػر ليػـ ولؤلسػرة والجماعػة  معنوياتيـ وا 
 ولموطف.

 تشػػجيع جميػػع أوليػػاء التبلميػػذ ومؤسسػػات المجتمػػع المػػدني لمحفػػاظ عمػػى موروثنػػا الثقػػافي  -5 
أبنػاء  إلنقػاذالػوطف الواحػد وألوانو كجزء مػف مكونػات  و عرقياتو بجميع أطيافو المغويةالوطني 

 لتمدرس ألسباب مادية أو اجتماعية الوطف المستبعديف  والذيف ىـ عرضة لبلنقطاع عف ا
 محضة.جغرافية و 
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النفسي في األطوار االبتدائية والمتوسػطة والثانويػة وعػدـ إقصػاء  إرساء العمؿ اإلرشادي و-6
 النقاش حوؿ القضايا الميمة ألبنائيـ.األولياء مف الحوار و 

يػؽ المتابعػات يػذ عػف طر العمؿ عمى التقميؿ مػف المشػكبلت الخارجيػة غيػر مدرسػية  لمتمم-07
الجسػمية خاصػة فػي األطػوار األولػى المادية و حصر االحتياجات النفسية و الخارجية والتوجيو و 

 لمتعميـ.
 التضامنية تغطية االحتياجات المدرسية الضرورية  خاصة.تفعيؿ األدوار التعاونية و  -08

الحػػػرص عمػػػى تغطيػػػة متطمبػػػات التبلميػػػذ مػػػف طػػػرؼ اإلدارة المدرسػػػية عػػػف طريػػػؽ دعػػػـ   -
ميزانيػػػات العمػػػؿ الجمعػػػوي و تفعيمػػػو بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ مػػػف جمعيػػػة أوليػػػاء التبلميػػػذ لمتكفػػػؿ األمثػػػؿ 

 بالحاجيات الضرورية.
اختيػار جماعػات اسػتغبلؿ األمثػؿ ألوقػات الفػراغ و  األسػرية  فػيضرورة المراقبة الوالديػة و   -

 ألقراف السوية.ا
التبلميػػػذ  إدمػػػاجمحاولػػػة لمناسػػػبة تجػػػاه النتػػػائج الدراسػػػية وقػػػرارات الطػػػرد و اتخػػػاذ التػػػدابير ا  -

 المتسربيف قدر المستطاع .
العمػػػؿ عمػػػى المداشػػػر واألحيػػػاء السػػػكنية المبعثػػػرة و و  ضػػػرورة تقريػػػب المؤسسػػػة مػػػف القػػػرى  -

 يدر المدرسي.متنقمة لمتغطية البلزمة لمحيمولة دوف ال أقساـاستحداث 
التعمػيـ  مؤسسػاتخاصة فػي المنػاطؽ التػي تقػؿ فييػا العمؿ عمى توفير النقؿ المدرسي و  -13

تقميؿ المخػاطر ؿ مشكؿ النقؿ وتقصير المسافات و الثانوي عمى وجو الخصوص لحالمتوسط و 
ظػاىرة اختطػاؼ األطفػاؿ وانتشػار  التي قد يتعرض ليا التمميذ في ظؿ تنامي االنحػراؼ وتفػاقـ

 جريمة .ال
اإليواء وتقريب التمميػذ مػف مي لما فيو مف ايجابية اإلطعاـ و الحث عمى فتح النظاـ الداخ -14

 تخطي عتبة مخاطر قطع المسافات الصحراوية الطويمة.سة وتفاعمو االيجابي و مقاعد الدرا
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 بالفشػػػؿ اإلسػػػتبعاد االجتمػػػاعي وعبلتػػػو مػػػف خػػػبلؿ مػػػا تعػػػرض إليػػػو الباحػػػث مػػػف الدراسػػػة
الػػذي غطػػى جػػؿ المباحػػث التػػي مػػف شػػأنيا أف تكػػوف فػػي فػػي شػػقييا النظػػري   لمتمميػػذ سػػياالدر 

قػد مػا أدجػى إليػو و لكؿ أوجو االسػتبعاد االجتمػاعي و التراث النظري لما قمنا بو مف استكماؿ 
طػر التنشػئة يتسيب فيو مف ظروؼ سوسيو اقتصادية تتجمى مف خبلؿ ما قد تطرقنا اليو فػي أ

ثقافيػػػة التػػػي تممػػػي الممارسػػػة االجتماعيػػػة وفػػػؽ نمػػػط قػػػد االجتماعيػػػة الرسػػػمية وغيػػػر الرسػػػمية و 
و بعػػض ميػػيتحػػدد بمػػا تمميػػو األبعػػاد االجتماعيػػة بفئاتيػػا  وبيئيػػة تتمحػػور مواضػػيعيا حػػوؿ مػػا تم

لخصػػػػػائص ذاتيػػػػػة شخصػػػػػية تتشػػػػػكؿ مبلمحيػػػػػا مػػػػػف االظػػػػػروؼ الخاصػػػػػة بالمنػػػػػاخ والطبيعػػػػػة و 
مػػا يػػنعكس عػػف كػػؿ مػػا سػػبؽ مػػف عوامػػؿ مػػف ظيػػور وتفػػاقـ مػػا يعػػرؼ الفيزيولوجيػػة والنفسػػية و 

التربوية المتمثمة في الفشؿ الدراسي لمتمميذ لنتابع ذلؾ وراء البحث عف النتائج فػي  تبالمشكبل
الباحػػػث  لممجمػػػع الدراسػػػي المناسػػػب فػػػي لتسػػػرب التعميمػػػي أيػػػف تػػػـ اختيػػػار باإطػػػار مػػػا يعػػػرؼ 

الوسػػائؿ اإلحصػػػائية و المنيجيػػػة  قػػػد اسػػتعمؿ الباحػػػث فػػػي ذلػػؾ كػػػؿو ، قطػػاع التكػػػويف المينػػي
التحميمية في الشؽ الميداني ساعيا بجد في البحث مف خبلؿ الدراسػة السوسػيو اقتصػادية فػي و 

تػػػي تعطػػػي ىػػػذا المجتمػػػع الدراسػػػي الشػػػرعية فػػػي التنػػػاوؿ ضػػػبط الميػػػداف ومبػػػررات االسػػػتبعاد ال
التعامػػؿ معػػو امريقيػػا لموصػػوؿ إلػػى نتػػائج لممؤشػػرات الخمسػػة لتطبيقػي و ىػػذا مػػا تػػـ القيػػاـ بػػو و ا

التعثػػػػر عبلقتيػػػػا بالفشػػػػؿ و و و مػػػػدي ارتباطيػػػػا التػػػػي تكشػػػػؼ المثػػػػاـ حػػػػوؿ مجمػػػػؿ ىػػػػذه العوامػػػػؿ 
 المدرسي حيث تـ التوصؿ لمنتائج التالية :شانيا التقميؿ مف ظاىرة التسرب الدراسي لمتمميذ  

لمتبلميػػػػػذ   الفشػػػػػؿ الدراسػػػػػي لمتمميػػػػػذيف عوامػػػػػؿ االسػػػػػتبعاد االجتماعيػػػػػة و بػػػػػىنػػػػػاؾ عبلقػػػػػة   -1
مة بالجانػب بالوسػط لممتسربيف دراسيا  يعد العامؿ االجتماعي بما فػي ذلػؾ مػف عوامػؿ ليػا صػ

 القسوةوكالمطؼ و  ألبويةاأساليب التنشئة االجتماعية المنتيجة مف طرؼ السمطة األسري و 
الدراسػية  إشػكاالتوومػدى التعػاوف معػو فػي فػؾ  األخوةالبلمباالة وتموقع الطفؿ مف حيث و  -2

والتفاعػػؿ فػػي في االنػػدماج و االجتماعيػػة الداخميػػة فػػي البيػػت و الخارجيػػة و اثػػر جماعػػة الرفػػاق
الوصؼ باألسماء غير البلئقة خاصػة لػذوي االحتياجػات الوسط االجتماعي والتعيير والوصـ و 

الخاصػػػة مػػػف التبلميػػػذ الػػػذيف يدرسػػػوف بالمػػػدارس العاديػػػة و ليػػػـ عاىػػػات جسػػػمية حالػػػت دوف 
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يسػػاىـ بكػػؿ أو بػأخر فػػي اسػػتبعادىـ مجتمعػي الػػذي ال يراعػػي مشػكبلتيـ و تكػيفيـ مػػع الوسػػط ال
المشػكبلت السػموكية لػة واالنطػواء و تيجة لمبعد عف ىػذا الوسػط لمعز تيميشيـ مما يؤدي بيـ كنو 

 التي تحد مف اجتماعيتيـ.
مػف خػبلؿ التكفػؿ  الفشػؿ الدراسػي لمتمميػذيف عوامؿ االستبعاد االقتصادية و بىناؾ عبلقة   -2

الحتياجػات وخاصػة االقتصادي ىذا العامػؿ الػذي بفػرض ذاتػو فػي تمبيػة المتطمبػات واالمادي و 
سػػػتفادة منػػػػو فػػػي ظػػػؿ تعػػػػدد األخػػػوة وقمتػػػػو مػػػػدى االمسػػػػتوى الػػػدخؿ األسػػػري و الدراسػػػية منيػػػا و 

ومػػا قػػد يتعػػرض لػػو مػػف ذ خػػبلؿ مختمػػؼ األطػػوار التعميميػػة تنػػامي احتياجػػات التمميػػالمحػػدودة و 
تكماؿ االضطرار لمخروج لمعمؿ المبكر والوقػوع فػي مظػاىر سػمبية أخػرى كعمالػة األطفػاؿ السػ

خفػػػػاؽ الضػػػػرورية عنػػػػد ضػػػػعؼ و بػػػػات المعيشػػػػية التكفػػػػؿ بالمتطملمػػػػدور األسػػػػري فػػػػي اإلعالػػػػة و  ا 
الػذي يتحممػو  المعنوي أو التفكؾ األسػري الجزئػي أو الكمػيوار الوالدية في التكفؿ المادي و األد

غيػػػر فاعػػػؿ بيػػػا فػػػي ظػػػؿ ظػػػروؼ لػػػـ يػػػتـ اختيارىػػػا ومػػػا ينجػػػر عػػػف ذلػػػؾ مػػػف  ةالتمميػػػذ كنتيجػػػ
قة التػػي ال مسػػؤوليات فػػي سػػف مبكػػرة تجبػػره مػػرارا عمػػى اقتحػػاـ بعػػض األعمػػاؿ الزراعيػػة  الشػػا

لدراسػػة اممػػا يبعػػث فيػػو تضػػاعؼ المسػػؤوليات وقمػػة االكتػػراث بالحضػػور والػػتعمـ و طاقػػة لػػو بيػػا 
 قمػة التحصػيؿوخاصة في الطور الثانوي واإلخفاؽ في المراحؿ النيائية وىذا ما يعزز التعثر و 

الػػذي ىػػو بػػذلؾ قػػد تػػوفر لديػػو شػػعور القابميػػة لبلسػػتبعاد االجتمػػاعي وعػػدـ التفػػوؽ بػػيف أقرانػػو و 
ييػػػػا الفػػػػػروؽ الفرديػػػػػة يحػػػػوؿ دوف وصػػػػػولو المػػػػػاكف معينػػػػة وفقػػػػػا لظػػػػػروؼ معينػػػػة لػػػػػـ تراعػػػػػى ف

 االقتصادية عمى وجو الخصوص .االجتماعية و 
مدرسػػيا  المتسػػرب  الفشػػؿ الدراسػػي لمتمميػػذبػػيف عوامػػؿ االسػػتبعاد الثقافيػػة و ىنػػاؾ عبلقػػة   -3
المكونػػػات الثقافيػػػة ي فػػػي مجمػػؿ ترجميػػا الجانػػػب األمريقػػالتػػي دارت  مؤشػػػراتو  الكميػػة التػػػي و 

فػػػػي مػػػػدى األبػػػػويف باعتبػػػػاره مؤشػػػػرا ثقافيػػػػا  لموسػػػػط األسػػػػري عمومػػػػا كالمسػػػػتوى التعميمػػػػي لكػػػػبل
اكتسػػاب الطفػػؿ لبلىتمػػاـ األبػػوي وىػػذا مػػا أشػػارت أليػػو نتػػائج الدراسػػة مػػف خػػبلؿ مػػا ثبػػت مػػف 

المسػتويات متقدمػة فػي أمياتيـ إلػى المتسربيف الذيف لـ يصؿ إبائيـ و النسبة المئوية كبير عند 
ىػػذا مػػا زاد و  المتابعػػة المدرسػػية والتواصػػؿ مػػع المدرسػػةمػػيـ ألف ذلػػؾ يبػػيف مػػدى االىتمػػاـ و التع
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اعتبارىػا الشػريؾ كػذا االسػرة عمػى يـ االجتماعي والمدرسي مف جيػة و عدـ دمجمف تيميشيـ و 
ع عمػى مػدى طػبلالمتمثمة في األسرة السػتكماؿ الػدور واالاالجتماعي مع أوؿ مؤسسة تربوية و 

رشػػاده ذ والحػػرص عمػػى حاجياتػػو وتوجييػػو و المعنػػوي لمتمميػػالتشػػجيع المػػادي و  بػػدال مػػف تيمػػيش ا 
أىدافػػو مجتمعػػو و عمػػره لو اسػػتغبلال ال يتماشػػى مػػع سػػنو و اسػػتغبلحاجياتػػو ودفعػػو إلػػى العمالػػة و 

ي فػتعمػيـ البنػات خصوصػا ونظػرة األسػرة إلػى التعمػيـ عمومػا و في البمػوغ بػو لمواصػمة تعميمػو ،
مػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ مػػػػف المنػػػػاطؽ غيػػػػر الحضػػػػرية مػػػػف المقاطعػػػػات  التػػػػي يسػػػػكنيا مجتمػػػػع البحػػػػث ب

بعػػػض أسػػػر البػػػدو الرحػػػؿ الػػػذيف ال تحػػػالفيـ الحظػػػوظ فػػػي تػػػدريس البنػػػات المنػػػاطؽ المبعثػػػرة و 
مػف خػبلؿ معرفػة أسػباب خاصة في الطور الثانوي نظرا لطبيعة المجتمع في الزواج المبكر، و 

فػػي القػػػرى كحتميػػة اجتماعيػػػة تسػػتبعد الفتػػػاة عػػف تكممػػػة  ط السػػػوفيالوسػػفػػػي االنقطػػاع لمبنػػات 
 بعػػد المؤسسػػات التربويػػة لمطبيعػػة الصػػحراوية دراسػػتيا ميمػػا كانػػت متفوقػػة، كمػػا يطػػرح إشػػكاؿ 

 اليذه الفئة اختيػار  وىذا ما  يدفع الناس إلى البحث عف بدائموالتي غالبا ما تكوف بالنسبةأيضا 
 ا يمكف استخبلصو مف منطؽ التحميؿ في الجانبيف النظريمو ىذا ، سمبيا تجاه التعميـ

ه الفرضػػػػية الخاصػػػػة بالبعػػػػد ليػػػػذالباحػػػػث  إلييػػػػاالنتػػػػائج التػػػػي توصػػػػؿ  أكػػػػدتالميػػػػداني بحيػػػػث و 
 .الثقافي

نا فػػػي ىػػػذه : توصػػػم الفشػػػؿ الدراسػػػي لمتمميػػػذو   البيئيػػػةعبلقػػػة  بػػػيف عوامػػػؿ االسػػػتبعاد  توجػػػد-4
اوي القاسػػي فػػي المنػػاطؽ لمعامػػؿ البيئػػي المنػػاخي الصػػحر النتػػائج إلػػى أف الدراسػػة بعػػد التحميػػؿ و 

المتراميػػة اإلطػػراؼ فػػي االوسػػاط غيػػر الحضػػرية رة غيػػر المعبػػدة وقميمػػة المسػػالؾ و الػػوعالنائيػػة و 
ىػػػذا مػػػا أكدتػػػو ف الوسػػػط المدرسػػػي وتحػػػوؿ دونػػػو ودوف التحصػػػيؿ والتفػػػوؽ و تسػػػتبعد التمميػػػذ عػػػ

ة الػػذي كػػاف أغمبػو يعػػيش فػػي اسػػر تقطػػف اسػتجابات مجتمػػع البحػػث فػػي الشػؽ الميػػداني لمدراسػػ
مبمديػػة محػػؿ الدراسػػة االمبريقيػػة وكػػانوا قػػد تػػأثروا ببعػػد المدرسػػة والحػػرارة فػػي االوسػػاط الريفيػػة ل

مسػػػالؾ الرمميػػػة ممػػػا قمػػػؿ فعميػػػا مػػػف مواصػػػمة التبلميػػػذ صػػػعوبة الت و قمػػػة المواصػػػبلالشػػػديدة و 
دراسػػة فػي ظػػؿ ىػذه الصػػعوبات خاصػة لجػػنس اإلنػاث المػػواتي لػـ يسػػتطعف مزاولػة اللدراسػتيـ و 

 تزيد مف استبعاد األسر الميمشة والبدو الرحؿالبيئية التي فرضت وجودىا لمعضمة 
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الفشػػػؿ الدراسػػػي فػػػي االوسػػػاط نسػػػبا كبيػػػرة مػػػف الفتػػػور و القػػاطنيف عػػػف اإلطػػػراؼ ،أيػػػف سػػػجموا و  
 التعميمية في ىذه المناطؽ  .

:مػػا توصػػؿ إليػػػو فشػػؿ الدراسػػي لمتمميػػذ الو   الذاتيػػةعبلقػػة  بػػيف عوامػػؿ االسػػتبعاد  توجػػد -05
العامػػة انػػو توجػػد عبلقػػة بػػيف العوامػػؿ الذاتيػػة يجػػة بعػػد تحميػػؿ الجػػداوؿ الجزئيػػة و الباحػػث مػػف نت

في ذلؾ مف الصحة النفسػية والقػدرة عمػى التفاعػؿ واالنػدماج فػي االوسػاط الدراسػية  لمتمميذ بما
الصػحة اعي خصوصػا مػف جيػة و ومع جماعات األقػراف ونسػب الػذكاء عمومػا والػذكاء االجتمػ
االسػػتبعاد االجتمػػاعي الخاصػػة و  تالفيزيولوجيػػة مػػف العاىػػات التػػي تعيشػػيا فئػػة ذوي االحتياجػػا

لحاجات الخاصػة عدـ احتراـ او  التنابزوره كالتيميش والوصـ والتعيير بالعاىات و في جميع ص
ي ىػػػذا تيػػػـ فػػػالعاىػػػات المسػػػتديمة التػػػي لػػػـ يسػػتطيع أصػػػحابيا تحقيػػػؽ ذاألصػػحاب اإلعاقػػػات و 

التفػوؽ الدراسػي ممػا الوسط مما يقمؿ اندماجيـ وتكيفيـ الدراسي ويحوؿ دوف التحصيؿ الجيد و 
االنسػػحاب ممػػا الميمشػػة إلػػى الركػػوف إلػػى العزلػػة و يمػػـز قصػػرا ىػػذه الفئػػات لدافعيػػة و يقمػػؿ فقػػي ا

لتبلميػذ رة مػع كثػرة ايزيد مػف المشػكبلت التربويػة التػي عرفػت نسػبا كبيػرة خػبلؿ السػنوات األخيػ
ىػػذا مػػا يزيػػد مػػف نسػػب الفاقػػد التعميمػػي خػػافقيف فػػي مسػػارىـ الدراسػػي خاصػػة و البصػػفة عامػػة و 

 الفشؿ الدراسي .الغياب و و  دافعا ىذه الفئة مف التبلميذ إلى الغياب المتكرر
 البيئية اإلحاطة بالعوامؿ السوسيولوجية واالقتصادية والثقافية و أخيرا لقد حاوؿ الباحث و 

عبلقتيا بالفشؿ الدراسي أمبل في انو قد توصؿ إلى فؾ بعض المبس حػوؿ والذاتية لبلستبعاد و 
تبطػػػة بمشػػػكبلت التعمػػػيـ فػػػي الجزائػػػر عمومػػػا وفػػػي االوسػػػاط بعػػػض القضػػػايا االجتماعيػػػة المر 

ت عمػػييـ العوامػؿ التػػي التػػي جنػلفئػة التبلميػػذ بمختمػؼ األطػوار و  الصػحراوية الميمشػػةالريفيػة و 
الفشػػؿ الدراسػػي لمتبلميػػذ.ثػػاـ عوامػػؿ االسػػتبعاد االجتمػػاعي و تػػـ التطػػرؽ إلييػػا بصػػدد كشػػؼ الم
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 المراجع المصادر و قائمة
 القرآن الكريم .

 . 3لساف العرب ج ، ابف منظور .1
دار الطميعػػػة لمنشػػػر ، االجتمػػػاعي أسػػػس العمميػػػة لممنػػػاىج البحػػػث، إحسػػػاف محمػػػد الحسػػػف .2

 . 1981د ط ، بيروت، والتوزيع
 . 1عماف ط ، دار الشرؽ لمنشر و التوزيع، مناىج التعميـ، احمد حسف المقائي .3
معجػػػـ المصػػػطمحات التربويػػػة المعروفػػػة فػػػي  –أحمػػػد حسػػػف المقػػػائي عمػػػي احمػػػد الجمػػػؿ  .4

 . 1999 2ط ، القاىرة، عالـ الكتب، المناىج و طرؽ التدريس
دار الكتػػاب الحػػديث، ، منػػاىج البحػث العممػػي رؤيػة تطبيقيػػة مبسػطة، ير صػػالح الرشػيدبشػ .5

 . 2000، 1ط ، الكويت
احمػػػد عػػػودة عبػػػداهلل، مؤشػػػرات االسػػػتبعاد االجتمػػػاعي وعبلقتيػػػا بػػػالعنؼ الطبلبػػػي، مػػػذكرة  .6

 2012ماجستير، عمـ االجتماع الجريمة، األردف، 
عمػػػـ اجتمػػػاع ، مػػػذكرة ماجسػػػتير، رسػػػيأحمػػػد فريجػػػة انعكاسػػػات الفقػػػر عمػػػى التسػػػرب المد .7

 .2003، جامعة بسكرة الجزائر، التربية
انتصػػار عيسػػػى، التسػػػرب المدرسػػػي لمطػػػبلب المرحمػػػة االبتدائيػػػة، دراسػػػة ميدانيػػػة، سػػػوريا،  .8

1999 . 
 3حامػػػػػد عبػػػػػد السػػػػػبلـ زىػػػػػراف، التوجيػػػػػو و اإلرشػػػػػاد النفسػػػػػي، عػػػػػالـ الكتػػػػػب، القػػػػػاىرة، ط  .9
،1998. 

حػػػػيبلف بػػػػف ىػػػػبلؿ الحػػػػارثي، أثػػػػر العوامػػػػؿ الثقافيػػػػة فػػػػي جنػػػػوح االحػػػػداث، دراة ميدانيػػػػة،  .10
 .2003، الرياض، المممكة العربية السعودية

 1خالػػػػػد وليػػػػػد السػػػػػيوؿ، الصػػػػػحة و السػػػػػبلمة فػػػػػي  البيئػػػػػة المدرسػػػػػية، دار المنػػػػػاىج ط  .11
 . 2005األردف، 
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المنظمػػة العربيػػة  ،مشــكمة التســرب فــي المدرســة االبتدائيــة(: 1973رسػػبلف، عمػػي. ) .12
، القاىرة، ط  .1لمتربية والثقافة والعمـو

 . 1983ب ط ، رشيد لبيب، األسس العامة لمتدريس، دار النيضة العربية، بيروت .13
 . 1982، 2الرفاعي نعيـ، الصحة النفسية مطبعة الرياض، ط  .14
 . 6ط ، الرفاعي نعيـ، الصحة النفسية، مطبعة الرياض .15
 1أساسية فػي البحػث العممػي، مؤسسػة الرسػالة، لبنػاف، ط سعيد إسماعيؿ صيف، قواعد  .16

1994 . 
 .   2009األردف  1دار الثقافة ط ، سعيد عبد العزيز و آخروف، التوجيو المدرسي .17
الجزائػػػر  1سػػػمطاف بمغيػػػث ،دليػػػؿ المػػػربيف فػػػي التعامػػػؿ مػػػع الناشػػػئيف، دار قرطبػػػة ف ط  .18

2007 . 
 1الفكػػر لمطباعػػة و النشػػر بيػػروت، ط شػػياب الػػديف ابػػو عمػػرو، القػػاموس الػػوافي، دار  .19

2003 . 
عائػػػػدة عبػػػػد اهلل ابػػػػو صػػػػائبة، القمػػػػؽ و التحصػػػػيؿ الدراسػػػػي، المركػػػػز العربػػػػي لمخػػػػدمات،  .20

 . 1995عماف، ب ط، 
(: دراسػػة تقييميػػة لظػػاىرة أطفػػاؿ الشػػوارع ومػػدى 2004عبػػد الحػػافظ، نبيمػػة الػػورداني. ) .21

 (.15) 4، مجمة الطفولة والتنمية تأثيرىا في األسرة الفقيرة،
 . 1978عبد اهلل الدائـ، التربية في الببلد العربية دار العمـ لممبلييف د ط بيروت  .22
عبػػدالكريـ المينػػا، عوامػػؿ التسػػرب المدرسػػي لػػدى المنحػػرفيف، دراسػػة ميدانيػػة، الريػػاض،  .23

 .  2001، المممكة العربية السعودية
يػػدى لمطباعػػة و النشػػر عمػػي بوعناقػػة، بمقاسػػـ سػػبلطنية، عمػػـ االجتمػػاع التربػػوي، دار ال .24

 عيف مميمة .
عمػػػػر عبػػػػد الػػػػرحيـ نصػػػػر اهلل، تػػػػدني مسػػػػتوى التحصػػػػيؿ و االنجػػػػاز المدرسػػػػي، اسػػػػبابو،  .25

 . 2004، 1عبلجو، دار وائؿ لنشر، عماف، ط
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فاطمػػة عػػوض صػػابر و ميرفػػت عمػػي خفػػاج، أسػػس و مبػػادئ البحػػث العممػػي  مكتبػػػةو  .26
 . 2002 1مطبعة االشعاع الفنيتيف االسكندرية، ط 

مي، محمد سيد.أطفاؿ في ظروؼ صعبة، اإلسكندرية: دار الوفاء لمطباعة والنشػر، في .27
 150ص 1،2001ط
قاسمي شوقي، معوقات المشاركة الشعبية فػي بػرامج امتصػاص السػكف اليػش، أطروحػة  .28

 .2013دكتوراه، عمـ االجتماع الحضري، جامعة بسكرة الجزائر، 
 .2003وولؼ وآخروف، المشكبلت السموكية عند األطفاؿ ، كيرنؾ .29
 بيروت . 2إلماـ إسماعيؿ بف حمادي الجوىري، معجـ الصحاح ،دار المعرفة ط  .30
أسػػػباب الرسػػػوب فػػػي البكالوريػػػا فػػػي رأي األسػػػاتذة واالوليػػػاء، عػػػروض ، لحػػػرش محمػػػد .31

يا المجتمػع، منشػورات االياـ الوطنيػة الثالثػة لعمػـ الػنفس وعمػـو التربيػة حػوؿ عمػـ الػنفس وقضػا
 .1998الجزائر، ، ، دار الحكمة1جامعة الجزائر، ج

لخضػػػػر زروؽ دليػػػػؿ المصػػػػطمح التربػػػػوي الػػػػوظيفي لممعممػػػػيف و االسػػػػاتذة، دار ىومػػػػة  .32
 لمنشر و لتوزيع د ط الجزائر . 

لميػػػػاء مجاديدنػػػػداف ،تشػػػػغيؿ االطفػػػػاؿ فػػػػي الجزائر،دراسػػػػة ميدانيػػػػة فػػػػي وسػػػػط حضػػػػري  .33
 .2014الجزاائر ، 1،تاكسيدج لمنشر ،ط
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 وزارة التعميـ العالي و البحث العممي
 بسكرة -جامعة محمد خيضر

 كمية اآلداب و العمو ـ االجتماعية
 قسـ العمـو االجتماعية

 
 استمارة خاصة ب:

 االستبعاد اإلجتماعي لمتمميذ و عالقتو بالتأخر الدراسي 
 دراسة ميدانية عمى المتربصيف بمركز التكويف الميني والتمييف ببمدية الدبيمة والية الوادي  
 

 أطروحة نياية الدراسة لنيؿ شيادة دكتوراه العمـو في عمـ اجتماع التربية
 عزيزي المتربص /عزيزتي المتربصة

قتػػػػو بالتػػػػأخر إف ىػػػػذه االسػػػػتمارة تيػػػػدؼ إلػػػػى دراسػػػػة حػػػػوؿ اإلسػػػػبعاد االجتمػػػػاعي لمتمميػػػػذ وعبل
المدرسػػػي  وبمػػػا انػػػؾ  معنػػػي بيػػػا األمػػػر نرجػػػو منػػػؾ أف تجيبنػػػا عمػػػى األسػػػئمة المطروحػػػة بكػػػؿ 

و نؤكد لػؾ إف إجابتػؾ عمػى ىػذه األسػئمة ، في الخانة المناسبة xوضوح وذلؾ بوضع العبلمة 
سػػػػرية و لػػػػف تسػػػػتخدـ إال ألغػػػػراض البحػػػػث العممػػػػي و لػػػػؾ منػػػػا فػػػػائؽ االحتػػػػراـ عمػػػػى تعاونػػػػؾ 

 .ومشاركتؾ
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 البيانات الشخصية 
 الجنس :   ذكر             أنثى      

 
 المستوى الدراسي : ابتدائي            متوسط              ثانوي 

 المحور األوؿ : مؤثرات االستبعاد اإلجتماعية 
 ىؿ تعيش مع ابويؾ داخؿ البيت :   -01

 نعـ           ال                   أحيانا 
 كيؼ كاف  يعاممؾ والديؾ ؟  -02

 نعـ           ال                  أحيانا   
 ما طبيعة الجو األسري السائد داخل البيت؟ -03 -

 نعـ           ال                 أحيانا 
 هل كانوا يعيرون و يسمونك باسم ال تخب  -04 -

 ال                  أحيانا             نعـ
 ىؿ كاف الجو األسري السائد داخؿ البيت يساعدؾ عمى دراستؾ ؟  -05

 نعـ            ال                  أحيانا
 كيف هي طبيعة أصدقاؤك؟ -06 -

 
 نعم              ال                      أخيانا

 

 مؤثرات االستبعاد االقتصادية المحور الثاني : 
 من يتك ل بإعالة أسرتك؟    01

   األب            األـ               معا             أخر     

 هل كان الدخل األسري يك ي لمتطلبات اختياجاتك ؟ 02

 نعم                  ال                 أخيانا

 



 مبلحؽ 
 

 
    

 لتلبية متطلباتك المدرسية؟هل كنت تلتجر لممارسة عمل  03

 نعـ            ال                أحيانا      

 هل لديك أخوة يزاولون الدراسة ولهم مصاريف من ن س الدخل؟  04

 نعم                ال                   اخيانا  

 

 هل كان أهلك يسددون ن قاتك المدرسية ؟ 05

 نعـ             ال                 أحيانا  

 هل السكن الذي كنت تسكن  هش و قليل الغرف؟ 06

 نعـ              ال  

هللل كانللت  للروف الراخللة داخللل البيللت تسللاعدك عللل  المللذاكرة واالهتمللام بدراسللتك؟     -12

 نعم                          ال                   أخيانا

 
 مؤثرات االستبعاد الثقافية  : المحور الثالث 

 ما هو المستوى الدراسي لأل ؟ -01 -

 أبتدائي          متوسط                ثانوي               جامعي 

 ما هو المستوى الدراسي لألم؟ -02 -

 أبتدائي          متوسط                ثانوي               جامعي  -

 كان والديك يزوران المدرسة ألجل متابعة نتائجك الدراسية؟هل  -03 -

 نعم                   ال                  اخيانا

 كيف كانت تألجعك األسرة عند نجاخك؟ -   -
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 نعم                   ال                  اخيانا

 هل يتوفر بيتكم عل  مكتبة منزلية؟ -  

 نعم                   ال                  

 هل كان يتوفر بيتكم عل  خدمة األنترنت؟ -  

 نعم                   ال                 

 من كان يساعدك عل  المذاكرة في البيت؟-07 -

 نعم                   ال                  أخيانا -

 

 للخوار والنقاش خول القضايا التي تتعلق بالدراسة داخل البيت؟هل والديك يمنخاك ال رصة  -08

 نعم                   ال                  اخيانا

 

 

 ما هو السب  وراء انقطار ال تاة الدراسة في أسرتك؟ -11

 نعم                   ال                  اخيانا

 ودينية ؟هل كنت تتابع برامج ترفيهية ورياضية -01

 نعم                   ال                  اخيانا

 مؤثرات االستبعاد البيئية المحور الرابع : 

 ؟أين كانت  تصنف  المنطقة  مخل سكناك  -01

 نعم                     ال                     اخيانا 

 

 ما هو تقديرك للمسافة بين البيت والمدرسة ؟ -02

 ال                   احيانا                 نعـ    

 ؟هل ت خرك عن الدراسة بسب  طبيعة الجو صي ا و ألتاءا -03
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 نعـ                      ال                   احيانا

 هل كان يتوفر النقل المدرسي في قريتكم  ؟ -04

 نعـ                    ال                    احيانا

 هل كان انقطار ال تاة عن المدرسة بسب  صعوبة المسالك و الطرق؟ -05

 نعـ                    ال                   احيانا

 

 مؤثرات االستبعاد الذاتية المحور الخامس : 

 هل كنت تخاف من الذها  للمدرسة ؟ -01 -

 نعـ                     ال                  أحيانا

 كان يعاملك غيرك بسخرية ألنك ال تألبههم جسديا؟ هل  -02

 نعـ                      ال              أحيانا

 هل كنت تألارك زمالءك في الدراسة و اللع  ؟-03

 نعـ                     ال                 أحيانا

 هل كنت تألعر بالقلق و التوتر خيال نتائجك الدراسية ؟ -04

 ال                     أحيانا              نعـ 

 هل كنت تتعر  للعقا  الجسدي و المعنوي عند خصولك عل  نتئج سيئة ؟ -05

 نعـ                ال                    أحيانا
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á�îÜÈnÛa@ï��öa‡niüa  -     Enseignements Primaire 
É��íŒìm@‰�îßýnÛa@ë@pb���û¾a@@@@M@ Répartition des élèves et des établissements éducatifs 

   Année Scolaire  2016/2017  ا�	را��� ا����

 ا�����ـ�ت
  Salles  - ا����ــ�ت    Nbr.d’Elèves  -  ��د ا�����  Ecoles    -   ا���ارس

ا����� . ش.  م
)T.O.C ( 

Communes ب ا���د������ �$#� ا��)����� ا���د ا'&�ث�$#"  ا��!� ع ��رة ا
Nbre Capacité Total Dont filles Nbre Dont utilisées 

 El-Oued 35 736 743 375 12 706 25 000 15 70 ا�ـــ�ادي         
 Kouinine 27 56 62 844 657 1 280 2 7 �����ـــ�
 Reguiba 35 205 207 349 3 231 7 080 4 27 ا�����ــــ�

 Hamraia 22 33 33 346 725 320 1 4 ا����ا�ـــ�
 Guemar 30 223 223 191 3 732 6 760 5 29 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 31 76 82 179 1 508 2 880 2 9 Taghzout 
 Ouermes 27 36 39 487 058 1 200 1 6 ور�ـــــ�س
 Debila 32 146 146 223 2 689 4 320 4 19 ا�	 ��ــــــ�

 H. Abdelkrim 32 111 115 786 1 685 3 640 2 13 ا�$��#"�	 / ح
 H. Khelifa 36 183 183 091 3 534 6 920 4 20 (��ـ) &�ـ�%�

 Trifaoui 35 50 53 901 856 1 920 1 6 ا�*��%�وي

 Magrane 36 143 146 519 2 262 5 640 2 16 ا��,ــــ�ن
 S. Aoun 38 68 73 321 1 744 2 640 2 10 ��	ي "ــ�ن

 Robbah 29 127 137 924 1 979 3 160 2 13 ا�� ــــ�ح
 Nakhla 27 91 92 134 1 454 2 400 2 11 ا��-�ـــــ�
 El-Ogla 33 42 42 653 373 1 800 1 5 ا�.,�ـــــ�

 Bayadha 32 187 197 002 3 252 6 320 4 20 ا����/ـــ�

 T. Larbi 30 45 45 642 359 1 560 1 6 ا�*��0 ا�.� )
 B. Guecha 18 30 33 272 584 200 1 4  � �1ــــ�
 D. El-Ma 42 41 41 795 725 1 680 1 6 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 31 122 128 902 1 969 3 080 4 21 M. Ouensa 
 O. El-Alenda 24 69 75 843 802 1 960 10 وادي ا�.ـ�ـ�ـ	ه

 El Meghaier 30 232 239 371 3 098 7 160 5 22 ا����ـــــ�

 S. Khellil 29 40 40 543 146 1 960 5 ��ـ	ي &ـ��ـ5
 Still 33 25 25 369 813 960 3 ا�*�ـــــ5

 O. Touyour 27 65 65 828 759 1 800 1 7 ام ا�*�ــــ�ر
32 226 226 487 3 332 7 160 5 22 �7�.ـــــ� Djamaa 

 S. Amrane 30 108 119 691 1 542 3 320 4 14 ��ـ	ي "ـ��ان
 M’Rara 30 44 44 615 310 1 800 1 4 ا��ــــــ�اره

��ـــــ	�ــ� 29 50 50 684 459 1 600 5 Tendla 

)� .��� T.  Wilaya 32 610 3 703 3 367 56 343 118 520 92 414 ا� 
�	���ـ� ا��9 �ـــ� : ا��8	ر  /Source: D. Education 



                                                                                                                        Monographie 2016 
 
² 

 

pb�í‡ÜjÛa@k�y 

Enseignements Primair

  Année Scolaire 

  ا������* �!� ع
Total. 

Enseignants

ا��)�,�� ن 
  ا'دار� ن

P.Adminstratif 
Communes  

   1 032107 El-Oued 
71 9 Kouinine 

291 29 Reguiba 

35 3 Hamraia 

296 34 Guemar 

105 13 Taghzout 

47 7 Ouermes 

200 23 Debila 

156 17 H.A.delkrim 

262 30 H. Khelifa 

72 10 Trifaoui 

213 22 Magrane 

108 13 S. Aoun 

161 17 Robbah 

109 13 Nakhla 

55 6 El-Ogla 

251 26 Bayadha 

60 7 T. Larbi 

28 3 B. Guecha 

66 8 D. El-Ma 

190 18 M. Ouensa 

77 9 O. El-Alenda 

279 32 El Meghaier 

49 5 S. Khellil 

35 5 Still 

75 8 O. Touyour 

293 31 Djamaa 

133 17 S. Amrane 

47 4 M’Rara 

58 4 Tendla 

4 854530 T.  Wilaya 

 Source: D. Education 
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á�îÜÈnÛa@ï��öa‡niüa@M@ @É��íŒìmµàÜÈ¾a@pb�í‡ÜjÛa@k�y
Enseignements Primaire - Répartition des effectifs enseignants par commune

  2016/2017Année Scolaire  ا�	را��� ا����

Permanent ن ��   Vacataire    ا��-
�!� ع

Total. 
Enseignants  

  �$#" &)ـــ�ء
Dt.Femmes  

  ��د ا������*
Nbr. 

Enseignants  

  �$#" &)ـــ�ء
Dt.Femmes  

   801 4 4 1 032 
53 0 0  
172 1 1  
19 3 1  
199 0 0  
82 0 0  
34 0 0  
129 0 0  
87 0 0  
141 0 0  
38 0 0  
135 0 0  
69 2 2  
97 0 0  
65 0 0  
28 0 0  
146 0 0  
32 3 2  
14 1 1  
32 3 1  
71 4 1  
35 2 1  
191 0 0  
35 0 0  
26 0 0  
47 0 0  
209 0 0  
102 0 0  
29 0 0  
36 0 0  

3 154 23 14 4 854 
Source: D. Education/  �ـــ� ا��9 �ـ�	��� :ا��8	ر 

Permanent Vacataire Total

9

1 686

3 154

14

3 168

Enseignements Primaire -Répartition des effectifs enseignants par sexe
(A.S 2016/2017)
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Répartition des effectifs enseignants par commune 

  ا�����ـ�ت

 ermanent  ا�� ظ0 ن

  ��د ا������*
Nbr. 

Enseignants  
 028 1  ا�ـــ�ادي  

 71 �����ـــ�
 290 ا�����ــــ�

 32 ا����ا�ـــ�
 296 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 105 
 47 ور�ـــــ�س
 200 ا�	 ��ــــــ�

 156 "�	 ا�$��#/ ح
 262 (��ـ) &�ـ�%�

 72 ا�*��%�وي
 213 ا��,ــــ�ن

 106 ��	ي "ــ�ن
 161 ا�� ــــ�ح
 109 ا��-�ـــــ�
 55 ا�.,�ـــــ�

 251 ا����/ـــ�
 57 ا�*��0 ا�.� )

 27  � �1ــــ�
 63 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 186 
 75 وادي ا�.ـ�ـ�ـ	ه

 279 ا����ـــــ�
 49 ��ـ	ي &ـ��ـ5

 35 ا�*�ـــــ5
 75 ام ا�*�ــــ�ر

293 �7�.ـــــ� 
 133 ��ـ	ي "ـ��ان

 47 ا��ــــــ�اره
��ـــــ	�ــ� 58 

)� .��� 831 4 ا� 

)a(  
par sexe

Homme

Femme
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@ @

á�îÜÈnÛa@@@ï��öa‡niüaM@pb�í‡ÜjÛa@k�y@ò�î�Š‡¾a@áÇb�İ¾a@ÉíŒì�m 

Enseignements Primaire - Répartition des cantines scolaires par commune 
   Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

  ا�����ـ�ت

��د 
   (*)ا����5ـ"

Nbr. 
Cantines  

��رة 
  ا������ب
Capacité  

  ��د ا��)����0*
Nbr. 

Bénéficiaires  

  ا�� م/  و��6ت
Repas / 

jour  

  )دج 3 10(ا���8ا&�� ا�)$ ��  
Budget annuel 

(103DA)  
Communes  

 El-Oued 771,30 163 269 21 269 21 000 14 70  ا�ـــ�ادي          
 Kouinine 656,80 10 384 1 384 1 400 1 7 �����ـــ�
 Reguiba 255,60 40 228 5 228 5 400 5 27 ا�����ــــ�

 Hamraia 727,80 4 614 614 800 4 ا����ا�ـــ�
 Guemar 874,60 43 698 5 698 5 800 5 29 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 676,20 14 906 1 906 1 200 1 6 Taghzout 
 Ouermes 007,00 7 910 910 200 1 6 ور�ـــــ�س
 Debila 091,60 30 908 3 908 3 800 3 19 ا�	 ��ــــــ�

 H.A.delkrim 562,00 23 060 3 060 3 600 2 13 "�	 ا�$��#/ ح
 H. Khelifa 980,40 41 452 5 452 5 000 4 20 (��ـ) &�ـ�%�

 Trifaoui 065,90 12 567 1 567 1 200 1 6 ا�*��%�وي
 Magrane 024,30 32 159 4 159 4 400 3 17 ا��,ــــ�ن

 S. Aoun 148,90 18 357 2 357 2 000 2 10 ��	ي "ــ�ن
 Robbah 047,10 24 123 3 123 3 600 2 13 ا�� ــــ�ح
 Nakhla 905,20 12 676 1 676 1 200 2 11 ا��-�ـــــ�
 El-Ogla 047,50 9 175 1 175 1 000 1 5 ا�.,�ـــــ�

 Bayadha 591,40 37 882 4 882 4 000 4 20 ا����/ـــ�
 T. Larbi 654,80 8 124 1 124 1 200 1 6 ا�*��0 ا�.� )

 B. Guecha 911,60 3 508 508 000 1 5  � �1ــــ�
 D. El-Ma 224,60 9 198 1 198 1 200 1 6 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 238,60 23 018 3 018 3 200 4 21 M. Ouensa 
 O. El-Alenda 665,50 11 515 1 515 1 800 1 9 وادي ا�.ـ�ـ�ـ	ه

 El Meghaier 058,40 43 592 5 592 5 000 3 15 ا����ـــــ�
 S. Khellil 553,70 7 981 981 800 4 ��ـ	ي &ـ��ـ5

 Still 374,60 5 698 698 600 3 ا�*�ـــــ5
 O. Touyour 719,40 11 522 1 522 1 400 1 7 ام ا�*�ــــ�ر

444,40 44 772 5 772 5 800 3 19 �7�.ـــــ� Djamaa 
 S. Amrane 692,90 23 077 3 077 3 600 2 13 ��ـ	ي "ـ��ان

 M’Rara 124,50 9 185 1 185 1 600 3 ا��ــــــ�اره
��ـــــ	�ــ� 079,30 10 309 1 309 1 800 1 9 Tendla 

)� .��� T.  Wilaya 175,90 738 867 95 867 95 600 80 403 ا� 

  �<> �)�=> �;ط��م �#$�198  (*)

 Source: D. Education    -  �ـــ� ا��9 �ـ�	��� :ا��8	ر
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á�îÜÈnÛa@@@ï��öa‡niüaM@‹��àÈÛa@k�y@‰�îßýnÛa@É��íŒìm 
Enseignements Primaire - Répartition des élèves selon l'âge   

 
    Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

 ا���	�ـ�ت
)���( ا�%�Aت ا�.�ـــ���  Groupes d’âges (an) ع��Cا�� 

Total Communes  
6-  6 7 8 9 10 11 12 13 + 13 

 El-Oued 706 25 87 119 330 795 350 3 135 4 331 4 243 4 410 4 906 3  ا�ـــ�ادي             
 Kouinine 657 1 2 4 11 23 221 267 269 285 290 285 �����ـــ�
 Reguiba 231 7 43 71 136 301 978 076 1 138 1 169 1 204 1 115 1 ا�����ــــ�

 Hamraia 725 4 9 12 39 103 99 105 117 127 110 ا����ا�ـــ�
 Guemar 732 6 30 39 104 222 018 1 052 1 094 1 094 1 007 1 072 1 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 508 2 15 23 47 130 347 365 350 408 449 374 Taghzout 
 Ouermes 058 1 4 5 21 87 136 170 189 187 103 156 ور�ـــــ�س
 Debila 689 4 20 33 74 199 635 840 701 757 744 686 ا�	 ��ــــــ�

 H.A.delkrim 685 3 11 21 53 90 447 565 608 611 645 634 ا�$��#. ع.ح
 H. Khelifa 534 6 18 37 104 243 852 956 063 1 216 1 023 1 022 1 &�ـ�%�.  ح

 Trifaoui 856 1 2 24 38 78 299 264 267 304 284 296 ا�*��%�وي
 Magrane 262 5 24 46 99 255 704 790 831 894 817 802 ا��,ــــ�ن

 S. Aoun 744 2 26 30 72 148 353 420 383 440 479 393 ��	ي "ــ�ن
 Robbah 979 3 31 35 63 183 582 586 631 588 657 623 ا�� ــــ�ح
 Nakhla 454 2 14 27 52 99 395 340 309 415 413 390 ا��-�ـــــ�
 El-Ogla 373 1 11 17 28 72 169 202 227 226 214 207 ا�.,�ـــــ�

 Bayadha 252 6 13 47 57 191 863 987 964 038 1 055 1 037 1 ا����/ـــ�
 T. Larbi 359 1 7 13 39 69 184 238 187 208 210 204 ا�.� ). ط

 B. Guecha 584 3 2 6 11 86 97 98 95 106 80  � �1ــــ�
 D. El-Ma 725 1 28 24 51 97 239 262 255 269 280 220 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 969 3 13 23 73 251 540 673 515 628 703 550 M. Ouensa 
 O. Alenda 802 1 8 14 28 74 224 276 284 263 326 305 ا�.ـ�ـ�ـ	ه. و

 El Meghaier 098 7 35 61 118 242 020 1 149 1 159 1 008 1 198 1 108 1 ا����ـــــ�
 S. Khellil 146 1 12 11 31 52 143 187 165 158 194 193 ��ـ	ي &ـ��ـ5

 Still 813 2 3 22 44 105 142 128 84 145 138 ا�*�ـــــ5
 O. Touyour 759 1 8 5 14 62 197 318 251 323 308 273 ام ا�*�ــــ�ر

332 7 55 77 162 317 902 126 1 139 1 154 1 188 1 212 1 �7�.ـــــ� Djamaa 
 S. Amrane 542 3 17 39 56 134 482 527 596 631 578 482 "ـ��ان . س

 M’Rara 310 1 20 19 36 79 161 197 205 189 242 162 ا��ــــــ�اره
��ـــــ	�ــ� 459 1 13 25 51 87 205 221 215 235 243 164 Tendla 

E� .��F�343 118 576 903 988 1 674 4 940 15 527 18 657 18 237 19 642 19 199 18 ا� T.  Wilaya 

�	���ـ� ا��9 �ـــ� : ا��8	ر  /Source: D. Education 
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Á�ìn¾a@á�îÜÈnÛa@@@@@@@M     Enseignements moyen 

pb���û¾a@ë@‰�îßýnÛa@É��íŒìm      @M@  Répartition des élèves et des établissements éducatifs 

   Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

 ا�����ـ�ت

 Nbr.d’Elèves  -��د ا�����   C.E.M   -ا��� ��5ت  
 اAB اج ا��@? ��/ ع

Nbr 
D.Pédagogique 

 Salles  - ا����ــ�ت  
ا����� . ش.  م

)T.O.C ( Communes ا���د 
Nbre 

��رة 
 ا������ب

Capacité 

 ا��!� ع
Total 

 �$#" ا'&�ث
Dont filles 

 ا���د
Nbre 

 �$#� ا��)�����
Dont utilisées 

                    

 El-Oued 33 418 432 419 906 6 315 14 360 16 24 ا�ـــ�ادي
 Kouinine 34 28 28 27 449 948 080 1 2 �����ـــ�
 Reguiba 39 85 85 101 625 1 349 3 000 3 6 ا�����ــــ�

 Hamraia 36 11 12 11 210 429 360 1 ا����ا�ـــ�
 Guemar 38 101 103 114 920 1 871 3 360 3 7 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 32 45 45 45 748 459 1 680 1 3 Taghzout 
 Ouermes 23 24 24 21 293 561 840 2 ور�ـــــ�س
 Debila 31 83 85 83 287 1 626 2 240 3 6 ا�	 ��ــــــ�

 H. Abdelkrim 24 79 80 67 990 955 1 000 3 6 "�	 ا�$��#/ ح
 H. Khelifa 39 86 86 97 648 1 354 3 480 3 6 (��ـ) &�ـ�%�

 Trifaoui 33 29 29 29 466 943 840 2 ا�*��%�وي
 Magrane 29 93 94 90 341 1 710 2 880 2 7 ا��,ــــ�ن

 S. Aoun 28 47 50 46 660 391 1 560 1 4 ��	ي "ــ�ن
 Robbah 31 67 73 69 112 1 242 2 520 2 4 ا�� ــــ�ح
 Nakhla 35 41 41 43 730 440 1 560 1 3 ا��-�ـــــ�
 El-Ogla 26 29 29 24 385 740 840 2 ا�.,�ـــــ�

 Bayadha 33 111 112 113 860 1 719 3 200 4 7 ا����/ـــ�
 T. Larbi 53 13 13 24 322 684 080 1 1 ا�*��0 ا�.� )

 B. Guecha 22 13 13 12 98 291 080 1 1  � �1ــــ�
 D. El-Ma 53 16 16 25 462 855 480 1 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 38 49 54 62 957 048 2 400 2 4 M. Ouensa 
 O. El-Alenda 37 23 24 30 408 879 960 2 وادي ا�.ـ�ـ�ـ	ه

 El Meghaier 32 133 139 142 105 2 412 4 640 5 9 ا����ـــــ�
 S. Khellil 23 26 26 22 296 590 560 1 2 ��ـ	ي &ـ��ـ5

 Still 27 16 16 14 225 434 480 1 ا�*�ـــــ5
 O. Touyour 35 29 29 32 486 009 1 960 2 ام ا�*�ــــ�ر

32 132 132 132 039 2 191 4 280 5 8 �7�.ـــــ� Djamaa 
 S. Amrane 28 67 69 51 945 920 1 400 2 5 ��ـ	ي "ـ��ان

 M’Rara 39 17 17 23 305 669 480 1 ا��ــــــ�اره
��ـــــ	�ــ� 27 30 30 28 389 823 200 1 2 Tendla 

)� .��� T.  Wilaya 33 941 1 986 1 996 1 667 31 857 64 800 74 131 ا� 

�	���ـ� ا��9 �ـــ� : ا��8	ر  /Source: D. Education 
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pb�í‡ÜjÛa@k�y 

Enseignements Moyen

Année    

ة �!� عC��Bا  
Total. 

Enseignants

ا��)�,�� ن 
  ا'دار� ن

P.Adminstratif 
Communes  

   727 509 El-Oued 
49 39 Kouinine 
180 139 Reguiba 
28 26 Hamraia 
197 155 Guemar 
81 64 Taghzout 
38 37 Ouermes 
143 123 Debila 
115 109 H.A.delkrim 
164 121 H. Khelifa 
52 38 Trifaoui 
156 118 Magrane 
79 76 S. Aoun 
121 86 Robbah 
76 62 Nakhla 
41 36 El-Ogla 
201 141 Bayadha 
39 27 T. Larbi 
20 22 B. Guecha 
47 33 D. El-Ma 
109 104 M. Ouensa 
52 37 O. El-Alenda 
247 186 El Meghaier 
37 46 S. Khellil 
24 26 Still 
57 46 O. Touyour 
232 169 Djamaa 
115 93 S. Amrane 
39 29 M’Rara 
48 34 Tendla 

3 514 2 731 T.  Wilaya 

 Source: D. Education 
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á�îÜÈnÛa@Á�ìn¾a@@M@ @É��íŒìmñ‰mb�þa@pb�í‡ÜjÛa@k�y
Moyen - Répartition des effectifs enseignants par commune

Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

Permanent ن ��   Vacataire    ا��-
�!� ع

Total. 
Enseignants  

 

  �$#" &)ـــ�ء
Dt.Femmes  

ة��د C��Bا  
Nbr. 

Enseignants  

  �$#" &)ـــ�ء
Dt.Femmes  

   432 28 13  
25 1 1 
83 10 5  
12 4 3 
109 4 1  
49 0 0 
23 2 2 
71 13 9  
50 6 3  
55 10 6  
20 6 3 
44 23 14  
28 8 5 
52 9 6  
31 3 1 
16 3 1 
87 12 4  
15 10 6 
3 6 1 
9 19 2 
25 19 10  
19 7 4 
151 25 18  
22 3 2 
12 1 1 
35 3 2 
158 9 7  
70 3 1  
22 4 3 
24 7 2 

1 752 258 136  
Source: D. Education/ � ـــ� ا��@?�ـ���@� :ا���Dر 

Permanent Vacataire Total

122

1 6261 752

136

1 888

Enseignements Moyen 
Répartition des effectifs enseignants par sexe (A.S 2016/2017

2016
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Répartition des effectifs enseignants par commune 

  ا�����ـ�ت

 ermanent  ا�� ظ0 ن

ة��د C��Bا  
Nbr. 

Enseignants  
 699  ا�ـــ�ادي  

 48 �����ـــ�
 170 ا�����ــــ�

 24 ا����ا�ـــ�
 193 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 81 
 36 ور�ـــــ�س
 130 ا�	 ��ــــــ�

 109 "�	 ا�$��#/ ح
 154 (��ـ) &�ـ�%�

 46 ا�*��%�وي
 133 ا��,ــــ�ن

 71 ��	ي "ــ�ن
 112 ا�� ــــ�ح
 73 ا��-�ـــــ�
 38 ا�.,�ـــــ�

 189 ا����/ـــ�
 29 ا�*��0 ا�.� )

 14  � �1ــــ�
 28 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 90 
 45 وادي ا�.ـ�ـ�ـ	ه

 222 ا����ـــــ�
 34 ��ـ	ي &ـ��ـ5

 23 ا�*�ـــــ5
 54 ا�*�ــــ�رام 

223 �7�.ـــــ� 
 112 ��ـ	ي "ـ��ان

 35 ا��ــــــ�اره
��ـــــ	�ــ� 41 

)� .��� 256 3 ا� 

)a(  

2017)

Homme

Femme
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@@@Á�ìn¾a@á�îÜÈnÛaM@@ÉíŒì�mpbîÜ‚a†@Ñ—äÛa@pb�í‡ÜjÛa@k�y 

Enseignements Moyen - Répartition des Demi-pensions par commune 

   Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

 ا�����ـ�ت
F�Gدا HD& "ب ��د ا����5ـ������ ا�� م/ و��6ت  ��د ا��)����0* ��رة ا

Communes  
Nbr. Demi-pensions Capacité  Nbr. Bénéficiaires  Repas / jour  

              

 El-Oued 106 106 200 1 ا�ـــ�ادي

 Kouinine 0 0 0 0 �����ـــ�

 Reguiba 611 611 600 3 ا�����ــــ�

 Hamraia 200 200 200 1 ا����ا�ـــ�

 Guemar 594 594 400 2 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 155 155 200 1 Taghzout 

 Ouermes 282 282 200 1 ور�ـــــ�س

 Debila 298 298 200 1 ا�	 ��ــــــ�

 H.A.delkrim 133 133 200 1 "�	 ا�$��#/ ح

 H. Khelifa 419 419 400 2 (��ـ) &�ـ�%�

 Trifaoui 97 97 200 1 ا�*��%�وي

 Magrane 250 250 200 1 ا��,ــــ�ن

 S. Aoun 803 803 400 2 ��	ي "ــ�ن

 Robbah 116 116 200 1 ا�� ــــ�ح

 Nakhla 511 511 200 1 ا��-�ـــــ�

 El-Ogla 0 0 0 0 ا�.,�ـــــ�

 Bayadha 0 0 0 0 ا����/ـــ�

 T. Larbi 132 132 200 1 ا�*��0 ا�.� )

 B. Guecha 274 274 200 1  � �1ــــ�

 D. El-Ma 597 597 200 1 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 720 720 600 3 M. Ouensa 

 O. El-Alenda 131 131 200 1 وادي ا�.ـ�ـ�ـ	ه

 El Meghaier 190 190 200 1 ا����ـــــ�

 S. Khellil 596 596 400 2 ��ـ	ي &ـ��ـ5

 Still 165 165 200 1 ا�*�ـــــ5

 O. Touyour 78 78 200 1 ام ا�*�ــــ�ر

113 113 200 1 �7�.ـــــ� Djamaa 

 S. Amrane 395 395 200 1 ��ـ	ي "ـ��ان

 M’Rara 184 184 200 1 ا��ــــــ�اره

��ـــــ	�ــ� 0 0 0 0 Tendla 

)� .��� T.  Wilaya 150 8 150 8 800 6 34 ا� 

�	���ـ� ا��9 �ـــ�  : ا��8	ر -    Source: D. Education 
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@á�îÜÈnÛaðìãbrÛa@@@@@@@@M     Enseignements Secondaire 

pb���û¾a@ë@‰�îßýnÛa@É��íŒìm      @M@  Répartition des élèves et des établissements éducatifs 

   Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

 ا�����ـ�ت

 Nbr.d’Elèves  -��د ا�����   Lycées   -  ا��I& ��ت
 اAB اج ا��@? ��/ ع

Nbr 
D.Pédagogique 

 Salles  - ا����ــ�ت  
ا����� . ش.  م

)T.O.C ( Communes ا���د 
Nbre 

��رة 
 ا������ب
Capacité 

 ا��!� ع
Total 

 �$#" ا'&�ث
Dont filles 

 ا���د
Nbre 

 �$#� ا��)�����
Dont utilisées 

                    

 El-Oued 27 237 243 205 815 3 612 6 600 12 11 ا�ـــ�ادي
 Kouinine 15 23 33 23 263 498 800 1 2 �����ـــ�
 Reguiba 35 38 40 47 812 392 1 800 1 2 ا�����ــــ�

 Hamraia 17 9 12 9 119 207 800 1 ا����ا�ـــ�
 Guemar 31 61 64 66 057 1 955 1 800 2 3 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 36 19 19 22 381 693 000 1 1 Taghzout 
 Ouermes 20 14 14 12 183 278 800 1 ور�ـــــ�س
 Debila 24 55 60 57 803 422 1 800 2 3 ا�	 ��ــــــ�

 H. Abdelkrim 23 48 48 45 603 120 1 400 2 3 "�	 ا�$��#/ ح
 H. Khelifa 34 43 43 50 792 447 1 400 2 3 (��ـ) &�ـ�%�

 Trifaoui 24 14 18 13 245 426 800 1 ا�*��%�وي
 Magrane 19 40 54 38 574 039 1 200 3 3 ا��,ــــ�ن

 S. Aoun 52 12 12 20 357 619 800 1 ��	ي "ــ�ن
 Robbah 18 47 66 40 663 170 1 000 2 2 ا�� ــــ�ح
 Nakhla 36 18 19 22 416 680 800 1 ا��-�ـــــ�
 El-Ogla 28 12 12 14 204 340 800 1 ا�.,�ـــــ�

 Bayadha 25 54 63 55 911 571 1 400 2 3 ا����/ـــ�
 T. Larbi 29 13 13 15 212 375 800 1 ا�*��0 ا�.� )

 B. Guecha 0 0 0 0 0 0 0 0  � �1ــــ�
 D. El-Ma 28 12 12 13 172 336 800 1 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 39 17 17 21 344 662 800 1 M. Ouensa 
 O. El-Alenda 32 12 12 12 198 389 800 1 وادي ا�.ـ�ـ�ـ	ه

 El Meghaier 26 74 88 71 373 1 323 2 500 3 4 ا����ـــــ�
 S. Khellil 25 9 12 10 196 294 800 1 ��ـ	ي &ـ��ـ5

 Still 17 10 12 9 133 207 800 1 ا�*�ـــــ5
 O. Touyour 36 14 14 16 315 509 520 1 1 ام ا�*�ــــ�ر

29 83 86 90 512 1 534 2 400 4 4 �7�.ـــــ� Djamaa 
 S. Amrane 33 28 28 31 581 918 400 1 2 ��ـ	ي "ـ��ان

 M’Rara 28 14 14 15 225 386 800 1 ا��ــــــ�اره
��ـــــ	�ــ� 35 14 14 18 301 494 800 1 Tendla 

)� .��� T.  Wilaya 27 044 1 142 1 059 1 760 17 896 30 220 57 61 ا� 

�	���ـ� ا��9 �ـــ� : ا��8	ر  /Source: D. Education 
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pb�í‡ÜjÛa@k�y 

Enseignements Secondaire

Année Scolaire   

ة �!� عC��Bا  
Total. 

Enseignants

ا��)�,�� ن 
  ا'دار� ن

P.Adminstratif 
Communes  

   470 406 El-Oued 
54 61 Kouinine 
107 76 Reguiba 
19 30 Hamraia 
141 112 Guemar 
50 33 Taghzout 
29 30 Ouermes 
125 116 Debila 
100 104 H.A.delkrim 
110 104 H. Khelifa 
31 39 Trifaoui 
86 95 Magrane 
43 35 S. Aoun 
91 87 Robbah 
49 40 Nakhla 
31 30 El-Ogla 
126 106 Bayadha 
35 30 T. Larbi 
0 0 B. Guecha 
28 30 D. El-Ma 
49 37 M. Ouensa 
27 10 O. El-Alenda 
159 133 El Meghaier 
22 29 S. Khellil 
21 27 Still 
35 30 O. Touyour 
193 158 Djamaa 
67 64 S. Amrane 
33 28 M’Rara 
39 28 Tendla 

2 370 2 108 T.  Wilaya 

 Source: D. Education 

0
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1 500
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Répartition des effectifs enseignants 
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á�îÜÈnÛa@@ðìãbrÛa@M@ @É��íŒìmñ‰mb�þa@pb�í‡ÜjÛa@k�y
Secondaire - Répartition des effectifs enseignants par commune

Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

Permanent ن ��   Vacataire    ا��-
�!� ع

Total. 
Enseignants  

 

  �$#" &)ـــ�ء
Dt.Femmes  

ة��د C��Bا  
Nbr. 

Enseignants  

  �$#" &)ـــ�ء
Dt.Femmes  

   259 11 9 
33 0 0 
36 9 3  
9 2 0 
70 1 1  
24 0 0 
9 3 0 
47 12 7  
39 8 6  
32 14 8  
10 5 1 
16 13 6 
20 5 2 
36 1 0 
12 0 0 
10 6 1 
55 5 4  
11 17 8 
0 0 0 
2 11 3 
11 8 3 
6 5 2 
81 17 15  
11 0 0 
7 2 1 
18 4 4 
107 12 10  
32 7 6 
9 14 10 
21 8 8 

1 033 200 118  
Source: D. Education/ � ـــ� ا��@?�ـ���@� :ا���Dر 

Permanent Vacataire Total

1 137

82

1 219
1 033

118

1 151

Enseignements Secondaire 
Répartition des effectifs enseignants par sexe (A.S 2016/2017

2016
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Répartition des effectifs enseignants par commune 

  ا�����ـ�ت

 ermanent  ا�� ظ0 ن

ة��د C��Bا  
Nbr. 

Enseignants  
 459  ا�ـــ�ادي  

 54 �����ـــ�
 98 ا�����ــــ�

 17 ا����ا�ـــ�
 140 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 50 
 26 ور�ـــــ�س
 113 ا�	 ��ــــــ�

 92 "�	 ا�$��#/ ح
 96 (��ـ) &�ـ�%�

 26 ا�*��%�وي
 73 ا��,ــــ�ن

 38 ��	ي "ــ�ن
 90 ا�� ــــ�ح
 49 ا��-�ـــــ�
 25 ا�.,�ـــــ�

 121 ا����/ـــ�
 18 ا�*��0 ا�.� )

 0  � �1ــــ�
 17 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 41 
 22 وادي ا�.ـ�ـ�ـ	ه

 142 ا����ـــــ�
 22 ��ـ	ي &ـ��ـ5

 19 ا�*�ـــــ5
 31 ام ا�*�ــــ�ر

181 �7�.ـــــ� 
 60 ��ـ	ي "ـ��ان

 19 ا��ــــــ�اره
��ـــــ	�ــ� 31 

)� .��� 170 2 ا� 

)a(  

2017)

Homme

Femme
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@@@ðìãbrÛa@á�îÜÈnÛaM@@ÉíŒì�mpbîÜ‚a†@Ñ—äÛa@pb�í‡ÜjÛa@k�y 

Enseignements Secondaire - Répartition des Demi-pensions par commune 

   Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

 ا�����ـ�ت
 ا�� م/ و��6ت  ��د ا��)����0* ��رة ا������ب &HD داF�G ��د ا����5ـ"

Communes  
Nbr. Demi-pensions Capacité  Nbr. Bénéficiaires  Repas / jour  

              

 El-Oued 111 1 111 1 000 1 5 ا�ـــ�ادي

 Kouinine 326 326 200 1 �����ـــ�

 Reguiba 217 217 200 1 ا�����ــــ�

 Hamraia 225 225 200 1 ا����ا�ـــ�

 Guemar 632 632 400 2 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 0 0 0 0 Taghzout 

 Ouermes 30 30 200 1 ور�ـــــ�س

 Debila 839 839 600 3 ا�	 ��ــــــ�

 H.A.delkrim 614 614 400 2 "�	 ا�$��#/ ح

 H. Khelifa 547 547 400 2 (��ـ) &�ـ�%�

 Trifaoui 180 180 200 1 ا�*��%�وي

 Magrane 352 352 200 1 ا��,ــــ�ن

 S. Aoun 404 404 200 1 ��	ي "ــ�ن

 Robbah 622 622 400 2 ا�� ــــ�ح

 Nakhla 320 320 200 1 ا��-�ـــــ�

 El-Ogla 0 0 0 0 ا�.,�ـــــ�

 Bayadha 0 0 0 0 ا����/ـــ�

 T. Larbi 246 246 200 1 ا�*��0 ا�.� )

 B. Guecha 0 0 0 0 �1ــــ� � 

 D. El-Ma 327 327 200 1 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 404 404 200 1 M. Ouensa 

 O. El-Alenda 0 0 0 0 وادي ا�.ـ�ـ�ـ	ه

 El Meghaier 90 90 600 3 ا����ـــــ�

 S. Khellil 296 296 200 1 ��ـ	ي &ـ��ـ5

 Still 0 0 0 0 ا�*�ـــــ5

 O. Touyour 64 64 200 1 ام ا�*�ــــ�ر

875 875 800 4 �7�.ـــــ� Djamaa 

 S. Amrane 75 75 200 1 ��ـ	ي "ـ��ان

 M’Rara 0 0 0 0 ا��ــــــ�اره

��ـــــ	�ــ� 0 0 0 0 Tendla 

)� .��� T.  Wilaya 796 8 796 8 400 7 37 ا� 

�	���ـ� ا��9 �ـــ�  : ا��8	ر -    Source: D. Education 
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Effectifs scolarisés    
Année Scolaire    

�$�) 19- 16(ا�����ر��ــ* �ـ�د 
Pop. Scolarisées (16-19) ans

Communes 
ا��!� ع 
Total

 �$#" إ&�ث
Dt. Filles 

   5 2923 044 El-Oued 
353186 Kouinine 

1 038620 Reguiba 
12873 Hamraia 

1 407760 Guemar 
521289 Taghzout 
221150 Ouermes 

1 065586 Debila 
825458 H.A.delkrim 

1 151639 H. Khelifa 
353201 Trifaoui 
847461 Magrane 
445248 S. Aoun 
864486 Robbah 
509314 Nakhla 
259152 El-Ogla 

1 148654 Bayadha 
263142 T. Larbi 
0 0 B. Guecha 

336172 D. El-Ma 
538285 M. Ouensa 
337164 O. El-Alenda 

1 7781 059 El Meghaier 
229151 S. Khellil 
14488 Still 
334208 O. Touyour 

1 8331 092 Djamaa 
671416 S. Amrane 
266162 M’Rara 
377229 Tendla 

23 53213 489 T.  Wilaya 

Source: D. Education 
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å��î�Š‡àn¾a@†a‡�Çc Effectifs scolarisés  
Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

  �6ـ�د ا�����ر��ــ* 

Pop. Scolarisées 6 ans

�$�) 15 -  6(�ـ�د ا�����ر��ــ*   
Pop. Scolarisées (6 – 15) ans 

 �ـ�د 
19) ans 

�$#" إ&�ث
Dt. Filles

 ا��!� ع 
Total 

 �$#" إ&�ث
Dt. Filles 

 ا��!� ع 
Total 

   2 205 14 250 7 036 5 292 
167 926 445 353 
554 3 354 1 689 1 038 
53 422 220 128 
484 4 038 2 062 1 407 
221 1 471 767 521 
49 513 282 221 
330 2 496 1 256 1 065 
306 1 936 1 008 825 
510 3 258 1 642 1 151 
140 840 433 353 
383 2 524 1 298 847 
248 1 277 649 445 
326 2 313 1 192 864 
204 1 478 767 509 
80 738 396 259 
517 3 828 2 005 1 148 
87 652 322 263 
51 253 89  
108 753 411 336 
350 1 844 888 538 
162 833 415 337 
597 4 127 2 054 1 778 
87 543 280 229 
61 393 213 144 
150 1 024 521 334 
577 3 768 1 965 1 833 
287 1 702 902 671 
101 609 286 266 
118 713 369 377 

9 513 62 876 31 862 23 532 

�	���ـ� ا��9 �ـــ�  : ا��8	ر -    Source: D. Education

6 ans 6-15 ans 15-19 ans

Effectifs scolarisés
(A.S 2016/2017)

2016
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 ا�����ـ�ت

�ـ�د ا�����ر��ــ* 
 �$ ات

Pop. Scolarisées 6 ans 
 ا��!� ع 
Total 

 �$#" إ&�ث
Dt. Filles 

  410 4  ا�ـــ�ادي  
 290 �����ـــ�
 204 1 ا�����ــــ�

 127 ا����ا�ـــ�
 007 1 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 449 
 103 ور�ـــــ�س
 744 ا�	 ��ــــــ�

 645 "�	 ا�$��#/ ح
 023 1 (��ـ) &�ـ�%�

 284 ا�*��%�وي
 817 ا��,ــــ�ن

 479 ��	ي "ــ�ن
 657 ا�� ــــ�ح
 413 ا��-�ـــــ�
 214 ا�.,�ـــــ�

 055 1 ا����/ـــ�
 210 ا�.� )ا�*��0 

 106  � �1ــــ�
 280 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 703 
 326 وادي ا�.ـ�ـ�ـ	ه

 198 1 ا����ـــــ�
 194 ��ـ	ي &ـ��ـ5

 145 ا�*�ـــــ5
 308 ام ا�*�ــــ�ر

188 1 �7�.ـــــ� 
 578 ��ـ	ي "ـ��ان

 242 ا��ــــــ�اره
��ـــــ	�ــ� 243 

)� .���ا�   19 642  

Masc.

Fém.
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@pbãbznßüa@wöbnãIbíŠìÛbØjÛaë@Á��ìn¾a@áîÜÈnÛa@ñ†bè’H  
Résultats des examens (B.E.M et B.A.C) 

 
  Session  2015  دورة

 

ا���<ـ�نط����   
Nature d'examen 

OP@ط���ـ� ا�� 
Nature de la candidature 

 ا��)!��*
Inscrits  

*�@Q�>ا� 
Présents  

 ا�6�$<�*
Admis  

 &)�� ا�$!�ح
(%) 

Taux de réussite 

S� ��دة ا�����" ا��#P 
(B.E.M) 

��9	ر���  ���K�9�)(��L3(  
Candidats scolarisés (Normal) 14 662 14 427 4 870 33,76 

����K�9 أ(ــ�ار  
Candidats libres 1 0 0 0 

 ا��!� ع ا��ــــ�م 
Total général   14 663 14 427 4 870 33,76 

 P#�دة ا�����" ا��I& ي
Baccalauréat 

(B.A.C) 

��9	ر���  ���K�9�)(��L3(  
Candidats scolarisés (Normal) 13 468 13 149 4 841 36,82 

����K�9 أ(ــ�ار  
Candidats libres 7 353 5 009 991 19,78 

 ا��!� ع ا��ــــ�م 
Total général   20 821 18 158 5 832 32,12 

�	���ـ� ا��9 �ـــ�  : ا��8	ر -    Source: D. Education 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

á��îÜÈnÛa@Šaì�� c@k�y@ï��Š‡¾a@l‹�nÛa  

Déperdition scolaire par cycle d'enseignement 
  

    Année Scolaire  2015/2016ا���� ا�	را���  

 Uا�!$ـ  
 Sexe  

 FVا��?� E. Secondaire –ا�����ـ" ا��I& ي   - E-Moyenا�����" ا��� �E-Primaire -  Sا�����" ا

  ا���9	ر���
Scolarisées 

  ا��9ــ�ب
Déperditions  %  ر���	ا���9  

Scolarisées 
 ا��9ـ�ب 

Déperditions %  ر���	ا���9  
Scolarisées 

ا��9ــ�ب 
Déperditions %  

  ذ�ــ�ر
Garçons 

60 533 120 0,20 31 984 1 791 5,60 13 909 1 267 9,11 

  إ3ــ�ث
 Filles 

55 118 54 0,10 30 356 886 2,92 19 222 1 162 6,05 

  ا��ـ!� ع
 Total 115 651 174 0,15 62 340 2 677 4,29 33 131 2 429 7,33 

�	���ـ� ا��9 �ـــ�  : ا��8	ر -    Source: D. Education 
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��è¾a@å��íìØnÛa@pb���ûß 

Etablissements de formation professionnelle 

 Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

  ا��-�)ــ�
 

��رة 
ا������ب 
Capacité 
d'accueil 

 Formation - ا��W �ــــــ* 

Etablissement   *ـ�����Résidents  *ـ�$#���
Apprentis 

�)���V    / د
C/Soir    

 AutreأG@ى  
ا��!� ع 

Total  ذ��ر
Masc 

إ�3ث 
Fém 

ذ��ر 
Masc 

إ�3ث 
Fém 

ذ��ر 
Masc 

إ�3ث 
Fém 

ذ��ر 
Masc 

إ�3ث 
Fém 

åíì������ØnÛa@‡�����çbÈß@@�è¾a (I.N.S.F.P) 

 I.N.S.F.P EL-oued 930 0 0 163 277 173 292 163 277 600 م ا�ــــــــــــ�ادي .ت.و.م
 I.N.S.F.P H.A.delkrim 151 0 0 22 9 37 50 22 9 300 (��3) "�	 ا�$��#م .ت.و.م

 I.N.S.F.P El Meghaier 528 0 0 288 86 106 32 288 86 300  ���ــــــــــــ�م ا�.ت.و.م
518 3 18 223 52 134 37 223 52 300  �7�.ـــــــــ�م .ت.و.م I.N.S.F.P Djamaa 

 Total I.N.S.F.P 127 2 3 18 696 424 450 411 696 424 500 1 ا��W �* ���ھ��!� ع 

@ï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ß(C.F.P.A) 

 CFPA EL-OUED 01 01 740 0 66 18 17 18 262 118 241 250  01ت ا�ــــــــ�ادي .م.ت.م
 CFPA EL-OUED 02 910 58 42 40 170 9 236 12 343 250  02ت ا�ـــــــــ�ادي .م.ت.م
 CFPA EL-OUED 03 871 73 0 24 51 40 502 143 38 250  03ت ا�ـــــــــ�ادي .م.ت.م
 CFPA DES FILLES 337 35 0 0 0 103 0 199 0 200 ت ا���ـــــــــــــــ�ت .م.ت.م

 CFPA TEKSEBT 267 29 0 0 0 9 88 69 72 300ت �$��R              .م.ت.م
 CFPA KOUININE 173 26 0 0 0 5 99 13 30 100 ــــــ� �ت �ــــــ���.م.ت.م
 CFPA REGUIBA 276 0 0 10 44 9 94 17 102 300 ت ا�����ــــــــــ�.م.ت.م

 CFPA GUEMAR 643 145 9 10 30 80 193 95 81 350 ت ��ــــــــــ�ر .م.ت.م
 CFPA DEBILA 498 11 11 23 56 41 147 100 109 250 ت ا�	 ��ــــــــــ� .م.ت.م

 CFPA H/ABDELKRIM 409 0 0 35 92 14 107 85 76 100 #ا�$��	 ت (��3) "�.م.ت.م
 CFPA HASSI KHALIFA 466 23 0 17 88 38 161 80 59 100 ت (��ــ) &��%ــــ�.م.ت.م

 CFPA ROBBAH 619 42 0 32 131 36 206 107 65 200 ت ا�� ــــــــــ�ح .م.ت.م
 CFPA TALEB LAARBI 153 0 0 0 19 19 91 14 10 300   ا�*��0 ا�.� )ت .م.ت.م

 CFPA M’GHAIER 787 262 0 14 20 147 191 96 57 250 ـــ�� ت ا���ـــــــ.م.ت.م
 CFPA OUM TOUYOUR 211 49 0 4 7 22 73 28 28 300 ت أم ا�*��ر .م.ت.م
 CFPA DJAMAA 369 0 0 0 0 73 151 80 65 250 ت �7�.ــــــــ� .م.ت.م
 CFPA SIDI AMRANE 259 0 0 0 0 27 72 74 86 300 ت ��	ي "��ان .م.ت.م

 Total C.F.P.A 668 7 753 128 145 487 690 673 2 330 1 462 1 050 4 �@ا]8 ا��W �* �!� ع

@ï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ß@Õyýß(A.F.P) 

 AFP MAGRANE 134 0 0 8 42 0 0 50 34 100 م ا��,ـــــــــــــ�ن.ت.م
 AFP NAKHLA 19 0 0 0 0 0 0 19 0 100 م ا��-�ـــــــــ� .ت.م
 AFP BAYADA 78 0 0 0 36 0 0 28 14 100 م ا����/ـــــــ� .ت.م

م ��ــــــ� و�3ـــــ� .ت.م  100 6 14 0 0 59 8 0 0 87 AFP MIH OUENSA 
م ا���3ـــ� ا���ـــ�� .ت.م  100 1 23 0 0 0 0 0 0 24 APF ANSIGHA 
م ��ــ	ي &��ـــــ5 .ت.م  100 20 34 0 0 0 0 0 0 54 APF SIDI KHALIL 

��[\ �@ا]8 �!� ع 
*� W396 0 0 16 137 0 0 168 75 600  ا�� Total A.F.P 

  ا��!� ع ا��ـــــــ�م

6 
15

0 

19
61

 

21
94

 

30
84

 

11
40

 

720 190 146 756 10191 Total Générale 

 Source :  D.F.P   /  ا�9$��ـ� ا���S) :  ا��8	ر
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@É��íŒìmñ‰mb�þa@@k�ypb��û¾a 

Répartition des effectifs enseignants par Etablissements 

   Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

  ا��-�)ــ�
 

  *�& W�ا�Formateurs 
ا��)�,���* 
ا'دار��*  
P.admin 

Etablissement  
�$#" &)�ء  Totalا��!� ع 

Dt.Fem 

åíì������ØnÛa@‡�����çbÈß@@�è¾a (I.N.S.F.P) 

م ا�ــــــــــــ�ادي.ت.و.م  28 10 18 I.N.S.F.P EL-oued 
 I.N.S.F.P H.A.delkrim 0 0 0 (��3) "�	 ا�$��#م .ت.و.م

���ــــــــــــ�م ا�.ت.و.م  21 12 20 I.N.S.F.P El Meghaier 

�7�.ـــــــــــــــــ�م .ت.و.م  22 14 19 I.N.S.F.P Djamaa 

 Total I.N.S.F.P 57 36 71 ا��W �* ���ھ��!� ع 

@ï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ß(C.F.P.A) 

ت ا�ــــــــ�ادي .م.ت.م  31 10 36 01 CFPA EL-OUED 01 
 CFPA EL-OUED 02 12 6 23  02ت ا�ـــــــــ�ادي .م.ت.م
 CFPA EL-OUED 03 14 11 19  03ت ا�ــــــــــ�ادي .م.ت.م
ت ا���ـــــــــــــــ�ت .م.ت.م  19 14 13 CFPA DES FILLES 

 CFPA TEKSEBT 8 6 12 ت �$��R              .م.ت.م
 CFPA KOUININE 12 6 16 ــــــ� �ت �ــــــ���.م.ت.م
 CFPA REGUIBA 14 3 12 ت ا�����ــــــــــ�.م.ت.م
ت ��ــــــــــ�ر .م.ت.م  16 7 12 CFPA GUEMAR 
 CFPA DEBILA 4 6 18 ت ا�	 ��ــــــــــ� .م.ت.م

#ا�$��	 ت (��3) "�.م.ت.م  14 12 10 CFPA H/ABDELKRIM 
ت (��ــ) &��%ــــ� .م.ت.م  14 4 9 CFPA HASSI KHALIFA 

 CFPA ROBBAH 23 8 15 ت ا�� ــــــــــ�ح .م.ت.م
 CFPA TALEB LAARBI 9 2 6    ا�*��0 ا�.� )ت .م.ت.م

 CFPA M’GHAIER 17 17 32 ـــ�� ت ا���ـــــــ.م.ت.م
ت أم ا�*��ر .م.ت.م  8 2 13 CFPA OUM TOUYOUR 
 CFPA DJAMAA 12 6 17 ت �7�.ــــــــ� .م.ت.م
 CFPA SIDI AMRANE 15 6 13 ت ��	ي "��ان .م.ت.م

 Total C.F.P.A 233 126 285 �@ا]8 ا��W �* �!� ع

@ï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ß@Õyýß(A.F.P) 

 AFP MAGRANE 1 1 4 م ا��,ـــــــــــــ�ن.ت.م
 AFP NAKHLA 1 2 2 م ا��-�ـــــــــ� .ت.م
 AFP BAYADA 1 2 4 م ا����/ـــــــ� .ت.م

م ��ــــــ� و�3ـــــ� .ت.م  1 1 1 AFP MIH OUENSA 
م ا���3ـــ� ا���ـــ�� .ت.م  1 1 1 APF ANSIGHA 
م ��ــ	ي &��ـــــ5 .ت.م  4 2 1 APF SIDI KHALIL 

 Total A.F.P 6 9 16  ��[\ �@ا]8 ا��W �*�!� ع 

 Total Générale 296 171 372  ا��!� ع ا��ـــــــ�م

 Source :  D.F.P   /  ا�9$��ـ� ا���S) :  ا��8	ر



2016
و	و�را���                                                                                                                           Monographie 2016 
 
² 

31 

 

 

@��è¾a@å��íìØnÛa@òîÈšë 

Situation de la formation professionnelle 

   Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  
  T :01  Page N° : 01%�� ر�# 

 ا��-�)ــ�
 Etablissement 

  ����<�&�ت ا��)!��ـ*
Inscrits aux examens 

 ��د ا���,@�6*
 Nbr  . Diplômés  *� *ا���,��ـ

ا������ 
Abandons 

  ا�@ا��ـ ن
Redoublants ا��!� ع 

 Total 
�$#" &)�ء 
Dt.Fem 

�è¾a@åíì������ØnÛa@‡�����çbÈß  )I.N.S.F.P( 

 م ا�ــــــــــــ�ادي .ت.و.م
I.N.S.F.P EL-oued 930 202 133 2 0 

 (��3) "�	 ا�$��#م .ت.و.م
I.N.S.F.P H.A.delkrim  151 0 0 0 0 

  ���ــــــــــــ�م ا�.ت.و.م
I.N.S.F.P El Meghaier 528 134 116 66 0 

�7�.ـــــــــــــــــ�م .ت.و.م  
I.N.S.F.P Djamaa 518 37 30 75 0 

  ا��W �* �!� ع ���ھ�
Total I.N.S.F.P 2 127 373 279 143 0 

ï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ß )C.F.P.A( 

  01ت ا�ــــــــ�ادي .م.ت.م
CFPA EL-OUED 01 674 286 98 39 6 

 02ت ا�ـــــــــ�ادي .م.ت.م
 CFPA EL-OUED 02 810 240 30 37 8 

  03ت ا�ــــــــــ�ادي .م.ت.م
CFPA EL-OUED 03 798 177 76 49 4 

 ت ا���ـــــــــــــــ�ت .م.ت.م
CFPA DESFILLES 302 139 134 12 5 

 ت �$��R             .م.ت.م
 CFPA TEKSEBT 238 79 12 84 16 

 ــــــ��ت �ــــــ���.م.ت.م
CFPA KOUININE 147 136 60 21 6 

 ت ا�����ــــــــــ�.م.ت.م
 CFPAREGUIBA 276 148 33 14 7 

 ��ــــــــــ�رت .م.ت.م
CFPA GUEMAR 489 264 78 54 9 

 ت ا�	 ��ــــــــــ�.م.ت.م
 CFPA DEBILA 476 42 18 11 3 

 ت (��3ـ) "�ــ	 ا�$��ـ#.م.ت.م
 CFPA H/ABDELKRIM 409 204 60 39 5 

 ت (��ــ) &��%ــــ�.م.ت.م
 CFPA HASSI KHALIFA 443 169 116 9 4 

 ت ا�� ــــــــــ�ح .م.ت.م
 CFPA ROBBAH 577 208 40 16 8 

  ا�*��0 ا�.� )ت .م.ت.م
 CFPA TALEB LAARBI 153 44 4 14 6 

 ت ا���ـــــــــــــــــــ��.م.ت.م
 CFPA EL-MEGHAIER  525 213 212 98 11 

 ت أم ا�*��ر.م.ت.م
 CFPA  OUM TOUYOUR 162 102 45 33 2 

 ت �7�.ــــــــ�.م.ت.م
 CFPA DJAMAA 369 102 40 17 8 

 ت ��	ي "��ان .م.ت.م
CFPA SIDI AMRANE 259 104 84 13 1 

*� Wع �@ا]8 ا�� �!�  
Total C.F.P.A 7 107 2 657 1 140 560 109 

 Source :  D.F.P   /  ا�9$��ـ� ا���S) :  ا��8	ر
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@��è¾a@å��íìØnÛa@òîÈšë 

Situation de la formation professionnelle 

   Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  
  T :02  Page N° : 02%�� ر�# 

 ا��-�)ــ�
 Etablissement 

  ا��)!��ـ* ����<�&�ت
Inscrits aux examens 

 ��د ا���,@�6*
 Nbr  . Diplômés  *� *ا���,��ـ

ا������ 
Abandons 

  ا�@ا��ـ ن
Redoublants ا��!� ع 

 Total 
�$#" &)�ء 
Dt.Fem 

@ï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ß@Õyýß(A.F.P) 

 م ا��,ـــــــــــــ�ن.ت.م
 AFP MAGRANE 134 114 97 23 1 

 م ا��-�ـــــــــ� .ت.م
AFP NAKHLA 

0 0  0 0 0 

 م ا����/ـــــــ� .ت.م
AFP BAYADA 

78 78 42 0 0 

م ��ــــــ� و�3ـــــ� .ت.م  
AFP MIH OUENSA 0 0  0 0 0 

م ا���3ـــ� ا���ـــ�� .ت.م APF 
ANSIGHA 0 0  0 0 0 

م ��ــ	ي &��ـــــ5 .ت.م APF SIDI 
KHALIL 0 0  0 0 0 

  ��[\ �@ا]8 ا��W �*�!� ع 
Total A.F.P 299 192 139 23 1 

  ا��!� ع ا��ـــــــ�م
Total Générale 9 533 3 222 1 558 726 110 

 Source :  D.F.P   /  ا�9$��ـ� ا���S) :  ا��8	ر
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@µ�������èànÛa@ò����îÈšë_@Situation d' apprentissage 

   Année Scolaire  2016/2017  ا�	را��� ا����

  T :01  Page N° : 01%�� ر�# 

 ا��-�)ــ� 
Etablissement 

 ��د ا�����
Nbr.d’Elèves 

 F� �ا���5ع ا�� 
 Secteur Public 

 ا���5ع ا�,ـ�ص 
 Secteur Privé 

 ��د ا���,@�6*
 Nbr  . Diplômés  *ا���,��ـ

�* ا������ 
Abandons ذ] ر 

Masc 
 إ&�ث
Fém 

ا��!� ع 
Total 

 ذ] ر
Masc 

 إ&�ث
Fém 

ا��!� ع 
Total 

ا��!� ع 
Total 

�$#" &)�ء 
Dt.Fem 

�è¾a@åíì������ØnÛa@‡�����çbÈß�è¾a@åíì������ØnÛa@‡�����çbÈß�è¾a@åíì������ØnÛa@‡�����çbÈß�è¾a@åíì������ØnÛa@‡�����çbÈß  )I.N.S.F.PI.N.S.F.PI.N.S.F.PI.N.S.F.P( 
م ا�ــــــــــــ�ادي .ت.و.م

I.N.S.F.P EL-oued 500 89 131 220 220 60 280 24 5 11 

 (��3) "�	 ا�$��#م .ت.و.م
I.N.S.F.P H.A.delkrim 106 8 28 36 59 11 70 0 0 1 

 ���ــــــــــــ�م ا�.ت.و.م
I.N.S.F.P El Meghaier 153 31 116 147 5 1 6 0 0 0 

�7�.ــــــــــــ�م .ت.و.م 
I.N.S.F.P Djamaa 175 20 114 134 21 20 41 0 0 29 

  ا��W �* ���ھ��!� ع 
Total I.N.S.F.P 934 148 389 537 305 92 397 24 5 41 

ï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ßï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ßï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ßï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ß )C.F.P.AC.F.P.AC.F.P.AC.F.P.A( 
  01ت ا�ــــــــ�ادي .م.ت.م

CFPA EL-OUED 01 147 0 0 0 147 0 147 9 51 5 

 02ت ا�ـــــــــ�ادي .م.ت.م
 CFPA EL-OUED 02 227 30 0 30 197 0 197 5 67 0 

  03ت ا�ــــــــــ�ادي .م.ت.م
CFPA EL-OUED 03 426 62 40 102 283 41 324 23 93 2 

 ت ا���ـــــــــــــــ�ت .م.ت.م
CFPA DESFILLES 111 0 51 51 0 60 60 7 15 15 

ت �$��R             .م.ت.م
 CFPA TEKSEBT 121 92 3 95 10 1 11 24 162 25 

 ــــــ��ت �ــــــ���.م.ت.م
CFPA KOUININE 108 102 3 105 2 1 3 12 65 0 

 ت ا�����ــــــــــ�.م.ت.م
 CFPAREGUIBA 106 87 0 87 9 10 19 5 42 2 

 ت ��ــــــــــ�ر.م.ت.م
CFPA GUEMAR 295 188 25 213 18 64 82 6 107 17 

 ت ا�	 ��ــــــــــ�.م.ت.م
 CFPA DEBILA 226 28 21 49 154 23 177 9 69 15 

 ت (��3ـ) "�ــ	 ا�$��ـ#.م.ت.م
 CFPA H/ABDELKRIM 149 129 1 130 5 14 19 25 58 3 

 ت (��ــ) &��%ــــ�.م.ت.م
 CFPA HASSI KHALIFA 219 145 4 149 37 33 70 7 75 8 

 ت ا�� ــــــــــ�ح .م.ت.م
 CFPA ROBBAH 257 25 34 59 196 2 198 5 77 6 

  ا�*��0 ا�.� )ت .م.ت.م
 CFPA TALEB LAARBI  109 12 0 12 78 19 97 1 28 4 

 ت ا���ـــــــــــــــــــ��.م.ت.م
 CFPA EL-MEGHAIER 339 31 42 73 160 106 266 56 108 49 

 ت أم ا�*��ر.م.ت.م
 CFPA OUM TOUYOUR 117 50 0 50 41 26 67 14 65 15 

 ت �7�.ــــــــ�.م.ت.م
 CFPA DJAMAA 237 152 77 229 8 0 8 4 109 35 

 ت ��	ي "��ان .م.ت.م
CFPA SIDI AMRANE 108 72 15 87 6 14 20 11 62 6 

  �@ا]8 ا��W �*�!� ع 
Total CFPA 3 302 1 205 316 1 521 1 351 414 1 765 223 1 253 207 

 Source :  D.F.P   /  ا�9$��ـ� ا���S) :  ا��8	ر
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@µ�������èànÛa@ò����îÈšë_@Situation d' apprentissage 

   Année Scolaire  2016/2017  ا�	را��� ا����

  T :02  Page N° : 02%�� ر�# 

 ا��-�)ــ� 
Etablissement 

 ��د ا�����
Nbr.d’Elèves 

 F� �ا���5ع ا�� 
 Secteur Public 

 ا���5ع ا�,ـ�ص 
 Secteur Privé 

 ��د ا���,@�6*
 Nbr  . Diplômés  *ا���,��ـ

�* ا������ 
Abandons 

 ذ] ر
Masc 

 إ&�ث
Fém 

ا��!� ع 
Total 

 ذ] ر
Masc 

 إ&�ث
Fém 

ا��!� ع 
Total 

ا��!� ع 
Total 

�$#" &)�ء 
Dt.Fem 

@ï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ß@Õyýß(A.F.P) 

 م ا��,ـــــــــــــ�ن.ت.م
 AFP MAGRANE 145 21 0 21 113 11 124 33 0 2 

 م ا��-�ـــــــــ� .ت.م
AFP NAKHLA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 م ا����/ـــــــ� .ت.م
AFP BAYADA 

84 0 2 2 78 6 84 112 2 16 

م ��ــــــ� و�3ـــــ� .ت.م  
AFP MIH OUENSA 40 16 0 16 14 8 22 4 0 2 

م ا���3ـــ� ا���ـــ�� .ت.م
APF ANSIGHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

م ��ــ	ي &��ـــــ5 .ت.م  
APF SIDI KHALIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

��[\ �@ا]8 �!� ع 
*� Wا��  

Total A.F.P 
269 37 2 39 205 25 230 149 2 20 

  ا��!� ع ا��ـــــــ�م
Total Générale  4 

50
5 

1 
39

0 

70
7 

2 
09

7 

1 
86

1 

53
1 

2 
39

2 

1 
42

6 

21
4 

48
4 

 Source :  D.F.P   /  ا�9$��ـ� ا���S) :  ا��8	ر
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á�îÜÈnÛa@ï��öa‡niüa  -     Enseignements Primaire 
É��íŒìm@‰�îßýnÛa@ë@pb���û¾a@@@@M@ Répartition des élèves et des établissements éducatifs 

   Année Scolaire  2016/2017  ا�	را��� ا����

 ا�����ـ�ت
  Salles  - ا����ــ�ت    Nbr.d’Elèves  -  ��د ا�����  Ecoles    -   ا���ارس

ا����� . ش.  م
)T.O.C ( 

Communes ب ا���د������ �$#� ا��)����� ا���د ا'&�ث�$#"  ا��!� ع ��رة ا
Nbre Capacité Total Dont filles Nbre Dont utilisées 

 El-Oued 35 736 743 375 12 706 25 000 15 70 ا�ـــ�ادي         
 Kouinine 27 56 62 844 657 1 280 2 7 �����ـــ�
 Reguiba 35 205 207 349 3 231 7 080 4 27 ا�����ــــ�

 Hamraia 22 33 33 346 725 320 1 4 ا����ا�ـــ�
 Guemar 30 223 223 191 3 732 6 760 5 29 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 31 76 82 179 1 508 2 880 2 9 Taghzout 
 Ouermes 27 36 39 487 058 1 200 1 6 ور�ـــــ�س
 Debila 32 146 146 223 2 689 4 320 4 19 ا�	 ��ــــــ�

 H. Abdelkrim 32 111 115 786 1 685 3 640 2 13 ا�$��#"�	 / ح
 H. Khelifa 36 183 183 091 3 534 6 920 4 20 (��ـ) &�ـ�%�

 Trifaoui 35 50 53 901 856 1 920 1 6 ا�*��%�وي

 Magrane 36 143 146 519 2 262 5 640 2 16 ا��,ــــ�ن
 S. Aoun 38 68 73 321 1 744 2 640 2 10 ��	ي "ــ�ن

 Robbah 29 127 137 924 1 979 3 160 2 13 ا�� ــــ�ح
 Nakhla 27 91 92 134 1 454 2 400 2 11 ا��-�ـــــ�
 El-Ogla 33 42 42 653 373 1 800 1 5 ا�.,�ـــــ�

 Bayadha 32 187 197 002 3 252 6 320 4 20 ا����/ـــ�

 T. Larbi 30 45 45 642 359 1 560 1 6 ا�*��0 ا�.� )
 B. Guecha 18 30 33 272 584 200 1 4  � �1ــــ�
 D. El-Ma 42 41 41 795 725 1 680 1 6 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 31 122 128 902 1 969 3 080 4 21 M. Ouensa 
 O. El-Alenda 24 69 75 843 802 1 960 10 وادي ا�.ـ�ـ�ـ	ه

 El Meghaier 30 232 239 371 3 098 7 160 5 22 ا����ـــــ�

 S. Khellil 29 40 40 543 146 1 960 5 ��ـ	ي &ـ��ـ5
 Still 33 25 25 369 813 960 3 ا�*�ـــــ5

 O. Touyour 27 65 65 828 759 1 800 1 7 ام ا�*�ــــ�ر
32 226 226 487 3 332 7 160 5 22 �7�.ـــــ� Djamaa 

 S. Amrane 30 108 119 691 1 542 3 320 4 14 ��ـ	ي "ـ��ان
 M’Rara 30 44 44 615 310 1 800 1 4 ا��ــــــ�اره

��ـــــ	�ــ� 29 50 50 684 459 1 600 5 Tendla 

)� .��� T.  Wilaya 32 610 3 703 3 367 56 343 118 520 92 414 ا� 
�	���ـ� ا��9 �ـــ� : ا��8	ر  /Source: D. Education 
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pb�í‡ÜjÛa@k�y 

Enseignements Primair

  Année Scolaire 

  ا������* �!� ع
Total. 

Enseignants

ا��)�,�� ن 
  ا'دار� ن

P.Adminstratif 
Communes  

   1 032107 El-Oued 
71 9 Kouinine 

291 29 Reguiba 

35 3 Hamraia 

296 34 Guemar 

105 13 Taghzout 

47 7 Ouermes 

200 23 Debila 

156 17 H.A.delkrim 

262 30 H. Khelifa 

72 10 Trifaoui 

213 22 Magrane 

108 13 S. Aoun 

161 17 Robbah 

109 13 Nakhla 

55 6 El-Ogla 

251 26 Bayadha 

60 7 T. Larbi 

28 3 B. Guecha 

66 8 D. El-Ma 

190 18 M. Ouensa 

77 9 O. El-Alenda 

279 32 El Meghaier 

49 5 S. Khellil 

35 5 Still 

75 8 O. Touyour 

293 31 Djamaa 

133 17 S. Amrane 

47 4 M’Rara 

58 4 Tendla 

4 854530 T.  Wilaya 

 Source: D. Education 

0
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1 677

3 154
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á�îÜÈnÛa@ï��öa‡niüa@M@ @É��íŒìmµàÜÈ¾a@pb�í‡ÜjÛa@k�y
Enseignements Primaire - Répartition des effectifs enseignants par commune

  2016/2017Année Scolaire  ا�	را��� ا����

Permanent ن ��   Vacataire    ا��-
�!� ع

Total. 
Enseignants  

  �$#" &)ـــ�ء
Dt.Femmes  

  ��د ا������*
Nbr. 

Enseignants  

  �$#" &)ـــ�ء
Dt.Femmes  

   801 4 4 1 032 
53 0 0  
172 1 1  
19 3 1  
199 0 0  
82 0 0  
34 0 0  
129 0 0  
87 0 0  
141 0 0  
38 0 0  
135 0 0  
69 2 2  
97 0 0  
65 0 0  
28 0 0  
146 0 0  
32 3 2  
14 1 1  
32 3 1  
71 4 1  
35 2 1  
191 0 0  
35 0 0  
26 0 0  
47 0 0  
209 0 0  
102 0 0  
29 0 0  
36 0 0  

3 154 23 14 4 854 
Source: D. Education/  �ـــ� ا��9 �ـ�	��� :ا��8	ر 

Permanent Vacataire Total

9

1 686

3 154

14

3 168

Enseignements Primaire -Répartition des effectifs enseignants par sexe
(A.S 2016/2017)
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Répartition des effectifs enseignants par commune 

  ا�����ـ�ت

 ermanent  ا�� ظ0 ن

  ��د ا������*
Nbr. 

Enseignants  
 028 1  ا�ـــ�ادي  

 71 �����ـــ�
 290 ا�����ــــ�

 32 ا����ا�ـــ�
 296 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 105 
 47 ور�ـــــ�س
 200 ا�	 ��ــــــ�

 156 "�	 ا�$��#/ ح
 262 (��ـ) &�ـ�%�

 72 ا�*��%�وي
 213 ا��,ــــ�ن

 106 ��	ي "ــ�ن
 161 ا�� ــــ�ح
 109 ا��-�ـــــ�
 55 ا�.,�ـــــ�

 251 ا����/ـــ�
 57 ا�*��0 ا�.� )

 27  � �1ــــ�
 63 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 186 
 75 وادي ا�.ـ�ـ�ـ	ه

 279 ا����ـــــ�
 49 ��ـ	ي &ـ��ـ5

 35 ا�*�ـــــ5
 75 ام ا�*�ــــ�ر

293 �7�.ـــــ� 
 133 ��ـ	ي "ـ��ان

 47 ا��ــــــ�اره
��ـــــ	�ــ� 58 

)� .��� 831 4 ا� 

)a(  
par sexe

Homme

Femme
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@ @

á�îÜÈnÛa@@@ï��öa‡niüaM@pb�í‡ÜjÛa@k�y@ò�î�Š‡¾a@áÇb�İ¾a@ÉíŒì�m 

Enseignements Primaire - Répartition des cantines scolaires par commune 
   Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

  ا�����ـ�ت

��د 
   (*)ا����5ـ"

Nbr. 
Cantines  

��رة 
  ا������ب
Capacité  

  ��د ا��)����0*
Nbr. 

Bénéficiaires  

  ا�� م/  و��6ت
Repas / 

jour  

  )دج 3 10(ا���8ا&�� ا�)$ ��  
Budget annuel 

(103DA)  
Communes  

 El-Oued 771,30 163 269 21 269 21 000 14 70  ا�ـــ�ادي          
 Kouinine 656,80 10 384 1 384 1 400 1 7 �����ـــ�
 Reguiba 255,60 40 228 5 228 5 400 5 27 ا�����ــــ�

 Hamraia 727,80 4 614 614 800 4 ا����ا�ـــ�
 Guemar 874,60 43 698 5 698 5 800 5 29 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 676,20 14 906 1 906 1 200 1 6 Taghzout 
 Ouermes 007,00 7 910 910 200 1 6 ور�ـــــ�س
 Debila 091,60 30 908 3 908 3 800 3 19 ا�	 ��ــــــ�

 H.A.delkrim 562,00 23 060 3 060 3 600 2 13 "�	 ا�$��#/ ح
 H. Khelifa 980,40 41 452 5 452 5 000 4 20 (��ـ) &�ـ�%�

 Trifaoui 065,90 12 567 1 567 1 200 1 6 ا�*��%�وي
 Magrane 024,30 32 159 4 159 4 400 3 17 ا��,ــــ�ن

 S. Aoun 148,90 18 357 2 357 2 000 2 10 ��	ي "ــ�ن
 Robbah 047,10 24 123 3 123 3 600 2 13 ا�� ــــ�ح
 Nakhla 905,20 12 676 1 676 1 200 2 11 ا��-�ـــــ�
 El-Ogla 047,50 9 175 1 175 1 000 1 5 ا�.,�ـــــ�

 Bayadha 591,40 37 882 4 882 4 000 4 20 ا����/ـــ�
 T. Larbi 654,80 8 124 1 124 1 200 1 6 ا�*��0 ا�.� )

 B. Guecha 911,60 3 508 508 000 1 5  � �1ــــ�
 D. El-Ma 224,60 9 198 1 198 1 200 1 6 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 238,60 23 018 3 018 3 200 4 21 M. Ouensa 
 O. El-Alenda 665,50 11 515 1 515 1 800 1 9 وادي ا�.ـ�ـ�ـ	ه

 El Meghaier 058,40 43 592 5 592 5 000 3 15 ا����ـــــ�
 S. Khellil 553,70 7 981 981 800 4 ��ـ	ي &ـ��ـ5

 Still 374,60 5 698 698 600 3 ا�*�ـــــ5
 O. Touyour 719,40 11 522 1 522 1 400 1 7 ام ا�*�ــــ�ر

444,40 44 772 5 772 5 800 3 19 �7�.ـــــ� Djamaa 
 S. Amrane 692,90 23 077 3 077 3 600 2 13 ��ـ	ي "ـ��ان

 M’Rara 124,50 9 185 1 185 1 600 3 ا��ــــــ�اره
��ـــــ	�ــ� 079,30 10 309 1 309 1 800 1 9 Tendla 

)� .��� T.  Wilaya 175,90 738 867 95 867 95 600 80 403 ا� 

  �<> �)�=> �;ط��م �#$�198  (*)

 Source: D. Education    -  �ـــ� ا��9 �ـ�	��� :ا��8	ر
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á�îÜÈnÛa@@@ï��öa‡niüaM@‹��àÈÛa@k�y@‰�îßýnÛa@É��íŒìm 
Enseignements Primaire - Répartition des élèves selon l'âge   

 
    Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

 ا���	�ـ�ت
)���( ا�%�Aت ا�.�ـــ���  Groupes d’âges (an) ع��Cا�� 

Total Communes  
6-  6 7 8 9 10 11 12 13 + 13 

 El-Oued 706 25 87 119 330 795 350 3 135 4 331 4 243 4 410 4 906 3  ا�ـــ�ادي             
 Kouinine 657 1 2 4 11 23 221 267 269 285 290 285 �����ـــ�
 Reguiba 231 7 43 71 136 301 978 076 1 138 1 169 1 204 1 115 1 ا�����ــــ�

 Hamraia 725 4 9 12 39 103 99 105 117 127 110 ا����ا�ـــ�
 Guemar 732 6 30 39 104 222 018 1 052 1 094 1 094 1 007 1 072 1 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 508 2 15 23 47 130 347 365 350 408 449 374 Taghzout 
 Ouermes 058 1 4 5 21 87 136 170 189 187 103 156 ور�ـــــ�س
 Debila 689 4 20 33 74 199 635 840 701 757 744 686 ا�	 ��ــــــ�

 H.A.delkrim 685 3 11 21 53 90 447 565 608 611 645 634 ا�$��#. ع.ح
 H. Khelifa 534 6 18 37 104 243 852 956 063 1 216 1 023 1 022 1 &�ـ�%�.  ح

 Trifaoui 856 1 2 24 38 78 299 264 267 304 284 296 ا�*��%�وي
 Magrane 262 5 24 46 99 255 704 790 831 894 817 802 ا��,ــــ�ن

 S. Aoun 744 2 26 30 72 148 353 420 383 440 479 393 ��	ي "ــ�ن
 Robbah 979 3 31 35 63 183 582 586 631 588 657 623 ا�� ــــ�ح
 Nakhla 454 2 14 27 52 99 395 340 309 415 413 390 ا��-�ـــــ�
 El-Ogla 373 1 11 17 28 72 169 202 227 226 214 207 ا�.,�ـــــ�

 Bayadha 252 6 13 47 57 191 863 987 964 038 1 055 1 037 1 ا����/ـــ�
 T. Larbi 359 1 7 13 39 69 184 238 187 208 210 204 ا�.� ). ط

 B. Guecha 584 3 2 6 11 86 97 98 95 106 80  � �1ــــ�
 D. El-Ma 725 1 28 24 51 97 239 262 255 269 280 220 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 969 3 13 23 73 251 540 673 515 628 703 550 M. Ouensa 
 O. Alenda 802 1 8 14 28 74 224 276 284 263 326 305 ا�.ـ�ـ�ـ	ه. و

 El Meghaier 098 7 35 61 118 242 020 1 149 1 159 1 008 1 198 1 108 1 ا����ـــــ�
 S. Khellil 146 1 12 11 31 52 143 187 165 158 194 193 ��ـ	ي &ـ��ـ5

 Still 813 2 3 22 44 105 142 128 84 145 138 ا�*�ـــــ5
 O. Touyour 759 1 8 5 14 62 197 318 251 323 308 273 ام ا�*�ــــ�ر

332 7 55 77 162 317 902 126 1 139 1 154 1 188 1 212 1 �7�.ـــــ� Djamaa 
 S. Amrane 542 3 17 39 56 134 482 527 596 631 578 482 "ـ��ان . س

 M’Rara 310 1 20 19 36 79 161 197 205 189 242 162 ا��ــــــ�اره
��ـــــ	�ــ� 459 1 13 25 51 87 205 221 215 235 243 164 Tendla 

E� .��F�343 118 576 903 988 1 674 4 940 15 527 18 657 18 237 19 642 19 199 18 ا� T.  Wilaya 

�	���ـ� ا��9 �ـــ� : ا��8	ر  /Source: D. Education 
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Á�ìn¾a@á�îÜÈnÛa@@@@@@@M     Enseignements moyen 

pb���û¾a@ë@‰�îßýnÛa@É��íŒìm      @M@  Répartition des élèves et des établissements éducatifs 

   Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

 ا�����ـ�ت

 Nbr.d’Elèves  -��د ا�����   C.E.M   -ا��� ��5ت  
 اAB اج ا��@? ��/ ع

Nbr 
D.Pédagogique 

 Salles  - ا����ــ�ت  
ا����� . ش.  م

)T.O.C ( Communes ا���د 
Nbre 

��رة 
 ا������ب

Capacité 

 ا��!� ع
Total 

 �$#" ا'&�ث
Dont filles 

 ا���د
Nbre 

 �$#� ا��)�����
Dont utilisées 

                    

 El-Oued 33 418 432 419 906 6 315 14 360 16 24 ا�ـــ�ادي
 Kouinine 34 28 28 27 449 948 080 1 2 �����ـــ�
 Reguiba 39 85 85 101 625 1 349 3 000 3 6 ا�����ــــ�

 Hamraia 36 11 12 11 210 429 360 1 ا����ا�ـــ�
 Guemar 38 101 103 114 920 1 871 3 360 3 7 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 32 45 45 45 748 459 1 680 1 3 Taghzout 
 Ouermes 23 24 24 21 293 561 840 2 ور�ـــــ�س
 Debila 31 83 85 83 287 1 626 2 240 3 6 ا�	 ��ــــــ�

 H. Abdelkrim 24 79 80 67 990 955 1 000 3 6 "�	 ا�$��#/ ح
 H. Khelifa 39 86 86 97 648 1 354 3 480 3 6 (��ـ) &�ـ�%�

 Trifaoui 33 29 29 29 466 943 840 2 ا�*��%�وي
 Magrane 29 93 94 90 341 1 710 2 880 2 7 ا��,ــــ�ن

 S. Aoun 28 47 50 46 660 391 1 560 1 4 ��	ي "ــ�ن
 Robbah 31 67 73 69 112 1 242 2 520 2 4 ا�� ــــ�ح
 Nakhla 35 41 41 43 730 440 1 560 1 3 ا��-�ـــــ�
 El-Ogla 26 29 29 24 385 740 840 2 ا�.,�ـــــ�

 Bayadha 33 111 112 113 860 1 719 3 200 4 7 ا����/ـــ�
 T. Larbi 53 13 13 24 322 684 080 1 1 ا�*��0 ا�.� )

 B. Guecha 22 13 13 12 98 291 080 1 1  � �1ــــ�
 D. El-Ma 53 16 16 25 462 855 480 1 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 38 49 54 62 957 048 2 400 2 4 M. Ouensa 
 O. El-Alenda 37 23 24 30 408 879 960 2 وادي ا�.ـ�ـ�ـ	ه

 El Meghaier 32 133 139 142 105 2 412 4 640 5 9 ا����ـــــ�
 S. Khellil 23 26 26 22 296 590 560 1 2 ��ـ	ي &ـ��ـ5

 Still 27 16 16 14 225 434 480 1 ا�*�ـــــ5
 O. Touyour 35 29 29 32 486 009 1 960 2 ام ا�*�ــــ�ر

32 132 132 132 039 2 191 4 280 5 8 �7�.ـــــ� Djamaa 
 S. Amrane 28 67 69 51 945 920 1 400 2 5 ��ـ	ي "ـ��ان

 M’Rara 39 17 17 23 305 669 480 1 ا��ــــــ�اره
��ـــــ	�ــ� 27 30 30 28 389 823 200 1 2 Tendla 

)� .��� T.  Wilaya 33 941 1 986 1 996 1 667 31 857 64 800 74 131 ا� 

�	���ـ� ا��9 �ـــ� : ا��8	ر  /Source: D. Education 
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pb�í‡ÜjÛa@k�y 

Enseignements Moyen

Année    

ة �!� عC��Bا  
Total. 

Enseignants

ا��)�,�� ن 
  ا'دار� ن

P.Adminstratif 
Communes  

   727 509 El-Oued 
49 39 Kouinine 
180 139 Reguiba 
28 26 Hamraia 
197 155 Guemar 
81 64 Taghzout 
38 37 Ouermes 
143 123 Debila 
115 109 H.A.delkrim 
164 121 H. Khelifa 
52 38 Trifaoui 
156 118 Magrane 
79 76 S. Aoun 
121 86 Robbah 
76 62 Nakhla 
41 36 El-Ogla 
201 141 Bayadha 
39 27 T. Larbi 
20 22 B. Guecha 
47 33 D. El-Ma 
109 104 M. Ouensa 
52 37 O. El-Alenda 
247 186 El Meghaier 
37 46 S. Khellil 
24 26 Still 
57 46 O. Touyour 
232 169 Djamaa 
115 93 S. Amrane 
39 29 M’Rara 
48 34 Tendla 

3 514 2 731 T.  Wilaya 

 Source: D. Education 
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á�îÜÈnÛa@Á�ìn¾a@@M@ @É��íŒìmñ‰mb�þa@pb�í‡ÜjÛa@k�y
Moyen - Répartition des effectifs enseignants par commune

Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

Permanent ن ��   Vacataire    ا��-
�!� ع

Total. 
Enseignants  

 

  �$#" &)ـــ�ء
Dt.Femmes  

ة��د C��Bا  
Nbr. 

Enseignants  

  �$#" &)ـــ�ء
Dt.Femmes  

   432 28 13  
25 1 1 
83 10 5  
12 4 3 
109 4 1  
49 0 0 
23 2 2 
71 13 9  
50 6 3  
55 10 6  
20 6 3 
44 23 14  
28 8 5 
52 9 6  
31 3 1 
16 3 1 
87 12 4  
15 10 6 
3 6 1 
9 19 2 
25 19 10  
19 7 4 
151 25 18  
22 3 2 
12 1 1 
35 3 2 
158 9 7  
70 3 1  
22 4 3 
24 7 2 

1 752 258 136  
Source: D. Education/ � ـــ� ا��@?�ـ���@� :ا���Dر 

Permanent Vacataire Total

122

1 6261 752

136

1 888

Enseignements Moyen 
Répartition des effectifs enseignants par sexe (A.S 2016/2017

2016
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Répartition des effectifs enseignants par commune 

  ا�����ـ�ت

 ermanent  ا�� ظ0 ن

ة��د C��Bا  
Nbr. 

Enseignants  
 699  ا�ـــ�ادي  

 48 �����ـــ�
 170 ا�����ــــ�

 24 ا����ا�ـــ�
 193 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 81 
 36 ور�ـــــ�س
 130 ا�	 ��ــــــ�

 109 "�	 ا�$��#/ ح
 154 (��ـ) &�ـ�%�

 46 ا�*��%�وي
 133 ا��,ــــ�ن

 71 ��	ي "ــ�ن
 112 ا�� ــــ�ح
 73 ا��-�ـــــ�
 38 ا�.,�ـــــ�

 189 ا����/ـــ�
 29 ا�*��0 ا�.� )

 14  � �1ــــ�
 28 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 90 
 45 وادي ا�.ـ�ـ�ـ	ه

 222 ا����ـــــ�
 34 ��ـ	ي &ـ��ـ5

 23 ا�*�ـــــ5
 54 ا�*�ــــ�رام 

223 �7�.ـــــ� 
 112 ��ـ	ي "ـ��ان

 35 ا��ــــــ�اره
��ـــــ	�ــ� 41 

)� .��� 256 3 ا� 

)a(  

2017)

Homme

Femme
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@@@Á�ìn¾a@á�îÜÈnÛaM@@ÉíŒì�mpbîÜ‚a†@Ñ—äÛa@pb�í‡ÜjÛa@k�y 

Enseignements Moyen - Répartition des Demi-pensions par commune 

   Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

 ا�����ـ�ت
F�Gدا HD& "ب ��د ا����5ـ������ ا�� م/ و��6ت  ��د ا��)����0* ��رة ا

Communes  
Nbr. Demi-pensions Capacité  Nbr. Bénéficiaires  Repas / jour  

              

 El-Oued 106 106 200 1 ا�ـــ�ادي

 Kouinine 0 0 0 0 �����ـــ�

 Reguiba 611 611 600 3 ا�����ــــ�

 Hamraia 200 200 200 1 ا����ا�ـــ�

 Guemar 594 594 400 2 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 155 155 200 1 Taghzout 

 Ouermes 282 282 200 1 ور�ـــــ�س

 Debila 298 298 200 1 ا�	 ��ــــــ�

 H.A.delkrim 133 133 200 1 "�	 ا�$��#/ ح

 H. Khelifa 419 419 400 2 (��ـ) &�ـ�%�

 Trifaoui 97 97 200 1 ا�*��%�وي

 Magrane 250 250 200 1 ا��,ــــ�ن

 S. Aoun 803 803 400 2 ��	ي "ــ�ن

 Robbah 116 116 200 1 ا�� ــــ�ح

 Nakhla 511 511 200 1 ا��-�ـــــ�

 El-Ogla 0 0 0 0 ا�.,�ـــــ�

 Bayadha 0 0 0 0 ا����/ـــ�

 T. Larbi 132 132 200 1 ا�*��0 ا�.� )

 B. Guecha 274 274 200 1  � �1ــــ�

 D. El-Ma 597 597 200 1 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 720 720 600 3 M. Ouensa 

 O. El-Alenda 131 131 200 1 وادي ا�.ـ�ـ�ـ	ه

 El Meghaier 190 190 200 1 ا����ـــــ�

 S. Khellil 596 596 400 2 ��ـ	ي &ـ��ـ5

 Still 165 165 200 1 ا�*�ـــــ5

 O. Touyour 78 78 200 1 ام ا�*�ــــ�ر

113 113 200 1 �7�.ـــــ� Djamaa 

 S. Amrane 395 395 200 1 ��ـ	ي "ـ��ان

 M’Rara 184 184 200 1 ا��ــــــ�اره

��ـــــ	�ــ� 0 0 0 0 Tendla 

)� .��� T.  Wilaya 150 8 150 8 800 6 34 ا� 

�	���ـ� ا��9 �ـــ�  : ا��8	ر -    Source: D. Education 
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@á�îÜÈnÛaðìãbrÛa@@@@@@@@M     Enseignements Secondaire 

pb���û¾a@ë@‰�îßýnÛa@É��íŒìm      @M@  Répartition des élèves et des établissements éducatifs 

   Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

 ا�����ـ�ت

 Nbr.d’Elèves  -��د ا�����   Lycées   -  ا��I& ��ت
 اAB اج ا��@? ��/ ع

Nbr 
D.Pédagogique 

 Salles  - ا����ــ�ت  
ا����� . ش.  م

)T.O.C ( Communes ا���د 
Nbre 

��رة 
 ا������ب
Capacité 

 ا��!� ع
Total 

 �$#" ا'&�ث
Dont filles 

 ا���د
Nbre 

 �$#� ا��)�����
Dont utilisées 

                    

 El-Oued 27 237 243 205 815 3 612 6 600 12 11 ا�ـــ�ادي
 Kouinine 15 23 33 23 263 498 800 1 2 �����ـــ�
 Reguiba 35 38 40 47 812 392 1 800 1 2 ا�����ــــ�

 Hamraia 17 9 12 9 119 207 800 1 ا����ا�ـــ�
 Guemar 31 61 64 66 057 1 955 1 800 2 3 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 36 19 19 22 381 693 000 1 1 Taghzout 
 Ouermes 20 14 14 12 183 278 800 1 ور�ـــــ�س
 Debila 24 55 60 57 803 422 1 800 2 3 ا�	 ��ــــــ�

 H. Abdelkrim 23 48 48 45 603 120 1 400 2 3 "�	 ا�$��#/ ح
 H. Khelifa 34 43 43 50 792 447 1 400 2 3 (��ـ) &�ـ�%�

 Trifaoui 24 14 18 13 245 426 800 1 ا�*��%�وي
 Magrane 19 40 54 38 574 039 1 200 3 3 ا��,ــــ�ن

 S. Aoun 52 12 12 20 357 619 800 1 ��	ي "ــ�ن
 Robbah 18 47 66 40 663 170 1 000 2 2 ا�� ــــ�ح
 Nakhla 36 18 19 22 416 680 800 1 ا��-�ـــــ�
 El-Ogla 28 12 12 14 204 340 800 1 ا�.,�ـــــ�

 Bayadha 25 54 63 55 911 571 1 400 2 3 ا����/ـــ�
 T. Larbi 29 13 13 15 212 375 800 1 ا�*��0 ا�.� )

 B. Guecha 0 0 0 0 0 0 0 0  � �1ــــ�
 D. El-Ma 28 12 12 13 172 336 800 1 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 39 17 17 21 344 662 800 1 M. Ouensa 
 O. El-Alenda 32 12 12 12 198 389 800 1 وادي ا�.ـ�ـ�ـ	ه

 El Meghaier 26 74 88 71 373 1 323 2 500 3 4 ا����ـــــ�
 S. Khellil 25 9 12 10 196 294 800 1 ��ـ	ي &ـ��ـ5

 Still 17 10 12 9 133 207 800 1 ا�*�ـــــ5
 O. Touyour 36 14 14 16 315 509 520 1 1 ام ا�*�ــــ�ر

29 83 86 90 512 1 534 2 400 4 4 �7�.ـــــ� Djamaa 
 S. Amrane 33 28 28 31 581 918 400 1 2 ��ـ	ي "ـ��ان

 M’Rara 28 14 14 15 225 386 800 1 ا��ــــــ�اره
��ـــــ	�ــ� 35 14 14 18 301 494 800 1 Tendla 

)� .��� T.  Wilaya 27 044 1 142 1 059 1 760 17 896 30 220 57 61 ا� 

�	���ـ� ا��9 �ـــ� : ا��8	ر  /Source: D. Education 
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Enseignements Secondaire

Année Scolaire   

ة �!� عC��Bا  
Total. 

Enseignants

ا��)�,�� ن 
  ا'دار� ن

P.Adminstratif 
Communes  

   470 406 El-Oued 
54 61 Kouinine 
107 76 Reguiba 
19 30 Hamraia 
141 112 Guemar 
50 33 Taghzout 
29 30 Ouermes 
125 116 Debila 
100 104 H.A.delkrim 
110 104 H. Khelifa 
31 39 Trifaoui 
86 95 Magrane 
43 35 S. Aoun 
91 87 Robbah 
49 40 Nakhla 
31 30 El-Ogla 
126 106 Bayadha 
35 30 T. Larbi 
0 0 B. Guecha 
28 30 D. El-Ma 
49 37 M. Ouensa 
27 10 O. El-Alenda 
159 133 El Meghaier 
22 29 S. Khellil 
21 27 Still 
35 30 O. Touyour 
193 158 Djamaa 
67 64 S. Amrane 
33 28 M’Rara 
39 28 Tendla 

2 370 2 108 T.  Wilaya 

 Source: D. Education 
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á�îÜÈnÛa@@ðìãbrÛa@M@ @É��íŒìmñ‰mb�þa@pb�í‡ÜjÛa@k�y
Secondaire - Répartition des effectifs enseignants par commune

Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

Permanent ن ��   Vacataire    ا��-
�!� ع

Total. 
Enseignants  

 

  �$#" &)ـــ�ء
Dt.Femmes  

ة��د C��Bا  
Nbr. 

Enseignants  

  �$#" &)ـــ�ء
Dt.Femmes  

   259 11 9 
33 0 0 
36 9 3  
9 2 0 
70 1 1  
24 0 0 
9 3 0 
47 12 7  
39 8 6  
32 14 8  
10 5 1 
16 13 6 
20 5 2 
36 1 0 
12 0 0 
10 6 1 
55 5 4  
11 17 8 
0 0 0 
2 11 3 
11 8 3 
6 5 2 
81 17 15  
11 0 0 
7 2 1 
18 4 4 
107 12 10  
32 7 6 
9 14 10 
21 8 8 

1 033 200 118  
Source: D. Education/ � ـــ� ا��@?�ـ���@� :ا���Dر 

Permanent Vacataire Total

1 137

82

1 219
1 033

118

1 151

Enseignements Secondaire 
Répartition des effectifs enseignants par sexe (A.S 2016/2017

2016
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Répartition des effectifs enseignants par commune 

  ا�����ـ�ت

 ermanent  ا�� ظ0 ن

ة��د C��Bا  
Nbr. 

Enseignants  
 459  ا�ـــ�ادي  

 54 �����ـــ�
 98 ا�����ــــ�

 17 ا����ا�ـــ�
 140 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 50 
 26 ور�ـــــ�س
 113 ا�	 ��ــــــ�

 92 "�	 ا�$��#/ ح
 96 (��ـ) &�ـ�%�

 26 ا�*��%�وي
 73 ا��,ــــ�ن

 38 ��	ي "ــ�ن
 90 ا�� ــــ�ح
 49 ا��-�ـــــ�
 25 ا�.,�ـــــ�

 121 ا����/ـــ�
 18 ا�*��0 ا�.� )

 0  � �1ــــ�
 17 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 41 
 22 وادي ا�.ـ�ـ�ـ	ه

 142 ا����ـــــ�
 22 ��ـ	ي &ـ��ـ5

 19 ا�*�ـــــ5
 31 ام ا�*�ــــ�ر

181 �7�.ـــــ� 
 60 ��ـ	ي "ـ��ان

 19 ا��ــــــ�اره
��ـــــ	�ــ� 31 

)� .��� 170 2 ا� 

)a(  

2017)

Homme

Femme
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@@@ðìãbrÛa@á�îÜÈnÛaM@@ÉíŒì�mpbîÜ‚a†@Ñ—äÛa@pb�í‡ÜjÛa@k�y 

Enseignements Secondaire - Répartition des Demi-pensions par commune 

   Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

 ا�����ـ�ت
 ا�� م/ و��6ت  ��د ا��)����0* ��رة ا������ب &HD داF�G ��د ا����5ـ"

Communes  
Nbr. Demi-pensions Capacité  Nbr. Bénéficiaires  Repas / jour  

              

 El-Oued 111 1 111 1 000 1 5 ا�ـــ�ادي

 Kouinine 326 326 200 1 �����ـــ�

 Reguiba 217 217 200 1 ا�����ــــ�

 Hamraia 225 225 200 1 ا����ا�ـــ�

 Guemar 632 632 400 2 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 0 0 0 0 Taghzout 

 Ouermes 30 30 200 1 ور�ـــــ�س

 Debila 839 839 600 3 ا�	 ��ــــــ�

 H.A.delkrim 614 614 400 2 "�	 ا�$��#/ ح

 H. Khelifa 547 547 400 2 (��ـ) &�ـ�%�

 Trifaoui 180 180 200 1 ا�*��%�وي

 Magrane 352 352 200 1 ا��,ــــ�ن

 S. Aoun 404 404 200 1 ��	ي "ــ�ن

 Robbah 622 622 400 2 ا�� ــــ�ح

 Nakhla 320 320 200 1 ا��-�ـــــ�

 El-Ogla 0 0 0 0 ا�.,�ـــــ�

 Bayadha 0 0 0 0 ا����/ـــ�

 T. Larbi 246 246 200 1 ا�*��0 ا�.� )

 B. Guecha 0 0 0 0 �1ــــ� � 

 D. El-Ma 327 327 200 1 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 404 404 200 1 M. Ouensa 

 O. El-Alenda 0 0 0 0 وادي ا�.ـ�ـ�ـ	ه

 El Meghaier 90 90 600 3 ا����ـــــ�

 S. Khellil 296 296 200 1 ��ـ	ي &ـ��ـ5

 Still 0 0 0 0 ا�*�ـــــ5

 O. Touyour 64 64 200 1 ام ا�*�ــــ�ر

875 875 800 4 �7�.ـــــ� Djamaa 

 S. Amrane 75 75 200 1 ��ـ	ي "ـ��ان

 M’Rara 0 0 0 0 ا��ــــــ�اره

��ـــــ	�ــ� 0 0 0 0 Tendla 

)� .��� T.  Wilaya 796 8 796 8 400 7 37 ا� 

�	���ـ� ا��9 �ـــ�  : ا��8	ر -    Source: D. Education 
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Effectifs scolarisés    
Année Scolaire    

�$�) 19- 16(ا�����ر��ــ* �ـ�د 
Pop. Scolarisées (16-19) ans

Communes 
ا��!� ع 
Total

 �$#" إ&�ث
Dt. Filles 

   5 2923 044 El-Oued 
353186 Kouinine 

1 038620 Reguiba 
12873 Hamraia 

1 407760 Guemar 
521289 Taghzout 
221150 Ouermes 

1 065586 Debila 
825458 H.A.delkrim 

1 151639 H. Khelifa 
353201 Trifaoui 
847461 Magrane 
445248 S. Aoun 
864486 Robbah 
509314 Nakhla 
259152 El-Ogla 

1 148654 Bayadha 
263142 T. Larbi 
0 0 B. Guecha 

336172 D. El-Ma 
538285 M. Ouensa 
337164 O. El-Alenda 

1 7781 059 El Meghaier 
229151 S. Khellil 
14488 Still 
334208 O. Touyour 

1 8331 092 Djamaa 
671416 S. Amrane 
266162 M’Rara 
377229 Tendla 

23 53213 489 T.  Wilaya 

Source: D. Education 
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å��î�Š‡àn¾a@†a‡�Çc Effectifs scolarisés  
Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

  �6ـ�د ا�����ر��ــ* 

Pop. Scolarisées 6 ans

�$�) 15 -  6(�ـ�د ا�����ر��ــ*   
Pop. Scolarisées (6 – 15) ans 

 �ـ�د 
19) ans 

�$#" إ&�ث
Dt. Filles

 ا��!� ع 
Total 

 �$#" إ&�ث
Dt. Filles 

 ا��!� ع 
Total 

   2 205 14 250 7 036 5 292 
167 926 445 353 
554 3 354 1 689 1 038 
53 422 220 128 
484 4 038 2 062 1 407 
221 1 471 767 521 
49 513 282 221 
330 2 496 1 256 1 065 
306 1 936 1 008 825 
510 3 258 1 642 1 151 
140 840 433 353 
383 2 524 1 298 847 
248 1 277 649 445 
326 2 313 1 192 864 
204 1 478 767 509 
80 738 396 259 
517 3 828 2 005 1 148 
87 652 322 263 
51 253 89  
108 753 411 336 
350 1 844 888 538 
162 833 415 337 
597 4 127 2 054 1 778 
87 543 280 229 
61 393 213 144 
150 1 024 521 334 
577 3 768 1 965 1 833 
287 1 702 902 671 
101 609 286 266 
118 713 369 377 

9 513 62 876 31 862 23 532 

�	���ـ� ا��9 �ـــ�  : ا��8	ر -    Source: D. Education

6 ans 6-15 ans 15-19 ans

Effectifs scolarisés
(A.S 2016/2017)

2016
و	و�را���                                                                                                                           

 
 
 
 
 

 ا�����ـ�ت

�ـ�د ا�����ر��ــ* 
 �$ ات

Pop. Scolarisées 6 ans 
 ا��!� ع 
Total 

 �$#" إ&�ث
Dt. Filles 

  410 4  ا�ـــ�ادي  
 290 �����ـــ�
 204 1 ا�����ــــ�

 127 ا����ا�ـــ�
 007 1 ��ــــــ�ر

�ـ�ــــ�وت 449 
 103 ور�ـــــ�س
 744 ا�	 ��ــــــ�

 645 "�	 ا�$��#/ ح
 023 1 (��ـ) &�ـ�%�

 284 ا�*��%�وي
 817 ا��,ــــ�ن

 479 ��	ي "ــ�ن
 657 ا�� ــــ�ح
 413 ا��-�ـــــ�
 214 ا�.,�ـــــ�

 055 1 ا����/ـــ�
 210 ا�.� )ا�*��0 

 106  � �1ــــ�
 280 دوار ا���ء

��� و�3ــــ� 703 
 326 وادي ا�.ـ�ـ�ـ	ه

 198 1 ا����ـــــ�
 194 ��ـ	ي &ـ��ـ5

 145 ا�*�ـــــ5
 308 ام ا�*�ــــ�ر

188 1 �7�.ـــــ� 
 578 ��ـ	ي "ـ��ان

 242 ا��ــــــ�اره
��ـــــ	�ــ� 243 

)� .���ا�   19 642  

Masc.

Fém.
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@pbãbznßüa@wöbnãIbíŠìÛbØjÛaë@Á��ìn¾a@áîÜÈnÛa@ñ†bè’H  
Résultats des examens (B.E.M et B.A.C) 

 
  Session  2015  دورة

 

ا���<ـ�نط����   
Nature d'examen 

OP@ط���ـ� ا�� 
Nature de la candidature 

 ا��)!��*
Inscrits  

*�@Q�>ا� 
Présents  

 ا�6�$<�*
Admis  

 &)�� ا�$!�ح
(%) 

Taux de réussite 

S� ��دة ا�����" ا��#P 
(B.E.M) 

��9	ر���  ���K�9�)(��L3(  
Candidats scolarisés (Normal) 14 662 14 427 4 870 33,76 

����K�9 أ(ــ�ار  
Candidats libres 1 0 0 0 

 ا��!� ع ا��ــــ�م 
Total général   14 663 14 427 4 870 33,76 

 P#�دة ا�����" ا��I& ي
Baccalauréat 

(B.A.C) 

��9	ر���  ���K�9�)(��L3(  
Candidats scolarisés (Normal) 13 468 13 149 4 841 36,82 

����K�9 أ(ــ�ار  
Candidats libres 7 353 5 009 991 19,78 

 ا��!� ع ا��ــــ�م 
Total général   20 821 18 158 5 832 32,12 

�	���ـ� ا��9 �ـــ�  : ا��8	ر -    Source: D. Education 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

á��îÜÈnÛa@Šaì�� c@k�y@ï��Š‡¾a@l‹�nÛa  

Déperdition scolaire par cycle d'enseignement 
  

    Année Scolaire  2015/2016ا���� ا�	را���  

 Uا�!$ـ  
 Sexe  

 FVا��?� E. Secondaire –ا�����ـ" ا��I& ي   - E-Moyenا�����" ا��� �E-Primaire -  Sا�����" ا

  ا���9	ر���
Scolarisées 

  ا��9ــ�ب
Déperditions  %  ر���	ا���9  

Scolarisées 
 ا��9ـ�ب 

Déperditions %  ر���	ا���9  
Scolarisées 

ا��9ــ�ب 
Déperditions %  

  ذ�ــ�ر
Garçons 

60 533 120 0,20 31 984 1 791 5,60 13 909 1 267 9,11 

  إ3ــ�ث
 Filles 

55 118 54 0,10 30 356 886 2,92 19 222 1 162 6,05 

  ا��ـ!� ع
 Total 115 651 174 0,15 62 340 2 677 4,29 33 131 2 429 7,33 

�	���ـ� ا��9 �ـــ�  : ا��8	ر -    Source: D. Education 
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��è¾a@å��íìØnÛa@pb���ûß 

Etablissements de formation professionnelle 

 Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

  ا��-�)ــ�
 

��رة 
ا������ب 
Capacité 
d'accueil 

 Formation - ا��W �ــــــ* 

Etablissement   *ـ�����Résidents  *ـ�$#���
Apprentis 

�)���V    / د
C/Soir    

 AutreأG@ى  
ا��!� ع 

Total  ذ��ر
Masc 

إ�3ث 
Fém 

ذ��ر 
Masc 

إ�3ث 
Fém 

ذ��ر 
Masc 

إ�3ث 
Fém 

ذ��ر 
Masc 

إ�3ث 
Fém 

åíì������ØnÛa@‡�����çbÈß@@�è¾a (I.N.S.F.P) 

 I.N.S.F.P EL-oued 930 0 0 163 277 173 292 163 277 600 م ا�ــــــــــــ�ادي .ت.و.م
 I.N.S.F.P H.A.delkrim 151 0 0 22 9 37 50 22 9 300 (��3) "�	 ا�$��#م .ت.و.م

 I.N.S.F.P El Meghaier 528 0 0 288 86 106 32 288 86 300  ���ــــــــــــ�م ا�.ت.و.م
518 3 18 223 52 134 37 223 52 300  �7�.ـــــــــ�م .ت.و.م I.N.S.F.P Djamaa 

 Total I.N.S.F.P 127 2 3 18 696 424 450 411 696 424 500 1 ا��W �* ���ھ��!� ع 

@ï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ß(C.F.P.A) 

 CFPA EL-OUED 01 01 740 0 66 18 17 18 262 118 241 250  01ت ا�ــــــــ�ادي .م.ت.م
 CFPA EL-OUED 02 910 58 42 40 170 9 236 12 343 250  02ت ا�ـــــــــ�ادي .م.ت.م
 CFPA EL-OUED 03 871 73 0 24 51 40 502 143 38 250  03ت ا�ـــــــــ�ادي .م.ت.م
 CFPA DES FILLES 337 35 0 0 0 103 0 199 0 200 ت ا���ـــــــــــــــ�ت .م.ت.م

 CFPA TEKSEBT 267 29 0 0 0 9 88 69 72 300ت �$��R              .م.ت.م
 CFPA KOUININE 173 26 0 0 0 5 99 13 30 100 ــــــ� �ت �ــــــ���.م.ت.م
 CFPA REGUIBA 276 0 0 10 44 9 94 17 102 300 ت ا�����ــــــــــ�.م.ت.م

 CFPA GUEMAR 643 145 9 10 30 80 193 95 81 350 ت ��ــــــــــ�ر .م.ت.م
 CFPA DEBILA 498 11 11 23 56 41 147 100 109 250 ت ا�	 ��ــــــــــ� .م.ت.م

 CFPA H/ABDELKRIM 409 0 0 35 92 14 107 85 76 100 #ا�$��	 ت (��3) "�.م.ت.م
 CFPA HASSI KHALIFA 466 23 0 17 88 38 161 80 59 100 ت (��ــ) &��%ــــ�.م.ت.م

 CFPA ROBBAH 619 42 0 32 131 36 206 107 65 200 ت ا�� ــــــــــ�ح .م.ت.م
 CFPA TALEB LAARBI 153 0 0 0 19 19 91 14 10 300   ا�*��0 ا�.� )ت .م.ت.م

 CFPA M’GHAIER 787 262 0 14 20 147 191 96 57 250 ـــ�� ت ا���ـــــــ.م.ت.م
 CFPA OUM TOUYOUR 211 49 0 4 7 22 73 28 28 300 ت أم ا�*��ر .م.ت.م
 CFPA DJAMAA 369 0 0 0 0 73 151 80 65 250 ت �7�.ــــــــ� .م.ت.م
 CFPA SIDI AMRANE 259 0 0 0 0 27 72 74 86 300 ت ��	ي "��ان .م.ت.م

 Total C.F.P.A 668 7 753 128 145 487 690 673 2 330 1 462 1 050 4 �@ا]8 ا��W �* �!� ع

@ï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ß@Õyýß(A.F.P) 

 AFP MAGRANE 134 0 0 8 42 0 0 50 34 100 م ا��,ـــــــــــــ�ن.ت.م
 AFP NAKHLA 19 0 0 0 0 0 0 19 0 100 م ا��-�ـــــــــ� .ت.م
 AFP BAYADA 78 0 0 0 36 0 0 28 14 100 م ا����/ـــــــ� .ت.م

م ��ــــــ� و�3ـــــ� .ت.م  100 6 14 0 0 59 8 0 0 87 AFP MIH OUENSA 
م ا���3ـــ� ا���ـــ�� .ت.م  100 1 23 0 0 0 0 0 0 24 APF ANSIGHA 
م ��ــ	ي &��ـــــ5 .ت.م  100 20 34 0 0 0 0 0 0 54 APF SIDI KHALIL 

��[\ �@ا]8 �!� ع 
*� W396 0 0 16 137 0 0 168 75 600  ا�� Total A.F.P 

  ا��!� ع ا��ـــــــ�م

6 
15

0 

19
61

 

21
94

 

30
84

 

11
40

 

720 190 146 756 10191 Total Générale 

 Source :  D.F.P   /  ا�9$��ـ� ا���S) :  ا��8	ر
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@É��íŒìmñ‰mb�þa@@k�ypb��û¾a 

Répartition des effectifs enseignants par Etablissements 

   Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  

  ا��-�)ــ�
 

  *�& W�ا�Formateurs 
ا��)�,���* 
ا'دار��*  
P.admin 

Etablissement  
�$#" &)�ء  Totalا��!� ع 

Dt.Fem 

åíì������ØnÛa@‡�����çbÈß@@�è¾a (I.N.S.F.P) 

م ا�ــــــــــــ�ادي.ت.و.م  28 10 18 I.N.S.F.P EL-oued 
 I.N.S.F.P H.A.delkrim 0 0 0 (��3) "�	 ا�$��#م .ت.و.م

���ــــــــــــ�م ا�.ت.و.م  21 12 20 I.N.S.F.P El Meghaier 

�7�.ـــــــــــــــــ�م .ت.و.م  22 14 19 I.N.S.F.P Djamaa 

 Total I.N.S.F.P 57 36 71 ا��W �* ���ھ��!� ع 

@ï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ß(C.F.P.A) 

ت ا�ــــــــ�ادي .م.ت.م  31 10 36 01 CFPA EL-OUED 01 
 CFPA EL-OUED 02 12 6 23  02ت ا�ـــــــــ�ادي .م.ت.م
 CFPA EL-OUED 03 14 11 19  03ت ا�ــــــــــ�ادي .م.ت.م
ت ا���ـــــــــــــــ�ت .م.ت.م  19 14 13 CFPA DES FILLES 

 CFPA TEKSEBT 8 6 12 ت �$��R              .م.ت.م
 CFPA KOUININE 12 6 16 ــــــ� �ت �ــــــ���.م.ت.م
 CFPA REGUIBA 14 3 12 ت ا�����ــــــــــ�.م.ت.م
ت ��ــــــــــ�ر .م.ت.م  16 7 12 CFPA GUEMAR 
 CFPA DEBILA 4 6 18 ت ا�	 ��ــــــــــ� .م.ت.م

#ا�$��	 ت (��3) "�.م.ت.م  14 12 10 CFPA H/ABDELKRIM 
ت (��ــ) &��%ــــ� .م.ت.م  14 4 9 CFPA HASSI KHALIFA 

 CFPA ROBBAH 23 8 15 ت ا�� ــــــــــ�ح .م.ت.م
 CFPA TALEB LAARBI 9 2 6    ا�*��0 ا�.� )ت .م.ت.م

 CFPA M’GHAIER 17 17 32 ـــ�� ت ا���ـــــــ.م.ت.م
ت أم ا�*��ر .م.ت.م  8 2 13 CFPA OUM TOUYOUR 
 CFPA DJAMAA 12 6 17 ت �7�.ــــــــ� .م.ت.م
 CFPA SIDI AMRANE 15 6 13 ت ��	ي "��ان .م.ت.م

 Total C.F.P.A 233 126 285 �@ا]8 ا��W �* �!� ع

@ï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ß@Õyýß(A.F.P) 

 AFP MAGRANE 1 1 4 م ا��,ـــــــــــــ�ن.ت.م
 AFP NAKHLA 1 2 2 م ا��-�ـــــــــ� .ت.م
 AFP BAYADA 1 2 4 م ا����/ـــــــ� .ت.م

م ��ــــــ� و�3ـــــ� .ت.م  1 1 1 AFP MIH OUENSA 
م ا���3ـــ� ا���ـــ�� .ت.م  1 1 1 APF ANSIGHA 
م ��ــ	ي &��ـــــ5 .ت.م  4 2 1 APF SIDI KHALIL 

 Total A.F.P 6 9 16  ��[\ �@ا]8 ا��W �*�!� ع 

 Total Générale 296 171 372  ا��!� ع ا��ـــــــ�م

 Source :  D.F.P   /  ا�9$��ـ� ا���S) :  ا��8	ر
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@��è¾a@å��íìØnÛa@òîÈšë 

Situation de la formation professionnelle 

   Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  
  T :01  Page N° : 01%�� ر�# 

 ا��-�)ــ�
 Etablissement 

  ����<�&�ت ا��)!��ـ*
Inscrits aux examens 

 ��د ا���,@�6*
 Nbr  . Diplômés  *� *ا���,��ـ

ا������ 
Abandons 

  ا�@ا��ـ ن
Redoublants ا��!� ع 

 Total 
�$#" &)�ء 
Dt.Fem 

�è¾a@åíì������ØnÛa@‡�����çbÈß  )I.N.S.F.P( 

 م ا�ــــــــــــ�ادي .ت.و.م
I.N.S.F.P EL-oued 930 202 133 2 0 

 (��3) "�	 ا�$��#م .ت.و.م
I.N.S.F.P H.A.delkrim  151 0 0 0 0 

  ���ــــــــــــ�م ا�.ت.و.م
I.N.S.F.P El Meghaier 528 134 116 66 0 

�7�.ـــــــــــــــــ�م .ت.و.م  
I.N.S.F.P Djamaa 518 37 30 75 0 

  ا��W �* �!� ع ���ھ�
Total I.N.S.F.P 2 127 373 279 143 0 

ï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ß )C.F.P.A( 

  01ت ا�ــــــــ�ادي .م.ت.م
CFPA EL-OUED 01 674 286 98 39 6 

 02ت ا�ـــــــــ�ادي .م.ت.م
 CFPA EL-OUED 02 810 240 30 37 8 

  03ت ا�ــــــــــ�ادي .م.ت.م
CFPA EL-OUED 03 798 177 76 49 4 

 ت ا���ـــــــــــــــ�ت .م.ت.م
CFPA DESFILLES 302 139 134 12 5 

 ت �$��R             .م.ت.م
 CFPA TEKSEBT 238 79 12 84 16 

 ــــــ��ت �ــــــ���.م.ت.م
CFPA KOUININE 147 136 60 21 6 

 ت ا�����ــــــــــ�.م.ت.م
 CFPAREGUIBA 276 148 33 14 7 

 ��ــــــــــ�رت .م.ت.م
CFPA GUEMAR 489 264 78 54 9 

 ت ا�	 ��ــــــــــ�.م.ت.م
 CFPA DEBILA 476 42 18 11 3 

 ت (��3ـ) "�ــ	 ا�$��ـ#.م.ت.م
 CFPA H/ABDELKRIM 409 204 60 39 5 

 ت (��ــ) &��%ــــ�.م.ت.م
 CFPA HASSI KHALIFA 443 169 116 9 4 

 ت ا�� ــــــــــ�ح .م.ت.م
 CFPA ROBBAH 577 208 40 16 8 

  ا�*��0 ا�.� )ت .م.ت.م
 CFPA TALEB LAARBI 153 44 4 14 6 

 ت ا���ـــــــــــــــــــ��.م.ت.م
 CFPA EL-MEGHAIER  525 213 212 98 11 

 ت أم ا�*��ر.م.ت.م
 CFPA  OUM TOUYOUR 162 102 45 33 2 

 ت �7�.ــــــــ�.م.ت.م
 CFPA DJAMAA 369 102 40 17 8 

 ت ��	ي "��ان .م.ت.م
CFPA SIDI AMRANE 259 104 84 13 1 

*� Wع �@ا]8 ا�� �!�  
Total C.F.P.A 7 107 2 657 1 140 560 109 

 Source :  D.F.P   /  ا�9$��ـ� ا���S) :  ا��8	ر
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@��è¾a@å��íìØnÛa@òîÈšë 

Situation de la formation professionnelle 

   Année Scolaire  2016/2017ا���� ا�	را���  
  T :02  Page N° : 02%�� ر�# 

 ا��-�)ــ�
 Etablissement 

  ا��)!��ـ* ����<�&�ت
Inscrits aux examens 

 ��د ا���,@�6*
 Nbr  . Diplômés  *� *ا���,��ـ

ا������ 
Abandons 

  ا�@ا��ـ ن
Redoublants ا��!� ع 

 Total 
�$#" &)�ء 
Dt.Fem 

@ï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ß@Õyýß(A.F.P) 

 م ا��,ـــــــــــــ�ن.ت.م
 AFP MAGRANE 134 114 97 23 1 

 م ا��-�ـــــــــ� .ت.م
AFP NAKHLA 

0 0  0 0 0 

 م ا����/ـــــــ� .ت.م
AFP BAYADA 

78 78 42 0 0 

م ��ــــــ� و�3ـــــ� .ت.م  
AFP MIH OUENSA 0 0  0 0 0 

م ا���3ـــ� ا���ـــ�� .ت.م APF 
ANSIGHA 0 0  0 0 0 

م ��ــ	ي &��ـــــ5 .ت.م APF SIDI 
KHALIL 0 0  0 0 0 

  ��[\ �@ا]8 ا��W �*�!� ع 
Total A.F.P 299 192 139 23 1 

  ا��!� ع ا��ـــــــ�م
Total Générale 9 533 3 222 1 558 726 110 

 Source :  D.F.P   /  ا�9$��ـ� ا���S) :  ا��8	ر
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@µ�������èànÛa@ò����îÈšë_@Situation d' apprentissage 

   Année Scolaire  2016/2017  ا�	را��� ا����

  T :01  Page N° : 01%�� ر�# 

 ا��-�)ــ� 
Etablissement 

 ��د ا�����
Nbr.d’Elèves 

 F� �ا���5ع ا�� 
 Secteur Public 

 ا���5ع ا�,ـ�ص 
 Secteur Privé 

 ��د ا���,@�6*
 Nbr  . Diplômés  *ا���,��ـ

�* ا������ 
Abandons ذ] ر 

Masc 
 إ&�ث
Fém 

ا��!� ع 
Total 

 ذ] ر
Masc 

 إ&�ث
Fém 

ا��!� ع 
Total 

ا��!� ع 
Total 

�$#" &)�ء 
Dt.Fem 

�è¾a@åíì������ØnÛa@‡�����çbÈß�è¾a@åíì������ØnÛa@‡�����çbÈß�è¾a@åíì������ØnÛa@‡�����çbÈß�è¾a@åíì������ØnÛa@‡�����çbÈß  )I.N.S.F.PI.N.S.F.PI.N.S.F.PI.N.S.F.P( 
م ا�ــــــــــــ�ادي .ت.و.م

I.N.S.F.P EL-oued 500 89 131 220 220 60 280 24 5 11 

 (��3) "�	 ا�$��#م .ت.و.م
I.N.S.F.P H.A.delkrim 106 8 28 36 59 11 70 0 0 1 

 ���ــــــــــــ�م ا�.ت.و.م
I.N.S.F.P El Meghaier 153 31 116 147 5 1 6 0 0 0 

�7�.ــــــــــــ�م .ت.و.م 
I.N.S.F.P Djamaa 175 20 114 134 21 20 41 0 0 29 

  ا��W �* ���ھ��!� ع 
Total I.N.S.F.P 934 148 389 537 305 92 397 24 5 41 

ï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ßï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ßï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ßï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ß )C.F.P.AC.F.P.AC.F.P.AC.F.P.A( 
  01ت ا�ــــــــ�ادي .م.ت.م

CFPA EL-OUED 01 147 0 0 0 147 0 147 9 51 5 

 02ت ا�ـــــــــ�ادي .م.ت.م
 CFPA EL-OUED 02 227 30 0 30 197 0 197 5 67 0 

  03ت ا�ــــــــــ�ادي .م.ت.م
CFPA EL-OUED 03 426 62 40 102 283 41 324 23 93 2 

 ت ا���ـــــــــــــــ�ت .م.ت.م
CFPA DESFILLES 111 0 51 51 0 60 60 7 15 15 

ت �$��R             .م.ت.م
 CFPA TEKSEBT 121 92 3 95 10 1 11 24 162 25 

 ــــــ��ت �ــــــ���.م.ت.م
CFPA KOUININE 108 102 3 105 2 1 3 12 65 0 

 ت ا�����ــــــــــ�.م.ت.م
 CFPAREGUIBA 106 87 0 87 9 10 19 5 42 2 

 ت ��ــــــــــ�ر.م.ت.م
CFPA GUEMAR 295 188 25 213 18 64 82 6 107 17 

 ت ا�	 ��ــــــــــ�.م.ت.م
 CFPA DEBILA 226 28 21 49 154 23 177 9 69 15 

 ت (��3ـ) "�ــ	 ا�$��ـ#.م.ت.م
 CFPA H/ABDELKRIM 149 129 1 130 5 14 19 25 58 3 

 ت (��ــ) &��%ــــ�.م.ت.م
 CFPA HASSI KHALIFA 219 145 4 149 37 33 70 7 75 8 

 ت ا�� ــــــــــ�ح .م.ت.م
 CFPA ROBBAH 257 25 34 59 196 2 198 5 77 6 

  ا�*��0 ا�.� )ت .م.ت.م
 CFPA TALEB LAARBI  109 12 0 12 78 19 97 1 28 4 

 ت ا���ـــــــــــــــــــ��.م.ت.م
 CFPA EL-MEGHAIER 339 31 42 73 160 106 266 56 108 49 

 ت أم ا�*��ر.م.ت.م
 CFPA OUM TOUYOUR 117 50 0 50 41 26 67 14 65 15 

 ت �7�.ــــــــ�.م.ت.م
 CFPA DJAMAA 237 152 77 229 8 0 8 4 109 35 

 ت ��	ي "��ان .م.ت.م
CFPA SIDI AMRANE 108 72 15 87 6 14 20 11 62 6 

  �@ا]8 ا��W �*�!� ع 
Total CFPA 3 302 1 205 316 1 521 1 351 414 1 765 223 1 253 207 

 Source :  D.F.P   /  ا�9$��ـ� ا���S) :  ا��8	ر
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@µ�������èànÛa@ò����îÈšë_@Situation d' apprentissage 

   Année Scolaire  2016/2017  ا�	را��� ا����

  T :02  Page N° : 02%�� ر�# 

 ا��-�)ــ� 
Etablissement 

 ��د ا�����
Nbr.d’Elèves 

 F� �ا���5ع ا�� 
 Secteur Public 

 ا���5ع ا�,ـ�ص 
 Secteur Privé 

 ��د ا���,@�6*
 Nbr  . Diplômés  *ا���,��ـ

�* ا������ 
Abandons 

 ذ] ر
Masc 

 إ&�ث
Fém 

ا��!� ع 
Total 

 ذ] ر
Masc 

 إ&�ث
Fém 

ا��!� ع 
Total 

ا��!� ع 
Total 

�$#" &)�ء 
Dt.Fem 

@ï����äè¾a@åíì������ØnÛa@�×a‹������ß@Õyýß(A.F.P) 

 م ا��,ـــــــــــــ�ن.ت.م
 AFP MAGRANE 145 21 0 21 113 11 124 33 0 2 

 م ا��-�ـــــــــ� .ت.م
AFP NAKHLA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 م ا����/ـــــــ� .ت.م
AFP BAYADA 

84 0 2 2 78 6 84 112 2 16 

م ��ــــــ� و�3ـــــ� .ت.م  
AFP MIH OUENSA 40 16 0 16 14 8 22 4 0 2 

م ا���3ـــ� ا���ـــ�� .ت.م
APF ANSIGHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

م ��ــ	ي &��ـــــ5 .ت.م  
APF SIDI KHALIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

��[\ �@ا]8 �!� ع 
*� Wا��  

Total A.F.P 
269 37 2 39 205 25 230 149 2 20 

  ا��!� ع ا��ـــــــ�م
Total Générale  4 

50
5 

1 
39

0 

70
7 

2 
09

7 

1 
86

1 

53
1 

2 
39

2 

1 
42

6 

21
4 

48
4 

 Source :  D.F.P   /  ا�9$��ـ� ا���S) :  ا��8	ر
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