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وكذلك  طاعتهم،  على  أبنائهم  خروج 
أنها  بما  الفتاة،  تعليم  من  املوقف 
إلى  حاجة  فال  بيت  ربة  ستصبح 
على  تدريبها  يفضل  حيث  تعليمها 

األمور املنزلية . 
• أسباب تعود إلى املدرسة: 

• النفور من املدرسة: 
من  بالنفور  املتسرب  شعور 
املدرسة، مثل عدم إحساسه باالنتماء 
معينة  مادة  صعوبة  بسبب  أو  إليها 
عدم  أو  فهمها،  في  ينجح  لم  منها 
لجذبه  لديه  املريحة  البيئة  توفير 
طاردة  أسباب  كلها  دراسته،  إلكمال 

للطالب من املدرسة.
• استخدام العقاب البدني واملعنوي 

من طرف املعلمني: 
سبب  هو  املختلفة  بأشكاله  العقاب 
تسربهم، وأن العقاب له أثر أكبر على 

الذكور منه على اإلناث.
• التمييز بني الطلبة: 

التمييز بشتى أشكاله الذي يمارسه 
على  أكان  سواء  التعليمي،  الجهاز 
األساس  على  أو  التحصيلي،  األساس 
االقتصادي أو على األساس الجنسي، 
كلها أسباب أثرت في نسبة املتسربني.
مهنية  مدرسة  وجود  عدم   •

قريبة من السكن:
يمكن أن يكون التعلم املهني وسيلة 
للحد من تسرب الطلبة الذين لديهم 
لذا  األكاديمي،  التعلم  في  صعوبات 
من  قريبة  مهنية  مدارس  وجود  فإن 
هذه  من  يحد  الطلبة  سكن  أماكن 

الظاهرة.
املدرسة  • عدم وجود شخص في 
يساعد الطالب على مواجهة املشاكل: 
في  التربويني  املرشدين  ندرة 
يرشدون  الذي  التعليمية  املؤسسات 

من  تسربهم  في  األقوى  والتأثير 
املدرسة يرجع إلى: 

• ضعف قابلية التلميذ على التعلم: 
إن ضعف قابلية املتعلم على التعلم 
وعدم تفرغه له باإلضافة إلى دخوله 
املدرسة قبل السن القانونية أو قصور 
أو  الزمني،  عمره  عن  العقلي  عمره 
ووجود  التعليم  بلغة  معرفته  عدم 
والعقلية  الجسمية  العاهات  بعض 
من  التالميذ  مستويات  واختالف  به 
واالجتماعية  االقتصادية  النواحي 
عن  ينفصل  وتجعله  التلميذ  في  تؤثر 
الدراسة، باإلضافة إلى عوامل تربوية 
مازالت  التي  االمتحانات  مثل  أخرى 
والحفظ  املعلومات  قياس  على  تركز 
عوامل  كلها  املتكرر  الرسوب  وكذلك 

تساعد على التسرب .
• الخروج إلى سوق العمل: 

من  كثير  لدى  املحدود  الدخل  إن 
دفع  املدن  في  القاطنني  املواطنني 
املدارس  من  التسرب  إلى  أبناءهم 

وقيامهم  مختلفة،  دراسية  مراحل  في 
كبيع  اليوم،  طول  تشغلهم  بوظائف 
البالستيكية  واألكياس  الجرائد، 
لجمع  ألخرى  قمامة  من  االنتقال  أو 

معادن مختلفة.
في  املقيمني  للبنني  بالنسبة  هذا 
املدن، أما بالنسبة للمقيمني في القرى 
الظروف  إذ  أشد،  فاألمر  واملناطق 
األسرة  أبناء  ُيْجَبر  حيث  أقسى 
الواحدة على ترك املدرسة جميعًا من 
ُيْجَبرن 

َ
املرحلة االبتدائية، أما البنات ف

الحال  ميسوري  بيوت  في  العمل  على 
كخادمات، أو حاضنات أطفال.
• أسباب تعود إلى األسرة: 

أو  ظروفًا  الطالب  يعيش  أن  يمكن 
مشكالت أسرية، مثل الطالق، وكثرة 
اآلباء  إشراف  وقلة  اإلخوة،  عدد 
الوالدين  أحد  وفاة  أو  أبنائهم،  على 
خاصة األم، مما يدفع البنت إلى ترك 
األعمال  في  األم  محل  لتحل  املدرسة 

املنزلية.

• املساعدة في أعمال املنزل: 
للعناية  املدرسة  طالبات  تترك 
إخوتهن  وخاصة  األسرة  بأفراد 
املنزل،  أعمال  في  واملساعدة  الصغار 
املتسربات  من   %40,1 إن  حيث 
تسربهن بسبب العناية بأفراد األسرة.
يساعد  شخص  وجود  عدم   •

الطالب على الدراسة داخل األسرة:
بمساعدة  االسرة  اهتمام  عدم 
أبنائها في تجاوز الصعوبات التعليمية 
كان  املدرسة  في  تواجههم  التي 
ذكره  ما  وهو  تسربهم  في  مهمًا  سببًا 

. %46.6
• عدم اهتمام االسرة بالتعليم: 

بها  تمتاز  التي  والتقاليد  العادات   
عامة،  بصورة  الشعبية  املناطق  بعض 
االتجاهات  من  نوع  بها  يسود  التي 
بشكل  تؤثر  مازالت  التي  الخاطئة، 
مثل  التعليمي،  الوضع  على  بآخر  أو 
اعتبار التعليم شيئا غريبا عن قيمهم 
من  اآلباء  بعض  خوف  وتقاليدهم، 

التسرب الدراسي هو االنقطاع عن املدرسة قبل إتمامها ألي سبب )باستثناء الوفاة( وعدم االلتحاق 
بأي مدرسة أخرى.

لقد أثار تفشي هذه الظاهرة قلق الكثير من املربني واملثقفني والسياسيني، ولقد أولت الكثير من 
الحكومات هذه املشكلة اهتمامًا خاصًا من أجل دراسة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا ليس على املتسربني 
البطالة  التعليم ويزيد من معدل  إلى زيادة تكلفة  التسرب يؤدي  املجتمع ككل، ألن  فقط بل على 
اإلنساني،  الفاقد  ويزيد  واالقتصادية  االجتماعية  املشاكل  من  ذلك  وغير  والفقر  الجهل  وانتشار 

ويكون اإلنسان عالة على املجتمع فيصاب ببعض االضطرابات النفسية واألمراض االجتماعية.
والرفض  االمتناع  اللغوي  وبمفهومها  الدراسة،  عن  املبكر  االنقطاع  الدراسي:  بالتسرب  املراد 
والعزوف الكلي أو عدم االلتحاق باملؤسسة التعليمية ألسباب ذاتية أو موضوعية مرتبطة باملستهدف 
/ التلميذ أو بمحيطه، رغم إلحاح اإلدارة على جلبه لتكميل تعليمه ومواكبة برامج وزارة التربية 
العديد  الفردي الذي تعاني منه  أو  الفعل الجماعي  املبكر ذلك  والتعليم، وال نقصد هنا باالنقطاع 
من املؤسسات التعليمية الذي تكون الغاية منه الهروب املبكر من املدرسة وفي غير وقت قانوني، فإن 

ظاهرة االنقطاع املبكر اشتدت واستفحلت.

كثرة الواجبات املنزلية والدراسية هى أحد الدوافع التى تؤدى اىل التسرب

التسرب 
الدراسى
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سواء  مشكالته  حل  في  الطالب 
من  ز 

ِّ
يعز االجتماعية  أو  التربوية 

لتراكم  نتيجة  التسرب  فرص 
مشكالت الطالب.

• أسباب تربوية: 
العجز عن تحقيق األهداف التربوية، 
للتعليم،  إلزامية  خطة  تطبيق  وعن 
اإلدارات  إشراف  ضعف  وكذلك 
التالميذ  انتظام  عملية  على  املدرسية 
في مدارسهم، ومتابعة شؤون املتغيبني، 
بالنقل  الخاصة  األنظمة  بعض  وضعف 
األنظمة  وكذلك  آلخر،  مستوى  من 

املتعلقة بقبول التالميذ.
• املناهج التربوية: 

التي يسيطر عليها الجانب النظري 
العملي  الجانب  من  تقريبًا  وخلوها 
ارتباطها  ضعف  وكذا  التطبيقي 
الحتياجات  تلبيتها  وعدم  بالبيئة 
على  وإرغامهم  وميولهم  التالميذ 
قدرات  عنه  تعجز  مما  آليا  حفظها 
الكثيرين منهم فتتفاقم األمور عليهم 
املدرسة  ترك  إلى  ذلك  فيدفعهم 

والتسرب.
• املعلم وطرق التدريس: 

املحيطة  الظروف  مجمل  إن 
السكن  توفر  عدم  مثل  باملعلم، 
األقسام،  وكثرة  الراحة،  ووسائل 
في  مباشرًا  تأثيرًا  يؤثر  واالكتظاظ 
التدريس ويجعلها غير مشوقة،  طرق 
مع  الحسن  وتفاعله  مردوده،  فيقل 
ننسى  أن  دون  لهم،  وتفعيله  تالميذه 
وكثرة  حفظه،  املتعلم  من  يطلب  ما 
الواجبات  وكثرة  الدراسية،  املواد 
التي  املدة  إلى  باإلضافة  املنزلية، 
يقضيها في املدرسة، كلها دوافع إلى 

التسرب.
• آثار التسرب من املدرسة:  

• اآلثار االقتصادية: 
ملحو  مالية  نفقات  تخصيص   •

األمية . 
املتسرب  إنتاجية  ضعف   •
لدخول  مؤهل  غير  ألنه  العمل  في 
نضحه  لضعف  نتيجة  العمل  سوق 
تقديره  وعدم  والتربوي  االجتماعي 

لقيمة الوقت . 

عاطلني  املتسربني  اعتبار   - ج 
على  قدرتهم  عدم  بسبب  العمل  عن 
الهائل  الصناعي  التقدم  مواكبة 
التي  الحديثة  الصناعة  ومواكبة 
األيدي  في  دنيا  مستويات  تفرض 

العاملة.
• اآلثار الثقافية: 

املتسربني  من   
ً
هائال عددًا  نجد 

جديد،  من  األمية  إلى  يعودون 
دراستهم  يتموا  لم  الذين  وباألخص 
 
ً
االبتدائية وخاصة إذا مارسوا أعماال

بسيطة ال تتطلب القراءة والكتابة.
• اآلثار االجتماعية: 

أو  فئات  أمام  يضعنا  التسرب 
الذين  املجتمع  أبناء  من  مجاميع 
مما  االجتماعي  نضجهم  يكتمل  لم 
لالنحرافات  سهلة  فريسة  يجعلهم 
في  للهدم  أداة  فيصبحون  األخالقية 

املجتمع.
• اآلثار السياسية: 

الوعي  مستوى  انخفاض  إن 
لدى  والسياسي  واالجتماعي  التربوي 
الشباب في مدى قدراتهم على إدراك 
يجعلهم  بهم  تحيط  التي  األخطار 
املغرضة  الدعاية  أمام  سهلة  فريسة 
التي  االستعمارية  الدول  لبعض 
سرعان من تجعل منهم أداة للمساس 

بثوابت األمة ومقوماتها.
التسرب  خفض  مسؤولية   •

املدرسي:
التسرب  خفض  مسؤولية  تقع 
املدرسي للتالميذ في مراحل التعليم 
التعليم  وترك  املدرسة  من  املتعددة 
مجال  في   

ٌ
كل مسؤولني  عدة  على 

اختصاصه:
• مدير املدرسة: 

املدرسة  داخل  األول  املسؤول 
فيها  يجري  عما  األول  واملسؤول 
جميع  بني  وعالقات  أحداث  من 
املتواجدين فيها، وتوفير الجو املالئم 
سواء،  حد  على  واملتعلمني  للمعلمني 
املشكالت  كل  مراقبة  عليه  يجب  كما 
وتطبيق  لها  مناسبة  حلول  وإيجاد 
أو  الرسوب  يخص  فيما  القانون 

الفصل.

• مربي الصف: 
هو املسؤول عما يدور داخل الصف 
واالهتمام  وتوجيه،  وتربية  تعليم  من 
ومساعدتهم  التالميذ  بمشكالت 
التلميذ  بولي  االستعانة  أو  حلها  على 
ما  مراقبة  إلى  باإلضافة  املدير،  أو 
أو  أقوال  من  نفسه  هو  عنه  يصدر 

أفعال.
• املستشار التربوي: 

الكثير  حل  يساعدعلى  الذي 
الصعب  من  التي  املشكالت  من 
مربي  أو  املدرسة  مدير  على 
أسبابها،  إلى  التوصل  الصف 
ومربي  املدرسة  مدير  ومساعدة 
التسرب  مؤشرات  بتحديد  الصف 

املدرسي.
• املستشار الصفي: 

تلقي  وظائفه  من  الذي 
الذي  املعلمني  من  التوجيهات 
الذين  الطالب  مشاكل  من  يشكون 
في  دائمة  بصورة  يتواجدون  ال 
املدرسة  بترك  واملهددون  املدرسة 
من  وقت  أي  في  منها  التسرب  أو 

األوقات.
االجتماعي  األخصائي   •

واألخصائي النفسي:
ال  الذي  الطالب  أسماء  يأخذ 
ومنتظمة  دائمة  بصورة  يحضرون 
عن  انقطعوا  الذين  أو  للمدرسة 
طويلة  زمنية  لفترات  الدراسة 
أن  نجد  بحيث  إليها  عادوا  ثم 
يتلقى  االجتماعي  األخصائي 
مربي  من  والتعليمات  التوجيهات 
الصف بواسطة مدير املدرسة لكي 

يبدأ بعالج هؤالء الطالب.
من  للحد  الوقائية  اإلجراءات 

ظاهرة التسرب:
الخاصة  الوقائية  اإلجراءات   •

باملدرسة: 
• تفعيل دور املرشد التربوي في 
مساعدة الطلبة في حل مشكالتهم 
التعاون  التربوية في  التربوية وغير 

مع الجهاز التعليمي وأولياء األمور.
• العدالة في التعامل مع الطلبة 
داخل املدرسة وعدم التمييز بينهم. 
بكل  املدرسي  العقاب  منع   •

أشكاله البدني والنفسي.
مهني  وتكوين  تعليم  توفير   •

داخل املدن.
بذوي  خاص  تعليم  توفير   •

االحتياجات الخاصة.
بااللتحاق  للمتسربني  السماح   •

بالدراسة وفق شروط محددة . 
الخاصة  الوقائية  اإلجراءات   •

باألسرة:
• مساعدة األسر الفقيرة ماديًا 

وتوفير  الدراسية  النفقات  لتغطية 
متطلبات التعليم ألبنائهم.

األسرة  وتثقيف  الوعي  نشر   •
ومخاطر  وأهميته  التعليم  بقيمة 

التسرب على أبنائهم.
في  ألبنائها  األسرة  مساعدة   •

حل مشاكلهم الدراسة.
الطلبة  أبنائهم  تكليف  عدم   •
العادة،  فوق  أسرية  بمهمات 
وتفريغهم للتعليم والتعلم املدرسي.

والتواصل  االتصال  تفعيل   •
تطور  ملتابعة  واملدرسة  األسرة  بني 
)تقويم  مشكالتهم  وحل  أبنائهم، 

مباشر(.
باألنشطة  األسرة  مشاركة   •

الالصفية التي تنظمها املدرسة.
• توعية األسرة بمخاطر التمييز 
أو  الجنس  أساس  على  أبنائهم  بني 

غيره.
•اإلجراءات العالجية للمتسربني:
هي  الدراسي  التسرب  مشكلة 
تتضافر  أن  يجب  وطنية  مشكلة 
فيها كل الجهود إليجاد حلول ناجعة 
في  تلخيصها  ويمكن  للمتسربني 

املقترحات التالية:
التكوين  مراكز  انتشار  توسيع   •
واملدن  املحافظات  جميع  في  املهني 
ومكافآت  تسهيالت  وتقديم  والقرى 

تشجيعية للطلبة امللتحقني بها.
املهني  التكوين  برامج  تنويع   •

لتواكب حاجات سوق العمل . 
خالل  من  املتخرجني  متابعة   •
التواصل  أشكال  من  شكل  توفير 
بينهم وبني املنتجني في سوق العمل 

لتسهيل توظيفهم .
• وضع تشريعات وقوانني تحدد 
آليات  ووضع  لألجور  األدنى  الحد 
استغالل  ملنع  والتنفيذ  للرقابة 

األيدي العاملة . 
الخاص  القطاع  تشجيع   •
املهني  للتكوين  مراكز  يدير  الذي 
برامجه  تنويع  على  املتخصص 
اإلشراف  مع  العمل  سوق  لتواكب 
عليها في التأهيل ومتابعة خريجيها.

د. إبراهيم محمد املغازى 
جامعة بورسعيد

 التسرب يضعنا أمام فئات من األبناء الذين لم يكتمل نضجهم االجتماعي 
فيجعلهم فريسة سهلة لالنحرافات األخالقية فيصبحون أداة للهدم يف املجتمع


