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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�شة اإىل التعريف بالر�شوب املدر�شي واأ�شبابه و�شوره ووجهات النظر 
اأجل  التحليلي من  الو�شفي  الدرا�شة املنهج  ا�شتخدمت  حوله واحللول املقرتحة للحد منه. 

�شرب غور هذا املو�شوع. 
اأربعة منها طوعي  اأ�شكال للر�شوب املدر�شي،  اأن هناك خم�شة  اأظهرت نتائج الدرا�شة 
واأن  جمتمعاتنا.  يف  ال�شائع  ال�شكل  وهو  املدر�شي  الر�شوب  عليه  نطلق  ما  هو  واخلام�ص 
هناك عوامل كثرية تقف وراء هذه الظاهرة اأبرزها العوامل الأ�رسية ثم ال�شخ�شية واأخرياً 
الظاهرة  هذه  من  والتقليل  احلد  يف  اأ�شهمت  التي  والت�رسيعات  القوانني  واأهم  الأكادميية. 
املدر�شي  للر�شوب  موؤيدة  اإحداهما  نظر  وجهتْي  هناك  واأن  الدول.  بع�ص  يف  بها  املعمول 

والأخرى معار�شة له. 
ظاهرة  من  للحد  وال�شرتاتيجيات  واملقرتحات  احللول  اأهم  عن  الدرا�شة  ك�شفت  كما 

الر�شوب املدر�شي وتكرار ال�شف. 
والتطبيقات  التو�شيات  من  عدد  بعر�ص  الدرا�شة  اختتمت  النتائج  هذه  هدي  ويف 

واقرتاح عدد من الدرا�شات ذات ال�شلة مبو�شوعها. 
الكلمات املفتاحية: الر�شوب املدر�شي، تكرار ال�شف. 
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Failure at School repetition: 
Causes and treatment

Abstract: 

This study aimed to know the causes of students’ failure at schools and a 
description of different perspectives around them and the solutions proposed 
to reduce this phenomenon. The study used a descriptive and analytical 
approach in order to explore this phenomenon. 

The results showed that there are five forms of school failure and 
repletion of the same class. I found that four of the causes are voluntary 
and the fifth is what our society call “repetition” which is a common format 
our schools. There are many factors behind this phenomenon, most notably 
the family, personal factors and academic reasons. The most important laws 
and legislation that have contributed to the reduction of this phenomenon is 
applicable some countries. There are two views about this phenomenon, one 
in favor and another is against. 

The study proposed the most important solutions, proposals and 
strategies to reduce the phenomenon of school failure and repetition. 

In the light of the results, the study concluded by presenting some 
recommendation, applications and suggestions related to its topic. 

Key words: school repetition, repeat the grade
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مقدمة: 
ياأخذ التح�شيل الدرا�شي دوراً مهمًا يف حياة الطالب يف خمتلف مراحل التعليم العام 
والتعليم العايل، فهو يعد املقيا�ص الوحيد الذي ينتقل فيه الطالب من �شف اإىل اآخر، ويقا�ص 
تعد  ما  الطالب يف مرحلة  عليها  التي يح�شل  العالمة  واأن  المتحانات،  ويقّدر من خالل 
موؤ�رساً اأ�شا�شيًا يدل على مقدرة الطالب وا�شتعداده لإكمال درا�شته يف املرحلة التي تليها، 
التعليم املختلفة،  اأنواع  الأ�شا�شي على  العا�رس  ال�شف  الطالب يف  ويعتمد عليه يف توزيع 
كما يعد املوؤ�رس الأ�شا�شي الذي يعتمد عليه يف اتخاذ القرار يف قبول الطالب يف موؤ�ش�شات 
اإىل  للو�شول  وحفزه  الطالب  تن�شئة  يف  معًا  واملدر�شة  الأ�رسة  اهتمت  لذا  العايل،  التعليم 

م�شتوى حت�شيل عاٍل. 
التح�شيل  يف  املوؤثرة  العوامل  ملعرفة  والأبحاث  الدرا�شات  من  العديد  اأجريت  وقد 
قلق  مثل:  ذلك  عن  م�شوؤولة  نف�شية  عوامل  هنالك  اأن  الباحثني  بع�ص  وذكر  الأكادميي، 
اإ�شهام  ن�شبة  حتديد  يف  الدرا�شات  هذه  نتائج  تباينت  وقد  الجناز،  ودافعية  المتحان، 
ت�شببه م�شادر  اأن  الطلبة ميكن  القلق عند  اإن  اإذ  التح�شيل؛  تاأثريها على  العوامل يف  هذه 
متعددة منها: خوفهم من ق�شور قدراتهم اخلا�شة على اإجناز الأعمال املطلوبة منهم، ويف 

اللحظة التي ي�شبح فيها الطلبة منهمكني يف
الختبارات، فاإن تفكريهم �شيتاأثر وي�شبح غري �شليم، وهذا يجعل اأدائهم يرتاجع، وي�شبح 

يف و�شع �شيء )عد�ص، 1998( . 
وقد اأ�شارت بع�ص الدرا�شات اأن هناك عوامل مرتابطة عدة لها عالقة بالف�شل والإجناز 
الأبحاث  اأ�شارت  النف�شية والرتبوية والف�شيولوجية، حيث  العوامل  الأكادميي للطلبة منها: 
الطالب  منها:  فيه  ت�شهم  عدة  م�شادر  اأن  اإىل  للطالب  الأكادميي  الف�شل  حول  الجتماعية 
الثقافية  والعوامل  واملجتمع،  والأ�رسة،  واملعلمون،  واملدر�شة،  ال�شفية،  والغرفة  نف�شه، 

 . )Dimmitt,2003, p340(

وعادة يقود الف�شل الأكادميي وتدين م�شتوى التح�شيل للطالب اإىل الر�شوب، مما يرتك 
اآثاراً وا�شحة على البنية الرتبوية والجتماعية والقت�شادية، فمن الناحية الرتبوية فاإنه 
يوؤدي  كما  ويبّددها،  التعليم  لقطاع  املبذولة  واملالية  الب�رسية  اجلهود  من  كثرياً  ي�شتهلك 
اإىل اختالل التوازن بني املدخالت واملخرجات )املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 
1973م، �ص22( . والر�شوب: هو اإخفاق الطالب يف الو�شول اإىل امل�شتوي املطلوب لنقله اإىل 
�شف اأعلى، مما ينجم عنه بقاوؤه لالإعادة يف ال�شف نف�شه ملراجعة املنهج، وذلك للو�شول 
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اإىل امل�شتوى املطلوب يف ال�شنة الدرا�شية التالية )الرواف، 2004( . اأو هو املمار�شات التي 
جتعل الطالب ل يحقق احلد الأدنى املطلوب من املعايري العلمية الأكادميية الالزمة للنجاح 
اإعادة �شفه،  اإىل  الدولة- مما يقوده  اأنظمة وزارة الرتبية والتعليم لتلك  – والتي حتددها 
بينما ُيرّفع اأقرانه لل�شف التايل، ويف املقابل يعرف الرتفيع التلقائي: باأنه املمار�شات التي 
ت�شمح للطالب نف�شه متابعة الدرا�شة يف العام املقبل مع بقية جمموعة الزمالء دون حتقيق 
احلد الأدنى من املعايري املطلوبة )Ndaruhutse,2008,p9( . ويحدث الر�شوب عادة عندما 
بدًل من  ال�شابقة  ال�شنة  در�شه يف  الذي  نف�شه  ال�شف  درا�شية جديدة يف  �شنة  الطالب  يبداأ 
النتقال اإىل �شف اأعلى جنبًا اإىل جنب مع اأقرانه، ويطلق عليه اأحيانًا م�شطلح )ال�شتبقاء( 

 . )grade retention” )Brophy ,2006,p1 “ )اأو )الحتفاظ( ، اأو )التكرار ،
ي�شمح بوجود طلبة من خمتلف  فاإنه  ال�شف،  تكرار  اأو  الر�شوب  وعادة عندما يحدث 
الأعمار يف ال�شف نف�شه، مما يرتك اآثاراً �شلبية على املدر�شة واملعلمني نتيجة وجود هوؤلء 
الطلبة يف ال�شف نف�شه، مما ي�شكل عبئًا و�شعوبة على املعلمني نتيجة اختالف احتياجاتهم، 
كما ترتك اآثاراً �شلبية على املتعلم نف�شه ب�شبب فارق العمر بينه وبني اأقرانه، مما يوؤثر على 
احرتام الذات، والعالقة مع الزمالء، واملوقف من املدر�شة، كما قد يتعر�شون لالإهانة من 
قبل املعلمني مما يوؤدي اإىل الت�رسب من املدر�شة )social surveys,2010( ، ورمبا ما زال 
بع�شنا يذكر هذا الأمر عندما كنا يف ال�شفوف الأوىل منذ �شنوات عدة عندما كان الر�شوب 

املدر�شي معموًل به يف املدار�ص وقبل اعتماد الرتفيع التلقائي للطلبة. 
اأعلى  والثانوية  البتدائية  املدار�ص  يف  الالتينية  اأمريكا  يف  الر�شوب  معدلت  وتبلغ 
 ،  )%20( البتدائية  املدار�ص  يف  الر�شوب  معدلت  بلغت  الربازيل  ففي  العامل،  يف  م�شتوى 
اإىل )17%( ، كما بلغت معدلت الر�شوب حجمًا مماثاًل  الثانوية و�شلت  بينما يف املرحلة 
يف دول �شمال افريقيا وال�رسق الأو�شط كتون�ص، حيث بلغت يف املرحلة الثانوية )%21( ، 
هذا ما ميكن اأن نلحظه يف الدول النامية. اأما يف الدول املتقدمة فعادة ما تكون معدلت 
اأن دوًل مثل  اإيطاليا2%، واأملانيا3%، يف حني  اأقل من ذلك بكثري حيث بلغت يف  الر�شوب 
الدمنارك وال�شويد واليابان والرنويج واململكة املتحدة ينعدم فيها الر�شوب املدر�شي، ورمبا 
يعود ارتفاع هذه املعدلت يف الدول النامية اإىل تدين م�شتوى النفاق العام على التعليم، 
 )Manacorda,2006( بالإ�شافة اإىل انعدام البنية التحتية للمدار�ص، وقلة كفاءة املعلمني
. كما بلغت معدلت الر�شوب يف مرحلة التعليم الأ�شا�شي يف م�رس 14% اأي ما يعادل 2،2 

 . )Suliman& El� Kogali, 2001( مليون طفل
الأول  ال�شف  يف  كبري  ب�شكل  حتدث  اأنها  نرى  اإجماًل  الر�شوب  معدلت  اإىل  وبالنظر 
الر�شوب يف  اإح�شائية يف معدلت  الأ�شا�شية، حيث ل توجد فروق ذات دللة  من املرحلة 
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والت�رسب  الر�شوب  معدلت  يف  الأكرب  الن�شبة  وترتكز  والإناث،  الذكور  بني  العربية  الدول 
كالإدارة  التعليمي  النظام  يف  وامل�شاركون  امل�شوؤولون  مييل  وعادة  الريفية،  املناطق  يف 
الأداء  وانخفا�ص  التعلم  �شعوبات  ربط  اإىل  التعليمية  والهيئات  واملعلمني،  املدر�شية، 
الأكادميي للطلبة اإىل عوامل خارجة عن النظام ومنها: دخل الأ�رسة، والظروف املعي�شية 
ال�شيئة، مما يوؤدي اإىل اإنخفا�ص م�شتوى ال�شتعداد للتعلم، وقلة الهتمام به، وعدم كفاية 
اأو للقيود املادية والفنية للنظام: كنق�ص الكتب واملعدات  الدعم املقدم من الأ�رس للطلبة، 
املدر�شية، وامل�شتلزمات التعليمية ب�رسف النظر عن نوعية التعليم ومعايري تقومي الطلبة 

 . )UNICEF,1996(

وعلى الرغم من اأن كثرياً من الدول ومنها الأردن تبنت فكرة الرتفيع التلقائي للطلبة 
وح�شمت الأمر، مما انعك�ص على معدلت الر�شوب املدر�شي فيها، بالإ�شافة اإىل الت�رسيعات 
والقوانني التي اأ�شدرتها وزارة الرتبية والتعليم للحد من الر�شوب املدر�شي، واقت�شاره على 
الرتبوية  واآثاره  املدر�شي  الر�شوب  م�شاألة  حول  اجلدل  فاإن  معينة،  ون�شب  حمددة  حالت 
على الطلبة ما زال يرتدد بني املوؤيدين واملعار�شني من الرتبويني واملعلمني واأولياء اأمور 
الطلبة، وي�شتدل كثري من املوؤيدين للر�شوب املدر�شي بن�شب الر�شوب الكبرية للطلبة يف نهاية 
املرحلة الثانوية، مما يدل على اأن اأ�شحاب القرار يعرفون اأبعاد هذه امل�شاألة ونتائجها على 
الطلبة، واأن ن�شب النجاح والر�شوب ل�شنوات �شابقة ل تعك�ص ال�شورة احلقيقية التي عليها 
نتائج الطلبة، وبالتايل هم فقط يرحلون الآثار الرتبوية ال�شلبية ل�شنوات قادمة لأن ر�شوب 
الطالب عرب م�شريته الدرا�شية ي�شيف عبئًا ماديًا على هذه الدول؛ لذا فهي تتخذ مثل هذا 
القرار، بينما يرى املعار�شون للر�شوب املدر�شي اأن الأمر ل ينظر له من هذه الزاوية فقط، 
بل هم يعطون الطالب فر�شة للنجاح �شواء يف املدر�شة اأو يف املجتمع و�شوق العمل، واأن 
الطالب الرا�شب عادة ما يت�رسب من املدر�شة، مما يعني التحاقه ب�شوق العمل يف فرتة مبكرة 
من عمره، اأو ينحرف يف �شلوكه مما ي�شكل عبئًا على املجتمع، عدا عن الآثار النف�شية التي 
اأن  لوجدنا  املو�شوع  هذا  حول  املكتوب  لالأدب  نظرنا  ولو  الطالب،  على  الر�شوب  يرتكها 
الق�شية من  �شرب غور هذه  اإىل  احلاجة  قليلة، مما يربز  املجال  العربية يف هذا  الدرا�شات 
زوايا متعددة للتعرف على هذا املو�شوع، واإبراز وجهات النظر حوله واحللول املقرتحة له 

لذا جاءت فكرة هذه الدرا�شة. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تهدف هذه الدرا�شة اإىل التعريف بالر�شوب املدر�شي واأ�شبابه و�شوره ووجهات النظر 

حولها واحللول املقرتحة وذلك من خالل ماولتها االإجابة عن االأ�شئلة االآتية: 
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ما اأ�شكال الر�شوب املدر�شي وتكرار ال�شف؟ . 1
وما العوامل التي تقف وراء الر�شوب؟ . 2
الر�شوب . 3 للحد من  الردن  والتعليم يف  الرتبية  وزارة  تبنتها  التي  الأ�ش�ص  اأبرز  ما 

املدر�شي؟ 
ما وجهات النظر املتعلقة بالر�شوب املدر�شي؟ . 4
ما احللول املقرتحة للحد من الر�شوب املدر�شي وتكرار ال�شف؟ . 5

أهداف الدراسة: 

ت�شعى الدرا�شة الالية اإل حتقيق هدفها الرئي�س وما ينبثق عنه من االأهداف 
االآتية: 
الك�شف عن اأ�شكال الر�شوب املدر�شي والعوامل التي تقف وراءه. . 1
التعريف باأبرز الأ�ش�ص التي تبنتها وزارة الرتبية والتعليم يف ت�رسيعاتها للحد من . 2

الر�شوب املدر�شي بني الطلبة. 
حتديد وجهات النظر املختلفة حول الر�شوب املدر�شي. . 3
الوقوف على اأبرز احللول املقرتحة للحد من الر�شوب املدر�شي وتكرار ال�شف. . 4

أهمية الدراسة: 
اإىل البحث فيه، ل  اأهدافها ويف مو�شوعها واحلاجة  اأهمية  الدرا�شة يف  اأهمية  تكمن 
�شيما يف �شوء قلة الدرا�شات –يف حدود علم الباحث- التي تناولت امل�شكلة، وتظهر اأهمية 

الدرا�شة يف الوانب االآتية: 
اإفادة املربني وخمططي املناهج وموؤلفي الكتب املدر�شية يف الوقوف على الأبعاد . 1

اأخذها  ميكن  التي  واحللول  واأ�شبابه  ال�شف  وتكرار  املدر�شي،  الر�شوب  لق�شية  العديدة 
بعني العتبار ل �شيما املتعلقة باملناهج والطالب، للعمل على تالفيها من خالل اعتماد 

ا�شرتاتيجيات تدري�ص ت�شهم يف مراعاة الفروق الفردية وغريها. 
تقدم اإطاراً نظريا يتعلق بالر�شوب املدر�شي واأ�شبابه وطرق العالج ووجهات النظر . 2

للموؤيدين واملعار�شني له. 
املدر�شي: . 3 بالر�شوب  التعريف  يف  والرتبويني  واملعلمني  الباحثني  الدرا�شة  اإفادة 
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معناه واملق�شود به، وتكرار ال�شف، واإيجابياته ملن يوؤيده، و�شلبياته ملن يعار�ص الر�شوب 
املدر�شي، ووجهات النظر حوله من موؤيدين ومعار�شني، واأ�شبابه واحللول املقرتحة للحد 

منه. 

مصطلحات الدراسة: 

وردت يف الدرا�شة بع�س امل�شطلحات التي ينبغي تعريفها اإجرائيا: 
الر�شوب املدر�شي:  ◄

ويق�شد به يف هذه الدرا�شة اإخفاق الطالب يف الو�شول اإىل امل�شتوي املطلوب لنقله اإىل 
�شف اأعلى، مما ينجم عنه بقاوؤه لالإعادة يف ال�شف نف�شه ملراجعة املنهج، وذلك للو�شول 

اإىل امل�شتوى املطلوب يف ال�شنة الدرا�شية التالية. 
تكرار ال�شف:  ◄

ويق�شد به يف هذه الدرا�شة عندما يبداأ الطالب �شنة درا�شية جديدة يف ال�شف نف�شه 
الذي در�شه يف ال�شنة ال�شابقة بدًل من النتقال اإىل �شف اأعلى جنبًا اإىل جنب مع اأقرانه بناء 

على رغبة اأولياء اأمر الطالب لعتقادهم اأن ذلك من م�شلحة الطالب. 
املوؤيدون للر�شوب املدر�شي:  ◄

املتدين  اجلهد  مع  الت�شامح  بعدم  ينادون  الذين  اأولئك  الدرا�شة  هذه  يف  بهم  ويق�شد 
و�شعف الأداء للطلبة، واأن ل يعطى الطالب فر�شة لالنتقال لل�شف الثاين، كما يرى اأ�شحاب 
وجهة النظر هذه اأن تكرار ال�شف ي�شاعد على الأرجح يف حت�شني نوعية العالقة بني الطالب 
اإىل  يدفعه  اأحيانًا  واملدر�شني  اأقرانه  وتغيري  للطالب  العقلي  النمو  زيادة  واأن  واملدر�شة، 
ح�شور احل�ش�ص ال�شفية، مما يوؤدي اإىل زيادة اإنتاجية الطالب، لذا يرى موؤيدو هذا التوجه 
مبتطلباته،  يفي  اأن  ي�شتطيع  ل  ل�شف  الطالب  ينقل  فهو  الطالب،  يحبط  الر�شوب  عدم  اأن 

وبالتايل ل ي�شتطيع جماراة زمالئه. 
املعار�شون للر�شوب املدر�شي:  ◄

ويق�شد بهم يف هذه الدرا�شة علماء النف�ص والبيداغوجية املهنية اأن الف�شل اأو الر�شوب 
على  عك�شية  بنتائج  ياأتي  غالبًا  واإمنا  املدر�شي  التح�شيل  يف  حت�شن  اإىل  يوؤدي  ل  املبكر 
 .“ social promotion »الطالب، وهم ي�شكلون ما يطلق عليها بحركة »النهو�ص الجتماعي

لذا فاإنهم ل يوؤيدون الر�شوب ملا له من اآثار �شلبية على الطالب. 
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الدراسات السابقة: 
من  عدد  على  احل�شول  من  ومتكنت  ال�شابق،  الرتبوي  الأدب  الباحثة  ا�شتق�شت 
الدرا�شات واملقالت العربية والأجنبية ذات ال�شلة مبو�شوع درا�شتها. وفيما ياأتي عر�ص 
وزمالوؤه  مبارك  اأجرى  فقد  اإعدادها  �شنوات  ح�شب  تاريخيًا  ترتيبًا  مرتبة  الدرا�شات  لهذه 
)2000( درا�شة هدفت اإىل الوقوف على الأ�شباب الكامنة وراء ظاهرتْي الر�شوب والت�رسب 
يف جامعة اأم القرى يف اململكة العربية ال�شعودية. تكونت عينة الدرا�شة )130( من الطلبة 
التدري�ص.  هيئة  اأع�شاء  من   )136( و  املت�رسبني،  الطلبة  من   )110( و  الذكور،  الرا�شبني 
لأع�شاء  وثالثة  للمت�رسبني،  واأخرى  الرا�شبني،  للطلبة  ا�شتبانة موجهة  الدرا�شة  ا�شتخدمت 
اإىل الر�شوب من وجهة  اأهم العوامل املوؤدية  اأن من  اأظهرت نتائج الدرا�شة  هيئة التدري�ص. 
قبل  من  املنا�شب  التخ�ش�ص  اختيار  اإمكانية  عدم  هي:  واملت�رسبني  الرا�شبني  الطلبة  نظر 
البيئة  التكيف مع  اإىل عدم  يوؤدي  ورقابتها مما  الأ�رسة  والبتعاد عن  والغرتاب  الطالب، 
اجلامعية. اأما العوامل املوؤدية للر�شوب والت�رسب من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ص فهي 
بالأ�شافة اإىل ما ذكرناه �شابقًا الن�شغال بتكوين ال�شداقات ونق�ص القدرة املالية. وانتهت 
الدرا�شة اإىل جملة من التو�شيات من اأهمها: الهتمام باإر�شاد طلبة املرحلة الثانوية ب�شاأن 
الكفايات  على  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  وتدريب  املجتمع،  يف  اأمامهم  املتاحة  اخليارات 

التعليمية املتعلقة بطرق التدري�ص. 
اإىل العوامل املوؤثرة  درا�شة هدفت التعّرف   )Anderson,2000( اأندر�شون  اأجرى  كما 
على معدلت الر�شوب بني اأطفال طلبة املرحلة ال�شا�شية يف املك�شيك ونتائجهم التعليمية. 
الريا�شيات. وتقدير توظيف  املوحدة يف  الختبارات  القراءة ودرجات  با�شتخدام  وقي�شت 
الإنتاج القت�شادي يف التعليم يف املدار�ص البتدائية حيث املتغريات الذاتية كالتح�شيل 
اأن  اإىل  النتائج  ت�شري  لالأطفال.  ال�شفي  الفردي  والر�شوب  الريا�شيات  وحت�شيل  اللغوي 
والر�شوب  الوالدين،  تعليم  وم�شتوى  املجتمع،  يف  القت�شادي  والو�شع  اجلن�ص،  متغريات 
كما  الذاتية.  للمتغريات  امل�شرتكة  املحددة  والعوامل  اإح�شائية  دللة  ذات  ال�شابق  ال�شفي 
اأظهرت الدرا�شة اأن زيادة �شاعات التعلم وزيادة التفاعل بني املعلم والطالب، بالإ�شافة اإىل 
حت�شني الت�شهيالت واخلدمات املكتبية يح�ّشن من حت�شيل الطلبة اللغوي ويف الريا�شيات. 

والأ�رسية  ال�شخ�شية  العوامل  اإىل  للتعرف  درا�شة   )Diaz,2003( دياز  اأجرى  كما 
اإ�شبانيا،  يف  الثانوية  املدار�ص  يف  الطلبة  عند  حت�شيل  تدين  على  توؤثر  التي  والأكادميية 
تكونت عينة الدرا�شة من )1178( طالبًا وطالبة. ولتحقيق اأهداف الدرا�شة ا�شتخدمت ا�شتبانة 
TAMI ومقيا�ص الف�شل املدر�شي. اأظهرت نتائج الدرا�شة وجود اأثر مبا�رس ملتغريات الوالدين، 
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عند  التح�شيل  تدين  على  الأقران  مع  والعالقة  والدافعية،  واجلن�ص،  الأكادميي،  وامل�شتوى 
الطلبة وبالتايل الف�شل الكادميي. 

العالقة بني مفهوم  اإىل  التعرف  درا�شة هدفت   )Moreano,  2004( مورينو  واأجرى 
قبل  ما  لطلبة  الأكادميي  والتح�شيل  والر�شوب  للنجاح  ال�شببي  والعزو  الأكادميي  الذات 
املراهقة، تكونت عينة الدرا�شة من 284 طالبًا وطالبة من طلبة ال�شف اخلام�ص اإىل التا�شع 
اأدوات  ا�شتخدمت  البريو. وقد  الريا�شيات واللغة يف منطقة ليما يف  الأ�شا�شي يف مباحث 
عدة منها: مقيا�ص مفهوم الذات الذي ا�شتمل على اأربعة جمالت )القدرة البدنية، واملظهر 
اجل�شدي، والعالقات الأبوية، والعالقة مع الأقران( ، ومقيا�ص العزو وا�شتمل على 72 فقرة 
التح�شيل  ومقيا�ص   ، اخلارجية(  والأ�شباب  واجلهد  )القدرة  جمالت:  ثالثة  على  موزعة 
والنجاح  الأكادميي  الذات  العالقة بني مفهوم  اإيجابية  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت  الأكادميي. 
لأ�شباب داخلية )اجلهد والقدرة( ، عالقة �شلبية بني الإجناز والر�شوب لأ�شباب داخلية، وجود 
عالقة �شلبية بني الإجناز والنجاح يعود لأ�شباب خارجية، وجود عالقة اإيجابية بني ارتفاع 

الأجناز ومفهوم الذات الأكادميي. 
كما اأجرت الرواف )2004( درا�شة هدفها الك�شف عن العوامل التي ت�شهم يف ارتفاع 
كليات  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  نظر  وجهة  من  املنت�شبات  الطالبات  ر�شوب  معدلت 
البنات. ولتحقيق هدف الدرا�شة �شممت الباحثة ا�شتبانة موؤلفة من )57( فقرة ذات تدرج 
خما�شي وزعت على املجتمع الأ�شلي البالغ عدده )680( ع�شواً يعملون يف كلية البنات 
التي يوجد بها نظام النت�شاب. اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن العوامل الإدارية التي توؤدي اإىل 
الذي  التخ�ش�ص  اختيار  يف  الطالبة  رغبة  حتقيق  عدم  هي:  املنت�شبات  الطالبات  ر�شوب 
تريده، وع�شوائية التخطيط لتطبيق اأنظمة النت�شاب، وعدم وجود دورات للتعريف بالدرا�شة 
بالنت�شاب، وعدم توافر مراكز يف املناطق البعيدة عن الكلية. اأما عن العوامل العلمية التي 
توؤدي اإىل ر�شوب الطالبات فقد كانت: �شعف الدافع نحو الدرا�شة لدى الطالبات املنت�شبات، 
على  املنت�شبة  الطالبة  قدرة  وعدم  اجليدة،  املذاكرة  بطرق  املنت�شبة  الطالبة  معرفة  وعدم 
ال�شعوبات  واأما  فقط.  بالنت�شاب على احلفظ  الدار�شة  واعتماد  املقرر مبفردها،  ا�شتيعاب 
اإىل ر�شوبهن فهي:  التي تواجه تقومي الطالبات املنت�شبات يف كليات البنات والتي توؤدي 
الطالبات  فهم  وعدم  املنت�شبات،  الطالبات  لتقومي  كمعيار  فقط  الختبار  على  العتماد 
لعملية امل�شح والتعديل يف الإجابات، مما يجعل اجلهاز يرف�ص ال�شوؤال واإجاباته وبالتايل 

يتم حذفه. 
ا�شرتاتيجيات احلد  اإىل  التعرف  بدرا�شة هدفت   )George, 2005( جورج  اأجرى  كما 
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من الر�شوب يف املدار�ص البتدائية يف الكامريون، حيث اإن التكرار موؤ�رس على عدم توافر 
الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي يف الكامريون، حيث بلغت معدلت الر�شوب )40%( وهي 
ن�شب مرتفعة، مما ي�شكل م�شدراً من م�شادر الهدر للدولة والأ�رس والفرد، يجب وجود نظام 
تعليمي فعال لتمكني الطلبة من موا�شلة درا�شاتهم يف ال�شفوف العليا �شمن الإطار الزمني 
املحدد، واإل ميثل ذلك م�شدراً للهدر، وملكافحة هذه الظاهرة يف املدار�ص البتدائية جلاأت 
العالجي عن طريق  التعوي�شي/  التعليم  ال�شرتاتيجيات وهي:  بع�ص  اإىل جتربة  احلكومة 
تدريب املزيد من املدر�شني املوؤهلني، وا�شتخدام طرق تدري�ص اأكرث كفاءة، وتي�شري الو�شول 
اإىل املواد املدر�شية ومواد التدريب، وحت�شني �رسوط التعلم والتعليم. والتعليم القائم على 
اأ�شا�ص الكفايات، الرتفيع التلقائي الذي يعتمد ب�شكل كبري على التقومي التكويني واخلتامي، 
وا�شتخدام  ال�شتدليل  التفكري  تطوير  على  قائم  اأ�شلوب  وهو  اجلديد  التدري�شي  واملنهج 
ا�شاليب تدري�ص تعتمد على التمارين، وبالتايل اك�شاب الطالب القدرة على النتقاد واقرتاح 
ا�شتخدام  يتطلب  مما  تعقيداً  اأكرث  مل�شكالت  حلول  واكت�شاف  والبداع،  والتخيل،  الآراء، 
اأن هذه  النتائج  اأظهرت  التكرار.  والتحليل، مما حّد من  والتطبيق  والفهم  والذاكرة  التفكري 
وبالتايل  التعلم،  ت�شجيع  اإىل  متيل  الطالب  حمورها  فل�شفة  على  القائمة  ال�شرتاتيجيات 
زيادة الرتفيع يف املدار�ص البتدائية. مما حد من الختالفات يف الأداء بني املدار�ص يف 
املناطق احل�رسية والريفية. لوحظ عند ا�شتخدام هذه ال�شرتاتيجيات يف تدري�ص الريا�شيات 
واللغة حت�شن اأداء التالميذ ب�شكل ملحوظ، وانخف�ص التكرار، وارتفعت معدلت النجاح يف 

المتحانات الر�شمية. 
هدفت  درا�شة   )Fonseca & Conboy, 2006( وكونبوي  فون�شيكا  اأجرى  كما 
التعرف اإىل العوامل املوؤثرة على ر�شوب طلبة املدار�ص الثانوية يف املواد العلمية من وجهة 
يف  العا�رس  ال�شف  طلبة  من  وطالبة  طالبُا   )346( من  الدرا�شة  عينة  تكونت  الطلبة.  نظر 
)8( مدار�ص جنوب الربتغال. ا�شتخدمت الدرا�شة ال�شتبانة لتحقيق اأهدافها. واأظهرت نتائج 
اأ�شباب ف�شل الطلبة ور�شوبهم يف املواد العلمية هو قلة جودة تدري�ص  الدرا�شة اأن من اأهم 
العلوم، يليه العداد ال�شابق للمتعلم، ثم �شعوبة املحتوى الأكادميي، ثم الظروف املادية 
امل�شالح  ت�شارب  واأخرياً  الأمور،  اأولياء  مع  تعاونها  ومدى  املدر�شة  تنظيم  ثم  للمدر�شة، 
واأن 35. 1% من  اأ�شا�ص اجلن�ص،  العلمي على  التح�شيل  اخلارجية، وعدم وجود فروق يف 

الطلبة يعتقدون اأن التعليم الثانوي ل يعدهم للحياة يف املجتمع العلمي والتكنلوجي. 
الر�شوب  بني  ال�شلة  درا�شة  اإىل  هدفت  درا�شة   )Andre, 2008( اندري  اأجرى  كما   
والت�رسب من املدر�شة، ا�شتخدمت الدرا�شة لوحة م�شح PASEC يف )98( مدر�شة يف ال�شنغال 
طالبًا   )20( واختري  البتدائي،  الثاين  ال�شف  لطلبة   )2001  -1995( عامي  بني  اأُجري 
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م�شارهم  تتبعهم خالل  الدرا�شي 1995- 1996 مت  العام  بداية  منهم يف كل مدر�شة يف 
التعليمي، واأداة امل�شح EBMS الذي اأجريت عام 2003 يف )59( مدر�شة ابتدائية وتعطي 
بيانات متكاملة عن املجتمع كظروف املعي�شة وال�شحة. تكونت عينة الدرا�شة من )1177( 
طالبًا من طالب املدار�ص. اأظهرت النتائج اأن هناك اآثاراً �شلبية لقرار الر�شوب املدر�شي على 

احتمالية التحاق الطالب يف املدر�شة يف العام الالحق. 
كما قام فاليجاريف و�شالبريج )Välijärvi & Sahlberg, 2008( بدرا�شة قدم فيها 
اإطاراً نظريًا عن التجربة الفنلندية خلف�ص معدلت الر�شوب، فهو يرى اأن الر�شوب لي�ص هو 
يف  الأخرى  الفردية  امل�شكالت  حتديد  اأو  للطلبة،  الدرا�شي  الف�شل  ملنع  املنا�شبة  الطريقة 
املدار�ص، بالإ�شافة اإىل تكلفة تكرار ال�شف على الفرد واملجتمع، مما يخلق امل�شكالت بدل 
من حلها. واأن املدر�شة هي املكان الذي يتم اإن�شاء املعرفة واملهارات واملواقف ملزيد من 
التعلم اأو هدمها. لأن جميع الطالب خمتلفون. اختارت فنلندا �شيا�شة الرتفيع التلقائي جنبًا 
فنلندا  مييز  ما  املدار�ص  جميع  يف  احليوي  التفاوت  املبكر.  التدخل  مبادئ  مع  جنب  اإىل 
عن العديد من البلدان الأخرى. وهذا يتطلب تقدمي امل�شورة والتوجيه املهني املنتظم، ويبداأ 
ال�شباب يف التفكري يف م�شاراتها التعليمية. يف فنلندا يدر�ص الطالب ملدة ت�شع �شنوات تقدم 
للطالب خيار ما ي�شمى »ال�شف العا�رس« اذا كانوا بحاجة اإىل مزيد من الوقت لتعلم عقولهم 
العمرية  الفئة  من   %  3 نحو  يخدم  الإلزامية  املدر�شة  بعد  اإ�شافية  �شنة  وهي  ت�شكلها.  اأو 
الثانوية  املدر�شة  الطالب يف  يحتاج  التي  واملهارات  املعارف  تعزيز  اإىل  ويهدف  �شنويًا، 
فيها اإىل املتابعة. اأو بالن�شبة لبع�ص ال�شباب، كما اأنها جمرد مهلة لتقرر ما �شيكون اأف�شل 
�شبيل للم�شي قدمًا بعد املدر�شة الأ�شا�شية. ويالحظ اأن قرارات مدرو�شة حول اإجراء مزيد 
من الدرا�شات اأو الآفاق الوظيفية لها دور يف حفظ الطالب من املفاجاآت غري ال�شارة، ومنع 

الت�رسب اأو الر�شوب. 
الف�شل  ت�شبب  التي  العوامل  درا�شة  هدفها  درا�شة   )Altun, 2009( التون  اأجرى  كما 
الأكادميي لطلبة املرحلة البتدائية من وجهة نظر املعلمني والطلبة واأولياء الأمور. تكونت 
عينة الدرا�شة من )31( معلمًا، و )87( ويل اأمر، و )42( �شعبة ثامن، و )10( �شعب لل�شف 
نتائج  واأظهرت  امل�شح.  اأ�شلوب  الدرا�شة  ا�شتخدمت  ال�شاد�ص.  لل�شف  �شعب   )7( و  ال�شابع، 
الدرا�شة اأن الف�شل الأكادميي يرتبط بعوامل عدة منها: عدم الهتمام من الوالدين، وافتقار 
ونوعية  باملدر�شة،  املرتبطة  وامل�شاكالت  ونوعيتهم،  املدر�شني  ونق�ص  للدافعية،  الطالب 
وقد  الطلبة.  وتوقعات  والدارة،  واملعلمني،  واملدر�شة،  الوطني،  التعليم  ونظام  املجتمع، 
انتهت الدرا�شة بتو�شيات عدة منها: حتديد الحتياجات املادية والفنية للمدار�ص وحلها، 
واأن ل يتجاوز حجم ال�شف )30( طالبًا، والتعاون بني اأولياء الأمور واملدر�شة، كما يجب 
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على املعلمني تطوير ا�شرتاتيجيات التدري�ص. 
البحث  يف  اأهمية  من  الظاهرة  هذه  به  حتظى  ما  نلحظ  ال�شابقة  للدرا�شات  وبالنظر 
الرتبوي، واحلاجة اإىل ت�شليط ال�شوء على اأ�شبابها والعوامل التي تقف وراء هذا املو�شوع، 
ويالحظ من الدرا�شات ال�شابقة اأن الهتمام بهذا املو�شوع يبدو قلياًل بني اأو�شاط الباحثني 
العرب- يف حدود علم الباحثة- . وقد كانت املو�شوعات الرئي�شة التي تناولتها الدرا�شات 
العربية الوقوف على العوامل الكامنة وراء ظاهرتْي الر�شوب والت�رسب يف جامعة اأم القرى 
الطالبات  ر�شوب  معدلت  ارتفاع  يف  ت�شهم  التي  والعوامل   ،  )2000 وزمالوؤه،  )مبارك 
تناولتها  التي  املو�شوعات  اأن  جند  املقابل  ويف   .  )2004 )الرواف،  البنات  كليات  يف 
العوامل  درا�شة  ومنها:  نظرية  واأخرى  تطبيقية  درا�شات  بني  تنوعت  الأجنبية  الدرا�شات 
Diaz,2003؛  )Anderson,2000؛  كدرا�شة  الطلبة  عند  حت�شيل  تدين  على  توؤثر  التي 
Fonseca&Conboy,2006؛ Altun,2009( والتعرف اإىل العالقة بني التح�شيل الأكادميي 
والت�رسب  املدر�شي  الر�شوب  بني  والعالقة   ،  )Moreano,2004( كدرا�شة  الذات  ومفهوم 
بع�ص  يف  التجارب  بع�ص  عن  نظري  اإطار  تقدمي  بع�شهم  واآثر   )Andre,2008( كدرا�شة 
الدول للحد من هذه الظاهرة ومنها درا�شة )Välijärvi & Sahlberg, 2008( و التعرف اإىل 

 . )George, 2005( ا�شرتاتيجيات احلد من الر�شوب يف املدار�ص البتدائية كدرا�شة
عن  متفرقة  جوانب  تناولت  اأنها  والأجنبية  العربية  ال�شابقة  الدرا�شات  من  ويتبني 
الظاهرة  هذه  عن  �شمولية  نظرة  تقدم  اأن  دون  ال�شف  وتكرار  املدر�شي  الر�شوب  ظاهرة 
للحد  املدر�شي، واحللول املمكنة  للر�شوب  النظر حولها من موؤيدين ومعار�شني  ووجهات 
الدرا�شة  اأفادت  وقد  واملعاجلة،  بالبحث  له  الت�شدي  الدرا�شة  هذه  حتاول  ما  وهو  منها، 
يف  عنها  اختلفت  اأنها  اإل  منها،  الهدف  حتقيق  يخدم  مبا  ال�شابقة  الدرا�شات  من  احلالية 

منهجيتها والغر�ص منها، مما يظهر متيزها واحلاجة اإىل القيام بها. 

منهج الدراسة: 
لالأغرا�ص  منا�شبة  املناهج  اأكرث  لأنه  التحليلي،  الو�شفي  املنهج  الدرا�شة  ت�شتخدم 
التي ت�شعى اإىل حتقيقها، والتي ترتكز يف التعريف بالر�شوب املدر�شي والك�شف عن العوامل 
وحتليل  الدرا�شة  قيد  الظاهرة  و�شف  على  يقوم  الذي  حوله،  النظر  ووجهات  له،  امل�شببة 
اإىل احللول، كما  جوانبها، وذلك بال�شتعانة بالأدب الرتبوي املت�شل باملو�شوع، و�شوًل 
اأن هذا املنهج يتيح للباحث درا�شة الظاهرة ب�شكل جيد كما هي يف الواقع من اأجل مراجعة 
هدف  حتقيق  اإىل  و�شوًل  الأخرى،  املكتوب  الرتبوي  الأدب  وم�شادر  والبحوث  الدرا�شات 

الدرا�شة. 
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نتائج الدراسة ومناقشتها: 

نتائج الإجابة عن ال�شوؤال الأول ون�شه: ما اأ�شكال الر�شوب املدر�شي؟ ولالإجابة  ◄
عن هذا ال�شوؤال راجعت الباحثة البحوث والدرا�شات وم�شادر الأدب الرتبوي الأخرى ذات 

ال�شلة، من اأجل حتديد اأ�شكال الر�شوب املدر�شي. 
على  اعتماداً  للر�شوب  رئي�شة  اأ�شكال  خم�شة   )Brophy, 2006, p2( اأورد  فقد 

م�شدر القرار يف تكرار ال�شف وهي: 
طوعي كونه يخدم م�شلحة الطالب وعادة يتخذ هذا القرار من قبل اأولياء الأمور، . 1

من  اأعلى  م�شتويات  تدر�ص  التي  املدار�ص  لقلة  الدرا�شة،  من  الأوىل  ال�شفوف  يف  وخا�شة 
ال�شفوف وخا�شة يف بع�ص الدول النامية. 

طوعي ويعك�ص ت�شورات الأ�رسة عن الطالب باأنه مل يتعلم الكثري يف ال�شنة ال�شابقة، . 2
ح�شور  ن�شبة  فيها  تقل  التي  املناطق  يف  خا�شة  النامية  البلدان  يف  �شيوعًا  الأكرث  وهو 
الطالب للمدر�شة لأن الدرا�شة يف املدار�ص متقطعة اأو ب�شبب العمل بدًل من الذهاب للمدر�شة. 

التي . 3 اللغة  لغة خمتلفة عن  املدر�شة  ت�شتخدم يف  التي  املناطق  �شائع يف  طوعي 
ي�شتخدمها الطالب يف البيت، لذا التكرار يحدث ليتمكن الطالب من اكت�شاب الطالقة يف لغة 

التعليم ليت�شنى له موا�شلة تعليمه بكفاءه. 
اجتياز . 4 الطالب  من  يتطلب  التي  البلدان  يف  العليا  الثانوية  ال�شفوف  يف  يحدث 

امتحانات للتاأهل للتعليم الثانوي اأو ما بعده، وهنا اإما اأن يوؤدي ذلك لت�رسب الطالب من 
لعادة  ال�شتعداد  اأو  املهني،  التدريب  ومتابعة  العمل  ب�شوق  التحاقهم  وبالتايل  املدر�شة 

المتحان اأو اإعادة ال�شف ال�شابق. 
حيث . 5 اأ�رسهم،  اأو  الطالب  من  بدًل  املدر�شة  قبل  من  ويتخذ  طوعي  غري  منوذج 

احل�شور للمدار�ص اإلزامي حتى مراحل املراهقة، لذا ين�شح الطلبة الفا�شلون باعادة ال�شف، 
وهذا النوع عادة ينت�رس يف البلدان املتقدمة كالوليات املتحدة الأمريكية. 

اأن بع�شها كالنوعني  املدر�شي جند  للر�شوب  ال�شابقة  الطوعية  الأ�شكال  اإىل  وبالنظر 
اإعادة ال�شف،  اأولياء الأمور باتخاذ قرار  الأول والثاين ميار�ص اإىل الآن حيث يقوم بع�ص 
للقبول  الدول  بع�ص  اعتمدته  الذي  ال�شن  وهو  ال�شاد�شة  �شن  قبل  �ُشجلوا  والذين  لأبنائهم 
الطفل  اأن  منهم  اعتقاداً  مثاًل،  كالأردن  البتدائي  الأول  ال�شف  يف  بالدرا�شة  لاللتحاق 
حت�شيله  م�شتوى  على  ذلك  �شيوؤثر  وبالتايل  �شنًا،  منه  الأكرب  زمالئه  جماراة  ي�شتطيع  لن 
التعليمية  خربتنا  خالل  من  لحظنا  وقد  القرار،  هذا  لتخاذ  يدفعهم  قد  مما  الأكادميي، 
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العملية اأن وجهة النظر هذه غري دقيقة، وقد اأيد بع�ص الأكادمييني الرتبويني هذا الأمر، واأن 
هناك بع�ص الطلبة يتخرجون بتفوق، على الرغم من اأن اأعمارهم اأ�شغر من بقية زمالئهم. 

لأ�شباب  اإما  الطالب  بغياب  مرتبطة  باأ�شباب  يتعلق  الذي  الطوعي  الآخر  النوع  اأما 
الأ�رسة،  فقر  اأو  الدرا�شي،  التح�شيل  يف  زمالئه  بقية  عن  الطالب  تاأخر  وبالتايل  �شحية 
وبالتايل التحاق الطالب بالعمل مل�شاعدة اأفراد اأ�رسته، مما يوؤثر �شلبًا على تقدمه الدرا�شي 
والتح�شيل، فاأظن اأن هذا النوع ميكن قبوله اإذ اإن الغياب املتكرر يعوق فعال قدرة الطالب 
على التح�شيل الأكادميي ويقوده عادة اإىل الر�شوب، اأو عدم القدرة على جماراة زمالئه يف 
ال�شفوف الالحقة اإذا ما ُرّفع تلقائيًا، لذا اإعادته لل�شف اأف�شل تربويًا من ترفيعه تلقائيًا، اإذ 
اإن النتائج املرتتبة على اإعادته لل�شف اأقل من ترفيعه ل�شف لحق دون اأن يحقق الأهداف 

املرجوة من درا�شته لل�شف. 
كما نالحظ اأن ال�شكل الثالث- غالبًا- يوجد لدى بع�ص الطلبة الذين يعي�شون يف بلدان 
اأجنبية لفرتات قد ت�شتمر �شنوات عدة وتكون لغتهم العربية �شعيفة، لذا عندما يلتحقون يف 
املدار�ص احلكومية يجدون �شعوبة يف الندماج وجماراة زمالئهم ب�شبب عدم متكنهم من 
اللغة التي يدر�شون بها، لذا يف�شل اأن ُي�شّجل هوؤلء يف مدار�ص تدر�ص بلغتهم التي يتقنونها 
مع متابعة تعليمهم اللغة العربية مثاًل حتى يتقنونها كبقية الزمالء ليت�شنى لهم جماراة 
زمالئهم يف الدرا�شة، فال تكون اللغة عائقًا اأمامهم، وقد مل�شت ذلك من خالل خربتي العملية 
يف املدار�ص واجلامعات، حيث عانى هوؤلء الطلبة من القدرة على حتقيق متطلبات النجاح 

يف املواد. 
وبالن�شبة لل�شكل الرابع، فهذا مرتبط غالبًا يف الدول التي تفر�ص امتحانات للتاأهيل 
للتعليم الثانوي، وما بعده كامتحان الثانوية العامة، حيث يعجز بع�ص الطلبة عن حتقيق 
متطلبات جناحهم فيتجهون ل�شوق العمل مبا�رسة اأو التدريب املهني، ويغ�شون الطرف عن 
اإعادة المتحان اأو تكرار ال�شف، على الرغم من الت�شهيالت التي تقدمها الدول لهوؤلء الطلبة 

لإعادة المتحان وتكرار ال�شف. 
املتقدمة  الدول  يف  حم�شور  واإمنا  مدار�شنا،  يف  موجود  فغري  الأخري  ال�شكل  اأما 
فيما  بالتفاق  يقومون  املدر�شني  بع�ص  اأن  اإل  قبل،  من  اأ�رسنا  كما  املتحدة  كالوليات 
بينهم لرت�شيب بع�ص الطلبة الذين يعانون من �شعف يف املراحل الثانوية، م�شتغلني بذلك 
القوانني التي ت�شمح بر�شوب الطالب يف �شفه اإذا ر�شب يف اأربع مواد اأ�شا�شية يدر�شها الطالب 
يف �شفه، وهذا الأمر مقبول اإذا كان الطالب ي�شتحق فعال ذلك، ولكن اأحيانًا قد ير�شب بع�ص 
الطلبة بالرغم من اأن هناك عدداً اآخر ي�شتحقون ذلك، ولكن القانون يح�رس ذلك بن�شبة %5 
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من اأعداد الطلبة لذا يرفع طلبة ويحرم اآخرون من الرتفيع، وبالتايل قد يت�شبب ذلك يف ظلم 
بع�ص الطلبة. 

نتائج الإجابة عن ال�شوؤال الثالث وين�ص على: ما العوامل امل�شببه للر�شوب  ◄
املدر�شي؟ 

Brophy,2006؛  Diaz,2003,p45؛  )Dimmitt,2003؛  املتنوعة  الدرا�شات  تناولت 
يف  وبحثت  عدة  زوايا  من  املدر�شي  الر�شوب  مو�شوع   )Ndaruhutse ,2008,p14� 15

العوامل امل�شببة له ميكن اإجمالها باالأنواع االآتية: 
يف . 1 للطالب  يحدث  فيما  مهمًا  دوراً  الأ�رسية  العوامل  توؤدي  االأ�رضية:  العوامل 

والنجاح  للتفوق  اأ�رسهم  الطلبة من  بها  ي�شعر  التي  ال�شغوطات  الرغم من  املدر�شة، وعلى 
�شلبًا على  توؤثر  التي  الأمور  اأهم  اأكادميية مهمة، ومن  اإجنازات  ي�شتطيعون حتقيق  فاإنهم 
اهتمام  مقدار  الر�شوب:  وبالتايل  الف�شل  ي�شبب  مما  الأكادميي،  وحت�شيله  الطالب  اإجناز 
الوالدين،  ومهارات  والرقابة،  الأ�رسة،  ومتا�شك  املدر�شة،  مع  وتعاونها  بالطالب  الأ�رسة 
وانخفا�ص تعليم الآباء، وم�شتوى دخل الأ�رسة، والرتبية الوالدية، بالإ�شافة اإىل ال�شغوطات 
الأ�رسية كالفقر، والت�رسد، واملر�ص، والعتداءات اجلن�شية واجل�شدية والنف�شية، والإدمان، 
والعنف، واملوت، والأمية، كما اأن تنقل الطالب بني املدار�ص نتيجة لظروفه الأ�رسية كطالق 
ال�شتقرار  اإىل عدم  يوؤدي  الأ�رسة مما  تواجهها  التي  املالية  امل�شكالت  نتيجة  اأو  الوالدين، 
An�( تللعائلي، مما يخلق فجوة يف املعرفة بني الطالب وزمالئه. وتوؤكد كثري من الدرا�شا
derson,2000؛ Diaz,2003( اأن العوامل الأ�رسية لها اأكرب الأثر على التح�شيل الأكادميي 

للطالب ما قد يقود اإىل الر�شوب املدر�شي. 
الطلبة . 2 يواجهها  التي  الأكادميية  ال�شعوبات  بني  ُربط  لقد  ال�شخ�شية:  العوامل 

الجتماعي  ال�شلوك  اإىل  والفتقار  الذكاء،  معدل  انخفا�ص  منها:  �شخ�شية  عدة  بعوامل 
الإيجابي يف املرحلة الإبتدائية، و�شعوبات التعلم، وال�شعوبات ال�شحية والنف�شية مثل القلق 
الن�شاط وا�شطرابات نق�ص النتباه. كل ذلك  ال�شلوكية مثل: فرط  والإكتئاب، وال�شعوبات 
يلزم لتحديد ال�شعوبات التي تتداخل مع التح�شيل الدرا�شي، وتخلق فر�شة اختيار التعليم 
اأنف�شهم وقدراتهم،  للمعتقدات التي يحملها الطلبة عن  اأن هناك تاأثرياً كبرياً  اخلا�ص، كما 
فالطلبة الذين لديهم كفاءة ذاتية لديهم قدرة اأكرب على النجاح يف املدر�شة، بالإ�شافة اإىل 
مفهوم احرتام الذات، فزيادة الثقة بالنف�ص من �شاأنه اأن يخلق املزيد من النجاح للطلبة. واأن 
الطلبة الذين يفتقرون للمهارات الجتماعية لتكوين �شداقات مع اأقرانهم هم اأكرث عر�شة 
اأن  يعتقدون  الذين  الطلبة  واأن  البتدائية.  املرحلة  يف  الأكادميية  لل�شعوبات  للتعر�ص 
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معلميهم واأ�شدقاءهم ل يحبونهم، اأو الذين لديهم م�شتوى اأعلى من ال�رساعات يف املدر�شة 
هم عر�شة للر�شوب الأكادميي، بينما الطلبة الذين لديهم م�شاركات يف الأن�شطة الال�شفية 
اأكرث  وبالتايل  املدر�شة،  يف  الآخرين  مع  اأكرب  بتوا�شل  ي�شعرون  الجتماعية  واملنا�شبات 
اأن غياب الطلبة وتاأخرهم املتكرر عن ف�شولهم الدرا�شية  حما�شًا للنجاح الأكادميي، كما 
يحدث فجوه بني تعلم الطالب وبقية زمالئه مما يت�شبب يف ف�شله، فبع�شهم لديهم عوامل 
اأ�رسية مثل: مر�ص اأحد الوالدين ج�شميًا اأو عقليًا، مما يوؤدي اإىل بقائهم يف املنزل. ونعتقد 
ومنها  الدرا�شات  وتوؤكد  الأ�رسية،  بالعوامل  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  �شابقًا  ذكر  ما  كل  باأن 
درا�شة )Moreano,2004( التي ت�شري اإىل وجود عالقة اإيجابية بني ارتفاع الإجناز ومفهوم 

الذات الأكادميي. 
التي  الدافعية  الطالب  حت�شيل  على  توؤثر  التي  ال�شخ�شية  العوامل  اأهم  من  اأن  كما 
Petri & Gov�( التعلم، بل لتطويره وتنميت  هيي طاقة كامنة ل بد من وجودها حلدوث 

وحت�شينه  الأداء  م�شتوى  رفع  اإىل  توؤدي  فاإنها  الطاقة  هذه  تنطلق  وعندما   ،  )ern,2004
واكت�شاب معارف ومهارات جديدة ومعقدة، وا�شتخدام ا�شرتاتيجيات متطورة وتبني طرق 
فعالة يف معاجلة املعلومات التي يح�شل عليها الطالب يف اأثناء العملية الرتبوية، وتعرف 
التناف�ص يف �شوء م�شتوى معني من م�شتويات المتياز  الأكادميي باأنها:  دافعية الإجناز 
الأكادميي، اأو الهتمام باملنجزات الأكادميية، اأو الرغبة يف الأداء اجليد �شواء يف املدر�شة 
ال�شعي والكفاح يف �شبيل  اإىل  اأم امليل  اأخرى،  اأي جمالت  اأم يف  اأو اجلامعة  الكلية  اأم يف 
النجاح يف املواقف الأكادمببة )اأبو غزال، 2007، �ص92( . وقد حدد علماء النف�ص الرتبوي 
حول  الطلبة  معتقدات  مثل  للتعلم  الطلبة  دافعية  ا�شتثارة  عن  امل�شوؤولة  العوامل  من  عدداً 
كفايتهم الأكادميية، والأهداف التي يتوجهون نحوها يف اأثناء تعلمهم، وقيمهم الأكادميية 
)Eccles et al,1998( . اأما مفهوم الذات الأكادميي فهو الأ�شا�ص لنجاح الطالب اأو ف�شله يف 
امل�شتقبل، يبداأ يت�شكل يف مراحل الطفولة املبكرة من خالل الت�شال مع الأقران، ومواقف 
املعلم وتوقعاته. ويعرف مفهوم الذات باأنه: النتيجة التي تت�شكل من ال�شتيعاب الداخلي 
للفرد ل�شورته يف املجتمع، تتطور من التفاعالت املختلفة مع ال�شياق الجتماعي وعوامل 

 . )Diaz,2003,p46( القبول اأو الرف�ص من الآخرين
الر�شوب . 3 يف  توؤثر  عوامل  وهي  واملدر�شة  باملعلم  وتتعلق  االأكادميية:  العوامل 

املدر�شي نتيجة تفاعلها مع العوامل الأ�رسية والجتماعية وال�شخ�شية للتاأثري على الإجناز 
بالأمن  والداريني  واملعلمني  الطلبة  ي�شعر  العام  املدر�شي  املناخ  اأن  كما  الأكادميي، 
اجل�شدي والنف�شي يف املباين، وتوافر املوارد املالية الكافية والقيادة الدارية اليجابية، 
اأنه كلما قلَّ عدد الطلبة  وبالتايل يزيد من فر�ص الطالب بالنجاح، كما اأظهرت الدرا�شات 
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يف الف�شول الدرا�شية، كلما زاد مراعاة املعلم للقدرات الفردية للطلبة، وزادت قدرة املعلم 
على الت�شال مع الطلبة، وبالتايل نقل خرباته التعليمية ومهاراته ومعارفه للطلبة. وت�شري 
وا�شتخدامه  الطالب،  تعلمه  ملا  متنوعة  تقومي  لأ�شاليب  املعلم  ا�شتخدام  اأن  اإىل  الدرا�شات 
التعلم.  على  الطالب  قدرة  من  يزيد  امل�شتخدمة  الو�شائط  وتعدد  متنوعة،  تدري�ص  لأ�شاليب 
اإ�شافة اإىل اأن معتقدات املعلمني عن طلبتهم لها تاأثري على العملية التعليمية، وقد وجد اأن 
املدار�ص التي يوجد فيها ن�شبة غياب وتاأخري عالية من الطلبة واملعلمني لها معدل اإجناز 
منخف�ص. وكلما اأعطى املعلم الطالب ثقة بنف�شه وكون لديه معتقداً جيداً عن نف�شه وقدراته 
يزيد من فر�ص جناح الطالب، بالإ�شافة اإىل اأن كرثة اإعطاء الواجبات املدر�شية البيتية لها 
دور يف الف�شل الدرا�شي حيث ل يكمل بع�شهم واجباتهم ب�شبب ظروفهم العائلية والتزاماتهم 
جتاه اأ�رسهم، كما اأن لدى بع�ص الطلبة امناط تعلم جتعل القراءة والكتابة والتعلم ي�شعب 
عليهم، كما اأن البعد املادي، وحمدودية فر�ص احل�شول على التعليم الثانوي، وعدم فعالية 
الطلبة  تقومي  وعيوب  املدر�شية،  والكتب  املعلم  وغياب  التاأهيل،  كفاية  وعدم  التدري�ص، 
ومعايري الرتفيع والرتقية عوامل ت�شهم يف زيادة معدلت الف�شل والر�شوب. وت�شري الدرا�شات 
اجل�شمي  بالأمان  ي�شعر  ل  الذي  الطالب  تعليم  اإمكانية  يتفقون على عدم  املعلمني  اأن  اإىل 
بيئة  ت�شّكل  مل  ما  حتقيقه  ميكن  ل  التعلم  باأن  واملديرون  املعلمون  يعلم  كما  والعاطفي، 
فيه  ي�شعر  الذي  “املكان  باأنها  املدر�شة  يف  التعلم  بيئة  وتعرف  للطلبة.  منا�شبة  تعليمية 
الطلبة مبناخ اإيجابي واإدارة �شفية فاعلة« )Jones&Sanford,2003,116( ، واأن املناخ 
املدر�شي الإيجابي يعمل على ت�رسيع ثقافة الحرتام واإيجاد التوا�شل بني الكبار والطلبة 
يف املدر�شة )Fein,et. al ,2004( واأن املناخ املدر�شي الإيجابي له اأثره يف زيادة حت�شيل 
النمو  واأن له وقعه املهم على   )National School Boards Association,2008( الطلبة 
ا�شرتاتيجيات دعم  التي تتبنى  واأن املدر�شة  الطلبة،  الأكادميي جلميع  الفردي والتح�شيل 
التعلم واأكرث قدرة على حماربة  اأكرث فاعلية يف خلق بيئة م�شجعة على  الإيجابي  املناخ 
Coun�( لأأ�شكال العنف وامل�شايقات جميعها، واأن الطلبة ي�شعرون بالأمان والتعلم الأف�ش

 . )cil For Exceptional Children,2008

 تنوع اللفيات والربات االجتماعية وتعدرّدها: بع�ص الأطفال عندما يذهبون . 4
اإىل املدر�شة يح�رسون معهم خربات وخلفيات متنوعة، كما اأن التعليم قبل املدر�شة يك�شبهم 
الفر�ص، وبع�ص هوؤلء  لهم مثل هذه  تتوافر  اآخرون مل  بينما  والقراءة،  الكتابة  قدرة على 
الأطفال لديهم احتياجات تعليمية خا�شة حيث يعانون من �شعوبات يف التعلم، وم�شكالت 
�شلوكية، وقد يعاين الآباء من �شعوبات اقت�شادية ترتك اأثرها على الأبناء، فال يجد الآباء 
الوقت الكايف للجلو�ص مع اأطفالهم، وم�شكالت ال�شحة والتغذية، والهجرة والكوارث الطبيعية 
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وغريها من امل�شكالت التي توؤثر على التطور املعريف للطفل ما قبل املدر�شة، كما قد تختلف 
بيئة املدر�شة عن البيئة الجتماعية ال�شابقة للطالب، مما قد ي�شتغرق وقتًا يف التكيف مع 
اأن الطلبة الذين التحقوا ب�شفوف ما قبل املدر�شة )ريا�ص الأطفال(  املدر�شة. ويوؤكد ذلك 
اإجنازهم اأف�شل من الطلبة الذين مل يلتحقوا بها، ومن خالل خربتي العملية لحظنا كذلك 
اأن الطالب امللتحق م�شبقًا بربامج ريا�ص الأطفال لديه ثقة اأكرب بالنف�ص، وقدرة اأكرب على 

التكيف يف البيئة ال�شفية، مما يرتك اأثراً اإيجابيًا على اإجنازه الأكادميي. 
ت�شتخدم . 5 التي  التقوميات  نوعان من  هناك  التامي:  مقابل  التكويني  التقومي 

مع الطلبة الأول: اخلتامي: والذي ت�شتخدم فيه اختبارات يف نهاية مرحلة معينة اأو معرفة 
كعينة ملعرفة قدرة الطفل على حتقيق املعايري املطلوبة، والثاين التكويني: ونعني به كيف 
ي�شتجيب الطفل لالأفكار التعليمية وذلك بالتاأكد من اأن ن�شبة املعرفة لدى الطفل اآخذة يف 
الزدياد، بع�شهم يعتقد اأن التقومي اخلتامي هو الأف�شل وعلى اأ�شا�شه ُينقل الطلبة من �شف 
لآخر، مما يعني اأن الطفل اإن ف�شل يف حتقيق معايري النجاح فاإن ذلك �شيوؤدي به اإىل الر�شوب، 
وبع�شهم الآخر يرى اأن التقومي التكويني هو الأف�شل، وذلك من خالل تقدمي الدعم للطفل 
عند احلاجة بدل الرتكيز على و�شع معايري حمددة للو�شول اإليها، ونحن نقول ما امل�شكلة 
يف ا�شتخدام النوعني معًا التكويني واخلتامي، وقد اأ�شبح التوجه الآن نحو ا�شتخدام التقومي 
وبالتايل  الأكادميي  الطالب  تقدم  م�شتوى  عن  راجعة  تغذية  للمعلم  يقدم  الذي  التكويني 
ميكن املعلم من البحث عن امل�شكالت التي ت�شبب هذا التاأخر، وطرق عالجها قبل اخل�شوع 

للتقومي اخلتامي. 
ايجابيات الر�شوب و�شلبياته: عادة يحدث الر�شوب يف ال�شنوات الأول والأخرية . 6

الآتية: معرفة  ال�رسوط  اإذا حتققت  الر�شوب مفيد  اأن  من املرحلة البتدائية، فبع�شهم يرى 
اجلوانب التي ف�شل فيها الطالب، واملعرفة التي ينبغي توافرها لديه كبقية اأقرانه، واملعرفة 
لل�شنة  بالن�شبة  الأطفال غري نا�شجني و�شغار جداً  اإن  ال�شنة املقبلة،  الالزمة لرتفيعه يف 
الدرا�شية فيعطون فر�شة لتكرار ال�شف، مما مينحهم �شعوراً بالأمن وال�شتقرار، واأن هناك 
ت�شكيلة وا�شعة من قدرات الطلبة، ت�شبح مفيدة للمعلم وبقية الطلبة اإذا كرر الطلبة ال�شعاف 

 . )Ndaruhutse , 2008( ال�شف، مما يخلق جتان�شًا يف املجموعات
ومع ذلك هناك من يرى عدم جدوى الر�شوب ملا له من اآثار �شلبية على الطلبة ومنها: 
يوثر على الثقة بالنف�ص والتحفيز، مما يولد لديهم انطباعًا عن اأنف�شهم باأنهم فا�شلون، كما 
الدافعية  يقلل عندهم  نف�شه، مما  املعلم  قبل عادة مع  ُدر�شت من  التي  املواد  الطلبة  يعيد 
الطفل  اأداء  الأداء مما قد ل يح�شن من  انخفا�ص  الكامنة وراء  الأ�شباب  للتعلم، ول تعالج 
بدرجة كبرية. ونحن نعتقد اأن الر�شوب املدر�شي �شلبياته اأكرث من اإيجابياته، لذا ل بد من 
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اأن نبحث عن اأ�شباب تاأخر الطالب حت�شيليًا وحماولة عالجها قبل تفاقمها، ودعم الطالب 
نف�شيًا، والتعاون مع اأ�رسته بهذا املجال. 

من  الرغم  على  بع�شًا،  بع�شها  مع  مرتبطة  اأنها  نرى  ال�شابقة  لالأ�شباب  وبالنظر 
الت�شنيفات لهذه العوامل فاأنه ميكن القول اإن العوامل الأ�رسية مرتبطة بالعوامل النف�شية 
ارتباطًا وثيقًا، فكثري من امل�شكالت الأ�رسية ترتك اآثاراً �شلبية على نف�شيات الطلبة، وبالتايل 

حت�شيله الأكادميي، لذا ل بد من درا�شة هذه العوامل جمتمعة والعمل على عالجها. 
نتائج الإجابة عن ال�شوؤال الثالث ون�شه: ما اأبرز االأ�ش�س التي تبنتها وزارة  ◄

اأطلعت  ولالإجابة عن هذا ال�شوؤال  الر�شوب املدر�شي؟  الرتبية والتعليم للحد من 
والتعليم  الأ�شا�شي  التعليم  مرحلتي  يف  والر�شوب  والإكمال  النجاح  اأ�ش�ص  على  الباحثة 
الرتبية  وزارة  عن  وال�شادر  2012م   /2011 الدرا�شي  للعام  والتطبيقي  ال�شامل  الثانوي 
والتعليم اإدارة المتحانات والختبارات يف اململكة الردنية الها�شمية وفيما ياأتي اأهم هذه 

الأ�ش�ص ون�شو�ص املواد املعتمدة: 
ال�شفوف  الطالب يف  النجاح والإكمال والر�شوب: يرفع  اأ�ش�ص  تن�ص املادة )13( يف 
اإذا ر�شب يف  اإل  ال�شفوف  الأعلى، ول ر�شوب يف هذه  ال�شف  اإىل  الأوىل  الثالثة  الأ�شا�شية 
مبحثي اللغة العربية والريا�شيات معًا، وكان معدله ال�شنوي يف كل مبحث اأقل من %40، 
�رسيطة اأن ل يزيد عدد مرات الر�شوب يف هذه ال�شفوف عن مرة واحدة، واأن ل تتجاوز ن�شبة 

الر�شوب يف ال�شف %5. 
التعليم  مرحلة  �شفوف  من  �شفني  يف  بالر�شوب  للطالب  فت�شمح   )21( املادة  اأما 
الأ�شا�شي من ال�شف الرابع، وحتى ال�شف العا�رس �رسيطة األ يعيد �شفًا بعينه اأكرث من مرة 
الرابع  ال�شف  الأ�شا�شي من  التعليم  اأي �شف من �شفوف مرحلة  الطالب  واحدة. كما يعيد 
وحتى ال�شف العا�رس اإذا ق�رس يف اأربعة مباحث فاأكرث. وي�شمح للطالب الناجح اإعادة �شفه 
من ال�شفوف الثالثة الأوىل الأ�شا�شية فقط، اإذا وافق ويل اأمره خطيًا على ذلك وحت�شب من 

�شنوات ر�شوبه. 
العا�رس  حتى  الأ�شا�شي  الأول  ال�شفوف:  من  �شف  اأي  يف  را�شبًا  الطالب  يكون  كما 
الأ�شا�شي اإذا جتاوز غيابه ن�شبة الدوام املن�شو�ص عليها يف تعليمات الدوام املدر�شي رقم 
املفعول، ول يحت�شب هذا  ال�شارية  ل�شنة 1983  لها رقم )13(  ل�شنة 1982 واملعدلة   )8(
الر�شوب من �شمن �شنوات الر�شوب امل�شموح بها. وتكون ن�شبة الغياب املوجبة للر�شوب يف 
اأيام الدوام الر�شمي وكان  اإذا جتاوز الطالب ن�شبة 20% من عدد  مرحلة التعليم الأ�شا�شي 
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غيابه غري م�رسوع اأي ما يعادل )39( يومًا يف ال�شفوف الثالثة الأ�شا�شية الأوىل، اأما اإذا 
الأ�شا�شي، ولغاية  الرابع  ال�شفوف من  اأما بخ�شو�ص  الن�شبة %40.  كان م�رسوعُا فت�شبح 
العا�رس الأ�شا�شي، فاإن ن�شبة الغياب املوجبة للر�شوب هي 15% من عدد اأيام الدوام الر�شمي، 
الن�شبة  اإذا كان م�رسوعُا فت�شبح  اأما  يومًا،  اأي ما يعادل )29(  وكان غيابه غري م�رسوع 

 .%30
مع مراعاة ما ورد �شابقًا ل يجوز اأن تتعدى ن�شبة الر�شوب )5%( يف ال�شفوف الثالثة 
ال�شف  من   )%15( و  الأ�شا�شي  ال�شاد�ص  وحتى  الرابع  من  ال�شفوف  يف   )%10( و  الأوىل 
ال�شابع وحتى العا�رس، وذلك يف ال�شف الواحد- مهما كان عدد ال�شعب يف املدر�شة- على 

اأن ل حتت�شب حالت الر�شوب ب�شبب الغياب من �شمن هذه الن�شب. 
اأن الطالب يعد را�شبًا يف  اإىل  اأما بالن�شبة للمرحلة الثانوية فاأ�شارت املادة ال�شابقة 
ال�شنة الأوىل من املرحلة الثانوية اإذا ق�رس مبا يزيد عن )50%( من عدد ال�شاعات املعتمدة 
مل�شتويات املباحث يف الف�شلني الأول والثاين يف نهاية ال�شنة الدرا�شية بعد تاأدية الإكمال، 
وعليه درا�شة م�شتويات املباحث التي ر�شب بها فقط، ول ي�شمح له درا�شة م�شتويات املباحث 
اإل بعد جناحه مبا ل يقل عن )50%( من مباحث  الثانوية  الثانية من املرحلة  ال�شنة  من 

الف�شلني الأول والثاين. 
كما ل يجوز اأن تزيد ن�شبة الر�شوب يف اأي مبحث/ م�شتوى من مباحث مرحلة التعليم 
الثانوي عن )15%( من جمموع الطلبة يف اأي فرع من فروع التعليم يف املدر�شة على اأن ل 

حتت�شب حالت الر�شوب ب�شبب الغياب من �شمن هذه الن�شبة. 
اإذا  وت�شري املادة )23( من قانون الرتبية والتعليم رقم )3( ل�شنة 1994 وتعديالته 
األ ي�شتفيد من  اإعاقة موؤكدة من جهة ر�شمية بحيث يتوقع  كان ر�شوب الطالب ناجتًا عن 

الر�شوب، فريفع تلقائيًا حتى ينهي مرحلة التعليم الأ�شا�شي. 
وقد طبقت هذه القوانني بالفعل يف الأردن مما اأ�شهم يف خف�ص ن�شبة الر�شوب ب�شكل 
كبري يف جميع املراحل، وح�رسها بالن�شب التي اعتمدتها الوزارة وهي اأن ل يزيد عن %5 
من اأعداد الطلبة فعليًا، مما يدفع كثري من املعلمني اإىل عدم الرت�شيب للطلبة، وذلك اأن املعلم 
ال�شعاف  وخا�شة  الطلبة،  هوؤلء  لرتفيع  املعلم  فيلجاأ  الرت�شيب،  هذا  تبعات  يتحمل  عادة 
منهم ليتخل�ص منهم يف �شفه العام الذي يليه، ومما يدل على ذلك اأن ن�شب ر�شوب الطلبة يف 
الثانوية العامة عادة تكون كبرية بالرغم من ا�شتنفاذ املعلمني لن�شب الر�شوب امل�شموحة 
لهم يف البنود ال�شابقة، مما يعني �رسورة اأن ُينظر اإىل مو�شوع الر�شوب املدر�شي من زاوية 

خمتلفة ُيبحث من خاللها عن الأ�شباب وعالجها فعليًا. 
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املتعلقة  ◄ النظر  وجهات  ما  على:  وين�ص  الرابع  ال�شوؤال  عن  الإجابة  نتائج 
والدرا�شات  البحوث  الباحثة  راجعت  ال�شوؤال  هذا  عن  ولالإجابة  املدر�شي؟  بالر�شوب 
املوؤيدين  نظر  بوجهات  التعريف  اأجل  من  ال�شلة،  ذات  الأخرى  الرتبوي  الأدب  وم�شادر 

واملعار�شني لظاهرة الر�شوب املدر�شي وتكرار ال�شف. 
ن�شاأ جدل وا�شع بني خرباء التعليم وعامة النا�ص حول هل للر�شوب فوائد على الطلبة 
Belot & Vandenberghe,2010 ; Mana�(  ااملجتمع اأم ل؟ وقد خل�شت بع�ص الدرا�شات

corda,2006 ; Thompson & Canningham,2000( هذه الآراء بوجهتي نظر وهما: 

الر�شوب . 1 اأو  الف�شل  اأن  املهنية  والبيداغوجية  النف�ص  النطاق بني علماء  وا�شع  راأي 
بنتائج عك�شية على  ياأتي  واإمنا غالبًا  املدر�شي،  التح�شيل  اإىل حت�شن يف  يوؤدي  املبكر ل 
 .“ social promotion”الطالب، وهم ي�شكلون ما يطلق عليها بحركة “النهو�ص الجتماعي

لذا فاإنهم ل يوؤيدون الر�شوب ملا له من اآثار �شلبية على الطالب ومنها: 
عدم القدرة على التكيف مع الآثار الجتماعية والعاطفية والأكادميية التي توؤدي  -

غالبًا اإىل قلة الثقة بالنف�ص، ورمبا يرجع ذلك اإىل و�شم هوؤلء الطالب املحرومني من قبل 
املعلمني والزمالء والأ�رسة ب�شعف الأداء الأكادميي. 

النف�شي على  - اأثره  التوقعات من املعلمني والبيئة املحيطة للطالب يقع  انخفا�ص 
الطالب، مما يكّون لديه انطباعًا عن نف�شه بالف�شل. 

 احلاجة اإىل التكيف مع بيئة جديدة اأو معلمني جدد اأو حتى زمالء جدد اأ�شغر منهم  -
�شنًا، مما يوؤدي اإىل �شوء نتائج حت�شيل الطالب. 

غري  - الآثار  حتى  الأكادميي،  والأداء  الذات  احرتام  على  �شلبية  اآثاراً  له  اأن  كما 
الأكادميية كاجلرمية. 

مرحلة  - يف  �شواء  املدر�شة  من  الطالب  ت�رسب  اإىل  –اأحيانًا-  ذلك  يوؤدي  قد  كما 
التعليم غري اللزامي اأم الإلزامي نتيجة لرتاخي القوانني كما هو احلال يف البلدان النامية، 
مما يحرم الطالب من حقوقه. وقد اأ�شار 10% من الطلبة ترتاوح اأعمارهم بني 16- 18 اأنهم 

تركوا املدر�شة ب�شبب الر�شوب. 
املدر�شة  - على  واإمنا  فقط،  الطالب  على  لي�ص  �شلبية  اآثاراً  يرتك  الر�شوب  اأن  كما 

حيث اإن اختالف الأعمار يف ال�شف الواحد، وخا�شة اإذا كان منت�رساً بني الطلبة كمدار�ص 
جنوب اإفريقيا، ي�شبح التعليم اأكرث �شعوبة اإذ على املعلم تلبية احتياجات املتعلمني برغم 

 . )social surveys,2010( اختالفها بني الطلبة، وكذلك ا�شرتاتيجيات التعليم
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اأن هناك فوائد للر�شوب، حيث ينادي هوؤلء اإىل عدم . 2 وجهة النظر املختلفة توؤكد 
الت�شامح مع اجلهد املتدين و�شعف الأداء للطلبة، واأن يعطى الطالب فر�شة لالنتقال لل�شف 
الثاين. فعندما يحتفظ الطالب ب�شفه يعزز الن�شباط واملعرفة لديه، مما يرتك اآثاراً مفيدة 
على نتائجة، ويجعله اأكرث قدرة على متابعة م�شتويات اأعلى من التعلم، بالإ�شافة اإىل اأن 
ذلك فيه نوع من العقوبة للطالب نتيجة تكرار �شفه، مما يجعله اأقل رغبة يف جتربة ذلك 
اإ�شافية.  اأدائه املدر�شي، ويرتتب عليه تكلفة  اأخرى، وبالتايل خلق حافز له لتح�شني  مرة 
كما يرى اأ�شحاب وجهة النظر هذه اأن تكرار ال�شف ي�شاعد على الرجح يف حت�شني نوعية 
العالقة بني الطالب واملدر�شة، واأن زيادة النمو العقلي للطالب، وتغيري اأقرانه واملدر�شني 
اأحيانًا يدفعه اإىل ح�شور احل�ش�ص ال�شفية، مما يوؤدي اإىل زيادة اإنتاجية الطالب. لذا يرى 
موؤيدو هذا التوجه اأن عدم الر�شوب يحبط الطالب، فهو ينقل الطالب ل�شف ل ي�شتطيع اأن يفي 
مبتطلباته، وبالتايل ل ي�شتطيع جماراة زمالئه. كما اأن يف ذلك ر�شالة للطلبة مفادها اأنه 
ميكنهم احل�شول على النجاح دون بذل اجلهد، ويوّلد لدى الآباء والأمهات �شعوراً زائفًا حول 
التعليم  اإىل �شعف  بالإ�شافة  لها،  ال�شهادات ل معنى  باأن  العمل  ولأرباب  اأطفالهم،  تقدم 
يف املجتمع. اأما احلجة الأقوى التي يوؤكد عليها اأ�شحاب وجهة النظر هذه اأن الر�شوب هو 
اجلهد  لزيادة  لديه  حافزاً  يخلق  مما  املدر�شة،  يف  للطالب  الأداء  �شعف  اأما  رادع،  مبثابة 
املدر�شي، بالرغم من اأن ذلك يبدو مكلفًا، ويحتاج اإىل وقت اأطول لعبور النظام املدر�شي، 

ولكن جزءاً منه يعو�ص عن طريق املكا�شب النتاجية للتكرار. 
باملجمل نرى اأن هناك قلة للدرا�شات التي تبحث تاأثري الر�شوب ونتائجه على الطلبة 
خا�شة يف البلدان النامية، ومع ذلك يرى )Thompson & Canningham,2000( اأن هناك 
ت�شاربًا يف نتائج الدرا�شات حول هذا املو�شوع، فبع�شها اأ�شار اإىل اأن اإعادة ال�شف يرفع 
من م�شتوى الطلبة الأكادميي، بينما يرى بع�شها الآخر اأن ذلك يوؤدي اإىل اآثار �شارة، ومنها 
اآثار  اأن  العمل، ول �شك  الطالب �شنة كاملة عن �شوق  الطالب من املدر�شة، وتاأخري  ت�رسب 
اأنه ل  الفردية، كما  الطلبة  والعالجات، وخ�شائ�ص  ال�شياقات،  باختالف  الر�شوب تختلف 
اأدلة حقيقية على جدوى الر�شوب وفائدته على نتائج الطلبة، لذا ل يلقى تاأييداً كبرياً عند 

الكثريين. 
ومتثل ظاهرة الر�شوب املدر�شي م�شكلة اجتماعية واقت�شادية نتيجة ال�شتخدام غري 
الفعال للموارد، اإذ اإن الطالب عندما يكرر �شفه فاإن لذلك تاأثرياً اقت�شاديًا، وذلك باإ�شافة 
هذا الطالب وبالتايل توفري امل�شتلزمات املدر�شية له، فاإذا زادت ن�شبة هوؤلء الطلبة فاإن ذلك 
يتطلب زيادة املعلمني يف الف�شول الدرا�شية، وبالتايل فاإن ذلك ميثل هدراً للموارد، مما دفع 
بع�ص الدول لعتماد �شيا�شات الرتفيع التلقائي جلميع الطلبة، فالر�شوب ل يعالج م�شكالت 
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بفر�ص  الطالب  هوؤلء  تزويد  يف  احلل  يكمن  واإمنا  مر�شية،  ب�شورة  املنخف�ص  التح�شيل 
 . )Brophy,2006,p3( التعلم الأف�شل

واأعتقد اأن املعار�شني للر�شوب املدر�شي حججهم واأ�شبابهم اأقوى من اأولئك املوؤيدين 
له، وميكن- كما ذكرنا �شابقًا- اأن نعمل على درا�شة الأ�شباب والعوامل املوؤدية للر�شوب، 
وحماولة اإيجاد الطرق التي ميكن معاجلتها من خاللها عن طريق ت�شافر جهود امل�شوؤولني 
واأ�شحاب  وامل�رسفني  املدار�ص  ومديري  الأمور  واأولياء  كاملعلمني  الرتبوية  العملية  عن 

القرار. 
للحد  ◄ املقرتحة  ما اللول  ال�شوؤال اخلام�ص وين�صُّ على:  نتائج الإجابة عن 

الباحثة  راجعت  ال�شوؤال  هذا  عن  ولالإجابة  ال�شف؟  وتكرار  املدر�شي  الر�شوب  من 
البحوث والدرا�شات وم�شادر الأدب الرتبوي الأخرى ذات ال�شلة، من اأجل ا�شتق�شاء احللول 

وال�شرتاتيجيات التي ميكن اأن حتد من الر�شوب املدر�شي وتكرار ال�شف. 
اأ�شار اليون�شيف )UNICEF,1996,pp22� 26( اإىل اأن هناك ا�شرتاتيجيات عدة للتغلب 

على الر�شوب وتكرار ال�شف يف املدار�ص البتدائية ومنها: 
امريكا  ♦ دول  بع�ص  جنحت  حيث  املتوا�شل:  اجلهد  وبذل  ال�شاملة  التدابري  اتخاذ 

املعلمني،  تدريب  بف�شل  والتكرار  الر�شوب  ن�شبة  واأورغواي( يف تخفي�ص  )ت�شيلي  التينية 
واإجراء حت�شينات يف املناهج وتقدمي احلوافز للمدر�شني والطالب على حد �شواء. 

ال�شفوف  ♦ يف  ترتكز  الرئي�شة  امل�شكلة  اأن  ذلك  يظهر  حيث  الر�شوب:  خريطة  ر�شم 
اإعداد هذه  ا�شرتاتيجيات  اأكرث من غريها، وحتديد  املناطق  التعليم، ويف بع�ص  الأوىل يف 
اخلريطة اآخذين بعني العتبار خمتلف اجلوانب املت�شلة بها )اأ�شباب الر�شوب واآثاره التي 

قد تختلف باختالف ال�شف( مراعني الأولوية يف الهتمام. 
واإيجاد  ♦ اإجراءت حمددة  تقدير  الكفاءة: وذلك من خالل  التكاليف وحت�شني  تقدير 

بدائل حمتملة لتوزيع اأف�شل للمواد املتاحة، وا�شتخدام مناذج املحاكاة لإقامة عالقات بني 
عوامل الر�شوب يف كل �شف وفقًا للفئات ذات الأولوية، وت�شهيل اتخاذ القرارات، وحتديد 
برامج حمددة لتوفري و�شيلة لقيا�ص اأثر وتكلفة احللول املمكنة يف كل �شيناريو مقرتح، وهذا 
الرتبية  وزارة  القرار يف  اأ�شحاب  مع  بالتعاون  الأكادمييون  الباحثون  به  يقوم  اأن  ميكن 

والتعليم. 
من  ♦ وبالرغم  تخطيط،  اإىل  يحتاج  التدابري  من  جمموعة  اتخاذ  الأولويات:  حتديد 

ذلك ل ميكن حل امل�شكالت القائمة مرة واحدة، ولعل اجلانب الأكرث اأهمية هو اأن اجلهود 
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املبذولة لزيادة الكفاءة الداخلية للتعليم يحتاج اإىل الرتكيز على مكافحة اأ�شباب انخفا�ص 
الأداء يف املدار�ص البتدائية، وبامللخ�ص فاإن ال�شرتاتيجيات تهدف اإىل حتقيق هدفني: 

حت�شني الظروف املادية التي توؤدي دوراً مهمًا يف التدري�ص لتوفري بيئة منا�شبة أ. 
للتعلم، والتعوي�ص عن العيوب التي قد يجلبونها معهم اإىل املدر�شة، وذلك من خالل توفري 
املباين واملعدات ومواد التدري�ص واحلوافز والتعليم قبل املدر�شة، وقد بداأت وزارة الرتبية 
والتعليم يف الأردن بتوفري ريا�ص الأطفال يف املدار�ص احلكومية، وبخا�شة يف املناطق 
النائية ملا لهذا الربنامج من فوائد على الطلبة يف امل�شتقبل، وللحد من الر�شوب املدر�شي 

يف تلك املناطق. 
تدريب ب.  خالل  من  الطلبة  امكانات  كامل  لتطوير  والتعلم  التعليم  عملية  حت�شني 

املعلمني، اختيار طرائق التدري�ص املنا�شبة، وتقوميات التعلم. 
الدرا�شات  ♦ من  العديد  جرت  حيث  التعليمية:  املواد  وتوزيع  التغذية  برامج 

ال�شتق�شائية التي اأظهرت الآثار املرتتبة على برامج الغذاء وتوزيع املعدات املدر�شية للحد 
من الر�شوب والت�رسب من املدار�ص، يرافق ذلك برامج لتح�شني كفاية التدري�ص، واعتقد اأن 
برامج التغذية وتوزيع املواد التعليمية اأ�شهم حقيقة يف التقليل من الر�شوب املدر�شي فعليًا، 
وهذا ما مل�شناه من خالل تنفيذ هذا الربنامج يف الأردن لطلبة ال�شفوف الأوىل يف الأردن 

من خربتنا التعليمية واحتكاكنا باملعلمني والطلبة. 
توفري الكتب املدر�شية بكمية اأكرب واأف�شل للطلبة: حيث ت�شري نتائج الدرا�شات اأن  ♦

تزويد الطلبة بالكتب الأف�شل يح�شن الأداء الكادميي. 
التعليم ما قبل املدر�شة: ت�شري الدرا�شات اإىل ايجابية العالقة بني مرحلة التعليم ما  ♦

قبل املدر�شة وجناح اأكرث يف التعلم خا�شة مع توافر برنامج الغذاء، كما اأ�رسنا لذلك �شابقًا، 
اإذ اإن هذا الأمر يعزز ثقة الطالب بنف�شه وقدراته، وي�شاعده يف التكيف مع جمتمع املدر�شة 

ب�رسعة اأكرب. 
حت�شني التدري�ص: اذا ما تزامن مع املتطلبات ال�شابقة.  ♦
زيادة الوعي الثقايف واللغوي: نظراً لأن معايري التن�شئة الجتماعية والو�شول اإىل  ♦

املعرفة لي�شت يف وئام مع طرق التدري�ص واأ�شاليب التعلم، وخا�شة اأن التعليم يكون باللغة 
الر�شمية، بينما ي�شتخدم الطلبة يف احلياة العامة اللغة العامية. 

تعزيز معايري التقومي: بع�ص بلدان امريكا الالتينية قررت ال�شتغناء عن الرتفيع  ♦
اأن مزيداً من الطلبة يغادرون املدار�ص البتدائية مع م�شتوى تعلم  التلقائي عندما وجدوا 
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غري مر�ٍص يعزى ذلك لنخفا�ص نوعية التعليم الناجم عن املقايي�ص اجلديدة، فتقومي التعلم 
غالبًا ي�شتخدم اأكرث لختيار الأهداف بدًل من ا�شتخدامه اأداة للم�شاعدة على التعلم، وحتديد 
ال�شعوبات التي يواجهها الطلبة، وقد بداأت الأردن اعتماد التقومي احلقيقي )تقومي الأداء( 
والذي ي�شاعد الطلبة على التعلم وحتقيق معايري الأداء اآخذاً بعني العتبار جوانب الطالب 
ال�شخ�شية والنف�شية والجتماعية، وعدم القت�شار على اجلوانب التح�شيلية املعرفية فقط. 

انفتاحًا  ♦ اأكرث  لي�شبح  املعلم  اأدوار  تغيري  خالل  من  وتدريبهم:  املعلمني  اإعداد 
وتطوراً مما ينعك�ص على العملية التعليمية �شواء على املدى املتو�شط اأم البعيد، واحلاجة اإىل 
البتكار يف جمال تدريب املعلمني، وتاأكيداً لذلك تقوم وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن 
ملواكبة  واإعدادهم  احلديثة  التدري�شية  ال�شرتاتيجيات  على  اجلدد  املعلمني  تدريب  على 
التطورات يف جمالت الرتبية والتعليم، والتكنولوجيا احلديثة وتوظيفها يف الغرف ال�شفية، 

والتي تنعك�ص اإيجابًا على الطالب يف ال�شف ويقلل من الر�شوب املدر�شي. 
grade re� “ التكرار  للتخلي عن  الوقت قد حان  اأن   )Brophy,2006(  ييرى برويف
التح�شيل  �شعف  على  فعل  كرد   Grade repetition“ املدر�شي«  الر�شوب  اأو   ”tention
وال�شتعا�شة عنها بو�شع �شيا�شات جتمع بني تعزيز الرتفيع التلقائي مع التدخالت الرامية 
اال�شرتاتيجيات  ومن هذه  اإىل حت�شني تقدم الطالب املعر�شني خلطر الف�شل يف املدر�شة، 

املقرتحة لف�س معدالت الر�شوب: 
الف�شل . 1 ظاهرة  لتف�شي  النتظار  من  بدًل  املبكر  والتدخل  الوقاية  على  الرتكيز 

للفقراء  املدر�شة  قبل  ما  الأطفال  ريا�ص  برامج  وتوفري  كبري،  ب�شكل  والإحباط  الدرا�شي 
والأقليات والطلبة الأكرث عر�شه للف�شل الدرا�شي يف املدر�شة وتعليم لغة التدري�ص بطالقة 
ملن ل يتكلمون بها. وقد اأ�رسنا اإىل ذلك م�شبقًا، حيث تخطو الدول العربية خطوات وا�شعة 

يف مواكبة كل ما هو جديد وي�شهم يف زيادة تعلم الطلبة من ا�شرتاتيجيات. 
ودعوتهم . 2 الوثيقة،  الت�شالت  على  بالإبقاء  الأمور  اأولياء  مع  �رساكات  ت�شكيل 

لزيارة الف�شول الدرا�شية، وتزويدهم باملواد التعليمية ل�شتخدامها يف التدري�ص لأبنائهم 
يف املنزل، والحتفاظ بالطلبة مع املدر�شني اأنف�شهم ل�شنوات متتالية، يعزز اإقامة عالقات 
اإذ اإن  وثيقة مع الطالب واأ�رسهم، ولالأ�شف هذا ما مل حترز به الدول العربية تقدمًا كبرياً، 

ال�رساكة بني املدار�ص واأولياء الأمور ما زالت �شعيفة. 
لدعم . 3 الطلبة  مع  �شخ�شية  عالقات  وبناء  ال�شفوف،  يف  ايجابية  مناخات  خلق 

م�شاعدتهم على  اأجل  يتعاونون من  واآباءهم  الطلبة معلميهم  يرى هوؤلء  اأن  التعرث، يجب 
النجاح، وتقدير جهودهم ولو كانت اأقل من باقي زمالئهم، واأعتقد اأن غرف م�شادر التعلم 
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التي اأ�شبحت منت�رسة الآن يف املدار�ص خري دليل على حماولة م�شاعدة الطلبة املتعرثين 
يف الدرا�شة، وحماولة دعم تعلمهم. 

والر�شوب، . 4 املدر�شي  الف�شل  املعر�شني خلطر  للطالب  اأ�شغر  درا�شية  توفري ف�شول 
وخا�شة عندما يتم اإتقان مهارات القراءة والكتابة الأ�شا�شية. 

اأن نر�شد عن قرب اأولئك امل�شاركني ذوي الجنازات املنخف�شة يف الدرو�ص والعمل . 5
على التعيينات، والتاأكد اأنهم يفهمون ما يجب القيام به، والبدء ببداية جديدة، وب�شكل دوري 
والتدخل عند ال�رسورة واتخاذ الرتتيبات الالزمة للح�شول على تدري�ص اإ�شايف وفردي اأو 
�شمن جمموعات �شغرية من املعلمني اأو املتطوعني، ورمبا غرف م�شادر التعلم مثال على 

مثل هذا الأمر. 
تقدمي تعليم اإ�شايف للطلبة املعر�شني خلطر الف�شل الدرا�شي من خالل متديد الدوام . 6

اليومي يف الربامج املدر�شية اأو ال�شنوي، اأو من خالل برامج املدر�شة ال�شيفية، اأو الدرو�ص 
التي تعطى لهم خارج الدوام املدر�شي. 

ومتكينهم . 7 وتلبيتها،  اخلا�شة  الحتياجات  فهم  من  لتمكينهم  املعلمني  تثقيف 
الو�شول اإىل الأ�شخا�ص ذوي اخلربة يف جمال املوارد واملعاجلة والتعليم اخلا�ص. 

الدرا�شية، . 8 املناهج  يف  م�شتمر  كمكون  وتنفيذه  التقومي  لعر�ص  املعلمني  تثقيف 
طلبتهم،  تعلم  يف  امل�شتمر  التقدم  وتتبع  بهم  اخلا�شة  التدري�ص  فعالية  لتقومي  وم�شممة 
ور�شد تعلمهم لي�ص فقط من خالل الختبارات وامنا من خالل م�شاركة الطلبة يف الدرو�ص 
اخلاطئة،  املفاهيم  اأو  التعلم  ثغرات  لتحديد  املعلومات  هذه  وا�شتخدام  الواجبات،  واأداء 
فالتقومي ي�شتخدم لتحديد ومتابعة الحتياجات التعليمية التي مل تلبى ولي�ص جمرد وثيقة 

للتوجه نحو الف�شل. 
لتقليل عدد الطلبة الذين هم اأ�شغر �شنًا من بقية زمالئهم يف ال�شف يجب حتديد . 9

�شن معني للقبول يف مرحلة الرو�شة وال�شف الأول البتدائي يف بداية العام الدرا�شي، حيث 
اإن املدار�ص التي ت�شمح للطلبة الذين هم اأ�شغر �شنًا من غريهم بالدخول املبكر ترتفع بها 
معدلت الر�شوب عن غريها من املدار�ص، ورمبا اأن كثرياً من الدول حددت �شن )6( �شنوات 
من  قلل  مما  اخلا�شة،  اأم  احلكومية  املدار�ص  يف  �شواء  الأول  ال�شف  يف  الطالب  للتحاق 

الر�شوب املدر�شي. 
للمناهج . 10 معايري  و�شع  واأن  واقعية،  �شف  لكل  التح�شيل  توقعات  اأن  من  تاأكد 

ي�شتطيعون  الطلبة ل  لذا كثري من  تو�شع معايري عالية جداً،  دقيقة حيث  والتح�شيل غري 
الوفاء بها حتى لو كانت تطبق با�شتمرار، ولهذا ن�شمع يف كثري من الأحيان النتقادات التي 
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توجه بني احلني والآخر للمناهج التي تدر�ص يف املدار�ص، وقد اأجريت تعديالت عدة على 
املناهج لتتنا�شب مع م�شتويات الطلبة. 

الر�شوب  من  احلد  يف  ت�شهم  العالج  وطرق  احللول  هذه  اإن  القول  ميكن  اخلتام  ويف 
الرتبية  وزارة  قامت  وقد  الطالب،  عند  التعلم  تعزيز  على  وتعمل  ال�شف،  وتكرار  املدر�شي 
والتعليم يف الأردن وغريها بو�شع الأ�ش�ص والقوانني التي حتد من ظاهرة الر�شوب املدر�شي، 
اإل اأننا ن�شتطيع اأن نقول اأي�شًا اإن الن�شب املتدنية للر�شوب يف كثري من الدول ومنها الأردن ل 
ترجع جميعها لال�شرتاتيجيات والإجراءات التي تتخذها هذه املوؤ�ش�شات للحد من الر�شوب، 
ومما يدل على هذا الأمر ن�شب الر�شوب الكبرية يف املرحلة الثانوية، واإمنا ترجع للقوانني 
اأن تعمل على عالج هذه الظاهرة ب�شكل  الدولة واألزمت بها املعلمني، دون  التي و�شعتها 
اإيجابي، ودون اأن تغري من �شلوكات واعتقادات املعلمني املتعلقة بهذا املو�شوع، لذا ينبغي 
التي  وال�شرتاتيجيات  الإجراءات  نحو  الأكرب  اهتمامها  توجيه  التعليمية  املوؤ�ش�شات  على 

تعمل على عالج م�شكلة الر�شوب املدر�شي واحلد منه فعليًا. 

اخلالصة والتوصيات: 
التي  العوامل  عن  والك�شف  املدر�شي  الر�شوب  مفهوم  غور  �شرب  الدرا�شة  هذه  حاولت 
اأهم  ثم  له،  ومعار�شني  موؤيدين  من  حوله  املتبايتة  النظر  ووجهات  واأ�شكاله  وراءه  تقف 
من  الهدف  هذا  حتقيق  الدرا�شة  حاولت  وقد  منه.  للحد  املقرتحة  واحللول  ال�شرتاتيجيات 
الرتبوي  الأدب  اإىل  الدرا�شة  وا�شتندت  طرحتها.  التي  اخلم�شة  الأ�شئلة  عن  الإجابة  خالل 
الر�شوب  ظاهرة  وراء  تقف  التي  بالعوامل  املت�شل  الأول  ال�شوؤال  عن  اإجابتها  يف  ال�شابق 

املدر�شي واأ�شكاله، وكان من اأهم نتائجها: 
اأن الر�شوب املدر�شي اأو تكرار ال�شف يحدث ب�شكل اأكرب يف ال�شفوف الأوىل من الدرا�شة 
وعادة يتخذ قرار الإعادة من قبل اأولياء الأمور لأ�شباب لها عالقة بالطالب اأو البيئة التي 
اأو اأن  يعي�ص فيها، والتي تتعلق غالبًا بظروف ل عالقة للطالب بها كنق�ص يف ال�شفوف، 
التعليم ي�شتخدم لغة غري لغة الطالب الأم، اأو ب�شبب تغيب الطالب عن املدر�شة ب�شبب العمل، 
والتي بداأت كثري من احلكومات يف الدول التنبه لها وحماولة التغلب عليها من خالل توفري 

البنية التحتية الالزمة لت�شجيع التعليم. 
اأما بالن�شبة للعوامل التي تقف وراء الر�شوب املدر�شي، فقد اأظهرت الدرا�شة اأن العوامل 
الذي  الأكادميي  التح�شيل  رئي�شًا يف �شعف  توؤدي دوراً  وال�شخ�شية  والأكادميية  الأ�رسية 
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يقود للر�شوب املدر�شي، واأن لالأ�رسة الدور الأهم بينها؛ لأن �شعف �شخ�شية الطالب ين�شاأ 
اأن املدر�شة لها دور كبري يف تنمية ثقة الطالب  غالبًا نتيجة عدم الهتمام الأ�رسي، كما 

بنف�شه وبالتايل النجاح. 
ويف اإجابة الدرا�شة عن ال�شوؤال الثالث املت�شل بالأ�ش�ص والت�رسيعات التي ت�شنها الدول 
اأ�ش�ص النجاح والإكمال والر�شوب املعتمدة من  للحد من ظاهرة الر�شوب املدر�شي ُعر�شت 
وزارة الرتبية والتعليم يف الردن كمثال على الت�رسيعات التي اتخذت من قبل الدول لعتماد 
�شيا�شة الرتفيع التلقائي واحلد من الر�شوب املدر�شي، نرى اأن التعليمات ح�رست الر�شوب 
يف مراحل التعليم الأ�شا�شي يف ال�شفوف الثالثة الأوىل بحالة واحدة فقط اإذا ق�رس الطالب 
لبقية  بالن�شبة  املهمة  الأ�شا�شية  املواد  من  وهي  والريا�شيات،  العربية  اللغة  مبحثي  يف 
اأن ل يزيد معدله يف بقية املواد عن 40%، كما قيدت املدار�ص باأن ا�شرتطت  املواد، على 
ال�شف،  اإل مرة واحدة، وحتت�شب منها حالة تكرار  ال�شفوف  الطالب يف هذه  ير�شب  اأن ل 
الر�شوب ومعدلته يف  الطلبة، مما يقلل من ن�شب  الن�شبة عن 5% من جمموع  واأن ل تزيد 
هذه ال�شفوف، كما اأن املعلمني عادة يف�شلون ترفيع الطالب لل�شف الذي يليلة حتى يتم 
جتنب م�شقة اأن يعيد ال�شف يف ال�شنة التالية، خا�شة اأن معظم هوؤلء الطلبة الذين تنطبق 
عليهم هذه ال�رسوط يعانون من �شعوبات تعلم، في�شكل عبئًا اإ�شافيًا على املعلم يف غياب 
غرف م�شادر التعلم اأو قلتها يف كثري من املدار�ص الأ�شا�شية، ففي الغالب يكون هناك معلم 
املدر�شة مما  تعلم يف  يعانون من �شعوبات  الذين  الطلبة  لتدريب جميع  واحدة  اأو معلمة 
ينعك�ص �شلبًا على اأدائهم، فريى معلم ال�شف اأن ترفيع الطالب ل�شف اأعلى بالن�شبة له اأف�شل 

من ر�شوبه وخا�شة اأنه يدرك اأن هذا الطالب اإن اأعاد �شفه فلن يحقق اأداًء اأف�شل. 
ال�شف  من  الأ�شا�شية  للمرحلة  الر�شوب  �رسوط  يف  �شددت  اأي�شًا  الت�رسيعات  اأن  كما 
الرابع وحتى التا�شع من حيث عدد املواد التي جتعل الطالب ير�شب اأو ن�شب الر�شوب يف كل 
القوانني والت�رسيعات  اأو باآخر ملثل هذه  الر�شوب تعزى ب�شكل  �شف، لذا فاإن قلة معدلت 
امتحان  يف  وخا�شة  الثانوية،  املرحلة  يف  املرتفعة  الر�شوب  ن�شب  ذلك  على  يدل  والذي 

الثانوية العامة، مما ل يعطي �شورة حقيقية عن م�شتوى الطلبة والتعليم يف هذه الدول. 
اأما اإجابة ال�شوؤال الرابع للدرا�شة املت�شل بوجهات النظر حول الر�شوب املدر�شي �شواء 
النظري  الأدب  اأو املعار�شني واأدلة وتربيرات كل فريق فقد قمنا با�شتق�شاء  له  املوؤيدين 
هذا  حول  الدرا�شات  نتائج  يف  ت�شاربًا  هناك  اأن  ليظهر  املو�شوع  هذا  حول  واملقالت 
الأكادميي، بينما  الطلبة  ال�شف يرفع من م�شتوى  اإعادة  اأن  اإىل  اأ�شار  املو�شوع، فبع�شها 
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يرى بع�شهم الآخر اأن ذلك يوؤدي اإىل اآثار �شارة ومنها ت�رسب الطالب من املدر�شة، كما اأنه 
ل اأدلة حقيقية على جدوى الر�شوب وفائدته على نتائج الطلبة لذا ل يلقى تاأييداً كبرياً عند 

كثريين، وقد قمنا بعر�ص مف�شل لوجهتي النظر من خالل هذه الدرا�شة. 
اأما بخ�شو�ص الإجابة عن ال�شوؤال اخلام�ص واملت�شل بال�شرتاتيجيات التي حتد من 
الأ�شا�شية فقد قمنا  الر�شوب املدر�شي وتكرار ال�شف وخا�شة يف �شفوف املرحلة  ظاهرة 
با�شتق�شاء الأدب النظري حولها حيث اأ�شارت بع�ص هذه الدرا�شات اإىل اآليات وا�شرتاتيجيات 

اُعتمدت يف بع�ص الدول، وقد عملت على خف�ص معدلت الر�شوب املدر�شي وتكرار ال�شف. 
ويف هدي هذه النتائج فاإن الدرا�شة تو�شي با ياأتي: 

اإعادة النظر يف القوانني والت�رسيعات اخلا�شة باأ�ش�ص النجاح والر�شوب والإكمال . 1
مبا يخدم عملية التعلم والتعليم ويرفع من �شوية جميع الطلبة. 

اأ�شباب الر�شوب املدر�شي، وعالقته . 2 اإجراء درا�شات م�شتقبلية تربوية تطبيقية عن 
واملعلمني  الطلبة  نظر  وجهات  اإىل  للتعرف  والأ�رسية  والأكادميية  ال�شخ�شية  باملتغريات 

واأولياء الأمور حول الر�شوب املدر�شي واأ�شبابه والآثار الرتبوية له على الطلبة. 
الطالع على جتارب الدول املتقدمة وال�شرتاتيجيات املتبعة فيها خلف�ص معدلت . 3

الر�شوب املدر�شي وال�شتفادة منها وتطبيق ما اأمكن منها يف دول العامل العربي مبا يخدم 
عملية التعلم والطلبة. 

�رسورة التعاون احلقيقي بني املدر�شة واأولياء الأمور واملجتمع واأ�شحاب القرار . 4
للتعامل مع انخفا�ص م�شتوى حت�شيل الطلبة والوقوف على الأ�شباب احلقيقية له واتخاذ 

اآليات قادرة على حل هذه امل�شكلة قبل تفاقمها لدى الطلبة لتقودهم للر�شوب املدر�شي. 
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