
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 2010

151

تسرب الطلبة يف
 حمافظة القدس الشريف يف األعوام

 2002م – 2008م

د. مسري إمساعيل شقري 
د. عمر عبد الرحيم نصر اهلل 

151

 أستاذ الصحة النفسية المساعد، كلية العلوم التربوية، جامعة القدس 
 أستاذ مساعد في علم النفس التربوي، كلية العلوم التربوية، جامعة القدس



تسرب الطلبة في محافظة القدس 

د. سمير اسماعيل شقير، د. عمر عبد الرحيم نصر اهللالشريف في األعوام2002م – 2008م

152

ملّخص:
هدفت الدرا�صة احلالية اإىل معرفة  واأ�صباب ت�رصب طلبة مدار�س مديرية تربية القد�س 
املدار�س  امل�صحية  الدرا�صة  �صملت  وقد  2006م.  العام  وحتى  2002م  لالأعوام  واأ�صبابه 
وطالبة.  طالبًا   14316 طلبتها  وعدد  واخلا�صة   ,11232 طلبتها  عدد  البالغ  احلكومية 

واأ�صارت نتائج الدرا�صة اإىل ما ياأتي: 
%, ون�صبة  العامة 1.3 - الت�رصب  الأكادميي 2002م/2003م بلغت ن�صبة  العام  يف 

ت�رصب الذكور اأعلى من الإناث.
,ون�صبة   % - 1.3 العامة  الت�رصب  ن�صبة  بلغت  2003م/2004م  الأكادميي  والعام 

ت�رصب الإناث اأعلى من الذكور.
,ون�صبة   % - 0.21 العامة  الت�رصب  ن�صبة  فو�صلت  2004م/2005م  العام  يف  اأما 

ت�رصب البنني اأعلى من الإناث.
اأعلى من  %, ون�صبتها لدى البنني  ولكنها يف العام 2005م/2006م كانت 0.10 -

الإناث.
%  ,ون�صبة ت�رصب الإناث  اأما يف العام 2006-2007 فو�صلت ن�صبة الت�رصب  34 .1 -

اأعلى من الذكور.
ويف العام 2007-2008 و�صلت ن�صبة الت�رصب العامة  32. 1 - % , ون�صبة ت�رصب 

الإناث اأعلى من الذكور.
الأ�صباب  وهي:  ثالثة,  حماور  اإىل  تق�صيمها  بعد  الت�رصب  اأ�صباب  ح�رص  اأمكن  وقد 
و�صعف  الر�صوب  اأو  املدر�صة  من  الف�صل  اأو  الدرا�صة  على  القدرة  بتدين  املتعلقة  الرتبوية 

الدافعية للدرا�صة.
اجل�صدية  الإعاقة  اأو  املختلط  التعليم  يف  الرغبة  عدم  وهي  الجتماعية  والأ�صباب 
والنف�صية ومواقع ال�صفر بالإ�صافة اإىل الزواج املبكر. والأ�صباب القت�صادية وهي م�صاريف 

املوا�صالت واخلروج اإىل العمل مل�صاعدة الأ�رصة.
وخل�صت الدرا�صة اإىل تو�صيات  لو�صع خطة فعلية ملدار�س مديرية القد�س ,وتزويدها 
الرتبوية,  بالعملية  الفعلية  الأهايل  وم�صاركة  املرافقة,  والأن�صطة  واملهني  املايل  بالدعم 
باملدر�صة  تتعلق  اإجرائية  درا�صات  واإجراء  بالقد�س,  املعلم  احتياجات  معرفة  اإىل  اإ�صافة 

وخ�صو�صيات احتياجات كل مدر�صة.
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Abstract:
School Dropouts in Schools of Jerusalem

The purpose of this study was to investigate the quantity and reasons for 
the school dropouts in the schools of Jerusalem for the years 2002 – 2006.

This survey study included the governmental schools whose number of 
students is (11232), and private schools that have (14316) students

The results of this study indicate the following:

In the academic year 2002/2003, the percentage of the students who  -
dropped out was 1.3% which was higher for males.

In the academic year 2003/2004, the rate of school dropouts was 1.3%  -
which rate higher among females.

In the academic year 2004/2005, the rate of school dropouts was 0.21%,  -
which was higher for males.

However in the academic year 2005/2006, the percentage of school  -
dropout; was 0.10% which was higher for males.

In the academic year 2006/2007, the rate of school dropouts was 1.34 %,  -
which was higher for females.

In the academic year 2007/2008, the rate of school dropouts was 1.32%,  -
which was the higher for females 

It turned out that there are three reasons why students dropped out 
schools: educational (lack of ability to study, dismissal, failure or lack of 
motivation), social (student` unwillingness to study at co-educational schools, 
physical disability or difficulties of travel), thirdly, economic (money needed, 
or the need for a job to support their families.

Recommendations:
Schools in Jerusalem should be financially and vocationally supported. 

Increase of non- curricular activities, participation of the students` parents in 
the educational process, and teachers` needs should be provided.
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مقدمة:
اإن النهو�س بالتعليم بالن�صبة حلياة الأمم على اختالف اأفكارها اأو اأيدلوجياتها اأمر 
اأ�صا�صا للنهو�س الوطني ال�صامل, وقد اأدركت هذه احلقيقة جميع ال�صعوب  بدهي باعتباره 
اأقدم  منذ  العلمي  تطوره  م�صرية  عرب  الفل�صطيني  ال�صعب  �صمنها  ومن  واملتقدمة,  النامية 
االع�صور , وحتى يزمنا هذا. ومع و�صوح هذه احلقيقة. فاإن بع�س الطلبة يف القد�س ذكوراً 
واإناثًا ل ينخرطون مبدار�صهم ومتثل ذلك بظاهرة ت�رصب طلبة القد�س من املدار�س, وهذا 
القد�س جمال  و�صكان  عامة,  الفل�صطينيني  لدى  والتعليم  العلم  قيمة  مع  يتناق�س  الت�رصب 

الدرا�صة خا�صة.)حنانيا وجيو�صي, 2002(.
حني ا�صتولت اإ�رصائيل على القد�س عام 1967 اأعلنت من طرف واحد �صم باقي القد�س 
املتعددة:  احلياة  بنواحي  املتعلقة  الإ�رصائيلية  املدنية  والقوانني  الأحكام  وطبقت  اإليها, 
القانونية والقت�صادية والجتماعية وال�صحية والرتبوية, وو�صعت  املدار�س حتت �صلطة 
املعارف ووزارة املعارف الإ�رصائيلية و�صلطة البلدية, ورغم العرتا�س الدويل على اإجراءات 
اإ�رصائيل يف القد�س العربية واإ�رصارها على تهويدها, فاأنها مل تاأبه  لهذه الحتجاجات اأو 
مبطالب الفل�صطينيني وحقوقهم. وهكذا تعر�س قطاع التعليم يف القد�س ل�صل�صلة متتابعة من 
ال�صتهداف اأّثر على متابعة الطلبة لدرا�صتهم, واإنهاء املرحلة الثانوية.كما تاأثر هذا القطاع 
من  1987-1990وذلك  الأعوام  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  بها  مر  التي  الع�صيبة  الفرتة  يف 
اإ�رصائيل نتيجًة للمقاومة الفل�صطينية التي رافقت  جراء الإغالقات املتكررة التي فر�صتها 
النتفا�صة. ثم بعد ذلك ازدادت الأو�صاع الرتبوية �صوءاً لأ�صباب متعددة منها: الإ�رصابات  
له  كان  الذي  الأمر  الزغبي,2000(  و  )كمال  للمعلم  القت�صادي  الو�صع  ب�صبب  املتعددة 
الأثر الكبري والوا�صح على امل�صرية التعليمية, وعلى اإقبال الطلبة على العلم والتعلم واأخذه 
وب�صكل  برزت   -2007/2006 الدرا�صي  العام  يف  وحتديداً  الأخرية  الآونة  ويف  باجلدية. 
الرواتب فح�صب, واإمنا من  كبري- نتائج الإ�رصابات من جانب املعلمني لي�س ب�صبب تدين 

جراء عدم دفع الرواتب من جانب ال�صلطة الوطنية حيث كرثت اأيام الإ�رصابات.
تقع  الت�رصب  خف�س  يف  امل�صوؤولية  اأن   )2004 )ن�رصاهلل,  يرى  ال�صدد  هذا  ويف 
العمل كفريق واحد مع  الإدارية,فهو منوط به  اأ�صا�صا على مدير املدر�صة بحكم م�صوؤوليته 
املعلمني,اإ�صافة مل�صاهمته ب�صبط تف�صي ظواهر العقاب اجل�صدي والنف�صي باملدر�صة,كما اأن 
له دورا اأ�صا�صيا  يف معاجلة م�صكالت الطلبة ومنها الت�رصب اخلفي.كما اأن له دورا م�صرتكا 
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ومهما مع املر�صد النف�صي والرتبوي, مل�صاهمتهم يف فهم  هذه امل�صكلة وعالجها.
لذا فقد برزت ظاهرة الت�رصب يف املدار�س العربية يف القد�س لأ�صباب تتعلق بالطالب اأو 
بالظروف الجتماعية اأو القت�صادية, ال�صيا�صية اأو ال�صيكولوجية.فهي تبدو كظاهرة معقدة 
اجلوانب وهذا ما اأكده )اأبو جادو, 2006(حيث خل�س جمموعة كبرية من الدرا�صات يف ميدان 
الت�رصب من املدر�صة, اأ�صارت نتائجها اإىل اأن ظاهرة الت�رصب معقدة يف اأ�صبابها وخطورة 
نتائجها,وتتمثل يف انعكا�صاتها ال�صلبية على النواحي الجتماعية والقت�صادية والرتبوية 
كال�صعف يف التكيف الجتماعي وتدين م�صتوى معي�صة الأ�رصة,وتدين الطموح,وهدر اأموال  
وجهود ب�رصية,الأمر الذي يرتتب عليه ازدياد كلفة التعليم ,وال�رصر الذي �صيلحق باملت�رصبني 

يف �صوق العمل امل�صتقبلي.
وهذا ي�صري اإىل  اأن تاأ�صي�س جمتمع فل�صطيني قوي ومتما�صك يف القد�س العربية ل يتم 
اإل بالعمل اجلاد املنظم املخطط له يف  جمالت عدة , ومنها قطاع الرتبية والتعليم للحفاظ 

على هويتنا العربية الإ�صالمية.
من  اأ�صبح  بالقد�س  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  تدهور  على  تدل  موؤ�رصات  توجد  اإنه  وحيث 
الأهمية تنفيذ درا�صات علمية جادة وعلى اأر�س الواقع لدرا�صة امل�صاكل الرتبوية وحتديدها 
بجدارة  القد�س  خلدمة  الظروف  اأف�صل  وتهيئة  مدرو�صة  علمية  خطط  �صمن  معاجلتها  ثم 
واقتدار وخا�صًة قطاع طلبة املدار�س, ومن هنا جاءت اأهمية هذه الدرا�صة التي تلقي ال�صوء 

على واقع الت�رصب من املدار�س بالقد�س.

مشكلة الدراسة:
ال�صلطة  الرتبوي من جانب  الإ�رصاف  ن�صبيًا من  �صنوات طويلة  الرغم  من مرور  على 
الفل�صطينية على مناهج التعليم والإدارة الرتبوية,منذ �صنة 1994  وما رافقها من  توقعات 
الندوات واملوؤمترات  الرغم من كرثة  ال�صاملة والرتقاء بها,  وعلى  الرتبوية  العملية  بنمو 
املوؤ�ص�صات  ومنها  وموؤ�ص�صاتها  بالقد�س  اهتمت  التي  الر�صمية  وغري  الر�صمية  واللقاءات 
الرتبوية,  فاإن اإحدى هذه الظواهر التي اأمكن مالحظتها هي الت�رصب املدر�صي من مدار�س 
حمافظة القد�س. لذا ل ميكننا ف�صل جزئية تتعلق بالنظام الرتبوي واأنه لي�س من املعقول 
اأن ن�صتمر �صعيفي الإرادة يف مواجهة م�صكالتنا الرتبوية, ومن هنا اأدرك الباحثان ,ومن 
خالل مالحظاتهم املق�صودة ,خطورة ظاهرة الت�رصب واأهمية الت�صدي لها بعد التعرف اإىل  

دوافعها املو�صوعية.
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أسئلة الدراسة وأهدافها:
هدفت الدرا�صة احلالية اإىل معرفة حجم  الت�رصب واأ�صبابه  لدى طلبة مدار�س مديرية 
تربية القد�س, واإىل الو�صول اإىل تو�صيات للت�صدي للحد من الت�رصب لدى الطلبة, ولذا فمن 

املتوقع اأن جتيب الدرا�صة عن الأ�صئلة الآتية:
يف  واخلا�صة  احلكومية  القد�س  حمافظة  مدار�س  يف  الت�رصب  ظاهرة  حجم  ما  1 .
 ,2006  /2005  ,2005/2004  ,2004/2003  ,2003/2002 ال�صنوات: 

2007/2006,  2008/2007؟
ال�صنوات  يف  واخلا�صة  احلكومية  القد�س  م��دار���س  يف  الت�رصب  اأ�صباب  ما  2 .

2008/2002؟
ما  املقرتحات والآليات للحد من ظاهرة الت�رصب؟ 3 .

أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية الدرا�صة يف حتديد اأ�صباب الت�رصب يف حماولة لقرتاح تو�صيات وحلول 
يكون  اأن  املتوقع  من  التي  العمرية  الفئة  اإىل  ت�صري  واأنها  وبخا�صة  منها,  للحد  تطبيقية 
اجتماعية  اأو  نف�صية  الوقوع يف م�صكالت  احتمالت  اأن  ,وبخا�صة  الدرا�صة  موقعها مقاعد 

لدى املت�رصبني متوقعة.

منهجية الدراسة:
اعتمد الباحث على جمع  الوثائق املتوافرة لدى مديرية تربية حمافظة القد�س التي 
منحى  البحث  واتخذ  للمديريةوحتليلها.  امل�صمولة  املدار�س  من  �صنويًا  باإعدادها  تقوم 
الأ�صلوب الإجرائي وهو ذو مزايا متعددة لعل اأهمها التغري عند حدوث خلل معني, قد يوؤدي 
الإجرائي يتطلب  البحث  واأن تبني  للذات.  اأ�صئلة  اإىل تفكري داخلي عميق من خالل توجيه 
من الرتبويني –كم�صاركني- العمل يف اجتاهني: الأول من خالل عملية البحث, والثاين يف 

تبني ا�صرتاتيجيات وحلول للم�صكلة )مركز قطان, 2001(.
�صيطرة -اإىل حد كبري- على  اإىل  يقود  الإجرائي  البحث  باأن  ت�صجيٌع وتوجه  وهناك 
الظاهرة, اإ�صافة حلق كل فرد يف اإظهار كيف وملاذا ميكن تطوير التعليم والتعلم وحت�صني 
نوعية العمل )مكنيف, 2001( كما يهدف اإىل امل�صاعدة يف �صنع القرار يف موقع ما هو هنا 

مدار�س منطقة القد�س امل�صمولة بالدرا�صة الإجرائية احلالية ) اأبو زينة واآخرون,2005(.
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حمددات الدراسة:
القد�س  حمافظة  تربية  مديرية  لدى  املتوافرة  باملعلومات  احلالية  الدرا�صة  تتحدد 
ال�رصيف يف ال�صنوات الواقعة بني 2006/2002م لطلبة املدار�س اخلا�صة واحلكومية. كما 
املو�صوعية  بتوخي  جمعها  اأمكن  التي  واملعلومات  بالدرا�صة  امل�صمولة  باملدار�س  تتحدد 

العلمية.

التعريفات االإجرائية:
( مدر�صة ذكوراً واإناثا,ً ومو�صحًة بامللحق  املدار�س احلكومية البالغ عددها )37. 1

رقم)1(.
واإناثًا, ويو�صحها امللحق  ( مدر�صة ذكوراً  املدار�س اخلا�صة البالغ عددها )47. 2

رقم )2(.
الت�رصب من املدار�س: المتناع اأو الرف�س اأو العزوف عن الدرا�صة والذهاب اإىل  3 .
التعليم )كرا�س فعاليات حل�صة  للطلبة احلق يف متابعة  زال  املدر�صة حيث ما 

املربي, 2003(.
القد�س  تربية  مديرية  حددتها  التي  املدار�س  ت�صم  ال�رصيف  القد�س  حمافظة  4 .

واملو�صحة يف امللحق )1+  2(.

املعاجلة اإلحصائية:
الدرا�صة  قيد  الظاهرة  معاجلة  يف  للت�رصب  املئوية  والن�صب  الإح�صائيات  ا�صتخدمت 

وهي الت�رصب.

الطريقة واالإجراءات:
جمع الباحثان املعلومات والإح�صاءات املتوافرة لدى مديرية تربية حمافظة القد�س 
ال�رصيف. حيث قامت املديرية عن طريق ق�صم الإر�صاد بجمع املعلومات بعد نهاية كل ف�صل 
درا�صي باإعداد ا�صتمارات موحدة جلميع املدار�س, وجمع املعلومات املو�صوعية بو�صاطة 

املر�صدين العاملني بتلك املدار�س دون ا�صتثناء.
ح�صب  وذلك  منظمة,  مو�صوعية  بطريقة  واملعلومات  اجلداول  الباحثان  رتب  ثم 
ال�صنوات بهدف ت�صنيفها وحتليلها و�صول اإىل التو�صيات  الإجرائية ح�صب اأ�صئلة الدرا�صة 

املراد الإجابة عنها, بال�صتناد اإىل املعاجلات الإح�صائية املنا�صبة لغر�س الدرا�صة.
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دراسات سابقة: 
اأجريت درا�صات �صابقة متعددة حول ت�رصب طلبة املدار�س, نذكر منها:

درا�صة )العمري ، عطية، 2005( حول اأ�صباب الت�رصب يف املدار�س الفل�صطينية يف 
الأعوام 2005-1999   واأو�صحت الدرا�صة اأن الت�رصب يعزى اإىل جملة اأ�صباب اأهمها: تغيب 
املعلمني ب�صبب احلواجز, وخوف اأ�رص الطلبة من اإيذاء امل�صتوطنني لأولدهم, والإ�صابة من 
امل�صتوطنني اأو اجلي�س, و امل�صايقات يف الطريق اإىل املدر�صة, والعتقال, وموقع املدر�صة 
غري الآمن,وكرثة اقتحام املدرا�س من اجلي�س, و�صعوبة املواد الدرا�صية, النفور من املدر�صة, 
بق�صميه:  املعلمني  العقاب من  ا�صتخدام  املنهاج,  للمدر�صة, �صعوبة  النتماء  بعدم  ال�صعور 
املعنوي والبدين,و القلق من الر�صوب و المتحانات, وبعد املدر�صة وعدم وجود من ي�صاعد 

على حل امل�صكالت.
ودرا�صة اأخرى اأجراها )عبد اهلل، ر�صوان، 2004( على مدار�س وكالة الغوث 
يف لبنان وعددها 79 مدر�صة, واأ�صارت نتائجها اإىل  ان اأكرث م�صكالت التعليم هو الزيادة 
امل�صطردة يف اأعداد املت�رصبني وبالتايل انخراطهم املبكر يف العمل ابتداء من �صن 8 �صنوات.  
وتعود اأ�صباب الت�رصب اإىل الأعداد القليلة من مدار�س الوكالة واكتظاظ ال�صفوف حيث بلغ 
عددها  خم�صني مدر�صة, اإ�صافة اإىل دوام النظامني مما يقلل من وقت احل�ص�س واحلرمان من 
الأن�صطة املرافقة, واأن 45% من املدار�س م�صتاأجرة وتفتقر اإىل التهوية واملالعب والإ�صاءة 

املنا�صبة مع نق�س يف الكوادر التعليمية. 
اأما درا�صة )الزيلعي، اأحمد،2006 ( فهي درا�صة م�صحية قدمت اإىل جلنة الرتبية 
والبحث العلمي يف الأعوام 2000-2005 م, واأ�صارت الدرا�صة اإىل  اأن 41.52 % من الأميني 
اإدارية  اأ�صبابًا  واأن هناك  �صنة.  العمرية 16-10  الفئات  و هم من  املدر�صة  مت�رصبون من 
مماجعل  احلوافز  ,و�صاآلة  واملعلمات  املعلمني  من  التعليمية  الكوادر  يف   ونق�صا  تربوية 
فيهم  مبن  ال�صكاين  العدد  زيادة  اإىل  اإ�صافة  هذا  كمدر�صني.  العمل  من  ين�صحبون  الكثريين 

الطلبة, دون اأن تواكبه زيادة يف كوادر التعليم املدر�صي وخم�ص�صاته. 
وهناك درا�صة حمدثة اأعدها )احلريزي، حميد 2009( وهي درا�صة م�صحية على 
ت�رصب  اأ�صباب  الباحث  واأوجز  والفقر.  الطلبة  ت�رصب  الرتباط بني  اإىل  اأ�صارت  العراق  طلبة 
الطلبة وعزاها اإىل الفقر وتدين دخل الأ�رص, وانعدام الأمن ب�صبب الحتالل الأمريكي للعراق,  
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اأقرانهم الذين يرتكون املدر�صة  اأ�صلوب التلقني وم�صاهدة الطلبة لنماذج من  اإىل  بالإ�صافة 
للحد  اأموال  تخ�صي�س  ب�رصورة  الدرا�صة  واأو�صت  املختلفة.  حاجاتهم  ل�صد  مال  ويك�صبون 
الهتمام  الأكادميي. مع  الكادر  املدر�صية وزيادتها وتطوير  الأبنية  الظاهرة, وتو�صيع  من 
املدر�صية  الدرو�س  جفاف  لمت�صا�س  املواهب  وتنمية  املختلفة,  والفنون  باملو�صيقا 

الروتينية.
وقام )Reimery,Marry and Smith Jay, 2005(  بدرا�صة على طلبة من الوليات 
املتحدة من قبل املركز الوطني للوقاية من الت�رصب املدر�صي اأظهرت اأن 10% من الأ�رص ذات 
الدخل املتدين يتهربون من املدر�صة ,اأما الأ�رص ذات الدخل املتو�صط فن�صبة املت�رصبني من 
اأبنائها بلغ 5.4%, اأما الأ�رص ذات الدخل املرتفع فن�صبة الت�رصب بني اأبنائها كان 1.7%. وان 
اأ�صبابًا من وجهة نظر الطلبة املت�رصبني تتلخ�س يف:امللل من ال�صف والعالقات  للت�رصب 

ال�صلبية بني املعلمني والطلبة, وعدم الإح�صا�س بالأمن والف�صل بالدرا�صة.
اأما )Meece,Schunk ,2000( فقد  اأعد درا�صة م�صحية على الطلبة الأمريكان الذين 
دوافع  لديهم  املت�رصبني  الطلبة  من  اأن %11  اأظهرت  �صنة.  اأعمارهم بني 19-13  ترتاوح 
منخف�صة نحو التح�صيل الأكادميي واإن ن�صبة املت�رصينب من املدن هي الأعلى. كما اأ�صارت 
لتاثري العالقة مع الأتراب يف ت�رصب الطلبة من املدر�صة, وهي تتمثل بالرف�س والنبذ من 

الأ�صدقاء والإح�صا�س بالعزلة والقدوة ال�صلبية من قبل الزمالء.
وهناك درا�صة اأجراها )Jeremy, Kreager and Derek, 2008( على عينة 
ذو  املراهقني  اأقرانه  بني  املت�رصب  الطالب  موقع  اأن  اأظهرت  الثانوية  املدار�س  طلبة  من 
عالقة ايجابية مع حت�صيله الدرا�صي والتكيف باملدر�صة واإح�صا�صه بعدم القلق, واأن الطلبة 
 , جداً  متدن  وحت�صيلهم  والعنف  العدوان  خالل  من  بالطلبة  عالقاتهم  طوروا  املت�رصبني 

و�صحتهم العامة �صيئة مقارنة بباقي الطلبة.   
ولكل جمتمع خ�صو�صيته  الت�رصب عاملية,  اأن ظاهرة  ال�صابقة  الدرا�صات  من  يت�صح 
اأ�صبابها, واأن هناك اهتماما بالغا لدرا�صتها و الت�صدي لها. واأن انعكا�صات  يف ن�صبتها و 
العدوان ال�صتعماري مت�صابهة يف تاثريها على ت�رصب الطلبة كما هو احلال يف العراق و 
فل�صطني. وتختلف هذه الدرا�صة عن غريها بكونها تعالج ت�رصب الطلبة يف منطقة جغرافية 
ال�رص�صة  الهجمة  و حتى 2008, وخا�صة يف �صوء  العام 2002  القد�س من  حمددة وهي 

وال�صتعمارية على القد�س من جميع النواحي, و منها قطاع الرتبية و التعليم.
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اخللفية النظرية:
ول  والتعليم,  الرتبية  موؤ�ص�صات  منها  تعاين  جديدة   ظاهرة  لي�صت  الت�رصب  ظاهرة 
تقت�رص على جن�س دون اآخر اأو على طبقة اجتماعية اأو اقت�صادية دون اأخرى, اأو على منطقة 
دون الأخرى اأو دولة معينة, اأو على مرحلة تعليمية دون الأخرى.  بل هي منت�رصة ب�صورة 
الرتبوي  الوباء  مبثابة  اإنها  التعليمية,  املراحل  خمتلف  ويف  الطلبة,  اأو�صاط  بني  متباينة 
الذي يفتك بالفرد واملجتمع على اختالف اأو�صاطه وفئاته. اأي اأن الت�رصب هو عدم انتماء 
والدرا�صة  التعلم  لبدء  املنا�صبة  القانونية  ال�صن  يكون يف  باملدر�صة حينما  الفرد  والتحاق 
املنظمة باملدر�صة.  اأو النقطاع عن الدرا�صة وعدم اإنهاء املرحلة التعليمية التي التحق بها 

الطالب )ابن �صريى, 1984(.
اإحدى  املختلفة  التعليمية  املراحل  يف  املدار�س  من  الطلبة  ت�رصب  ظاهرة  وتعد 
يف  املوجودة  عن   زيادة  اإ�صافية  م�صاعب  ظهور  اإىل  توؤدي  التي  الأ�صا�صية  امل�صكالت 
املدر�صة وطالبها. لأن جمال العمل واإمكاناته املفتوحة اأمام الطالب املت�رصب من املدر�صة 
قليلة اإن مل تكن معدومة,  وذلك لأن املهن اأو جمالت العمل التي ل تتطلب فيها درجة تعليم 
قليلة وحمدودة واآخذة بالنق�صان امل�صتمر, فاأغلب اأماكن العمل واملهن تتطلب من ال�صخ�س 
املتقدم للوظيفة اأو املهنة,  اأن يكون ذا خربة ومتعلما لفرتة معينة ويجيد القراءة والكتابة 
حتى ي�صتطيع القيام باأداء املهنة التي يريد العمل فيها  واإجنازهاب�صورة جيدة وم�صمونة, 
وبعيدة عن الأخطار والوقوع يف امل�صكالت,  حتى ولو كان �صائق حافلة اأو ناقلة عمومية 

)هوروفت�س,1984(؛)مراعبه وعدوان, 1995(.
ويجب اأن نفرق بني الت�رصب الذي يكون فيه الطالب جمرباً على ترك املدر�صة لأ�صباب 
وعوامل تتعلق بالأ�رصة والواقع الجتماعي اأو الرتبوي والقت�صادي اأو ال�صيا�صي الذي يعي�س 
فيه, اأو ب�صبب بيئة املدر�صة, وما يحدث فيها من اأحداث وت�رصفات من املعلمني والطلبة. ويف 
معظم احلالت يلقي املت�رصب اأو امل�صبب للت�رصب امل�صوؤولية اأحدهم على الآخر اأو على طرف 
ثالث,وذلك لكي يبعد امل�صوؤولية عن نف�صه اأو يقنع نف�صه اأنه مل يكن ال�صبب فيما حدث, ومل 
يكن يريد ذلك ,ولكنه اأجرب عليه,  كما يعزى الت�رصب يف بع�س الأحيان للو�صع الجتماعي 
العام امل�صيطر يف الدولة, اأو ب�صبب النتماء اإىل اأقلية قومية معينة, اأو اأي عامل خارجي اآخر, 
لأحد  والر�صا  والت�صهيل  بالراحة  ال�صعور  من  نوع  الت�رصب  عملية  يرافق  احلالت  من  كثري 
الطرفني املت�رصب وامل�رصب اأو لكليهما يف الوقت نف�صه.  اأي اأن الطرفني ي�صعران بالراحة مما 
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حدث حتى لو كان تاأثريه �صلبيًا على املدى القريب والبعيد على املت�رصب , لأنه �صوف يوؤثر 
على م�صتقبله وحياته القادمة, وعلى املدر�صة  يوؤثر اقت�صاديًا واجتماعيًا على توجه طالب 

جدد, وبالتايل تكون نظرة امل�صئولني عنها وعما يحدث فيها �صلبية )ن�رصاهلل, 2001(.
العامل  بلدان  الرتبوي يف  التوجه  اأ�ص�س  اإحدى  تعترب  اأو خف�صه  الت�رصب  منع  وعملية 
ب�صورة عامة. واإن وزارات الرتبية والتعليم تعزو هذه الظاهرة وانت�صارها يف املدار�س, اإىل 
ما  يحدث فيها من اأحداث تتعلق بالإدارة اأو املعلمني وما ي�صدر عنهم من �صلوك وت�رصفات,  
اأي اأنها تلقي امل�صوؤولية على امل�صئولني من معلمني ومديرين وا�صتعمالهم لأ�صاليب تدري�س 
اأهمية احلد منها  تاأتي  العي�س معها. وهنا  اأو  الطلبة قبولها والتفاعل  وتعامل ل ي�صتطيع 
نوع  حتديد  اإىل  بالإ�صافة  اإليه,   الو�صول  ميكن  ل  الذي  الأمر  نهائية,   ب�صورة  منعها  اأو 
الت�رصب,  اإذا كان ت�رصبا خمفيا اأو ظاهرا, لأنها ت�صع امل�صوؤولية على �صلطات التعليم)عبد 

اهلل, 1995(.
الذي  املخفي  الت�رصب  بني  اأن منيز  علينا  يجب  الت�رصب  نتحدث عن ظاهرة  وعندما 
يداوم الطالب فيه بانتظام يف املدر�صة وهوؤلء الطالب مر�صحون لرتك املدر�صة والدرا�صة 
بعد اأن عجزت اإدارة املدر�صة عن تقدمي املواد التي جتذبهم وت�صجعهم على اتخاذ قرار وا�صح 
للبقاء بني جدران املدر�صة, اأمثال هوؤلء الطلبة موجودون يف قوائم طالب املدر�صة, لكن 
غيابهم كثري ومتكرر وحت�صيلهم متدن وانتماوؤهم للمدر�صة �صعيف ومهملون يف واجباتهم. 
مبعنى اآخر يذهب هوؤلء الطلبة للمدر�صة ب�صورة منتظمة, ويتواجدون يف �صفوفهم, ولكن 
اأو  فائدة  ل   و�صع  املدر�صةاإىل  اإىل  يتحول ح�صورهم  تدريجية  وب�صورة  الوقت,   مر  على 
قيمة له,  لأنهم يذهبون اإىل املدر�صة ول يتعلمون �صئا. وهكذا تتكون فجوة بني خرباتهم 
�صببا  ي�صبح  بالزدياد حتى  ياأخذ  الو�صع  الطالب,  وهذا  باقي  باملقارنة مع  وم�صتواهم 
اإىل ت�رصب الطالب من املدر�صة  اآخر يوؤدي اإىل عدم النتظام يف دوام الطالب,  مما يوؤدي 

وانقطاعه عنها ب�صورة كلية يف نهاية الأمر)ن�رصاهلل,2001(.
اأو الإناث عن املدر�صة  اأما بالن�صبة للت�رصب الظاهر فيق�صد به تغيب الطالب الذكور 
ملدة �صاعات, اأو اأيام, اأو فرتة طويلة, دون ترك املدر�صة نهائيًا يف املرحلة الأوىل, ولكن 
فيما بعد يرتك الطالب املدر�صة بعد اأن ق�صى فيها فرتة زمنيًة ل باأ�س بها, دون اأن ينجز 
جميع املهام امللزم بها, لينهي تعليمه. وترك الطالب للمدر�صة يف مثل هذا الو�صع, ياأتي 

لأ�صباب معينة, ودون اأن ينقل اإىل مدر�صة اأخرى )مراعبه وعدوان, 1995(.
»اإن معظم الطالب املت�رصبني من املدار�س يف املراحل املختلفة هم من ذوي امل�صكالت 
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ال�صلوكية الأكادميية التعليمية املعرفية. حيث يكونون دائمًا كثريي التغيب. وميكن القول 
اإن الطالب املت�رصبني هم يف كثري من احلالت بطيئو التعلم اأو غري راغبني يف التعلم, واأن 
حت�صيلهم يكون دائمًا اأقل من م�صتوى حت�صيل الطالب العاديني, وهذا ل يعني بال�رصورة 
قي  الرغبة  وعدم  للغياب  مبا�رصة  نتيجة  املتدين  التح�صيل  ياأتي  ,بل  متدنية  قدراتهم  اأن 

التواجد داخل املدر�صة« )مراعبه وعدوان,1995(.
وي�صري)عبد الهادي, 2003( اإىل اأهمية الت�صال بني املعلم والطلبة,التي تتلخ�س يف 
زيادة دافعية الطلبة للتح�صيل وعدم ترك املدر�صة,ومنها التوحد النفعايل, وذلك باأن ي�صع 
بالفهم  الطلبة  ي�صعر  املتبادل حيث  الحرتام  الطالب,وبناء  نف�صه يف م�صاعره مو�صع  املعلم 
والتقدير لجنازهم,اإ�صافة اإىل وجوب ات�صاف املعلم بالهدوء والتزان حتى يف اأ�صد املواقف 
حرجا, وكبته لغيظه للتعامل مبو�صوعية مع الطلبة,ثم تنمية ال�صلوك الدميقراطي لدى الطلبة.

اإن مفهوم الت�رصب يف جوهره يختلف من جمتمع لآخر, ومن نظام تعليمي لآخر, وذلك 
تبعًا للقوانني والأنظمة التعليمية وال�صيا�صية املتبعة يف كل دولة, والتي تتفق وتختلف يف 
جوانب عدة, لذلك فاإن مفهوم الت�رصب يف دولة معينة قد يعني »ترك الطالب للمدر�صة قبل 
اإنهاء املرحلة البتدائية الإلزامية ول يعترب �صمن هذا املفهوم مت�رصبًا اإذا ترك املدر�صة بعد 
نهاية هذه املرحلة, ويف الوقت نف�صه وح�صب اأنظمة دولة اأخرى يعترب مت�رصبًا من املدر�صة 
والتعليم, لأنه مل ينه املرحلة التعليمية الأ�صا�صية والثانوية التي على اأ�صا�صها تبنى خطوات 

حياته امل�صتقبلية)ابن �صريى,1984(.
اأو  للمدر�صة,  والأطفال  املراهقني  ترك  ظاهرة  اأنه   « الت�رصب  تعريف  ميكن  وعليه 
انقطاعهم عنها لفرتات طويلة اأو ب�صورة نهائية قبل و�صولهم اإىل نهاية املرحلة التعليمية 

التي يتواجدون فيها«.
لذلك فاإن الطالب املت�رصب هو املتعلم الذي يرتك املدر�صة, والدرا�صة ل�صبب من الأ�صباب 
الكثرية التي من املمكن اأن ي�صطدم بها خالل املرحلة التعليمية التي يتعلم فيها, اأي اأنه 

يرتك املدر�صة قبل الوقت املحدد لإنهاء املرحلة التعليمية واإنهائها بنجاح.
فالت�رصب من املدار�س ظاهرة اجتماعية خطرية توؤثر على الفرد يف املقام الأول وعلى 
الأ�رصة واملجتمع الذي يعي�س فيه, وخا�صة لدى املجتمعات النامية, اإذ حترم فئة كبرية من 
من عطائهم  يعي�صون  الذي  املجتمع  يحرم  وبالتايل  العلمي,  اإمتام حت�صيلهم  من  الطالب 

املتوقع ل�صالح هذا املجتمع وفائدته.
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هذا  يف  العربية  واملدار�س  املناطق  جميع  يف  اأجريت  التي  الأبحاث  بع�س  وت�صري 
من  ال�صفوف  يف  50%,وبخا�صة  حوايل  تبلغ  الظاهرة  هذه  وجود  ن�صبة  اأن  اإىل  املجال 

ال�صاد�س حتىالعا�رص, ويرتاوح جيل الطالب املت�رصبني بني 12-17 �صنة.
ونذكر على �صبيل املثال مدر�صة كان عدد الطالب يف اأحد �صفوفهاالبتدائية )ال�صاد�س( 
20 من الذكور و 18 من البنات, والذين اأنهوا جميعهم املرحلة البتدائية فقد ت�رصب اأربعة 
طالب من الذكور و 8 طالبات. واأما يف املرحلة الثانوية فقد ت�رصب �صتة من الذكور وت�صعة 
فتيات, اأي اأن عدد الفتيات اللواتي يرتكن املدر�صة دائمًا اأكرب من عدد الأولد الذكور, )عبد 

اهلل, 1995(.
اأما يف املدار�س الفل�صطينية يف ال�صفة وقطاع غزة فاأجريت درا�صةحول هذا املو�صوع 
املت�رصبني  عدد  بلغ  1999حيث  �صنة  يف  الت�رصب  اأ�صباب  حول  )العمري,2005(  اأجراها 
الباحث ح�صب  اأوردها  الت�رصب كما  اإىل 9395 يف �صنة 2005,واأ�صباب  15148 انخف�س 
الرتتيب:تغيب املعلمني ب�صبب احلواجز.وخوف اأ�رص الطلبة من اإيذاء امل�صتوطنني لأولدهم.
املدر�صة.والعتقال. اإىل  الطريق  يف  اجلي�س.وامل�صايقات  اأو  امل�صتوطنني  من  والإ�صابة 

العتقالت.�صعوبة  اقتحام املدر�صة من اجلي�س. وكرثة  الآمن.وكرثة  وموقع املدر�صة غري 
املواد الدرا�صية.النفور من الدرا�صة.ال�صعور بعدم النتماء للمدر�صة.�صعوبة املنهاج.ا�صتخدام 
المتحانات.وبعد  يف  الر�صوب  من  والبدين.القلق  املعنوي  بق�صميه:  املعلمني  من  العقاب 

املدر�صة.وعدم وجود من ي�صاعد على حل امل�صكالت.
اأما اأ�صباب الت�رصب من امل��دار�س والتعليم يف الوليات املتحدة الأمريكية كما اأ�صار 
األيه�ا ) Kimberly ,2008 Knesting( يف درا�صته التي ا�صتخدم فيها اأ�صلوب درا�صة احلالة 
ب�صبب  الأمريكية,  املدار�س  اإحدى  يف  التا�صع  ال�صف  من  طلبة  على  اقت�رصت  عينة   على 
الدرا�صة  الدرا�صة.واأداة  لإجراء  اأمورهم  اأولياء  بع�س  رف�س  يف  املتمثلة  الدرا�صة  حمددات 
الدرا�صة 17 طالبا وطالبة,ع�رصة  اأفراد  الباحث.وبلغ عدد  اأعدها  وا�صتمارة  املقابلة  كانت 
ال�صخ�صية: مثل  العوامل  البي�س وال�صود. فتتلخ�س يف جمموعة من  اإناث من  ذكور و�صبع 
�صعف الدافعية للدرا�صة ,وتدين الدخل القت�صادي للوالدين,والعالقة ال�صيئة مع اإدارة هيئة 
رف�س  عامل  اعتربوها  املدر�صة,اإذ  نحو  ال�صلبية  الطلبة  واجتاهات  واأع�صائها,  التدري�س 

ولي�س عامل جذب لهم. 
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مؤشرات التسرب:
من خالل التجربة امليدانية الفعلية ملراقبة ظاهرة الت�رصب ومالحظتها وفح�صها يف 
املدار�س املختلفة يف مديرية القد�س, تبني عدم وجود مفاجاآت خا�صة بالن�صبة ملو�صوع 
الت�رصب. اأي اأننا ن�صتطيع اأن جنزم ونقول دون اأي تردد باأن كل ظاهرة اأو حالة ت�رصب طالب 
من املدر�صة كانت لها موؤ�رصاتها امل�صبقة الوا�صحة. واملق�صود هنا تلك الفرتة الزمنية الأوىل 
التي بداأت تظهر فيها عند الطالب ت�رصفات وموؤ�رصات تدل على اأن �صيئًا ما يحدث لديه يف 
الأهمية والهتمام املنا�صببني لأنه من  واإعطاوؤه  له  النتباه  اليومية, والذي يجب  حياته 

املمكن اإن مل يكن من املوؤكد اأن يوؤدي اإىل تغري يف جمرى حياته احلالية وامل�صتقبلية.
و�صبب ذلك ممكن لعدم التن�صيق بني الإطار التعليمي الذي يتواجد فيه الطالب,  وبني 
اأداء  نف�صه ومتطلباته وعدم �صعوره بالكفاءة من وجوده داخل هذا الإطار.  والتق�صري يف 
التي تطلب منه والبدء بانقطاعات وتاأخريات متباعدة عن املدر�صة طبقًا لهذه  الواجبات 
اجلوانب والأمور,  يجب اأن تكون مبثابة منبه اأو موؤ�رص باأن الطالب يوجد يف اخلطوات الأوىل 

من طريقه اإىل الت�رصب النهائي من الإطار املدر�صي الذي يوجد فيه )عبد اهلل, 1995(.
اأن مدى �صعور  نوؤكد عليها ونذكرها,   اأن  التي يجب  ومن اجلوانب املهمة واخلا�صة 
والأمان   بالراحة  و�صعوره  فيه,   املوجود  والتعليمي  التنظيمي  لالإطار  بالنتماء  الطالب 
هذا  داخل  التفاعل  يف  ال�صتمرارية  مدى  حتديد  يف  جداً  مهما  عاماًل  يعد  الإطار,  هذا  يف 
نهاية  يف  ويوؤدي  مقبول,   ب�صكل  الوظيفي  بالأداء  والقيام  الرتبوي,  التعليمي  التنظيم 
املرحلة اإىل احل�صول على التح�صيل العلمي املنا�صب,  فمن الوا�صح واملعروف م�صبقا يف 
الإطار التعليمي اأن على الطالب البقاء عددا من ال�صنوات واملرور مبراحل تعليم خمتلفة لها 
متطلباتها اخلا�صة واملميزة ,ثم ي�صتمر بعد ذلك يف اإطار اآخر ومراحل اأخرى,  لذا فاإن اأي 
انقطاع عن املدر�صة قبل انتهاء الفرتة الزمنية لنتهاء اأي مرحلة من مراحل التعليم يعترب 
�صيئًا �صاذاً وموؤ�رصاً على انقطاع ال�صتمرارية املتوقعة م�صبقًا بني الطالب والإطار التعليمي 

.)Blau,G.J; BOAL,K,B.,1987 ( الذي ينتمي اإليه
الرتبوية  ال�صت�صارة  مثل  املكملة,   التعليمية  اخلدمات  يف  ال�صديد  النق�س  ويعد 
ب�صورة  واملدر�صة  والطالب  املعلم  وجودها  من  ي�صتفيد  التي  وغريها  النف�صية  واخلدمات 
له  الفرتة املحددة  اإنهاء  الطالب من  اأهمية خا�صة يف عدم متكن  وذا  بارزاً  عامة, موؤ�رصاً 
اأي من  داخل الإطار املدر�صي. حيث ُتعاين معظم املدار�س العربية من وجود هذا املوؤ�رص, 
عدم وجود امل�صت�صارين الرتبويني والنف�صيني ب�صبب ال�رصاعات الداخلية يف املدر�صة على 

ال�صلطة واملكانة.
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ومن املوؤ�رصات املهمة التي توؤدي اإىل الت�رصب من املدر�صة,  ال�صعوبات القت�صادية 
التي تعاين منها العائلة العربية,  والتي توؤدي اإىل الت�رصب, لأن الأ�رصة ل ت�صتطيع توفري 

مطالب واحتياجات اأفرادها الأ�صا�صية ب�صبب و�صعها القت�صادي ال�صعب واملتدين جداً.
ن�صبته-  تزداد  املدر�صة  الت�رصب من  اأن  علىاإىل  املجال  الأبحاث يف هذا  وت�صري معظم 
وب�صورة ملحوظة- بني اأفراد العائالت الفقرية.وال�صبب هنا وا�صح يعود اإىل الأحوال القت�صادية 

وعدم تلبية الأ�رصة العربية ملطالب الأبناء الأ�صا�صية) تقرير مراقب الدولة, 1996(.
وتوؤدي املوؤ�ص�صات التعليمية والرتبوية دوراً مهمًا واأ�صا�صيًا يف عملية ت�رصب الطالب 
من املدر�صة, حيث اإنها ومنذ بداية امل�صوار التعليمي, تنظر اإىل الطالب  »ال�صعفاء« حت�صيليًا, 
ويف بع�س احلالت اقت�صاديًا بنوع من عدم الر�صا والقبول, وتعمل كل ما ت�صتطيع عمله 
من اأجل التخل�س منهم, لعتقاد الإدارة واملعلمني الذي ي�صل يف بع�س احلالت اإىل القناعة 
على  يوؤثر  املتدين  العلمي  املدر�صة وطالبها,  وحت�صيلهم  على  �صيوؤثر  �صلوكهم  باأن  التامة 
�صمعة املدر�صة وا�صمها واإقبال الطالب عليها ونظرة امل�صئولني اإليها,  ول يزيدها فخراً بهم بل 
العك�س من ذلك,  والطاقم يف املدر�صة يف�صل عدم الدخول لأمور غري متوقعة واخلو�س فيها, 

بل يهتم باأن يحدث كل �صيء ومير على ما يرام, وبدون مفاجاآت )هوروفت�س, 1984(.
عدم  املت�رصب,   والطالب  للمدر�صة  وامل�صرتكة  املجال  هذا  يف  املهمة  اجلوانب  ومن 
تركه  يربر  فالطالب  التعليمي,   املدر�صي  الإطار  من  الت�رصب  اإىل  اأدت  التي  الأ�صباب  ذكر 
للمدر�صة وت�رصبه منها قبل الوقت املنا�صب واملحدد بو�صع امل�صوؤولية على املدر�صة اإدارتها 
ومعلميها والقوانني التي ت�صري عليها ومطالبها الزائدة,  واملدر�صة تعلل ذلك باأمور واأ�صباب 
تتعلق بالطالب وبيئته, والأعمال والت�رصفات املرفو�صة التي يقوم بها ,ول تتفق مع مطالب 
املدر�صة و�صمعتها,  كما اأن ال�صلوك الذي ي�صدر عنه يوؤثر على الآخرين. وت�صري الدلئل اإىل 
لأمور  يرجع  الت�رصب  اأن  تدعي  التي  املدار�س  ب�صورة خا�صة يف  عالية  الت�رصب  ن�صبة  اأن 
اأو »غري قادر«  نف�صه؛ لأن املدر�صة ت�صع عالمة »�صعيف« »غري منا�صب«  بالطالب  تتعلق 
اأو �صلوكية خمتلفة فاإنه �صوف يت�رصف ح�صب  الذي توجد لديه توجهات تعليمية  للطالب 
الدرا�صي  الإطار  نف�صه خارج  الأحيان,  وبالتايل يجد  التوقعات وي�صتغلها يف بع�س  هذه 
الذي رمبا �صعى جاهداً للو�صول اإليه. ولقد اأطلق )Bandadura( على هذه الظاهرة  »احلتمية 
املتبادلة« لقناعته باأن القرار الذي اتخذ م�صبقا من اأجل املدر�صة اأو الطالب مل يحدث بطريق 

.)1987, Bandura,A( ال�صدفة
ومن موؤ�رصات الت�رصب املهمة تنقل الطالب من مدر�صة اإىل اأخرى �صواء اأكان ذلك ب�صبب 
الطالب اأم املدر�صة,  اأم لوجود اأ�صباب ل عالقة للمدر�صة اأو الطالب بها,  بل ترجع اإىل و�صع 
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العالية والكربى من بني  الن�صبة  الظاهرة ذات  العائلة وتنقلها من مكان لآخر. وتعد هذه 
ظواهر الت�رصب املختلفة.

فالطالب املت�رصب هو املت�رصر الأكرب على املدى القريب والبعيد, وهو  الذي �صوف 
يدفع ثمن ت�رصبه من املدر�صة وعدم اإنهاء مراحل تعليمه التي �صتوؤثر ب�صورة مبا�رصة على 
حياته وم�صتقبله. لأنه بعد الت�رصب �صيلجاأ اإىل بدائل ل تنا�صبه يف معظم احلالت, وحتى لو 
وجد لنف�صه عماًل معينًا يف �صوق العمل,  �صتبقى لديه م�صكلة يف عملية الت�صال مع الآخرين 
وخ�صو�صًا امل�صئولني و�صوف يت�صف بعدم التزان والثبات يف ت�رصفاته,  وبالتايل عدم 
اإطار,  وهذا بحد  اأي  ال�صعور بالنتماء الجتماعي, ولن يجد نف�صه ولن ي�صعر بالأمان يف 
 Terrell.G.pallas.A.A.Mcdill,E.L.,In(ذاته من الأمور ال�صعبة على الفرد داخل املجتمع

.)Natriello,G. Edo,1987

ل اأن ينف�صل فيها الطالب عن الإطار الذي  يجب اأن ل نن�صى اأي�صًا اأن هناك حالت يف�صّ
يتعلم فيه, حتى نعطيه الفر�صة للتوجه اإىل اأطر اأخرى وذلك من اأجل م�صلحته,  لعله يجد نف�صه 

.)Randall, Natriello, G. ED, 1986 (فيها,  مما يعود عليه بالفائدة واملنفعة ال�صخ�صية

أسباب التسرب:
ومت�صعبة  وخمتلفة,  عديدة  اأ�صبابًا  املختلفة  التعليم  مراحل  يف  الت�رصب  لظاهرة  اإن 
ومتداخلة فيما بينها وتختلف من بلد لآخر,  ومن منطقة لأخرى ومن مدر�صة لأخرى يف 
البلد نف�صها اأو املنطقة نف�صها,  وذلك لختالف الأنظمة والقوانني ومدى تطبيقها. واإن معظم 
الت�رصب وترك املدر�صة والنقطاع  اأ�صباب  اأن  النف�س يرون  الباحثني ورجال الرتبية وعلم 
عنها ترجع اإىل عوامل تعليمية واأخرى غري تعليمية,  وعوامل اجتماعية وثقافية وعوامل 

مدر�صية )بياد�صة, 1994(.
اأما العوامل الرتبوية فتتمثل يف �صعف الطالب وتاأخره ور�صوبه وتكرار ذلك,  والعامل 
النف�صي املتمثل يف القلق وال�صطراب وفقدان القدرة على العتماد على الذات, وعدم الرغبة 
يف الدرا�صة والجتاه نحو مهنة معينة وال�صعور بالدونية اأو التميز عن الآخرين يف ال�صكل 

واحلجم وعدم تقبل رفاقه له وعزلته وخجله وخوفه)اأبو الوفا, 1992(.
الأمريكية ح�صب درجة تكرارها فهي على  املتحدة  الوليات  الت�رصب يف  اأ�صباب  اأما 
النحو الآتي:عوامل ذات عالقة باملدر�صة كتدين الأداء املدر�صي.وكراهية املدر�صة,والطرد من 
املدر�صة,وعوامل اقت�صادية كالرغبة يف احل�صول على مهنة لك�صب العي�س.وعوامل �صخ�صية 
كالزواج.ويالحظ اأن املدر�صة جاءت يف الرتتيب الأول من حيث م�صاهمتها يف الت�رصب من 
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املدر�صة,)Rumberger,2003( ويف هذا ال�صدد اأ�صارت درا�صة )Jeremy,2008( اإىل الدور 
ال�صلبي الذي يلعبه الطلبة العدوانيون يف ت�رصب اأقرانهم من الطلبة,اإ�صافة اإىل اأن العدوانية 

من الطلبة غري متكيفة مع البيئة املدر�صية ومهيئني للت�رصب.

االأ�صباب االجتماعية والثقافية:
التي توؤثر ب�صورة مبا�رصة  العوامل والأ�صباب الجتماعية والثقافية  هناك كثري من 
عن  انقطاعه  اأو  تركه  اإىل  الأمر  نهاية  يف  وتوؤدي  والنف�صي  التعليمي  الطالب  و�صع  على 
املدر�صة والتعليم, وتتفاوت هذه العوامل يف مدى تاأثريها,  ولكنها تبقى يف النهاية الدافع 

الذي يلعب الدور الأ�صا�س يف الت�رصب من املدر�صة والنقطاع عنها وهي:
وعدم  باجلمود  يت�صف  العربية  املدار�س  معظم  يف  املتبع  املدر�صي  املنهاج  1 .
مالئمته لقدرات الطالب, وعدم ارتباطه بحاجات املجتمع الأ�صا�صية وال�رصورية, 
اخلا�صة,  وهواياتهم  وحاجاتهم  ورغباتهم  والطالب  الأطفال  مليول  تلبيته  وعدم 
وتوجهاتهم ال�صخ�صية,  اإ�صافة اإىل عدم اهتمام هذه املناهج بالظروف القت�صادية 
والجتماعية ال�صائدة يف املجتمع الذي يعي�س فيه الطالب والأ�رصة, مما يوؤدي اإىل 
خف�س رغبة الأطفال والطالب ودوافعهم يف متابعة الدرا�صة والتعلم والإقبال على 

املدر�صة وال�صتمرار يف التعلم )مراعبه وعدوان,1995(.
يف  الطالب  ا�صتمرار  عدم  اإىل  يوؤدي  قد  املتدين  والثقايف  ال�صحي  الأ�رصة  و�صع  2 .
الذهاب اإىل املدر�صة والتعلم. اأي اأن الطالب ينقطع عن املدر�صة لعدم وجود الوعي 
الكايف عند الأبوين الذي ميكنهم من القيام باإقناعه بال�صتمرار يف الذهاب اإىل 
القت�صادي  الو�صع  يكون  احلالت  من  كثري  ويف  الدرا�صة,  وموا�صلة  املدر�صة 
�صببًا مبا�رصاً يف انقطاع الطالب عن املدر�صة, لكي يقوم مب�صاعدة الأب يف العمل 
حاجاتها  وتلبية  الأ�رصة  باأعباء  القيام  ي�صتطيع  حتى  املادي,  الدخل  وزيادة 
الأ�صا�صية حتى تتمكن من العي�س بكرامة. ويف حال وفاة الوالد اأو مر�صه مر�صًا 
مزمنًا �صعبًا يوؤدي اإىل عجزه وعدم مقدرته على العمل والقيام بواجبات الأ�رصة, 
اأو كلية, لكي  الأمر الذي يجرب البن على النقطاع عن املدر�صة ب�صورة جزئية 
يحل مكان الأب يف العمل  ويعمل على توفري مطالبها الأ�صا�صية التي حتافظ على 

ا�صتمرار وجودها.
اأو  الطفل  اإهمال  اإىل  ت��وؤدي  التي  الأ���رصة,  يف  الجتماعية  امل�صكالت  بع�س  3 .
وال�رصوري  الالزم  للحنان  وفقدانهم  الالزمة,  الرعاية  رعايتهم  وعدم  الأبناء, 
ومتكررة عن  زمنية طويلة  لفرتة  الأب  اأو غياب  الأبوين,  اخلالفات بني  ب�صبب 
يراعى  التي  الزائدة  الرعاية  كون  اإىل  بالإ�صافة  الأ�صباب,  من  ل�صبب  الأ���رصة 
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املدر�صة  اإىل  بالذهاب  بانتظامه  الت�صاهل  من  نوعًا  ت�صبب  الطفل  بها  وُيعامل 
اأو  كليًا  الت�رصب  على  ي�صّجع  مما  املدر�صي,  بالن�صباط  فيها,والتزامه  والدوام 

جزئيًا)مراعبه وعدوان, 1995(.
يف كثري من املدار�س ت�صود عالقة �صعيفة اأو �صبه معدومة بني املدر�صة واملجتمع,  4 .
ب�صبب الإدارة وطاقم التدري�س, والعاملني فيها, مما يوؤدي اإىل عدم التعاون بني 
املدر�صة والأهل ب�صورة عامة  لإيجاد حلول مل�صكالت غياب الطالب وانقطاعهم 

عن املدر�صة.
الذين  الأم��ور  اأولياء  تعاقب  وكافية  �صارمة  ق�صائية  ت�رصيعات  وجود  عدم  5 .
ل  اأو  ييهملونهم  اأو  الأ�صباب,  من  �صبب  لأي  املدر�صة  من  اأبنائهم  يخرجون 
يعملون على توفري حاجاتهم الأ�صا�صية. ويف احلالت التي توجد فيها مثل هذه 

الت�رصيعات فهي مهملة وغري معمول بها كما هو مطلوب.
الو�صع ال�صيا�صي الذي ي�صود املنطقة يف بع�س الأحيان يوؤدي دوراً اأ�صا�صيًا ومهمًا  6 .
يف التاأثري على عدم ال�صتقرار والراحة النف�صية لدى الأ�رصة والطالب واملجتمع 
ب�صكل عام. مثل هذا الو�صع يوؤدي اإىل حالة من عدم ال�صتقرار والهدوء النف�صي. 
مما ينعك�س �صلبًا على الأطفال والأبناء كرد فعل من الآباء والأمهات وما يحدث 
املواجهات  حدوث  يوؤدي  املناطق  بع�س  ويف  اأح��داث.  من  فيه  وميرون  لديهم 
املدار�س  اإغالق  اإىل  اجلنود,  اأو  وال�رصطة  الطالب  بني  التي حتدث  واملجابهات 
,اأو التغيب اجلماعي الذي يوؤثر يف نهاية الأمر على التح�صيل الدرا�صي, وميهد 

الطريق اإىل ترك املدر�صة.
خوف الأولد من املعلمني واأ�صاليب املعاملة املتبعة داخل املدر�صة, التي تقوم  7 .
على العقاب باأنواعه املختلفة لأب�صط الأ�صباب, مما جتعل الطالب يف حالة خوف 

دائم من املعلم.
الغياب الكثرية واملتكرر للطالب عن الدوام يف املدر�صة, ت�صاهم ب�صورة وا�صحة  8 .
يف ت�رصب اأعداد كثرية من الطالب وخ�صو�صًا بعد اأن يروا باأن الأهل غري مهتمني 
الأهل  بع�س  الأحيان  بع�س  يف  العك�س  على  بل  اأح��داث,  من  معهم  يحدث  مبا 

ير�صون عن ذلك, خ�صو�صًا اإذا ذهب الولد اإىل العمل واأح�رص املال.
تغيب املعلمني ب�صبب عدم الر�صا املهني والقت�صادي, ففي بع�س الأحيان ل  9 .
الفر�صة للعمل يف جمال  يكون املعلم املنا�صب يف املكان املنا�صب ول ُيعطى 
تخ�ص�صه, مما ي�صعره بعدم الر�صا ويدفعه اإىل التغيب عن املدر�صة, هذا بالإ�صافة 
اإىل الو�صع القت�صادي املتدين للمعلمني ب�صورة عامة, وعدم و�صول الرواتب يف 

الوقت املحدد.)ن�رصاهلل, 2001(.
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الت�رصب  بني  عالقة  وجود  اإىل  جمملها  يف  اأ�صارت  درا�صات  وهناك 
املدر�صي ومتغريات متعددة منها:

اإذا كان امل�صتوى التعليمي لالأبوين متدٍنيا كان له الأثر ال�صلبي الوا�صح على الطالب 
وحت�صيله, و�صاهم م�صاهمًة كبريًة يف ت�رصبه من املدر�صة, ب�صبب عدم مقدرة الأبوين على 
اإدراك اأهمية التعليم, وعدم مقدرتهم على فهم ومعرفتها املناهج التعليمية املقررة من اأجل 

م�صاعدة الأبناء على القيام باأداء مطالبهم وواجباتهم املدر�صية يف جميع املجالت.
�صعوبة التاأقلم مع العائلة, اإذا كانت العائلة تعاين من التفكك الذي يظهر من خالل 
يتبعها من  املراهقة وما  اأثناء مرحلة  والآباء,  وبخا�صة يف  الأولد  الأجيال بني  �رصاع 
م�صاكل, يف مثل هذا الو�صع تكون نظرة الأ�رصة اإىل البن اأنه الفا�صل الذي يتمرد على �صلطة 
الأ�رصة, ويف الوقت نف�صه ينظر البن اإىل الأهل على اأنهم مت�صلطون ومتخلفون, مما يوؤدي 
واملجتمع,  الأ�رصة  اإطار  البن يف  لدى  الإيجابي  الن�صاط  التاأثري على  اإىل  الأمر  نهاية  يف 

ويدفعه اإىل القيام بالأعمال ال�صلبية التي تقوده اإىل ترك املدر�صة.
تخ�ص�صاتهم  اختالف   على  واخلريجني  املتعلمني  ا�صتطاعة  عدم  النف�صي:  العامل 
الآباء  من  كثري  لدى  احل�صابات  واإعادة  الت�صاوؤل  اإىل  عمل,توؤدي  اأو  وظيفة  على  وتعددها 
والأبناء عن مدى اأهمية ال�صتمرار يف التعلم والتح�صيل العلمي. الأمر الذي يوؤدي بهم اإىل 
اخت�صار الطريق من بدايتها وعدم معار�صة اأبنائهم يف قرار ترك املدر�صة, ومن املوؤكد اأن 

هذا اجلانب ينطبق على البنات مثل الأولد.
اإن على البنات القيام بالواجبات وامل�صوؤوليات الأخرى عدا عن م�صوؤوليات وواجبات 
بالظروف  الهتمام  عدم  يعني  وهذا  فيه,  الأم  وم�صاعدة  املنزيل  العمل  مثل  املدر�صة, 
التعليمية للطالبة وتهيئة اجلو الدرا�صي املنا�صب لها, اأي اأنها تعاين من قلة الوقت املطلوب 
للتعلم والدرا�صة, وهذا بدوره يوؤدي اإىل انخفا�س م�صتوى التح�صيل, والتاأخري الدرا�صي يف 

مو�صوع معني اأو ب�صورة معينة, مما يوؤدي يف النهاية اإىل الر�صوب والت�رصب فيما بعد.
الأهمية يف جميع املدار�س يف املجتمعات  الرتبوي:وهو من اخلدمات ذات  الإر�صاد 
من  وتعد  للطلبة,  والنف�صي  الرتبوي  الإر�صاد  خدمات  تقدم  حيث  واملتقدمة,  املتح�رصة 
اخلدمات ال�رصورية جداً بالن�صبة جلميع الطلبة, هذه اخلدمات مل جتد طريقها اإىل مدار�صنا 
حتى اليوم اإل يف بع�س املدار�س, بالرغم من العالقة القوية التي تربط بني عملية الإر�صاد 
اأن  واإدارة  مدر�صة  كل  على  يتوجب  هنا  من  والتح�صيل.  التعلم  وعملية  والرتبوي  النف�صي 
تهتم بهذا اجلانب ,وت�صعى لتوفريه لطالبها, لأن املعلم هو الذي ميلك املعرفة ال�صحيحة 

واحلقيقية لطبيعة طالبه وم�صكالتهم ومطالبهم ال�رصورية )عبد اهلل,1995(.
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انعكاسات التسرب على الفرد واجملتمع:

عالقة التح�صيل بالت�رصب:
يعد الت�رصب من املدار�س يف خمتلف املراحل التعليمية من اأهم امل�صكالت التي يواجهها 
النظام الرتبوي يف معظم دول العامل, ولقد اأ�صبح الت�رصب من الظواهر التي تعترب مبثابة موؤ�رص 
على مدى فعالية النظام الرتبوي التعليمي وجناحه. وهو من امل�صكالت الأ�صا�صية التي يعاين 
منها الوطن العربي عامة من حيث تاأثريه على اهتمام املربني والرتبويني من خالل تناوله يف 

املوؤمترات العديدة التي  تعقد ملناق�صة  هذه الظاهرة والعمل على عالجها )ح�صان, 1993(.
ومن بني العوامل والأ�صباب التي لها دورمهم يف الت�رصب من املدار�س, اأ�صاليب التقومي 
والتعليمات التي يعتمدون عليها يف جميع املدار�س واملوؤ�ص�صات التعليمية يف ترفيع الطالب 
اأو تر�صيبهم, والتي ترتك اأثرا خا�صًا على الطالب, وعلى جممل العملية التعليمية ,وبخا�صة 

يف م�صكلة الت�رصب من املدار�س.
تعد عملية تقومي التح�صيل التي يقوم بها املعلم خالل ال�صنة الدرا�صية اإحدى عنا�رص 
املنهاج املهمة, والتي لها دوراأ�صا�صي يف عملية حتديد م�صري الطالب وم�صتقبله, وهي من 
اأهميتها بكونها عملية ت�صخي�صية عالجية تهتم باجلوانب  التي تكمن  العمليات امل�صتمرة 
الرتبويون على �رصورة  اأجمع  التعليمية. وقد  العملية  والإر�صادية يف  والإدارية  التعليمية 
اإجراء عملية التقومي. قبل العملية التعليمية ويف اأثنائها ويف نهايتها, لكي يحقق التقومي 
اأهدافه مع مراعاة �رصورة ات�صاف اأدواته بجملة من املعايري واملوا�صفات التي ل بد منها 
لكي يتحقق التقومي وال�صدق والثبات واملو�صوعية والإن�صانية والعدالة واملقدرة ال�صخ�صية 

والقدرة على التمييز.
ويف معظم املدار�س العربية ,اإن مل يكن جميعها, تهتم عملية التقومي يف املقام الأول 
يف جمال التح�صيل الدرا�صي املعريف التي تو�صل اإليها الطالب, وذلك عن طريق ا�صتخدام 
الختبارات والمتحانات  التي تعتمد يف عملية اتخاذ القرارات واإ�صدار الأحكام بالن�صبة 
المتحانات  هل  هنا  وال�صوؤال  الإكمال,  اأو  اأوالر�صوب  الف�صل  اأو  بالنجاح  �صواء  للطالب 
والختبارات التي يقوم املعلم باإجرائها للطالب ملعرفة حت�صيلهم وقدراتهم تكفي لوحدها 
للقيام بتقومي حت�صيل الطالب التقومي ال�صحيح الكامل؟ ًو هل المتحانات التي ي�صتعملها 

املعلم لغر�س التقييم األتح�صيلي منا�صبة للمدار�س التي جترى فيها؟
وعلى هذا الأ�صا�س ن�صتطيع القول اإن القرارات التي يتخذها املعلمون بحق الطالب ما 
زال يخالطها عدم املو�صوعية اأو ال�صدق بالن�صبة للطالب ال�صعفاء خا�صةالذين يعانون من 
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م�صكالت عائلية واجتماعية, واملعر�صون لرتك املدر�صة والت�رصب يف اأي مرحلة من مراحل 
التعلم, لأن حت�صيلهم �صعيف اأو ير�صبون اأو يكملون, اإن اأ�صلوب التقومي هذا يتجاهل عوامل 
واملنهاج  واملعلم  نف�صه,  بالطالب  واملتعلقة  الطالب,  م�صتوى حت�صيل  اأثر على  لها  عديدة 

الدرا�صي والبيئة املدر�صية واملجتمع الذي يعي�س فيه )ن�رصاهلل, 2001(.

االآثار الفردية واالجتماعية للت�رصب:
اإن الت�رصب يوؤدي اإىل الإهدار الرتبوي, وله اأثر كبري على جميع نواحي املجتمع وتكوينه, 
لأنه يوؤدي اإىل زيادة ن�صبة الأمية والبطالة, وي�صبب �صعف القت�صاد والناجت الجتماعي, 
العمل على توفري الحتياجات  الأفراد يف  الفرد واعتماده على غريه من  اتكال  ويزيد من 

الأ�صا�صية, مما يجعل الفرد عالة على غريه من اأفراد املجتمع )ابن �صريى,1984(.
واجلنوح  الأحداث  وانحراف  الجتماعية  امل�صكالت  حجم  زيادة  اإىل  الت�رصب  ويوؤدي 
اأو تعاطي املخدرات وال�رصقة والعتداء على الآخرين وممتلكاتهم, كما يوؤدي الت�رصب اإىل 
حتول اهتمام املجتمع من البناء والأعمار والتطور والزدهار اإىل الهتمام مبراكز الإ�صالح 
والعالج والإر�صاد, وزيادة عدد ال�صجون وامل�صت�صفيات ونفقاتها ونفقات العناية ال�صحية 
اآماله  الفرد, وي�صعف  اإىل حتطيم  الت�رصب يوؤدي  اأن  اإىل  الدرا�صات  العالجية. وت�صري بع�س 
ويقل�صها, ويوؤدي اإىل �صعف تقديره لذاته, الأمر الذي يجعل منه لعبًة لالآخرين وا�صتغالله 

يف اأعمالهم )اأ�صواء الرتبية, 1992(.
التعليم  اإ�صالح  يحاول  تربوي  كل  بها  ي�صطدم  الجتماعية  الرتبوية  امل�صكلة  هذه  اإن 
وتطوير الأنظمة التي يقوم عليها, اإ�صافة اإىل كونها تواجه يف انعكا�صاتها رجال الأمن والقانون 
والإ�صالح والتنمية الجتماعية ورجال التخطيط الرتبوي والجتماع, لأن لها دوراً مهما يف 
اأو اإىل منحرفني �صواذ ومف�صدين مكونني  اأميني غري منتجني  اإىل  اأفراد املجتمع  حتويل بع�س 

لع�صابات الإجرام التي تزعزع اأمن املجتمع, وتوؤدي اإىل زيادة يف ن�صبة اجلرمية فيه.
اقت�صاديات  جمال  يف  اأجريت  التي  والنف�صية  الرتبوية  والدرا�صات  الأبحاث  دلت  وقد 
الإنتاجية والدخل القت�صادي املادي ,وبني  الكفاية  اأهمية وجود تنا�صب بني  الرتبية على 
امل�صتوى التعليمي الذي و�صل اإليه الفرد, لأن التعليم يعترب مبثابة ال�صتثمار الأ�صيل للقوى 
الب�رصية التي تعترب راأ�س املال والدعامة احلقيقية يف جمال النمو ال�صامل )عبد اهلل, 1995(.

وعليه فاإن طرد الطالب اأو ت�رصيبه من املدر�صة ل يعد مو�صوعا �صخ�صيا ,لأن الطفل 
يف هذا الو�صع ل يكون مبفرده, بل توجد معه ومن حوله الأ�رصة التي تلح يف بع�س الأحيان 
كبرية  اأهمية  من  لنجاحه  ما  على  موؤكدة  والدرا�صة,  التعليم  يوا�صل  اأن  ابنها  على  وت�رص 
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حتى  اأو  والقت�صادي,  الجتماعي  الأ�رصة  و�صع  حت�صني  يف  ورغباتهم  رغبته  اإ�صباع  يف 
ملجرد الفخر والعتزاز اأمام الأ�رص الأخرى ولالطمئنان على م�صتقبل ابنها, اأي اأن اجلانب 
الجتماعي ومكانة الأ�رصة داخل املجتمع يوؤدي دوراً اأ�صا�صيًا مهمًا يف التعامل مع وجود 

الطفل يف املدر�صة اأو ت�رصبه منها.
من الناحية الأخرى ل نن�صى وجود املدر�صة واملدر�صني والإدارة الذين يريدون لطالبهم 
ح�صن املواظبة والنجاح ملا فيه م�صلحة الطالب و�صمعة املدر�صة وتطورها احلايل ويف امل�صتقبل, 

لأن جناح طالبها يعد جناحا لها, وبالتايل يعود عليها بالفائدة املادية واملعنوية.
بالإ�صافة لذلك نحن نعي�س يف جمتمع له قيم واأمناط وعادات وتقاليد اأعطت التعليم 
مكانة واأهمية خا�صة, لأن املجتمع يحتاج اإىل الأفراد املتعلمني واملوؤهلني علميًا للقيام 

مبهمة القيادة, وت�صيري جميع الأمور واحلاجات.
تعليمه  يف  وال�صتمرار  البن  جناح  لأن  الأ�رصي,  ال�صتقرار  اإىل  التعليم  يوؤدي  اأي�صًا 
يعتربان من املوؤ�رصات احلقيقية التي يظهر الأهل من خاللها تقديرهم لأنف�صهم وقدراتهم 
اأهدافهم  لهم  اإجنازات حتقق  اإليه من  تو�صل  بالبن, وما  والفتخار  باأنف�صهم,  واعتزازهم 
واأحالمهم, اأما يف حالة الف�صل وترك املدر�صة, فاإن ذلك يعترب مبثابة م�صدر قلق دائم لهم.

تن�صاأ بني  التي  الأ�رصية, وال�رصاعات  اإىل خلق امل�صكالت  يوؤدي  الأحيان  ويف بع�س 
الأهل, وبخا�صًة عندما يتهم بع�صهم بع�صا بامل�صوؤولية عن هذا الو�صع الذي و�صلت اإليه 
ب�صورة  يوؤثران  ال�صعيفة  املدر�صية  والنتائج  الف�صل  اإن  اأخرى  ناحية  ومن  الأ�رصة.  هذه 
من  كثري  يف  تظهر  التاأثريات  وهذه  املدر�صة,  من  لت�رصبه  ويوؤديان  الطالب  على  مبا�رصة 
احلالت ب�صورة ا�صطرابات نف�صية, وج�صدية واجتماعية, لأن الف�صل املدر�صي بحد ذاته يزيد 
من حالت الإجهاد النف�صي داخل املدر�صة وخارجها,  ومن املمكن اأن يوؤدي اإىل ا�صطرابات 
بالإ�صافة  منه.  الإقالل  اأو  لالأكل  مفرطة  ب�صورة  توجه  اأو  ودوخة,  النوم  وقلة يف  معوية 
الهروب من  الأمر  نهاية  العقاب, ويف  من  ويخلق حالت خوف  للعمل,  احلافز  فقدان  اإىل 
املدر�صة, اأو التوجه اإىل اأعمال غري عادية, لكي يعو�س عن الف�صل الذي و�صل اإليه اأو يبداأ يف 
العادة بعدم ال�صتقرار والنعزال وفقدان الأ�صدقاء, وعدم امل�صاركة يف الأن�صطة الجتماعية, 
والنظر اإليه من اأقرب اأ�صدقائه بنوع من ال�صخرية وال�صتهزاء, مما ي�صعره بالنق�س والدونية 
امل�صكلة تعقيداً حينما  الطالب واملدر�صة. وتزداد  الندماج يف جمتمع  وعدم املقدرة على 
ي�صبح هذا الطالب منبوذاً من قبل املعلمني الذين يجعلونه مو�صع �صخرية واحتقار وو�صيلة 
للت�صلية والرتفيه عن النف�س, كل هذا يزيد من اأمل الطالب الداخلي مما ي�صعره بعدم الأهمية 
واملكانة, ويف مثل هذا الو�صع يتجه يف بع�س الأحيان للتعوي�س عن م�صاعر النق�س هذه 
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بالتوجه اإىل العدوانية الزائدة, والتحدي جلميع ال�صلطات التي يتعامل معها. ويف احلالت 
�صوءاً,  تزداد حالته  الطالب  والقهر �صد هذا  وال�صخرية  الأ�رصة احلرمان  التي متار�س فيها 
مما يوؤدي اإىل نتائج �صعبة مثل ال�صطراب النف�صي و�صوء التكيف الجتماعي ب�صورة عامة 

)ن�رصاهلل, 2001(.

العوامل واالأ�صباب املدر�صية:
تعد املدر�صة املحطة الثانية يف حياة الطفل بعد الأ�رصة, وتوؤدي دوراً اأ�صا�صيًا ومهما 
يف تكوين �صخ�صية الطفل وتطويرها التطوير املنا�صب, وهي التي حتدد ما �صيكون عليه يف 
امل�صتقبل. وهي امل�صئولة عن تزويده بقيم واأمناط �صلوكية جديدة, واإعادة تنظيم ال�صفات 
الأعمال  جميع  يف  وبنائها  وتعديلها  واملجتمع  الأ�رصة  من  معه  الطالب  يحملها  التي 
على  التعليميةوالعمل  والو�صائل  الطرق  اإيجاد  اإىل  بالإ�صافة  بها.  يقوم  التي  والتوجهات 
قدرات  من  لديهم  ما  ا�صتغالل  من  ومتكينهم  الطالب  حاجات  مع  تتم�صى  مناهج  تطوير 
ليتفاعلوا  لهم  النف�صي  ال�صتقرار  توفري  على  تعمل  اأنها  ,كما  للدرا�صة  وتاأهيلهم  وتكيفهم 
داخل اجلماعة ال�صفية واملدر�صية. وتلعب املدر�صة دوراً رئي�صًا يف ا�صتمرار وجود الطالب اأو 
ت�رصبهم منها, اأو النقطاع عنها يف مرحلة من مراحل التعليم املختلفة, اأي اأنها هي وحدها 
اإليه الطالب يف مرحلة معينة, لأن املتعلم الذي يف�صل يف  امل�صئولة عن الف�صل الذي ي�صل 
ك�صب املعرفة واملعلومات وتعلم مهارات حل امل�صكالت, وتعلم طرق التفكري يف املدر�صة, 
ل ميكن لأي اأ�رصة اأن ت�صلح اأمره اأو بيئته اأو جتنبه الف�صل, وتعد املدر�صة عاماًل م�صتمراً يف 
اجلماعي, وحب  والعمل  والتعاون,  للمحبة,  املنا�صبة  الفر�صة  تعطيه  لأنها  الطالب,  حياة 
العمل, واملواظبة والجتهاد, ومتكنه من النجاح يف احلياة. اإن جميع هذه الأمور تتوافر يف 
اأو  املدر�صة اأكرث من غريها ,ومن هنا يكمن دور املدر�صة والبيئة املدر�صية كعوامل جذب 

.)Bandadura, A, 1987( طرد للطالب من املدر�صة
اإن الدور احلقيقي للمدر�صة والنظام التعليمي يكمن يف العمل على توفري النجاح جلميع 
الطالب, اإذ من ال�صعب اأن ينجح يف احلياة من مل ي�صتطع النجاح يف جانب مهم من حياته, ومن 
ينجح يف املدر�صة مبراحلها املتعددة �صوف تكون فر�صته ممتازة وعديدة للنجاح يف احلياة. لذا 
يجب على القائمني على الرتبية واملفكرين العمل على تطوير نظام درا�صي يكون فيه النجاح 
القيام بالت�صنيفات والدرجات, وو�صف الطالب بال�صعيف,  التخلي عن  هو املهم, وباملقابل 
الردئ من خالل نظام تعليمي فا�صد  اأو  اأو اجليد  الناجح  اأو  الفا�صل  اأو  اأواملتفوق.  اأواملتو�صط, 

يقوم على مبداأ التعلم واحلفظ الغيبي للمادة واإعادتها يف المتحان )بياد�صة, 1995(.
فاملاأمول اأن ياأتي الطالب اإىل املدر�صة وهو متفائل, ويعمل على حتقيق اأب�صط عنا�رص 
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النجاح واأ�صهلها, لكي يكون را�صيًا عن نف�صه وير�صى الآخرون عنه, فاإذا جنحت املدر�صة 
يف اإ�صباع هذه احلاجة, فاإن هذا يوؤدي اإىل زيادة حبه للمدر�صة,اأما اإذا كانت املدر�صة هي 
ال�صبب  للمدر�صة, لأنها  النف�صي وكرهه  لف�صله, فاإن هذا يزيد من ا�صطرابه  ال�صبب املبا�رص 
الذي يوؤدي اإىل اتهامه بال�صعف والف�صل وتوؤدي اإىل عدم احرتام  الآخرين وتقديرهم له, مما 

ي�صعره باأنه غري مرغوب, لذا فهو يرتك املدر�صة ب�صورة نهائية.

ويظهر دور املدر�صة بالت�رصب من خالل ما ياأتي:
ذلك  ومتابعة  املدر�صة,  اإىل  وح�صورهم  الطالب  مبراقبة  املدر�صة  قيام. 1  عدم 

ب�صورة م�صتمرة وفعالة.
يوؤدي الو�صع التعليمي واأ�صاليب التعلم املتبعة يف املدار�س, التي ل تخدم م�صلحة  2 .
الطالب وتعلمهم لعدم مالئمتها لهم ولقدراتهم, اإىل الر�صوب وتكراره, وهذا بحد ذاته 
اأو احلافز على  الطالب بنف�صه, ويفقده املتعة من وجوده يف املدر�صة,  ي�صعف ثقة 

متابعة الدرا�صة.
خارجه  اأو  ال�صف  داخل  �صواء  للطالب,   املنا�صب  الدرا�صي  املناخ  توفري  عدم  3 .
حت�صيل  على  يوؤثر  مما  املنا�صبة,  التعليمية  املرافق  وجود  عدم  اإىل  بالإ�صافة 
يدفعه  وبالتايل  والتح�صيلي  العلمي  م�صتواه  اإىلتدين  ويوؤدي  املدر�صي  الطالب 

اإىل الت�رصب وترك املدر�صة يف مرحلة مبكرة من حياته.
عامله  اإدخال  اإىل  به  يوؤدي  املعلم,  عند  والنف�صي  املادي  ال�صتقرار  توافر  عدم  4 .
اإهمال عمله,  اإىل  اإىل املدر�صة وغرفة ال�صف, مما يوؤدي به  اخلارجي واخلا�س 
يف  رغبته  من  ويقلل  ال�صحيح,  بال�صكل  والتدري�س,  بالتعليم  العتناء  وعدم 
التدري�س اأو حما�صه يف العمل اأو التزامه بال�صلوك الرتبوي املنا�صب مع الطالب 

والزمالء ,وهذا بدوره ينعك�س �صلبًا على الطالب وحت�صيلهم املدر�صي.
اأ�صلوب ا�صتخدام العقاب البدين والنف�صي يف معظم املدار�س, بالإ�صافة اإىل زيادة  5 .
العبء الدرا�صي والواجبات املدر�صية التي يفر�صها املعلمون على الطالب, والتي 

ل ترتك لهم وقتًا لالعتناء باحتياجاتهم الأخرى اأو العمل على اإجنازها.
النظرية يف خمتلف  العلوم  الإمكانات اخلا�صة وال�رصورية لتطبيق  عدم توافر  6 .
يف  بالتواجد  ال�صتمرار  وع��دم  الإحباط  اإىل  بالطالب  ي��وؤدي  مما  املجالت. 

املدر�صة, لأنه ي�صعر باأن قدراته تبقى مدفونة ل تندفع اإىل الأمام.
ب�صورة  لنا  يظهر  الآن,  حتى  عنها  حتدثنا  التي  والأ�صباب  العوامل  يف  التدقيق  اإن 
وا�صحة وجود ارتباط وثيق بني املناخ املدر�صي واحلالة الجتماعية العامة ,بني الت�رصب 
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من املدر�صة الذي يحدث لدى عدد معني من الطالب, كما ن�صل اإىل  ا�صتنتاج باأن التفاعالت 
الداخلية التي حتدث لالأ�رصة واملجتمع توؤثر تاأثرياً فاعال  وبالغ الأهمية  يف نف�صيات الطالب 
واإمكاناتهم, الأمر الذي يتطلب  درا�صة  بع�س العوامل الجتماعية والقت�صادية وال�صخ�صية 
للطالب على �صلوك الطالب نف�صه وت�رصفاته نف�صه التي توؤدي اإىل زيادة ال�صتعداد والرغبة 

النف�صية للت�رصب وترك املدر�صة والتعليم )ن�رصاهلل,2001(.
القدرة  يعطينا  الطالب,  �صلوك  والأ�صباب على  العوامل  تاأثري هذه  اإن معرفة مدى   
وامل�صاعدة على التنبوؤ مبدى اإمكانية حدوث ت�رصب طالب معني يف امل�صتقبل, ويعد موؤ�رصاً 
حيويًا ومهما للطالب الذين يتواجدون يف الو�صع نف�صه, ويخ�صعون للتاأثريات نف�صها التي 
اأو انقطاع ذلك الطالب. وهذا بدوره من املفرو�س اأن يكون له تاأثري بالغ  اأدت اإىل ت�رصب 
العاملني  العام واملعرفة لدى جميع  الوعي  اإىل زيادة  يوؤدي  الظاهرة بحيث  يف فهم هذه 
يف جمال الرتبية ,وجميع الأطراف التي يهمها الأمر, مثل:الباحثني الرتبويني اأو النف�صيني 
والوالدين واملدر�صة ومعلميها واجلهاز التعليمي والتوجيه ب�صكل عام, الذين يتوجب عليهم 
البحث  يعتمد على طريقة  التعامل معها من منطلق علمي,  امل�صكلة وكيفية  اأهمية  معرفة 
املختلفة  التعليم  مراحل  اأثناء  يف  تواجههم  التي  امل�صكالت  حل  على  والعمل  والتخطيط, 

,والتي قد توؤدي يف نهاية الأمر اإىل الت�رصب وترك املدر�صة)عبد اهلل,1995(.

نتائج الدراسة:
هدفت الدرا�صة اإىل الإجابة عن الأ�صئلة الآتية:

العام  يف  ون�صبتهم  واخلا�صة  احلكومية  املدار�س  من  املت�رصبني  عدد  ما  1 .
2003/2002م؟

م؟ ما عدد  املت�رصبني من املدار�س احلكومية واخلا�صة ون�صبتهم يف العام 2004/2003. 2
م؟ ما عدد املت�رصبني من املدار�س احلكومية واخلا�صة ون�صبتهم يف العام 2005/2004. 3
؟ ما عدد املت�رصبني من املدار�س احلكومية واخلا�صة ون�صبتهم يف العام 2006/2005. 4
؟ ما عدد املت�رصبني من املدار�س احلكومية واخلا�صة ون�صبتهم يف العام 2007/2006. 5
؟ ما عدد املت�رصبني من املدار�س احلكومية واخلا�صة ون�صبته يف العام 2008/2007. 6

ما اأ�صباب الت�رصب باملدار�س احلكومية واخلا�صة ون�صبتهم يف الأعوام 2008/2002م؟. 7
اأ�صئلة الدرا�صة لالأعوام الدرا�صية الأربعة مت احل�صول على الإح�صائيات  لالإجابة عن 

واملعلومات املتوافرة لدى مديرية الرتبية والتعليم/القد�س ال�رصيف.
وفيما ياأتي نتائج الدرا�صة بالأعداد والن�صب املئوية:
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ال�صوؤال االأول:
ما عدد املت�رصبني من املدار�س احلكومية واخلا�صة ون�صبتهم يف العام 2003/2002م 

وهي مو�صحة باجلدولني )1,2( ؟
 الجدول )1(

يبين خالصة التسرب في المدارس الحكومية في العام  الدراسي2002-2003م

نية
زم

 ال
حدة

الو

الطلبة

املرحلة
املجموع

الثانويةاالأ�صا�صية

املجموعبناتبننياملجموعبناتبننياملجموعبناتبنني

ول
 الأ

صي
را�

الد
صل 

ف�
382659169742415104214574241695811199عدد الطلبةال

عدد 
35225791524443781املت�رصبني

الن�صبة 
0.7%0.53%1.0%1.65%1.44%2.2%0.6%0.37%0.9%املئوية

اين
الث

صي 
را�

الد
صل 

ف�
379158949685380102714074171692111092عدد الطلبةال

عدد 
3813518917462268املت�رصبني

الن�صبة 
0.6%0.32%1.1%1.21%0.876%2.1%0.5%0.22%1.0%املئوية

لني
ف�ص

يل ال
جما

عدد اإ
73351081724419059149امل�صرتبني

الن�صبة 
1.3%0.85%2.1%2.86%2.316%4.3%1.1%0.59%1.9%املئوية

يت�صح من اجلدول )1( اأن عدد املت�رصبني الإجمايل بلغ )149( طالبًا وطالبة, منهم 
90 من البنني و )59( من الإناث والن�صبة العامة للت�رصب هي 1.3%. اأما ن�صبة البنني فبلغت 

2.1% اأما الإناث 0.85% اأي اأن ن�صبة املت�رصبني من الذكور اأعلى من الإناث.
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 الجدول )2(
يبين خالصة التسرب في المدارس الخاصة في العام  الدراسي2002-2003م

نية
زم

 ال
حدة

الو

الطلبة

املرحلة
املجموع الثانويةاالأ�صا�صية

املجموعبناتبننياملجموعبناتبننياملجموعبناتبنني

ول
 الأ

صي
را�

الد
صل 

ف�
68824931118134223948167304532512629عدد الطلبةال

عدد 
66120226814املت�رصبني

الن�صبة 
0.11%0.15%0.08%0.25%0.5%0%0.10%0.12%0.087%املئوية

اين
الث

صي 
را�

الد
صل 

ف�
68764925118014223928147298531712615عدد الطلبةال

عدد 
6390116410املت�رصبني

الن�صبة 
0.08%0.08%0.08%0.12%0.3%0%0.08%0.06%0.087%املئوية

لني
ف�ص

يل ال
جما

عدد اإ
12921033121224املت�رصبني

الن�صبة 
0.19%0.23%0.16%0.3%0.8%0%0.18%0.18%1.174%املئوية

يت�صح من اجلدول )2( اأن عدد املت�رصبني الإجمايل بلغ )24( طالبًا وطالبة,  منهم 
)12( من البنني و)12( من الإناث والن�صبة العامة للت�رصب هي 19%. اأما ن�صبة البنني فبلغت 

16% اأما الإناث 23% اأي اأن ن�صبة املت�رصبني من الإناث اأعلى من الذكور.



تسرب الطلبة في محافظة القدس 
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ال�صوؤال الثاين:
ما عدد املت�رصبني من  املدار�س احلكومية واخلا�صة ون�صبتهم يف العام 

الدرا�صي 2004م/2003م؟ مو�صحة باجلداول 3+4.؟
 الجدول )3(

يبين خالصة التسرب في المدارس الحكومية في العام الدراسي 2003-2004م

نية
زم

 ال
حدة

الو

الطلبة

املرحلة
املجموع

الثانويةاالأ�صا�صية

املجموعبناتبننياملجموعبناتبننياملجموعبناتبنني

ول
 الأ

صي
را�

الد
صل 

ف�
367762049881408102514334085722911314عدد الطلبةال

عدد 
211536141731353267املت�رصبني

الن�صبة 
0.6%0.44%0.9%2.16%1.66%3.4%0.4%0.24%0.6%املئوية

اين
الث

صي 
را�

الد
صل 

ف�
34746371984539599713923869736811237عدد الطلبةال

عدد 
33196291120423072املت�رصبني

الن�صبة 
0.6%0.41%1.1%1.44%1.103%2.3%0.5%0.30%0.9%املئوية

لني
ف�ص

يل ال
جما

عدد اإ
5434882328517762149امل�صرتبني

الن�صبة 
1.3%0.85%1.9%2.7623.60%5.6%0.9%0.54%1.5%املئوية

وطالبة,   طالبًا   )149( بلغ  الإجمايل  املت�رصبني  عدد  اأن   )3( اجلدول  من  يت�صح 
منهم)77( من البنني و)62( من الإناث والن�صبة العامة للت�رصب هي 1.3%. اأما ن�صبة البنني 

فبلغت 1.9% ,اأما الإناث ,0.85% ,اأي اأن ن�صبة املت�رصبني من البنني اأعلى من الإناث.
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 الجدول )4(
يبين خالصة التسرب في المدارس الخاصة في العام الدراسي 2003-2004م

نية
زم

 ال
حدة

الو

الطلبة

املرحلة
املجموع

الثانويةاالأ�صا�صية

املجموعبناتبننياملجموعبناتبننياملجموعبناتبنني

ول
 الأ

صي
را�

الد
صل 

ف�
ال

عدد 
74264590120464793998787905498912894الطلبة

عدد 
641051611516املت�رصبني

الن�صبة 
0.12%0.10%0.14%0.68%0.3%1%0.1%0.09%0.081%املئوية

اين
الث

صي 
را�

الد
صل 

ف�
ال

عدد 
76554785124405153879028170517213342الطلبة

عدد 
5382137411املت�رصبني

الن�صبة 
0.08%0.08%0.09%0.33%0.3%0%0.06%0.06%0.065%املئوية

لني
ف�ص

يل ال
جما

عدد اإ
1171872918927امل�صرتبني

الن�صبة 
0.21%0.18%0.22%1.02%0.5%1%0.15%0.15%0.146%املئوية

يت�صح من اجلدول  )4( اأن عدد املت�رصبني الإجمايل بلغ )27( طالبًا وطالبة,  منهم)18( 
من البنني و)9( من البنات, والن�صبة العامة للت�رصب هي 0.22%. اأما ن�صبة البنني فبلغت 

0.22% ,اأما الإناث 0.18% اأي اأن ن�صبة املت�رصبني من الذكور اأعلى من الإناث.
ال�صوؤال الثالث: ما عدد املت�رصبني من  املدار�س احلكومية واخلا�صة يف 

العام الدرا�صي 2004م/2005م؟ مو�صحة باجلدولني) 5،6(



تسرب الطلبة في محافظة القدس 
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 الجدول )5(
يبين خالصة التسرب في المدارس الحكومية في العام الدراسي 2004-2005م

نية
زم

 ال
حدة

الو

الطلبة

املرحلة
املجموع

الثانويةاالأ�صا�صية

املجموعبناتبننياملجموعبناتبننياملجموعبناتبنني

ول
 الأ

صي
را�

الد
صل 

ف�
3844653510379336108114174180761611796عدد الطلبةال

عدد 
1517324610192342املت�رصبني

الن�صبة 
0.4%0.30%0.5%0.71%0.56%1.2%0.3%0.26%0.4%املئوية

اين
الث

صي 
را�

الد
صل 

ف�
3829651810347332107514074161759311754عدد الطلبةال

عدد 
3017477411372158املت�رصبني

الن�صبة 
0.5%0.28%0.9%0.78%0.372%2.1%0.5%0.26%0.8%املئوية

لني
ف�ص

يل ال
جما

عدد اإ
4534791110215644149امل�صرتبني

الن�صبة 
1.3%0.58%1.3%1.49%0.927%3.3%0.8%0.52%1.2%املئوية

يت�صح من اجلدول )5( اأن عدد املت�رصبني الإجمايل بلغ )149( طالبًا وطالبة,  منهم 
)56( من الذكور و )44( من البنات, اأما ن�صبة البنني فبلغت 1.3% اأما البنات 0.58% ,اأي 

اأن ن�صبة املت�رصبني من الذكور اأعلى من الإناث.
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 الجدول )6(
يبين خالصة التسرب في المدارس الخاصة في العام الدراسي 2004-2005م

نية
زم

 ال
حدة

الو

الطلبة

املرحلة
املجموع

الثانويةاالأ�صا�صية

املجموعبناتبننياملجموعبناتبننياملجموعبناتبنني

ول
 الأ

صي
را�

الد
صل 

ف�
ال

عدد 
75884797123854823848668070518113251الطلبة

عدد 
134022156املت�رصبني

الن�صبة 
0.05%0.10%0.01%0.23%0.5%0%0.0%0.06%0.013%املئوية

اين
الث

صي 
را�

الد
صل 

ف�
ال

عدد 
75874794123814823828648069517613245الطلبة

عدد 
527000527املت�رصبني

الن�صبة 
0.05%0.04%0.06%0.78%0.0%0%0.06%0.04%0.066%املئوية

لني
ف�ص

يل ال
جما

عدد اإ
65110226713امل�صرتبني

الن�صبة 
0.10%0.14%0.07%0.23%0.5%0%0.09%0.10%0.079%املئوية

يت�صح من اجلدول  )6( اأن عدد املت�رصبني الإجمايل بلغ )13( طالبًا وطالبة,  منهم 
)6( من الذكور و)7( من البنات, اأما ن�صبة البنني فبلغت 0.07% اأما البنات 0.14% ,اأي اأن 

ن�صبة املت�رصبني من الإناث اأعلى من الذكور.



تسرب الطلبة في محافظة القدس 
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واخلا�صة  احلكومية  املدار�س  من  املت�رصبني  عدد  ما  الرابع:  ال�صوؤال 
ون�صبتهم يف العام الدرا�صي 2005م/2006م؟ مو�صحة باجلدولني ) 7،8(

 الجدول )7(
يبين خالصة التسرب في المدارس الحكومية في العام الدراسي2005-2006م

نية
زم

 ال
حدة

الو

الطلبة

املرحلة
املجموع

الثانويةاالأ�صا�صية

املجموعبناتبننياملجموعبناتبننياملجموعبناتبنني

ول
 الأ

صي
را�

الد
صل 

ف�
4202682511027339127116104541809612637عدد الطلبةال

عدد 
181331102737284068املت�رصبني

الن�صبة 
0.5%0.49%0.6%2.30%2.12%2.9%0.3%0.19%0.4%املئوية

اين
الث

صي 
را�

الد
صل 

ف�
4172679310965331124415754503803712540عدد الطلبةال

عدد 
27835527321042املت�رصبني

الن�صبة 
0.3%0.12%0.7%0.44%0.161%1.5%0.3%0.12%0.6%املئوية

لني
ف�ص

يل ال
جما

عدد اإ
4521661529446050149امل�صرتبني

الن�صبة 
1.3%0.62%1.3%2.74%2.285%4.5%0.6%0.31%1.1%املئوية

وطالبة,   طالبًا   )149( بلغ  الإجمايل  املت�رصبني  عدد  اأن   )7( اجلدول   من  يت�صح 
منهم)60( من الذكور و)50( من الإناث, اأما ن�صبة البنني فبلغت 1.3% اأما البنات %0.62 

,اأي اأن ن�صبة املت�رصبني من الذكور اأعلى من الإناث.
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 الجدول )8(
يبين خالصة التسرب في المدارس الخاصة في العام الدراسي 2005-2006م

نية
زم

 ال
حدة

الو

الطلبة

املرحلة
املجموع

الثانويةاالأ�صا�صية

املجموعبناتبننياملجموعبناتبننياملجموعبناتبنني

ول
 الأ

صي
را�

الد
صل 

ف�
77405021127615193768958259539713656عدد الطلبةال

عدد 
75120117613املت�رصبني

الن�صبة 
0.10%0.11%0.08%0.11%0.3%0%0.1%0.10%0.090%املئوية

اين
الث

صي 
را�

الد
صل 

ف�
77824968127505123758878294534313637عدد الطلبةال

عدد 
202000202املت�رصبني

الن�صبة 
0.01%0.00%0.02%0.00%0.0%0%0.02%0.00%0.026%املئوية

لني
ف�ص

يل ال
جما

عدد اإ
95140119615امل�صرتبني

الن�صبة 
0.11%0.11%0.11%0.11%0.3%0%0.11%0.10%0.1165املئوية

وطالبات,   طالبا   )10( بلغ  الإجمايل  املت�رصبني  عدد  اأن   )8( اجلدول  من  يت�صح 
منهم)15( من البنني و)9( من البنات ,اأما ن�صبة املت�رصبني من البنني فبلغت 0.11% ,اأما 

الإناث اأي�صا 0.11% ,اأي اأن ن�صبة املت�رصبني من الذكور والإناث  مت�صاويٍة.



تسرب الطلبة في محافظة القدس 
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ال�صوؤال اخلام�س: ما عدد املت�رصبني من املدار�س احلكومية واخلا�صة،ون�صبتهم  
يف العام الدرا�صي 2006/ 2007؟ 

 الجدول  )9(
يبين خالصة التسرب في المدارس الحكومية في العام الدراسي 2007-2006

نية
زم

 ال
حدة

الو

الطلبة

املرحلة
املجموع

الثانويةاالأ�صا�صية

املجموعبناتبننياملجموعبناتبننياملجموعبناتبنني

ول
 الأ

صي
را�

الد
صل 

ف�
ال

عدد 
3972636410336506140119074478776512243الطلبة

عدد 
131326415171431املت�رصبني

الن�صبة 
0.3%0.18%0.4%0.26%0.07%0.8%0.3%0.02%0.3%املئوية

اين
الث

صي 
را�

الد
صل 

ف�
ال

عدد 
3659635110010502140019024161775111912الطلبة

عدد 
131225178141933املت�رصبني

الن�صبة 
0.250.3%0.3%0.42%0.500%0.2%0.2%0.19%0.4%املئوية

لني
ف�ص

يل ال
جما

عدد اإ
2625515813313364امل�صرتبني

الن�صبة 
1.3%0.43%0.7%0.68%0.571%1.0%0.5%0.39%0.7%املئوية

يت�صح من اجلدول  )9( اأن عدد املت�رصبني الإجمايل بلغ )64( طالبا وطالبة, منهم 
)31( من البنني و)33( من البنات. اأما ن�صبة املت�رصبني من البنني فبلغت 0.7%, اأما الإناث 

0.43%.اأي اأن ن�صبة وعدد املت�رصبني من الذكور اأعلى من الإناث.



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 2010

185

 الجدول )10(
يبين خالصة التسرب في المدارس الخاصةفي العام الدراسي 2007-2006

نية
زم

 ال
حدة

الو

الطلبة

املرحلة
املجموع

الثانويةاالأ�صا�صية

املجموعبناتبننياملجموعبناتبننياملجموعبناتبنني

ول
 الأ

صي
را�

الد
صل 

ف�
816463781454254955010998713692815641عدد الطلبةال

عدد 
101000101املت�رصبني

الن�صبة 
0.01%0.00%0.01%0.00%0.0%0%0.0%0.00%0.012%املئوية

اين
الث

صي 
را�

الد
صل 

ف�
815463921454654855511038702694715649عدد الطلبةال

عدد 
044011055املت�رصبني

الن�صبة 
0.03%0.07%0.00%0.09%0.2%0%0.03%0.06%0.000%املئوية

لني
ف�ص

يل ال
جما

عدد اإ
145011156امل�صرتبني

الن�صبة 
0.04%0.07%0.01%09. 0%0.2%0%030.%06.0%012.0%املئوية

بلغ )6( طالبا وطالبة, منهم  الإجمايل  اأن عدد املت�رصبني  يت�صح من اجلدول )10( 
)1( من البنني و)5( من البنات. اأما ن�صبة املت�رصبني من البنني فبلغت 0.01 %, اأما الإناث 

0.07 %., اأي اأن ن�صبة املت�رصبني من الإناث اأعلى من الذكور.



تسرب الطلبة في محافظة القدس 
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186

ال�صوؤال ال�صاد�س: ما عدد املت�رصبني من املدار�س احلكومية واخلا�صة، 
ون�صبتهم يف العام 2008/2007؟ 

 الجدول  )11(
يبين خالصة التسرب في المدارس الحكومية في العام الدراسي 2007-2008م

نية
زم

 ال
حدة

الو

الطلبة

املرحلة
املجموع

الثانويةاالأ�صا�صية

املجموعبناتبننياملجموعبناتبننياملجموعبناتبنني

ول
 الأ

صي
را�

الد
صل 

ف�
3972636410336506140119074478776512243عدد الطلبةال

عدد 
131326415171431املت�رصبني

الن�صبة 
0.3%0.18%0.4%0.26%0.07%0.8%0.3%0.02%0.3%املئوية

اين
الث

صي 
را�

الد
صل 

ف�
3659635110010502140019024161775111912عدد الطلبةال

عدد 
131225178141933املت�رصبني

الن�صبة 
0.250.3%0.3%0.42%0.20.500%0.2%0.19%0.4%املئوية

لني
ف�ص

يل ال
جما

عدد اإ
2625515813313364امل�صرتبني

الن�صبة 
1.3%0.43%0.7%0.68%0.571%1.0%0.5%0.39%0.7%املئوية

يت�صح من اجلدول )11( اأن عدد املت�رصبني الإجمايل بلغ )64( طالبا وطالبة, منهم 
)31( من البنني و)33( من البنات. اأما ن�صبة املت�رصبني من البنني فبلغت 0.7% ,اأما الإناث 

0.43%.اأي اأن ن�صبة وعدد املت�رصبني من الذكور اأعلى من الإناث.
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 الجدول )12(
يبين خالصة التسرب في المدارس الخاصة في العام الدراسي 2007-2008م

نية
زم

 ال
حدة

الو

الطلبة

املرحلة
املجموع

الثانويةاالأ�صا�صية

املجموعبناتبننياملجموعبناتبننياملجموعبناتبنني

ول
 الأ

صي
را�

الد
صل 

ف�
ال

عدد 
9281730816589753631138410034793917973الطلبة

عدد 
000000000املت�رصبني

الن�صبة 
0.00%0.00%0.00؟%0.00%0.0%0%0.0%0.00%0.000%املئوية

اين
الث

صي 
را�

الد
صل 

ف�
ال

عدد 
9281730816589753631138410034793917973الطلبة

عدد 
101112213املت�رصبني

الن�صبة 
0.02%0.01%0.02%0.14%0.2%0%0.01%0.00%0.011%املئوية

لني
ف�ص

يل ال
جما

عدد اإ
101112213امل�صرتبني

الن�صبة 
0.02%0.01%0.02%0.14%0.2%0%0.01%0.00%0.011%املئوية

بلغ )3( طالبا وطالبة, منهم  الإجمايل  اأن عدد املت�رصبني  يت�صح من اجلدول )12( 
)2( من البنني و)1( من البنات. اأما ن�صبة املت�رصبني من البنني فبلغت 0.02 % اأما الإناث 

0.01%. اأي اأن ن�صبة وعدد املت�رصبني من الذكور اأعلى من الإناث.
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ال�صوؤال ال�صابع: ما اأ�صباب الت�رصب يف املدار�س احلكومية واخلا�صة يف 
االأعوام 2002م/2008م؟ مو�صحة باجلداول ) 14+13(.

 الجدول )13(
يبين أسباب التسرب في المدارس الحكومية 

اأ�صباب 
الت�رصب

العام 2005-2006العام 2004-2005العام 2003-2004العام 2003-2002

اإناثذكوركلي اإناثذكوركلياإناثذكوركلياإناثذكوركلي

45281759283124177503812تربوية

40733392373692734232اجتماعية

56551353502828016151اقت�صادية

707413220505اأخرى

وتتحدد االأ�صباب التبوية مبا ياأتي: 
	•تدين القدرة على الدرا�صة.

	•الف�صل ب�صبب جتاوز ال�صن القانوين.
	•الر�صوب املتكرر.

عدم الرغبة يف التعليم االأكادميي.
	•اأما الأ�صباب الجتماعية فهي:

	•عدم الرغبة يف التعليم املختلط.
	•موانع �صخ�صية)الإعاقة اجل�صدية والنف�صية, املر�س, الوفاة(.

	•موانع طارئة)ال�صفر, الرحيل, ال�صجن, العتقال(.
	•اخلطوبة والزواج املبكران.

وتتحدد االأ�صباب االقت�صادية يف:
	•املوا�صالت ونفقاتها.

	•اخلروج اإىل العمل.

اأما االأ�صباب االأخرى فهي متعددة.
هي  احلكومية  املدار�س  طلبة  ت�رصب  يف  الأ�صباب  اأكرث  اأن   )13( اجلدول  من  يت�صح 

ح�صب الرتتيب: تربوية ثم اجتماعية ثم القت�صادية.
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مل تتوافر معلومات لأ�صباب الت�رصب يف العام الدرا�صي 2007-2008, ولكن املالحظات 
الإجمالية لدى مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة القد�س اأ�صارت اإىل اأن الأ�صباب مل تتغري.

 الجدول )14(
يبين أسباب التسرب في المدارس الخاصة 

اأ�صباب 
الت�رصب

العام 2005-2006العام 2004-2005العام 2003-2004العام 2003-2002

اإناثذكوركلي اإناثذكوركلياإناثذكوركلياإناثذكوركلي

413981110550تربوية

835615707514اجتماعية

110440110532اقت�صادية

1174853440000اأخرى

اأ�صباب  هي  اخلا�صة  املدار�س  طلبة  ت�رصب  اأ�صباب  اأكرث  اأن   )14( اجلدول  من  يت�صح 
اجتماعية ثم تربوية ثم اقت�صادية.

بلغت  اإذ  ال�صنوات,  جميع  يف  ثابتة  احلكومية  املدار�س  من  الت�رصب  ن�صبة  اأن  يت�صح 
1.3%. اأما يف املدار�س اخلا�صة فهي متباينة لكنها متقاربة يف جميع ال�صنوات, واأن ن�صبة 
الت�رصب يف املدار�س احلكومية هي اأعلى من ن�صبتها يف املدار�س اخلا�صة.اإن لزيادة عدد 
املر�صدين تاأثريا وا�صحا يف خف�س ن�صبة الت�رصب يف ال�صنتني الأخريتني,اإ�صافة اإىل  مهنية 
تربية  مديرية  اأعدتها  التي  التاأهيلية  والدورات  والربامج  واملدر�صني  املدر�صية  الإدارات 
تدهور  ا�صتمرار  من  بالرغم  وذلك  الت�رصب,  ن�صبة  خف�س  يف  اإيجابا  انعك�س  مما  القد�س, 

الأو�صاع القت�صادية وال�صيا�صية ب�صبب الحتالل الإ�رصائيلي.
الظروف القت�صادية  اأهميتها ,وبخا�صة   العوامل القت�صادية فال ميكن جتاهل  اأما 
ال�صياحة  قطاع  مثاًل  اأخذنا  فلو  القد�س,  مدينة  على  الإ�رصائيلي  احل�صار  ب�صبب  اخلانقة 
بالقد�س, فاإننا نالحظ اأن الأدلء ال�صياحيني اليهود ميرون من طرق معينة حتى ل يدخل 
الطلبة  تدفع  لالأ�رصة  القت�صادية  فالظروف  وهكذا  بالقد�س,  العربية  البيع  اأماكن  ال�صائح 
ب�صورة مبا�رصة اأو غري مبا�رصة لرتك املدر�صة جزئيًا اأو كليًا للم�صاعدة يف توفري حاجات 

الأ�رصة الأ�صا�صية.
لقد �صاهمت عوامل متعددة يف الت�رصب املدر�صي بالقد�س, اأمكن اإدراجها حتت عوامل 
اأخرى ل�صعوبة ح�رص عوامل الت�رصب من ناحية منهجية, وقد لحظنا الإ�رصابات الطويلة 
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للمعلمني للمطالبة باأجورهم ,وهذا اأثر على الدوام املدر�صي, وبالتايل �صاهم ولو جزئيًا يف 
اأ�صف اإىل ذلك عدم الكرتاث احلقيقي واملو�صوعي من ال�صلطة  اإ�صعاف العملية الرتبوية, 

الفل�صطينية اأو جلنة القد�س اأو املعنيني بالقد�س.
ويف املح�صلة النهائية ات�صح لنا  اأن هناك عوامل متفاعلة متعددة ومت�صابكة �صاهمت  
يف عملية الت�رصب ,وبع�س هذه العوامل خفي وجمهول ويف ذلك اإ�صارة اإىلاأن التعليم بالقد�س 

ي�صري من و�صع �صيئ اإىل ا�صواأ منه.
اإىل عدم  اإ�صافة  تاأهياًل عاليًا,  اإىل مر�صدين نف�صيني موؤهلني  اأن مدار�صنا تفتقر  كما 
النف�صي  للمر�صد  اإن  ,اإذ  القد�س  مديرية  قبل  من  املر�صدين  لهوؤلء  املنا�صبة  البيئة  توفري 

املدر�صي دوراً مهما يف عمليات الوقاية والعالج ملثل هذه الظاهرة وهي الت�رصب.
وملواجهة هذه احلالة املتدية والتغلب على اآثارها نقدم االقتاحات 

التطبيقية والتو�صيات االآتية:
�صاملة  خطة  بو�صع  القد�س  حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية  مديرية  تقوم  اأن  1 .
بت�صكيل جلان  متخ�ص�صة للوقوف عن كثب على اأ�صباب ظاهرة الت�رصب, وتقدمي 

الت�صورات لعالجها والوقاية منها.
التعليم  لدعم  �صابقًا  تدخلت  جلهات  واملهني  املايل  والدعم  الفعلية  املتابعة  2 .

بالقد�س.
الدافعية  زيادة  الطلبة على  ,وبناء خطة مل�صاعدة  املرافقة  بالأن�صطة  الهتمام  3 .

للتعلم كا�صتخدام املدار�س بعد الدوام كاأندية ترفيهية تربوية.
الهتمام باملعلم بالقد�س ماديًا ومعنويًا, فال يخفى الدور الذي يوؤديه الظرف  4 .

ال�صخ�صي املنا�صب واملريح للمعلم يف خدمة العملية الرتبوية.
م�صاركة الأهايل يف العملية الرتبوية, وات�صالهم باملدر�صة للحفاظ على امل�صرية  5 .

التعليمية يف القد�س.
اإجراء املزيد من الدرا�صات الإجرائية املتعلقة بكل مدر�صة على حده , فقد تكون  6 .
لكل مدر�صة ظروفها اخلا�صة واأ�صاليبها يف الت�صدي ومواجهة امل�صكالت الرتبوية 

ومنها الت�رصب املدر�صي.
املدر�صة  تنمية  املتعلمة,يف  املنظمة  اإدارة  اأ�صلوب  تطبيق  اأهمية   الباحثان  ويرى  7 .
لالإدارة  ال�صخ�صي  التمكن  اأ�صاليب متعددة, وهي  با�صتخدام  و�صاملة,  ب�صورة عامة 
املدر�صية, والنماذج العقلية والروؤيا امل�صرتكة, والعمل كفريق, والتفكري املنظم, فاإن 
ومنها  متعددة  م�صكالت  حل  يف  فعال  ب�صكل  �صت�صاهم  فاإنها  الأ�صاليب  هذه  طبقت 

الت�رصب املدر�صي )فتيحة,2009(.
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املصادر واملراجع:
أواًل: املراجع العربية

(. الت�رصب من املدار�س العليا)الإعدادية والثانوية(, القد�س,  ابن �صريى, �صميح)1984	•
اجلامعة العربية.

(.�صيكولوجية التن�صئة الجتماعية, عمان, دار امل�صرية للن�رص  اأبو جادو, �صالح)2006	•
والتوزيع والطباعة,ط5.

(.ت�رصب التالميذ من املدر�صة اأ�صبابه وحماولة عالجه,البيادر  اأبو الوفا,عيا�س)1992	•
ال�صيا�صي, العدد 1, �صباط,�س481.

والتوزيع  للن�رص  امل�صرية  العلمي,الأردن,دار  البحث  منهاج   .) فريد)2005	• زينة,  اأبو 
والطباعة.

(. واجب الت�صدي لظاهرة الت�رصب, �صدى الرتبية, العدد الأول,  بياد�صة,ر�صمي )1995	•
املجلد 42, كانون الثاين,�س2.

�صدى  اجتثاثها,  يجب  املوؤملة  الظاهرة  الت�رصب:هذه   .) •	1994(_____________
الرتبية, العدد, املجلد, �صباط,�س22.

العليا,القد�س,اجلامعة  املراحل  يف  املدار�س  من  الت�رصب   .) •	1984  ( ت  هوروفت�س, 
العربية.

القت�صادية  واأو�صاعهم  بالعرب  يتعلق  الذي  الق�صم   .) الدولة)1996	• مراقب  تقرير 
والرتبوية. 

جمعية  القد�س,  التعليم,  قطاع  مراجعة   .) •	2002( ن�صال  وجيو�صي  اأجن�س,  حنانيا 
الدرا�صات العربية. 

(. هل ي�صجع املعلمون تالميذهم على الر�صوب والت�رصب, جملة  ح�صان, حممد )1993	•
حوار, العدد الأول, �س8-5.

(.القد�س,معهد فان لري. كرا�صة فعاليات حل�صة العربي)2003	•
كمال,�صفيان,و الزعبي �صليم )2000(. احتياجات القد�س عام 2000	• يف جمال الرتبية 

والتعليم, القد�س, جمعية الدرا�صات العربية.
يف  الإجرائية  للبحوث  فل�صطني  يف  بحثية  (.تقارير  الباحثني)2001	• من  جمموعة 

املجال الرتبوي,رام اهلل, مركز قطان للبحث التطوري الرتبوي.
(. الت�رصب من املدر�صة وخماطره, العدد الثالث. جملة اأ�صواء الرتبية والتعليم )1992	•

اأجل التطور املهني,  (.ترجمة وهبة نادر, البحث الإجرائي من  مكنيف, جني )2001	•
رام اهلل,موؤ�ص�صة عبد املح�صن قطان,ط1.

ال�صعب  (. ظاهرة الت�رصب وانعكا�صاتها على  مراعبه, �صالح, وعدوان, �صامي )1995	•
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الفل�صطيني, فل�صطني, دار الفكر.
(. اأ�صا�صيات يف الرتبية العملية,عمان, دار وائل للن�رص. ن�رص اهلل, عمر )2001	•

وائل  عمان,دار  املدر�صي,  والجناز  التح�صيل  م�صتوى  (.تدين  •	2004(_______  _
للن�رص.

(. التفاعل ال�صفي, عمان, دار قنديل للن�رص والتوزيع. عبد الهادي, نبيل )2003	•
www.rabita- العمري,عطية)2005(.درا�صة لأ�صباب الت�رصب يف املدار�س الفل�صطينية,	•

.alwehda net
. فتيحة, احمد)2009(. املدر�صة كمنظمة متعلمة, جملة الكرمة,ع6, �س193-176	•

(. اأثر العوامل ال�صخ�صية يف ت�رصب التالميذ يف املرحلة الإعدادية  قراعني, خليل)1981	•
والثانوية, ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة,اجلامعة الأردنية, عمان.

(. تعليم الفل�صطينيني يف لبنان بني الواقع و املرجتى, بريوت,  عبد اهلل, ر�صوان )2004	•
النروا.

رام  الفل�صطيني,  ال�صعب  الت�رصب وانعكا�صاتها على  (. ظاهرة  عبد اهلل, غ�صان )1995	•
اهلل,مركز الدرا�صات التطبيقية.

(.مو�صوعة �صفري لرتبية الأبناء, املجلد الأول, م�رص. عبد العظيم, �صاكر )1998	•
(.ت�رصب التالميذ من املدار�س,رام اهلل, هدى الإ�صالم, العدد  علي, ح�صني حممد)1985	•

الثاين,ت�رصين الأول.
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and Organizational Commitment Effect Turnover and absenteeism 
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Jeremy, Derek.,(2008).Social forcrces,vol.87,pp445-471. • 
Kimberly,kmesting.,(2008).school. failure.washington,vol.52,iss,pp.3-8.• 
Meece, Schunk (2000). Motivation in education ,USA. Becon Prentice • 
Hall.
Reimer and Jag (2005). National Dropout, USA.,prevention center. • 
Rumberger,R.,(2003).Droping out of high school,pp.199-220,U.S.A.,Basic • 
books.
34-Terello. G., Pallas, A.,A. Mcdill, E., L. « Taking stock: Renwing our • 
research agenda at the causes and consequences of dropping out» In: 
Natriello, G. (ED) 1986. School drop puts: patterns and politics new 
York. Teachers press, Colombia University.pp. 168-178.
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 املالحق
امللحق )1(

يبني قائمة باملدار�س احلكومية :

املدر�صةالرقماملدر�صةالرقم

النظامية الثانوية19الأيتام الثانوية1.

النظامية ال�صا�صية 20الأيتام الأ�صا�صية اأ2.

النظامية �صعفاط21الأيتام الأ�صا�صية الثوري3.

بنات النظامية الثانوية22الأيتام ج4.

بنات ابو بكر ال�صديق23الأيتام د5.

ذكور عمر بن اخلطاب24الأمة الثانوية6.

بنات عثمان بن عفان25الفتاة الثانوية ال�صاملة7.

اأبناء علي ابن ابي طالب26الأيتام الأ�صا�صية ب8.

بنات عمر ابن عبد العزيز27الفتاة الثانوية9.

ذكور ريا�س الأق�صى28الفتاة الأ�صا�صية اأ10.

ريا�س الأق�صى ال�صاحية29الفتاة ج11.

ذكور ال�صيخ �صعد30الفتاة د12.

ال�صيخ �صعد31النه�صة اأ13.

الدوحة32النه�صة ب14.

ح�صني الأ�صهب33النه�صة ج15.

البيوين34الرو�صة احلديثة16.

�رصفات املختلطة35الرو�صة احلديثة ب17.

جبل املكرب الأ�صا�صية36ال�صابات امل�صلمات18.

ال�صيخ �صعد الثانوية لالإناث37
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امللحق )2(

يبني قائمة باملدار�س اخلا�صة 

املدر�صة املدر�صة املدر�صة

الفرقان الإ�صالمية بنات املجدريا�س الأق�صى احلرم

الفرقان ال�صالمية بننيموؤ�ص�صة الأمرية ب�صمةالأق�صى ال�رصعية ذكور

القد�س الأمريكية اأطفال جبل الزيتونالثانوية ال�رصعية بنات 

الن�صة ال�صالميةالزهراءال�صهدية دميانه

مدر�صة الربدجاأحباب اهللمار مرتي

الرهبات الوردية �صواربيناالكلية النطوانية ذكور

هلن كلراأحباب الرحمن�صيده البيالر

�صذى الوردالفقيه الأ�صا�صيةثانوية ترا�صنطة للبنني

القد�س ال�صالميةرواد امل�صتقبلثانوية ترا�صنطة للالإناث

زهور الأق�صى�صريينالفرير

علماء الغداملواكب الأمريكيةالهدى

ال�صناعية الثانوية�صم�س املعارفاملطران الثانوية 

الميان الأ�صا�صية بناتاكادميية اأحد�صمدت 

العهد الأ�صا�صيةالميان الثانوية للبنات دار الطفل العربي 

اأم عمارة املازنيةالميان الثانوية للبننيدار الأولد 

رو�صة الزهور 

عدد املدار�س اخلا�صة )47 مدر�صة(.




