السنة أولى ماستر علم االجتماع التربٌة
مقٌاس سوسٌولوجٌا اإلخفاق المدرسً
اإلخفاق الدراسً  :كونه ٌحٌل لعدم النجاح فً اجتٌاز تحدي معلن ،لٌكن امتحانا
كتابٌا أو شفهٌا ،لٌكون مرادفا لمفهوم الرسوب المبٌن أعاله :الذي ٌشتق معناه من
التعرٌؾ اللؽوي العبر عن الرسوب بالسقوط واالنحطاط إلى أسفل ،فعندما ٌقال
رسب وأخفق المتعلم فً االمتحان ذلك مؤداه أنه سقط فً أسفل الدرجات ( وتحصل
على العالمات الدنٌا) المستعملة ؼالبا للتقوٌم فً جمٌع االمتحانات ،على أن االخفاق
قد ٌكون جزئٌا أو كلٌا ،فإما أن ٌخفق المتعلم فً مادة دراسٌة او اكثر او امتحان
فصلً ،دون أن ٌؤثر ذلك على معدله العام والذي ٌحكم بواسطته عادة على ما إذا
كان المتعلم قد نجح ام ال ،او أن ٌخفق فً أؼلب المواد وفً أؼلب االمتحانات
الجزئٌة ،وبالتالً ال ٌبلػ مجموع درجات المعدل العام وفً هذه الحالة ٌكون
االخفاق كلٌا.
الرسوب الدراسً :
بٌشرو " الرسوب المدرسً حالة نقص فً التحصٌل المعرفً ٌؤدي إلى خفض
مستوى التلمٌذ دون مستوى العادي ،أي حصول التلمٌذ على درجات منخفضة فً
االمتحانات التحصٌلٌة".
تعرٌف كاندل ٌ " :رى أن الراسبٌن هم التالمٌذ الذٌن ٌبقون فً المرحلة الدراسٌة
أكثر من سنة".
التسرب المدرسً:
لغة :جاءت كلمة التسرب بمعانً متعددة ،فكلمة تسرب الرجل ،تعنً ذهب على
وجهه وتسرب فً البالد ،وتعنً دخلها خفٌة ،كقولك تسرب الجواسٌس ،تسرب
اإلبل تعنً أرسلها قطعة.

اصطالحاٌ :عرؾ محمد أرزقً بركان التسرب على أنه " االنقطاع عن الدراسة
كلٌة قبل إتمام المرحلة الدراسٌة أو ترك المدرسة قبل إنهاء مرحلة معٌنة من
التعلٌم".

" ٌقصد به ترك التلمٌذ المدرسة نهائٌا قبل إنهاء مرحلة التعلٌم التً هو فٌها.
وٌعرفه منٌر مرسً " التسرب هو انقطاع التلمٌذ عن الدراسة أو تركه المدرسة قبل
أن ٌصل إلى نهاٌة المرحلة التعلٌمٌة التً هو فٌها.
الفشل الدراسً :إن التلمٌذ الذي ٌفشل فً دراسته وال ٌستطٌع استكمالها حتى
ٌتحصل على شهادة ،هو التلمٌذ الذي ٌكون تحصٌله اقل مما ٌتعلمه فً القسم الذي
ٌنتمً إلٌه ،أو لمعاٌٌر االمتحانات التً ٌحضرها.
احمد ابو عباس التسرب هو " هجر التلمٌذ المدرسة أثناء العام الدراسً دون أن
ٌؤدي النقل من صفه إلى الصؾ الثانً ودون ان ٌلتحق بأي مدرسة اخرى".
وهنا حدد أبو عباس التسرب فً انقطاع التلمٌذ عن الدراسة فً ضوء الشروط
التالٌة:
 هجر التلمٌذ المدرسة أثناء العام الدراسً. هجر المدرسة دون ان ٌؤدي امتحانات االنتقال من سنة إلى اخرى. هجر المدرسة دون اإللتحاق باألخرى.حسب ما قررته هٌئة الٌونسكو:
 ٌعنً أن ٌترك التلمٌذ المدرسة بعد أن االلتحاق بها دون ان ٌلتحق بالمدرسةاألخرى.

 انقطاع التلمٌذ عن الدراسة قبل أن ٌكمل هذه الدراسة المحددة فً مرحلةمعٌنة.
 انقطاع التلمٌذ عن الدراسة فً مرحلة معٌنة قبل اتمام الدراسة بها.عوامل التسرب المدرسً:
 /1العوامل الخارجٌة عن النظام التربوي:
 1- 1األسباب الشخصٌة :ومن اسباب التً تؤدي بالتلمٌذ إلى ترك المدرسة ما
ٌلً:
أ  /العوامل الجسمٌة :إن أؼلبٌة الذٌن ٌعانون من مشاكل على مستوى الجسم نجدهم
اكثر عرضة للتسرب المدرسً ،فتأخر النمو وضعؾ البنٌة والتلؾ المخً وضعؾ
الحواس مثل السمع والبصر ،والضعؾ الصحً العام ،وسوء التؽذٌة واضطراب
الكالم ،كلها عوامل تؤدي إلى التسرب والـتأخر الدراسً.
كما ان صعوبة استعاب بعض المواد الدراسٌة نتٌجة لصعوبتها أو انخفاض
مستوى الذكاء عند التلمٌذ ،فٌظهر فً هذه الحالة التأخر فً المواد الدراسٌة وٌؤدي
بالتلمٌذ إلى الرسوب خالل العام الدراسً ،والذي قد ٌساهم فً انقطاعه عن الدراسة
نهائٌا دون اكمال مراحل الدراسة.
لذا فإن العوامل الجسمٌة تعتبر من بٌن األسباب التً تؤدي إلى التسرب واالخفاق
المدرسً ألنها عوامل تؤثر على مسار الدراسة فاإلعاقة تعتبر من األسباب الكبرى
التً تعٌق التلمٌذ عن مزاولة الدراسة ألنه ٌشعر فً ذاته انه ؼٌر كامل مثل بقٌة
أصدقائه وزمالئه ،فتكون عاهته هً شؽله الشاؼل وٌعجز عن متابعة دراسته
والقٌام بوظائفه كبقٌة أقرانه ،وقد تتمثل هذه اإلضطرابات فً أن ٌكون قصٌر
القامة ،أو طوٌال مفرطا ،فال ٌندمج مع األخرٌن و ال ٌتكٌؾ معهم ،كما ان عٌوب
النطق ومضاٌقات الؽٌر له والصراع الداخلً الذي ٌعانً منه ٌؤدي إلى عدم متابعة
الدراسة باستمرار واالخفاق فٌها.

ب  /العوامل النفسٌة:للعوامل النفسٌة أثر فً االخفاق المدرسً " نجد أن كراهٌة
مادة دراسٌة والشعور بالنقص أو ضعؾ الثقة بالذات واالستؽراق فً أحالم الٌقظة
واضطرابات الحٌاة النفسٌة للتلمٌذ والحالة النفسٌة المضطربة وسوء التفاوت العام
والمشكالت االنفعالٌة واالحباط ونقص االتزان االنفعالً والقلق واالضطراب
العصبً ،كل هذا ٌؤدي إلى التأخر الدراسً.
كما ان البعد عن مكان االقامة هذا ما ٌجعل التالمٌذ ٌقطعون مسافات طوٌلة
لمواصلة دراستهم ،فالتلمٌذ ٌخرج فً الصباح الباكر من المنزل وال ٌعود إال فً
وقت متأخر من المساء ،فكل هذا ٌؤثر على نفسٌة التلمٌذ.
فعدم توفر الجو الدراسً المالئم الذي ٌوفر فرص النجاح وٌشجع على االنجاز
فؽٌاب التحفٌز من خالل الجوائز التً البد ان تقدمها المدرسة للتلمٌذ من خالل
النتائج التً ٌتحصل علٌها فصلٌا ،فإن هذا التقصٌر فً التحفٌز والتشجٌع ٌجعل
التلمٌذ ؼٌر متشوق للمدرسة وتؤثر فٌه نفسٌا.
فالعوامل النفسٌة تلعب دورا هاما فً خاصة فً مرحلة المراهقة التً ٌمر بها،
فتكتنفه تؽٌرات نفسٌة وانفعالٌة فنسجل عنه انه ٌعٌش فً ؼضب وتوتر دائم فهذا
ٌؤثر سلبا على أدائه وتعلٌمه ،وبما انه فً فترة مراهقة فهو ٌحاول إثبات ذاته ،ؼٌر
أنه تعترضه ضؽوطات من طرؾ األساتذة ( واجبات منزلٌة ،امتحانات ...إلخ)
ومن طرؾ الوالدٌن ،حٌث نجد التلمٌذ ٌحاول اثبات كٌانه وانه ٌعتبر ان ال سلطة
ألحد علٌه وٌؤدي العوامل النفسٌة إلى تدنً المستوى التحصٌلً ،وٌجد الكسل
والخمول مكانا واسعا فً نفسٌة التلمٌذ زمنه ٌكره الدراسة التً ٌنتج عنها اخفاق
مدرسً وتسرب.
ج العوامل العقلٌة:لها كبٌر األثر والفعالٌة على التلمٌذ وقد تؤدي هذه العوامل إلى
التسرب و التأخر الدراسً ( فالضعؾ العقلً) أو العوامل العقلٌة الخاصة كالقدرة
اللؽوٌة او الرٌاضة وما إلى ذلك"

فنقص القدرات العقلٌة واالنتباه وضعؾ الذاكرة والؽباء والضعؾ العقلً من أهم
األسباب لتأخر الدراسً.
إن النقص فً القدرات العقلٌة قد ٌؤدي بالضرورة إلى تأخر التلمٌذ دراسٌا وكذا
انخفض مستوى الذكاء والتحصٌل الدراسً ،وضعؾ القدرة على التركٌز والتفكٌر،
كما أن ضعؾ قدرته على الحفظ والفهم العمٌق والتفكٌر ٌؤدي حتما إلى قلة استفادة
التلمٌذ دراسٌا من الخبرات والتجارب ونجد الخٌال الواسع خاصة فً سن المراهقة
ٌؤدي إلى مشاكل منها عدم االنتباه ،ومنه ٌنجر عن ذلك التسرب والفشل المدرسً.
 2-1األسباب األسرٌة واالجتماعٌة :تعتبر

األسرة النواة االولى فً المجتمع

والطفل داخلهذا المحٌط األسري ٌحاول تقلٌد العادات والتقالٌد والمبادئ االجتماعٌة،
كما ٌكتسب اتجاهات وانماط والسلوك المختلفة التً تعكس تفاعله مع البٌئة
الخارجٌة التً ٌتفاعل معها فهً المسؤول األول عما ٌصدر عن الطفل من سلوكات
سوٌة ،ومن المشكالت التً تؤدي إلى تسرب التالمٌذ من المؤسسات التربوٌة
والتعلٌمٌة التفكك األسري نتٌجة لضعؾ الروابط بٌن الزوجٌن او هجرة الزوج
وؼٌابه الكثٌر عن البٌت ،وقد ٌنتهً فً بعض الحاالت بالطالق كل هذا ٌنعكس
على حٌاة الطفل ،مما ٌجعله ٌعانً من اضطرابات عدٌدة فً سلوكه.
باإلضافة إلى األسالٌب التً تعتمدها االسرة فً تنشئة أبنائها لها أثر على توافق
التلمٌذ مع الجو الدراسً ،فالحماٌة الزائدة للطفل من طرؾ والدٌه مثال تؤدي به
للخوؾ من اقتحام المواقؾ وانخفاض مستوى الجرأة ،ونقص االعتماد على النفس
وكذلك االهمال والالمباالة ٌولد لدٌه الشعور بالنقص والذنب فٌصبح عدوانٌا مع
االطفال األخرٌن ،كما أن العالقة بٌن الطفل وإخوته لها تأثٌر على سلوكه فً
المجتمع الخارجً مما ٌؤدي به إلى االنحراؾ فالهروب من المدرسة ،كما أن الطفل
ٌعٌش وسط عدد من اإلخوة ٌكون وسط شبكة من العالقات االجتماعٌة التً تساعده
على ادرك ذاته والتكٌؾ مع االوساط االخرى مثل المدرسة ،عكس الطفل الوحٌد

الذي لدٌه والدٌه ٌصبح متمركز حول ذاته قادرا على االخذ عاجز عن العطاء ،مما
ٌؤدي إلى صعوبة تكوٌن عالقات اجتماعٌة مع زمالئه.
هذا ما ٌؤدي به إلى العزلة فٌدفعه إلى الهروب من المدرسة والتؽٌب ،وفً النهاٌة
التسرب فً مختلؾ المدارس األساسٌة والثانوٌات وهذا فً المنازل التً تخلو من
االباء ،فقد ال ٌكون متوفٌا او منفصال عن األم ولكن ٌهتم بالعمل وأصدقائه واللهو
أكثر من أبنائه.
سواء ؼٌاب األب وحده أو االم أو هما معا ٌمثل عائقا كبٌرا امام تربٌة الطفل تربٌة
سلٌمة ،فال ٌجدون ما ٌقتدون به فً البٌت فٌلقون فً الشارع ،وهً فرصة سامحة
للطفل للظالل واالنحراؾ والضٌاع فالهروب من المدرسة وقد ٌنقطع عنها تماما.
كذلك جماعة رفاق السوء والتً لها دور مهم فً سلوك الطفل فهً سالح ذو حدٌن
فكما تلعب دورا كبٌر فً نمو االجتماعً لشخصٌة الطفل لها كذلك تأثٌر سلبً
عندما تكون هذه الجماعة دون رقابة او توجٌه من طرؾ األباء ،فٌجد األطفال متسع
من الحرٌة وهذا ٌساعد على الهروب من المدرٌة نهائٌا.
كما هناك سبب ٌعتبر عامال من عوامل التسرب والمدرسً وانتشار االمٌة خاصة
لدى فئة البنات وهو الزواج المبكر لؤلبناء تبعا للعادات وتقالٌد مجتمع معٌن ومنع
الفتٌات للتنقل لمسافات بعٌدة الجل الدراسة ،باالضافة لوسائل اإلعالم المختلفة:
التلفزٌون ،البارابول ،الجرائد الصفراء ،لها أثر سلبً على المجتمع ألنها تساعد
على اإلنحراؾ واالنحالل الخلقً ،لذا أصبح أصبح تالمٌذنا ٌهتمون كثٌرا بما ٌقدمه
االعالم أكثر مما تقدمه المدرسة.
كما أن هناك سبب ٌعتبر عامال هو االخر من عوامل التسرب المدرسً ٌتمثل فً
عدم مساٌرة او عدم ارتباط المناهج بحاجات المجتمع وعدم تلبٌته لمٌوالت األطفال
وهواٌاتهم ألن ذلك ٌقلل من الرؼبة عند االطفال من متابعة الدراسة واإلقبال على
المدرسة ،ضعؾ صلة المدرسة بالمجتمع مما ٌفقد المدرسة تعاون االهل فً حل

مشكالت ؼٌاب الطلبة ،وعدم وجود تشرٌعات قضائٌة تعاقب األولٌاء الذٌن
ٌخرجون أبنائهم من المدرسة او ٌهملونهم لدرجة تدفعهم للتسرب.
 3-1األسباب اإلقتصادٌةٌ :عتبر الجانب االقتصادي من أبرز العوامل المؤدٌة
لتسرب التالمٌذ عن دراستهم وٌمكن ان توضح األسباب اإلقتصادٌة كما ٌلً:
_ انخفاض المستوى المعٌشً لؤلباء فً بعض البٌئات والمناطق وبالتالً عدم قدرة
األب على توفٌر القدر المناسب من التؽذٌة ألفراد أسرته هذا ما ٌنتج عنه تدنً
المستوى الصحً لدى األطفال وما ٌنجم عنه من ضعؾ مستوٌات التحصٌل وعدم
القدرة على مواصلة التعلٌم.
ٌؤدي العوز إلى ٌسوء التؽذٌة وبالتالً ظهور االمراض والضعؾ الجسمانً
والشعور بالنقص،
كما أن األسر الفقٌرة تعمل على تشؽٌل أبناءها فً سن مبكرة إلعانتها فً مصارٌؾ
البٌت ورفع دخل األسرة.
وحسب عبد القادر رمزي " أن تأثٌر المستوى االقتصادي على ظاهرة التسرب
المدرسً ال ٌعتبر عامال رئٌسٌا إذا ما قارنه بالمستوى الفكري ،فالبد أن ٌكون
المجتمع على مستوى من التناسق والتماسك بدرجة تجعله متمٌزا فً اسلوب حٌاته،
وتمكنه من توظٌؾ أنماط التعلٌم العلمً والمهنً.
ومن خالل ما عرضه ٌوسؾ عبد الرحمان المال " فإن تحسٌن األوضاع
االقتصادٌة فً المجتمع قد تكون له عوامل دافعة للتعلٌم ".وتتٌح للتلمٌذ إمكانٌة جٌدة
فً مجال الدراسة باالستعانة بوسائل تقنٌة حدٌثة والتوسع فً إنشاء المدارس
والمؤسسات التعلٌمٌة ،إال أن تحسٌن األوضاع االقتصادٌة من جانب أخر قد ٌساهم
فً إحداث التسرب المدرسً فً حالة عدم اهتمام اآلباء بأهمٌة ؼاٌات التعلٌم ،مما
ٌتٌح للتالمٌذ الحصول على وسائل الترفٌه والتسلٌة ،فانعدام الدافع للتعلٌم والحصول
على شهادة الدراسٌة ،واصبحت األسرة ال تراقب أبناءها سواء فً المدرسة أو بعد

خروجهم منها وال ٌوجد هناك تعاون بٌنها وبٌن المدرسة ،كما أدى الرخاء
االقتصادي إلى االستعانة بالمدرسٌن الخصوصٌٌن ،الذي ٌؤدي بالتالمٌذ إلى عدم
االنتباه لما ٌقدم لهم أو تحولهم إلى عوامل إفساد وفوضى داخل القسم.
فالوضع االقتصادي ذو حدٌن فً تأثٌره على التسرب ،فقد ٌكون عامال فً الحد
منه او ٌساعد على زٌادة حجمه.
 4/1األسباب الثقافٌة:
أ /المحٌط الثقافً الذي ٌعٌش فٌه الفرد  :تعتبر البٌئة الثقافٌة المحٌطة بالفرد إحدى
العوامل الهامة المؤدٌة إلى التسرب المدرسً سواء فً المحٌط الكبٌر المتمثل فً
المؤسسة التعلٌمٌة والمجتمع ككل.
حٌث أن الشخص الذي ٌنشأ فً أسرة محدودة العلم والثقافة إلى جانب تأخر المحٌط
الذي ٌنشأ فٌه ثقافٌا وتربوٌا ،كل هذه الظروؾ ال تزٌد إال فً تأخر األفراد ،وؼالبا
ما تدفعهم إلى التسرب المدرسً لعدم إٌجاد الدارس للمناخ الثقافً المالئم الذي
ٌساعده على التحصٌل ومواجهة المشاكل التربوٌة التً قد تصادفه فً المؤسسة.
للمستوى الثقافً والتعلٌمً أثر فً نجاح أو فشل التلمٌذ ،ألن الوالد األمً أو األم
االمٌة ال ٌستطٌعان أن ٌقوما بدورهما فً رعاٌة األبناء خاصة من الناحٌة التعلٌمٌة،
فال ٌجدون السند الكافً ،إلعانته على فهم الدروس ألن المعلم فً المدرسة ال ٌقدم
إال وصفة جماعٌة تصلح للبعض ،عكس التلمٌذ الذي ٌعٌش وسط أسرة متعلمة
ومثقفة تساعده على فهم االمور المستعصٌة ،فتلعب العائلة دور المكمل للمدرسة فً
رسالتها التعلٌمٌة.
ومما سبق ان المستوى الثقافً لؤلباء له دور فعال فً كافة مراحل تربٌة الطفل
سواء أثناء الدراسة او حتى قبل األلتحاق بالمدرسة من حبث تهٌئة وتأهٌله للدخول
إلٌها.

ب /قلة النشاطات الثقافٌة بالمؤسسة التعلٌمٌة :للنشاطات الثقافٌة صدى كبٌر فً
نفسٌة التلمٌذ فنجد عند سماعه بوجود أنشطة ثقافٌة تحفزه وتشجعه على االستمرار
فً الدراسة وزٌادة تحصٌلهم الدراسً ،حٌث أن المؤسسة التعلٌمٌة التً ال توالً
االهتمام باألنشطة الثقافٌة من مسابقات وندوات تثقٌفٌة وتركٌز على البرامج
الدراسٌة التً تبعث الملل ،ومن ثمة النفور من هذا الجو.
ج /لغة الدراسة  :وتمثل احدى العوامل الثقافٌة التً تساهم فً رفع المستوى
الدراسً او تخفٌظه فكثٌرا ما ٌنشأ الطفل فً وسط ٌتعلم لؽة مخالفة للؽة التً ٌدرس
بها فً المدرسة ،وهذا االختالؾ كثٌرا ما كان سببا فً التسرب المدرسً لعدم فهم
التلمٌذ للمادة المقدمة ،فالقدرات اللؽوٌة للطفل تشكل قاعدة أساسٌة فً اكتساب
واستٌعاب ما ٌلقٌه المدرس.
وظاهرة اختالؾ اللؽة بٌن التلمٌذ والمعلم ،نجدها خاصة فً بعض األسر التً تعتمد
على اللهجات المحلٌة فً تربٌة أبنائها ،وبالتالً صعوبة االتصال بٌن المعلم الذي
ٌستعمل اللؽة الوطنٌة للتعامل مع التلمٌذ الذي ٌجد نفسه بٌن لؽة أسرته ولؽة
المدرسة وهذا بطبٌعة الحال ٌؤثر على تأخره الدراسً وربما التسرب ،وهذه
الظاهرة نجدها متفشٌة أٌضا لدى أبناء المهاجرٌن.
ومما سبق ٌمكن القول ان العامل الثقافً ٌؤثر اٌجابٌا فً العملٌة التعلٌمٌة ،كما
ٌمكن له ان ٌؤثر سلبا فٌها ،حٌث أن تدهور المناخ الثقافً فً األسرة والمدرسة
والمجتمع ككل ٌزٌد من فرص التسرب المدرسً فً أوساط المتمدرسٌن ،وهذا ما
نالحظه فً المجتمع الجزائري من تدنً فً المستوى المعٌشً كذلك انتشار الفقر
والعوز الفادح ،مما جعل قٌمة العلم لدى أفراد المجتمع ال وجود لها ألن المادة
أصبحت الطاؼٌة على القٌم االجتماعٌة.
 -2العوامل الداخلٌة للنظام التربوي:

قد تؤثر البٌئة المدرسٌة والجو المدرسً على التلمٌذ ،فتحول بٌنه وبٌن تحصٌله
الدراسً وٌتم تصنٌؾ البٌئة المدرسٌة كالتالً:
 1-2المعلم :شخصٌة المعلم هً النموذج الذي ٌقتدي به التلمٌذ ،والمعلم الكؾء هو
الذي ٌستطٌع التعامل مع التلمٌذ إلٌصال المعارؾ والمعلومات بشكل جٌد وٌتفادى
كل انفعال ٌؤدي إلى اضطراب العالقة التً بٌنه وبٌن التلمٌذ ،مما ٌجعلهم ٌنفرون
منه وٌكرهون المادة ،وهكذا ٌجد التسرب المدرسً طرٌقا متسعا لهذا التلمٌذ ،وقد
تواجه المعلم مشكلة فً طرٌقة التعامل مع التلمٌذ خاصة و أنهم ٌختلفون من حٌث
االستعدادات والقدرات الفكرٌة والمعرفٌة ،كذلك لسبب تعلم الطفل ضروب الصراع
واالنفعاالت عند الكبار مثل ذلك النقد الذي ٌوجهه اآلباء للمدرسٌن الذي ؼالبا ما
ٌبالػ فٌه ٌجعل المعلمٌن ٌثرون وٌؽضبون دون مبرر ،ومن هنا ٌأتً ضؽط ؼٌر
مناسب من المعلم على التالمٌذ فٌسربون وٌهربون من المدرسة دون ذنب اقترفوه.
كما ان التكوٌن الهش للمعلم ٌجعلة ٌفشل فً الوظٌفة التعلٌمٌة التً أو كلت لذلك
المدرس بدون تكوٌن وال تأهٌل كثٌرا ما ٌدفع المعلم إلى استعمال طرق بالٌة ناتجة
عن أفكاره المسبقة التً لٌس لها عالقة بالعملٌة التعلٌمٌة ،مما ٌؤثر سلبا على سٌر
العملٌة التعلٌمٌة سٌرا حسنا ،إذ بنً على أساس تربوٌة ؼٌر متٌنة وحصر دوره فً
كثٌر من األحٌان فً تلقٌن المواد دون تأهٌله وتشجٌعه على المشاركة فً العملٌة
التعلٌمٌة ،ودون إتاحة الفرصة للتفاعل مع المادة التً ٌعلمها ،ومع البٌئة التً تعلم
فٌها ولها.
لذا كان على المعلم أن ٌوفق فً كٌفٌة التعامل مع التالمٌذ ،وتمكنه من المادة التً
ٌعلمها للمتعلم إذا لم ٌكن هناك توافق بٌنهما فإنه ،حتما سترتفع نسبة التسرب
المدرسً ،والبؽض ٌستخدم طرٌقة تلقٌن المعلومات ،وكأنه وعاء فارغ ٌصب فٌه
ما ٌشاء دون تمكٌنه من استخدام ذكائه وتفكٌره واستخدام التحلٌل و الشروحات لفهم
الدروس ،لذا نجد التلمٌذ ٌفر من المتجمد إلى الجو ٌسلٌه وٌرفه عنه.

التؽٌب المستمر لؤلستاذ ٌؤثر على سٌر عملٌة التعلٌمٌة فإن التؽٌب فً الواقع ٌعطل
عملٌة التحصٌل الجٌد وٌؤثر بالسلب على السٌر الحسن للعمل.
كما ان المعلم الذي ٌتحلى بالقٌم والمبادئ السامٌة تنعكس على شخصٌة التلمٌذ ألنه
ٌعتبر ذلك المعلم هو القدرة والمثل األعلى ،فٌحاول تقلٌده فً شخصٌته فً كل ما
ٌراه فً ذلك المعلم ،وأن شخصٌته ؼٌر سوٌة ومنحطة وٌتحلى بمواصفات ؼٌر
متوفرة فً المعلم النشء ومهنة التعلٌم تعتبر من أشرؾ المهن لذا وجب أن تمارس
على أكمل وجه حتى ال تتفاقم نسبة التسرب المدرسً.
 2-2كفاءة اإلدارة التعلٌمٌة :قد ترتبط ظاهرة التسرب المدرسً باإلدارة المدرسٌة
ألن أي خلل فً اإلدارة قد ٌنجم عنه مضاعفات بٌئٌة سواء على التلمٌذ نفسه أو
على تحصٌله ،ألن اإلدارة التً ال تستطٌع أن تقدم للتلمٌذ التعلٌم والتدرٌب المالئم
ٌصبح عاجز عن الوصول إلى المستوى التعلٌمً ،والمدرسة التً ال تستطٌع توفٌر
أدنى الشروط أو اإلمكانٌات من الكتب والتجهٌزات فٌرى التلمٌذ نفسه فً روتٌن
دائم من الحفظ والتلقٌن دون االعتماد على الجانب التطبٌقً خاصة فً المواد التً
تحتاج إلى ذلك ،وبهذا ٌصبح الروتٌن الدائم سببا فً كره الدراسة ،ثم مؽادرتها
نهائٌا ألنها لم تستطٌع ان تكون فً طلٌعة أمال هذا التلمٌذ ،واألنشطة التربوٌة
والثقافٌة لها دور فعال فً نفسٌة التلمٌذ ألنها تزٌل الكره وال ٌجعله مجرد ملتقً
للدروس فقط و اإلدارة المدرسٌة التً ال تطبق القوانٌن التشرٌعٌة المرسومة لها فال
تستطٌع أن تسٌطر على زمام األمور كما أن التلمٌذ الذي ال ٌخضع إلى أي قانون
ٌٌأس من التعلٌم ثم االبتعاد عن الدراسة ،كما أن التوجٌه إلى الشعب الؽٌر مرؼوب
فٌها والتً ال ٌحبونها ألنها ال تتوافق مع قدراتهم فمثال أقسام التعلٌم التقنً ٌوجه إلٌه
ضعاؾ المعدالت مما ٌجعل تحصٌلهم متدنً وٌؤدي بهم فً األخٌر إلى ترك
المدرسة.

المقاربات السوسٌولوجٌة المفسرة لإلخفاق المدرسً:

1

 /1أطروحة إعادة اإلنتاج:
تعمل المدرسةحسب بوردٌووباسرون وفق تقسٌم المجتمع إلى طبقات ،وهً بذلك
تكرس وتعٌد وتحافظ علىالوضع القائم الذي أنتجهاٌ ،قول " :كل فعل بٌداؼوجً هو
موضوعٌا ً عنؾ رمزي ،ومنذالبداٌة أي قبل ولوجهم(األطفال) المدرسة ؼٌر
متساوٌٌن أمام المدرسة والثقافة؛ أٌؽٌر متساوٌٌن فً الرأسمال الرمزي ،باعتباره
تلك المهارات اللؽوٌة والقٌمٌة التٌتسهل عملٌة التالؤم والتواصل التربوي" .وٌؤدي
هذا الوضع إلى إعادة اإلنتاج من خاللسعً المدرسة إلى الحفاظ على وظٌفتها فً
إعادة إنتاج المعاٌٌر الثقافٌة واللؽوٌة،وهً حسب بوردٌو دائما ً معاٌٌر الطبقة
السائدة ،إنها أقرب إلى لؽة المسٌطرٌن

.

ومن أجل توضٌح ذلك ،عمد بوردٌو إلى نحت معجم مفاهٌمً جدٌد ٌمكن تلخٌصه
إلى جانبالرأسمال الرمزي فً االٌتوسواألبٌتوس؛ وٌعنً األول ذلك النظام القمعً
المستبطنبعمق ،الذي ٌشتؽل لصالح الطبقات المسٌطرة ،ما ٌفرز األبٌتوس كتهٌؤ
ذهنً واستعدادداخلً لدى األفراد لقبول السٌطرة ،وهو ما ٌسعى النظام التربوي إلى
ضمانه من خاللتعسؾ ثقافً ٌعٌشه طفل الطبقات الدنٌا ،حسب بوردٌو ،بفعل ما
تفرضه ثقافة المدرسة منعزلة ،فٌما ٌستفٌد طفل المسٌطرٌن من االستمرارٌة
والتكامل بٌن ثقافته وثقافةالمدرسة ،ما ٌسهل للثانً عملٌة التوافق ،وٌحرم طفل
الطبقات الدنٌا من ذلك لٌحكمعلٌه باالؼتراب واالنفصال عن ما تقدمه المدرسة من
منتوج .كما ٌؤدي فً الوقت نفسهإلى اؼترابهم عن الطبٌعة وعن ذواتهم ،وذلك
بفعل اشتؽال النظام التربوي خارج اإلطارالمرجعً الثقافً لطفل الطبقات الدنٌا،
فٌصبح ما تروجه المدرسة شٌئا ً خارجٌا ً عنالطفل ،ولٌس جزءاً من طبٌعته ،ما ٌولد
لدٌه شعوراً بالبؤس وعدم الرضا والفشاللمسبق .فطفل الطبقة الدنٌا ٌعٌش قطٌعة
وتناقضا ً بٌن ثقافته وثقافة المدرسة ،ومنثمة فإن توافقه ٌؽدو ،حسب
 )1عزٌز مشواط كاتب و باحث مؽربً:سوسٌولوجٌا الفشل الدراسً.

)،(perrenaudمعقداً ما دام التوافق مشروطا ً بعملتٌاالنحالل من الثقافة
) ،(déculturationثم ثانٌا ً بعملٌة المثاقفة

(acculturation).

تحصر أطروحة بوردٌو األهداؾ الضمنٌة للمدرسة فً خدمة الطبقة المسٌطرة،
ومن ثمةفإن النجاح المدرسً ٌكون من نصٌب هذه األخٌرة ،فً حٌن أن الفشل
الدراسً الناتج عنانعدام التكامل بٌن المدرسة والطبقة الدنٌا ٌكون من نصٌب أبنائها.
 /2اتجاه العائق السوسٌوثقافً:

ٌعتبر الوسط األسري عامالً أساسٌا ً ومسؤوالً عن التوافقالدراسً للطفل ،وٌقوم هذا
االتجاه على اعتبار أساسه :إن الوسط األسري المنخفض وسطجاؾ ومحبط وال
ٌساعد على النمو ،وبالتالً ٌؤدي إلى معوقات ،فً حٌن أن المنحدرٌن منأوساط
محظوظة ٌستفٌدون من هذا العامل ،وٌعزو هذا االتجاه الالمساواة والفشل
الدراسٌإلى أسباب خارجٌة عن المؤسسة المدرسٌة

.

ٌقول بٌرنو" :نعرؾ جٌداً أن كاللمتعلمٌن ٌنحدرون من ثقافة هً ثقافة أسرهم
وأحٌائهم ،ومجموعات االنتماء وكذاالطبقات االجتماعٌة ،إنهم كل حسب انتمائهم،
ورثة ،ؼٌر أن السوق المدرسً

)ٌ (le marché scolaireجعل من بعض

اإلرث ٌزن ذهباً ،فً حٌن ٌشكل إرث آخر عملة رخٌصة .إناألطفال الذٌن نموا بٌن
الكتب وفً خضم نقاشات ثقافٌة ال ٌحسون باالؼتراب عندماٌلجون المدرسة ،وهم
لٌسوا مؽتربٌن ،إال من األشكال الخاصة للفعل التربوي ،وللعالقاتالتربوٌة .أما أولئك
الذٌن ترعرعوا فً مساحات جرداء وأمام تلفزٌون تفصلهم عنهمسافات ،فإنه علٌهم
قطع مسافات طوٌلة ما دام ال شًء ٌتحدث إلٌهم ال األشٌاء والاألشخاص وال
األنشطة.

ٌلتقً إذن بٌرنو مع بوردٌو فً اعتبار الثقافة المكتسبةفً الوسط األسري محدداً
لتوافق الطفل مع محٌطه المدرسً الجدٌد أو عدم توافقه ،كماأن الثقافة المدرسٌة

تحدد نوع المكانة االجتماعٌة التً ٌشؽلها الفرد ،ما ٌفرز نوعاًمن العالقة المتبادلة
بٌن المدرسة والولوج إلى عالم الشؽل .وفً هذا الصددٌ ،قولمٌشٌل لوبرو" :إن
المستوى االجتماعً لآلباء ٌحدد بدوره المستوى المدرسً والثقافٌلؤلبناء ،وهذا
األخٌر ٌحدد بدوره المستوى االجتماعً لهؤالء أنفسهم :إن الثعبان ٌعضذٌله ".

/3اتجاه االختالف أو الثقافوٌة النسبٌة:

إن اختالؾ اإلرث الثقافٌبٌن الفئات االجتماعٌة ال ٌعنً أن ما ٌوجد فً الثقافة
الشعبٌة هو عائق ،بل إنالمدرسة ال تقبله وال تتعامل معه مفضلة إرث الطبقات
الوسطى .

وقد أوضح بٌرتلوبـ"أن العائق الثقافً لٌس سوى الوجه اآلخر لما ٌسمٌه بوردٌو
باإلرث الثقافً ،لكنكٌؾ تؤثر ثقافة المدرسة النخبوٌة فً إنتاج الفشل الدراسً؟ ".
ٌعرؾ علماءاالجتماع ثقافة النخبة باعتبارها "ثقافة األشخاص األكثر تعلماً ،إنها
ثقافة تنبع منأمهات الكتب التً تؤسس فً األطفال التقلٌد الثقافً للطبقات الراقٌة،
من قبٌل زٌارةالمسارح ،والتردد على المكتبات ،وؼٌرها من األنشطة

".

إن الثقافة بهذا المعنىفعالٌة إنسانٌة ال تنفصل عن شروط إنتاجها ،ومن ثمة فإن
النخبة لٌست سوى ثقافة ضمنثقافات أخرى ،وهو ما ٌطرح إشكاالً معقداً بخصوص
إمكانٌة وضع حدود فاصلة بٌنالثقافات .إن األمر صار صعبا ً على خالؾ الماضً،
فقد كان باإلمكان وضع حدود فاصلةبٌن الثقافات ،وبالتالً تحدٌد هذه الثقافة بكونها
زراعٌة أو عمالٌة أو بدوٌة ،أمااآلن ،فإن وسائل اإلعالم أحرقت األوراق وأنهت
الحدود الفاصلة ".

 /4اتجاه نموذج النسقً التركٌبً:

إذا كانت مقاربة إعادة اإلنتاج بمختلؾ تٌاراتها عمدتإلى دراسة المدرسة باعتبارها
علبة سوداء حسب تعبٌر ) (Foquinالتً من خاللها تتمإعادة اإلنتاج االجتماعً
واستمرارٌة الثقافة المسٌطرة ،فإن منظري الحراك االجتماعٌاقتصروا على دراسة
المدرسة من الخارج ،محاولٌن الحد من حماس الخطاب األٌدٌولوجٌوالسٌاسً الذي
ساد خالل السبعٌنٌات والثمانٌنٌات .

وهكذا ٌصبح الفشل الدراسٌوعدم تكافؤ الفرص االجتماعٌة "نتٌجة مجموعة معقدة
من المحددات التً ال ٌمكن تصورهامنعزلة بعضها عن البعض ،وإنما ٌجب التعامل
معها كمجموعة تشكل نسقا ً".
ٌقدمراٌمونبودون نموذجا ً لهذه المقاربة ،حٌث انطلق من معطٌات عدٌدة حصرها
فً شكل منالبناء العالئقً ٌتمتع بدرجة مقبولة من العمومٌة وٌستجٌب لمعاٌٌر
التكمٌم والبساطة،وبنى علٌها نموذجا ً مركبا ً للعمل على صٌؽة فرضٌات بسٌطة على
الشكل التالً :المنشأالعائلً ,ومستوى الدراسة ،والوضع االجتماعً
وانطالقا ً من عالقة العناصرالثالثة ،قدم نموذجا ً لمسارات التمدرس ،والتراتبٌة
االجتماعٌة ،فعدم تكافؤ الفرص،حسب بودون ،تنجم بالضرورة عن التقاء نسقٌن:
نسق المواقع االجتماعٌة ونسق المساراتالدراسٌة ،لٌخلص إلى أن الالمساواة إذا
كانت ناتجة عن التراتبٌة االجتماعٌةوالهرمٌة المدرسٌة ،فإن تركٌبهما ٌزٌد
وٌضاعؾ من الالمساواة ،كما أن تحقٌق تكافؤالفرص التعلٌمٌة ال ٌقضً على
الالمساواةاالجتماعً.
ة

.

ولمعرفة أثر المجتمعالتراتبً على تكافؤ الفرص ،فإن بودون ٌقدم نموذج أفراد
مختلفٌن فً مواقعهم ،حٌثٌعتبر أن موقعهم ٌجبرهم على القٌام باختبارات وقرارات
متباٌنة فً مختلؾ مراحاللتوجٌه المدرسً ،لنحصل من جهة على إنتاج بصورة
مبنٌة ،ومن جهة أخرى على ظاهرةإضافٌة ال استمرار األفراد فً موقعهم .وتبعا ً
لنفس النموذج التفسٌري النسقً المبنٌعلى عدد من الظواهر اإلحصائٌة (منافذ
الشؽل ,الدراسة ,والمواقع ،والمعطٌاتالسوسٌولوجٌة) المولدة لعدم تكافؤ الفرص،
ٌدرج بودون تلك العالقة القائمة بٌنالهٌمنة وبنٌة الجدارة واالستحقاق فً الحراك
االجتماعً؛ أي أن كفاءات األفراد ناتجةعن منشئهم االجتماعً المرتفع ،فً حٌن
أن بنٌة االستحقاق تعنً أن مستوى الدراسة هوالذي ٌحدد الموقع االجتماعً
لؤلفراد.

