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تُعَددد ظدداهرة التسددرب المدرسددي مددن أصددعم المشدداك التددي تعدداني منهددا الدددول بصددفة عام دة
وجمهورية مصر العربية بصفة خاصة ،ويقصدد بالتسدرب الدراسدي أن يتدرت التلميدذ المدرسدة قبد
إتمامه المرحلة التعليمية ،وينجم عن هذا عدم انتفاع المتعلم بالمعارف والخبدرات والمهدارات التدي
تؤثر في نضجه الجسمي والعقلي واالجتماعي والوجدداني أأحمدد عبيددات  2011ص  )40وهندات
بعض المؤشرات للتسرب منها عدم شعور الطالم باالكتفاء والتقصير في أداء الواجبات واالنقطاع
المتكرر عن الحضور إلى المدرسة أعمر عبد الرحيم نصر هللا  ،2004،ص  )478ويُعد عام الفقر
من أحد األسباب الرئيسدية وراء ظداهرة عمالدة األطفدال ،حيدث ترسد األسدر ذات الددخ المدنخفض
أط فالهددا للعمد  .ولقددد قامددت الباحثددة بددةجراء الدراسددة علددى عينددة قوامهددا أ )232فددردا مددن معلمددي
المدددارس اإلبتدائيددة بمحافظددات المنيددا وأسدديوط وسددوهاج ،كددذل قامددت الباحثددة بتحليدد الوثددائق
والسددجالت الخاصددة بمددديريات التربيددة والتعلدديم بمحافظددات الصددعيد ،كمددا قامددت باسددتخدام اسددتبيان
يهدف إ لى التعرف على واقع التسرب واألسباب المؤدية إليه ،ثم أدرجت مقترحات الوقاية والعدالج
من ظاهرة التسرب من وجهة نظر المعلمين.

الكلمات المفتاحية  :التسرب ،االنقطاع ،عمالة األطفال ،عينة الدراسة ،استبيان.
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The phenomenon of school dropout in Egyptian schools causes and motives
from the viewpoint of school teachers in Upper Egypt
Noha Muhammad Kamal Muhammad
Minia University\ Egypt

Abstract
The phenomenon of school dropout is one of the most difficult
problems faced by countries in general and the Arab Republic of Egypt in
particular. The school dropout means that the learner abandons schooling
before terminating the educational stage and this have serious consequences:
for instance the learner won’t be able to benefit from the
knowledge, experiences and skills necessary for his physical, mental and
emotional maturity. (Ahmed Obeidat, 2011, p. 40). Poverty and inadequate
financial resources are the main source of this problem. As low-income families
send their kids to pursue a profession to supply the family with money
resources rather than continuing their school. The researcher gas applied the
search on a sample consists of (323) teachers from Upper Egypt teachers and
then uses a questionnaire that contains three axes. To calculate the validity of
the internal consistency of the questionnaire, the researcher applied it to a
sample of (30) individuals From the research community and not from the
original sample of the research, where the correlation coefficients ranged
between (0.91: 0.59).
Key words: dropout, child labor, study sample, questionnaire.

المقدمة ومشكلة البحث
علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرغم مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن
اهتمام الدولة في مكافحة هذه الظاهرة من خالل توقيعها على معظىم االتفاقيىات
والقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوانين والمعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىايير الدوليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة المناهضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة لعمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل
 للمنظمىىىىىىىىىىىة1973 سىىىىىىىىىىىنة138 األطفىىىىىىىىىىال كاالتفاقيىىىىىىىىىىىة الدوليىىىىىىىىىىىة رقىىىىىىىىىىم
 سىىىىىىىنة18  والتىىىىىىىي حىىىىىىىددت السىىىىىىىن األدنىىىىىىىى للعمىىىىىىىل بىىىىىىى،الدوليىىىىىىىة للعمىىىىىىىل
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والتىىىىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىىىىادقت عليهىىىىىىىىىىىىىا بتىىىىىىىىىىىىىاريخ  30أبريىىىىىىىىىىىىىل سىىىىىىىىىىىىىنة 1984
واالتفاقية الدولية رقم  182سنة  1999التي صادقت عليها في سنة  2000والمت
علقة بالقضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال وكذا اتفاقيات حقوق الطفل إال أن
تلك الظ اهرة في زيادة ملحوظة وال توجىد أشىكال مىن السىعي نحىو القضىاء علىي
تلك الظاهرة غي الوقت الحالي (مكتب العمل الدولي.)2002 ،
وهنىىىاك العديىىىد مىىىن المؤشىىىرات التىىىي تبىىىين المراحىىىل األولىىىى للتسىىىرب
المدرسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي للتالميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ والتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن
أهمهىىىىىىىا عىىىىىىىدم التنسىىىىىىىيق بىىىىىىىين اإلطىىىىىىىار التعليمىىىىىىىي الىىىىىىىذي يتواجىىىىىىىد فيهىىىىىىىا
الطالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب والطالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب نفسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه ومتطلباتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه وعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدم
شىىىىىىىىىىىىىعوره باالكتفىىىىىىىىىىىىىاء مىىىىىىىىىىىىىن وجىىىىىىىىىىىىىوده داخىىىىىىىىىىىىىل هىىىىىىىىىىىىىذا اإلطىىىىىىىىىىىىىار،
والتقصىىىىىىىىىىىىىىير فىىىىىىىىىىىىىىي أداء الواجبىىىىىىىىىىىىىىات المطلوبىىىىىىىىىىىىىىة منىىىىىىىىىىىىىىه والبىىىىىىىىىىىىىىدء
بانقطاعىىىات وتىىىأخيرات متباعىىىدة عىىىىن المدرسىىىة ،هىىىذه المواقىىىف والسىىىىلوكيات
يجىىىىىىىىىىىىب أن تكىىىىىىىىىىىىون بمثابىىىىىىىىىىىىة منبىىىىىىىىىىىىه أو مؤشىىىىىىىىىىىىر بىىىىىىىىىىىىأن الطالىىىىىىىىىىىىب
موجىود فىي الخطىوات األولىى إلىى التسىىرب النهىائي مىن اإلطىار المدرسىي الىىذي
يوجد فيه (عمر عبد الرحيم نصر هللا  ، 2004 ،ص. )478
ويعد عامل الفقر أحد األسباب الرئيسية وراء ظاهرة عمالة األطفال فىي
الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدول الناميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة ،وهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو
القىىوة المحركىىة والكامنىىة وراء معظىىم حىىاالت توجىىه األطفىىال نحىىو العمىىل بتلىىك
المجتمعىىات ،وقىىد أكىىدت العديىىد مىىن الدراسىىات التىىي أجريىىت فىىي مجىىال التسىىرب
الدراسىىىىىىىىي أن الفئىىىىىىىىات الفقيىىىىىىىىرة بهىىىىىىىىذه المجتمعىىىىىىىىات هىىىىىىىىي التىىىىىىىىي تىىىىىىىىدفع
بأبنائهىىىىا إلىىىىى سىىىىوق العمىىىىل بىىىىىدال مىىىىن المدرسىىىىة ،حيىىىىث أشىىىىارت الدراسىىىىىة
إلى أن هناك رابطا بين مستويات المعيشة وعمالة األطفال ،فاألسر ذات الىدخل
المىىىىىنخفض هىىىىىي األكثىىىىىر عرضىىىىىة إلرسىىىىىال أطفالهمىىىىىا إلىىىىىى سىىىىىوق العمىىىىىل
سىىىىواء كىىىىان ذلىىىىك طوعىىىىا لزيىىىىادة دخىىىىل األسىىىىرة لمواجهىىىىة متطلبىىىىات العىىىىيش
وتحمىىيلهم قسىىطا مىىن المسىىؤولية تجىىىاه إعالىىة أسىىرهم أو ملزمىىي؛ وذلىىك لعىىىدم
قىىىىدرتهم علىىىىى دفىىىىع مصىىىىاريف المدرسىىىىة ،وبالتىىىىالي يىىىىتم التخلىىىىي تلقائيىىىىا عىىىىن
مقاعد الدراسة (. )Lana Osment , 2014 , p21
ويعد التسرب من المدرسة ظاهرة موجودة في كل دول العالم وال يكىاد
يخلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو أي مجتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع أو واقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع تربىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوي
من هذه الظاهرة إال إن درجة حىدتها تتفىاوت مىن مجتمىع إلىى آخىر ومىن مرحلىة
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دراسىىىىىىىىىىىية إلىىىىىىىىىىىى أخىىىىىىىىىىىرى ،لىىىىىىىىىىىذا تعىىىىىىىىىىىد ظىىىىىىىىىىىاهرة التسىىىىىىىىىىىرب مىىىىىىىىىىىن
أخطر الحاالت التي تضعف من كفاءة النظام التربوي وحسىن اسىتثماره للمىوارد
المتاحىىة فيىىه سىىواء كانىىت فىىي المدينىىة أو الريىىف ،إذ إن أضىىرارها تلحىىق بىىالفرد
نفسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه فتعطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزءا كبيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرا مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن
طاقتىىه وتتىىرك فىىي نفسىىه خيبىىة األمىىل ومىىرارة الفشىىل وأضىىرار تلحىىق لحركىىة
التنمويىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
المجتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع ومشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاريعه
التىي هىىي أول مىا تتطلبىىه اإلعىداد الىىالزم مىن القىىوى البشىرية إلدارة دفعىىة العمىىل
واسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتمرار دورانىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه ،وعنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد
إمعان النظر إلى موضوع التسرب نجد إن هناك أضرارا اليمكن تجاهلها ألنهىا
تنخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي جسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم المجتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع
التربوي وتصيبه بعلل توهنه على مر األيام فالدراسات التجريبية والتتبعية بينىت
أن التالميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذين
يتركىىون الدراسىىة سىىوف يكىىون ارتىىدادهم إلىىى العمىىل أمىىرا الشىىك فيىىه  ،فهىىؤالء
المتسىىىىىىىربين سىىىىىىىوف ينخرطىىىىىىىون فىىىىىىىي سىىىىىىىوق العمىىىىىىىل آجىىىىىىىال أم عىىىىىىىاجال ،
وتكمىىىىىىىىن المشىىىىىىىىكلة فىىىىىىىىي هىىىىىىىىذا االنخىىىىىىىىراط فىىىىىىىىي كىىىىىىىىونهم عناصىىىىىىىىر أو
قىىوى عاملىىة لىىم تعىىد قىىادرة علىىى مزاولىىة األعمىىال بجىىدارة وكفىىاءة لمىىا يتميىىز بىىه
السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوق مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن تطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىور فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي مكوناتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه
ومتطلباته حيث حلت أآلت التكنولوجيا محل القوة البدنيىة التىي تحتىاج إلىى أفىراد
قادرين .
لقد ساعدت ظروف عديدة في زيادة حالة تسرب الطلبة فزيادة الجهل و
التخلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىف وانخفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاض دخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل األسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرة
وانشغال اآلباء واألمهات في العمىل ومىا تتطلبىه المهىن التىي يمتهنوهىا مىن أيىدي
عاملىىىىة وحاجىىىىة اآلبىىىىاء إلىىىىى األبنىىىىاء كقىىىىوى عاملىىىىة وخاصىىىىة فىىىىي المنىىىىاطق
الريفيىىىىىىىىىىة سىىىىىىىىىىىاعدت فىىىىىىىىىىىي زيىىىىىىىىىىىادة حالىىىىىىىىىىة تسىىىىىىىىىىىرب الطلبىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىن
التعلىىىىىيم ليسىىىىىاندون أبىىىىىائهم وأمهىىىىىاتهم فىىىىىي الحصىىىىىول علىىىىىى لقمىىىىىة العىىىىىيش ،
كمىىىىىىىىىىىىىا إن غيىىىىىىىىىىىىىاب الىىىىىىىىىىىىىوعي الثقىىىىىىىىىىىىىافي والظىىىىىىىىىىىىىروف والمشىىىىىىىىىىىىىكالت
األسرية التي تتعرض لهىا بعىض األسىر منهىا حىاالت االنقسىام العىائلي والطىالق
فىىىىىىىىىىىىىىىىىىي األسىىىىىىىىىىىىىىىىىىرة وكثىىىىىىىىىىىىىىىىىىرة الخالفىىىىىىىىىىىىىىىىىىات بىىىىىىىىىىىىىىىىىىين األبىىىىىىىىىىىىىىىىىىوين
وكبىىىىىىىىر حجىىىىىىىىم األسىىىىىىىىرة وازديىىىىىىىىاد عىىىىىىىىدد األوالد فىىىىىىىىي البيىىىىىىىىت الواحىىىىىىىىد
الصغير المساحة وانشغال اآلبىاء عىن أبنىائهم فىي العمىل خىارج المنىزل لسىاعات
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طويلىىة أو عىىدم تحملهىىم لمسىىؤولياتهم قىىد أسىىهم إسىىهاما كبيىىر فىىي تفشىىي حالىىة
التسرب وبنسب عالية .
ولتوضيح خطورة الظىاهرة فقىد رصىد الجهىاز المركىزى للتعبئىة العامىة
واإلحصاء بمصر عىدد المتسىربين مىن التعلىيم مىن إجمىالى سىكان مصىر خاصىة
من هم فى الفئة العمرية من  20 -6سنة  ،حيث بلغ إجمالى عدد المتسىربين مىن
التعليم فى هذه الفئة العمرية  1.122مليون طالب يتركز معظمهم فىى محىافظتى
الجيزة وسوهاج  ،ووفقا لألرقام واإلحصاءات التى رصدها وأعلنها الجهىاز فىى
نتائجه عن تعداد مصر األخير  2018 / 2017حول ظاهرة التسرب من التعلىيم
للطىىالب فىىى الفئىىة العمريىىة مىىن  20 -6عىىام أن هنىىاك نحىىو  321.8ألىىف طالىىب
متسرب من المرحلىة االبتدائيىة و  451.6متسىرب مىن المرحلىة اإلعداديىة ومىن
المرحلة الثانوية يوجد نحو  349ألف متسىرب  ،وقىد احتلىت  5محافظىات قائمىة
األعلى من حيث أكثر المتسربين من التعليم بها حيث جاءت مجافظة الجيزة فىى
المركىىز األول إذ يوجىىد بهىىا نحىىو  105ألىىف متسىىرب تليهىىا محافظىىة سىىوهاج ب ى
 95.2ألىىىف متسىىىرب واحتلىىىت محافظىىىة أسىىىوان المركىىىز الثالىىىث بىىى  91.9ألىىىف
متسرب من التعليم وفى المركز الرابع جىاءت محافظىة البحيىرة حيىث يوجىد بهىا
 88.7ألف متسرب و 82.7ألف متسىرب بمحافظىة أسىيوط التىى احتلىت المرتبىة
الخامسة فى المحافظات األعلى انتشارا لهذه الظاهرة  ،وفىى المقابىل تمثلىت أقىل
 5محافظىىات فىىى احتوائهىىا ألقىىل عىىدد مىىن المتسىىربين محافظىىات الىىوادى الجديىىد
وجنوب سيناء والبحر األحمر والسويس وبورسعيد .
وعلىىىى مسىىىتوى محافظىىىات الصىىىعيد اعتبىىىرت محافظىىىة الجيىىىزة أعلىىىى
المحافظات فى وجود أكبر عدد من المتسربين بالتعليم بها  ،وفى المقابىل جىاءت
محافظىة األقصىر كأقىل تلىك المحافظىات بوجىود  15.8ألىف متسىرب بهىا  ،وفىىى
باقى محافظات الصعيد جاء عىدد المتسىربين مىن التعلىيم بكىل محافظىة كالتىالى :
 52.4ألىىىف متسىىىرب بمحافظىىىة بنىىىى سىىىويف و 62.1ألىىىف بىىىالفيوم و 70.3ألىىىف
متسرب بمحافظة المنيا  ،أما فى محافظة أسيوط بلغ عدد المتسىربين مىن التعلىيم
بها  82.7ألف متسرب وفى قنا  52ألف .
لذا أصبح من الضروري التنبيه إلى مشكلة التسرب الدارسي في مصىر
وإلقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء الضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوء علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبباتها ودوافعهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا
ومحاولىة إيجىاد حلىول لعالجهىا والقضىاء عليهىا نهائيىا ً ومنىع تفشىيها  ،إن دراسىة
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مشىىىىىىىىىىىىىاكل هىىىىىىىىىىىىىذا التعلىىىىىىىىىىىىىيم وبخاصىىىىىىىىىىىىىة تلىىىىىىىىىىىىىك المشىىىىىىىىىىىىىاكل التىىىىىىىىىىىىىي
تعمىىىىىىىىىل علىىىىىىىىىى هىىىىىىىىىدر وضىىىىىىىىىياع الطاقىىىىىىىىىات البشىىىىىىىىىرية والماديىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي
النظام التعليمي ومنها مشكلة التسرب من االهمية فىي العصىر الحىالي  ،وبالتىالي
تأتي أهمية الدراسىة الحاليىة فىي التعريىف بأسىباب ودوافىع تلىك الظىاهرة ووضىع
الحلول للوقاية منها وخاصة مىع نىدرة الدراسىات علىي حىد علىم الباحثىة التىي
قامىىت بوضىىع مقترحىىات لحىىل تلىىك الظىىاهرة  ،ممىىا اسىىتثارة دافعيتهىىا للقيىىام بتلىىك
الدراسىىة كمحاولىىة للوصىىول الىىى حلىىول مبتكىىرة للقضىىاء علىىي ظىىاهرة التسىىرب
المدرسي .
هدف البحث :
يهدف البحث الحالي إلى دراسة واقع ظاهرة التسىرب مىن المدرسىة فىي
المىىدارس المصىىرية مىىن وجهىىة نظىىر معلمىىي المىىدارس فىىي الصىىعيد  ،وذلىىك مىىن
خالل التعرف علي :
 -1أسباب ظاهرة التسرب من المدرسة في المدارس المصرية .
 -2الدوافع من ظاهرة التسرب من المدرسة في المدارس المصرية .
 -3مقترحىىات الوقايىىة والعىىالج مىىن ظىىاهرة التسىىرب مىىن المدرسىىة فىىي
المدارس المصرية .
تساؤالت البحث :
 -1ما هي أسباب ظاهرة التسىرب مىن المدرسىة فىي المىدارس المصىرية
من وجهة نظر معلمي المدارس في الصعيد ؟
 -2مىىا هىىي الىىدوافع مىىىن ظىىاهرة التسىىرب مىىىن المدرسىىة فىىي المىىىدارس
المصرية من وجهة نظر معلمي المدارس في الصعيد ؟
 -3ما هي مقترحات الوقايىة والعىالج مىن ظىاهرة التسىرب مىن المدرسىة
في المدارس المصرية من وجهة نظر معلمي المدارس في الصعيد ؟
مصطلحات البحث :
التسرب المدرسي :
تىىرك الطالىىب الدراسىىة قبىىل نهايىىة المرحلىىة التىىي سىىجل فيهىىا (العامىىدي ،
 ، 2002ص. )193
عمالة األطفال :
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هىىىىو العمىىىىل بىىىىأجر أو بىىىىدون أجىىىىر  ،والقيىىىىام بالنشىىىىاطات التىىىىي تىىىىؤثر
علىىىى األطفىىىال جسىىىديا وعقليىىىا واجتماعيىىىا  ،وتحىىىرمهم مىىىن حقهىىىم فىىىي التعلىىىيم
 ،وتكون خطيرة عليهم  ،وهو العمل الذي يضىع أعبىاء ثقيلىة علىى الطفىل ويهىدد
سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمته وصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحته ورفاهيتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه
 ،والعمىىل الىىذي يسىىتفيد مىىن ضىىعف الطفىىل وعىىدم قدرتىىه عىىن الىىدفاع عىىن حقوقىىه
،وهو العمل الذي يستغل عمالة األطفال كعمالة رخيصة وبديلة عن عمىل الكبىار
 ،والذي يستخدم وجود األطفال وال يساهم في تنميتهم  ،والذي يعيق تعليم الطفل
وتدريبه ويغير حياته ومستقبله (مكتب العمل الدولي  ، 1993 ،ص. )20
الدراسات السابقة :
 -1دراسة " محمد عبود الحراحشة  ،أمينة عبد المولي حمىد " ()2016
وهدفت إلى أسباب ظاهرة التسىرب الدراسىي والتعىرف علىي دور المدرسىة
والمؤسسات المجتمعية في الحد منها  ،واستخدم الباحثان المنهج الوصىفي ،
كما اختار الباحثان عينة عمدية من مجتمع الدراسىة وتكونىت عينىة الدراسىة
من ( )144مديرا ً ومعلما ً وولي أمر  ،وكانت من أهىم النتىائج دور المدرسىة
والمؤسسات المجتمعية في الحد من ظاهرة التسرب الدراسي كان متوسط ،
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعىزي ألثىر متغيىر الجىنس والمسىمي
الوظيفي .
 -2دراسىىىىىىىىة " عىىىىىىىىادل علىىىىىىىىي صىىىىىىىىديق حىىىىىىىىاج أحمىىىىىىىىد " ()2013
وهىىدفت إلىىى معرفىىة أسىىباب التسىىرب الدراسىىي بىىين تالميىىذ مرحلىىة التعلىىيم
ا ْ
الساسي بمدينة شندي والريىف الجنىوبي والتعىرف علىي حجىم الظىاهرة فىي
مدارس البنين والبنات والكشىف عىن ارتفىاع ظىاهرة التسىرب الدراسىي بىين
الحلقات ومقارنة نسب التسرب في مدارس مدينة شندي مع مىدارس الريىف
الجنىىىىىىىىىىىىىىىوبي  ،واسىىىىىىىىىىىىىىىىتخدم الباحىىىىىىىىىىىىىىىث المىىىىىىىىىىىىىىىىنهج الوصىىىىىىىىىىىىىىىىفي ،
كما اختار الباحىث عينىة عشىوائية مىن مجتمىع الدراسىة علىي النحىو التىالي :
( )60معلمىا ً ومعلمىىة مىىن مىىدارس مدينىىة شىىندي و ( )60معلم ىا ً ومعلمىىة مىىن
مىىىىىىىدارس مدينىىىىىىىة الريىىىىىىىف الجنىىىىىىىوبي  ،وكانىىىىىىىت مىىىىىىىن أهىىىىىىىم النتىىىىىىىائج
للتسىىرب الدراسىىي أسىىباب منهىىا االسىىباب المدرسىىية واالسىىباب االقتصىىادية
واالسباب االجتماعية واالسباب الصحية  ،أن البنين أكثر تسىربا ً مىن البنىات
 ،أن التسرب الدراسي نجده بصورة واضحة عند الجنسين في الحلقة الثالثة
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 ،التسىىىىىىىىىرب الدراسىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىي مدينىىىىىىىىىة شىىىىىىىىىندي بنسىىىىىىىىىبة متوسىىىىىىىىىطة ،
التسرب الدراسي في الريف الجنوبي بنسبة كبيرة. .
 -3دراسىىىىىىىىىة " محمىىىىىىىىىد فىىىىىىىىىؤاد سىىىىىىىىىعيد أبىىىىىىىىىو عسىىىىىىىىىكر " ()2009
وهىىىىىىىىىىىدفت إلىىىىىىىىىىىى التعىىىىىىىىىىىرف علىىىىىىىىىىىى دور اإلدارة المدرسىىىىىىىىىىىية فىىىىىىىىىىىي
مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدارس البنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات الثانويىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي
مواجهة ظاهرة التسرب الدراسي بمحافظات غزة وسىبل تفعيلىه  ،والوقىوف
علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى واقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع التسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرب فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي
هذه المدارس ومعرفة درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدورها في الحد من
هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذه الظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاهرة
ومعرفة أثر كل من سنوات الخدمة والمؤهل العلمي ومكان السكن علىى در
جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة ممارسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة اإلدارة
المدرسية لدورها في الحد من هذه الظاهرة من وجهة نظر عينة الدراسة
البىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالغ عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىددهم ( )68مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىديرة ،
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي موظفًا إستبانة واحدة كأداة للىد
راسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة مكونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن ()39
فقرة موزعة على مجالين هما المجال التربوي والمجال االجتماعي إضىافة
إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىؤال مفتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوح حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبل
مقترحة لتفعيل دور اإلدارة المدرسية للحد من ظاهرة التسرب  ،وكانت من
أهىىىم النتىىىائج حصىىىل المجىىىال التربىىىوي علىىىى المرتبىىىة األولىىىى بىىىوزن نسىىىبي
( )%80.94والىىىىىىىىىىىىىىىذي يبىىىىىىىىىىىىىىىين قيىىىىىىىىىىىىىىىام مىىىىىىىىىىىىىىىديرات المىىىىىىىىىىىىىىىدارس
بىىىواجبهن فىىىي كثيىىىر مىىىن الجوانىىىب التربويىىىة وهىىىي مقبولىىىة بالنسىىىبة ألداء
مىىىىىىىىىىىىىىىىىديرات المىىىىىىىىىىىىىىىىىدارس مىىىىىىىىىىىىىىىىىن أجىىىىىىىىىىىىىىىىىل الحىىىىىىىىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىىىىىىىىن
ظىىىىىىىىىىىىىاهرة التسىىىىىىىىىىىىىرب فىىىىىىىىىىىىىي المىىىىىىىىىىىىىدارس الثانويىىىىىىىىىىىىىة للبنىىىىىىىىىىىىىات ،
حصىىل المجىىال االجتمىىاعي علىىى المرتبىىة الثانيىىة بىىوزن نسىىبي ()80.17%
والذي يبين العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي من أجل الحد من ظاهرة
التسىىىىىىىىىىىىىىرب المدرسىىىىىىىىىىىىىىي وهىىىىىىىىىىىىىىو بحاجىىىىىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىىىىىى تفعيىىىىىىىىىىىىىىىل ،
ال توجىىىىىىد فىىىىىىىروق ذات داللىىىىىىة إحصىىىىىىىائية تعىىىىىىزى لكىىىىىىىل مىىىىىىن متغيىىىىىىىر
سنوات الخدمة والمؤهل العلمي والمديرية التي تتبع لها المدرسة .
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 -4دراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة " ماجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد الربيعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي "
( )2007وهدفت إلى التعرف على ظىاهرة التسىرب فىي العىراق مىن التعلىيم
االبتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدائي واألسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىباب واآلثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار والمعالجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات ،
واسىىىىتخدم األسىىىىلوب المسىىىىحي بالتعىىىىاون مىىىىع المنظمىىىىة العالميىىىىة للطفولىىىىة
(اليونيسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيف)  ،وكانىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن أهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم النتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىائج
نسبة األطفال الملتحقين بالمدرسة االبتدائية الذين هىم بعمىر التعلىيم األلزمىي
( )%86أي إن هناك ( )600الف طفل غير ملتحقين بالمدرسة  ،أن حوالي
()%24
من األطفال يتسربون من المدارس قبل إتمام المرحلىة االبتدائيىة اإللزاميىة ،
أن حىوالي ( )21%مىىن اإلنىىاث بعمىىر التعلىيم غيىىر ملتحقىىات بالمدرسىىة  ،أن
نسىىبة اإلنىىاث بلغىىت ( )31%فىىي المىىدن و ( )51%فىىي المنىىاطق الريفيىىة ،
إمىىىا أسىىىىباب التسىىىرب فتعىىىىزى إلىىىى صىىىىعوبة مفىىىردات المىىىىنهج وافتقارهىىىىا
إلىىىىىىىىىىىىىىىىىى التشىىىىىىىىىىىىىىىىىويق وبعىىىىىىىىىىىىىىىىىدها عىىىىىىىىىىىىىىىىىن بيئىىىىىىىىىىىىىىىىىة التلميىىىىىىىىىىىىىىىىىذ
والقصىىىور فىىىي كفىىىاءة المعلىىىم و فىىىىي عالقتىىىه مىىىع التلميىىىذ والبطالىىىة التىىىىي
يعاني منها أولياء األمور مما يضطر اآلباء إلى دفع أبنائهم إلى أعمال
هامشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىية للتخفيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىف مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن الفقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر والعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوز
وعىىىىدم قىىىىدرة األهىىىىل علىىىىى تحمىىىىل مصىىىىروفات التعلىىىىيم الخاصىىىىة بأبنىىىىائهم
وهجىىىىىىىرة العىىىىىىىائالت ممىىىىىىىا دفىىىىىىىع الكثيىىىىىىىر منهىىىىىىىا إلىىىىىىىى عىىىىىىىدم إرسىىىىىىىال
أبنائها إلى المدارس بسبب هذه التهديدات .
 -5دراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىة " علىىىىىىىىىىىىىىىىىىي السىىىىىىىىىىىىىىىىىىيد الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىخيبي " ()2002
وهىىدفت إلىىى البحىىث فىىي ظىىاهرة التسىىرب الدراسىىي كمشىىكلة اجتماعيىىة فىىي
المجتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع
المصري المعاصر من حيث الخلفية االقتصادية واالجتماعية ألسرة
المتسرب ومدى االرتباط القائم بين التسرب الدراسىي وبعىض المتغيىرات التاليىة
المسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتوى التعليمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي والىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوظيفي لوالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد المتسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرب
والمسىىىىىىىتوى التعليمىىىىىىىي لكىىىىىىىل مىىىىىىىنهم وترتيىىىىىىىب المتسىىىىىىىرب بىىىىىىىين إخوتىىىىىىىه ،
واسىىىىىىىىىىىتخدم األسىىىىىىىىىىىلوب المسىىىىىىىىىىىحي  ،وكانىىىىىىىىىىىت مىىىىىىىىىىىن أهىىىىىىىىىىىم النتىىىىىىىىىىىائج
ينحىىدر المتسىىرب مىىن بيئىىة فيهىىا اآلبىىاء يلتحقىىون فيهىىا بوظىىائف فىىي المسىىتويات
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الدنيئىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي المجتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع ،
وجود عالقة سلبية بين مستوى تعليم األب واحتمال تسرب االبن من
المدرسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة ،
كلمىىا قىىل مسىىتوى التعلىىيم لىىدى األم انعكىىس سىىلبًا علىىى زيىىادة نسىىبة التسىىرب
الدراسي .
 -6دراسىىىة " كىىىاليوس  ،ريتشىىىارد )2001( "Kalyus , Richard
وهىىىىىىىىىدفت إلىىىىىىىىىى إلقىىىىىىىىىاء الضىىىىىىىىىوء علىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىدى التىىىىىىىىىزام الطلبىىىىىىىىىة
في مدارسىهم الحكوميىة وحجىم التسىرب الدراسىي فىي العىام الدارسىي – 99
 2000للمرحلىىىىىىىىىة الثانويىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي تكسىىىىىىىىىاس حيىىىىىىىىىث وصىىىىىىىىىل عىىىىىىىىىدد
الطلبىىة الملتحقىىين فىىي ذلىىك العىىام الدراسىىي ( )1794521تسىىرب مىىنهم عىىدد
وقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدره ( )23457بنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبة قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدرها ()15%
وكمىىىا هىىىدفت الدراسىىىة إلىىىى إعطىىىاء صىىىورة واضىىىحة عىىىن معىىىدل التسىىىرب
الدراسىىىي فىىىي واليىىىة تكسىىىاس األمريكيىىىة وهىىىدف أيضىىىا الىىىى إبىىىراز أثىىىر
األصول العرقية التي ينحدر منها الطلبة نحو التسرب الدراسي وذلك
للطلبىىىىة الملتحقىىىىين فىىىىي المرحلىىىىة اإلعداديىىىىة فىىىىي المىىىىدارس الحكوميىىىىة ،
وقىىد اتبىىىع المىىنهج الوصىىىفي التحليلىىي لمالءمىىىة التقىىارير لمثىىىل هىىذا المىىىنهج
 ،أمىىا عينىىة هىىذه الدراسىىة فتمثلىىت فىىي طلبىىة المىىدارس فىىي المرحلىىة الثانوي ىة
فىىي واليىىة تكسىىاس األمريكيىىة للعىىام  ، 2000 – 99وكانىىت مىىن أهىىم النتىىائج
ارتفىىىىىىىىىىىىىىىاع نسىىىىىىىىىىىىىىىبة التسىىىىىىىىىىىىىىىرب الدراسىىىىىىىىىىىىىىىي لىىىىىىىىىىىىىىىدى الطلبىىىىىىىىىىىىىىىة
الىىذين ينحىىدرون مىىن أصىىول إفريقيىىة مىىع انخفاضىىها لىىدى الطلبىىة البىىيض ،
ضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعف قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدرة الطلبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذين
ينحىىىىىىىدرون مىىىىىىىن أصىىىىىىىول إفريقيىىىىىىىة باجتيىىىىىىىاز المرحلىىىىىىىة اإلعداديىىىىىىىة أو
سا بالطلبة البيض .
الثانوية قيا ً
إجراءات البحث :
منهج البحث :
اسىىىتخدمت الباحثىىىىة المىىىىنهج الوصىىىفى (أسىىىىلوب الدراسىىىىات المسىىىىحية)
بخطواته وإجراءاته وذلك لمناسبته لتحقيق أهداف البحث .
مجتمع وعينة البحث :
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يتمثل مجتمع البحث فى معلمي المدارس في صىعيد مصىر  ،وقىد قامىت
الباحثة باختيار عينة البحىث بالطريقىة العشىوائية وقىد بلغىت قوامهىا ( )232فىردا ً
من معلمي المدارس االبتدائية واالعدادية بمحافظات (المنيا أسيوط سوهاج).
أدوات جمع البيانات :
أوالً  :تحلي الوثائق والسجالت :
قامىىت الباحثىىة بتحليىىل الوثىىائق والسىىجالت الخاصىىة بمىىديريات التربيىىة
والتعليم بمحافظىات الصىعيد وذلىك للتعىرف علىى األعىداد الفعليىة للمعلمىين حتىي
تتمكن من تطبيق البحث وكذلك التعرف علي طبيعة التسرب المدرسي للتالميذ.
ثانيا ً  :استبيان التسرب من المدرسة في المدارس المصرية :
وهي استمارة من إعداد الباحثة واتبعت فى إعدادها األتي :
 1ـ تحديد هدف االستبيان :
تم تحديد هدف االستبيان وقد تمثل فى التعىرف علىي واقىع التسىرب مىن
المدرسة في المدارس المصرية وأسبابه ودوافعه وطرق الوقاية والعالج .
 2ـ تحديد محاور االستبيان :
مىىن خىىالل إطىىالع الباحثىىة علىىى الدراسىىات والبحىىوث السىىابقة  ،قامىىت
الباح ثة بتحديد مجموعة من المحاور  ،وقد تمثلت محاور االستبيان فى األتي :
المحىىىور األول (أسىىىباب ظىىىاهرة التسىىىىرب مىىىن المدرسىىىة فىىىىي

المدارس المصرية) .
المحىور الثىاني (الىىدوافع مىن ظىىاهرة التسىرب مىىن المدرسىة فىىي

المدارس المصرية) .
المحور الثالث (مقترحات الوقاية والعىالج مىن ظىاهرة التسىرب

من المدرسة في المدارس المصرية) .
وقامت الباحثىة بعرضىها علىى مجموعىة مىن الخبىراء فىى مجىال أصىول
التربية قوامها ( )5خبراء وذلك إلبداء الرأى فى مدي مناسبتها  ،وقىد تىم اختيىار
المحىىاور التىىى حصىىلت علىىى نسىىبة  %70فىىأكثر مىىن مجموعىىة أراء الخبىىراء ،
والجدول التالي ( )1يوضح ذلك .
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جدول ( ) 1
أراء السادة الخبراء حول مدي مناسبة محاور االستبيان

المحور

(ن = )5

التكرار

النسبة
المئوية

5

%100

أسباب ظاهرة التسرب من المدرسة في المدارس
المصرية
الدوافع من ظاهرة التسرب من المدرسة في
4
المدارس المصرية
مقترحات الوقاية والعالج من ظاهرة التسرب من
5
المدرسة في المدارس المصرية

%80
%100

يتضح من جدول أ : ) 1
تراوحىىىت النسىىىبة المئويىىىة ألراء الخبىىىراء حىىىول مىىىدي مناسىىىبة محىىىاور
االسىىىتبيان مىىىا بىىىين ( ، )100% : 80%وبنىىىاءا ً علىىىى أراء السىىىادة الخبىىىراء تىىىم
الموافقىىة علىىى جميىىع محىىاور االسىىتبيان وذلىىك لحصىىولها علىىى نسىىبة أعلىىي مىىن
 %70من آراء السادة الخبراء .
 3ـ صياغة عبارات االستبيان :
قامىىت الباحثىىة بوضىىع مجموعىىة مىىن العبىىارات لكىىل محىىور مىىن محىىاور
االستبيان  ،وقد بلغ عدد العبارات ( )67عبارة  ،وقد قامت الباحثىة بعىرض تلىك
العبارات على مجموعة من الخبراء فى مجال أصول التربية قوامها ( )5خبىراء
وذلك إلبداء الرأي فى مدي مناسبة العبىارات لمحىاور البحىث  ،وقىد تىم الموافقىة
علي جميع العبارات لحصولها على نسبة أعلي من  %70من اتفاق الخبراء .
 4ـ تصحيح االستبيان :
لتصحيح االستبيان قامت الباحثة بوضع ميزان تقىديري ثالثىي  ،وقىد تىم
تصحيح العبارات كالتالي :
موافق(  ) 3ثالثة درجات .
إلى حد ما(  ) 2درجتان .
غير موافق (  ) 1درجة واحدة .
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المعامالت العلمية لالستبيان :
قامت الباحثة بحساب المعامالت العلمية لالستبيان على النحو التالي :
أ ـ الصدق :
لحساب صدق االستبيان استخدمت الباحثة الطرق التالية :
(  ) 1صدق المحتوى :
قامت الباحثة بعرض االستبيان فى صورته المبدئية علىى مجموعىة مىن
الخبىىراء فىىى مجىىال أصىىول التربيىىة قوامهىىا ( )5خبىىراء وذلىىك إلبىىداء الىىرأي فىىى
مالءمىىة االسىىتبيان فيمىىا وضىىع مىىن أجلىىه سىىواء مىىن حيىىث المحىىاور والعبىىارات
الخاصىىة بكىىل محىىور ومىىدى مناسىىبة تلىىك العبىىارات للمحىىور الىىذى تمثلىىه  ،وقىىد
تراوحت النسبة المئوية ألراء الخبراء حول عبارات االسىتبيان مىا بىين (: %80
)%100
 ،وبذلك تم الموافقة علي جميع العبىارات لحصىولها علىى نسىبة أعلىي مىن %70
من اتفاق الخبراء .
أ  ) 2صدق االتساق الداخلي :
لحسىاب صىىدق االتسىاق الىىداخلي لالسىتبيان قامىىت الباحثىة بتطبيقىىه علىىى
عينة قوامهىا ( )30فىردا ً مىن مجتمىع البحىث ومىن غيىر العينىة األصىلية للبحىث ،
حيث تراوحت معامالت االرتباط بين درجة كل عبىارة والدرجىة الكليىة للمحىور
المنتميىىة إليىىة مىىا بىىين ( ، )0.91 : 0.59كمىىا تراوحىىت معىىامالت االرتبىىاط بىىين
درجىىىة كىىىل عبىىىارة والدرجىىىة الكليىىىة لالسىىىتبيان مىىىا بىىىين ( ، )0.85 : 0.53كمىىىا
تراوحىىت معىىامالت االرتبىىاط بىىين مجمىىوع درجىىات كىىل محىىور والدرجىىة الكليىىة
لالستبيان ما بين ( )0.93 : 0.87وهى معامالت ارتباط دالة إحصائيا ً مما يشير
إلى االتساق الداخلي لالستبيان .
ب ـ الثبات :
لحسىىاب ثبىىات االسىىتبيان قامىىت الباحثىىة باسىىتخدام معامىىل ألفىىا لكرونبىىاخ
وذلك بتطبيقها على عينة قوامها ( )30فردا ً من مجتمع البحث ومن خارج العينة
األصلية  ،وقد تراوحىت معىامالت ألفىا لالسىتبيان مىا بىين ( )0.93 : 0.87وهىى
معامالت دالة إحصائيا مما يشير إلى ثبات االستبيان .
خطوات البحث :
أ ـ الدراسة االستطالعية :
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قامت الباحثة بأجراء دراسة استطالعية ألداة جمع البيانات حيىث قامىت
بتطبيقها على عينة من مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية فى الفتىرة مىن
2018 / 2 / 14م إلىىىى 2018 / 2 / 27م وذلىىىك بغىىىرض التعىىىرف علىىىى مىىىدى
مناسبتها وعالقتها بالتطبيق على تلك العينة .
ب ـ تطبيق البحث :
بعد تحديد العينة واختبار أداة جمىع البيانىات والتأكىد مىن صىدقها وثباتهىا
قامت الباحثة بتطبيقها على جميىع أفىراد العينىة قيىد البحىث وكانىت فتىرة التطبيىق
من 2018 / 3 / 8م إلى 2018 / 4 / 16م .
المعالجات اإلحصائية :
ـ النسبة المئوية .ـ معام االرتباط .ـ معام الفا لكرونباخ .ـ الدرجة المقدرة.
ـمربع كا.
وقددد ارتضددت الباحثددة مسددتوى داللددة عنددد مسددتوى أ ، )0.05كمددا اسددتخدمت
برنامج  Spssلحساب بعض المعامالت اإلحصائية.
عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها :
اإلجابة علي التساؤل األول الذي ينص علي :
ما هي أسباب ظاهرة التسرب من المدرسة في المدارس المصرية مدن
وجهة نظر معلمي المدارس في الصعيد؟
جدول أ ) 2
الدرجة المقدرة والنسبة المئوية والترتيم ومربع كا آلراء العينة بالنسبة لعبارات المحور األول
أن = )232
أأسباب ظاهرة التسرب من المدرسة في المدارس المصرية)
االستجابة
م

العبارات

.1

عدم جدوي التعليم في قري ومراكز مصر من وجهة نظر األهالي وذل
لعدم توفير فرص عم ألبنائهم .
عدم اهتمام مديريات التربية والتعليم لتل الظاهرة.
غياب النشاطات االجتماعية بالمدارس ووجود نوع من العقاب البدن ي .
تعرض التلميذ للعقاب المتكرر .
افتقار المدرسة لألنشطة المصاحبة للمنهج .
تكليف التلميذ بعدد كبير من الواجبات المدرسية .
قلة اهتمام المدرسة بمتابعة مشكالت التالميذ وحلها.
عدم اهتمام مرشد الصف بدفتر حضور التالميذ .
المنهج المدرسي غير مالئم لحاجات التالميذ .

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

موافق

إلى حد
ما

غير
موافق

الدرجة
المقدرة

النسبة
المئوية

2

قيمة كا

191

29

12

643

92.39

252.47

187
220
226
219
198
192
227
191

29
11
5
12
18
14
4
7

16
1
1
1
16
26
1
34

635
683
689
682
646
630
690
621

91.24
98.13
98.99
97.99
92.82
90.52
99.14
89.22

234.37
395.44
428.80
390.06
282.45
255.97
434.54
255.32
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ضعف التلميذ في التحصي الدراسي .
ضعف العالقة بين أولياء األمور وإدارة المدرسة .
جه أولياء األمور بأهمية التعليم .
مرافقة التلميذ لبعض رفقاء السوء .
انفصال الوالدين قب أكمال التلميذ للمرحلة .
سكن التلميذ مع غير الوالدين خالل سنوات الدراسة .
بعد المدرسة عن منزل التلميذ .
الطلم المتزايد على َاأليدي العاملة أاألق تكلفة .
عدم توفر مستلزمات الدراسة .
الدرجة الكلية للمحور

224
204
199
203
197
188
206
226
215

6
9
8
11
28
15
18
4
12

2
19
25
18
7
29
8
2
5

686
649
638
649
654
623
662
688
674
11842

98.56
93.25
91.67
93.25
93.97
89.51
95.11
98.85
96.84
94.53

قيمة (كا) الجدولية عند مستوي داللة (5.99 = )0.05
يتضح من جدول ( : ) 2
تراوحت النسبة المئوية ألراء عينة البحث فى عبىارات المحىور األول (أسىباب
ظىىاهرة التسىىرب مىىن المدرسىىة فىىي المىىدارس المصىىرية) مىىا بىىين (: %89.22
. )%99.14
توجد فروق دالة إحصائيا ً بين آراء عينة البحث في جميع العبارات وفىي اتجىاه
الموافقة .
وترجع الباحثة تلك النتيجة إلى أن وجود العديد من األسباب التىى تعمىل
علي زيادة ظاهرة التسىرب المدرسىي  ،وأن تلىك األسىباب مىن شىأنها تىؤدي إلىى
إحداث خلىل فىي المنظومىة التعليميىة وتعمىل علىي تسىرب التالميىذ مىن المىدارس
والسىىعي إلىىى العمىىل مبكىىرا ً وهىىو مىىا يخىىالف القىىوانين واألعىىراف ويىىؤدي إلىىى
اإلخىىالل بمنظومىىة التنميىىة الشىىاملة التىىى تسىىعي مصىىر إلىىى إحىىداثها فىىي اآلون ىة
األخيىىرة  ،وبالتىىالي يجىىب علىىي المسىىئولين محاولىىة التغلىىب علىىي تلىىك المشىىكالت
التي تسبب في ارتفاع تلك الظاهرة .
وهىىىىذا مىىىىا أشىىىىارت إليىىىىه دراسىىىىة " محمىىىىد عبىىىىود الحراحشىىىىة  ،أمينىىىىة
عبىىىىد المىىىىولي حمىىىىد " ( )2016حيىىىىث أشىىىىارت نتائجهىىىىا إلىىىىى دور المدرسىىىىة
والمؤسسىىات المجتمعيىىة فىىي الحىىد مىىن ظىىاهرة التسىىرب الدراسىىي كىىان متوسىىط ،
ودراسة " عادل علىي صىديق حىاج أحمىد " ( )2013حيىث أشىارت نتائجهىا إلىى
للتسىىىىرب الدراسىىىىي أسىىىىباب منهىىىىا االسىىىىباب المدرسىىىىية واالسىىىىباب االقتصىىىىادية
واالسباب االجتماعية واالسباب الصحية  ،أن البنين أكثر تسربا ً من البنىات  ،أن
التسىىرب الدراسىىىي نجىىده بصىىىورة واضىىىحة عنىىد الجنسىىىين فىىي الحلقىىىة الثالثىىىة ،
التسرب الدراسي في مدينة شندي بنسبة متوسطة  ،التسرب الدراسي في الريىف
الجنوبي بنسبة كبيرة. .
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إلجابة علي التساؤل الثاني الذي ينص علي :
مدددا هدددي الددددوافع مدددن ظددداهرة التسدددرب مدددن المدرسدددة فدددي المددددارس
المصرية من وجهة نظر معلمي المدارس في الصعيد ؟
جدول ( ) 3
الدرجىىىة المقىىىدرة والنسىىىبة المئويىىىة والترتيىىىب ومربىىىع كىىىا آلراء العينىىىة بالنسىىىبة
لعبارات المحور الثاني (الدوافع من ظاهرة التسىرب مىن المدرسىة فىي المىدارس
المصرية) (ن = )232
االستجابة
م

العبارات

.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

99.71
95.83
98.71
97.99

390.06
357.16
383.91

قيمة كا

إلى
حد ما
2
11
7
12

غير
موافق
ــ
9
1
1

694
667
687
682

213

12

7

670

96.26

218
227

9
3

5
2

677
689

97.27
98.99

434.49

220

11

1

683

98.13

395.44

230

2

ــ

694

99.71

452.10

207

10

15

656

94.25

326.28

215

12

5

674

96.84

367.92

209

18

5

668

95.98

337.35

8141

97.47

موافق
مساعدة التلميذ لوالده في كسم العيش .
انتقال أسرة التلميذ من مكان آلخر طلبا ً للرزق .
رغبة أولياء األمور في زواج البنت المبكر .
حاجة األسرة إلي عم التلميذة بالمنزل .
العم
اعتقاد التلميذ بأن
المبكر يؤدي إلى تكوين ثروة مالية.
عجز الوالد عن العم بسبم عام السن .
عدم قدرة الوالد علي الوفاء باحتياجات األسرة .
شروع األسرة بأن التعليم ال قيمة له وغير قادر
علي تحقيق اآلمان لألبناء مستقبالً .
الظروف االقتصادية الصعبة .
عدم وجود وسائ توعية لتعريف األسرة
بخطورة التسرب الدراسي .
االنسياق وراء العادات االجتماعية الخاطئة
المتأصلة في الريف والنجوع حول ضرورة
اعتماد الطف علي نفسه منذ الصغر .
إشباع الرغبات االجتماعية واالقتصادية لدي
األطفال من خالل توفير الدعم المالي بنفسهم .
الدرجة الكلية للمحور

الدرجة
المقدرة

النسبة
المئوية

2

230
212
224
219

قيمة (كا) الجدولية عند مستوي داللة (5.99 = )0.05
يتضح من جدول ( : ) 3
تراوحت النسبة المئوية ألراء عينة البحث فى عبارات المحور الثاني (الىدوافع
من ظاهرة التسرب من المدرسىة فىي المىدارس المصىرية) مىا بىين (: %94.25
. )%99.71
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توجد فروق دالة إحصائيا ً بين آراء عينة البحث في جميع العبارات وفىي اتجىاه
الموافقة .
وترجع الباحثة تلك النتيجة إلى أن وجود العديد من الدوافع التىى تسىاعد
علي اتجاه التالميذ إلى العمل واالستغالل من قبل أصىحاب األعمىال مىن العمالىة
في سن مبكرة قليلة التكاليف  ،فالظروف االقتصادية قىد تسىببت فىي ارتفىاع تلىك
الحصيلة من العمالة وأدت إلىى االتجىاه نحىو عمالىة األطفىال لسىد العجىز المىادي
لألسرة وعدم قدرة الوالدين علىي مجىارة ارتفىاع مصىاريف الحيىاة والسىعي نحىو
مصادر الرزق بشتي الطرق حتي ولو علي حساب أبنائهم .
وهذا ما أشىارت إليىه دراسىة " ماجىد الربيعىي " ( )2007حيىث أشىارت
نتائجهىىا إلىىى أسىىباب التسىىرب فتعىىزى إلىىى صىىعوبة مفىىردات المىىنهج وافتقارهىىا
إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى التشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىويق و بعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدها عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن بيئىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة التلميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ
والقصىىىىىور فىىىىىي كفىىىىىاءة المعلىىىىىم و فىىىىىي عالقتىىىىىه مىىىىىع التلميىىىىىذ والبطالىىىىىة التىىىىىي
يعاني منها أولياء األمور مما يضطر اآلباء إلى دفىع أبنىائهم إلىى أعمىال هامشىية
للتخفيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىف مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن الفقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر والعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوز
وعىىىىىدم قىىىىىدرة األهىىىىىل علىىىىىى تحمىىىىىل مصىىىىىروفات التعلىىىىىيم الخاصىىىىىة بأبنىىىىىائهم
واسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتهداف اإلرهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىابيين
للمدارس وقتل المعلمين وهجرة العائالت مما دفىع الكثيىر منهىا إلىى عىدم إرسىال
أبنائهىا إلىى المىىدارس بسىبب هىىذه التهديىدات  ،ودراسىة " علىىي السىيد الشىىخيبي "
( )2002حيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىث أشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارت نتائجهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ينحىىدر المتسىىرب مىىن بيئىىة فيهىىا اآلبىىاء يلتحقىىون فيهىىا بوظىىائف فىىي المسىىتويات
الدنيئىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي المجتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع ،
وجود عالقة سلبية بين مستوى تعليم األب واحتمال تسرب االبن من المدرسىة ،
كلما قل مستوى التعليم لدى األم انعكس سلبًا على زيادة نسبة التسرب الدراسي.
اإلجابة علي التساؤل الثالث الذي ينص علي :
ما هي مقترحات الوقاية والعالج من ظاهرة التسرب من المدرسدة فدي
المدارس المصرية من وجهة نظر معلمي المدارس في الصعيد ؟
جدول ( ) 4
الدرجىىىة المقىىىدرة والنسىىىبة المئويىىىة والترتيىىىب ومربىىىع كىىىا آلراء العينىىىة بالنسىىىبة
لعبارات المحور الثالث
(مقترحىىات الوقايىىة والعىىالج مىىن ظىىاهرة التسىىرب مىىن المدرسىىة فىىي المىىدارس
المصرية) (ن = )232
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االستجابة
العبارات

م

قيام وزارة الشؤون االجتماعية بالتعاون مع وزارة العم بةنشاء وحدة خاصة باألطفال تعم على
حمايتهم وتضع القوانين الرادعة لتشغيلهم قب سن الرشد .
قيام مجلس الوزراء بتفعي قانون إلزامية التعليم  ,من خالل تضمين آليات للرقابة والمحاسبة حول
تطبيق إلزامية التعليم .

.31
.32

موافق

إلى
حد
ما

غير
موافق

الدرجة
المقدرة

النسبة
المئوية

2

قيمة كا

228

4

ــ

692

99.43

440.41

227

4

1

690

99.14

434.54

تابع جدول أ ) 4
الدرجة المقدرة والنسبة المئوية والترتيم ومربع كا آلراء العينة بالنسبة
لعبارات المحور الثالث
أمقترحات الوقاية والعالج من ظاهرة التسرب من المدرسة في المدارس
المصرية) أن = )232
االستجابة
العبارات

م

موافق

.33

إلى حد
ما

الدرجة

النسبة

المقدرة

المئوية

2

قيمة كا

غير موافق

قيام مجلس الوزراء بوضع قانون للتعليم الموازي يهدف إلى إعادة المتسربين إلى المدارس  ,ضمن
برنامج خاص يستغرق سنتين أو أكثر يتضمن تقديم الثقافة األكاديمية والمهنية بشك متواز ومدروس يساعد الدارس على االلتحاق بسوق العم بعد تخرجه

230

2

.34

سن القوانين الرادعة تلزم الشرطة و المحاكم باتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من ظاهرة التسرب .

225

7

.35

عقد المؤتمرات والندوات بقري ومراكز صعيد مصر لتعريف المجتمع بأهمية التعليم ومخاطر تسرب التالميذ من المدرسة .

228

4

.36

تفعي دور مؤسسة التنمية األسرية و االتحاد النسائي العام في الدولة لنشر التوعية المجتمعية  ,للحد

ــ

694

99.71

452.10

689

98.99

423.27

692

99.43

440.41

.

ــ
ــ

من الزواج المبكر و منع التوجه لسوق العم و مساعدة األسر الفقيرة ماديا لتغطية الدراسات المادية

218

14

ــ

682

97.99

385.07

.37

عم برنامج أسبوعي يذاع علي القنوات المصرية لتوعية الجماهير بخطورة التسرب المدرسي .

227

5

ــ

691

99.28

434.65

.38

قيام مؤسسات المجتمع المدني بعم زيارات إلى المواقع التي يعم بها التالميذ كالمحاجر وغيرها وحث أصحاب العم علي االعتماد علي التالميذ وكذل

ونشر الوعي وتثقيف األسرة بقيمة التعليم وأهمية مخاطر التسرب على أبنائهم .

221

11

ــ

685

98.42

401.13

222

10

ــ

686

98.56

406.59

.40

توفير التعليم المهني والتقني من خالل مؤسسات المجتمع المدني مما يعم علي توفير بيئة عم مناسم لهم .

225

7

.41

إبقاء المدارس مفتوحة للعم كمراكز مجتمعية في فص الصيف مما يعم علي انتماء التالميذ للمدارس وحبهم لها .

221

11

ــ
ــ

689

98.99

423.27

685

98.42

401.13

حث التالميذ علي العودة للمدارس .
.39

إنشاء مراكز خدمية للتالميذ تكون موعدها بعد انتهاء اليوم الدراسي يمارسون فيها حرفهم ويتم تسويق منتجاتهم لصالحهم مما يعم علي توفير مقاب
مادي مناسم لهم .

تابع)) ) 4
الدرجة المقدرة والنسبة المئوية والترتيم ومربع كا آلراء العينة بالنسبة لعبارات المحور
الثالث
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مجلة أبحاث المعرفة اإلنسانية الجديدة

مجلد(1 ):عدد/ (1 ) :آذار -مارس 2021

ظاهرة التسرب من المدرسة األسباب والدوافع

الترقيم الدوليISSN : 2708-7239:

أمقترحات الوقاية والعالج من ظاهرة التسرب من المدرسة في المدارس المصرية) أن
= (232
االستجابة

م

العبارات
موافق

.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48

.49
.50

بدء برنامج التوجيه والتوعية نحو خطورة ظاهرة التسرب يتم من خالل القيام بالتوجه إلى مقار إقامة
التالميذ المتسربين والجلوس معهم ومع أقاربهم لحثهم علي العودة للمدارس .
تفعي دور المرشد التربوي في مساعدة الطلبة على ح مشكالتهم التربوية و غير التربوية بالتعاون مع
الجهاز التعليمي في المدرسة والمجتمع المحلي وخاصة أولياء أمور الطلبة .
إنشاء مدارس متخصصة منذ المرحلة االبتدائية بتم توجيهها لتعليم الحرف .
التركيز على دور المشاركين والراشدين كميسرين  ،ونماذج يحتذى بهم  ،ومشاركين في االستكشاف.
تعليم محو األمية التكنولوجية  ،وكذل تعليم المهارات التي ال تقتصر على التكنولوجي ا  ،مث التعب ير عن
الذات  ،ومهارات العم الجماعي  ،وربط محتوى التكنولوجيا مع أنواع أخرى من المشاريع .
إعطاء األولوية للشباب المحرومين  ،خاصة الفتيات  ،وتعيين الموظفين الذين يعكسون هويات
المشاركين ومجتمعاتهم .
رسم خرائط المجتمعات المحلية واستراتيجيات التوظيف النشطة  -على سبي المثال  ،تحديد خصائ ص
المجتمع والموارد ؛ إقامة أكشات في مراكز التسوق ؛ ونشر إعالنات في مراكز التسوق  ،و مشاريع
اإلسكان  ،والمدارس  ،والمنظمات المجتمعية  ،والمنظمات العرقية  ،والحدائق العامة ومراكز الترفيه .
توفير فرص للمشاركة في مسعى خارج المناهج الدراسية  ،مث تقدير الفنون ومبادئ التعلم في تصميم
الفن .
تقديم بيئة اجتماعية وتعليمية داعمة وتحتضن مبادئ تنمية الشباب اإليجابية .

إلى

غير

حد ما

موافق

الدرجة

النسبة

المقدرة

المئوية

2

قيمة كا

225

7

ــ

689

98.99

423.27

231

1

ــ

695

99.86

458.03

229

3

ــ

693

99.57

446.23

228

4

ــ

692

99.43

440.41

225

7

ــ

689

98.99

423.27

223

9

ــ

687

98.71

412.09

225

7

ــ

689

98.99

423.27

228

3

1

691

99.28

440.34

226

4

2

688

98.85

428.72

تابع جدول أ ) 4
الدرجة المقدرة والنسبة المئوية والترتيم ومربع كا آلراء العينة بالنسبة
لعبارات المحور الثالث
أمقترحات الوقاية والعالج من ظاهرة التسرب من المدرسة في المدارس
المصرية) أن = )232
االستجابة
م

.51
.52

.53
.54

العبارات

عقد برامج متخصصة لمعلمي المراح االبتدائية واإلعدادية لمواجهة تل الظاهرة وجذب التال ميذ
لعدم البعد عن المدارس .
منع العقاب بك أنواعه في المدرسة أالبدني والنفسي) ويتم ذل ليس فقط بسن القانون من قب
وزارة التربية والتعليم
وإنما وضع آليات مراقبة ومتابعة لضمان االلتزام التام بعدم استخدام أسلوب العقاب لح
مشاك الطلبة
حيث يعتقد كثير من المتسربين وأولياء أمورهم إن منع العقاب في المدارس يعتبر إجراءا ً
وقائيا مؤثرا للحد من ظاهرة التسرب .
تكوين فريق عم متخصص بك مديرية للتربية والتعليم لمتابعة الظاهرة وإعداد برامج للتغلم
عليها .
التدخ المبكر من مرحلة ما قب الروضة وحتى الصفوف الثانوية من خالل برامج التوعية .

موافق

إلى
حد
ما

غير
موافق

223

7

2

الدرجة
المقدرة

685

النسبة
المئوية

98.42

2

قيمة كا

411.73

226

5

1

689

98.99

428.80

225

6

1

688

98.85

423.11

220

12

ــ

684

98.28

395.72
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.55
.56
.57
.58
.59

مجلة أبحاث المعرفة اإلنسانية الجديدة

مجلد(1 ):عدد/ (1 ) :آذار -مارس 2021

ظاهرة التسرب من المدرسة األسباب والدوافع

الترقيم الدوليISSN : 2708-7239:

نشر برامج التعليم غير الرسمي الذي تتبناه مؤسسات أهلية غير حكومية .
مساعدة األسر الفقيرة ماديا ً لتغطية النفقات الدراسية وتوفير مستلزمات التعليم ألبنائها .
تفعي االتصال والتواص بين األسرة والمدرسة لمتابعة تطور أبنائهم والوقوف على المشاك التي
يواجهونها داخ المدرسة وخارجها والمساعدة في حلها .
توعية األسرة بمخاطر الزواج المبكر لبناتهم وتفعي القوانين التي تمنع الزواج أق من السن المحدد
 ،كذل مخاطر التمييز بين أبنائهم على أساس الجنس في مجال التعليم .
متابعة الخريجين من خالل توفير شك من أشكال التواص بينهم وبين المنتجين في سوق العم
لتسهي توظيفهم وإعادة تأهيلهم مع الوظائف الجديدة التي يلتحقون بها .

221
221

10
10

1
1

684
684

98.28
98.28

400.87
400.87

223

8

1

686

98.56

411.89

223

8

1

686

98.56

411.89

224

7

1

687

98.71

417.47

تابع جدول أ ) 4
االستجابة
العبارات

إلى
موافق

حد
ما

الدرجة المقدرة
غير

النسبة
المئوية

قيمة كا

2

موافق

جيع القطاع الخاص الذي يدير المراكز الثقافية على تنويع برامجه لتواكم سوق العم مع

شراف على هذه المراكز من حيث برامجه التأهيلية التي تقدمها ومستواها وطريقة أدائها ومتابعة خريجيها .

سيع انتشار مراكز محو األمية للمتسربين الذين ارتدوا إلى األمية وتوفير تعليم مهني يتناسم مع قدراتهم .
وزارة التربية و التعليم والمجلس القومي لألمومة والطفولة لمكافحة

ي بروتوكول التعاون بين

سرب من التعليم .

224

7

1

687

98.71

417.47

229

3

ــ

693

99.57

446.23

229

3

ــ

99.57

693

446.23

ر نماذج المدارس الجاذبة وهي المدارس التي تقدم برامج تعليمية وتربوية نوعية  ،من أج إعداد
230

2

ــ

694

99.71

452.10

227

5

ــ

691

99.28

434.65

جيع مشروع التغذية المدرسية .

228

4

ــ

692

99.43

440.41

ر المدارس المجتمعية ،وهي المدارس الغير رسمية التى يمكن إنشائها في المناطق النائية .

227

5

ــ

691

99.28

434.65

218

14

ــ

682

97.99

385.07

لمين دائمي التعلم  ،بهدف اكتساب المعرفة واالستعداد للتطورات الحياتية ولتحقيق الذات والعيش مع اآلخرين
الجمعيات والمنظمات النسائية على إتباع المنهجية المناسبة فيما يتعلق بك جديد وإيصاله إلى

ة المرأة بما يناسم ثقافتها وسلوكها وتصرفاتها.

نادي داخ

المدرسة

يجتمع فيه شباب الحي بحيث يكون مشتمال على األلعاب المختلفة واألنشطة التي

غم أه الحي بممارستها .
الدرجة الكلية للمحور

25484

98.96

الدرجددة المقدددرة والنسددبة المئويددة والترتيددم ومربددع كددا آلراء العينددة بالنسددبة
لعبارات المحور الثالث
أمقترحات الوقاية والعالج مدن ظداهرة التسدرب مدن المدرسدة فدي المددارس
المصرية) أن = )232
قيمة أكا) الجدولية عند مستوي داللة أ5.99 = )0.05
يتضح من جدول أ : ) 4
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مجلة أبحاث المعرفة اإلنسانية الجديدة

مجلد(1 ):عدد/ (1 ) :آذار -مارس 2021

ظاهرة التسرب من المدرسة األسباب والدوافع

الترقيم الدوليISSN : 2708-7239:

ـدد تراوحددت النسددبة المئويددة ألراء عينددة البحددث فددى عبددارات المحددور الثالددث
أمقترحددات الوقايددة والعددالج مددن ظدداهرة التسددرب مددن المدرسددة فددي المدددارس
المصرية) ما بين أ. )%99.86 : %97.99
توجد فروق دالة إحصائيا ً بين آراء عينة البحث في جميع العبارات وفىي اتجىاه
الموافقة .
وترجع الباحثة تلك النتيجة إلى أن المجتمع المصري بحاجىة كبيىرة إلىى
إيجاد حلول لمشىكلة التسىرب المدرسىي وأنىه يجىب علىي المسىئولين السىعي نحىو
تطبيق تلك األفكار الخالقة من أجل القضاء علي تلك الظاهرة التي سوف تىؤدي
إلىى تعطيىل عجلىة التنميىة وعىدم قىدرة الدولىة علىي إحىداث التغييىر فىي المسىتقبل
القريب وزيادة قدرة أبنائها علي االرتقاء بالمستويات علي اختالف أشكالها .
االستخالصات :
 .1وجود العديد من األسباب التي تىؤدي إلىى زيىادة ظىاهرة التسىرب مىن
المدرسة في المدارس المصرية .
 .2هناك العديد مىن الىدوافع التىي تعمىل علىي تفشىي ظىاهرة التسىرب مىن
المدرسة في المدارس المصرية .
 .3هناك العديد مىن مقترحىات الوقايىة والعىالج مىن ظىاهرة التسىرب مىن
المدرسة في المدارس المصرية  :والتي من أهمها :
قيام وزارة الشؤون االجتماعية بالتعاون مع وزارة العم بةنشاء وحدة خاصة باألطفال تعم على حمايتهم وتضع القوانين الرادعة لتشغيلهم قب سن الرشد .

قيام مجلس الوزراء بتفعي قانون إلزامية التعليم  ,من خالل تضمين آليات للرقابة والمحاسبة حول تطبيق إلزامية التعليم .

قيام مجلس الوزراء بوضع قانون للتعليم الموازي يهدف إلى إعادة المتسربين إلى المدارس  ,ضمن

برنامج خاص يستغرق سنتين أو أكثر يتضمن تقديم الثقافة األكاديمية والمهنية بشك متواز ومدروس يساعد الدارس على االلتحاق بسوق العم بعد تخرجه .
سن القوانين الرادعة تلزم الشرطة و المحاكم باتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من ظاهرة التسرب .

عقد المؤتمرات والندوات بقري ومراكز صعيد مصر لتعريف المجتمع بأهمية التعليم ومخاطر تسرب التالميذ من المدرسة .

عم برنامج أسبوعي يذاع علي القنوات المصرية لتوعية الجماهير بخطورة التسرب المدرسي.

قيام مؤسسات المجتمع المدني بعم زيارات إلى المواقع التي يعم بها التالميذ كالمحاجر وغيرها وحث أصحاب العم علي االعتماد علي التالميذ وكذل حث

التالميذ علي العودة للمدارس .
إنشاء مراكز خدمية للتالميذ تكون موعدها بعد انتهاء اليوم الدراسي يمارسون فيها حرفهم ويتم تسويق منتجاتهم لصالحهم مما يعم علي توفير مقاب مادي

مناسم لهم .
إبقاء المدارس مفتوحة للعم كمراكز مجتمعية في فص الصيف مما يعم علي انتماء التالميذ للمدارس وحبهم لها .

إعطاء األولوية للشباب المحرومين  ،خاصة الفتيات  ،وتعيين الموظفين الذين يعكسون هويات المشاركين ومجتمعاتهم .

عقد برامج متخصصة لمعلمي المراح االبتدائية واإلعدادية لمواجهة تل الظاهرة وجذب التالميذ لعدم البعد عن المدارس .

وزارة التربية والتعليم
ويتم ذل ليس فقط بسن القانون من قب
أالبدني والنفسي)
منع العقاب بك أنواعه في المدرسة

مشاك الطلبة
وإنما وضع آليات مراقبة ومتابعة لضمان االلتزام التام بعدم استخدام أسلوب العقاب لح
حيث يعتقد كثير من المتسربين وأولياء أمورهم إن منع العقاب في المدارس يعتبر إجراءا ً وقائيا مؤثرا للحد من ظاهرة التسرب .
تكوين فريق عم متخصص بك مديرية للتربية والتعليم لمتابعة الظاهرة وإعداد برامج للتغلم عليها .

مساعدة األسر الفقيرة ماديا ً لتغطية النفقات الدراسية وتوفير مستلزمات التعليم ألبنائها .

،
توعية األسرة بمخاطر الزواج المبكر لبناتهم وتفعي القوانين التي تمنع الزواج أق من السن المحدد

كذل مخاطر التمييز بين أبنائهم على أساس الجنس في مجال التعليم .
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مجلد(1 ):عدد/ (1 ) :آذار -مارس 2021

ظاهرة التسرب من المدرسة األسباب والدوافع

الترقيم الدوليISSN : 2708-7239:

تشجيع القطاع الخاص الذي يدير المراكز الثقافية على تنويع برامجه لتواكم سوق العم مع

اإلشراف على هذه المراكز من حيث برامجه التأهيلية التي تقدمها ومستواها وطريقة أدائها ومتابعة خريجيها .
تفعي بروتوكول التعاون بين وزارة التربية و التعليم والمجلس القومي لألمومة والطفولة لمكافحة التسرب من التعليم .

متعلمين دائمي التعلم ،
نشر نماذج المدارس الجاذبة وهي المدارس التي تقدم برامج تعليمية وتربوية نوعية  ،من أج إعداد

بهدف اكتساب المعرفة واالستعداد للتطورات الحياتية ولتحقيق الذات والعيش مع اآلخرين
عم نادي داخ المدرسة يجتمع فيه شباب الحي بحيث يكون مشتمال على األلعاب المختلفة واألنشطة التي يرغم أه الحي بممارستها .


التوصيات :
فى ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يلي :
 .1إنشاء إدارة مستقلة لمحاربة ظاهرة التسرب المدرسي داخ ك
مديرية من مديريات التربية والتعليم .
 .2دعوة القائمين علي العملية التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني
األخذ بعين االعتبار المقترحات الخاصة للوقاية والعالج من ظاهرة
التسرب من المدرسة في المدارس المصرية .
 .3تكوين فرق عم متخصصة للنزول إلى القري والنجوع للقيام
بعملية التوعية ضد ظاهرة التسرب من المدرسة في المدارس المصرية .
 .4إجراء العديد من الدراسات التي من شأنها تعم علي إليجاد حلول
لظاهرة التسرب من المدرسة في المدارس المصرية .
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