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 .1تقديم

ٌشكل الهدر المدرسً معوقا لوظٌفة المؤسسة فً تعمٌم خدماتها على المستفٌدٌن منها و بذلك فالهدر المدرسً ظاهرة
سلبٌة فً المنظومة التربوٌة و التكوٌنٌة لها أسبابها المختلفة.
أحٌانا نتحدث عن الهدر المدرسً و نعنً به التسرب الذي ٌحصل فً مسٌرة الطفل الدراسٌة التً تتوقف فً مرحلة معٌنة
دون أن ٌستكمل دراسته .لكن نفس الظاهرة ٌرد الحدٌث عنها فً كتابات بعض التربوٌٌن بالفشل الدراسً الذي ٌرتبط
لدى أغلبهم بالتعثر الدراسً الموازي إجرائٌا للتأخر.
إال أننا بشكل عام نتحدث عن الهدر المدرسً باعتباره انقطاع التالمٌذ عن الدراسة كلٌا قبل إتمام المرحلة الدراسٌة أو
ترك الدراسة قبل إنهاء مرحلة معٌنة.
و كٌفما كان التعرٌف الذي نرتضٌه لهذه الظاهرة ،فإننا ٌجب أن نعترف أننا أمام ظاهرة تؤرق المجتمعات العربٌة بشكل
عام .فهً تحمل كل مقومات الفشل سواء على المستوى الفردي أو على مستوى المجتمع .و هً من العوامل القادرة على
شل حركة المجتمع الطبٌعٌة و تقهقره عائدة به إلى عتمة الجهل و التخلف و االنعزالٌة بعٌدا عن نور التطور و مواكبة لغة
العصر فً التقدم و االنفتاح.
و الهدر ٌشكل معضلة تربوٌة كبرى ،ألنه ٌحول دون تطور أداء المنظومة التربوٌة ،خصوصا فً العالم القروي ،وٌحدث
نزٌفا كبٌرا فً الموارد المادٌة و البشرٌة ،و ٌؤثر سلبا على مردودٌتها الداخلٌة.
لكن ما هً األسباب و النتائج المترتبة عن هذه الظاهرة ؟
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 .2أسباب الهدر المدرسي

تتنوع األسباب المسؤولة عن ظاهرة الهدر المدرسً و تختلف باختالف األفراد و المجتمعات و ٌمكن تصنٌف هذه
العوامل إلى:
أ -عوامل ذاتية مرتبطة ببنٌة شخصٌة الفرد و سماته الخاصة.
ب -عوامل بيداغوجية – تربوية :مرتبطة بأنماط العالقة التربوٌة و أنواع طرائق التدرٌس و البرامج المدرسٌة .
ج عوامل سوسيواقتصادية :ترتبط بالبنٌة االجتماعٌة و االقتصادٌة المحددة لوظٌفة و دور المدرسة فً المجتمع .
د عوامل ثقافية :ترتبط بنظرة المجتمع إلى المدرسة و عملٌة التمدرس .
وقد تم االهتمام كثٌرا بهذه العوامل و ما لها من أثار سلبٌة على مستوى التوافق الدراسً و منها (اإلعاقة -نقص التغذٌة-
ضعف البصر أو السمع …)...
عوامل انفعالية :و تظهر على شكل توترات – القلق – الخجل -الخوف -الشعور بالنقص…….الشًء الذي ٌؤدي
بالمتعلم إلى الشعور بعدم الثقة بالنفس  ,مما ٌجعله ٌفقد كل رغبة فً التحصٌل الدراسً و تنمٌة التأخر الدراسً له و
بالتالً االنقطاع عن الدراسة.
عامل الذكاء :من المعتقد أن التلمٌذ الذكً ٌكون متفوقا دراسٌا و العكس صحٌح غٌر أن دراسات عدٌدة برهنت على
ضرورة التحفظ فً هذا االعتقاد :فالتلمٌذ الذكً ال ٌمكن التنبؤ له حتما بالتفوق الدراسً غٌر إن هذا ال ٌمنع القول إن
الضعف العقلً و انخفاظ مستوى الذكاء العام ٌؤدي حتما إلى انخفاظ مستوى التحصٌل.
عوامل أسرية :التفكك األسري و اختالف أنماط التربٌة بٌن األبوٌن – اشتغال األبوٌن – ضعف المستوى الثقافً لألسرة
…فاألسرة المحرومة من ابسط أشكال الثقافة و التً ٌشٌع فٌها الجهل ال توفر ألبنائها جوا سلٌما ٌساعدهم على االستذكار
و االستٌعاب كما ٌلعب المستوى االقتصادي لألسرة دورا هاما فً توفٌر الظروف المناسبة للتحصٌل الدراسً و النجاح.
عوامل بيداغوجية – تربوية تلعب المناهج الدراسٌة دورا هاما فً شذ و جذب التلمٌذ للمدرسة أو انصرافه عنها;
فبرامجنا مازالت تعتمد على الناحٌة النظرٌة و المعرفٌة المجردة ألطفال ال ٌجدون ذواتهم فً ما هو نظري بل ٌتفاعلون
مع البرامج التً تقوم أساسا على ما هو عملً – تطبٌقً – محلً – واقعً .كما تلعب األسالٌب و العالقات التربوٌة
السلٌمة و الشروط التعلٌمٌة و التربوٌة المناسبة و مواصفات األستاذ (الخبٌر) دورا هاما فً محاربة ظاهرة الهدر
المدرسً.
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 .3نتائج الهدر المدرسي
تنتج عن هده الظاهرة نتائج ذات تأثٌر سلبً على الفرد و المجتمع ،قد تؤدي إلى نشوء مجتمع عاجز جاهل تنتشر فٌه قٌم
الجهل و األمٌة غٌر قادر على مواكبة تطورات الحٌاة ،والفرد ٌحس بالنقص أمام رفقائه من المتعلمٌن غٌر قادر على
استعمال العقل فٌما ٌتعرض له من مشاكل ،ضعٌف أمام التٌارت...
قد تؤدي ظاهرة الهدر المدرسً إلى ظهور ظواهر أخرى مرتبطة بها كتشغٌل الطفل و جنوح األطفال و دخولهم عالم
اإلجرام منذ صغرهم ،و فً أحسن األحوال االقتراب من عالم الرذٌلة و المخدرات و ما إلى ذلك.
بعض الشهادات:
الشهادة األولى:
فتٌحة بنمحى :
( 31عاما ) انفصلت عن الدراسة بسبب الزواج المبكر.

الشهادة الثانٌة:
سعاد سوسو :
(31عاما ) انفصلت عن الدراسة بسبب بعد المدرسة عن المنزل.
الشهادة الثالثة:
امال حسن :
(31عاما ) انفصلت عن الدراسة من اجل مساعدة اسرتها مادٌا.
باإلضافة الى شهادات كثٌرة تصب كلها فً نفس االتجاه و تعبر عن مرارة ٌحس بها من كانوا ضحٌة الهدر المدرسً ،
وجدنا أن نسبة االنقطاع عن الدراسة فً مجموع المرحلة االبتدائٌة بالمغرب تصل إلى  % 19.1بالنسبة لمجموع التالمٌذ
بٌنما تصل إلى  % 19.3لدى اإلناث .و فً ما ٌخص التعلٌم الثانوي اإلعدادي ،فتصل نسبة الهدر إلى  % 69.6بالنسبة
للمجموع ،و  % 1963لدى اإلناث .أما فً ما ٌتعلق بالتعلٌم الثانوي التأهٌلً ،فتبلغ بالنسبة للمجموع  % 1913و بالنسبة
لإلناث  .%19.3و تمثل مرحلة االنتقال من التعلٌم االبتدائً إلى التعلٌم الثانوي اإلعدادي حدة هذا النزٌف ،إذ قاربت
 ،% 33بٌنما بلغت  % .9.1فً االنتقال ما بٌن التعلٌم الثانوي اإلعدادي و التأهٌلً.
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 ..خاتمة
من بٌن الحلول المقترحة للتخفٌف من هده الظاهرة نجد :
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مساهمة االطر التربوٌة فً توعٌة االباء و اولٌاء التالمٌذ بأهمٌة التربٌة و التعلٌم.
توفٌر النقل.
انشاء دار الطالبة.
توفٌر المطاعم.
....

.1خطاطة
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