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المدرسة الجاذبة مدخل لمعالجة ظاىرة تسرب الفتيات من 
 التعليم
 إعداد

 أ.د / تودرم مرقص حنا
 أستاذ اصوؿ التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة المنصورة

 مقدمة 

 ،كأزمة جودة  ،زمة كيف كأ ،يعاني التعليم في الوقت الحالي أزمة نمو 
بل أصبحت أزمة  ،كلم تعد أزمة التعليم عارضة أك بسيطة يسهل حلها 

كمن جهة  ،معقدة كمتطلبات اصبلحها متعددة كمكلفة ىذا من جهة 
أخرم فإف المعوقات التي تحوؿ دكف تنفيذ االصبلح كالنجاح فيو تجسد 

ليم أصبح الشغل كلهذا فأف االصبلح في التع،كجها آخر من كجوه االزمة 
الشاغل للسلطة كسياستها العامة ، كما أصبح من مسئوليات العمل 

كلم يعد  ،كمما يلتـز بو التربويوف كالمعلموف  ،المهني في التعليم 
فنهايتو دائما مفتوحة  ،لئلصبلح حد يتوقف عنده أك سقف ال يتخطاه 

فرد  كأصبح لكل ،كفي كل االحواؿ فإف االصبلح أصبح إشكالية عامة 
 ( .193-192 :2004 ،معنى بو رؤيتو كموقفو منو ) محمود قمبر 

 ،كمهما تعددت كتنوعت كتشعبت اآلراء حوؿ أكلويات إصبلح التعليم 
كالعملية التعليمة بصفة خاصة فإف شيئا منها ال يتحقق مادامت البيئات 

كمن ثم كانت بعض مداخل  ،التعليمية بيئات طاردة ال جاذبة للتلميذ 
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ح التعليم تتجو بتنقيتها من كافة العوامل الطاردة للتبلميذ سعيا لتوفير إصبل
بيئة تربوية كتعليمية جاذبة للتلميذ . ألف عوامل الطرد في مدارسنا علي 
اختبلؼ مستوياتها كانواعها كمراحلها أصبحت أكثر من عوامل الجذب 

رسنا توفير عناصر جذب في مدا إلىكلذا فإننا في أمس الحاجو  ،فيها 
ها ألف فيها ما يجعلها جاذبة إليمما يشعر تبلميذىا اف مدارسهم تجذبهم 

 ،لهم كانها تحقق بهجة الحياة كمتعو التعلم )السيد سبلمة الخميسي 
2015  :168،166) 

اف  إلىكيمكن القوؿ اف ظاىرة التسرب ترجع بالدرجة االكلي  
ز ىذه الورقة كلذا تترك ،المدرسة عامل طرد كليس عامل جذب للتلميذ

 -حوؿ االجابة عن السؤاؿ التالي :

كيف يمكن توفير المدرسة الجاذبة للتلميذ كمدخل لمعالجة   
 ظاىرة التسرب ؟

كيمكن االجابة عن ىذا السؤاؿ من خبلؿ إطار نظرم يتضمن المحاكر 
 -التالية :

  التسرب كانواعو 
  اآلثار المترتبة عن ظاىرة التسرب 
 ىرة التسرب العوامل المسئولة عن ظا 
  مفهـو المدرسة الجاذبة 
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  سمات المدرسة الجاذبة 
 تجارب بعض الدكؿ في توفير المدرسة الجاذبة للتلميذ 
  مدارس جاذبة للتلميذ  إلىمتطلبات تحويل المدراس الحالية 
 المقترحات كالتوصيات 

 كيمكن توضيح ذلك على النحو التالي :  

 -التسرب كأنواعو :

 كيتخذ اشكاال متنوعة منها :،حبة لحركة التعليم يعد التسرب ظاىرة مصا

  تسرب التبلميذ الناتج من عدـ االلتحاؽ بالمدرسة االبتدائية كىذا
النوع نقيس علي ضوئو مدم قدرة التعليم علي مواجهة مطالب 

 المجتمع منو كاستيعاب االطفاؿ الملزمين بالمرحلة االبتدائية 
  نهاية المرحلة  إلىم تسرب التبلميذ من المدرسة قبل كصوله

كيشكل ىذا النوع من التسرب النوع السائد كالمألوؼ عند تعريف 
حيث أنو النوع المنتشر كالواضح في جميع النظم ،مفهـو التسرب 

أخرم حسب  إلىكىذا النوع يختلف من إدارة تعليمية ،التعليمية 
فهو قد ،االمكانات كحسب اختبلؼ درجات الوعي بين السكاف 

كيزداد في مجتمع البنات أكثر من البنين ،الجهات النائية يزداد في 
كإف كانت بعض الدراسات أكضحت اف معدؿ ىذا النوع من ،

 التسرب في انخفاض كلما تقدمت الفتاة في دراستها .
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  كىذا النوع يبدك كاضحا في ،التسرب بين مراحل التعليم المتتالية
بتدائية أك االعدادية نهاية كل مرحلة من المراحل التعليمية سواء اال

أف بعض التبلميذ كخاصة الفتيات ذات  إلىأك الثانوية كيرجع ذلك 
الموارد كاالمكانات المحدكدة كالمنتهين من مرحلة تعليمية ال 
تمكنهم الظركؼ من مواصلة تعليمهم في المراحل التالية مع 

 رغبتهم كقدرتهم علي النجاح فيو
زيادة  إلىساسية المؤدية كتعد ظاىرة التسرب من المشكبلت األ

ككجود ىذا الفاقد يعد من أصعب ،الفاقد في العملية التعليمية 
كما تحدث خلبل ،المشكبلت لما يترتب عليو من فقد في الجهد كالماؿ 

الفاقد االجتماعي كاالقتصادم المتراكم  إلىفي النظاـ التعليمي باإلضافة 
ات التي تناكلت مشكلة كمن خبلؿ استقراء بعض األدبي،عاما كراء عاـ 

التسرب يمكن توضيح أثر ظاىرة التسرب في النواحي االقتصادية ك 
،  1984االجتماعية كالتعليمية علي النحو التالي ) توردل مرقص حنا ، 

20 – 26 : ) 

 األثار االقتصادية لظاىرة التسرب :

إف التسرب كخاصة في مرحلة التعليم االساسي مشكلة لها  
ادية المباشرة من حيث أنها تسبب إىدارا لجانب كبير من أثارىا االقتص

كما اف لها أثارىا غير المباشرة من حيث   ،حجم االستثمارات في التعليم 
انها علي المدم القصير كالبعيد تضعف من قدرة الجهاز التعليمي علي 
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كيمكن توضيح األثار ،المساىمة بفاعلية في إحداث التنمية االقتصادية 
 ة لظاىرة التسرب في النقاط التالية :االقتصادي

إف ما أنفق علي تعليم تلميذ في المرحلة االبتدائية لسنة أك أكثر دكف *
اف يكمل تعليمو حتي نهاية ىذه المرحلة يعد فاقدا علي اعتبار أنو لم 
يستفد من السنوات التي أمضاىا في ىذا التعليم الذم ىو الحد 

 األدنى ألم مواطن . 
فاقد اقتصادم كبير نتيجة ارتداد أغلب المتسربين  إلىب يؤدم التسر *

كما تسببو ىذه األمية من اضعاؼ قدرة الفرد االنتاجية ،األمية  إلى
ف أكما ،كتقليل من امكانيتو لتمثيل االساليب الحديثة في االنتاج ،

األمية يزيد االعباء االقتصادية الملقاة علي  إلىارتداد ىؤالء المتسربين 
إذ أف العبء المالي الناجم عن تسرب التبلميذ ، و األمية برامج مح

ثم يظهر في صورة  ،يظهر أكال في رفع تكلفة التعليم بدكف عائد مجز 
تكريس جزء كبير من أموالها  إلىأخرم بعد ذلك عندما تضطر الدكلة 

كمن .كجهودىا لمحاربة األمية التي يزداد حجمها سنة بعد أخرم 
األمية تمثل كاحدا من المنابع الرئيسية  إلىرتداد المعركؼ اف مشكلة اال

 لؤلمية في المجتمعات التي تعاني من ىذه المشكلة . 

 -األثار االجتماعية لظاىرة التسرب :

 كيمكن توضيح ىذه األثار علي النحو التالي :
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  حرماف الفتيات من التعليم أك الحد األدنى من التعليم البلـز
 جتماعي ك الثقافي للمجتمعللمواطنة يعطل التقدـ اال

  كىو يؤدم  ،يعد التسرب عامل من عوامل التفكك االجتماعي
 افتقار الوحدة الثقافية بين افراد الوطن الواحد  إلى

 التي تعني كضع السلطة في يد  ،يتعارض التسرب مع الديمقراطية
حيث أف ، كال تكوف سلطة في يد الشعب إال بالتعليم ، الشعب 

التبلميذ علي فهم السلطة ك األساس الذم بنيت التعليم يساعد 
 عليو ىذه السلطة .

  ينعكس أثر تسرب الفتيات علي تربية النشيء مستقببل ، فاألسرة
كفي ، غير المتعلمة ال تستطيع أف تربي أكالدىا تربية سليمة 

المستقبل سيكوف ىؤالء المتسربات أمهات أميين مما يؤثر علي 
 ناء.اتجاىاتهن نحو تعليم االب

  حرماف المجتمع من الفتيات المتسربات كالتي تعد طاقات علمية
ألننا لسنا ندرم ماذا كاف سيصبح مصير ىؤالء ، جديدة 

المتسربات لو تعلمن كلو أتيحت لهن الفرصة الكاملة لكي 
كقد يكونوا من أسباب رقي مجتمعنا كتقدمو ، يواصلوا تعليمهم 

 لو تعلمن.

 التسرب : العوامل المسئولة عن ظاىرة
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إف ظاىرة التسرب من النظاـ التعليمي لها أسباب متعددة  
كمتشعبة تختلط فيها االسباب التربوية مع األسرية مع االجتماعية 

فظاىرة التسرب ىي نتاج لمجموعة من  ،كاالقتصادية كاألمنية كغيرىا 
األسباب تتفاعل كتتراكم مع بعضها تصاعديا لتدفع التلميذ كبقبوؿ من 

الخركج من النظاـ التعليمي قبل االنتهاء من المرحلة التعليمية  إلى أسرتو
التي بدأ فيها كتتفاكت حدة أسباب التسرب من حيث درجة تأثيرىا علي 

منها ما تكوف أسباب رئيسية لها تأثيرا قويا كمباشرا  ،التلميذ المتسرب 
انوم كتلعب دكرا حاسما في عملية التسرب كبعضها األخر يكوف تأثيرىا ث

 ( .24:   2008 ،كمؤثر )مني ابراىيم قرشي
كيمكن توضيح العوامل المسئولة عن ظاىرة التسرب علي النحو 

 ( .44 ،26 :1984،التالي )تودرم مرقص حنا

 كيمكن توضيحها كما يلي :   أكالن : العوامل االقتصادية :

  تشغيل أبنائهم  إلىانخفاض مستويات المعيشة مما يضطر اآلباء
عماؿ الزراعة أك أطفاؿ في ألأك مشاركة ا ،تكمالهم للتعليم قبل اس

كىذا يفسر ظهور مشكلة التسرب بشكل  ،الحرؼ المختلفة 
للحاجة  كاضح في المناطق الريفية في فترات موسمية معينة نظران 

سرة ألحاجة ا إلىلعاملة في موسم الحصاد باإلضافة اليد ا إلى
 .ضافي يسد نفقاتها إلى دخل إالفقيرة 
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 غراءات سوؽ العمالة كزيادة الطلب علي العماؿ غير المهرة بأجور إ
 مرتفعة .

كتشمل العادات كالتقاليد خاصة   : العوامل االجتماعية كالثقافية : ثانيان 
 كما تشمل المستوم الثقافي كالصحي كتنحصر فيما يلي :  ،في الريف

  نقساـ فالعائبلت التي يسودىا اال ،الظركؼ العائلية غير المرضية
أك تغيب اآلباء أك عدـ االشراؼ على التبلميذ في المنزؿ مما 

بناء كقلة متابعة دراستهم فيفقدكف الميل أك ألىماؿ اإ إلىيؤدم 
سرة كمستول تعليم ألكىناؾ عبلقة بين حجم ا ،الدافع للتعليم 

فبمقدار ما يكوف حجم االسرة كبيرا يكوف حظ األبناء  ،بناء ألا
 .تويات عليا من التعليم ضئيبلن مس إلىمن الوصوؿ 

  مر الذم يظهر ألا ،المستوم الثقافي كاالجتماعي ألسرة التلميذ
كانخفاض ىذا المستوم  ،ثره على استجابتو للحياة المدرسية أ

 يساعد على التسرب .
  كخاصة ما يرتبط بتعليم الفتاة في  ،التقاليد االجتماعية الجامدة

 ء في تعليم البنات خركجان بعض المجتمعات اذ يرم بعض اآلبا
كخاصة  ،علي التقاليد كبذلك يجبركف بناتهم علي ترؾ المدرسة 

في الصفوؼ االخيرة من المرحلة االبتدائية . حيث تبدأ الفتاة في 
تسربهن خاصة  إلىالنضج أك تستعد للزكاج ، كىذا مما يؤدم 

رفع نسبو  إلىعندما يبلغن العاشرة ، أك يتجاكزكنها مما يؤدم 
 لتسرب في الصفوؼ االخيرة من المرحلة االبتدائية .ا



 127 

"كقد توصلت إحدل الدراسات أف سبب الخطوبة أك الزكاج جاء 
في المرتبة االكلي لئلناث كالمرتبة الخامسة عشر بالنسبة للذكور ")منى 

 (27، 2009ابراىيم قرشي ،

 ثالثا : العوامل المدرسية :يمكن توضيحها علي النحو التالي :

مستوم كفاية المعلم كىذا ىو العامل المباشر ألثر المعلم في ضعف *
على تسرب  مباشران  ظاىرة التسرب ، كذلك ألف كفاية المعلم تؤثر تأثيران 

 التبلميذ كخاصة في المرحلة اإلبتدائية .
المعوقات التي تمنع المعلم من تحقيق اىداؼ العملية التعليمية كبوجو *

كىذا ىو العامل غير المباشر ألثر ،ي خاص في مرحلة التعليم االساس
المعلم في ظاىرة التسرب كاكتظاظ المناىج الدراسية ككجود المنهج 

كنقص التجهيزات الدراسية  ،ككثرة الحصص  ،الدراسي غير المبلئم 
ككل ىذه األمور  ،كالصعوبات التي تواجو المعلمين أثناء عملهم  ،البلزمة 

كبالتالي  ،ي العائد من العملية التعليمية عوامل مؤثرة علي أداء المعلم كعل
علي ما يشعر بو التبلميذ من استفادة من المدرسة كعلي جذبهم للدراسة 

 كبالتالي تساعد علي تسرب التبلميذ كانقطاعهم عن الدراسة .
طرؽ التدريس العقيمة التي تعتمد على الحفظ كالتذكر كالتكرار اآللي *

ميذ تجعلهم يكرىوف الدراسة كيهجركف تلقي عبئا ثقيبل علي بعض التبل
    المدرسة كمن 

    ناحية اخرم فاف الطرؽ المشوقة التي تعتمد على التفكير كالعمل كالحركة      
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   الحيوية كالنشاط داخل المدرسة كخارجها كاالتصاؿ بالبيئة كالتعرؼ على      
المدرسة  إلىميذ ت قد تجذب التبلامكاناتها ككيفية استغبلؿ تلك االمكانا     

ترؾ  إلىقلة مبلءمة طرؽ التدريس للفركؽ الفردية بين التبلميذ قد يؤدم *
قد يكوف نتيجة لعدـ قدرة بعض التبلميذ علي  حيانان أفالتسرب  ،المدرسة 

ضها المعلم على تبلميذه منافسة زمبلئهم أك كثرة الواجبات المنزلية التي يفر 
ذا عملت طرؽ إبنفسو ك  ن يحدده ىومستوم معي إلىالوصوؿ  إلىليدفعهم 

عطتها ما تستحقو من عناية أي معالجة مشكلة التأخر الدراسي ك التدريس عل
 بالتسر  إلىحدم الثغرات التي تؤدم إفإنها بذلك تسد 

كجود بعض البرامج الدراسية الجافة كالمحدكدة في نطاقها النظرم فقط كالتي *
لمحببة للتبلميذ كقلة الرحبلت ال تهيء بعض النواحي العملية كاألنشطة ا

دكات النشاط قد ينفر التبلميذ من أمكانات ك إكالزيارات الميدانية كالنقص في 
"كقد  ،ف من طبيعة التبلميذ في مرحلة الطفولة الحركة كالنشاطألالمدرسة 
ف النفور من المدرسة يأتي في المرتبة الثانية بصفو أحدم الدراسات إتوصلت 

ككاف في  ،للتسرب  ان رئيس كيعد ىذا سببان  ،ب الدراسي عامة ألسباب التسر 
المرتبة الثالثة بالنسبة لئلناث كاالكلي للذكور كل علي حده )مني ابراىيم قرشي 

في العالم العربي بوجو عاـ تعطي ف نظم التعليم أكقد لوحظ ، (  39 : 2009،
 إلىفت االنتباه مما يل ،كلوية لزيادة فرص التعليم علي حساب االىتماـ بنوعيتو أ

بناء المناىج من حيث المحتوم كاساسيات  إلىالعديد من االنتقادات الموجهة 
 ،اختيار جوانب المعرفة التي تتناسب كاحتياجات التبلميذ ) أمنية ىاشم سراج

2003 : 44 ) 
  : قصور بعض الخدمات التي تشجع التبلميذ على االنتظاـ في الدراسة مثل 
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ف أكخاصة  ،ساسي ألبمدارس التعليم التغذية لة االىتماـ بنظاـ اق -
في  ساسيان أ التغذية كال سيما في المناطق الريفية النائية تعد عامبلن 

ف أمورىم علي أكلياء أالمدارس كحرص  إلىتذاب التبلميذ اج
 .يواصلوا الدراسة بها 

كمن المعلـو اف ىذا النظاـ  ،قلة االىتماـ بنظاـ الخدمة النفسية  -
 ،ث مشكبلت التبلميذ كاسباب تأخرىم الدراسي بح إلىيهدؼ 

 ف ىناؾ ظركفان أحيث ،سباب انقطاعهم كتسربهم أككذلك 
كعوامل نفسية قد تعوؽ التبلميذ عن مواصلة التعليم كتتصل ىذه 

سرية لهؤالء التبلميذ كىذا األمر ألالظركؼ كالعوامل بالحياة ا
كما   ، يتطلب توجهات كارشادات اخصائيين نفسيين كاجتماعيين

كزائرات  ،مشرفات اجتماعيات إلىف معظم مدارسنا تفتقر أ
 صحيات لبلىتماـ بمشاكل التلميذات كرعايتهن صحيان كنفسيان .

  كلذلك نجد بعض الدكؿ  ،القصور كالتهاكف في تطبيق قوانين االلزاـ
التي حققت نظاـ االلتزاـ تفرض عقوبة علي أكلياء االمور الذين 

الدىم بالدراسة كعدـ متابعة المدرسة للتبلميذ يفشلوف في انتظاـ اك 
المتغيبين أكالمنقطعين عن الدراسة كبحث حالتهم كتذليل العقبات 
التي تعترض استمرارىم في التعليم حيث أنو من المعركؼ أف 

 التبلميذ المتسربين كانوا غائبين عن المدرسة بصفة متكررة . 
 ا كندرة مبلءمة المبانى النقص في المباني المدرسية كسوء حالة بعضه

لؤلىداؼ التعليمية كخاصة المستأجر منها ،كضيق حجرات الدراسة 
كالنقص في االثاث المدرسي كقلة صبلحيتو ، كقلة  ،كسوء تهويتها 



 131 

الكهرباء كدكرات المياه الصالحة لبلستخداـ كندرة كجود فناء يزاكؿ 
 تسرب.فيو التبلميذ انشطتهم المحببة كل ىذا لو صلو بمشكلة ال

  سوء استقباؿ المدرسة للتبلميذ في بداية حياتهم الدراسية كقسوة
كقلة العبلقات االنسانية  ،بعض المعلمين كسوء معاملتهم للتبلميذ 

بين المعلمين كتبلميذىم قد تكوف من االسباب المبررة لعدـ بقاء 
 التبلميذ بالمدرسة كاستمرارىم في الدراسة .

 حيث اف ذلك يعطل عمل المعلم  ،يذ زيادة كثافة الفصوؿ بالتبلم، 
فالمعلم سيفقد كثيرا من الوقت كالجهد كي يوفر نوعا من النظاـ ، 
ككي يساعد التبلميذ في حل مشاكلهم كىو لن يجد فرصان كافية 

 إلىلمراعاة الفركؽ الفردية أك لمساعدة التبلميذ الذين يحتاجوف 
 ،زاء ىذه المواد المساعدة في بعض المواد الدراسية أك في بعض اج

 تسرب بعض التبلميذ من المدرسة . إلىكىذا قد يؤدم 
  كىذا ،عدادية قريبة من المدرسة االبتدائية إندرة كجود فصوؿ 

عدـ الرغبة في استكماؿ المرحلة  إلىقد يدفع بعض التلميذات 
المستويات األعلى في  إلىاالبتدائية لرؤيتهم الطريق مسدكدان 

 التعليم .

ظاىرة التسرب كأف اىمها  إلىسبق العوامل المؤدية اتضح مما 
ف نركز أكمن المعلـو حينما نعالج ظاىرة معينة يجب  ،العوامل المدرسية 

 سباب يعد عبلجان ألعراض ألف عبلج األسباب كليس األعلي معالجة ا
كلذا فمعالجة األسباب المدرسية من أىم األساليب كآليات  ، جذريان 
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ف ىذه العوامل يمكن التحكم أالتعليم . كما  عبلج تسرب الفتيات من
فيها كالتعامل معها بسهولة كيسر اكثر من العوامل االقتصادية كاالجتماعية 

ف العوامل المدرسية المسئولة عن التسرب ىي نفس أكما يبلحظ   ،
كلذا يمكن معالجة  ،العوامل المسئولة عن طرد التبلميذ من المدرسة 

لتعليم بجعل المدرسة جاذبة للتلميذات ظاىرة تسرب الفتيات من ا
كليست طاردة لهن كلذا فالجزء التالي سوؼ يوضح كيفية جعل المدرسة 
الحالية جاذبة للفتيات كمدخل لعبلج ظاىرة تسربهن من التعليم كنبدء 

 أكالن بتوضيح مفهـو المدرسة الجاذبة .

 -مفهـو المدرسة الجاذبة للتلميذ :

مواصفات التي يها مجموعة من الىي المدرسة التي تتوافر ف
كفي المستقبل مما  كثر متعو من التعليم حاليان أتضمن جعل التبلميذ 

يشجع على المشاركة كاالنفتاح كالحوار كالقياـ بممارسات ديمقراطية 
كاعطاء المنظومة التعليمية الدعم الفعاؿ كشمولية التعليم  ،مرغوبة للطلبة 

للتلميذ كتصبح المكاف الذم يلبي كىي المدرسة التي تكوف محببة  ،
نقضاء فترة الدكاـ إيها حتي بعد إلاحتياجاتو كجعلو يفكر بالعودة  جميع

مدرسة مرحبة تسعي  ،الرسمي ضمن انشطة صفية كال صفية متنوعو 
لجلب التبلميذ كالحاقهم بها كتعمل بهدؼ جذب التبلميذ كاالحتفاظ بهم 

كخلق بيئة  ،كتضمن عدـ التمييز على مقاعدىا كتحتـر التنوع كاالختبلؼ 
كيحميهم من  ،تعلم ممتعو كصحية كجذابة كمكاف يمكنهم اللعب فيو 



 132 

األذل كيمكنهم من التعبير عن آرائهم كالمشاركة بنشاط في عملية التعلم 
. كتعمل ىذه المدرسة بنظاـ اليـو الدراسي الكامل كتفعيل دكر البيت 

 ،لي المجتمع بكل قطاعاتو كاالسرة في المدرسة كتسعي لبلنفتاح ع
 ،كتعمل علي اكساب الدراسات كالخبرات كالمهارات كالحيوية المختلفة 

ككضعها موضع التطبيق كما تولي المدرسة عناية خاصة بالجانب التربوم 
كغرس مجموعة من القيم الراقية لدم التبلميذ ) ىدم عبد الحميد عبد 

 ( 53: 52 :  2015،الفتاح 
يمكن اف نراه في المدرسة الجاذبة ىو التحوؿ كلعل أىم تحوؿ  

التعلم المتمركز حوؿ  إلىمن التعلم المتمركز حوؿ المنهج أك المعلم 
.ففي المدرسة الجاذبة لن تكوف الدراسة كما يكوف في الوقت ،المتعلم 

بل يتمحور كل انشطة ، الحالي متعلم سلبي مهتم فقط بتلقي ما يلقي إليو 
كالتحوؿ من االسلوب اإللقائي ذم االتجاه الواحد  ،التعلم حوؿ التلميذ

ساليب تدريسية أخرم تفرد التعليم كتراعي الفركؽ الفردية بين أ إلى
ساليبهم التعليمية المختلفة باإلضافة أف تتناسب مع أكتحاكؿ ، المتعلمين 

كما أف المدرسة   ،جعل التعليم أكثر متعة كجاذبية للمعلم كالتلميذ  إلى
حوؿ من التدريس الذم يركز علي الحفظ كاستظهار المعلومات الجاذبة تت

كمن ىنا  ،الفهم كالتطبيق كتعلم مهارات التفكير كالتعلم الذاتي  إلىفقط 
تعتمد المدرسة الجاذبة للتلميذ علي استراتيجيات جديدة في التدريس 

في عملية التعلم كالتعليم  فاعبلن  يكوف التلميذ ىو محورىا يمارس دكران 
: 2015تبادلة بينو كبين المعلم . )ىدم عبد الحميد عبد الفتاح ،الم
57- 58) 
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 سمات المدرسة الجاذبة للتلميذ :

 يمكن أف تتسم المدرسة الجاذبة للتلميذ بعدة سمات من أىمها ما يلي :

  جودة البيئة المادية كالنفسية كاالجتماعية للمدرسة 
 من معلمين ك أسر  جودة العناصر كالمكونات البشرية كاالجتماعية

 كمجتمع محلي 
  جودة المناىج كالمواد التعليمية كالمعايير التي تقيس جودة

 المتعلمين كالمعلمين .
  جودة العمليات الداخلية في المدرسة )العملية التعليمية ك التعلمية

(كعمليات االرشاد كالتوجيو كعمليات الدعم الفني كعمليات 
 شطة كاالتصاالت االدارية .التفاعل االجتماعي كعمليات االن

  جودة المخرجات المدرسية من المتعلمين كادكار المعلمين
)السيد سبلمة  كالمدرسة عموما في المجتمع المحلي

 (.172:  2015،الخميسي
 . توفر المدرسة التعليم للجميع 
  .توفر المدرسة مياه صالحو للشرب 
 ت الحياة .تعزز المدرسة ثقة التبلميذ بأنفسهم كتزكيدىم بمهارا 
 . توفر المدرسة بيئة صحية مناسبة 
  توفر المدرسة بيئة ديموقراطية كعادلة تشجع علي الحوار كابداء

 الرام.
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 . توفر المدرسة مرافق صحية مناسبة 
  تقلل العنف في المدرسة كخارجها سواء من قبل المعلمين تجاه

 التبلميذ أك بين التبلميذ كانفسهم .
 ن التبلميذ .تراعي الفركؽ الفردية بي 
  .توفر بيئة امنو داخل المدرسة كخارجها 
 . تجعل التلميذ محور العملية التعليمية 
  يشترؾ المجتمع كأكلياء االمور كالتبلميذ بقضايا المدرسة كبرامجها

 كخططها .
 . تكوف المدرسة نظيفة 
 . توفر المدرسة مبلعب رياضية كمساحات مستوية 
 لمطر كالشمس .توفر المدرسة مكانا للحماية من ا 
 . تسمح للتبلميذ التحدث بحرية 
  . توفر المدرسة كسائل تعليمية مختلفة في التعليم 
 . يكوف عدد التبلميذ في الفصل قليل 
 . توفر المدرسة نشاطات ترفيهية 
 . توفر المدرسة مرشدا تربويا يساعد التبلميذ في حل مشاكلهم 
 م كاخركف ، يشارؾ اكلياء االمور التبلميذ )محمد محمود سال

2015 :588-589.) 
 .االىتماـ بالمتسربين من التعليم 
 . ليست طاردة للتبلميذ 
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  -تجارب بعض الدكؿ في تحقيق المدارس الجاذبة للتلميذ :

طبقت المدرسة الجاذبة للتلميذ في عدة دكؿ مختلفة منها 
كىى مدارس  Magnet schoolالواليات المتحدة االمريكية باسم 

ية علي العلـو كالتكنولوجيا الهندسية كالرياضيات كالفنوف تركز بصفو اساس
البحتة كالتطبيقية كالدراسات الدكلية كالتربية الحياتية كالتقنية كالمجتمعات 

كطبقت في بعض الدكؿ العربية منها المملكة العربية السعودية  ،الصغيرة 
سة كالمملكة االردنية الهاشمية كسوريا كلكن اشهر تجارب صيغة المدر 

الجاذبة في البيئة العربية ما تم في المملكة العربية السعودية في منطقتي 
الباحة كمكة المكرمة كبدأت اىم اىداؼ المدرسة الجاذبة في السعودية 
من خبلؿ ما استحدث في البيئة المدرسية من تغيرات جذرية اىمها 

 ( :174-173:  2015)السيد سبلمو الخميسي ،

  دقيقة . 35حصة دراسية مدتها 
  تلميذا . 25كثافة صفية ال تتجاكز 
 . فسحتاف للتلميذ يتخللهما انشطة تربوية 
 . تفعيل اسلوب الرحبلت كالزيارات الميدانية 
 . يـو مفتوح كل ثمانية اسابيع 
  حفبلت كمعارض كمسابقات كمعسكرات كاستخداـ الشارات

 كالميداليات .
 . تطبيق نظاـ الطبلئع 
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 ت .تدريب فعلي علي الهوايا 
 . مشاركة الطبلب في كضع البرامج كالخطط المدرسية 
  . نشاط مسائي كبعض اياـ الجمع 

كقد حققت ىذه التجربة نجاحات ملحوظة كبصفو خاصو فيما 
يتصل بالطلب االجتماعي عليها كانجذاب التبلميذ كأكلياء االمور 

 كالمجتمع المحلي لها .

 -ذبة للتلميذ :مدارس جا إلىمتطلبات تحويل المدارس الحالية 

فأنو ثمة ،  لكي تتحقق المدرسة الجاذبة في أرض الواقع  
تغييرات جذرية البد أف تتم في المناخات الرئيسية في المدرسة بحيث يتم 
تقليص عوامل الطرد كإحبللها بعوامل كمقومات جاذبة في المناخ 

كيمكن تحديد أىم المتطلبات البلزمة لتحويل المدرسة  ،المدرسي 
:  2015،مدرسة جاذبة فيما يلي )السيد سبلمة الخميسي إلىلية الحا

177 - 178.) 
تقضي بعض التعديبلت التشريعية  متطلبات تشريعية : (1

في القرارات ك القواعد االدارية المنظمة للعمل المدرسي لتعطي 
، الفرصة لمزيد من السيولة ك االنسيابية في اإلجراءات المدرسية 

ن الخيارات االدارية كالتعليمية التي تجعل كتتيح الفرصة لمزيد م
 المدرسة أكثر جاذبية لكل من يقصدىا .



 137 

قادة تربويين  إلىمتطلبات ادارية :يحتاج ىذا التحوؿ  (2
فاعلين أكثر من مديرين تقليدين كيقتضي ذلك اختيار مديرين 
كاداريين أصحاب مبادرات كيتمتعوف بامتبلؾ كفايات االبداع 

 االدارم .
إحداث  إلىيقتضي ىذا التحوؿ  يكلية :متطلبات ى (3

تغييرات في البيئة المدرسية التقليدية التي عرفتها المدرسة منذ 
عقود طويلة ك استحداث بني كىياكل كتكوينات مدرسية أكثر 
مركنة كأكثر جاذبية كقاعات االنشطة كالوحدات االدارية المتكاملة 

فتوحة كالحجرات الدراسية المتحركة كقاعات االنشطة الم
كالمختبرات اآلمنة كالمبلعب كتعديل الجدكؿ الزمني لليـو 
الدراسي بحيث يكوف أكثر استيعابا الىتمامات المتعلمين كأكثر 
جاذبية الحتياجاتهم التربوية كالتعليمية كالنفسية ككذلك االخذ 

 .بنظاـ اليـو الدراسي الكامل 
 تعد المتطلبات التمويلية في غاية متطلبات تمويلية : (4

األىمية كذلك للوفاء بكل احتياجات المدرسة الجاذبة إداريا 
كتعليميا كتربويا كماديا حتي تحدث التغييرات المادية الجاذبة لكل 
اطراؼ المجتمع المدرسي كتيسير االنفاؽ علي كل متطلبات 

 التحوؿ 
كتتعلق ىذه المتطلبات بتوفير فرص  متطلبات تربوية : (5

لمستوعب الىتمامات التبلميذ النشاط الصيفي كغير الصيفي ا
كتوفير برامج  ،المتنوعة كالذم يخفف من جمود العملية التعليمية 
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االنشطة الحرة كالهوايات كالرحبلت كالزيارات الميدانية 
كالمعسكرات التي تسهم في بناء شخصيات التبلميذ كتشكل 

 مهاراتهم كتنمي ابداعاتهم 
الجاذبة يحتاج تحقيق المدرسة  متطلبات مجتمعية : (6

للتلميذ أكثر من غيرىا لشراكة حقيقية من ىيئات المجتمع 
كتنظيماتو المدنية ك االىلية كانخراط حقيقي في الشأف المدرسي 

 .من أكلياء األمور كأسر التبلميذ

كلذ ارتفعت الدعوة بضركرة المشاركة المجتمعية حتي في 
دة االمريكية  المجتمعات المتقدمة فعلي سبيل المثاؿ في الواليات المتح

كانت المشاركة في صورة دعم مالي سواء من االفراد بحيث يقرر كل فرد 
مقدار ما يدفعو للتعليم أك من مؤسسات المجتمع المدني كىنا تضع 

كما تكوف صورة المشاركة في تقديم مساعدات ،الحكومة القرار في ذلك 
د مالية للطبلب أك في صورة سندات مالية كقركض للطبلب تسدد بع

 National Center For Education )االنتهاء من الدراسة 
Statistics ,2004,page1of 2)  

كفي المملكة المتحدة ظل المجتمع يدعم التعليم عن طريق 
بعض المنظمات كالهيئات كاالفراد كعلي سبيل المثاؿ ساىمت 

%من تكلفة بناء المدارس 15المؤسسات الدينية في انجلترا ككيلز بدفع 
ـو الوالية بدفع مرتبات المعلمين كتوفير الكتب كالمصادر البلزمة كنوع كتق

من المشاركة المجتمعية في مواجهة بعض قضايا التعليم مع تحديد 
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موقعين علي شبكة االنترنت يوفراف المعلومات كالبيانات التي توضح 
الموارد كالمصادر كالمتطلبات البلزمة لتمويل التعليم كىذه البيانات 

 Studyعد في تحديد اكجو المشاركة. تسا
Overseas,2003,page1of2) ) 

 SAEEكفي كندا توجد منظمة غير رسمية يطلق عليها ) 
كعملت علي التعرؼ علي الحاجات األساسية  1996(تأسست عاـ 

كاجراء البحوث ، كالقضايا الخاصة بإصبلح المدارس كانجاز الطبلب 
ياسة التعليمية كالتعاكف مع حولها كاجراء تحليبلت كافية حوؿ الس
 Society For The)المنظمات األخرل إلصبلح التعليم. 

Avancement of Excellence in Education,2004,page 
1of3) 

صيغة  إلىكمجمل القوؿ اف التحوؿ من صيغة المدرسة الحالية 
 المدرسة الجاذبة يتم من خبلؿ مرحلتين :

  ها سابقان إليالطرد المشار التخلص من عوامل  :*المرحلة االكلي

بتوفير  تحويل المدرسة الحالية تدريجيان :*المرحلة الثانية
 المتطلبات السابقة كاحداث التغييرات المطلوبة في البيئة المدرسية
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تمويل كتوفير مصادر تمويلية بعيدة  إلىكالمرحلة الثانية تحتاج 
لمقترحات كيمكن توضيح بعض ا، عن ميزانية الوزارة كغير تقليدية 

 كالتوصيات بهذا الشأف في الجزء التالي 

 المقترحات كالتوصيات 

قد تكوف الموازنة العامة للدكلة أك لوزارة التربية كالتعليم ال تسمح 
مدارس جاذبة للتلميذ لذا  إلىفي الوقت الحالي بتحويل المدارس الحالية 

ميزانية  يمكن تقديم بعض المقترحات كالتوصيات التي يمكن اف تزيد من
كزارة التربية كالتعليم حتي يتسنى لها توفير المتطلبات التمويلية لجعل 
المدارس الحالية مدارس جاذبة للتلميذ كمدخل لعبلج ظاىرة المتسربات 

 من المدارس علي النحو التالي :

 زيادة المصرفات المدرسية بواقع عشركف جنيها لكل تلميذ (1
ت التي تستخرج من المدارس فرض رسم علي الطلبات كالشهادا(2

 كليكن خمسة جنيهات فقط علي كل طلب أك شهادة 
فرض رسم علي االمتحانات في نهاية كل فصل دراسي كليكن (3

 خمسة جنيهات عن كل فصل دراسي 
استثمار فترة االجازة الصيفية لعمل نادم صيفي تقاـ فيو انشطة (4

رياضية كالثقافية مختلفة تتبلءـ مع ميوؿ التبلميذ مثل االنشطة ال
كغيرىا مقابل اشتراؾ شهرم كتخصص حصيلة ذلك في تمويل 

 المدرسة لجعلها مدرسة جاذبة للتلميذ
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إصدار طابع دمغة فئة جنيو كيختلف ىذا الطابع عن طابع المهن (5
جازة إلف يستخدـ في طلبات اأعليمية في استخداماتو كلذا يمكن الت

كالشكاكم المقدمة من أكلياء كإخبلء الطرؼ كاستمارات االمتحانات 
 األمور في االدارات التعليمية كالمدرسية 

فرض رسـو علي المعلمين العائدين من االعارات الخارجية في شكل (6
تبرعات بحيث ال تقل قيمة التبرع عن ألف جنيو كتدفع عند استبلمو 

 العمل .
استغبلؿ امكانات بعض المدارس كبصفة خاص المدارس الفنية (7

اعية كالزراعية في عمل انشطة انتاجية يمكن اف تباع للجمهور الصن
كيخصص عائدىا في تمويل المدارس في االدارة التابع لهل مثل السلع 
الغذائية كالعصير كالمربات كادكات مكتبية كمصنوعات خشبية كإقامة 

 معارض داخل المدرسة لعرض ىذه المنتجات .
ل التعليم كذلك باعتبار اف يمكن مشاركة الجهات التالية في تموي(8

 التعليم قضية قومية علي النحو التالي:
  1رفع الرسـو الجمركية بنسبة% 
  فرض رسم قدره جنيهاف علي استخراج كل جواز سفر 
  فرض رسم قدره خمسة جنيهات علي كل سجل تجارم أك رخصة

 مباني أك تسجيل قطعة أرض أك منزؿ 
 يادة السيارة أك فرض رسم قدره جنيهاف علي تجديد رخصة ق

 رخصة السيارة 
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  فرض رسم قدره خمسة جنيهات علي كل اعبلف في الجرائد أك
 االذاعة أك التليفزيوف بقنواتو المختلفة الحكومية كالفضائية 

  فتح باب التبرعات للقادرين 

كيخصص مجموع حصيلة ما سبق في تمويل التعليم كتحويل المدارس 
بصفة خاصة في مرحلة التعليم االساسي   مدارس جاذبة للتلميذ إلىالحالية 

 كأحد أساليب مواجهة ظاىرة تسرب الفتيات من التعليم 

إعداد موقع علي شبكة االنترنت كنظاـ معلوماتي كلنشر االحصاءات  (1
المالية التي توضح تكلفة التلميذ في كافة مراحل التعليم كمصادر 

ة كتوضح التمويل المتاحة كمساىمات القطاعات المختلفة المالي
اكجو المشاركة المجتمعية المطلوبة في تمويل التعليم كقد تكوف ىذه 
االحصاءات علي مستوم الجمهورية أك علي مستوم قطاع جغرافي 

 معين أك قطاع تعليمي معين 
تقـو اجهزة االعبلـ المرئية كالمسموعة كالمقركءة كالميديا بأنماطها  (2

لمجتمعية في الوقت الحالي المختلفة بإبراز ضركرة كأىمية المشاركة ا
كتحفز الهمم كاالتجاىات نحو المشاركة المجتمعية في التعليم 

كتحريك ، كالعمل علي توعية المجتمع بمختلف مؤسساتو كافراده 
حماسة الجهود كالمبادرات الشعبية للمشاركة في تحمل أعباء التعليم 

ة من تبرعات كىبات مالية كعينية كتوضح أىمية الجهود الذاتي
كالتأكيد علي أنها أصبحت ضركرة حتمية تفرضها طبيعة المرحلة التي 
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تمر بها الببلد كيمكن اف تقدـ كل قناة تليفزيونية أك محطة اذاعة 
علي األقل مرة كل شهر يختص بتنمية الوعي  مكثفان  برنامجان 

الجماىيرم بقضايا التعليم كتحفز أفراد المجتمع كخاصة القادرين 
تمويل التعليم حتي يتسنى تحويل المدارس  علي المساىمة في

 مدارس جاذبة للتلميذ . إلىالحالية 

 المراجع
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–فعاليتو  –تربوم في مصر ضركرتو محمود قمير : " االصبلح ال -
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