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   االفتتاحية 

  قضيةحيث تواجه  الشائكةوفي مصر نجد أن التعليم أحد القضايا  األمم لقياس مدي تقدم ورقى   الرئيسية التعليم أحد املؤشرات  

  والثقافية  واالجتماعية االقتصاديةللظروف   التعليم العديد من التحديات والصعوبات وتختلف تلك التحديات من مكان آلخر تبعا

 املدن   فيالريف عن املشكالت  في املوجودة التعليميةحيث تختلف املشكالت 

 ومنها   .املصريةفي املدارس  التعليمية العمليةولكن هناك مشكالت عامه تعرقل سير  

 ( وغيرها من املشكالت . ةو ) الدروس الخصوصي(  ة ) حشو املناهج الدراسي

 على مستقبل التعليم 
ً
 كبيرا

ً
  الطلبةأو بمعنى آخر هروب من التعليم (   )التسرب مصر ظاهر  فيومن تلك املشكالت التي تمثل خطرا

حيث  ( ونتيجة ذلك تزداد أعداد ) أنصاف املتعلمين (  واإلعدادية االبتدائية  )املرحلتين األولي الدراسةمراحل   فيوتركهم للتعليم 

على   بإجبارهمم يقومون والجمع والطرح ث والكتابة القراءةيتعلمون   لكيأبنائهم باملدارس   إلحاقاألمور على  يحرص بعض أولياء

  إللحاقهمروج من املدرسة لخا
ً
) أنصاف   الظاهرة , ومع تفش ى تلك  لألسرة املادية  األعباءتحمل   فيلهم بأي مهنه أو عمل ليكونوا عونا

 
ً
 على غير الحقيقة .   ءش يعلى املجتمع حيث يعتقد هؤالء أنهم يعلمون كل املتعلمين ( أصبحوا يمثلون خطرا

فتجد   الصورةملدن ولكن تغيرت تلك  ا والصعيد ( أكبر من  )بالدلتامصر قرى  فينعتقد أن عدد املتسربين من التعليم  املاض ي فيوكنا 

بمدارس إدارة   النسبةل على ذلك ارتفاع تلك ملحوظ والدليتزداد نسب التسرب من التعليم بشكل  القاهرة بعض أحياء   فيأنه 

 والطروات .  املعاديوالتي تضم مدارس   املعادي

عدد املقيدين باملدرسة وللبحث عن أسباب انتشار تلك الظاهر   إجماليمن   %40 إلىبعض املدارس   فيحيث وصلت نسبة املتسربين 

املركز الثاني على  في( والتي تأتى  االبتدائية  الوحدةلتعليم وهى مدرسة ) املدارس التي ترتفع بها نسبة املتسربين من ا إحدى قمنا بزيادة 

املقيدين باملدرسة وقد تحدثت )    الطلبة أعداد إجماليمن  %13عدد املتسربين من التعليم بنسبة   في االبتدائية مستوى املدارس 

وما تعانيه املدرسة من مشكالت نتيجة ذلك  الظاهرةعن تلك  االبتدائية الوحدةمدير مدرسة   آمال محمد األستاذة/  مع النافذة (

 حيث قالت :  

طالب 252ويبلغ عدد الطلبة باملدرسة    2003باملدرسة وتم افتتاح املدرسة رسميا عام    اإلنشائية األعمالبدأت    2000في غضون عام  

 مدرسات   8مدرس و  14يبلغ عدد املعلمين باملدرسة  فصول كما 8طالبة مقسمين علي  197و

نقص عدد املدرسين بسبب هروب كثير منهم لصعوبة املواصالت   أهمهاومن  كثيره لكن    فهي ما عن املشكالت التي تعانى منها املدرسة  أ

 الذهاب والعودة    أثناء
ً
شق الثعبان    بمنطقة  والجرانيتفي أعمال الرخام    أمورهم الطالب يهربون من املدرسة لكي يعملوا مع أولياء    وأيضا

املدرسة حيث تزداد نسبت التسرب بشكل    أحواليفضلون املال عن الدراسة وهذا السبب الرئيس ي في تدهور    ألنهمملدرسة  التي تقع بها ا

الظاهرة متواجدة في الريف   أخر  إليملحوظ وهي مشكلة عامة في مصر ولكن يختلف حجمها من مكان   وكانت االعتقادات بأن تلك 

وهي أن الطالب  أخرتلك الظاهرة موجودة بشكل كبير في جميع أنحاء القاهرة وهنك مشكلة  أنه تبين لنا أن  إال والصعيد املصري فقط  
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الشخصية وهم   بنظافتهم  يهتموا   ال 
ً
املدرسة    بإلقاء  ويقومون مشاغبين جدا    أيضا داخل  نهلة   األستاذة  تضيفو    وأمامها القمامة   /

أوالدهم وعدم االهتمام بهم وكل همهم   األمور هو ترك أولياء   وكيل املدرسة أن السبب الرئيس ي لتسرب الطالب من املدرسة  مصطفي  

مدرسة في منطقة شق الثعبان    بإنشاءفقط ولم يهتموا بالتعليم علي الرغم من أنهم هم الذين طالبوا    األموالأن يعملوا معهم ويكسبوا  

الشديد   لألسفومستقبلهم وتعليمهم ولكن    بأوالدهم  لتوعيتهم باالهتمام  األمور ونحن حاولنا االهتمام بهذه املشكلة وقمنا بجمع أولياء  

العمل في أعمال الرخام   إليمعه    يأخذهيعرف يقرأ ويكتب فقط  وبعد ذلك    حتىالطالب يتعلم   إن األكبرلم يستجيب أحد وكان همهم  

الفنية والرياضية وعمل    طةاألنشاملدرسة باالهتمام بكثير من    إلي  األطفالبمنطقة شق الثعبان كما حاولنا ايضا جذب    والجرانيت

 املدرسة وجعلهم أكثر    إلياملسابقات وتقديم هدايا للطالب لجذبهم  
ً
بل كان    ءش ي  أي  إليبالتعليم ولكن الطالب لم يستجيبوا    اهتماما

مجتمع محيط يقوم بعالج   أييوجد    ال   ولألسفبشئون أوالدهم    األمور اهتمامهم العمل وكسب املال فقط وذلك بسبب عدم وعي أولياء  

وباء خطير    تعتبر   املشكلةال يحاول مجرد املحاولة لحل املشكلة ولكن يعملوا علي زيادتها وأن هذه    نفسههذه املشكلة الن هذا املجتمع  

 وتأخرولة  تأخر الد  إليوقت ممكن الن هذا الوباء يوثر علي أجيال املستقبل وأن استمر هذا التسرب يؤدي    أسرع يجب التخلص منه في  

تتمكن من الحصول على قائم   النافذة  وقت ممكن  بأسرعمن املسئولين ووضع حلول    املشكلةويجب االهتمام بهذه    القادمة  األجيال

 وكانت كالتالي : واإلعدادية االبتدائيةبأعداد املتسربين من املدارس 

   اإلعدادية املرحلةبيان بعدد املتسربين من 

 م املدرسة   العدد   إجمالي  ن املتسربي عدد  النسبة املئوية 

 1 الفيروز ع بنات   779 16 % 2,5

 2 الشهيد عبد الخالق   1210 74 % 6,1

 3 العبور ع بنات   970 29 % 2,9

 4 الجبرتي ع بنين   985 53 % 5,3

 5 االسراء ع بنات   339 8 % 2,4

 6 الخبيري ع بنات  275 6 % 2,2

 7 فاطمه الزهراء ع بنات   747 31 4,1%

 8 نجيب محفوظ ع بنين   324 10 % 3,1

 9 املعادي ع بنات   1250 23 % 1,8

 10 ع بنين   املهنيةطره   204 91 44,6%

 11 ع بنات   املهنيةطره   703 234 % 38,8

 12 املعادي الجديدة ع بنات   979 19 % 1,9

 13 خديجة ع بنات  798 22 % 2,7

 14 املعادي القديمة ع بنات   1954 22 % 1,1
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   االبتدائية للمرحلةبيان بعدد املتسربين من التعليم 

 م اسم املدرسة   التالميذ  عدد عدد املتسربين  النسبة املئوية 

 1   1مصطفي كامل ف 2325 46 2%

 2 2مصطفي كامل ف 1656 53 3%

 3 1الخبيري ف 1155 28 25

 4 2الخبيري ف 1097 20 2%

 5 دجله  361 15 4%

 6 1ريد فمحمد ف 2136 76 4%

 7 2محمد فريد ف 1158 74 6%

 8 الشرقية  733 11 2%

 9 الثكنات  294 8 3%

 10 االزهار    1112 - -

 11 الوحدة 448 60 % 13

 12 االنورية  325 5 2%

 13 الكمال  1950 13 % 0,7

 14 موس ي بن نصير  559 114 % 20

 15 املعادي التجربية  606 - -

 16 لجنة التاخي 1385 88 6%

 17 طره بنين  1249 50 4%

 18 طره االسمنت  770 32 4%

 19 الجمهورية  580 9 2%

 20 طره بنات  284 24 8%

 21 طره الجديدة  1406 150 % 11

 

تلميذ    (  876)  تلميذ وتلميذه واملتسربين    (  21689)  تضم عدد    االبتدائية  املرحلةنجد أن مدارس  الجداول  تلك  على    سريعةوبنظره  

أي بنسبة    (  638)  طالب وطالبه وعدد املتسربين    (  11517)  اإلعدادية تضم    املرحلةحين أن    فينسبة التسرب    %4يساوى    وتلميذه أي ما 

  اإلعدادية   املرحلةتتزايد في  النسبةواملالحظ أن   5,5%
ً
ألنهم على قناعه بأن البنت  األمور بأهمية تعليم الفتيات  أولياء  اقتناع لعدم نظرا

 وال
ً
 .   الحرفيةبهم في األعمال   االستفادةلألوالد فمن املمكن   وبالنسبة من التعليم والشهادات   فأئده ستتزوج قريبا



 

 

5 

 

يعانون من التسرب    االبتدائية  املرحلة  فيإلى أعلى ثالث مدارس  وإذا نظرنا    ,  البسيطة  الحسابيةويعرف العمليات    اسمه ويكفيه انه يقرأ  

ة الصناعية للرخام والجرانيت  طقبجوار املن  الوحدةوتقع مدرسة    %20بنسبة    األولى  املرحلة  فيتأتى    "    نصيرموس ى بن  "    مدرسة   أننجد  

أما أقل نسبه   %11بنسبه    "  الجديدة " طره  ثم مدرسة    %13" بنسبة   الوحدة" طره ويليها مدرسة   القمامةة تدوير وفرز  طقوكذلك من

توجد   الكمال  مدرسة    فيتسرب فهي  أ   تينيوجد مدرسو   %7بنسبة  "     االبتدائية"  لهم   املعادي  "  تسرب وهى مدرسة  حالة  يليس 

 .   " األزهار " ومدرسة "ريبية  جالت

وهى نسبه   %44,6بنسبه  األولى املرتبةتحتل   بنين " املهنية " طره  نجد أن مدرسة ونسبه التسرب فيها   اإلعدادية  املرحلةوإذا نظرنا إلى 

 قد تقترب إلى النصف ويليها 
ً
   %38,8" بنسبة  بنات املهنية " طره وهى مدرسة  العمومةترتيب أبناء  ال فيعاليه جدا

 .   %6,1بنسبه  " " الشهيد عبد الخالق  مدرسةثم يليها 

والجديد بالذكر أن   %1,1بنين بنسبة  اإلعدادية " القديمة" املعادي أما أقل مدرسة بها نسبة تسرب من التعليم فهي مدرسة  

إذ تؤكد على أن الوضع جد خطير ويدعونا إلى التساؤل إذا كانت  والنافذةهو ولى  واألخيراملتهم فيها األول من التعليم  املتسربةالحاالت  

 القرى والنجوع .  فيبمعدالت التسرب من التعليم نا واملدن فما بال  العاصمة  فيمعدالت التسرب لهذا الشكل 

الظروف االقتصادية وغياب وعى  فيتكمن   اإلشكاليةأن  واملدرسة ترى  رس يتهمون املدأولياء األمور  اآلخريناملسئولين على   لقيالجميع 

 .   األسرة

 


