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 مةمقد  ال

مة المتعل   فاألم   ي المعنية بإدارة وتوجيه سلوك األسرة.ههي عماد الحاضر وصانعة المستقبل.  الفتاة
الغير  بينما األم  أفضل، تأسيس لمستقبل اءة في حاضرنا وإلى االهتمام بسرة بن  تسعى إلى تأسيس أ فةوالمثق  
  على عكس ذلك تمامًا.هي مة متعل  

أفضل  عليم بشكل  ت على الت  فرص حصول المزيد من النساء والفتياإيجابية لزيادة ر األبحاث نتائج ظه  ت  
 .اً وصحي اً واجتماعي اً من مستوى معيشة المرأة اقتصادي تشير الدراسات إلى أن التعليم يرفعو  ،ومستدام

 يعيشون في بلدان منخفضة مليون طفل 28.5من % 95أن  ورد 2012تقرير لألمم المتحدة عام وفي 
 كما أشارت .من هؤالء األطفال هم من اإلناث% 55 ، حيثاً تدائيبإ اً ال يتلقون تعليمو خل ومتوسطة الد  

 ،وفًقا لبيانات اليونسكوو  ،ان المستقبلن تعليم الفتيات سيساعد أيًضا سك  أ 2014ورقة البنك الدولي لعام 
 بمقداراألطفال  ل وفياتمعد   ينخفضعليم االبتدائي، إذا أكملت جميع اإلناث في البلدان النامية الت  ف

هات بسبب األم   معدل وفيات أن باإلضافة إلى ،سنوياً  اً شخص مليون ال ربايق ما ينقذ مما السدس،
د الفتاة بالمهارات عليم سيزو  ن الت  سينخفض مقدار الثلثين، وذلك أل منها الوقاية يمكن التي مراضاأل

إيجابي ومفيد في  بشكل   وسيعطيها مساحة اجتماعية للمساهمة ة اإلنجابيةح  الحياتية بما في ذلك الص  
 .ةمعظم القضايا المهم  
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منها على  نذكر، وألهمية تعليم الفتاة ظهرت بعض الجمعيات والهيئات واالتحادات اإلقليمية والعالمية
مثلة الجمعيات العالمية حركة ربي للمرأة المتخصصة في مصر ومن أال الحصر االتحاد الع سبيل المثال:

جاعة قة والش  لى زرع الث  برامج تهدف إالتي وضعت  Sister of Hopeتعرف باسم شقيقات األمل 
بات، وأيضا حركة نفير نمية الشخصية والتربية لدى البنات حتى يصبحن شخصيات سوية غير متسر  والت  

ل من هي تكون، ن تتقب  فتاة يمكنها أهذه الحركة: أن كل  ومن مبادئ، Girls on the runالفتيات 
وعليه قامت هذه الحركة بوضع  ر العالم،، بل وتغي  يد ماذا تريد أن تكون، وتقدر على مواجهة التحد  وتحد  

رابط والمرح والتفاؤل ع والت  ولية والعزم والتنو  مكين والمسؤ رؤيتها ورسالتها وقيمها التي تنعكس في الت  
مي، واحلمي، وعيشي، ة وطيبة القلب والتراحم وذلك تحت شعار: تعل  ح  والص  والعرفان بالجميل والحضانة 

فقد  Girl Up. أما الحركة األخرى المعروفة باسم صاعدات Learn, Dream, Live, Runوانطلقي! 
 ن  ة واقتدار، فعندما يك  ة أن الفتيات صاحبات قو  وترى الحرك .زت على إشعال مطالب تمكين الفتياترك  

 العالم.  رن  نحو األفضل ويغي   سينقلن مجتمعاتهن   ة فإنهن  ح  عات بالص  متمت  مات متعل  

 التسرب ماهيته ومظاهرة:
، 1990هناك شبه اجماع من قبل عدد كبير من الباحثين في الوسط العربي )مثل الخزرجي والسامرائي:

( وفي الوسط 2014، الميالي: 2013، الحروب: 2013، إبراهيم: 2010، األنصالي: 2006الربيعي:
، 2010، دورالك ويسبيرج وباتشان: 2004، لهر وآخرون:1998األوربي )مثل كانتر وهيل: 

ن المدرسة راسة بالهروب مب شبه الكامل عن االنتظام في الد  ب هو التغي  ( على أن التسر  2014سمنك:
حلة راسة قبل إتمام المر شكال االنقطاع عن الد  كبعض أ –و العزوف عن الدراسة فض أأو االمتناع أو الر  

 بيئةلبة أو األسرة، أو القة بالط  ا المتعل  إم   –سبب من األسباب د فيه الطالب أو الطالبة لراسية المقي  الد  
 معيشة، وغيرها.الكالمدرسة، االقارن،  ة المحيطة بالطالبالخارجي

 ، وفقدًا تنموياً ثقافياً  اجتماعيا، وخللً  اً يوتحد   ،اقتصادياً  ب فقرا  تربويا  وهدراً التسر  يمث ل  من هذا المنطلق،
 ،سلبيا  على استقرار المجتمع وفاهيته وتقدمه تؤثر تأثيراً  –من األوقات أزمة سياسية  وقد يكون في وقت  

 عامل مع أسبابه وتبعاته.ما يستوجب الت  

الرئيس األمريكي السابق ال يمكننا القبول بها كما ال يمكننا تجاهلها" كما ذكر ل مشكلة "فالتسرب يشك  
 a problem we cannot afford to accept and we cannot afford toبارك أوباما "

ignore." 

 عليم:ب الفتيات من الت  أسباب وعوامل تسر  
بأسباب  يرتبطمنها ما  ،الخاصة بالفتيات خصوصاً  عليم عمومًا، وتلكب من الت  تتعدد أسباب وعوامل التسر  

هذه األسباب في األدبيات بعض الباحثون تناول يرتبط بأمور أخرى. فنفسها ومنها ما اة قة بالفتمتعل  
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، الحروب: 2010، اإلنصالي: 2008، الريسي وآخرون: 2008والبحوث العربية )مثل طه وآخرون:
، 2009م، ألميدا واخرين:2008البحوث األجنبية )مثل دينيرسكي وآخرين: السيماوغيرهم(  2013
 :اآلتيةب الفتيات بالنقاط ص أسباب تسر  نلخ  . ف(2011الكي:
انتشار ، واج المبكرالز  ، لقالخلفات الزوجية والط  و  ،شر والتحر  التنم   ل في:عوامل اجتماعية تتمث   .1

 مصاحبة رفقاء السوء.و  ية بين الوالديناألم  
، الجنسين أحداالقتصار على تعليم الخروج للعمل لمعاونة األسرة،  ل في:عوامل اقتصادية وتتمث   .2

 و الجريمة.ل أبريق المال من العمل أو التسو  
زق، و الر  ل األسرة لظروف العمل أنق  كثرة ت، كنعد مكان المدرسة عن الس  ب   ل في:عوامل بيئية وتتمث   .3

 الظروف المناخية في بعض األماكن.
عليم اث من الت  حرمان اإلن، التعليم تفضيل الذكور على اإلناث في فرص ل في:عوامل ثقافية وتتمث   .4

 لبية تجاه تعليم الفتيات.جاهات واعتقادات الوالدين الس  ات  بحجج ثقافية واهية، 
ض للعقاب البدني التعر  ب، مين والطل  سوية بين المعل  غير العلقات ال :ل فيعوامل مدرسية وتتمث   .5

، ارتفاع كثافة الفصول الدراسية، يةب على أسس اجتماعية واقتصادمييز بين الطل  الت  ، والنفسي
ب مع ضعف عدم ارتباط المناهج ببيئة الطل  ، ب وميولهمعدم مراعاة احتياجات واهتمامات الطل  

 مين.أداء المعل  
عدم القدرة على ، عليمي الدافعية للت  تدن  ، حصيلضعف مستوى الت   ل في:عوامل شخصية وتتمث   .6

، رود وضعف الذاكرةالنسيان والش  ، األمراض أو اإلعاقات المعاناة من بعض، ف مع اآلخرينالتكي  
 .واالنعزاليةاإلحباط غبة في االستقللية المبكرة، والر   االستهتار والعناد

ق باليمن فإن وفيما يتعل   ،المتدهورةروف األمنية ( بالظ  2013( والحروب )2013د كل من نعمة )ر وانف
 ندالعواياسية راعات الس  ت الص  أد  . إذ س الجمهورية اليمنيةيب الفتيات مشكلة ممتدة منذ تأسظاهرة تسر  

تها. فلى إ 2015الحرب األهلية منذ العام  بة المسب   أصبح للعوامل المختلفةتفاقم هذه الظاهرة وازدياد حد 
الثقافية ، البيئية، االجتماعية واالقتصادية اكلوازدادت المش ،م الفتياتعلى تعل   ب تأثير أكثر سلبيةللتسر  

 وانتشار ،الزواج المبكر منهازمات اجتماعية وأصبحت اليمن تواجه تعقيد وأ ،الحربسبب والمدرسية ب
 سرة وفقدان مصادرلف أألكثر من مئتي أواتب انقطاع الر  بلت تمث  اقتصادية زمات وأ ،بين الوالدين ميةاأل

تقرير  وبحسب من الصراع. اخلي هروباً الد  زوح سر بسبب الن  ل األلت بتنق  عوامل بيئية تمث  السيما  العيش،
طفل يمني أصبحوا خارج  ي  مليون  ، ف2020عليم في اليمن في مارس منظمة "اليونيسف" عن وضع الت  

 1.71ن على ارتياد مدارسهم، وما يقارب و مليون تلميذ ال يزالون مواظب 5.8عليمية، مقابل المنظومة الت  
أجبرته الظروف المعيشية على ترك المدارس وااللتحاق بسوق ، وبعضهم سرهمنازح مع أمليون طفل 

للحرب مدارس في اليمن كنتيجة مباشرة  5 العمل، كما لم يعد من الممكن استخدام مدرسة واحدة من كل  
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وعوامل  ،قة بتفضيل الذكور على اإلناثلى العوامل السابقة هناك عوامل ثقافية متعل  باإلضافة إ .األهلية
نسداد ائد واالس  م واإلحباط ي الدافعية للتعل  لت بتدن  وعوامل شخصية تمث   ،ة المدارسبشح   لتمدرسية تمث  
البلد  ،و الفتاة بعدم وجود لها مستقبل في اليمنسرة أرؤية األلى باإلضافة إ مستقبل أفضلاألفق نحو 

أجرتها "م بادرة  2010عام  دراسة ميدانيةوفي  ف.زاعات التي ال تكاد أن تتوق  والن  راعات المحكوم بالص  
بالتعاون مع فريق من المتدربين بمؤسسة "كوست  صنعاء حماية األطفال واليافعين" في أمانة العاصمة

سنة  18 – 8عليم في مدينة صنعاء هم ضمن الفئة الع مرية أن أغلب المتسر بين من الت   ، تبي نسكوب" 
عليم وأكثر بالت   اث أقل  التحاقاً اإلن ن  و  الذ كور؛ ك  اد بين دة، وأن التسر ب يز أي في إطار المرحلة األساسي  

عليم تشير الدراسة إلى "أن معظم المتسر  بين من الت  كما  .رفي حاالت الزواج المبك منه خصوصاً  نسحاباً ا
 الً متجو   جهون للعمل في الورش المهنية وبيع القات والمحاسبة على الباصات، والبعض منهم يعمل بائعاً يت  

ل ات المرور، وعلى أرصفة الطرقات، ومن ال يجد منهم فرصة عمل يت  في إشار  جه إلى م مارسة التسو 
ل  ن معظم األطفال المتسر بين من التعليم، خصوصاً أمنهم يبقى في المنازل، و والقليل  الذين يمتهنون التسو 

بيئة المدرسية بوضعها صفون بسلوك التمر د والعناد". والحظت الدراسة أن الة ويت  يعانون من ضغوط نفسي  
عاً  عاملً  د  ع  الحالي: "ت   عليم وأن أغلب المدارس تعاني من الكثافة الطلبية داخل على التسر ب من الت   مشج  

، مشاهدة الطالبات في المرحلة األساسية في إحدى المدارس بل مقاعد دراسية نهائيا   الفصول، حيث تم  
 د على أن كثيراً وتؤك   ،جداً ، وأن الفصول الصفية صغيرة اً جد   ةق  يجلسن على األرض بوضعية م ره  هن  و 

م كسكن عشوائي وليس مدرسة، وأن من المدارس تفتقد للمرافق الصحية األساسية، وأن البناء م صم  
جاهات األطفال وهوايتهم كجزء من األنشطة فيها منعدمة والبعض منها ال منهجية فهي ال تراعي ميول وات  

صال بين الدراسة اإلشارة إلى موضوع األسرة، فقد جاء فيها: "إن عملية االت   ولم تنس   التعليمية".العملية 
ما يجعل األسرة بعيدة عن أوضاع أبنائها،  ،، وقد تكون منعدمةاً لبة ضعيف جد  المدرسة وأولياء أمور الط  

لة وم شاركات األ   إلى أن الد راسة تشير  ". كماادرةسرة في األنشطة المدرسية نوأن مجالس اآلباء غير مفع 
هم في عور بالدونية والحرمان من حق  قاء بهم "يعانون من اضطرابات نفسية كالش  الل   أغلب األطفال الذين تم  

لعثم في الكلم، والبعض تنتابه حالة من العصبية والقلق فولة، كما يعانون من االكتئاب واالنطواء والت  الط  
م  ى صح  ركيز، ويبدو علوعدم الت   وء التغذية وفقر الد  ". وخلصت تهم الجسدية آثار التعب واإلرهاق وس 

واصل وآليات الم تابعة ما بين األسرة والمدرسة، الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: "تعزيز فرص الت  
نحو ي وثقافة األسرة ع  و  ز ة تعز  ويالب في األنشطة المدرسية وتوفير برامج توعوإشراك األسرة والط  

ئة بالنزاعات والصراعات ويجدر بنا أن نلحظ أن تقرير هذه الدراسة كان منذ عشر سنوات ملي ،التعليم"
 في اليمن كارثي.اليوم  أصبح الوضع التعليميالسياسية، ف

 أزمة التعليم في اليمن:
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ولة وفقًا للقانون بإنشاء للمواطنين جميعًا تكفله الد   عليم حق  الت  "أن ( 54مادة )ستور اليمني في الالد   ينص  
ولة على عليم في المرحلة األساسية إلزامي، وتعمل الد  ربوية، والت  قافية والت  مختلف المدارس والمؤسسات الث  

اصة برعاية النشء الدولة بصورة خ ي والمهني، كما تهتم  عليم الفن  ع في الت  بالتوس   محو األمية وتهتم  
ئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه ة وتهي  ة والبدني  ينية والعقلي  تربية الد  ر له النحراف وتوف  وتحـميـه من اإل

 ."في جميـع المجـاالت

إحدى أضخم األزمات في تاريخ اليمن المعاصر و  أاألسو اهنة أزمة تعليمية هي فت الحرب الر  خل  وقد 
المحرومين من مواصلة تعليمهم حيث وصل عدد التلميذ  رق األوسط بعد سوريا.عليمية في منطقة الش  الت  

عليمية ألضرار مختلفة ضت ثلث المدارس الت  ( مليون قبل الحرب، وتعر  1.7( مليون مقارنة بـ)3.5إلى )
ف صرف مرتبات ى توق  ضها للقصف المباشر أو بسبب استخدامها ألعمال عسكرية، كما أد  نتيجة تعر  

 .جامعات والمعاهد الفنية والمهنيةر عمل ال% من المعلمين إلى إغلق آالف المدارس وإلى تعث  70

ات تربوية إشكالي   ،قافية واألخلقيةواالجتماعية والث   ياسية واالقتصاديةرات الس  فت التوت  خل  نفسه، في السياق 
كما أن غياب سياسات  .لحلول العامة للزمة اليمنية ككل  ها بشكل كامل بعيدًا عن ادة يصعب حل  معق  

. ة،منسي  عليم أزمة االهتمامات المحلية والدولية بين األزمات المختلفة يجعل أزمة الت   تت  وتشتعليمية فاعلة 
من اإلشكاليات  أفرزت األوضاع السياسية الحالية عدد ،من الناحية السياسية حليل الوضع العامولت

يدلوجي مقابل ضعف إلياسي واوظيف الس  ة، وحضور الت  ربوي  "تداخل المعايير السياسية بالت  التربوي تمثلت بـ
مي انتهاكات الحريات ات التربوية مقابل تناداري، وغياب سياسات وخطط لمواجهة التحدي  م اإلينظفي الت  

ور المجتمعي وجهود المنظمات الدولية في دعم كاديمية، وضعف القدرة على االستفادة من الد  المهنية واأل
ى تدهور الوضع د  أ ،ومن الناحية االقتصادية ."القيام بدورهاعليمية عن لطات الت  عجز الس   عليم في ظل  الت  

مين، وعجز من المعل   %70االقتصادي إلى عجز الحكومة عن تمويل التعليم، وتوقف صرف مرتبات 
ولية إلى قطاعات أخرى أكثر مويلت الد  ، فيما ذهبت الت  ألبنائهاعليم بات الت  أغلب األسر عن توفير متطل  

احية ومن الن   .بزاد التسر  راسة ع الد  والغذاء، وبإغلق أكثر المدارس الحكومية وتقط   ةح  كالص   إلحاحاً 
لى خلق ضغوط إلبة نصفهم من الط   مليين نسمة داخلياً  3.3ى نزوح وتهجير أكثر من أد   ،االجتماعية

الحرب نتجت أكما  ،طلبة النازحين من مواصلة تعليمهمعلى بعض المدارس، وحرم كثير من ال ةمتواصل
عليم بين الذكور فجوة الت  سعت وات  ، لبةللط   حصيل العلمي  انعكس على الت   ،فغير متكي   أسرياً  وضعاً 

د كثير من تسي   % في ظل  40لت نسبة األمية المرتفعة التي تصل إلى مث   قافيةومن الناحية الث   ،واإلناث
سر بأهمية ير من األلكث مجتمعي   ي  ع  من تحقيق و   اً مانع اً سياج للتمث   ةيني  قافية والد  قاليد الث  العادات والت  

يات ية فاعلة لمواجهة تحد  ستجابة مجتمعإفرص  إيجاد عن أنه يعيق عليم، فضلً ها في الت  ئبناأاستمرار 
علمية سات التربوية واإلصبغ الخطاب السياسي بخطاب طائفي كانت المؤس  ألى ذلك فقد إ ضافةإ .عليمالت  

فة واستقطاب فكار المتطر  باب من األطفال والش  لة لحماية األعليم من وسيل الت  وتحو   ل،و  ميدانه األ
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ب من واضعي السياسات ء بالواقع وهو ما يتطل  لتكريس كل ما هو سي   أداة حة إلى الجماعات المسل  
ة وكيفي   ،اعدائفي المتصحن الط  الش   ربية على المواطنة في ظل  ة تحقيق الت  في كيفي   داً فكير جي  ة الت  ربوي  الت  

ة االستفادة من وسائل فكير في كيفي  سمية، والت  قابة الر  غياب الر   عليم في ظل  ة على الت  تحقيق رقابة مجتمعي  
في لمساهمة ، ولعليمعي المجتمعي بأهمية الت  ع الو  واصل االجتماعي لرفاإلعلم المختلفة وشبكات الت  

أعمال العنف المتصاعدة وحالة  تأد  فقد  ا أخلقياً . أم  موغياب المعل   كتاب المدرسي  ة لعجز الحلول عملي  
 لى تنامي ثقافة العنف المدرسي  إلى فقدان العمل إإضافة  ،أو قريب بسبب فقدان أب   الحرمان العاطفي  

وضاع األ دفعتكما  .ميهملبة على زملئهم أو على معل  رة من الط  التي تبرز من خلل االعتداءات المتكر  
ة وغياب ثقافة ني  ة الوطقة مقابل ضعف الهوي  نتماءات الضي  ة واإلة والمناطقي  ة العصبي  تفاع حد  ر الى إة لعام  ا

 .عايش والحوارالت  

م 2018راسات واإلعلم التربوي حسب تقرير صادر عن "مركز الد   اتوبحسب آخر اإلحصاء
مين لم يستلموا المعل  من  %70، وضت ألضرار مباشرة وغير مباشرةتعر  قد  من المدارس %31تعز"،فـ

 لبةكما بلغ عدد الط   .رين داخلياً نازحين ومهج  هم لبة من الط   %30و ،سنوات من خمس كثرأرواتبهم منذ 
وهو ما يرفع عدد األطفال خارج  مليون طالب، 1.5عليم منذ بداية الحرب موا من مواصلة الت  ر  الذين ح  

فقات الن   فتتوق  لى ذلك باإلضافة إ .2018ام ع فبحسب تقرير اليونيسي ( مليون 3.5المدرسة إلى )
الجامعات ألضرار  تضتعر  و  % من المعاهد الفنية والمهنية60ر تضر  و  شغيلية للجامعات والمعاهدالت  

البشري بالحديدة من مواصلة التعليم بعد خروج  ب  طالب وطالبة في كلية الط   600 م  ر  حيث ح   مختلفة
الجامعات اليمنية من  ، كما خرجتاألكاديميين داخليًا وخارجياً % من 32، وهاجر كليتهم عن الخدمة

حالة  11 تسجيل تم  االنتهاكات للحريات األكاديمية حيث ، وازدادت صنيفات الدولية للعتماد الخارجيالت  
 .2017 العام اء مسلح على أكاديميين خللاعتد

 ب الفتيات:الهدر االقتصادي لظاهرة تسر  
اعية االقتصادية واالجتمقها في جميع المجاالت )م األمم وتفو  ليم هو معيار تقد  عغم من أن الت  الر  ب

دة تحول دون تحقيق شاكل كبيرة ومعق  ن ماليمني يعاني م ي  عليمن النظام الت   أياسية والثقافية(، إال  والس  
لى ي إا يؤد  م  م، وغياب مدرسي بوتسر   ،شكاله من رسوبى أل في الهدر المدرسي بشت  ها يتمث  أهدافه وأبرز 

)محمد حمزة:  دراسياً  عليمي عن االحتفاظ بالملتحقينظام الت  ل في عجز الن  ة واجتماعية تتمث  تربوي   اكلمش
للجهود التي تبذل من قبل الهيئات  اً ي  حقيق راً  هدل الهدر المدرسي  ويشك   (.41-40ي صب المدرسالتسر  

على  الة وخطرهة معط  لى طاقب إبة أو المتسر  المتسر   لها للتنمية، حيث تتحو  تشح  من غم ر  بالعليمية الت  
كدت قافية له، حيث أتماعي والوحدة الث  ماسك االجضعاف كيان الت  أمن المجتمع وأداة لتخريب االقتصاد وإ

ري آخر بما دفع العديد عليم يفوق مردوده أي مشروع استثماالعديد من الدراسات على أن االستثمار في الت  
 (.5-1عليم )عبدالحميد واخرون: ظاهرة التسرب، صزيادة اإلنفاق على الت   لىول إمن الد  
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ض المجتمع ض األطفال للخطر كما يعر  ب يعر  اتج عن الرسوب والتسر  أن الهدر المدرسي الن   وال شك  
قها الخسارة التي يحق  ل بجانب المستوى االقتصادي الذي يتمث  عليمي والثقافي إلى المستوى الت   لتدن ي

نمية بعد اإلنتاج والت   ي  في عمليت  ن تساهم قدان عناصر بشرية كان من الممكن أالمجتمع نتيجة ضياع وف
 راسي العديد منالد   لهدرلوبناء على ما سبق نجد أن  ن لسوق العمل.ي  اسب  أهيل المنعليم والت  الت   لكماإ

 يمكن استعراضها كالتالي:التي لبية اآلثار الس   نعكاسات واال
  ب الدراسي:سات التسر  نعكاإ (أ)

اقات بدون مردود والط   ضاعة الوقت والجهودية التعليمية وإلى عرقة العملب إتؤدي ظاهرة التسر  
ة لى زيادة نسبة األمي  هذا هو الهدر الحقيقي الذي يؤدي إو استغلل إيجابي لصالح المجتمع، و أ

دة يمكن تلخيصها في سات متعد  نعكااهرة إلذا فإن لهذه الظ   والبطالة وضعف االقتصاد القومي.
(، )سعد الهميم: 684-683، ص2012خرون: أسباب الهدر التربوي،اآلتي )عليان وآ

 (:57، ص2010جتماعية للمتسربين، الخصائص اإل
ستثمار في قات االمعو   راسي أحد أهم  ب الد  التسر   يعد   نعكاسات االقتصادية:اال -1

الدراسات أن ثمة علقة طردية قوية بين الكفاءة القوى البشرية حيث أظهرت العديد من 
وبين المستوى التعليمي الذي وصل إليه خل االقتصادي المادي عليم والد  اإلنتاجية للت  

 ب تكلفة الفرد،يمكن تقديرها بحس يةل خسارة ماد  راسي يمث  ب الد  بما يعني أن التسر   الفرد.
بين ويكون العائد منفقة على تعليم المتسر  لألموال ال تبر هدراً أن هذه الخسارة تع وال شك  

نخراط ضًل عن ضياع اقتصادي كبير نتيجة إع، فمن المتوق   قل  لمخرجات( أالكمي )ا
بين في صفوف األمية وما يترتب على ذلك من ضعف إنتاجية عداد كبيرة من المتسر  أ 

يًا إالفرد وعدم قدرته على استخ لى زيادة نسبة دام األساليب الحديثة في اإلنتاج، مؤد 
يساهم  في ماستثمارها الممكن توظيفها وإ ل أموااًل مهدرة كان منذلك يمث   كل  البطالة. 

 المستوى االقتصادي لألفراد. برفع
عليم اءة الت  كف ب لألمية بما يؤثر علىربوية: حيث يرتد المتسر  نعكاسات الت  اإل -2

سمون دًا محدودي التعليم يت  ن أفرالو بون يمث  فالمتسر   عليم.ويقف حجر عثرة أمام إصلح الت  
كتمال ونضوج جوانب شخصياتهم وغير مزودين بالثقافة والمعرفة والمعلومات بعدم إ

ين ي  م  ف مع المجتمع، بما يزيد من رصيد األ  نهم من التكي  والقيم المختلفة التي تمك  
بما يضعف ولة عن تربية األجيال ساء التي هي نصف المجتمع والمسؤ أمية الن   خصوصاً 

ربوي خسارة كبيرة ناتجة عن إعادة تعليم ويمثل الهدر الت   ر.المجتمع ويصيبه بالتعث  
عليم من اق على الت  نفب على ذلك خسارة في اإلعليم وما يترت  بوا من الت  وتأهيل من تسر  

عليم ب الفتيات من الت  ران بظاهرة تسر  ربوي له بعدان يتأث  الهدر الت  ف  ومال.جهد ووقت  
ظام لبي على الكفاءة الداخلية والخارجية للن  أثير الس  ل الهدر التربوي الكيفي الت  يمث   حيث
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سوب والتسرب، من الر   لبي على كل  أثير الس  ي الت  عليمي، بينما يمثل الهدر التربوي الكم  الت  
ما كل   ،عليمي كفءما كان النظام الت  فكل   عليمية.بما يعني أن هذا الهدر يرتبط بالكفاءة الت  

 ي احتياجات المجتمع.كان قادرًا على تحقيق مخرجات تلب  
وي واصفات المواطن الس  ب منعكاسات االجتماعية: حيث ال يملك المتسر  اإل -3

 قل  ب أإذ يكون المتسر   بات الحياة.تطل  لمواجهة م لى كفاءات وخبرات ضروري ةويفتقد إ
ر على الفرد قدرة على المشاركة في بناء المجتمع وزيادة المشاكل االجتماعية التي تؤث  

 واألسرة والمجتمع.
يها ب أكثر عرضة للمشاكل الصحية بشق  نعكاسات النفسية والصحية: فالمتسر  اإل -4
لى ض إوالتعر  لى المرض البدني، فسي قد يؤدي إالبعد الن   دني، ولعل  فسي والبالن  

ضه للكثير نفسية نتيجة تركه المدرسة ألسباب قهرية بما يضعف مناعته ويعر   راباتضط  ا
 من األمراض.

لى لوعي بحقوقه وواجباته بما يدفعه إب قليل انعكاسات القانونية: فالمتسر  اإل -5
ي لى تفش  ي ذلك إتحت طائلة القانون كما يؤد  كاب الكثير من األخطاء التي تضعه تر ا

 سهولة استدراجه والتغرير به. الجريمة في المجتمع نتيجة
ب شخصيته غير مكتملة نتيجة قصوره العلمي نعكاسات السياسية: فالمتسر  اإل -6

، فةالمجتمع من قبل الجماعات اإلرهابية والمتطر   ل إقناعه بما يضر  يسه   مماربوي والت  
عند ق صالح الوطن ختيارات المناسبة التي تحق  بااليكون قليل الوعي غالبًا ما نه كما أ

 ممارسة حقوقه السياسية.
 عليم في اليمن:ب الفتيات من الت  ثار االقتصادية لتسر  اآل (ب)

رصد  ائد تعليم الفتيات ومن ثم  ف على فو ثار من خلل التعر  ذه اآلف على هعر  تيمكن ال
 تي:كاآل بة على عدم تعليم الفتاةية المترت  ثار االقتصاداآل
أن تخصيص  (: ال شك  12-3مبادرة تعليم البنات، صفوائد تعليم الفتيات )رونالد جي:  -1

ار التي يمكن أحد أفضل أنواع االستثم تبرعت    راق  الموارد اللزمة لتعليم الفتيات بشكل  
لى سلسلة ي إراسات أن تعليم الفتيات يؤد  الد  أظهرت العديد من  للمجتمع القيام بها. إذ

 نخفاض، واالزواج  ر سن  وتأخ   ،سرةاأل االجتماعية بما في ذلك زيادة دخلمن الفوائد 
ة وتعليم وتغذية عون بصح  هات مع وجود أطفال وأسر يتمت  ووفيات األم  ، ضعوفيات الر  
كما تؤدي هذه  التنمية. لى تحقيق مشاركة أكثر للمرأة فيلنهاية إي في اا يؤد  م  أفضل، م

ة عابرة لألجيال بحيث متناغم ومتعاون وبآلية ذاتي مزيد من الفوائد بشكل  اللى المزايا إ
 ة له.أعظم من مجموع األجزاء المكون   فييصبح األثر الكي
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(: 85ي صب الفتيات من التعليم )البير لوقا واخرون: بحث اجتماعآثار ظاهرة تسر   -2
بات إلى األمية وما ب الفتيات إلى فاقد اقتصادي كبير نتيجة إرتداد المتسر  يؤدي تسر  

ولة لملقاة على عاتق الد  اإلنتاجية وزيادة األعباء االقتصادية انخفاض ب عليه من ايترت  
دون مردود عليم من نفاق على الت  اإلمن  ، كما يزيدةو األمي  ح  لى برامج م  نفاق عمقابل اإل
 أوساط الفتيات مؤشرًا خطيراً  ب في اليمن وخصوصاً رتفاع نسبة التسر  إ عتب روي   .اقتصادي

ضاع الحرب ًا بسبب أو جد   هي في األساس قليلةعليم التي الت  وعبئًا كبيرًا على ميزانيات 
بة المتسر   فضًل عن أن الفتاة ، ناثفي التوزان بين تعليم الذكور واإل خلل ثلى حدو إ

لًة ها وتفت  كتمال نمو  عليم قبل اتترك الت   جاهلة في عصر العلم  م   لى أإح مداركها متحو 
وعلى المجتمع دها بشكل  خاص على مستقبل أواللبًا ينعكس سذلك و قافة، والتكنولوجيا والث  

ب الفتيات من الت عليم العديد من اآلثار السلبية تسر  ل  عام. إضافًة إلى ذلك، يكون بشكل  
ينعكس على ما  عليمجدوى الت  ب قتناع الفتاةفس، ضعف إقة بالن  التي من أبرزها: عدم الث  
 فرصة عمل مناسبة لعدم اكتسابها للحد  كما أنها قد ال تجد  وعيها في تعليم أبنائها،

ها دالالت كبيرة أهم  تيات رتفاع األمية بين الفوظيفة. فل األدنى من المهارات اللزمة ألي
 ق لتحقيق خطط التنمية في المجتمع والمدرسة.أن تصرفاتها قد تكون عون أو معو  

 ب الفتيات: الهدر االقتصادي لتسر    (ج)
 شكال الهدر المؤثرة سلبًا على المجتمع اقتصاديًا،ب الفتاة أحد أل الهدر االقتصادي  لتسر  يمث  

بات من بين والمتسر  فقات على المتسر  اتجة عن فقد الن  الخسائر الن  يعرفها البعض بأن ها و 
ومقبولة في تقييم الهدر االقتصادي  ةأنها نظرة سائد عليم في اليمن، وال شك  ميزانيات الت  

في رصد  تنتهج نظرة أكثر شمولية وعمقاً  أن هذه الورقة سإال  ، تراساللظاهرة في معظم الد  
ب من اشرة لظاهرة التسر  بثار الماآل تما سبق من دراسات تناول فكل   .وتحديد هذا الهدر

تها عن نها قد تزيد في أهمي  بل أ أهمية  عليم مع تجاهل اآلثار غير المباشرة والتي ال تقل  الت  
من دون مردود بين على المتسر   لة في ضياع األموال المنفقةث  تلك اآلثار المباشرة المتم

 وعلى ذلك يمكننا تحليل وتحديد الهدر االقتصادي من خلل منظورين هما: .قتصادي لهاإ
 الهدر االقتصادي المباشر: -1

بين سواء لى المتسر  عليم عمباشر على ميزانيات الت   ل في كافة المبالغ المنفقة بشكل  ويتمث  
 اعمة للتعليم والممولة له.و من قبل الجهات الد  األسر أمن قبل 

 الهدر االقتصادي الغير مباشر: -2
   ل في التأثير السلبي على البيئة االستثمارية للقتصاد القومي من اقتصاديًا: تتمث

خلل وجود مخرجات تعليمية ال تتناسب مع سوق العمل واحتياجاته، حيث 
جانب زيادة إلى لبًا على اإلنتاجية، ب بما يؤثر ستنخفض مهارات المتسر  
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ب أن المتسر   فضًل عنب على ذلك من هدر للطاقات، الت البطالة وما يترت  معد  
على ر ال يملك من المهارات ما يتناسب مع أساليب اإلنتاج الحديثة بما يؤث  

 اإلنتاجية الكلية للقتصاد القومي.
   عليمصلح الت  ة يزيد من تكاليف إمي  ب إلى األلمتسر  رتداد ال في أن اتربويًا: يتمث ،

رات مجاراة التطو   ب مع المجتمع وعدم قدرته علىف المتسر  عن عدم تكي   فضلً 
 .وعالمياً  قليماً المتسارعة محليًا وإ

   الة لبناء المجتمع بما المشاركة الفع  ب على ل في عدم قدرة المتسر  اجتماعيًا: يتمث
 ستكمال بنائه وتنميته وتطويره.زمة الع على المجتمع طاقات وسواعد اليضي  
 نخفاض وعيه بوسائل ب من أعداد المرضى نتيجة اونفسيًا: يزيد المتسر   حياً ص

عن جهله بأهمية الوسائل الوقائية بما يضع على كاهل  الوقاية من األمراض فضلً 
 و على األقل  من الممكن توجيهها لخدمات أخرى أ ولة أعباء نفقات إضافية كانالد  

 ة بما ينفع المجتمع.لتحسين الخدمات الصحي  
 ي ضطرابات وتفش  الكثير من المشاكل واالض المجتمع إلى ل في تعر  انونيًا: يتمث  ق

 على سر، بما ينعكس سلباً رطة واألقسام الش  مة وزيادة األعباء على المحاكم وأالجري
شاكل من قبل ضهم لمعر  تنخفاض إنتاجية األفراد نتيجة إنتاجية هذه المؤسسات وا

 منخفضي الوعي.البين المتسر  
  ًله المجتمع من أعباء نتيجة سوء اختيار هؤالء تحم  يل فيما : يتمث  سياسيا

ر على تنظيم المجتمع أي فيما يؤث  بداء الر  لوهم سياسيًا أو إبين سواء لمن يمث  سر  المت
 وضبط سلوكه.

موال رجم إلى نفقات وأاقتصادي غير مباشر إذا ما ت ن كل ما سبق من هدرأ وال شك  
 عليم المفقودة.ضعاف الهدر االقتصادي المباشر في نفقات الت  سيصبح أ

 ل:استراتيجيات التدخ  
 ب )بالحد  واجهة ظاهرة التسر  ستراتيجيات لملعربية واألجنبية بعض الحلول واالقدم الباحثون في البيئة ا
تيجيات ستراعدد من اال 1998قدم كانتر وهيل:  و منعها من الحدوث(. فمثلً منها أو تقليل أخطارها أ

شتراك في األنشطة المدرسية واالهتمام بالبيئات البديلة ع االب وتشجيز على أهداف الطل  التي ترك  
عدد آخر  2009،2014م سمنك: ب واهتماماتهم الخاصة، وقد  ف على احتياجات الطل  دريس والتعر  للت  

واألكاديمي  يفسرشاد الن  م وتفعيل برامج اإلة للتعل  الممتد   الفرصستراتيجيات منها تعظيم شأن من اال
نشاء قاعدة إب، مع دين بالتسر  ب المهد  بة الطل  ب، ومراق)الفردية والجماعية( والكشف المبكر عن التسر  

م المجتمعي للقرن الحادي عرف باسم برامج مراكز التعل  اهرة في برامج ت  بيانات وافية ودقيقة عن الظ  
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ل ل في التدخ  بحاثه الميدانية تتمث  وصيات المعتمدة على أ( عدد من الت  2013) م الرحوبين، كما قد  لعشر وا
ب، وتحسين شراك المجتمع واألهل في تعليم الطل  وإ 12 ف  وضة وحتى الص  لة ما قبل الر  المبكر في مرح

ياجات التربوية الخاصة. حتب ذوي االسر الفقيرة واالهتمام الخاص بالطل  بيئة المدرسة، ودعم األ
ل القائمة على في برامج التدخ   2011وريل سنترال: 2008خرون: من الميدا وآ وتشابهت توصيات كل  

مع األبناء وكيفية  اكلالمش باء على حل  ات مع تدريب اآلضبط الذ  اكل و مشال ب على حل  تدريب الطل  
عليم بعض الجمعيات العربية مثل جمعية الت  مت وقد   مين.واصل مع المعل  تفعيل المشاركة مع المدرسة والت  

ياسات التي ب حيث وضعت عدد من الس  من الترس   ، مصر، بعض الحلول للحد  2009ي والوظيفي:الفن  
التركيز على المنع ي، و عم الماد  مويل والد  لة في زيادة الت  ب المتمث  و تقليل نسب التسر  أمن شأنها تخفيض 

ب وتفعيل على التسر   ةز لمرك  دعم البحوث ابين، و تيجيات إعادة التحاق المتسر  راب ووضع استامل للتسر  الش  
في تحقيق المعايير الخمسة عشر التي  2016وريمر: 2016كاديمي:وقد اتفق كلٌّ من آلي أ نتائجها،

إدارة ( ومنها، National Dropout Prevention Networkب )ة لمنع التسر  بكة القومي  وضعتها الش  
نشئة الت  ، و الجداول المرنة والبيئات البديلة، و ةالمشاركة المجتمعي  ، و راعاتالص   حل  ، و الخاصةالحاالت 

 .الوالدية

ستراتيجية التي اقترحها المركز القومي بتفعيل الخمسة عشر اال 2014/2005 كما قام سمنك وريمر:
، وهي 2010عام  ل بعضهاوعد   عليهاد ك  عشرين وأب في بدايات القرن الحادي واللمنع التسر  

دريس البديل، وفرص ما م الخدمي، والت  شراف، والتعل  ة األساسية وهي، المراقبة، اإلوري  ستراتيجيات المحاال
ة وتشمل فولة المبكرة إشراك األسرة والتنمية المبكر تتمثل في: تعليم الط  فلت المبكرة ما التدخ  المدرسة. أبعد 

شط، وتكنولوجيا م الن  نمية المهنية، والتعل  دريس على: الت  من الت   ستفادة القصوى ستراتيجيات الخاصة باإلإ
وسع فتشمل يات الخاصة باإلستفادة القصوى من المجتمع األما استراتيجفريدي. وأدريس الت  عليم والت  الت  
وبعض استعراض هذه  .ي والمهنيم الفن  س والمجتمع، والتعل  شارك ما بين المدر  جديد المنظومي، والت  الت  
ب بشكل عام لمعالجة مشكلة التسر    SMARTستراتيجيةيمكننا أن نقترح استخدام االستراتيجيات اال

 ي:كل اآلتستراتيجية من خمسة مراحل موضحة في الش  ن هذه االوتتكو   .خاص ل  ب الفتيات بشكوتسر  
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 ي:حو اآلتعلى الن   SMARTق استراتيجية ن نطب  ويمكننا أ

التي يزيد  ومظاهرة والمراحلالفتيات ب تسر  ف على أسباب ر  التع يتم  : صدالر  في مرحلة  -
البات المتسربات، وكذلك األعداد المحتملة من خلل عداد الط  ب وأ الت التسر  فيها معد  

 ين وذوي االختصاص.عدادها وتطبيقها المعني  ت قياس دقيقة وموضوعية يشترك في إ أدوا

الفتيات والمخاطر ب الحالية لتسر  ف على المخاطر التعر   يتم  : في مرحلة المراقبة -
ين لهذا الغرض من قبل المختص   جمع بيانات تعد  ل صرها من خلل أدواتالمحتملة وح

 ين.ين وغيرهم من المهتم  فس وعلم االجتماع والقانون والتربوي  بعلم الن  

، بمزيد من التسر  الب حدوث جن  العمل واإلسراع في تبوجيه الت   يتم  : صحسداء الن  إمرحلة  -
رشادية القائمة، مع وضع برامج تدريبية وإب ل في حاالت التسر  عداد برامج التدخ  وكذلك إ 

 وثقافياً  واجتماعياً  ب تربوياً بخصوص خطورة التسر   حذيراتالت  إطلق و ونفسية وتربوية، 
 نفيذ.ليات لمتابعة الت  ، ووضع آخلقيا  وأ

وما تقوم به  عمله سابقاً  تسجيل ما تم   من هذه الخطوة إلى نهدف: قاريرإعداد الت  مرحلة  -
ي ووضع األمور والمجتمع المحل   ءراكة مع المدرسة وأوليامات المجتمع المدني بالش  منظ  

 و إيقاف هذه الظاهرة.أ للحد   ير مستقبلتصو  

خصائيين تدريب الباحثين االجتماعيين واأل خلل هذه المرحلة يتم   :دريبمرحلة الت   -
 بات وجعل كل  و الفتيات المتسر  البات أالط   مععامل والتربويين وغيرهم على الت  النفسيين 

لى تدريب ، هذا باإلضافة إبهاتسر  بة حالة قائمة بذاتها، الختلف ظروف وأسباب متسر  
و بعض المهارات الحياتية المفيدة أ اغبات في العودة للمدرسة علىبات غير الر  المتسر  

 ة بحياتهن.المهن والوظائف المرتبط

صدالر  

دريبالت  

إعداد 
قاريرالت  

حصإسداء الن  

قابةالر  
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 والحلول المقترحةالتوصيات 
 مراعاةبل يتمث   ل طارئ لى تدخ  عليم بحاجة ماسة إقطاع الت   نفإ اليمن ابه مر  ت التي ةروف الخاصنظرًا للظ  

بها البلد  قافية واألخلقية التي يمر  رات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والث  فتها التوت  االعتبارات التي خل  
  :باآلتيل وتتمث   عليم في حالة الطوارئ ولية للت  والمعايير الد  

ستمرار في أداء ربوية على االز قدرة المؤسسات الت  وتعزي عليمدهور الحاصل في الت  إيقاف الت  أواًل:  .1
 من خلل تحقيق األهداف التالية: عملها

 ذ السياسات االتية:من خلل تنفي عليمجات العاجلة للت  احلبية الت( 1)الهدف  .1.1
عليمية والمنظمات لطات الت  هم الس  اعليم تسفي الت  إيجاد آلية عمل لتوفير رواتب موظ   (أ)

 .الدولية فيها
 لكترونية.طبيقات اإلب على العجز الحاصل من خلل الت  توفير الكتاب المدرسي والتغل   (ب)
 عليم.ت  ليم وتفعيل برنامج الغذاء من أجل العربط المساعدات اإلنسانية بالت   (ج)
 بية.ة واضحة تراعي الكثافة الطل  رة جزئيًا وفق خط  ترميم المدارس المتضر   (د)
 .ة بديلةتوفير فصول دراسي   (ر)
 .عم الكافيمر للمانحين لتوفير الد  عقد مؤت (س)
 .ازحين وضمان إدماجهم بالمدارسالن  لبة وضع آليات عملية لمتابعة الط   (ص)

 :تيةياسات اآلالس   نتهاجمن خلل إ من االنتهاكات الحد  ( 2)الهدف  .1.2
سات س  ؤ ء المدارس والمغط بمختلف الوسائل على األطراف المختلفة إلخلالض   (أ)

 .عليميةالت  
عليمية واألكاديمية ومجالس اآلباء ومنظمات نقابات الت  بية وال  حادات الطل  دعم قدرات االت   (ب)

 .عليممن انتهاكات الت   في الحد   للمساهمةعليم المجتمع المدني العاملة في الت  
 .عليم المختلفةحول انتهاكات الت   قاريرإنشاء مرصد تربوي لجمع البيانات والت   (ج)
 .عليمن الدولية الخاصة بحماية الت  إعداد حملة وطنية للتوعية بالقواني (د)
 .عليميةوعية بالقضايا التربوية والت  سات اإلعلمية المختلفة للت  بناء شراكة مع المؤس   (ر)

 :نتقاليةوضاع االعلى العمل في األمين ربوية والمعل  اإلدارات الت  تعزيز قدرة ( 3)الهدف  .1.3
ضمن المعايير ذات العلقة يت  هين واإلداريين والجهات تطوير برنامج تدريبي للموج   (أ)

 عليم.للت   األدنى
ة لتحسين بي  يعليم وبرامج تدر عين في الت  سين المتطو  ة لقبول المدر  وضع معايير تربوي   (ب)

 هم.ئأدا
 .فسيوالدعم الن   ف  ز على إدارة الص  ك  مين تر ة للمعل  تدريبي  وضع برامج  (ج)
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 .لومات على العمل في حالة الطوارئ تعزيز دور نظم المع (د)
القائمة  اته نحو اإلصلحز التوج  ة في تطوير أدائها بما يعز  دارات المدرسي  تدريب اإل (ر)

 .على المدرسة
 :من خلل تحقيق األهداف التالية اإليجابيةلت عليمي على التدخ  ظام الت  تعزيز قدرة الن   ثانيًا: .2

 تي:من خلل اآلؤى ياسات والر  توحيد الس   (1 الهدف) .2.1
عليم ل االنقسام الحاصل في إدارة الت  عليم تحول دون تحو  وضع أسس جديدة إلدارة الت   (أ)

 دها.ات وتعق  إلى سبب في توليد المشاكل والتحدي  
عليمية ووضع الخطط ياسات الت  لس  ى وضع اتشكيل مجلس أعلى للتعليم يتول   (ب)

 .عليم المختلفةهود بين قطاعات الت  ستراتيجية وتوحيد وتوثيق الجاإل
نقسام ز اإلربوي من شأنه أن يعز  ظام الت  ن  في ال ةغييرات الفنيف عن إحداث الت  التوق   (ج)

 الحاصل.
 .يمع المحل  تولية والمحلية والمجمات الد  راكة مع المنظ  وضع آلية لتطوير الش   (د)
 .ات وتوحيدها لضمان وضع خطط سليمةحسين البيانات والمعلومت (ر)
 .ن القصير والطويلي  ات تراعي البعد  ة استراتيجية لمواجهة التحدي  وضع خط   (س)

 تي:من خلل اآل (: تحليل المعوقات2الهدف ) .2.2
 .عليم في إطار العوامل المختلفةلت  تحليل المعوقات الخارجية ل (أ)
 .عليمبالت   والفتياتاألطفال تحليل معوقات التحاق  (ب)
 .عليممكانية استمرارهم بالت  إازحين و الن   األطفال والفتياتإعداد دراسة حول  (ج)
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