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اهلدر الرتبوي يف ظاهرة الغياب اجلماعي للطالب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة وهدايةً لألانم ،نبينا وقدوتنا حممد عليه أفضل
الصالة وأمت التسليم..

عاملنا اليوم يعيش ثورة علمية وتكنولوجية يف ش ىت ىتىتح نايي ااياة ادية ،ىت ىتىتاميةي وادجةماعيةي وال ىت ىتىتيا ىت ىتىتيةي
والعلميةي ...وغريهاي ويعةرب الةعليم احملور األهم واأل ا ي واحملرك لكل هذه املنايي ال ابقة الذكر.
إن تش ىت ىت ىت ىتىتعا النيام الةعليمي مم لةغري فهوم الفكرة يول الةعليم ليةطور ن كونه "عملية ا ىت ىت ىت ىتىتةهالكية
ومن وظيفةها هي يشو عقول الةال يذ ابملعلو ات واملعارف الفل فية والنيريىت ىت ىتىتة" (اامداني 1997م)ي لي،بح
اليوم عملية ا ىت ىت ىت ىتىتةتمارية ت ىت ىت ىت ىتىتةتمر يها ر و األ وال "ويهةم املخططون الرتبويون يف جمال اية ،ىت ىت ىت ىتىتامايت الةعليم
ابلرتكيز على متويلىته و ىت ىت ىت ىت ىت ىت ىتبىتل اانفىتال عليىته ن ي ىت ىت ىت ىت ىت ىت ىتىتاب تكلفةىتهي والنير إ رجىتاتىته" (اامىتداني 1997م)
للح ،ىت ىت ىت ىت ىتىتول على عوا د مايًكانت تلك العوا د باش ىت ىت ىت ىت ىتىترة مو غري باش ىت ىت ىت ىت ىتىترةي يريبة املد مم بعيدة املد ي "لكوهنا
لي ىتت س ىت ىتة تعليمية ح ىتا ب ىت ىت ىت ىت ىت ىت ىتىتل س ىت ىتة اية،ىتامية ميوىتا هلا نيمها ويواعدها واملوظف القا م بشىتسوهنا
كما مهنا حتقق مرابح وعوا د للدولة واجملةمىتن واأل رام" (يو في 2016م).
و علوم منه د ختلو مي س ىت ىتة مو نيام تعليمي ن شىتكالت وحتدايت تةجدمي تعول ن ىترية تنميةه
وجومتهي املةةبن مل ىتىترية هذا النيام يلحن منه يواجه عدماً ن املش ىتىتكالت والعقبات ال ختل بش ىت ن
ىتيم ن جومة
املخرجي إد إن اكةشىت ىت ىت ىت ىتىتاف املشىت ىت ىت ىت ىتىتكلة وادعرتاف عا والعمل على يلها وعدم جاهلهاي هي مو ومهم خطوات
العالج ال تد ن إ الةطوير وليس يل املش ىت ىت ىت ىتىتكلة ح ىت ىت ىت ىتىتا .خاص ىت ىت ىت ىتةً ومن املش ىت ىت ىت ىتىتكالت يف عيمها لي ىت ىت ىت ىتىتت
ةع،ية على اال إذا عر ت م باعا ويدمت آليات عالجهاي ولعل ن مهم تلك املشكالت:
الغياب اجلماعي للطالب واعةيام الطالب واأل ىت ىت ىت ىتىتر وامل ىت ىت ىت ىتىتسول عليهي د ىت ىت ىت ىتىتيما ومن الغياب ميس كفاية
عالية املس ىت ىت ىت ىت ىت ىتىتة الةعليميةي كيف إذ متتل ذلك ليكون ظاهرة تربوية جيا الةعا ل عها أب ىت ىت ىتىتاليا تربوية مكتر
جدية وعلى م س علمية.
ن مج ىتىتل ذل ىتىتك تنطلق ه ىتىتذه الوري ىتىتة العلمي ىتىتة لةه ىتىتدف إ الةعرف على ظ ىتىتاهرة الغي ىتىتاب اجلم ىتىتاعي كمفهوم
اية ،ىت ىتىتامي تربوي و ا يرتتا على ذلك ن هد نر تربويي والويوف على عر ة طبيعة األ ىت ىتىتباب ال تد ن عيم
الطالب إ الةغيا اجلماعي وحماولة تعديلها والبحث عن يلول و قرتيات ال هذه الياهرة.
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لكون غياب الطالب بشىتىتكل ةكرر ن مهم تلك املشىتىتكالت ال يعاه نها اجملةمن املدر ىتىتيي وذلك ملا
هلا ن أتثري على يياة الطالا الدرا ىت ىت ىت ىت ىتىتيةي و ىت ىت ىت ىت ىتىتبباً يف كتري ن اهلدر الرتبويي كيف إن كان الغياب ةواطئ
عليه ن اجلميني ن هنا تةأكد ممهية النير يف هذه الياهرة.
في ال ىت ىتىتن وات األخرية انة ش ىت ىتىترت ظاهرة خطرية وب ش ىت ىتىتكل د ت للنير وهي الغياب اجلماعي
لطالب وطالبات املدار ي وم صىتبح الغياب اجلماعي يةجاو األ ىتبوو واأل ىتبوع والتالال خالل
ال ىت ىتىتنة الد را ىت ىتىتية لغالبية الطالب والطالبات .و ىت ىتىتة ش ىت ىتىتكل هذه الياهرة أتثرياً على اجملةمن ب ش ىت ىتىتكل
عام وعلى ىتىتول العمل يف امل ىتىتةقبل بوجه خاص (الزه راهي 2011م)  .ولعل هذا يدعو للبحث
يول عدم ن الة ا دت ي نها :
* ا الد واعي ال تد ن للغياب اجلماعي لد الطالب
* ا م باب تفايم األ ر وحتوله إ ظاهرة؟
* ا اهلدر الرتبوي الناتج عن ظاهرة الغياب اجلماعي؟
* ا اديرتايات والةوصيات للحد ن هذه الياهرة؟
بداية الظاهرة ،إن الغياب اجلماعي هلذه األايم يف جمموعها ااايل الذي وصىت ىت ىتىتل لياهرةي مل يبدم كما عليه

األ ر اآلن بل جام بشكل تدرجيي خالل ال نوات األخريةي بدمً على بيل املتال بغياب مول يوم مرا ي قط
إ مول يو مرا ىت ىتىتي ي يبل ادخةبارات النها ية بيوم مو يو يح وص ىت ىتىتل وجاو إ مكتر ن ذلك ووص ىت ىتىتل
لكونه م راً عةاماً بينناي ولعل مويات الةغيا األكتر انةشاراً يف عيم دار نا لل نوات األخرية:
 مول م بوو ن الدرا ة. يبل ادخةبارات النها ية ويدعى (ابأل بوو امليت). يبل مو بعد إجا ة اليوم الوطين. آخر يوم يف اد بوو (اخلميس) يف بعض املدار .اباض ىتىتا ة إ ذلك عن عينة ذكرت الغياب يف األايم ال يقام يها يفالت واألايم املفةوية ومايم جمالس
موليام األ وري ولعل الغياب اجلماعي يف هذه األايم د يزمام يح د ي،ل إ ظاهرة ميواً.
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*دواعي الغياب اجلماعي:
للةغيا اجلماعي م باب ومو ناو عدة و شرتكة تةداخل ن بعوهاي يح حتول هذه األ ر لياهرة غياب
مجاعيي ا ةشفيت بعض هذه األ باب ن وايعنا املعاصري نها:
 ااجرامات اديرتا يىتة الرامعىتة يف د حىتة النيىتامي على الرغم ن وجوم عىتدم ن ااجرامات اديرتا يىتةللمدار يول تغيا الطالا إد مهنا غري رامعة للطلبة ويف كتري ن األييان د تطبق" .ووضن عيم
ديرو املدار د حة ال ىت ىتىتلوك كأهم األ ىت ىتىتبابي لعدم ايةوا ها على ن ،ىت ىتىتوص رامعة لعقاب الطلبة يف
هذا الشأن" (إبراهيمي 2014م)
 البيئة املدر ىت ىتىتية غري احملببة لد الكتري ن مبنا نا وبناتناي وإد ملا وىت ىتىتلوا الغياب عليها( .املهنديي بالاتريخ)
 تراخي بعض املدار وعدم تطبيق مي إجرام ونير ن الطلبة الذين يةغيبون ن بداية العام الدرا ىت ىت ىت ىت ىتىتيمو بعد العطالت الرمسية( .إبراهيمي 2014م)
 ااحيام وميياانً الة،ريح بطلا الغياب ن يبل بعض املعلم واملدرام. تكديس مجين الطالب اااضىت ىترين يف ،ىت ىتىتل مو ،ىت ىتىتل تالً لقلةهمي بدون شىت ىتىترح للدرو ي مو منشىت ىتىتطةجذب اهةما اهتم وتنمية يدراهتم.
 ادت،ىتال بويل م ر الطالا اااضىتر للحوىتور ألخذ الطالاي لعدم يوىتور ال هي يا يد ن الطالا موويل األ ر لعدم تكرار ااوور يف تل هذه األايم.
 عدم ا ىت ىتىتةعدام بعض املدار يف مول مايم الدرا ىت ىتىتة بنيا ة وهتيئة القاعات الدرا ىت ىتىتية واملرا ق د ىت ىتىتةقبالطالعا.
 عدم جدو ااو ىت ىتىتور وميياان اللوم على ااو ىت ىتىتور ن يبل املعلم ي يف األايم ال ت ىت ىتىتبق اد ةحاانتالنها ية.
 نقص الوعي _لد بعض ن له شىت ىت ىت ىت ىت ىتىتأن يف العملية الةعليمة_ بتقا ة وممهية اد ىت ىت ىت ىت ىت ىتىتةتمار يف يوىت ىت ىت ىت ىت ىتىتورالطالب للمدر ة وي،ر ااوور على شرح الدرو قط.
 ميو ىتاً ن األ ىتىتباب يمن ذكر الغياب يف اافالتي وعدم ادكرتاال هلا واعةيام بعض املدرا الغياباجلماعي للطلبة.
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أسباب تفاقم األمر وحتوله إىل ظاهرة:
الياهرة متتل شىت ىتىتكلة ما مة للمجةمن املدر ىت ىتىتي وترجن م ىت ىتىتباب تفايهما لعدة عوا لي وتةحملها األطراف
املشىتىتاركة يف العملية الةعليمية كا ةي بدماً ن اامارات املشىتىترعة ال مل توىتىتن عقاابً واضىتىتحاً وصىتىترحياً لعدم ادلةزامي
روراً ابامارات املدر ىتىتية ال ختشىتىتى الة،ىتىتعيد ن الطلبة واملعلم ي وتكا ىتىتل بعوىتىتهم مو ااحيام للطلبة ابلغياب

وتشجيعهم على ذلكي إضا ة إ مور األ رةي ومساح موليام م ور الطالب ألبنا هم ابلغياب وعدم اارص على
إلزا هم ابلدوام املدر يي انةهامً ابلطالا غري ااريص على حت،يله األكامميي( .بيو يي 2016م).
ولكن لعل امل ىت ىت ىتىتسولية األكرب تقن على عاتق اامارات املش ىت ىت ىتىترعة و درام املدرا يف الو ىت ىت ىتىتبط وهذا د يعين
عدم ىت ىت ىت ىت ىتىتسولية املعلم واأل ىت ىت ىت ىت ىتىترة بل يةحملوا الدور األول يف الةعزيز والةش ىت ىت ىت ىت ىتىتجين يبل اللجوم إ النيام ود حة
ال ىتىتلوك والبحث لةطبيق الن ،ىتىتوص الرامعة واملش ىتىتجعة على ا ىتىتةتمار ااو ىتىتوري وكل ذلك حيةاج تعاون وتوىت ىتا ر
اجلهوم ونشر الوعي أبمهية اد ةتمار يف ااوور وعوا ده.
مظاهر اهلدر الرتبوي الناتج عن الغياب اجلماعي:
لعلنا يبل البدم بذكر هذه املياهر من نعرج لةعريف اهلدر الرتبوي:
تعريفه لغةً:

مهدر يهدري إهداراي هو ِ
هدر- :
هدري واملفعول ُ َ
ُ
َُ
ً
هد َرهي مبطلهي مضاعهي مي مهدر رصةً /م وادً /ويةه..اخل ( عجم اللغة العربية املعاصر)
مهدر يقَّه َ
َ

(املعاصري بال اتريخ)

اصطالحاً:
لعل عيم الةعاريف عر ت اهلدر أبنه يجم الفايد يف الةعليم إ ا لر وب مو ت ربي إد منين وجدت ا
مصبو إليه لةوضيح اهلدر الرتبوي يف تعريف امل عوم ي عر ه أبنه " جمموعة اجلهوم الفكرية واملامية املبذولة يف
ااقل الةعليمي مون حتقيق لألهداف املوضوعة هلا ب،ورة كا لة ن النايية الكمية والنوعية" (امل عومي
1994م)
إن ياهر و واضن اهلدر الرتبوي تعم لةشمل نواي ني عدة نها :الةعليمية وادية،امية والنف ية
وادجةماعية للبيئة الةعليمية مبن يها ن طالا و علم وإمارةي و ن يةفاعل ن هذه البيئة ن م ر و سول
وغريهم..
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من الناحية االقتصادية:
إن ييا اهلدر الرتبوي على النايية ادية،امية ليس ابأل ر اهل ي وذلك ل،عوبة اا،ول على
بياانت كمية مييقة يول اانفال املايل لكن لعل بعض األ ور ال نراها يف وايعنا نها:
 ن انيية وجوم عقوم ن شركات للةنييف يف هذه األايم ال يةغيا يها ن بة يد ت،ل إ منيكون مجين الطلبة ةغيبوني عن اهلدر املايل اااصل يف عقوم كان ابا كان اد ةغنام عنهاي ت،ل
إ شهر يف ال نة الدرا يةي وكان إب كان ا ةتمار املورم املايل هذا يف نا ن مخر للعملية الةعليمة.
 ن انيية املقاصف املدر يةي نجد البا ن امل سول د يو ر إ طاراً (طا جاً) للطالبي مو يو ر وخي رييمةه لعدم القدرة على حتديد و قاربة معدام ااوور.
من الناحية االجتماعية:
 تزويد اجملةمن و ول العمل أبشخاص يد د يهةموا ابلنيام والقوان دعةيامهم ااخالل يه وعدماتباعه بال ربرات .خاصة ومن "املدر ة ن مهم و ا ط النيام الرتبويي و ن ميد الدعا م الر ي ة يف
اجملةمن هي و يلة ا ةمرارهي وبقا هي وتطورهي وتقد ه يف مجين اجملادتي قد ممركت اجملةمعات ممهية
املدر ة ومولةها العناية وادهةمامي ييث إهنا تعد وايدة ن مهم م اليا الوبط ادجةماعي".
( ليماني 2015م)
 قد القيمة واهليبة ادجةماعية للةعليمي ي ادمجاو على الغياب ألايم كترية بال وجوم عوايا لذلك.من الناحية التعليمية:
 وجوم ويت غري ةتمر اد ةتمار األ تل يف املدار ي وهذا لعدم وجوم إ رتاتيجية واضحة امارةالويت لد علمي و ديري املدار ( .اللواتيةي 2009م)
 تو ين املامة العلمية جيا من يق م على عدم مايم الف،ل الدرا ي بشكل حيوي مجين وضوعاتاملقرري وإعطام كل وضوو يقه بال اخة،ار مو يذفي والغياب اجلماعي يهدر هذه األايم املقررة
للمواضين الدرا ية يا جيعل بعض املعلم يلجأ للحذف مو ادخة،ار.
من الناحية النفسية:
 الشعور النف ي ابلذبذبة وعدم ادرتياح (للطالا اجملةهد) ب اخةيار الغياب مو ااوور يف هذهاألايم ال يقرر يها عيم الطالب ابلغيابي قد يعايا الطالا اااضر جبمعه ن ،ول مخر
يح انةهام الويتي مو جلو ه بدون مي نشاط مو وام تشرح له.
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 بدم العام الدرا ي جبو يد يفةقد ادنطباو العام ابجلد وااما واد ةعدام ينعكس على الطالاواملعلم واامارة ككل.
وغريها لكت نري ن األ ور ال كان يها هدراً تربوايً ن
ملورم (يوور الطالب) مل نشعر أبمهيةه ومل ن ةتمره
اد ةتمار األ تل.
* االقرتاحات والتوصيات للحد من هذه الظاهرة:
إن املعر ة ااقيقة لأل باب وعوايا املشكلة تدعو وتقوم اجيام الكتري ن االول واديرتايات ال تةنا ا
ن رمو امل ببات وحتد نها:
 موهلا ادعرتاف الرمسي اباوور هلذه األايمي مو البت والة،ريح العلين يف عدم ااوور ن يبل ااماراتاملشرعةي وجعلها مايم خاصة ابلكامر ااماري والةعليميي يح خيلق جو ن ادتزان وادنوباط وايرتام النيام
الةعليمي.
 اار ان ن بعض اد ةيا اتي و كا أة الطلبة الذين حيرصون على عدم الغياب يف هذه األايم ن خاللا ةحداال األنشطة املةنوعة احملببة هلمي كعمل يوم تر يهي ثقايفي ريالت خارج م وار املدر ة ومنشطة شوية
مخر ( .الزهراهي 2011م)ي كما يا ت بذلك در ة  135املةو طة يف الرايض مبعاجلة الغياب اجلماعي ن
خالل بران ج توعوي للطالباتي ركز على مضرار الغيابي وممهية ادنوباطي وتوضيح العقوابت ال ةطال
املةغيبات عرب بران ج نور.
 الةأكيد على مور الةقنية يف عاجلة شكلة الغياب واااجة إ بلورة شروو ةكا ل ُميكن ن ر م صورت ةشرف آ ال تفعيل الةقنية( .األن،اريي 2016م)ي وهذا يوظف بشكل مكرب يف الغياب الفرمي
شخ،ية املعلم وطريقة شريه وم لوبه يف الةدريس هلا مور كبري يف ا ةمالة الطلبة لهي ويرصهم على يووري،،ه و امتهي وعدم الةخلف عنهاي وهذا جيعل الطالا يري،اً على عدم الغياب وادلةقام به يو ياً.
(إبراهيمي 2014م)

 اختاذ تدابري تلزم موليام األ ور بةحمل ئولياهتم جاه تعليم مبنا هم والةواصل الفعال ب البيت واملدر ةيمن اختاذ الةدابري ال توصلت إليها يف البحثي ن النيام يف ودية كالفورنيا على ا ةدعام ويل األ ر ي
تغيا الطالا الذي يبلغ ن العمر ميل ن  18عامي ألكتر ن ثالال مايم بال عذر )(Zinth, 2005ي



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
اهلدر الرتبوي يف ظاهرة الغياب اجلماعي للطالب

()8

يف ي جند من بعض املدرا لدينا د تقوم يح إبر ال ر ا ل ألوليام األ ور ابالغهم ابلةغيا يف هذه
األايم ال يكون يها الغياب مجاعيًاي وهذا يا يد يكون دخالً ملشاكل مخر كون الطالا يةغيا ود خيرب
والديه بذلك.
 ن االول ال عاصرهتا يف املريلة ادبةدا ية لةقليل الغياب يبل ادخةبارات النها يةي إيا ة ابقات علميةتنا ية ب الف،ول د ةغالل مويات الطالب ابملذاكرة بشكل يةن وحيفز منفس الطالب لال ةفامة
وااوور.
خةا اً إن " غياب الطالا عن دار هم بشكل ةكرر يشكل ظاهرة ت ةحق الدرا ة ملا هلا ن مثر يف
اد ةتمار الةعليمي يف البشري ذلك أبهنا تقلل ن عا د العملية الرتبوية كماً ونوعاً و ن مث إهداراً للمال العام".

( ليماني 2015م) ن ذلك مل متوصل لدرا ات وحبوال تطبق وتزوم اامارات املشرعة وغريهم عذه الياهرة
حبد ذاهتاي وجدت العديد ن الدرا ات يول الغياب بشكل عامي د الغياب اجلماعي الذي ذكرته يف هذه
الوريةي ولعل ذلك يدعوه والبايت لعمل مرا ات ويلول تطبيقية هلا _حبول هللا_.
وصل هللا على نبيبنا حممد وعلى آله وصحبه و لم ت ليماً كتريا.
هذا َّ
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