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II. العمومية المدرسة تالميذ مستوى تدني أسباب 

 

ذحصٞو حاصو ال جذاه , ذذّٜ ٍسر٘ٙ ذعيٌٞ ذالٍٞذ اىَذرسح اىعٍَ٘ٞح أصثح تاعرزاف اى٘سارج ّفسٖا

ٗ ال ّذرٛ تاىضثظ ٍرٚ تذأ اّعطافٔ ّح٘ . ٗ ٍجزد اىنالً عِ ذذّٜ ٍسر٘ٙ اىرالٍٞذ ٝعْٜ أّٔ ماُ عاىٞا. فٞٔ

فٜ ٕذا اىَ٘ض٘ع ْٕاك عيٚ األقو شالز . ط اإلجزاءاخ اىرٜ ذسثثد فٞٔاألسفو ٗ ال ّذرٛ مذىل تاىضة

فٖٜ ٍجزد ذخَْٞاخ ُذسرشف ٍِ . فزضٞاخ ذزٗض تِٞ عًَ٘ اىْاس ٍِ دُٗ أٛ دىٞو ٍيَ٘س عيٚ أٛ ٍْٖا

ٗ ّعزض ْٕا ٕذٓ اىفزضٞاخ . اىحذٝس عِ اىَ٘ض٘ع ٍِ دُٗ عص٘ر عيٚ ّص٘ص ٍنر٘تح فٜ ٕذا األٍز

. ّفار اىثحس اىعيَٜ فٜ اىَ٘ض٘عاىصالز فقظ ٍِ أجو اسد

 

 . فشضٍة إوصبف فئة ضعبف انتالمٍز .1

 رٕؽٙ ثأٌ . فٙ سأُٚب انًزٕاظغ كضشح انزغٛشاد فٙ انجشايظ رٕؽٙ ثقٕح إنٗ اؽزًبل صؾخ ْزِ انفشظٛخ

 بٍذاغىجٍة انسٍش بكم انتالمٍز سٍش ضعبفهمإنٗ إقشاس  ٔا ثزذسط ٔ طٛهخ ػقذٍٚ يٍ انضيٍػًذانًغؤٔنٍٛ 

ثذال يٍ ثٛذاغٕعٛخ كبَذ يزؾٛضح فٙ يغزٕٖ يعبيٍٛ يٕادْب ٔ يُٓغٛزٓب نفئزٙ , ْزِ انفئخإَصبفب ل

ٔ ْكزا ٔ ثؾغت ْزِ . انًزٕعطٍٛ ٔ انًزفٕقٍٛ يٍ انزاليٛز ػهٗ ؽغبة يؾذٔد٘ انًؤْالد انزُْٛخ يُٓى

يغ كٍ ٔ ل, بحسه وٍةٚكٌٕ قذ ؽصم رغطٛؼ يغزٕٖ كم انزاليٛز يٍ األعفم , االؽزًبل انقٕٚخانفشظٛخ 

ثغجت غٛبة  ٔ ْزا عذ يًكٍ. نهزصؾٛؼ ػهٗ ظٕئٓب يشاعؼخاألعف انشذٚذ، يٍ دٌٔ رقٛٛى نهُزبئظ ٔ ال 

 .يغبطش يغبءنخ ٔ يؾبعجخ انًزُفزٍٚ فٙ يضم ْزا انقطبع انؼبو ػٍ يشدٔدٚخ ٔ َزبئظ رذثٛشْى نّ

 

 فشضٍة ُحّمى اإلفشاط فً تأطٍش األستبر و انتهمٍز  .2

 "انخجشاء"يٍ طشف األكبدًٍٚٛٛ ٔ  حمى انعطف انضائذ فضىل وف رؼهًُٛب ٚؼشػشف ٔ ال ٚضال ثبنفؼم 

انزجغٛط ٔ فٙ يشاعغ رشثٕٚخ ٔ كزت يذسعٛخ  عذ يجبنغخ فٙ ثبػزًبد  اَزٓذ, فٙ ػهٕو انزشثٛخ ٔ ػهى انُفظ

نزؼهٛى ا َؽفِشثٓزِ انًشاعغ ُأٔ . انًذسعخ االثزذائٛخيٛز نزالانؼقهٛخ  ُْٛخ ٔ انقذسادراعزصغبس انًؤْالد ال

كزؾصٛم ؽبصم، ٔ نكٍ رغطٛؼ يغزٕٖ كم انزاليٛز يٍ األعفم يٍ رذاػٛبرٓب  االثزذائٙ يٍ يؾزٕاِ، فكبٌ

انقشاساد رقٛٛى نهُزبئظ ٔ ال يشاعؼخ يزبثؼخ ٔ ال يٍ دٌٔ  ،دائًب يغ األعف انشذٚذ ٔؽغٍ َٛخ ٔ ٔ ة

 .ػم ظٕء يضم ْزا انزقٛٛى نهزصؾٛؼانًزخزح 

 

 . انعمىمٍة ألغشاض سٍبسٍة إفشبل انمذسسةتعمذ فشضٍة  .3

فُؾٍ ُْب ال َصذق ٔ ال . ٔ نٛظ يؼُٗ رنك أَٓب صؾٛؾخ. ٔ ْزِ ْٙ انفشظٛخ األكضش سٔاعب ثٍٛ انُبط

ٔ يٍ رهك . ؽزبط إنٗ ثؾٕس ػهًٛخ يٍ أعم إصجبد أٔ َفٙ صؾزٓب٘ أصؾبثٓب ألٌ انؾغى فٙ رنك َكزة

: األغشاض انغٛبعٛخ ثضػى ثؼط انُبط يب ٚهٙ 

 .س و تكشاس أصمة حبمهً انشىاهذ انمعطهٍهتفبدي استمشا   (((   أأأ

 .تخفٍف عبء وفقبت انتعهٍم انعمىمً بتشجٍع اإلقببل عهى انتعهٍم انحش   (((   ةةة

 . ش انفئبت انمتعهمةيتجًتجىٍذ و حشمبن انمعبسضة انثىسٌة    (((   ددد

فٙ  ،يٓذداأصؾبة ْزِ انفشظٛخ ّٚذػٌٕ ثأٌ عم انُظى انغٛبعٛخ ثبنؼبنى انضبنش ٔعذد اعزقشاسْب 

كبٌ يٍ , ثؾغت صػًٓى دائًبٔ . ثفؼم رٕفش انفئبد انًزؼهًخ يٍ ثٍٛ شؼٕثٓب, نجبسدحظم انؾشة ا

ٔ . فُٛظى إنٗ صفٕفٓب, يٍ كم االرغبْبد ثٍٛ انشجبة انًزؼهى يٍ ٚقشأ ٔ ٚغًغ نهًؼبسظخ انضٕسٚخ

نًؼبسظخ فٙ سعبل انزؼهٛى عٛشب يٍ انًضقفٍٛ ثفعم انجشايظ انزؼهًٛٛخ انًزًٛضح كبَذ رغذ َفظ ا

أيب انشجبة األيٙ انغٛش . انًقزُغ ثخطبثٓب ٔ انزٍٚ ٚشٔعٌٕ نٓب فٙ صفٕف انزاليٛز ٔ انطهجخ
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فزقم ػُذِ االعزغبثخ , فال ٚقشأ ٔ ال ٚفٓى يب ٚغًغ يٍ انًؼبسظخ, يزًذسط أٔ انفبشم فٙ انذساعخ

قٕح انزؾًم ٔ انشظٗ ثٕظؼّ ٔ ثبنٕظغ " يٛضح"ٔ ػُذِ ػالٔح ػهٗ رنك . نزغُٛذِ فٙ صفٕفٓب

 . انقبئى يًٓب كبَذ ظشٔف يؼٛشزّ

 

نٛظ فقط , األَظًخيٍ شأٌ ْضانخ انجشايظ فٙ َظش رهك ف, ثضػى أصؾبة ْزِ انُظشٚخ دائًبٔ 

فٛقم ثزنك اؽزًبل اعزؼًبنٓى يٍ طشف , إفشبل انًذسعخ ٔ إًَب رغطٛؼ صقبفخ سعبل انزؼهٛى كزنك

كم ْزِ انؼٕايم فٙ َظش أصؾبة ْزِ . كؼصب رعشة ثٓب انُظبو انقبئى انًؼبسظخ انضٕسٚخ

انتعهٍم مجشد شش يٍ شأَٓب أٌ رغؼم يضم ْزِ األَظًخ انًٓذدح فٙ اعزقشاسْب رشٖ فٙ , انُظشٚخ

إٌ ثفؼم يقصٕد يُٓب أٔ ثًغشد إًْبل ٔظؼّ , ٔ رشٖ أَّ يٍ يصهؾزٓب إفشبنّ ،ال بذ مىه

ٔ يٍ أصؾبة ْزِ انفشظٛخ يٍ . قصٕد يُٓب فٙ األصم إفشبنّوالانًزشد٘ ثغجت عٛبعخ نى ٚكٍ 

انؼًٕيٙ انغٛذ يٍ ثؼذ يب ػبشزّ يٍ  رؼهًٛٓبٚزْت إنٗ ؽذ ارٓبو ؽزٗ فشَغب ثُفظ انغٛبعخ ظذ 

ٔ فشَغب كبنًغشة ٚشكٕ انُبط فٛٓب يٍ ظؼف . 1968قالقم صٕسٚخ خطٛشح ػهٗ انقٛى فٙ يب٘ 

انزؼهٛى ٔ . يضدْش ثبالعزفبدح يٍ فشم انًذسعخ انؼًٕيٛخ عٕدح انزؼهٛى انؼًٕيٙ فٙ يقبثم رؼهٛى ؽش

 .انؾش انًؤدٖ ػٍ خذيبرّ ْٕ ثبنفؼم خبصٛخ رُفشد ثٓب فشَغب يٍ ثٍٛ كم انذٔل األٔسٔثٛخ

 

عٕٓد انذٔنخ انقٕٚخ يٍ أعم إصالػ , ٔ يٍ دٔاػٙ انزؾفظ ػهٗ ْزِ انفشظٛخ األخٛشح ثبنًغشة

انؼٓذ يٍ األٔنٛبد ٔ األٔساػ ْزا ا انقطبع ظم فٙ ْزف. ػهٗ األقم فٙ انؼٓذ انغذٚذ انزؼهٛى

يغ ػششٚخ اإلصالػ  انمٍثبق انىطىً نهتشبٍة و انتكىٌهٔ انزٙ َرّٕنذ ػُٓب , انكجشٖ ثبنجالد

انمجهس ٔ َُّصت يٍ أعم َفظ انغشض . سثٕع انٕطٍكم انًشفٕػخ ثًُزذٚبد اإلصالػ انغُٕٚخ ة

ٚشخص فّٛ ٔاقغ انزؼهٛى انٕٛو يٍ دٌٔ , 2008عُخ انز٘ َشش أٔل رقشٚش نّ ثشعى  األعهى نهتعهٍم

.  أٚخ يؾبثبح

 

ٔ انًطهٕة انٕٛو سعًٛب يٍ كم يٍ نّ يب ٚقٕنّ فٙ ْزا انًغبل أٌ ٚذنٙ ثّ كًغبًْخ يُّ فٙ انغٕٓد 

ٔ يٍ ٔاعجُب إؽغبٌ انظٍ ثبنُٕاٚب انًؼهُخ يٍ . انًجزٔنخ ػهٗ كم انًغزٕٚبد يٍ أعم إَقبر يب ًٚكٍ إَقبرِ

ثٓزِ انُٛخ ٔ . يغؤٔنٍٛ ثذال يٍ انزشجش ثأٚخ فشظٛخ يضجطخ نهؼضائى ٔ ال ؽغخ دايغخ ػهٗ صؾزٓبطشف كم ال

ٔ يغ رشعٛؾُب . انًغبًْخ ُْب ثٓزا انؼشض انًزٕاظغٔ ٚششفُب ثفؼم انغٛشح ػهٗ يصبنؼ ْزا انٕطٍ ٚطٛت نُب 

ال , عخ يهًٕعخ ػهٗ صؾزٓبكغجت نزذَٙ يغزٕٖ راليٛز انًذسعخ انؼًٕيٛخ يٍ دٌٔ ػ, نهفشظٛخ انضبَٛخ أػالِ

ًُٚٓب فٙ ْزا انجؾش رؾًٛم انًغؤٔنٛخ ألؽذ ثقذس يب ًُٚٓب انجؾش ػٍ انغجم انًؤدٚخ العزشعبع انًذسعخ 

. نؼًٕيٛخ نشٚبدرٓب ٔ نًصذاقٛزٓب يٍ أعم خٛش انجالد ٔ انؼجبد

 .....الزجوع إلي الصفحة الزئيسية كتابة تعليق
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