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 واحلد القرويت الفتاة متدرس دعم يف الطالبت دور مساهمت
 "منوذجا   احلاجب إقليم منطقت" املدرسي اهلدر من

ىدفت الدراسة الحالية االستكشافية، إلى رصد مدى  _الممخص
مساىمة دار الطالبة في تمدرس الفتاة والحد من ظاىرة اليدر 
المدرسي بالوسط القروي بإقميم الحاجب. لتحقيق أىداف الدراسة تم 
االعتماد عمى االستمارة كأداة لجمع المعطيات في ثالث جماعات 

عن انقطاع الفتاة القروية عن قروية. بيدف إبراز العوامل المسؤولة 
براز مدى مساىمة دار الطالبة في توفير الظروف  التمدرس؛ وا 
المناسبة لتشجيع الفتاة عمى التمدرس؛ وانطالقا من نتائج الدراسة 
الميدانية، تبين أن العوامل السوسيواقتصادية لألسرة من أىم عوامل 

ة عن إقامة الفتاة انقطاع الفتاة القروية عن التمدرس؛ وأن بعد المؤسس
القروية وعدم وجود وسيمة لمتنقل من أىم األسباب التي تحول دون 
التحاق الفتاة القروية بالمؤسسات التعميمية اإلعدادية؛ وكذلك فإن دار 
الطالبة تساىم في الحد من االنقطاع عن الدراسة؛ والظروف الجيدة 

راستيا واالحتفاظ لمعيش بدار الطالبة تمكن الفتاة القروية من مواصمة د
بيا داخل المنظومة التربوية؛ وفي ختام البحث، تم تقديم عدة 
اقتراحات، من شأنيا المساىمة في دعم تمدرس الفتاة والحد من اليدر 

 .المدرسي بالوسط القروي
 : دعم التمدرس، الفتاة القروية، العدر المدرسي.الكممات المفتاحية

 المقدمة. 1
يمثل العنصر البشري مدخاًل ميمًا من مداخل التنمية،      

حيث ال تتحقق التنمية البشرية إال بتكوينو تكوينًا جيدًا في 
مختمف نواحي شخصيتو. األمر الذي يقتضي توفير الوسائل 
الكفيمة من أجل تعميم التمدرس وتحقيق تكافؤ الفرص بين 

المبذولة إلى حد الجميع في المدن والقرى. إال أنو، ورغم الجيود 
اآلن من أجل توسيع مجال االستفادة من الخدمات التربوية، فال 
يزال مستوى اإلقبال عمى التعميم وخاصة بالعالم القروي، دون 
تطمعات المجتمع المغربي. ويزداد األمر خطورة عندما تطال 
الظاىرة المرأة باعتبارىا نصف المجتمع، فيكون لمتوقف المبكر 

عواقب وخيمة عمى المجتمع برمتو. ونظرًا  لتمدرس الفتاة
لظروف العالم القروي وخاصة السوسيوثقافية منيا، يشكل 
تمدرس الفتاة القروية البوابة الوحيدة النفتاحيا عمى العالم 

 .المتجدد وعمى تطوراتو
وتحقيق ىذه الغاية يستدعي تكثيف آليات الدعم بين      

ت غير الحكومية القطاعات العمومية والخاصة والمنظما
والدولية، لمعمل في إطار خطة متكاممة وشاممة لمحد من 

االختالالت التي يعرفيا تمدرس الفتاة بالوسط القروي. من ىنا 
تحاول ىذه الدراسة الوقوف عند إحدى آليات الدعم االجتماعي 

 .لتمدرس الفتاة بالوسط القروي، وىي دور الطالبة
 
 
 
 

 مشكمة الدراسة. 2
العديد من الدراسات عمى أن تعميم الفتيات يعود  أكدت     

بفوائد كثيرة عمى المجتمع كزيادة دخل األسرة، وخفض وفيات 
األطفال، ومشاركة المرأة في صناعة القرار االقتصادي 

 .والسياسي
ومن ىذا المنطمق، أولت الدولة المغربية، اىتمامًا كبيرًا     

من دستور عام  31 لقطاع التربية والتعميم، حيث نص الفصل
عمى تعبئة كل الوسائل المتاحة "لتيسير أسباب استفادة  2011

المواطنين والمواطنات، عمى قدم المساواة من الحق في الحصول 
عمى تعميم عصري ميسر الولوج وذي جودة" وكذا "التكوين 
الميني واالستفادة من التربية البدنية والفنية". وباإلضافة إلى 

التعميم األساسي عمى أنو "حق  32م الفصل ذلك، تكرس أحكا
 ."لمطفل وواجب عمى األسرة والدولة

 
 

وقد شكل مبدأ تعميم التعميم االبتدائي والثانوي اإلعدادي     
سنة،  15و 6بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارىم ما بين 

إحدى األىداف األساسية لمميثاق الوطني لمتربية والتكوين 
جالي، مع إعطاء اىتمام خاص بتمدرس الفتاة والمخطط االستع
 ].1بالوسط القروي ]

 وعمى الرغم من المجيودات المبذولة لدعم تمدرس الفتاة     
القروية، فإن النتائج تبقى محدودة، بفعل استفحال ظاىرة اليدر 

 ].2المدرسي وضعف جودة الخدمات المدرسية ]
ة معضمة اليدر وقد تعددت أشكال الدعم االجتماعي لمواجي    

المدرسي والتخفيف من حدتيا من خالل: برنامج تيسير 
لمتحويالت المالية المباشرة، برنامج مميون محفظة، دور الطالب 
والطالبة، الداخميات، النقل المدرسي..؛ والتركيز من خالل ىذه 
الدراسة، عمى دور الطالبة، وذلك من خالل اإلجابة عمى 

 :األسئمة الرئيسة التالية
 أ. أسئمة الدراسة

 من يستفيد من خدمات دور الطالبة؟. 1
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ما ىي األسباب التي تحول دون التحاق الفتاة القروية . 2
 بالمؤسسات التعميمية؟

 كيف ىي ظروف اإلقامة بدور الطالبة؟. 3
ما مدى مساىمة دور الطالبة في تشجيع تمدرس الفتاة . 4

 .القروية والحد من ظاىرة اليدر المدرسي
 رضيات الدراسةفب. 

توجد عالقة إيجابية بين ظروف اإليواء بدور الطالبة وتحسين 
 .مؤشرات التمدرس

توجد عالقة إيجابية بين دور الطالبة وتحفيز األسر من أجل 
 .تشجيع الفتاة عمى التمدرس

توجد عالقة إيجابية بين دور الطالبة كآلية لمدعم االجتماعي 
 .لمتمدرس ومحاربة اليدر المدرسي

توجد عالقة إيجابية بين دور الطالبة والرفع من نسب التحصيل 
 .المدرسي

 أهداف الدراسةج. 
 :ما يميتستيدف ىذه الدراسة تحقيق     
 .معرفة أىم معيقات تمدرس الفتاة بالوسط القروي -
الوقوف عمى الظروف التي توفرىا دور الطالبة لمنزيالت  -

 .وآرائين في ذلك
لتحسين ظروف اإلقامة بدور الطالبة  محاولة اقتراح حمول -

 .والحد من ظاىرة انقطاع الفتيات القرويات عن الدراسة
معرفة مدى مساىمة دور الطالبة في تحفيز األسر القروية  -

لتشجيع الفتيات عمى التمدرس والرفع من نسب االحتفاظ بين 
 .داخل النظام التعميمي

 حدود الدراسةد. 
في ثالث جماعات قروية تابعة  تم حصر ميدان الدراسة     

إلقميم الحاجب بجية مكناس فاس بالمنطقة الوسطى الجنوبية 
لممممكة المغربية، باعتبار تواجد دور الطالبة بيا، وىي: أيت 

اهلل، أيت يعزم وسبت جحجوح، وىي عينة محدودة جغرافيًا  حرز
نظرًا التساع إقميم الحاجب، وصعوبة تضاريسو، ونظرًا لضعف 

كافة أنحاء اإلقميم بيذا النوع من آليات الدعم  تغطية
  .االجتماعي

 مصطمحات الدراسةه. 
طعام  - دار الطالبة: مؤسسة تربوية اجتماعية، ىدفيا إيواء وا 

التالميذ والتمميذات، خالل سنوات التمدرس، ممن ينحدرون من 
فئات اجتماعية في وضعية صعبة أو من مناطق نائية. وتعمل 
ىذه المؤسسات تحت مسؤولية التعاون الوطني وزارة التربية 

ني أو الجماعات الوطنية وتحت إشراف جمعيات المجتمع المد
 .المحمية والدولة

الدعم لغة: دعم الشيء أي أعانو وقواه  :الدعم االجتماعي -
وأسنده لكي ال يميل. والدعم تصحيح أو بمعنى أدق رد فعل 
اتجاه ما تم الحصول عميو من معمومات ونتائج، فيو عممية تتمو 
فعل التقويم وىو عمى نوعين: االجتماعي والتربوي. ويتضمن 

م االجتماعي مجموعة من العمميات المادية والمالية الدع
والقانونية والمعنوية، سواء من السمطات الوصية بالتربية 

 ].3والتكوين أو من المتدخمين والميتمين بالشأن التربوي ]
ليس من السيل تعريف ىذا  :التمدرس/ التحصيل الدراسي -

موعة من المفيوم تعريفًا دقيقًا و ذلك الرتباطو الوثيق بمج
المفاىيم األخرى كالتعمم المدرسي والنجاح المدرسي. وفيما يمي 

 :نسوق مجموعة من التعاريف
 التمدرس: عممية ضمان تمدرس التالميذ طول مدة الدراسة.  •

ويعرف ابن منظور "التحصيل من حصل والحال من كل      
شيء ما بقي وثبت وذىب من سواه يكون من الحساب واألحوال 

 ."ونحوىا
التحصيل الدراسي: "يقصد بو المستوى التعميمي الذي وصل  •

إليو الذي وصل إليو التمميذ في تحصيمو لممواد الدراسية كما 
يستدل عميو من مجموع الدرجات التي يحصل عمييا التمميذ في 

 ].4نياية العام الدراسي" ]
أما معجم عموم التربية: فيعرف التحصيل الدراسي بكونو  •

غالبا ما نجعميا مرادفة لمتربية التي تيدف إلى تعمم "سيرورة 
التالميذ جممة من المعمومات واألحداث والمعارف الضرورية 

 ].5لمتابعة برنامج دراسي معين" ]
عمى المستوى النظري يختمف الباحثون في  :الوسط القروي -

تحديد مفيوم الوسط القروي، فيناك من يفضل استخدام المعيار 
تعريف ىذا الوسط )معيار عدد السكان، المعيار الواحد في 

 ].6] الميني، المعيار اإلداري، المعيار العمراني،...(
أما التعريف الرسمي لموسط القروي بالمغرب حسب ما ذكره     

بول باسكون وناجي فيو )جميع التجمعات السكانية التي يصل 
ان أن نسمة، لكن الباحثين يعتبر  2000عدد سكانيا عمى األكثر 

مكان اإلقامة ىو أكثر دقة في تحديد الوسط القروي المغربي(. 
[ الذي يحدد الوسط 6كما يمكن االعتماد عمى تعريف غريب ]

 :القروي )البادية( انطالقًا من المعطيات التالية
انعدام أو و  .غمبة الطابع الفالحي والرعوي عمى نشاط السكان •

 ...اء والكيرباءنقص التجييزات األساسية من شبكات الم
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عدم توفر أو نقص بعض الخدمات االجتماعية كالمستشفيات  •
 .والحمامات والترفيو ووسائل النقل المتنوعة

لغويًا يطمق كممة نزيل عمى الضيف،  (:مفيوم النزيل )ة -
)فالن نزيمي( أي ينزل معي في البيت، وىو من فعل نزل ينزل 

بالمكان، أي اعتبره نزواًل من عمو إلى أسفل ويأخذ معنى حل 
مسكنًا عند الحاجة، ويكون النزول خاصة بالمسافر الذي أن 

 أما المفيوم حسب منجد ].7يستريح ويستكمل سفره ]
Hachetteفإن كممة ، Pensionnaire  تعني: شخص يدفع

مقاباًل ماديًا لإلقامة والتغذية )عند الخواص، في دار العجزة أو 
 ].8مؤسسة مدرسية( ]

فيما يخص الدراسة التي نحن بصددىا، فإن كممة " أما      
 .نزيمة" تعني الفتاة التي تقيم بدور الطالبة بيدف متابعة دراستيا

  اإلطار النظري. 3
 وضعية تمدرس الفتاة القروية وآليات الدعم

 :أوال: معيقات تمدرس الفتاة القروية
اإلعدادي يعتبر عدم التحاق الفتاة القروية بالتعميم الثانوي      

مؤشرًا دااًل عمى وجود خمل ما، قد يكون في الفتاة ذاتيا، وقد 
يكون في المدرسة نفسيا بطرقيا التربوية ومناىجيا، وقد يكون 

 .في المحيط الذي تعيش فيو
كما أن ظاىرة عدم االلتحاق، ظاىرة تربوية معقدة تنتج عن      

ينيا، غير أنيا مجموعة من العوامل تتميز بالتداخل والتنوع فيما ب
تتفاوت من بيئة ألخرى ضمن المنطقة الواحدة، كما أشارت 
بذلك العديد من الدراسات التي أجريت في مناطق متفرقة في 
العالم. وبالكاد، فإن أولى نتائج ىذه الدراسات تجمع عمى أن 

 ].9عدم االلتحاق مقترن بالطبقة االجتماعية الدنيا ]
ة لنتائج وخالصات ىذه الدراسات ومن خالل مقارنة تحميمي      

واألبحاث، يمكن تصنيف أسباب عدم االلتحاق إلى أربع معيقات 
 :رئيسية، وىي

 :معيقات سوسيولوجية -1
[ في دراستو حول إكراىات تمدرس 10خمص مقبوب ]    

، إلى أنيا تتفاوت جغرافيا ويوجد ثمثي 2006الفتيات عام 
من أصل  210ي )المنقطعات عن الدراسة في الوسط القرو 

(، وترجع الدراسة انخفاض تمدرس الفتيات إلى الوضع 315
السوسيواقتصادي ألسرىن. كما يشكل تمثل اآلباء لممدرسة 
والمدرس وجنسو وغياب المساعدات عائقًا من عوائق تمدرس 

 .الفتيات
 :وبصفة عامة، يمكن تحديد المعوقات السوسيولوجية، كما يمي  

افي: يعتبر كبر حجم األسرة والتفكك عمى المستوى الديمغر  •
 .األسري وتعدد الزوجات والمرض أىم ىاتو المعوقات

عمى المستوى االقتصادي: تتمثل ىذه المعيقات في الفقر  •
بسبب انخفاض مستويات دخل األسرة إضافة إلى عدم القدرة 
عمى تحمل نفقات ومصاريف متابعة الفتاة لتعميميا، والحاجة 

الزراعة وتربية الماشية ودفع الفتيات لمعمل لعمل الفتاة في 
 ].11كخادمات في البيوت ]

عمى المستوى االجتماعي: تعتبر األمية وتدني مستوى الوعي  •
بأىمية التعميم بالنسبة لمفتاة، وتفضيل تعمم حرفة أو مينة نسائية 
بدل الحصول عمى الشيادات العممية، وسيادة مفيوم الدور 

قيام باألعمال المنزلية وتربية األطفال النمطي لممرأة في ال
الصغار، وتأثر الفتاة بصديقات أو أصدقاء السوء، من أبرز 

 .المعيقات
عمى المستوى الثقافي: يعتبر اآلباء تعميم الفتاة أمرا يحدث  •

اضطرابا في تماسك المجتمع القروي، الشيء الذي ال ينسجم مع 
عديد من المبررات قيم األنوثة وخصوصياتيا، باإلضافة إلى ال

الواىية كالحرص عمى عرض الفتاة، ورفض االختالط واعتبار 
المدرسة مضيعة لمستقبل الفتاة، تحول بينيا وبين ميام الزوجة 
واألم المستقبميتين، وغياب نموذج النجاح، وقصور دور وسائل 

 .اإلعالم في رفع الوعي الثقافي لدى أفراد المجتمع
 :معيقات مؤسساتية -2
قصد بالمعيقات المؤسساتية تمك التي تعود إلى النظام ي   

التعميمي ذاتو، ووضعيتو خاصة في الوسط القروي، ويمكن 
تمخيصيا في: استخدام أسموب العقاب في المدرسة، والتعميم 
المختمط واختالف لغة المدرسة من حيث ممارستيا عن لغة 
م األسرة، انتشار المخدرات داخل وفي محيط المؤسسة، وعد
 مالئمة التنظيم البيداغوجي )التوقيت، استعماالت الزمن،
العطل...( لخصوصيات األوساط القروية المتباينة، وغياب 
فضاءات اإليواء كالداخميات ودور الطالبة في جل مستويات 

 .التعميم
 :معيقات سيكولوجية -3

ترتبط المعيقات السيكولوجية بالخصائص الوجدانية     
رات العقمية لمفتاة، وكذا المميزات العضوية االنفعالية والقد

وأىميا: عدم القدرة عمى التركيز والتمييز وسوء التكيف مع 
األصدقاء، وعدم الثقة بيم والشعور بعدم االنتماء، وصعوبات 
         التكيف مع النظام والقانون، واإلحساس بمعنويات 

 يقمل من ا ـمتدنية وضعف الشخصية والتعب الدائم، إضافة إلى م
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 .قناعتيا ورغبتيا في متابعة تعمميا
 :معيقات إيكولوجية -4

[، حول األمية وعدم 12أظيرت نتائج البحث الوطني ]    
، أن البعد يعد أحد 2006التمدرس واالنقطاع الدراسي، عام 

األسباب األكثر ترديدًا لتبرير عدم تمدرس األطفال في المجال 
%( 24.69المنتمين ليذا المجال )القروي، فحوالي ربع األطفال 

لم يسبق ليم إطالقا دخول مؤسسة تعميمية، أو أنيم تمقوا 
دروسيم خالل فترة قصيرة فقط لبعد مكان الدراسة عن مقر سكن 
األسرة من جية. ومن جية أخرى، تشكل اإلناث الحصة األكثر 
عددًا مقارنة مع الذكور الذين لم يسبق ليم أن خضعوا لمتمدرس 

 .السببلنفس 
عمومًا فإن المعيقات اإليكولوجية التي قد تحول دون      

التحاق الفتاة القروية بالتعميم الثانوي واإلعدادي، تتمثل أساسا 
[، 13في المناطق الريفية والمناطق التي يصعب الوصول إلييا ]

ونوع التجمع السكاني ونوعية األسرة )مركبة أو بسيطة أم 
المجال القروي وغياب البنيات نووية(، إضافة إلى تشتت 

التحتية: )من ماء وكيرباء وطرق ووسائل نقل واتصال 
وتواصل...( والمرافق االجتماعية: )من خدمات وأجيزة إدارية 

 ].14وصحية ومؤسسات تربوية...( ]
 آليات دعم تمدرس الفتاة القروية -ثانيا 

قامت الدولة المغربية، بشراكة مع الفعاليات الوطنية     
والمنظمات الدولية، بعدة إجراءات قصد تمكين الفتاة القروية من 

 .متابعة تعميميا من خالل دعم تمدرسيا اجتماعيًا وتربوياً 
 الدعم المالي: يتمثل في منح شيرية تقدميا الدولة لألسر -1

مقابل تسجيل الفتاة بالسمك االبتدائي واإلعدادي ومتابعة دراستيا 
 ح ــة، أو منـــة المشروطـــالت الماليــلمتحوي رـــفي إطار برنامج تيسي

 .دراسية إليواء الفتاة القروية في الداخمية أو دار الطالبة
الدعم المادي: من خالل توفير وسائل نقل التالميذ إلى  -2

المدرسة، يتولى توفيرىا واإلشراف عمييا شركاء متعددون. ثم 
الزي المدرسي واألدوات ىناك اإلطعام واإليواء، كما توفر الوزارة 

 ].15المدرسية في إطار المبادرة الممكية مميون محفظة ]
يتمثل باألساس في الحمالت التحسيسية  :الدعم المعنوي -3

والتوعوية، سواء بأىمية التمدرس أو بضرورة إدماج مختمف 
مكونات المجتمع في المسار التنموي، والتي تقوم بيا المؤسسات 

 .الوصية والجمعيات المدنية التعميمية والوزارة
ىو مجموعة من الوسائل والتقنيات التربوية  :الدعم التربوي -4

والبيداغوجية التي يمكن اتباعيا داخل الفصل أو خارجو من 
طرف المؤسسة أو جمعية تعمل في مجال الدعم التربوي أو 
مجال الدعم النفسي، لتالفي بعض الصعوبات التي قد تعترض 

من مستوى مكتسبات المتعممين، وبذلك فيو يشمل  التعمم والرفع
 ].16المساعدة النفسية االجتماعية ]

 :ثالثا: وضعية تمدرس الفتاة القروية بإقميم الحاجب
قامت النيابة اإلقميمية لوزارة التربية الوطنية بإقميم الحاجب،     

ات والدواوير بالوحدات كبيرة من أجل تغطية الجماع بجيود
المدرسية وتوسيع شبكة االستقبال بالتعميم الثانوي اإلعدادي 
والتأىيمي لمواجية الطمب المتزايد عمى التمدرس. وتحسين ولوج 
الفتيات وخاصة الفتاة القروية إلى المدارس. ويتجمى ذلك من 

 2001-2000خالل مقارنة وضعية التمدرس ما بين موسم 
، أي بعد مرحمة تطبيق اإلصالحات التي 2014-2013وموسم 

نص عمييا الميثاق الوطني لمتربية والتكوين وبداية مرحمة 
المخطط االستعجالي، حيث يتضح مدى التقدم الكمي ألعداد 
:المتمدرسين والمتمدرسات باإلقميم، كما يوضح الجدول التالي

 1جدول 
 2014 - 2013وموسم  2004 - 2003تطور عدد التالميذ حسب المستوى ما بين موسم 

 المتمدرسين 
 2004 - 2003موسم 

 المتمدرسين
 2014 - 2013موسم 

 نسبة التطور

 اإلناث العدد اإلناث العدد اإلناث العدد المستوى التعميمي
 31% 20% 36016 77992 27425 64811 التعميم االبتدائي

 178% 144% 5176 15839 1862 6496 التعميم الثانوي اإلعدادي
 208% 205% 2079 5555 674 1821 التعميم الثانوي التأىيمي

 .المصدر: مصمحة التخطيط، نيابة إقميم الحاجب
يظير من الناحية العددية، مدى التزايد المسجل في أعداد      

المتمدرسين بمختمف المستويات وخاصة بالثانوي اإلعدادي 
 ي تواجو التالميذ في ــات التــراىــن اإلكــم مــالرغـالتأىيمي بوالثانوي 

 .االلتحاق بيذه المؤسسات
كما يظير جدليا التطور الحاصل والنوعي في عدد اإلناث     

المتمدرسات، حيث عرفت جميع األسالك نسبا ميمة في التطور 
 .بالثانوي التأىيمي 208بالثانوي واإلعدادي و% 178بمغت %
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إحصائيات مصمحة التخطيط بنيابة إقميم الحاجب لموسم وحسب 
، فقد سجمت نسبة التمدرس في صفوف اإلناث 2014 – 2013

 :حسب األعمار، النسب التالية
 77سنة: % 11و  6المتمدرسات ما بين  -
 44% سنة: 14و  12المتمدرسات ما بين  -

 16سنة: % 17و  15المتمدرسات ما بين   -
ميم الثانوي اإلعدادي، فقد سجل عدد اإلناث وبالتركيز عمى التع

المتمدرسات ارتفاعا تصاعديا خالل الخمس سنوات األخيرة، كما 
 :يوضح الجدول التالي

 2جدول 
 2013/2014و  2009/2010تطور عدد المتمدرسات بالثانوي اإلعدادي ما بين موسمي 

 الموسم الدراسي 
 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 الثانوي اإلعداديالسمك 

 15839 15356 14732 13768 12922 مجموع التالميذ
 5176 5009 4827 4527 4237 عدد اإلناث

 المصدر: مصمحة التخطيط، نيابة إقميم الحاجب
مختمف البرامج المسطرة  ورغم المجيودات المبذولة، وفق     

وآليات الدعم االجتماعي المتوفرة )دور الطالب والطالبة، النقل 
المدرسي، برنامج تيسير...إلخ(. فإن نسبة التالميذ غير 
الممتحقين حسب الجماعات وخاصة في صفوف اإلناث بالثانوي 

 .اإلعدادي ما تزال مرتفعة ومقمقة

وسًا في عدد ومن جية أخرى، فقد سجمنا انخفاضًا ممم
المسجالت الفعميات بالثانوي اإلعدادي مقارنة مع عدد الناجحات 
في امتحان نيل شيادة التعميم االبتدائي خالل خمس سنوات، 
بالجماعات التي شممتيا ىذه الدراسة )جماعة أيت حرز اهلل، 
جماعة سبت جحجوح، جماعة أيت يعزم( كما يبين الجدول 

 :التالي
 3جدول 

 2013/2014و  2009/2010تطور عدد المتمدرسين اإلناث بإقميم الحاجب ما بين موسمي 
 الـمـوسـم الـدراسـي  

 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 مؤشرات التمدرس جماعة
أيت حرز 

 اهلل
شيادة التعميم عدد الناجحات في امتحان نيل 

 االبتدائي
96 88 90 80 98 

 42 44 60 37 49 عدد المسجالت الفعميات بالسمك الثانوي اإلعدادي
 56 36 30 51 47 عدد غير الممتحقات بالسمك الثانوي واإلعدادي

سبت 
 جحجوح

عدد الناجحات في امتحان نيل شيادة التعميم 
 االبتدائي

28 101 142 125 152 

 81 80 83 44 62 المسجالت الفعميات بالسمك الثانوي اإلعداديعدد 
 71 45 59 57 66 عدد غير الممتحقات بالسمك الثانوي اإلعدادي

عدد الناجحات في امتحان نيل شيادة التعميم  أيت يعزم
 االبتدائي

89 96 65 76 90 

 65 57 48 67 70 عدد المسجالت الفعميات بالسمك الثانوي اإلعدادي
 25 19 17 29 19 عدد غير الممتحقات بالسمك الثانوي اإلعدادي

المصدر: مصمحة التخطيط، نيابة وزارة التربية الوطنية بإقميم 
 الحاجب
من خالل الجدول أعاله، يظير جميا التفاوت الحاصل بين      

االبتدائي وعدد عدد الناجحات في امتحان نيل شيادة التعميم 
المسجالت الفعميات بالسمك اإلعدادي، وىو ما يعطينا أعدادًا 

 .كبيرة في صفوف غير الممتحقات
 وي ـمك الثانــوفي االستفسار عن أسباب عدم التحاق الفتيات بالس 

اإلعدادي، إلتمام دراستين رغم تواجد دور الطالبة بيذه 
مكمف بالتعميم الجماعات، أجاب المسؤول في مكتب التخطيط ال

متعددة تجعل األسر تمتنع  الثانوي اإلعدادي، أن ىناك أسباباً 
 :متابعة الدراسة، ومنيا بيدفعن إرسال بناتيا إلى دور الطالبة 

 .ضعف الطاقة االستيعابية لدور الطالبة -
 .غياب العدد الكافي من المؤطرات -
 .تحفظ اآلباء عمى وجود مؤطرين ذكور بدور الطالبة -
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لفضائح األخالقية التي شيدتيا بعض دور الطالبة أو ا -
 .الداخميات باإلقميم

 .صعوبة التنقل ووعرة المسالك وخاصة في فصل الشتاء -
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج الدراسة .أ
من طبيعة الدراسة، ومن أجل تحقيق أىدافيا،  انطالقاً      

ونظرًا لكثرة المستيدفات من الدراسة، تبنى الباحثان المنيج 
المسحي بالعينة، كونو يتماشى مع البحث الوصفي، حيث يمكن 
ىذا المنيج من جمع المعطيات وتحميميا، كما أنيا طريقة سيمة 

مجال لجمع المعطيات التي ستوظف في الدراسة، وكذا ألن 
 .ومجتمع البحث جد واسعين

 أداة الدراسةب. 
اعتمادًا عمى طبيعة الموضوع المدروس ونوعية الفئة      

المستيدفة، وقع االختيار عمى االستمارة لطبيعتيا العممية 
''كوسيمة لمحصول عمى معمومات دقيقة وموضوعية ولكونيا 

ة تجعل فعالة في البحوث االجتماعية والتربوية الميدانية وبصور 

التأكد منيا مرة ثانية ممكنًا وألنيا توفر إمكانية تكميم المعطيات 
[، 17الكيفية مما يسيل تحميميا وتأويميا والحكم عمييا'' غريب]

سؤااًل، توزعت بحسب المحاور  20وتكونت االستمارة من 
 :التالية

 .أسئمة 7دوافع االلتحاق بدار الطالبة، ويتضمن  - أ
 .أسئمة 6دار الطالبة، ويتضمن ظروف اإلقامة ب - ب
التتبع والدعم بدار الطالبة واقتراحات التمميذات لمحد من  - ت

 .أسئمة 7ظاىرة اليدر المدرسي، ويتضمن 
 مجتمع الدراسةج. 
ارتأى الباحثان إجراء الدراسة في ثالث دور لمطالبة موزعة      

عمى ثالث جماعات وىي التي تعرف أكبر نسب لميدر المدرسي 
باإلقميم، كما تتميز بارتفاع نسب الفقر واليشاشة، باإلضافة إلى 
كونيا تعرف دينامية كبيرة حيث استفادت من دعم كبير لتشجيع 
التمدرس بيا خصوصا بناء مراكز لإليواء من داخميات ودور 
الطالبة والطالب. لتشكل مجتمع الدراسة كما ىو موضح في 

 :الجدول التالي
 4جدول 

 حسب دور الطالبة والجماعات التي شممتها الدراسة المستجيباتتوزيع التمميذات 
 المستجيباتعدد التمميذات  دار الطالبة الجماعة المستهدفة
 22 دار الطالبة أيت حرز اهلل جماعة أيت حرز اهلل
 18 دار الطالبة سبت جحجوح جماعة سبت جحجوح
 25 دار الطالبة أيت يعزم جماعة أيت يعزم

 65 المستجيباتالعدد اإلجمالي لمتمميذات 
 :وخصائصيا الدراسة عينة
        نزيالت وىن تمميذة، 65 من الدراسة عينة تكونت     
  بحسب. اإلعدادي بالسمك دراستين نـويتابع الثــالث ةــالطالب دور

 :التالية الخصائص
 العمر - أ

 5 جدول
 العمر حسب التمميذات عينة توزيع

13-10 العمر  14-16  17-20  المجموع 
 65 2 29 34 العدد
 100% 4% 44% 52% النسبة

من خالل الجدول يتضح أن أكثر من نصف التمميذات      
و  14سنة، تمييا الفئة العمرية  13و 10تتراوح أعمارىن ما بين 

 سنة وىي الفترة العمرية التي تتناسب والتعميم اإللزامي  16
 بالسمك الثانوي اإلعدادي

 :المستوى الدراسي -ب
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 1شكل 
 توزيع التمميذات حسب المستوى الدراسي

يتضح من خالل الشكل أعاله أن غالبية التمميذات      
%، في 48بات يتابعن دراستين بمستوى األولى إعدادي يالمستج

حين تم تسجيل تقارب في نسب المتمدرسات بمستوى الثانية 
 .% عمى التوالي25و  %27إعدادي والثالثة إعدادي 

 :المستوى السوسيوميني لألسرة - ث

بعد تجميع االستمارات وجرد مختمف المين تبين أن المستفيدات 
من خدمات دور الطالبة ينحدرن من فئات سوسيومينية مختمفة، 

 :قام الباحثان بتصنيفيا كما يمي
 .مينة األب: فالح، عامل، مينة حرة، موظف، متقاعد -
 .ربة بيت، عاممة مينة األم: -

 
 2شكل 

 توزيع التمميذات حسب مهنة األب
يالحظ من الشكل أعاله أن أكثر من نصف التمميذات      

القاطنات بدور الطالبة ينتمين إلى فئة الفالحين، تمييا الفئة 
العاممة ثم فئة المين الحرة، وىذا ينسجم وطبيعة المنطقة حيث 
تمثل الفالحة وتربية المواشي وما يرتبط بيما من أعمال، أىم 

فيي إما ربة بيت أو  نشاط اقتصادي لمسكان. أما مين األميات

عاممة. ومن ىنا نستخمص، أن العينة التي شمميا البحث تنحدر 
 .من وسط فقير أو متوسط

 النتائج. 5
 المحور األول: االلتحاق بدور الطالبة

 أواًل: مكان اإلقامة قبل االلتحاق بدور الطالبة

 

 3شكل 
 التمميذات تقطن بها قبل االلتحاق بدور الطالبةاألماكن التي كانت 
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تشير المعطيات إلى أن أغمب التمميذات كن يقطن ببيت      
األسرة قبل التحاقين بدور الطالبة. وىذه النسبة تدل عمى أن 
التمميذات، استطعن االلتحاق بالسمك اإلعدادي والتغمب عمى 

الصعوبات، إلتمام دراستين بعد نجاحين في امتحان مختمف 
 .نيل شيادة التعميم االبتدائي

 .ثانيًا: المسافة الفاصمة بين سكن األسرة ودور الطالبة
 6جدول 

 توزيع التمميذات حسب كل من المسافة الفاصمة ووسيمة النقل المستعممة
 وسيمة النقل

 (kmالمسافة )
 المجموع المشي عمى األقدام دراجة عادية دراجة نارية حافمة / نقل جماعي سيارة األجرة

0-5]] %2 -- -- -- %3 %5 
5-10]] %11 %6 %3 %2 %15 %38 
10-20]] %9 %27 %2 %2 %15 %55 
20-30]] %0 %2 -- -- -- %2 
 100% 34% 4% 5% 35% 22% المجموع

  الحاجب بنيابة التخطيط مصمحة: المصدر
 :يمي ما الجدول، خالل من يتضح     

 دور عن بعيدا يسكن بات،يالمستج الطالبات من  %95-
 .كيمومتر 30و 5 بين ما بمسافات الطالبة

 الطالبة دور بين لمتنقل مختمفة وسائل الطالبات تستعمل -
 :التالية النسب تسجيل تم حيث، األسرة، وسكن

  النقل وسائل إحدى باستعمال ينتقمن الطالبات نصف يفوق ما -

 .األجرة سيارة أو الجماعي، النقل الحافمة،: التالية
 .األقدام عمى يمشين التمميذات ثمث من أكثر -
 لمتنقل الطالبات طرف من النقل وسائل استعمال ضعف يرجع -

 نظرا المسالك، صعوبة إلى الطالبة ودور األسرة سكن بين
 الدراسة شممتيا التي القروية لمجماعات الجغرافية لمطبيعة
 .جحجوح سبت جماعة وخاصة

 .الطالبة دور إلى اإلرشاد: ثالثاً 
 7 جدول

 الطالبة بدور لاللتحاق أرشدهن من حسب التمميذات توزيع
 أستاذ أحد أفراد األسرة صديقة المرشد )ة(

 3 115 12 العدد
 2% %89 9% النسبة

يالحظ من الجدول أعاله أن معظم التمميذات المستجيبات،      
 ة من طرف أحد ــالبـدور الطــاق بــن لاللتحــادىــم إرشــو تــدن أنــيؤك

 .أفراد األسرة
 رابعًا: دوافع االلتحاق بدور الطالبة

 

 4شكل 
 دوافع التحاق التمميذات بدور الطالبة

 
 

حسب التمميذات المستجيبات، فإن دوافع التحاقين بدور      
الطالبة تتمثل باألساس في إتمام الدراسة وبعد المؤسسة عن 
سكن األسرة ثم الوضعية المادية لألسرة وتحسين المستوى 
الدراسي في حين ترى بعض التمميذات أن رغبتين في تغيير 

ع التحاقين أجواء العيش بالمنزل وتغيير المؤسسة، من أىم دواف
)نشير إلى أن التمميذات كان لين الحق في  بدور الطالبة.

 (.اختيار أكثر من جواب واحد
 .المحور الثاني: ظروف اإلقامة بدور الطالبة
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 8جدول 
 توزيع التمميذات حسب كل من صفة اإلقامة وسنوات اإلقامة بدور الطالبة

 صفة اإلقامة
 سنوات اإلقامة

 المجموع مجانا ثمن رمزي نصف منحة ممنوحة

 57 11 30 02 14 سنة واحدة
 34 01 14 01 18 سنتين

 32 02 21 05 04 ثالث سنوات
 7 01 02 01 03 سنوات 3أكثر من 

 130 15 67 9 39 المجموع
 %100 %11.5 %51.5 %7 30% النسبة

 التمميذات، نصف من أكثر أن أعاله الجدول من يتضح       
 800 بين ما يتراوح) رمزي مادي بمقابل الطالبة بدور يقمن

 المنحة من يستفدن منين الثمث وحوالي( سنويا درىم 1000و
 منين العشر بينما الوطنية، التربية وزارة توفرىا التي الدراسية

 ذاتو حد في وىذا االجتماعية، لظروفين نظرا بالمجان، يقمن

 مقابل الطالبة بدار يقمن من بين الفرص تكافؤ إشكالية يطرح
 األسر حتى يجعل مما مجانا، يقمن ومن دورية، مساىمة دفع

 .الدورية المساىمة ىذه دفع ترفض الدخل، حيث من المتواضعة
  والتجييزات المرافق: أوالً 

 9 جدول
 الطالبة بدور والتجهيزات المرافق

 ال نعم 
 النسبة العدد النسبة العدد تجييزات دور الطالبة
 -- -- 100% 65 ماء صالح لمشرب
 -- -- 100% 65 شبكة الكيرباء
 -- -- 100% 65 مرافق صحية
 36% 23 64% 42 حمامات
 100% 65 -- -- مصحة

 68% 44 32% 21 آلة التصبين
 100% 65 -- -- مالعب رياضية

 تتوفر بيا، يقطن التي الطالبة دور أن التمميذات، أكدت     
 والمرافق لمشرب الصالح والماء الكيرباء شبكة عمى جميعيا

 أما. ومصحة رياضية مالعب إلى كميا تفتقر بينما الصحية،
 وىي وحيدة طالبة بدور فقط متوفرة فيي التصبين آللة بالنسبة
 .اهلل حرز أيت القروية بالجماعة القدس

 لكن الطالبة، دور جميع في متوفرة فيي لمحمامات بالنسبة    
 كون منيا أسباب لعدة ليا، استعمالين عدم أكدن التمميذات ثمث

 الباردة المناخية الظروف إلى باإلضافة معطالً  دائماً  بعضيا
 .بالمنطقة

 :الخدمات جودة: ثانياً 
 10 جدول

 الطالبة بدور المقدمة الخدمات جودة
 رديئة متوسطة حسنة ممتازة 

 1% 16% 19% 64% التغذية
 2% 12% 23% 64% المراقد
 4% 11% 20% 65% النظافة

 10% 15% 18% 57% ظروف المطالعة
 3% 15% 8% 75% األمن

 فتاة، ىي 12و  4حيث يتراوح عدد الفتيات بكل مرقد ما بين          تتوفر دور الطالبة التي شمميا البحث عمى مراقد مشتركة، 
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عمى العموم بوضعية جيدة حسب آراء النزيالت. كما أن التغذية 
جيدة من وجية نظرىن، ونفس االنطباع بالنسبة لمنظافة ويرجع 
ارتفاع ىذه النسب إلى حرص ومساىمة الفتيات في نظافة دور 
الطالبة. كما أن غالبية التمميذات يشعرن باألمان بدور الطالبة، 

تي تشجع الفتاة القروية عمى ويعتبر ىذا من بين العوامل ال
 .متابعة دراستيا

 :ثالثًا: ظروف المطالعة وتنظيم األنشطة

 
 5 شكل

 الطالبة بدور المكتبة تواجد
 يؤكدن التمميذات ثمث أن أعاله الشكل خالل من يتضح     
 ىذه وتمثل بيا، يقطن التي الطالبة بدور مكتبة وجود عدم

 أيت القروية بالجماعة الطالبة بدور القاطنات التمميذات النسبة،
 أيت بجماعتي الطالبة دور من بكل تواجدىا نسجل بينما. يعزم
 .جحجوح وسبت اهلل حرز

 تتوفر ال فإنيا المكتبات، بيذه والمراجع الكتب قمة إلى باإلضافة
 عن البحث فرص يقمل مما لإلنترنيت، شبكة عمى جميعيا

 .العنكبوتية الشبكة مزايا من التمميذات ويحرم المعمومات،
 النتائج فكانت الطالبة، بدور المنظمة لألنشطة بالنسبة أما

 :كالتالي
 :الطالبة بدور األنشطة تنظيم: رابعاً 

 

 6شكل 
 الطالبةتنظيم األنشطة بدور 

تنظم بدور الطالبة أنشطة مختمفة، وتتنوع بين ما ىو      
ثقافي، ديني، رياضي، اجتماعي، وفني، كما يبين الجدول 

التالي: )مع اإلشارة إلى أن الطالبات كان لين الحق في اختيار 
 (.أكثر من جواب واحد

 11جدول 
 نوع األنشطة المنظمة بدور الطالبة

 رحالت مقابالت مسرحيات محاضرات ندوات فنية اجتماعية رياضية دينية ثقافية نوع األنشطة
 28% 15% 52% 8% 3% 15% 5% 15% 55% 53% النسبة

 المندرج ضمن االستمارة حول األشياء من خالل السؤال المفتوح .خامسًا: جوانب القصور بدور الطالبة

35% 

65% 
 ال

30% 

70% 
 نعم

 ال
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الناقصة بدور الطالبة، ارتأى الباحثان تصنيف مختمف اآلراء  
 :التي عبرت عنيا التمميذات، إلى عنصرين أساسين وىما

التأطير: ويتمثل في المعاممة الحسنة من طرف المؤطرات،  -
االحترام المتبادل، أجواء المطالعة، الدعم التربوي واإلرشاد 

 .االجتماعي
 :التجييزات والمرافق -
قاعة لممطالعة مجيزة بالكتب وبالعدة المعموماتية وشبكة  -

 .االنترنيت

 .مالعب رياضية -
 .حديقة -
 .فضاء لألنشطة والترفيو -
 .آلة تصبين -
 .قاعة لإلسعاف األولية -
 .حمامات مجيزة بمسخنات الماء -

 .المحور الثالث: التتبع والدعم
 .أواًل: دور دور الطالبة في تحسين المستوى الدراسي لمتمميذات

 15جدول 
 توزيع التمميذات حسب كل من التعاون مع الرفقيات ومساهمة دور الطالبة في إتاحة وقت أكثر لممراجعة

 التعاون مع الرفيقات
 تاحة وقت أكثر لممراجعةا

 المجموع ال أحيانا نعم

 121 -- 28 93 نعم
 7 7 -- -- ال

 128 7 28 93 المجموع
 التمميذات من 93% أن إلى السابق الجدول معطيات تشير     

 يؤكدن الدراسية، الواجبات إنجاز في بينين فيما يتعاون المواتي
 لممراجعة أكثر وقت تخصيص من مكنتين الطالبة دور أن

 ال المواتي التمميذات من 7% وأن. المنزل مع مقارنة والدراسة
 أن إلى يشرن الدراسية الواجبات إنجاز في زمالئين مع يتعاون
 عموماً . لممراجعة أكثر وقت تخصيص في تساىم ال الطالبة دور

 مقارنة والدراسة لممراجعة مالئما مناخاً  الطالبة دور توفر
 الدراسي المستوى تحسين في سيساىم ما وىذا بالمنزل،
 .الدراسة متابعة من تمكنين وبالتالي لمتمميذات

 .الطالبة بدور والمراقبة الدعم: ثانياً 
 الطالبة بدور والمراجعة الدعم حصص من االستفادة . أ

 
 7شكل 

 والمراجعة بدور الطالبةاالستفادة من حصص الدعم 
من التمميذات  71يتبين من خالل المعطيات السابقة أن %     

يستفدن إما دائمًا أو غالبًا أو أحيانًا من حصص  المستجيبات
% من التمميذات 28الدعم المراجعة بدار الطالبة. وأن 

، يؤكدن أنين ال يستفدن أبدا من حصص الدعم المستجيبات

والمراجعة بدور الطالبة. ويرجع ارتفاع ىذه النسبة إلى ارتفاع 
نسبة التمميذات بدور الطالبة أيت حرز اهلل المواتي أكدن أنين ال 
يستفدن أبدا من حصص لمدعم والمراجعة، نظرا لغياب 

   .المؤطرات
 مراقبة النتائج الدراسية . ب

28% 

2% 

45% 

19% 

6% 

 أبدا

 نادرا

 أحيانا

 غالبا

 دائما



311 

 

 8شكل 
 النتائج الدراسية مراقبة

يتضح من خالل المعطيات مدى اىتمام األسر ببناتيا،      
أن األسرة ىي  المستجيباتمن التمميذات  (%88حيث أكدت )

التي تقوم بمراقبة نتائجيا الدراسية. كما يتضح أيضا مدى اىتمام 
%( وأعضاء الجمعية المسيرة لدور الطالبة 49) المؤطرين

%( بمراقبة وتتبع النتائج الدراسية لمتمميذات. )نشير إلى أن 40)
 (.التمميذات كان لين الحق في اختيار أكثر من جواب واحد
 المحور الرابع: العوامل التي تعترض تمدرس الفتاة القروية

 
 9 شكل

 القروية الفتاة تمدرس تعترض التي عواملال
 القروية الفتاة تمدرس تعترض التي العوامل أىم تتمثل      
 الفقر ،(88)% المؤسسة بعد في باألساس التمميذات آراء حسب
 المبكر والزواج ،(72)% األمان وعدم الخوف ،(73)%
 الخاطئة اآلباء تمثالت: في تتمثل أخرى عوامل يمييا ،(45)%
 التوقف في والرغبة( 1)% بالتمميذات الجنسي والتحرش%( 5)

 في الحق لين كان التمميذات أن إلى نشير(. )1)% الدراسة عن
 (.واحد جواب من أكثر اختيار

  ظاىرة من والحد القروية الفتاة تمدرس لدعم التمميذات اقتراحات
 :المدرسي اليدر

 :يمي ما ،المستجيبات التمميذات اقترحت
 في الطالبة دور بأىمية األمور وأولياء اآلباء وتوعية تحسيس -

 .القروية الفتاة تمدرس عمى المساعدة
 .السكنية المجتمعات من قريبة وممحقات مدارس بناء -
 .ومعنوياً  مادياً  التمرس عمى القروية الفتاة تشجيع -

 .المبكر الزواج ظاىرة محاربة -
 .القروية بالمناطق عمل فرص وخمق األسر دعم -
 (.عادية دراجة حافالت،) المدرسي النقل توفير -
 .القروي الوسط في تأىيمية ثانويات إنشاء -
 .الطالبة دور من المزيد إنشاء -
 .الطالبة دور فتيات لكل المنح توفير -

 النتائج . مناقشة5
 الطالبة دور خدمات من االستفادة: أوالً 
 نيل امتحانات في الناجحات التمميذات الطالبة دور تستقطب    

 السمك في دراستين إتمام في والراغبات االبتدائي التعميم شيادة
 اقتصادي مستوى ذات أسر من والمنحدرات اإلعدادي، الثانوي
 الثانوي مؤسسات عن البعيدة المداشر في غالباً  وتسكن محدود،

 الفتيات تمدرس دعم في الطالبة دور أىمية يبين ىذا. اإلعدادي
 البحث إما األسر عمى يفرض وجودىا عدم أن حيث القرويات،
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 إلى البيت من الفتاة تنقل يومية نقل وسيمة أو لإليواء مسكن عن
 ميددة الفتاة ويجعل األسر كاىل يثقل الذي الشيء المدرسة،
 .الدراسة عن المبكر باالنقطاع

 :الطالبة بدور االلتحاق: ثانياً 
 مادي بمقابل أو مجاناً  إما الطالبة بدور التمميذات تقيم     
 بصفتين أو ،(الشير في درىم 100و 80 بين يتراوح) رمزي

 رغبة أن عمييا، المحصل النتائج بينت وقد. منحة من مستفيدات
 لديين، الدراسي المستوى وتحسين الدراسة إتمام في التمميذات

 تعتبر األسرة، سكن عن بيا يدرسن التي اإلعدادية الثانوية وُبعد
 الدعم غياب لكن. الطالبة بدور يمتحقن جعمتين التي الدوافع أىم

 ىشة، سوسيواقتصادية وضعية تعرف ألسر والمادي االجتماعي
 .باإلقميم القرويات الفتيات تمدرس دعم عمى يشجع ال

 تيتم األسر بعض أن المعطيات خالل من نالحظ بالمقابل
 بدور اإلقامة لمصاريف تحمميا خالل من فتياتيا بتمدرس
 .الطالبة
 .الطالبة بدور اإلقامة ظروف: ثالثاً 

 التمميذات إقامة ظروف فإن المسجمة، النتائج خالل من      
 وبعض الخدمات مستوى عمى جيدة، العموم عمى الطالبة بدور

 الكيرباء، لمشرب، الصالح الماء النظافة،) األساسية التجييزات
 تجييز ضعف نسجل حين في(. الصحية والمرافق المطعم
 التصبين وآلة والمكتبة والمصحة بالحمامات منيا البعض

 .بأخرى وانعداميا الرياضية، والمالعب
 من مجموعة الدراسية السنة طيمة الطالبة، دور تنظم       
 اندماج تسييل إلى تيدف...( رياضية دينية، ثقافية،) األنشطة
 تشجيع وكذا ،(الطالبة دور) الجديد اإلقامة مقر في التمميذات
 المعارف تقوية إلى تيدف كما لديين، المواىب وصقل اإلبداع

 مسارىن دعم عمى إيجابا ينعكس مما والقدرات والميارات
 .الدراسي
 الطالبة بدور المقيمات التمميذات استحسنتو ما أىم ومن       

 أن عمى منين كبيرة نسبة عبرت حيث باألمن، إحساسين ىو
 أكثر ويشجعيم اآلباء، سيطمئن الذي الشيء بيا، ممتاز األمن
 .دراستين إتمام قصد الطالبة دور إلى بناتيم إرسال عمى
 التمميذات أن إال خدمات، من الطالبة دور توفره مما بالرغم لكن

 والمرافق التجييزات بعض وانعدام التأطير ضعف من اشتكين
 وقاعة بين، خاصة رياضية ومالعب لمترفيو كفضاءات
 .مجيزة لممطالعة

 .القروية الفتاة تمدرس تشجيع في الطالبة دور مساىمة: رابعاً 

 لممراجعة مالئم جو توفير من الطالبة دور تمكن      
 ووقت لمدعم حصص تخصيص خالل من الدراسي، والتحصيل

 بينين فيما التعاون عمى التمميذات وتشجيع لممراجعة، أكثر
 والمؤطرات المؤطرون يقوم كما. الدراسية الواجبات إلنجاز

 النتائج بمراقبة األسر، إلى باإلضافة المسيرة الجمعية وأعضاء
 مواصمة من التمميذات سيمكن ما وىذا عمييا، المحصل الدراسية
 الثانوي السمك شيادة عمى الحصول حتى األقل عمى التمدرس

 .اإللزامي تعميمين إتمام ما حد إلى ويضمن اإلعدادي،
 الفتاة تمدرس تعترض التي العوامل عن االستفسار وفي      

 أىما أن إلى المستجيبات التمميذات أشارت القروي، بالوسط
 الفقر، السكن، مقرات عن اإلعدادية الثانويات ُبعد في تتمثل

 اآلباء وتمثالت المبكر، الزواج باألمان، اإلحساس وعدم الخوف
 .عام بشكل الفتاة تمدرس وعن الطالبة دور عن الخاطئة

 الفتاة تمدرس لدعم التمميذات اقتراحات يخص فيما أما      
 عمى أكدن فقد المدرسي، اليدر ظاىرة من والحد القروية،
 ودعم السكن، مقرات قرب ممحقاتيا أو المدارس إنشاء ضرورة
 اآلباء لدى الخاطئة التمثالت وتصحيح ومعنوياً  مادياً  األسر
 الزواج ظاىرة ومحاربة المدرسي النقل توفير ثم األمور، وأولياء
 .المبكر

 . التوصيات6
    الباحثان يوصي الدراسة، وخالصات نتائج من انطالقاً      
 :يمي بما
 التمميذات جميع بتمكين وذلك المنح، نظام في النظر إعادة -

 التعميم مؤسسات عن والبعيدات القروية المناطق من المنحدرات
 حتى قيمتيا من والرفع كاممة، منحة من اإلعدادي الثانوي

 .اإلعدادي الثانوي السمك شيادة عمى حصولين
 من تمكينيا قصد ومعنويا ماديا المعوزة األسر مساعدة -

 .الدراسية الفصول داخل بأبنائيا االحتفاظ
 إلى لمسؤوليتو المدني والمجتمع المحمية الجماعات تحمل -

 .الطالبة دور بخدمات الرقي في الدولة جانب
 من االستفادة من الطالبة بدور القاطنات التمميذات تمكين -

 .األسبوع نياية عطمة خالل وخاصة المدرسي، النقل خدمات
 التصبين، آلة) الطالبة بدور أساسية وتجييزات مرافق توفير -

 (.إلخ...رياضية مالعب الوسائط، متعددة قاعة الماء، مسخنات
 تمدرس بأىمية التمميذات، أمور وأولياء آباء وتوعية تحسيس -

 .ذلك عمى المساعدة في الطالبة ودور الفتاة
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 دور عمى لإلشراف المؤطرات من المزيد وتكوين توفير -
 .القاطنات لخصوصيات مراعاة الطالبة،

 المراجع
 العربية أ. المراجع

(، البرنامج االستعجالي: 2008وزارة التربية الوطنية ) [1]
، التقرير التركيبي، المممكة المغربية، 2009-2012
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ABSTRACT_ In this exploratory study, we tried to highlight the contribution of '' Dar Taliba '' in 

tutoring the girl and the limitation and reduction of the phenomenon of school dropouts in rural 

areas in the province of El Hajeb. In the practical part, we opted for the questionnaire as a data 

collection tool in three rural communes. Based on the following points: The factors that could be 

responsible for the interruption of schooling for rural girls; The contribution of '' Dar Taliba '' in 

improving the conditions of schooling and encouraging girls to attend school in rural areas. After 

analyzing the data, we could draw the following conclusions: The socio-economic level of families, 

distance from school and lack of transportation are the most important factors that impede the 

schooling of girls in rural areas; The social and academic support contributes to the reduction of 

school dropouts in rural areas. The good life in '' Dar Taliba '' provide the rural girl compulsory 

education. We have several suggestions that will help promote girls' education and reduce the 

dropout phenomenon in rural areas. 

KEYWORDS: social support, school dropout, schooling, pensionary, rural girl. 

 
 
 
 
 
 


