
 االخفاق المدرسً )محاضرة(//  د. شوشان زهرة //  السنة األولى ماستر//   علم اجتماع التربٌة//  المقٌاس: سوسٌولوجٌا

- 1 - 
 

     المقٌاس: سوسٌولوجٌا االخفاق المدرسً )محاضرة(      .علم اجتماع التربٌة.  السنة األولى ماستر
 د. شوشان زهرة.

 

 

 المدرسً اقـفـاإلخ واملـوع ابـأسب   درس:
 

 التعثر المدرسً: من أهم مظاهر االخفاق المدرسً نجد

بأولئك التالمٌذ الذٌن ٌكون تحصٌلهم  المدرسيٌمكن تعرٌؾ التعثر  التعرٌف األول:
 اقل من نسبة ذكائهم. المدرسًاقل من مستوى أقرانهم أو ٌكون مستواهم  المدرسً

متعدد األسباب، وأن المؤشر  المدرسًٌنطلق هذا التعرٌؾ من كون التعثر  التعرٌف الثانً:
هو التكرار والرسوب وٌعتبر هذا التعرٌؾ من  المدرسًالذي ٌمكن ان ٌحدد لنا التعثر 

 .المدرسًأبسط التعارٌؾ للتعثر 

ٌنطلق هذا التعرٌؾ من كون المنهاج مكون من مجموعة من األهداؾ  التعرٌف الثالث:
تعلمٌن على بلوغ تلك األهداؾ مع والكفاٌات وأن وظٌفة المدرسة تكمن فً مساعدة الم

مراعاة استعداداتهم وقدراتهم، أما التالمٌذ الذٌن ٌعجزون عن تحقٌق تلك األهداؾ المسطرة 
 فانهم ٌعتبرون متخلفٌن دراسٌا.

هو االنقطاع النهائً عن المدرسة لسبب من األسباب قبل نهاٌة السنة األخٌرة فالتسرب  أما

ل فٌها التلمٌذ، وإذا اخذنا بعٌن االعتبار بنٌة التعلٌم فً أؼلب من المرحلة التعلٌمٌة التً سج
الدول العربٌة، فإن التسرب فً المرحلة االبتدائٌة مثال هو انقطاع التلمٌذ عن الدراسة قبل 

 إتمام السنوات الست للتعلٌم االبتدائً.

عن الدراسة  فً كون التلمٌذ المتسرب قد انقطع نهائٌا المدرسًوٌختلؾ التسرب عن التعثر 
فً حٌن أن المتعثر دراسٌا مازال ٌتابع دراسته، وتكمن العالقة بٌن التسرب والتعثر 

 ٌن فً كون األول ٌأتً نتٌجة للثانً.المدرسٌ

حالة مؤقتة تكاد تكون عادٌة تصٌب معظم التالمٌذ، كما ٌنبؽً التمٌز بٌن  المدرسًالتعثر 
التعلم خاصة النوع البسٌط منها(، وهناك  )أو ما ٌسمى بصعوبات المدرسًالفشل والتعثر 

 :المدرسًستة عناصر أساسٌة فً تعرٌؾ الفشل 

ة فً جمٌع مراحل التعلٌم، إما تنتهً بامتحان تقوٌمً المدرسٌمن المعلوم أن السنوات  أوال:
 –نهائً، أو تقسم السنة الواحدة إلى عدة فصول )والفصل الواحد إلى اختبارات جزئٌة 

كل واحد منها بامتحان دوري )فصلً(، وعادة ما ٌتم اللجوء إلى األسلوبٌن  ٌة(، ٌنتهًصلف
كما تختم فً العادة ،  معا لتقوٌم التالمٌذ، كما هو الحال فً العدٌد من األنظمة التعلٌمٌة

أسالك التعلٌم بامتحانات عامة ومؤقتة )االختبارات الموحدة( تؽطً جمٌع المؤسسات 
رسمٌة فً جمٌع األقالٌم، مثل االختبار الموحد الذي ٌتوج مرحلة التعلٌمٌة الرسمٌة وؼٌر ال

 التعلٌم الثانوي )امتحان الثانوٌة العامة أو البكالورٌا(.
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الرسوب وٌعنً اإلخفاق فً اجتٌاز امتحان من االمتحانات وعدم التفوق فٌها،  ثانٌا:
لمٌذ فً االمتحان، والرسوب لؽوٌا هو السقوط واالنحطاط إلى اسفل، فعندما نقول رسب الت

ٌعنً ذلك أنه سقط إلى اسفل الدرجات )العالمات( المستعملة للضبط فً جمٌع االمتحانات، 
      على أن الرسوب قد ٌكون جزئٌا او كلٌا، فإما أن ٌرسب التلمٌذ فً مادة دراسٌة أو أكثر 

    ادة، أو فً امتحان جزئً، دون أن ٌؤثر ذلك فً معدله العام والذي ٌحكم بواسطته ع
ات( وفً أؼلب ؼلب المواد )المقررأعلى ما إذا كان التلمٌذ قد نجح أم ال، أو أن ٌرسب فً 

وبالتالً ال ٌبلػ مجموع درجاته المعدل العام وفً هذه الحالة ٌكون ، االمتحانات الجزئٌة
 الرسوب كلٌا.

ذ لتحصٌل ٌكون من نتائج الرسوب التكرار، أي إعادة نفس الصؾ من طرؾ التلمٌ ثالثا:
نفس المستوى الذي حاول تحصٌله بالفعل فً السنة المنصرمة، فٌتخلؾ بالتالً هذا التلمٌذ 
دراسٌا عن زمالئه من الناجحٌن، كما ٌتخلؾ عن المستوى التحصٌلً الذي كان سٌستفٌد 
منه لوال رسوبه أوال وتكراره كنتٌجة لذلك، وهكذا نرى مدى االرتباط الوثٌق بٌن الرسوب 

ونحن نستعملها هنا فً نفس المعنى كما نستعملها للداللة على مفهوم ً المدرسؾ والتخل
 .المدرسًآخر وهو الفشل 

إن الرسوب قد ترافقه مشاعر نفسٌة وكذا مواقؾ اجتماعٌة سلبٌة، وفً هذه الحالة  رابعا:
ً نستعمل كلمة فشل للتعبٌر عنه، إن مشاعر الحزن والقلق التً ترافق التلمٌذ الراسب وف
 –المقابل مشاعر الفرح والرضا التً تقترن عادة بالنجاح، تجعل من الرسوب حالة نفسٌة 

اجتماعٌة خاصة، هً حالة الفشل، ثم إن الرسوب كثٌرا ما تستتبعه مواقؾ اجتماعٌة 
كالسخرٌة مثال، فٌكون الرسوب عقابا معنوٌا قد ٌتبعه عقاب بدنً، على "تهاون" التلمٌذ 

      ماعٌة )أو معٌار اجتماعً( مهمة وهً النجاح والتفوق وواضح وخروجه عن قٌمة اجت
 من أثار نفسٌة واجتماعٌة سٌئة. المدرسًإذن ما ٌترتب عن الرسوب 

)أو ما ٌسمى بصعوبات التعلم  المدرسًكما ٌنبؽً التمٌٌز بٌن الفشل والتعثر  خامسا:
مؤقتة تكاد تكون عادٌة  حالة المدرسًخاصة النوع البسٌط منها(، على أساس أن التعثر 

تصٌب معظم التالمٌذ إن لم نقل كلهم، وتعنً أنه أثناء التحصٌل ٌجد التلمٌذ فً مادة معٌنة 
وفً موضوع ما، صعوبة فهم واستٌعاب )مسألة أو فكرة أو معلومة( لسبب من األسباب، 
لكن وبمجهود إضافً ذاتً أو بتدخل من المدرس أو فً إطار حصص الدعم أو بفضل 

كار والمراجعة فً البٌت، ٌتدارك التلمٌذ المسألة وٌواكب مجددا وٌلحق تذاالس  لساتج
              ل إلى رسوب وفشل إذا تكرر وتعمم واستوطن بزمالئه، لكن التعثر ٌمكن أن ٌتحو  

 وإذا لم ٌتم تدارك األمر فً الوقت المناسب.

         ، ٌكمن فً ضرورة التمٌٌز المدرسًالعنصر السادس فً تعرٌؾ الفشل  سادسا:
 المدرسًوالتخلؾ العقلً، فإذا كنا ال نمٌز بٌن الفشل  المدرسًبٌن التخلؾ )الفشل( 

، على أساس أن هذا األخٌر هو نتٌجة من نتائج الرسوب والفشل، فإننا المدرسًوالتخلؾ 
نخفاض مستوى " هو تخلؾ أو ا المدرسًنمٌز بٌنه وبٌن التخلؾ العقلً، ذلك أن التخلؾ 

 ة "، فً حٌن أن التخلؾ العقلً المدرسٌالتحصٌل لدى بعض التالمٌذ عن مستوى فرقهم 
هو حالة تأخر أو توقؾ أو عدم اكتمال النمو العقلً، ٌولد بها الفرد أو تحدث فً سن 
مبكرة، نتٌجة لعوامل وراثٌة أو مرضٌة أو بٌئٌة، تؤثر فً الجهاز العصبً للفرد )خاصة 
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مما ٌؤدي إلى نقص الذكاء، وتتضح أثارها فً ضعؾ مستوى أداء الفرد فً الدماغ(، 
 المجاالت التً ترتبط بالنضج والتعلٌم والتوافق النفسً"

هو االنقطاع عن المدرسة قبل إتمامها ألي سبب )باستثناء الوفاة( وعدم  التسرب  إذن
، وتشٌر ظاهرة االلتحاق بأي مدرسة أخرى، إن االنقطاع المبكر عن الدراسة معضلة

             التسرب المدرسً بمفهومها اللؽوي إلى االمتناع والرفض والعزوؾ عن الدراسة 
فً وقت ما ٌزال فٌه التلمٌذ له الحق فً متابعة تعلٌمه، ومن جهة أخرى العزوؾ الكلً 

          التلمٌذ بأو عدم االلتحاق بالمؤسسة التعلٌمٌة ألسباب ذاتٌة أو موضوعٌة مرتبطة 
، ٌمه ومواكبة برامج وزارة التربٌةأو بمحٌطه رؼم الحاح اإلدارة على جلبه إلكمال تعل

وال نقصد هنا باالنقطاع المبكر ذلك الفعل الجماعً أو الفردي والذي تكون الؽاٌة منه 
الهروب المبكر من المدرسة وفً ؼٌر وقت قانونً، فإن ظاهرة االنقطاع المبكر اشتدت 

      فهل االنقطاع ناتج  .ٌفرض طرح مجموعة من األسئلة المشروعةواستفحلت مما 
 عن ضعؾ الرؼبة فً التعلم؟

فكما هو معلوم  (Echec scolaire) المدرسًوإننا ال نقصد باالنقطاع المبكر الفشل 
عدة تعرٌفات وتسمٌات نذكر منها: التخلؾ  المدرسًعرؾ موضوع الفشل  فقد

    ؾ الناتج عن االنقطاع النهائً عن المدرسة لسبب التخل-المتخلؾ دراسٌا-المدرسً
 من األسباب، قبل نهاٌة السنة األخٌرة من المرحلة التعلٌمٌة التً سجل فٌها التلمٌذ.

( هو توقؾ متابعة الدراسة من طرؾ Abandon scolaire) المدرسًواالنقطاع 
           وللتسرب  مبل نهاٌة مرحلة من مراحل التعلٌالمتعلم، وقد ٌكون هذا التوقؾ ق

         االنقطاع عن رؼبة وطواعٌة  :عدة أسباب وعوامل منها المدرسًأو االنقطاع 
          أو االنقطاع لظروؾ أسرٌة أو االنقطاع بقرار من المؤسسة وسنركز باألساس 

وهو مٌل إلى التؽٌب   (Absentéisme scolaireعلى نزعة التؽٌب المدرسً )
 مدرسة والذي ٌرجع ألسباب اجتماعٌة أو نفسٌة أو إدارٌة.اإلرادي عن ال

 ومن أسباب وعوامل التسرب 

        متداخلة هناك عوامل كثٌرة تتسبب فً انقطاع الطالب عن المدرسة وبعض هذه األسباب 
                    ترك المدرسة لسبب بعٌنه دون األسباب  متعلمإذ إنه ال ٌمكن أن نجزم بأن هذا ال

 أو المؤثرات األخرى التً ساهمت فً انقطاعه عن المدرسة.

 وقد ركزت معظم البحوث والدراسات خالل السنوات الماضٌة على األسباب التالٌة:

 

 :المدرسًأوال: المنهج 

 طول المنهج. .1
 كثرة المواد المقررة وصعوبتها. .2
 .متعلمعدم ارتباط المنهج ببٌئة ال .3
 ومراعاة مٌولهم الشخصٌة. متعلمٌنعدم تلبٌة احتٌاجات ال .4
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 ثانٌا: طرق التدرٌس:

 .متعلمٌنب الذعدم استعمال الوسائل التعلٌمٌة التً تج .1
 اقتصار بعض المعلمٌن على طرٌقة تدرٌس واحدة تفتقر لعنصر التشوٌق. .2
 .متعلمٌنالٌعتمد بعض المعلمٌن على طرق تدرٌس مملة ال تجذب  .3
 ة.المدرسٌالتزام بعض المعلمٌن بالخطة  نقص .4

 ثالثا: المعلم:

 قلة خبرة بعض المعلمٌن. .1
 من قبل بعض المعلمٌن. للمتعلمٌنعدم مراعاة الفروق الفردٌة  .2
 التعلٌمٌة والتعامل معها. متعلمٌنالعدم قدرة بعض المعلمٌن على فهم مشاكل  .3
                    من قبل بعض المعلمٌن مما ٌسبب بنفٌرهم متعلمٌنالالشدة على  استعمال .4

 من الدراسة.

 :المتعلمرابعا: 

 قدراتهم محدودة. متعلمٌنالبعض  .1
 االستعداد للتعلم. مٌس عندهل متعلمٌنالالبعض من  .2
 عدم المباالة بأعمال المدرسة وأنظمتها. .3
 االنشؽال بأعمال أخرى خارج المدرسة. .4
 .للمتعلمٌن الرسوب المتكرر .5
 وتجذبه إلٌها. متعلمٌنالكثرة المؽرٌات فً هذا العصر والتً تشد  .6

  :تربويخامسا: المرشد ال

 المتابعة الدقٌقة من المرشد الطالبً. نقص .1
 القصور فً العمل اإلرشادي والتوجٌه. .2
 وإدارة المدرسة والمنزل. تربويضعؾ التنسٌق بٌن المرشد ال .3
 ضعؾ إعداد وتأهٌل بعض المرشدٌن. .4

تقسٌمها إلى أسباب داخلٌة، أسباب  وهناك جملة من األسباب األخرى لظاهرة التسرب ٌمكن
  خارجٌة

 

 من األسباب الداخلٌة:

ولعبه  متعلمأن الضعؾ فً إدارة المدرسة قد ٌؤدي إلى استهتار ال الجو المدرسً: .1
وعدم اهتمامه بمتابعة دروسه، كما أن رفاق السوء لهم تأثٌر واضح على سلوك 

الدروس بالمدرسة، وٌؤدي بالتالً ت علٌه كثٌرا من داخل المدرسة مما ٌفو   متعلمال
وعدم مالئمة المنهج  منفسهأ متعلمٌنالشله ـ ناهٌك عن ذاتٌة التعلم فً إلى ف

 الصفوؾ، كل هذه العوامل تساعد على التسرب. كثافةواالمتحانات و
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إن كثٌرا من األسر تمتنع عن تقدٌم معلومات دقٌقة حول حالة  نقص المعلومات: .2
          وتكرار الرسوب ثم التسرب  المدرسًضعؾ تحصٌله  ، مما ٌؤدي إلىمتعلمال

 فً النهاٌة.
االستقرار لدى  إلى عدمتؤدي األسرٌة خالفات ال وجود :نقص المرافقة األسرٌة .3

 مشتت األفكار شارد الذهن، مما ٌؤدي إلى تسربه. متعلم، فٌصبح المتعلمال
 

الطالق له أثره السًء والخطٌر فً بنٌة المجتمع، وفً تشتٌت األبناء،  الطالق: .4
وتشردهم النفسً بٌن األبوٌن، والمنعكسات الخطٌرة لهذا التشرد تؤدي إلى ضعؾ 

 ثم التسرب. المدرسًالتحصٌل 
 

تركوا المقاعد  متعلمٌنالإن ظاهرة التقلٌد خطٌرة جدا، فكثٌر من  :األعمى التقلٌد .5
 ة نتٌجة اإلهمال والالمباالة، وانخرطوا فً العمل دون وعً، مما ادى المدرسٌ

 على المدى البعٌد إلى تحرٌض زمالئهم على التسرب من المدرسة ثم العمل معهم.
 

 األسباب الخارجٌة لظاهرة التسرب:
 

   أما األسباب التً تنتج عن عوامل خارجٌة، فٌمكن اختصارها فٌما ٌلً:
 

إن هذا التقدم بال شك ٌؤثر على نقل : التواصل وسوء استخدامهالمواقع التقدم  .1
الثقافات من قرٌب أو بعٌد، وبالتالً تشكل خطرا على النسق الثقافً واالجتماعً 
والقٌمً فً البالد، فعلى سبٌل المثال ال الحصر نظام )األنترنت( ٌتم استخدامه 

، متعلمٌنالخاطئة وخاصة المعلومات التً تشرد ذهن   من جانب الشباب بصورة
 كون لدٌه روح نبذ وكره التعلٌم ثم التسرب.مما ٌ

 
شهد مطلع التسعٌنٌات تزاٌد فً القنوات الفضائٌة التلٌفزٌونٌة  القنوات الفضائٌة: .2

الدولٌة العابرة للحدود عبر الفضاء، وأصبحت جزءا ال ٌتجزأ من حٌاة الفرد، 
 وعلى هذا ٌشكل وصول هذه القنوات حدثا اجتماعٌا كبٌرا قاد إلى تأثٌرات
واسعة النطاق على األصعدة السٌاسٌة واالجتماعٌة والنفسٌة والثقافٌة، وكان 

 .التسرب نتٌجة تلك التأثٌرات
 

 اآلثار المترتبة والناجمة من ظاهرة التسرب المدرسً
 

 متعلمٌنال، سواء بالنسبة المدرسًهناك عدٌد األثار السلبٌة التً تترتب على التسرب 
 إلى المجتمع ككل ومن هذه اآلثار:  بالنسبة، أو منفسهأ ٌنالمتسرب

 تثقل كاهل الدولةالمتسرب أصبح ظاهرة  متعلمإن ال .1
وفً معظم األحٌان ال المتسرب فً هذه المرحلة هو شبه أمً  متعلمإن ال .2

 ٌساهم فً تقدم بالده
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المتسربٌن، ٌبقون بدون عمل مدة طوٌلة، فٌصبحون  متعلمٌنالإن أؼلبٌة  .3
 هم وأقربائهم وأصدقائهم والمجتمع.عبئا كبٌرا على أسر

المتسرب كثٌرا من األمور مثل المستوى الصحً والعقلً  متعلمٌفقد ال .4
 والبدنً.

 ، نتٌجة الفشل المتكرر.المتسرب شعور عدم االنتماء متعلمن لدى الٌتكو   .5
 المتسرب على بعد من القٌم االجتماعٌة واألخالقٌة والدٌنٌة. متعلمٌظل ال .6
المتسرب دائما بالقلق واالنطواء والنقص والعجز والعزلة  متعلمشعور ال .7

 نتٌجة الحرمان من أمور كثٌرة.
 دائما بالتشاؤم من الحٌاة واالرتٌاب فً معظم أوقاتها. الشعور .8
المتسرب دائما بتزاحم األفكار المزعجة والتردد الشاذ  متعلمشعور ال .9

 والتشكك.
، والبد من وضع برامج المتسرب لكثٌر من األمراض متعلمٌتعرض ال.10

عز ثرواته، والثروة أعالجٌة للحد من هذه المشكلة التً تهدد المجتمع فً 
للوصول البشرٌة، والبد من اتخاذ إجراءات عملٌة، ووضع خطط منهجٌة 

 إلى الحلول شافٌة لها.
 

 تحدٌد اآلثار الناجمة عن هذه الظاهرة
ٌعد التسرب المدرسً شكال من االهدار وعائقا أمام تحقٌق النظام التعلٌمً ألهدافه   

فً زٌادة كلفة التعلٌم من الناحٌة  متعلمٌنالوخاصة فً البلدان النامٌة، وتبرز آثار تسرب 
االقتصادٌة نتٌجة النخفاض القدرات والقوى البشرٌة المدربة فً سوق العمل التً تعتمد 

ً تؽطٌة تكالٌؾ ما تنفقه من أموال على قطاع التعلٌم وبذلك ٌصبح هناك علٌها الدولة ف
 عجزا فً القوى البشرٌة المدربة باإلضافة إلى العجز المادي.

 
 الرسوب المدرسً:

 لؽة: هو السقوط أو الؽوص إلى أسفل.  الرسوب
المستوى   فً تحقٌق النتائج لالنتقال واالرتقاء إلى متعلمهو اخفاق ال الرسوب اصطالحا:

 األعلى وٌبقى فً نفس المستوى مرة أخرى.
         فً نفس القسم وٌؤدي نفس العمل الذي أداه  متعلمسنة ٌقضٌها ال  وعرؾ أٌضا بأنه:

 فً السنة الماضٌة بالمدرسة.
ٌبقون فً الصؾ  الذٌن متعلمٌنال( المعٌدٌن أو الراسبٌن بأنهم: Kendalوعرؾ )
  أكثر من سنة. المدرسً
 

 أسباب الرسوب:
ال ٌمكن لنا أن نحصً أسباب الرسوب وأن نحصرها ألنها متعددة ومتشبعة وإن كان     

فً خطوطها العرٌضة إال أن الكثٌر منها  متعلمٌنالبعضها متشابها ومشتركا بٌن فئات 
 ٌختلؾ من تلمٌذ آلخر نظرا الختالؾ العوامل والظروؾ.

واألسباب التً سنذكرها قد تنطبق كلها على حالة معٌنة نظرا الرتباطها وتفاعلها وقد 
 ٌنطبق بعضها فقط على هذه الحالة.
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       ال تخلو أن تكون وراثٌة  المدرسًوإذا علمنا أن أسباب التخلؾ والضعؾ فً التحصٌل 
لطفولة أساسا ترتبط أو راجعة للبٌئة التً ٌعٌش فٌها الطفل فإن أهمٌة دراسة مشكالت ا

          بالتحصٌل المدرسً ثم بتأثٌرها على المدى البعٌد بحٌاة التلمٌذ مستقبال، ولهذا كان 
من الضروري أن ٌكون المعلم على دراٌة واسعة بها حتى ٌتسنى له التعامل معها والتخفٌؾ 

 من آثارها.
 وٌمكن تصنٌفها إلى العوامل التالٌة:

  ،نفسٌة، صحٌة(.عوامل ذاتٌة: )ذهنٌة 
 (....عوامل أسرٌة: )ثقافٌة، اقتصادٌة 
 )...عوامل اجتماعٌة: )الحً، الشارع 
 .عوامل مدرسٌة 

 السلوكخاصة  متعلمٌناللدى بعض  المدرسًهذه العوامل تكون سببا فً ضعؾ التحصٌل 
صعوبة فً العالج ألن الطفل ٌتمٌز بكثرة الحركة والتقلب السرٌع مما ٌولد  المعارض

 وٌصعب علٌه االنسجام مع نظام المدرسة واالندماج فً الدراسة فهو ٌحمل درجة عالٌة 
األوامر والمشاكسة وحتى  ٌال إلى ارتكاب المخالفات وعصٌانمن المقاومة والنفور، م

 العراك والخصام وتجاهل طلبات المعلم والتؽافل عن تنفٌذ الواجبات المنزلٌة وإهمالها....

 

 سبل عالج هذه الحالة:

من الخطأ أن ٌلجأ المعلم إلى وسائل الزجر والتوبٌخ والتعنٌؾ والعقاب وردعه عن ارتكاب 
               تأتً بالنتٌجة المرجوة منها، مثل هذا سلوك ألن مثل هذه األسالٌب فً الؽالب ال

بل على العكس فهً تثبت المشكل وتعقمه باعتبار أن مراقبة مثل هذا السلوك واالنتباه إلٌه 
دون سواء، وتتبع الحركات النابٌة هو فً حد ذاته دعم لسلوكه )ألنه استطاع أن ٌلفت انتباه 

الهٌن لكنه ممكن فالمعلم هنا أمام حالة  المعلم وٌنشؽل به(، ومع أن العالج لٌس باألمر
         تشخٌص والتعرؾ ال قصد لسببهً الكشؾ عن ا معلموأول خطوة ٌتخذها ال صعبة

 .على أسبابه لوصؾ العالج المناسب
 اللٌنوالتقرب إلٌه أكثر وذلك عن طرٌق  متعلموعالج المعلم فً هذه الحالة هو االحتكاك بال

ق مع أولٌاء أمره من أجل متابعته ومساعدته حتى ٌدرك أن المعلم والمعاملة الحسنة والتنسٌ
فٌجد ما ٌؤنسه  المدرسًٌعمل لصالحه وٌسعى جاهدا من أجل ضمان نجاحه وتفوقه 

 وبالتالً ٌسترجع ثقته بنفسه وٌسهل التعامل معه.
 
 

 

 

 

 

 


