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     المقياس: سوسيولوجيا االخفاق المدرسي )محاضرة(      .علم اجتماع التربية.  السنة األولى ماستر
 د. شوشان زهرة.

 

 

 المدرسي اقـفـاإلخ واملـوع ابـأسب   :40درس

 

 

 ن جٌدا تمع   المدرسً اقـفـاإلخ واملـوع ابـأسبسوسٌولوجٌة  الخوض فًقبل         

 :فً هذه األحداث التً وقعت للمتعلم

 وألقت الدراسة، فٌه تستأنف ٌوم أول فً الخامس الصف أمام المعلمة وقفت حٌن         
 أحبكم إننيلهم:  وقالت إلى تالمٌذها نظرت بها، تجاملهم لطٌفة جملة التالمٌذ مسامع على

 تلمٌذا داخلها فً تستثنً كانت ولكنها والمعلمات، جمٌع المعلمٌن ٌفعل كما هكذا، .جميعا
 ستودارد. تٌدي ٌدعى األمامً، الصف فً   ٌجلس

 بقٌة مع ٌلعب ال أنه والحظت السابق، العام خالل تٌدي الطفل تومسون السٌدة راقبت لقد
 ٌبدو أنه إلى باإلضافة حمام، إلى ٌحتاج دائما وأنه متسخة، دائما وأن  مالبسه األطفال،
 أوراقه تصحٌح فً متعة تجد كانت تومسون السٌدة أن بلغ  األمر وقد مبهج، غٌر شخصا

عبارة  تكتب ذلك وبعد عرٌض،وبخط  xعلٌها عالمات  وتضع الخط، عرٌض أحمر بقلم
 .األوراق تلك أعلى فً  "راسب"

 مراجعة منها ٌطلب كان تومسون، السٌدة فٌها تعمل كانت التً المدرسة وفً      
 الدرجات سجل تضع فكانت تلمٌذ، لكل الدراسٌة السابقة السجالت
 !!ما بشًء فوجئت ملفه تراجع كانت وبٌنما النهاٌة، فً بتٌدي الخاص

 بروح وٌتمتع ٌلً: تٌدي طفل ذكً، ما االبتدائً األول الصف فً تٌدي معلم كتب لقد
 منظمة. وبطرٌقة واهتمام، بعناٌة عمله ٌؤدي وإنه مرحة،
 الصف، فً ومحبوب  لدى زمالئه نجٌب، تلمٌذ الثانً: تٌدي الصف فً معلمه عنه وكتب
 تسودها المنزل فً الحٌاة جعل بمرض عضال مما والدته إصابة بسبب وقلق منزعج ولكنه

 والتعب. والمشقة المعاناة
 بروح وٌتمتع ٌلً: تٌدي طفل ذكً، ما االبتدائً األول الصف فً تٌدي معلم كتب لقد

 منظمة. وبطرٌقة واهتمام، بعناٌة عمله ٌؤدي وإنه مرحة،
 الصف، فً ومحبوب  لدى زمالئه نجٌب، تلمٌذ الثانً: تٌدي الصف فً معلمه عنه وكتب
 تسودها المنزل فً الحٌاة جعل بمرض عضال مما والدته إصابة بسبب وقلق منزعج ولكنه

 والتعب. والمشقة المعاناة
 حاول لقد ..علٌه صعب وقع أمه لوفاة عنه: كان كتب فقد الثالث الصف فً معلمه أما

 منزله فً الحٌاة وإن مهتما، ٌكن لم والده ولكن جهود، من ٌملك ما أقصى وبذل االجتهاد،
 .اإلجراءات بعض تتخذ لم إن علٌه ستؤثر ما سرعان
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 الكثٌر ٌبدي وال على  نفسه، منطو تلمٌذ الرابع: تٌدي الصف فً معلمه عنه كتب حٌن فً
 أثناء فً ٌنام األحٌان بعض وفً األصدقاء، من الكثٌر لدٌه ولٌس الدراسة، فً الرغبة من

 الدرس.
 بدر ما على نفسها من واالستحٌاء بالخجل فشعرت المشكلة، تومسون السٌدة أدركت وهنا
      ملفوفة المٌالد عٌد هداٌا تالمٌذها لها أحضر عندما األسوأ إلى موقفها تأزم وقد منها،
 ذلك فً لها بها تقدم التً الهدٌة كانت فقد تٌدي. عدا ما براق، وورق جمٌلة أشرطة فً

التً  األكٌاس من كٌس من مأخوذ اللون، داكن ورق فً انتظام، وعدم بسماكة ملفوفة الٌوم
 وانفجر تٌدي، هدٌة تفتح وهً تومسون السٌدة تألمت وقد بقالة، من األغراض فٌها توضع
 األحجار، ناقصة مزٌفة ماسات من مؤلفا عقدا فٌها وجدت عندما بالضحك التالمٌذ بعض

  ..فقط إال الربع فٌها لٌس عطر وقارورة
 إعجابها عن تومسون السٌدة عندما عبَّرت الضحك عن التالمٌذ أولئك كف ما سرعان ولكن
. معصمها على العطر من قطرات ووضعت عنقها على لبسته ثم العقد، ذلك بجمال الشدٌد
لٌقابل  الوقت من قلٌال انتظر بل الٌوم، ذلك فً منزله إلى الدراسة بعد تٌدي ٌذهب ولم

 والدتً. رائحة مثل الٌوم رائحتك لها: إن وٌقول تومسون السٌدة
 

 على ساعة لمدة البكاء فً تومسون السٌدة انفجرت المدرسة، التالمٌذ غادر وعندما       
 والدته كانت التً العطر زجاجة لها تٌدي أحضر ألن األقل،

 القراءة، تدرٌس عن توقفت الٌوم ذلك ومنذ ،!الراحلة أمه رائحة معلمته فً ووجد تستعملها،
 السٌدة أولت وقد ،“فصل معلمة”كافة  المواد األطفال بتدرٌس وبدأت والحساب، والكتابة،
 وكلما نشاطه، ٌستعٌد عقله بدأ علٌه التركٌز بدأت وحٌنما لتٌدي، خاصا اهتماما تومسون
تمٌزا  التالمٌذ أكثر من تٌدي أصبح الدراسٌة، السنة وبنهاٌة أسرع، استجابته كانت شجعته

 .عندها المدللٌن التالمٌذ أحد وأصبح ذكاء، وأبرزهم الفصل، فً
 إنهافٌها:  لها ٌقول تٌدي، للتلمٌذ بابها عند مذكرة تومسون السٌدة وجدت عام مضً وبعد
 .حٌاته فً معلمة قابلها أفضل

 
 أكمل بعد ذلك كتب لها أنه مذكرة منه. ثم أي تتلقى أن دون سنوات ست مضت       

 مكانة تحتل زالت ما اآلن حتى فصله، وأنها فً الثالثة المرتبة وأحرز الثانوٌة، المرحلة
 .حٌاته طٌلة قابلها معلمة أفضل

 
 أصبحت األمور إن ٌقول منه آخر خطابا تلقت ذلك، على سنوات أربع انقضاء وبعد       
 الشرف بدرجة الجامعة فً قرٌبا ٌتخرج سوف وإنه ٌبرحها، ال الكلٌة فً مقٌم وإنه صعبة،
 .اآلن حتى عنده معلمة وأحب أفضل أنها الرسالة هذه فً كذلك لها وأكد األولى،
 حصل أن بعد أنه أوضح لها المرة هذه منه، وفً آخر خطابا سنوات تلقت أربع وبعد       
 أفضل أنها أخر مرة لها الدراسة، وأكد فً قلٌال ٌتقدم أن قرر البكالورٌوس، درجة على
 الشًء، بعض طوٌال اسمه كان المرة هذه ولكن قلبه. إلى وأحبهن حٌاته طوال قابلها معلمة
 !!ستودارد .إف ثٌودور دكتور
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    ٌقول الربٌع، ذلك فً منه آخر خطاب جاءها لقد الحد، هذا عند القصة تتوقف لم        
 قبل توفً قد والده فإن أخبرها أن سبق وكما ٌتزوجها، سوف وإنه فتاة، قابل إنه: فٌه

 السٌدة وافقت وقد زواجه، فً حفل والدته مكان لتجلس تأتً أن منها وطلب عامٌن،
 فً لها أهداه الذي نفسه العقد ترتدي كانت أنها األمر فً والعجٌب ذلك، على     تومسون

 ذلك من واألكثر ناقصة، أحجاره والذي كانت احدى مضت، طوٌلة سنوات منذ  المٌالد عٌد
 !!مٌالد عٌد آخر فً بأمه هرذك   الذي نفسه بالعطر طرهاتع من    تأكد أنه
 

 :لها قائال تومسون السٌدة أذن فً (ستودارد دكتور) وهمس اآلخر، منهما كل واحتضن     
 وأننً مهم، بأننً أشعر جعلِتنً أن على الشكر جزٌل وأشكرك فً، ثقتك على أشكرك
 ا.ومتمٌز زا بار أكون أن ٌمكن

 
 علمنً من أنت كنت لقد مخطئ، أنت :عٌنٌها تمأل والدموع تومسون السٌدة علٌه فردت     
 .قابلتك حتى أعلِّم، كٌف أعرف أكن لم ومتمٌزة، بارزة معلمة أكون كٌف
 

 لعالج مركز )ستودارد( باسم جناح لدٌه الذي الشهٌر الطبٌب هو ستودارد تٌدي     
 األمرٌكٌة، المتحدة بالوالٌات أٌوا والٌة مونتٌس دٌس فً مٌثوددست مستشفى فً السرطان

مستوى الوالٌات المتحدة  على وإنما نفسها الوالٌة فً العالج، لٌس مراكز أفضل من وٌعد
 مرٌكٌة.األ
 93 ص .قصص علمتنً الحٌاةمحسن جبار: البٌداغوجً األكثر مبٌعا:  كتابالعن  
 

االخفاق والفشل  يقرؤها ويعرف بأن   لمن موقظة القصة هذه تكون أن أرجو       
الثقة من يغرس ليس قدر بعض المتعلمين بل إن وجدوا االهتمام والمرافقة و المدرسي

 .النجاح والوصول الى أعلى المراتب العلمية بإمكانهم همفي
      والتي سنتناولها  أسباب وعوامل االخفاق المدرسيلى هذا يجب معرفة إوللوصول 

 في درسنا المقبل:
 
 

 

 

 

 

 

 

 


