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

- 1 - 
 

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

 

 

  يـدرسـالم اقـاإلخف اهرـظـم   :20درس
  

 

  وبــالرس_ 1

 هو السقوط والؽوص الى األسفل لؽة:الرسوب      

           واالرتقاء  لالنتقالاصطالحا: هو إخفاق التلمٌذ فً تحقٌق النتائج الرسوب      

 .إلى المستوى األعلى وٌبقى فً نفس المستوى مرة أخرى

سنة فً نفس القسم وٌؤدي نفس العمل الذي أداه فً السنة ً التلمٌذ معناه أن ٌقض الرسوب

 الماضٌة بالمدرسة.

المعٌدٌن أو الراسبٌن بأنهم المتعلمٌن الذٌن ٌبقون فً الصؾ الدراسً  (kandal)وعرؾ 

 أكثر من سنة.

         ، فعندما نقول رسب التلمٌذ واالنحطاط إلى أسفل عدم النجاحٌعنً  الرسوبذن إ     

مٌع سقط إلى أسفل الدرجات )العالمات( المستعملة للضبط فً ج هٌعنً ذلك أن   فً االمتحان

 االمتحانات.

 

         دراسٌة أو أكثرأن ٌرسب التلمٌذ فً مادة  فقدف أن  الرسوب قد ٌكون جزئٌا أو كلٌا،على 

    ، سطته عادةاأو فً امتحان جزئً، دون أن ٌؤثر ذلك فً معدله العام والذي ٌحكم بو

وفً أؼلب االمتحانات  ٌرسب فً أؼلب الموادأن  أوعلى ما إذا كان التلمٌذ قد نجح أم ال. 

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

 

من نتائج الرسوب التكرار، أي إعادة نفس الصؾ أو القسم من طرؾ التلمٌذ ٌكون     

 تخلؾ بالتالًٌف لتحصٌل نفس المستوى الذي حاول تحصٌله بالفعل فً السنة المنصرمة،

هذا التلمٌذ دراسٌا عن زمالئه من الناجحٌن، كما ٌتخلؾ عن المستوى التحصٌلً الذي كان 

ك، وهكذا  نرى مدى االرتباط الوثٌق بٌن سٌستفٌد منه لوال رسوبه أوال وتكراره كنتٌجة لذل

 كما نستعملهمانستعملهما فً نفس المعنى  فً هذا المقامونحن الرسوب والتخلؾ الدراسً. 

 الفشل المدرسً. للداللة على مفهوم آخر وهو
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  رـثــتعال_ 2

الذٌن ٌكون تحصٌلهم  تعرٌؾ التعثر الدراسً بأوالئك التالمٌذٌمكن األول: التعرٌؾ     

 أقل من نسبة ذكائهم. مستوى أقرانهم أو ٌكون مستواهم الدراسًمن الدراسً أقل 

ثر الدراسً متعدد األسباب، وأن  هذا التعرٌؾ من كون التعٌنطلق  الثانً:التعرٌؾ   

هذا التعرٌؾ وٌعتبر ن ٌحدد لنا التعثر الدراسً هو التكرار والرسوب. أالمؤشر الذي ٌمكن 

 الدراسً.للتعثر بسط التعارٌؾ أمن 

 

ٌنطلق هذا التعرٌؾ من كون المنهاج مكون من مجموعة من األهداؾ  الثالث:التعرٌؾ 

        ألهداؾ والكفاٌات وأن  وظٌفة المدرسة تكمن فً مساعدة المتعلمٌن على بلوغ تلك ا

التالمٌذ الذٌن ٌعجزون عن تحقٌق األهداؾ المسطرة أما مع مراعاة استعداداتهم وقدراتهم. 

 فإنهم ٌعتبرون متخلفٌن دراسٌا.
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