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

 

 

  ًـدرسـالم اقـاإلخف اهرـظـم   :30درس

  

 

  سـربـتلا_ 3

النهائً عن الدراسة لسبب من األسباب قبل نهاٌة الدراسة  أو الوحدة هو االنقطاع       

لة التعلٌم االبتدائً فإن أخذنا بنٌة التعلٌم فً مرح مٌة التً سجل فٌها التلمٌذ، وإذاالتعلٌ

فً مرحلة التعلٌم االبتدائً مثال هو انقطاع التلمٌذ عن الدراسة قبل اتمام  السنوات  التسرب

 تعلٌم االبتدائً.الخمس من مرحلة ال

أي التسرب هو االنقطاع عن المدرسة قبل اتمام الدراسة ألي سبب كان مع عدم االلتحاق 

 بمدرسة أخرى.

فً وقت ما ٌزال  وتشٌر ظاهرة التسرب إلى االمتناع والرفض والعزوف عن الدراسة

صلة التلمٌذ بمعنى أن االدارة لٌس لدٌها أي مانع من موا التلمٌذ له الحق فً متابعة تعلٌمه

 لدراسته.

 

  تـخـلـفلا_ 4

هو المقصر تقصٌرا واضحا فً تحصٌله  أّن التلمٌذ المتخلف (Back Ward)ٌرى        

 الدراسً بالنسبة إلى المستوى المنتظر من طفل سوي فً مثل سنه.

فٌقول: إنً أطلق كلمة متخلف بمعناها االصطالحً على أوالئك الذٌن           (Burt)أما 

القٌام بالعمل من الصف العملً الذي دونهم مباشرة. ال ٌستطٌعون وهم فً خضم الدراسة 

معناه الطالب ٌكون مسجل فً األولى ماستر وٌعجز عن حل تمرٌن قدم الى طالب أدنى  

 فً الثالثة لٌسانس. منه فً المستوى العلمً كأن ٌكون

 

 والتخلف ٌكون فً شكلٌن أساسٌٌن:     

 هو الضعف الظاهر لدى التلمٌذ فً جمٌع المواد الدراسٌة. أ_ التخلف العام:

هو الضعف الظاهر لدى التلمٌذ فً مادة معٌنة او عدد قلٌل من المواد  ب_ التخلف الجزئً:

 الدراسٌة.
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  الـهـدر التـربوي_  5

عن االحتفاظ بكافة المتعلمٌن الذٌن  الهدر التربوي فً عجز النظام التعلٌمًل ٌتمثّ        

ٌلتحقون به واستٌعابهم إلتمام دراستهم )بما ٌحمل التسرب من دالالت( وعجزه عن اٌصال 

عدد كبٌر منهم إلى المستوٌات التعلٌمٌة المرجوة منهم ضمن المدة المحددة قانونا )بما ٌحمل 

 الرسوب من دالالت(.

الحصول على أكبر عائد ممكن  وٌقصد بها بالكفاءة التعلٌمٌة ٌرتبط الهدر التربوي       

أي الحصول على أكبر قدر من المخرجات التعلٌمٌة بأقل جهد ومال فً أسرع وقت  قلبأ

 قدر من المدخالت التعلٌمٌة.

المجتمع                 الكفاءة التعلٌمٌة هً الفوائد النهائٌة القصوى التً ٌحصل علٌها التالمٌذ و

 من االستثمارات التعلٌمٌة المبكرة.

وللكفاءة فً هذا المقام أربعة جوانب: كفاءة داخلٌة، كفاءة خارجٌة، كفاءة كمٌة وكفاءة 

 نوعٌة.

ننّوه بأن الكفاءة التعلٌمٌة تتحقق بتخرٌج أكبر قدر من المخرجات التعلٌمٌة بأقل قدر             

ون االهدار التربوي بأقل ما ٌمكن حٌنما تكون معدالت الكفاءة التعلٌمٌة من المدخالت. وٌك

أكبر ما ٌمكن، وما ٌحقق ذلك هو عندما تكون نسب الرسوب والتسرب قرٌبة من الصفر  

 أو تكاد تكون منعدمة.

مثال اذا دخل المدرسة مئة متعلم فٌنبغً أن ٌتخرج منها مئة متعلم فً الزمن المحدد،  

  عتبر ذلك اهدارا تربوٌا.ماعدا ذلك ٌ

 

 

 

 

 

 

 

 


