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 المدرسي والفشل اإلخفاق مفھوم_ 0
 
 مشكالتل الطالب معرفةشدٌدا ب موضوع االخفاق والفشل المدرسً مرتبط ارتباطا     

 . التعلم وصعوبات
 وأولٌائھم التالمٌذ وكذا والمسؤولٌن المربٌن عند اكبٌر اهتماما الدراسً اإلخفاق ٌشكل    

 ٌة، والتعلٌم...الترب ،االقتصاد على السلبٌة النعكاساته وذلك
 وتظھر العالم، دول بقٌة مثل الظاهرة هذه من الجزائر فً والتعلٌم التربٌة قطاع وٌعانً 

 سنة كل العالً والبحث العلمً والتعلٌمالوطنٌة   التربٌة تًوزار تصدرها التً اإلحصائٌات
 للسٌاسة االستراتٌجٌة األهداف تحقٌق أمام عائقا ًه حٌث من الظاهرة هذه خطورة
 التعلمٌة التعلٌمٌة

 التخلف الدراسً، التأخر مثل مصطلحات بعدة الدراسً اإلخفاق مفھوم ارتبط قدل 
 ...المدرسً والتسرب الرسوب، الدراسً الفشل الدراسً، التعثر الدراسً،

 
 وعدم الخٌبة، وهو الفشل مصدر اللغة معاجم فً وٌقابلھا إخفاقا ٌخفق أخفق ا:لغوي -0

 ٌظفر ولم مراده فً الفشل وٌعنً والكسل، والتراخً الضعف وهو ٌأمل كان ما تحقٌق
 واإلصابة مرجو هو ما عكس التوقعات تأتً أن وهو واإلخفاق هدفه، ٌحقق ولم بحاجته
     له المضاد والشًء النجاح خالف وهو والٌأس اإلحباط فخ فً والوقوع األمل، بخٌبة
 .األهداف تحقٌق وعدم والتقھقر التراجع وهو
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 بٌنھا أن  ٌتوهم الطفٌف االختالف من هً ما على التسمٌات المالحظ لھذه  ا: اصطالح -2
 هذا نعرف أن سنحاول ولھذا طفٌفة فروقا تكون أن تعدو ال الحقٌقة فً وهً شاسعة، فروقا

 والباحثٌن المربٌٌن بعض عند المفاهٌم هذه مع مقارنة الدراسً( اإلخفاق (المصطلح
 .والدراسٌٌن

 
 والذي دراسٌا المتأخر التلمٌذ هبأن   دراسٌا المخفق التلمٌذ "بركات خلٌفة محمد" _ ٌعرف

 عمره مثل من العادٌٌن التالمٌذ من بغٌره مقارنته عند فً الدراسة بوضوح ضعفه ظھر
 .الزمنً

 
 بالنسبة المدرسً تحصٌله فً ملحوظا تقصٌرا المقصر الطفل بأنه "الرفاعً نعٌم" _ وٌرى
 .الزمنً عمره فً متوسط سوي طفل من المنتظر مستوىإلى ال

 
 دراسا المخفق التلمٌذ ن  أ وهً واحدة حقٌقة إلى ٌشٌران أنھماب فٌنٌالتعر هذٌننفھم من     

 الدراسً. السن فًه نظرائ مع بالمقارنة وهذا الدراسً التحصٌل ناحٌة من ضعفه ٌظھر
 

 ونطٌعٌست ال الذٌن ئكأوال كل على ٌطلقبأن ه   (sri cyrilburt)بٌرت"  "سٌرل وٌعرفه
 دونھم ٌقع الذي الصف من المطلوب بالعمل ٌقوموا أن الدراسٌة السنة منتصف فً  وهم

 مباشرة.
 أن ٌستطٌع ال حٌن دراسٌا متأخرا ٌسمى العمر من العاشرة بنا متعلمال أن   ذلك وٌعنً
 .التاسعة أبناء من للتالمٌذ معادال تحصٌله ن  أ االختبار فً ٌبرهن

 
 التلمٌذ" بأنه دراسٌا المتأخر عرفت فقد (Christine lngram) "لنجرام كرٌستن" أما

 تحصله فً متأخر وهو الدراسً الصف فً منه المطلوبة المستوٌات تحقٌق ٌستطٌع ال الذي
 ألقرانه. التحصٌلً العمر إلى بالقٌاس األكادٌمً

 عدم أو نقص أو تخلف أو تأخر حالةهو  الدراسً اإلخفاق نأب" زهران حامد" وٌرى
 بحٌث انفعالٌة أو اجتماعٌة أو جسمٌة أو عقلٌة لعوامل نتٌجة التحصٌلً النمو اكتمال
 .المتوسط العادي المستوى دون التحصٌل نسبة تنخفض

 
 ٌستطٌع ال عندما تظھر الدراسً اإلخفاق حالة أن   القول نستطٌع تقدم ما خالل من       
 بفعل العمرٌة المرحلة نفس فً العادٌٌن للطالب المتوسط المستوى إلى الوصول الطالب
 الخ....انفعالٌة أو أو اجتماعٌة جسمٌة أو عقلٌة تكون قد التً العوامل من مجموعة تأثٌر

 الدراسً مساره خالل المتعلم علٌھا ٌحصل التً السلبٌة النتائج على المصطلح هذا وٌطلق
 المتعلم أخفق فكلما الرسمٌة، االنتقائٌة امتحانات أو الفصلٌة االمتحانات عبر ذلك كان سواء
 مخفقا. سمً منه المنتظرة النتائج على الحصول فً
 

 
 

 


