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امللخص

هدفت الدراسة إىل تقديم تصور مقرتح للحّد من الفاقد التعليمي لدى طالب مؤسسات 

وأدبيات  الواقع  تحليل  استخدام  تم  أسئلتها؛  عن  واإلجابة  الدراسة  ولتحقيق هدف  التعليم، 

الدراسة، واتبع البحث املنهج الوصفي، للتعرف عىل مفهوم الفاقد التعليمي، وحرص العوامل 

اآللية  توضيح  ثم  التعليمي،  الفاقد  لعوامل  النظرية  النامذج  وأبرز  التعليمي،  للفاقد  املسببة 

هيئة  أعضاء  آراء  الستطالع  الكشفي؛  املنهج  استخدام  تم  كام  التعليمي.  الفاقد  لتشخيص 

التدريس ومرشيف ومعلمي التعليم العام حول األساليب املستخدمة لتقليل الفاقد التعليمي، وتم 

اختيار 25 من خرباء الرتبية بشكل قصدي. وأسفرت الدراسة عن تقديم تصور مقرتح لتقليل 

الفاقد التعليمي كعملية تشاركية بني الجهات ذات العالقة من الجهات العليا كالوزارة، والجهات 

ذات االختصاص كالجامعات والكليات واإلرشاف الرتبوي واملدارس، وكذلك املنخرطون يف 

العملية التعليمية كاملعلم، واألرسة، والطالب، وذلك من خالل استقراء الواقع للفاقد التعليمي 

واستعراض الدراسات العلمية واالعتامد عىل األسس واملرتكزات العلمية بالجهات ذات العالقة، 

فتكامل األدوار لجميع املكونات املجتمعية يعطي دافًعا ملواجهة الفاقد التعليمي.

الكلامت الداللية للبحث: الفاقد التعليمي، الهدر الرتبوي، النظام التعليمي.
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املقدمة والخلفية العلمية:

يعّد التعليم املقياس الحقيقي لتطّور أي مجتمع، والنظام التعليمي الكفء أحد أهم عنارص 

املجتمعات الحديثة، فهو الهيكل العام الذي يتم من خالله تنظيم تعليم املجتمع بشكل رسمي. 

وال ميكن للتعليم أن يستمر بدون تنمية متّده باالحتياجات املادية والبرشية، حيث تنفق الدولة 

عىل التعليم ميزانيات ضخمة امياًنا منها بأن التعليم أفضل استثامر من املنظور االقتصادي 

عالوة عىل تأثريه اإليجايب املبارش عىل شتى جوانب الحياة. فالتعليم مسئولية مجتمعية تحتاج 

واملعلم  والطالب  التعليمية  واملؤسسات  الوزارة  املشاركة،  الجهات  كافة  من  تكاميل  إىل عمل 

واألرسة عىل حد سواء.

فالنظام التعليمي يحوي مجموعة من املؤسسات التعليمية كاملدارس، والكليات، والجامعات 

التي يتفاعل بعضها مع البعض اآلخر بهدف استخدام املواد املتاحة إلشباع الحاجات املتزايدة 

للمجتمع من التعليم. وميكن النظر إىل النظام التعليمي كنظم فرعية مكونة من )مدخالت، 

وعمليات، ومخرجات( أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية واملباين والتجهيزات والطالب الذي 

البعض للوصول إىل هدف محدد وهو خريج ميتلك كاّمً من املعارف  يتفاعلون مع بعضهم 

واملهارات والقيم، ويتفاعل هذا النظام التعليمي مع البيئة الخارجية املكونة من نظم اقتصادية 

وسياسية واجتامعية باإلضافة اىل تفاعله مع السياق العاملي وما يحتويه من تغريات وقوى 

موجهة ومؤثرة يف نظم التعليم املختلفة )السيد، 2014(.

إال أن النظام التعليمي يواجه عددًا من املشاكل التي تقف دون تحقيق أهدافه، والتحديات 

التي تقف تجاهه، ويأيت الفاقد التعليمي Educational Wastage كأبرز املشاكل التي يعاين 

التعليم  الطالب  ليتلقى  كورونا  جائحة  وجود  ظل  وذلك يف  الحايل،  وقتنا  التعليم يف  منها 

يف اململكة العربية السعودية عن ُبعد وعرب املنصات التعليمية اإللكرتونية. حيث تسببت هذه 

الطالب  شامل عىل  شبه  تأثري  لها  كان  فقد  التاريخ،  للتعليم يف  انقطاع  أكرب  الجائحة يف 

واملعلمني حول العامل، من مرحلة ما قبل التعليم االبتدايئ إىل املدارس الثانوية، ومؤسسات 

التعليم، والجامعات، وهذا ما ميثل 1.58 بليون من الطالب والشباب من مراحل التعليم، كام 

أن من املتوقع أن يكون الفاقد التعليمي كبرًيا، وقد تزيد نسبة الفجوة يف املهارات االجتامعية 

واالقتصادية بأكرث من %30 )األمم املتحدة، 2020(.
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وتبًعا لظروف الجائحة وحفاًظا عىل استمرارية التعليم، فقد تم تقديم التعليم عرب املنصات 

التعليمية عن ُبعد والتي تتمثل يف منصات إلكرتونية تجمع بني سامت أنظمة إدارة املحتوى 

اإللكرتوين من خالل طرح الواجبات والدروس، ومساقات مهنية تطويرية مع إمكانية تقديم 

هذا  يجعل  2020(، مام  وداغستاين،  )املاليك  الطالب  رأي  واستطالعات  أنشطة ومالحظات 

النوع من التعليم يفتقد الحضور الفعيل ألطراف العملية التعليمية يف بيئة مدرسية من حيث 

الحضور البدين والذهني والتواصل االجتامعي وكذلك املؤثرات االجتامعية والثقافية املحيطة 

مام يؤثر عىل النمو املعريف وتعّلم الطالب، وبالتايل تزايد الفاقد التعليمي يف العملية التعليمية.

يف  ميارسونها  التي  التعليمية  املامرسات  باختالف  األفراد  لدى  تختلف  التعّلم  فطبيعة 

املواقف التعليمية، وما يختلف تبعًا لها من إدراكات ومواضع انتباه أو اختالف يف الخلفيات 

أو البيئات الذهنية التعليمية، لذا فإن علامء علم النفس الرتبوي يركزون عىل هذا النوع من 

التعّلم وُتفرس طبيعة التعلم يف عدد من النظريات، وتؤكد كل نظرية جوانب مختلفة من عملية 

التعّلم، واإلملام بها يوفر إطارًا لتفسري طبيعة التعّلم مام يسهم يف فهم طبيعة التعّلم وبالتايل 

تقديم تصور يتناسب مع أطراف العملية التعليمية. 

فالنظرية البنائية كأحد أهم النظريات وأكرثها انتشاًرا يف تعّلم املتعلمني، تتبلور فكرتها يف 

أن تطوير الفهم يتطلب مشاركة املتعلم بنشاط يف تكوين املعنى من الخربات الجديدة، بناء 

عىل املعارف والخربات السابقة ودمجها، فهي بذلك تحّول الرتكيز من املعرفة كمَنتج إىل املعرفة 

بياجيه  أعامل  وُتعّد   ،)Garrison, 2013( املتعلم  خارج  موجوًدا  شيًئا  ليست  فاملعرفة  كعملية، 

يتم استيعاب  املعرفة يحدث عندما  بناء  بأن  البنائية حيث يرى  النظرية  )Piaget( يف صميم 

)Assimilation( املعرفة الجديدة، واحتواؤها ضمن البناء املعريف للفرد وانسجامها، أما اذا مل 

تتالءم الخربة الجديدة مع هذا البناء املعريف حينها تتم املواءمة )Accommodation( بإعادة 

ترتيب البناء أو تعديله )العبدالكريم، 2011(، كام يرى بياجيه )Piaget( بأن مفاهيم الفرد يجري 

إعادة بنائها بشكل مستمر مع التعّرض لخربات جديدة )Jones & Brader-Araje, 2002(، فعدم 

قدرة الطالب عىل الفهم أو فقدهم لبعض املفاهيم أو هدر بعض املعلومات يسبب فجوة يف تعّلم 

الطالب وعدم ترابط املفهوم باآلخر مام يزيد من تعرث التعلم، وغياب التعلم ذي املعنى وتراكم 

املعلومات يف الذاكرة دون تنظيم وترابط يف البنية املعرفية مام يسهل فقدها.
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كام تضيف النظرية البنائية االجتامعية لعملية التعّلم دور الجوانب الثقافية واالجتامعية، 

والتي وجدت أصولها لدى فيجوتسيك )Vygotsky(. فالبنائية االجتامعية تؤكد أهمية الجوانب 

االجتامعية والثقافية يف بناء املعرفة ومشاركتها، حيث أن التعّلم ال يتم إال يف سياق اجتامعي 

So- االجتامعية  الثقافية  النظرية  عليها  يطلق  لذلك  واملجتمع؛  الفرد  بني  )واملعرفة مشرتكة 

واملجتمع  الفرد  تربط  أنها  االجتامعية  البنائية  ومييز   ،)2011 )العبدالكريم،   )ciocultural

الثقافية  واملامرسات  املعريف،  ومنوه  الفرد  تعلم  بني  العالقة  فيه  تتضح  واحد،  نظام  يف 

االجتامعية التي يشارك فيها )Garrison, 2013(، وأن النمو املعريف للتعلم منشؤها املحيط 

االجتامعي الثقايف، حيث تنشأ من التفاعل قبل أن يتم تذويتها )Internalization( من قبل 

الفرد )العبدالكريم، 2011(، ويربز دور اللغة كوسيلة للبناء التشاريك للمعرفة مام يزيل الفهم 

الزائف بني املعنى الخاص بالفرد واملعنى املشرتك )Garrison, 2013(، فالتعّلم من منظور 

البنائية االجتامعية عملية نشطة تتضمن التفاعل مع اآلخرين من خالل اللغة واألدوات التقنية 

والنفسية املضمنة يف األنشطة )Jones & Brader-Araje, 2002(، هذا ما يؤكد أهمية الوسط 

االجتامعي الثقايف للنمو املعريف للمتعلم، ودور اللغة املستخدمة واملؤثرات النفسية واألدوات 

التقنية التي يستخدمها املعلم يف العملية التعليمية. 

أن   )Garrison, Anderson & Archer, 2000( وآرترش  وأندرسون  ويفرتض جريسون 

Cogni- )التعّلم يف املجتمع يحدث من خالل تفاعل ثالثة عنارص مرتابطة: الحضور املعريف 

tive Presence( ويرتبط بقدرة املشاركني عىل بناء املعنى من خالل الحوار والتأمل، والحضور 

االجتامعي )Social Presence( ويعكس تطوير البيئة والعالقات الشخصية يف مجتمع التعّلم، 

االجتامعية  والعمليات  األنشطة  تصميم  ويشمل   )Teaching Presence( التعليمي  والحضور 

واملعرفية وتوفريها لتحقيق النتائج املرجوة، وحيث أن التعلم يتمثل يف الحضور املعريف إال 

الوصول إىل  يساعد يف  املالئم  التعليمي  الحضور  بدرجة كبرية مع  االجتامعي  الحضور  أن 

مستويات عليا من الحضور املعريف.  

Bandu- )إال أن النظرية املعرفية االجتامعية والتي تنسب لعامل النفس االجتامعي باندورا 

 ،)Behavior( بني السلوك )Triadic Reciprocal( ترى بتأثري التبادل الثاليث التكاميل )ra

 ،)Personal Factors( الشخصية  والعوامل   ،)Environmental Factors( البيئية  والعوامل 
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حيث تتفاعل هذه املؤثرات مع بعضها البعض بشكل نسبي معتمدة عىل األنشطة والظروف 

.)Bandura, 1989( املحيطة والنظم االجتامعية

وتعّد القدرة عىل التعّلم باملالحظة أحد أهم موضوعات النظرية االجتامعية، حيث يرى 

مالحظة  خالل  من  يحدث  االجتامعي  التعّلم  من  الكثري  بأن   )Bandura, 1989( باندورا 

السلوك  أمناط  املعلومات حول  من  كبري  قدر  اكتساب  لآلخرين، كام ميكن  الفعيل  السلوك 

من مناذج قدمت برموز مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، فالتعّلم باملالحظة ليس مجرد تقليد بل 

ميكن للمتعلمني استخالص القاعدة املضمنة يف السلوك املنمذج، واستخدامها يف توليد أمثلة 

املتباينة  التأثريات  ومن خالل مالحظة  أو شاهدوه،  ما سمعوه  يتجاوز  السلوك  من  جديدة 

ألعامل الفرد يبني مفاهيم ألمناط سلوكية جديدة، وهذا ما يسمى بالتعلم بالعمل، إذ يتعلم 

الفرد من مالحظة نتائج العمل.

وتشكل هذه النظريات إطاًرا نظرًيا يف فهم طبيعة عملية التعّلم ليوظفه البحث يف تقديم 

يشري  حيث  التعليمي،  الفاقد  من  للحّد  التعليمية  العملية  أطراف  مع  يتناسب  مقرتح  تصور 

الفاقد التعليمي  Educational Wastage إىل انخفاض مستوى كفاءة التعليم وعدم قدرته 

التعليمية وعجزه  العملية  نتاج  2018(، وضعف يف  )القحطاين،  بفاعلية  أهدافه  تحقيق  عىل 

عن إيصال الطالب باملستويات املرجوة ضمن املدة املحددة )الطابوين والتوم، 2013(، كام 

ميثل مقدار الوقت والجهد واألموال التي يتم إنفاقها عىل العملية التعليمية بدون التمكن من 

الوصول إىل النتائج املنشودة، سواء عند ترسب الطالب من التعليم أو االنقطاع من التعليم، أو 

عدم التمكن من مواصلة العملية التعليمية ألي سبب، وهذا بالطبع يؤدي إىل إهدار جزء كبري 

من املوارد املادية وكذلك املوارد البرشية دون جدوى. فهو يضعف مستوى الكفاءة الداخلية 

 ،)2008 والغيثي،  )الجرباين  التعليمية  املراحل  مخرجات  مستوى  يف  تدنيًا  يحدث  وبالتايل 

وتتصاعد نسبة الفاقد الرتبوي كلام اتجهنا للمراحل األعىل مام يحدث عدم توازن يف سوق 

العمل مع مخرجات التعليم يف املجتمع )إسامعيل، 2011(.

التعليم  بجودة  يرتبط  فهو  وقياسه،  التعليمي ودراسته  الفاقد  الوقوف عىل  أهمية  وتأيت 

ونوعيته )القحطاين، 2018(، كام يساعد واضعي السياسة العليا للدولة من جهة ورجال الرتبية 

والتعليم من جهة ملدى استغالل الدعم املايل عىل الوجه املناسب، وميكن واضعي السياسات 
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الستغالل  مناسبة  قرارات  اتخاذ  يف  واملختصني  والتنمية،  النامء  معدل  حساب  من  العليا 

 ،)2008 والغيثي،  )الجرباين  التعليمية  الخدمات  مستوى  لرفع  والبرشية  املادية  اإلمكانات 

أيًضا يساعد عىل تقييم كفاءة وفعالية النظام التعليمي )السيد، 2014(، كام يسهم يف تحقيق 

التنمية املستدامة للمجتمع )Bernard & Orodho, 2017(، إضافة إىل خلق بيئة مالمئة للتعلم 

.)Nthangu, Arasa & Kimiti, 2019( وتحسني األداء األكادميي

ونظًرا لخطورة الفاقد التعليمي فقد اهتمت األوساط الرتبوية، فعقدت الندوات والحلقات 

لها،  املسببة  العوامل  ومعرفة  الظاهرة،  لتشخيص  والدراسات  البحوث  وأجريت  الدراسية، 

 Mosigisi, Wanbua & Saina,( ومحاولة إيجاد حلول لها يف مراحل التعليم، فجاءت دراسة

2015( بهدف التعرف عىل العوامل املؤثرة يف الهدر التعليمي بني الفتيات يف املدارس الثانوية، 

وجاء من أبرزها العوامل االقتصادية كالفقر والعوامل الثقافية والعوامل االجتامعية وكذلك 

العوامل املتعلقة بالنظام التعليمي مثل لوائح االختبارات املدرسية. كام قامت دراسة اكينسولو 

)Akinsolu, 2017( عىل تحليل الفاقد التعليمي لدى طالب املدارس الثانوية، وأسفرت النتائج 

الوضع  تأثري  وكذلك  التعليمي،  الفاقد  أسباب  أبرز  من  املدرسة  عن  الطالب  غياب  أن  عن 

االجتامعي واالقتصادي ألولياء األمور، وأوىص بأن تقليل الفاقد يتطلب إجراءات فورية من 

 Nthangu at( نثينقو وزمالءوه الدولة. كام أكدت دراسة  ِقبل املعنني أصحاب املصلحة يف 

el., 2019( عىل تأثري العوامل االجتامعية يف الفاقد التعليمي، وكذلك دور الدعم االقتصادي 

يف مؤسسات التعليم وعدم الوعي بقيمة التعليم، والحالة التعليمية للمجتمع. وكذلك أسفرت 

االجتامعية  العوامل  أن  عن   )Bernad & Orodho, 2017( واوردوهو  بريند  دراسة  نتائج 

انخفاض  وراء  مهمة  عوامل  التعليمية  باملؤسسات  واملرتبطة  بالطالب  املتعلقة  واالقتصادية 

الكفاءة الداخلية للمؤسسة، كام أن نسبة الهدر تزداد لدى الطالب أكرث من الطالبات. كام 

جاءت دراسة سمية القحطاين )2018( للتعرف عىل الهدر الرتبوي وأسبابه، أساليب قياسه، 

وتربوية،  واقتصادية  واجتامعية  تنظيمية  عومل  إىل  يصنف  التعليمي  الهدر  أن  وأكدت عىل 

وأكدت عىل إيجاد فلسفة تعليمية تفي باحتياجات االقتصاد. كام أسفرت دراسة أويازو وجون 

)Oyaziwo, Jane, Osayamen & Sebastian, 2020( عىل دور توعية  وأوسمني وسبيشن 

املعلمني وتأثريهم الفاعل يف ضامن كفاءة التعليم وتحقيق أهدافه. وهذا البحث جاء ليدرس 
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العوامل املسببة للفاقد التعليمي لدى الطالب، وآثاره وطرق قياسه، إال أنه سيقف عند األساليب 

التي يستخدمها خرباء الرتبية لتقليل الفاقد التعليمي، وتقديم تصور مقرتح للحد من الفاقد 

التعليمي لدى الطالب يف مؤسسات التعليم. 

مشكلة البحث: 

عىل الرغم من زيادة الدرجات والتضخم يف مستوى التحصيل األكادميي لدى الطالب يف 

كثري من املقررات الدراسية يف العملية التعليمية، إال أن ذلك ال يحقق مصداقية مع ما لدى الطالب 

مستويات  أهداف عىل  من  لتحقيقه  التعليمي  النظام  يسعى  وما  وقيم،  ومهارات  معلومات  من 

التعليم كافة وعىل مختلف املراحل. فالنظام التعليمي يقّدم للطالب من اإلمكانات املادية والبرشية 

اليشء الكثري، إال أن هناك من الفقد التعليمي لدى الطالب ما يسبب معضلة لدى أصحاب القرار 

يف التعليم، ويقف حاجًزا لدى املعلم واملرشف، كام ميثل هاجًسا أمام أولياء األمور واألرسة بشكل 

عام، يف إمكانية سد العجز وتحقيق الحد األعىل من نواتج التعلم. كام الحظت الباحثة هذا الفقد 

مقرتح  تصور  لتقديم  الحايل  البحث  جاء  لذا  الجامعية.  املرحلة  طالبات  مقررات  تدريس  عند 

للحّد من الفاقد التعليمي كعملية تشاركية بني الجهات ذات العالقة من الجهات العليا كالوزارة 

واإلرشاف الرتبوي، والجهات ذات االختصاص كالجامعات والكليات واملدارس، وكذلك املنخرطون 

يف العملية التعليمية كاملعلم، وأولياء األمور، والطالب عىل وجه الخصوص. 

أسئلة البحث: 

ما مفهوم الفاقد التعليمي؟ • 

ما العوامل املسببة للفاقد التعليمي؟• 

ما النامذج النظرية لعوامل الفاقد التعليمي؟• 

ما آثار الفاقد التعليمي؟• 

ما طرق قياس الفاقد التعليمي؟• 

ما األساليب التي يستخدمها خرباء الرتبية )أعضاء هيئة التدريس- املعلامت واملرشفات • 

الرتبويات( لتقليل الفاقد التعليمي؟

ما التصّور املقرتح للحّد من الفاقد التعليمي يف مؤسسات التعليم لدى طالب اململكة • 

العربية السعودية؟
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أهداف البحث: 

يهدف البحث إىل تقديم التصّور املقرتح للحّد من الفاقد التعليمي يف التعليم لدى طالب 

اململكة العربية السعودية، لذا يسعى البحث إىل:

إلقاء الضوء عىل مفهوم الفاقد التعليمي.• 

حرص العوامل املسببة للفاقد التعليمي. • 

توضيح النامذج النظرية لعوامل الفاقد التعليمي.• 

حرص آثار الفاقد التعليمي.• 

توضيح آلية لتشخيص الفاقد التعليمي. • 

األساليب التي يستخدمها خرباء الرتبية من أعضاء هيئة التدريس واملعلامت واملرشفات • 

الرتبويات لتقليل الفاقد التعليمي يف مؤسسات التعليم باململكة العربية السعودية.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث من خالل القيمة النظرية التي يقدمها البحث: 

ميكن الدارسني والباحثني واملهتمني من العرض املنهجي للبحث يف مفهوم الفاقد التعليمي، • 

وأسبابه، والنامذج النظرية لعوامل الفاقد التعليمي، وآثاره، وكيفية تشخيص وقياس الفاقد 

ومعلمي  التدريس  هيئة  أعضاء  من  الرتبية  خرباء  يستخدمها  التي  واألساليب  التعليمي، 

ومرشيف التعليم لتقليل الفاقد التعليمي يف التعليم باململكة العربية السعودية.

محاولة البحث لتقديم تصور مقرتح للعمل التكاميل لتقليل الفاقد التعليمي وتحسني • 

مخرجات التعلم. فيام تكمن أهمية البحث التطبيقية يف توظيف ذلك التصور املقرتح 

لتقليل الفاقد التعليمي، وتحسني كفاءة العملية التعليمية، وجودة مخرجات التعّلم. 

مصطلحات البحث: 

ُيعرف القحطاين )2018( الفاقد التعليمي بأنه انخفاض مستوى كفاءة التعليم وعدم • 

أو  نوعية  تدين  بأنه   )2018( موىس  يعرفه  كام  بفاعلية،  أهدافه  تحقيق  قدرته عىل 

املهارات  من  متكنهم  لعدم  التعليم  أهداف  تحقق  ودرجة  الطالب،  مستوى  ضعف 

الالزمة للعمل بشكل جيد.

املعرفية •  التعلم  نواتج  الفقد يف تحقيق  بأنه: مقدار  التعليمي إجرائًيا  الفاقد  ويعّرف 
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واملهارية والوجدانية التي يسعى النظام التعليمي لتحقيقها يف املدة الزمنية املحددة 

من قبل املؤسسة التعليمية.

منهجية البحث:

انطالًقا من الهدف الرئيس للبحث والذي يكمن يف تقديم تصّور مقرتح للحّد من الفاقد 

التعليمي يف التعليم باململكة العربية السعودية، يستخدم البحث الحايل املنهج الوصفي؛ الذي 

يعرفه درويش )2018، 118( بأنه »دراسة عامة لظاهرة موجودة يف جامعة ما، ويف مكان 

معني، ويف الوقت الحارض، وهو طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم من 

أجل الوصول إىل أغراض محددة لوضعية اجتامعية أو مشكلة اجتامعية أو سكان معينني«؛ 

حيث ال يتمكن البحث من القيام بذلك دون بيان مفهوم الفاقد التعليمي، ومعرفة أسبابه، 

لتحقيق  الكيفي  املدخل  البحث  سيتبنى  كام  منه،  للحد  املمكنة  الطرق  وما  تشخيصه،  وكيفية 

أهدافه من خالل توظيف املنهج االستكشايف يف جمع البيانات )أبو عالم، 2001( التي متثل 

رأي خرباء الرتبية ونظرتهم للفاقد التعليمي، وهذا املنهج هو املنهج املالئم الستكشاف معلومات 

ميكن أن تكون منطلًقا لضبط فكرة أو ظاهرة معينة.  

مجتمع البحث: 

نظًرا لكون مجتمع البحث غري محدد املعامل تم اختيار العينة باألسلوب القصدي )العمدي(، 

باعتبار الخبري أحد أعضاء هيئة التدريس يف التخصصات الرتبوية أو املرشفات الرتبويات 

)جائحة  الظروف  هذه  يف  التدريس  مارسن  والاليت  التعليم،  يف  الخربة  ذوات  واملعلامت 

كورونا( والمسن الفاقد التعليمي لدى الطالبات أثناء العمل عرب املنصات التعليمية.

عينة البحث:

متثلت عينة البحث يف )25( مستجيبة، )13( من أعضاء هيئة التدريس من املتخصصات 

الرتبويات، و)5( من املرشفات الرتبويات، و)7( من املعلامت ذوات الخربة؛ وذلك لكون هؤالء 

ما  التدريسية  الخربة  من  ولديهن  والتعليم،  الرتبية  مجال  يف  الخربة  ذوات  من  الخبريات 

يساعدهن يف االستجابة وتحقيق أهداف البحث.

أداة البحث:

تم استخدام أداة املقابلة لجمع البيانات من عينة البحث، فهي كام ذكر عبارة عن حوار 
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وّدي موجه بني الباحث واملبحوث من أجل استثارة دوافع املبحوث لإلدالء مبعلومات تساعد 

يف فهم ما يدور حول موضوع معني )أساكاروس، 2000(. وقد استخدمت تلك األداة لإلجابة 

عىل أحد أسئلة البحث »ما األساليب التي يستخدمها خرباء الرتبية من أعضاء هيئة التدريس 

ومعلامت ومرشفات التعليم لتقليل الفاقد التعليمي يف التعليم باململكة العربية السعودية؟«.

وبعد انتهاء املقابالت تم حرص العبارات ثم ترميزها وإعادة صياغتها لتشّكل أساليب تقليل 

الفاقد التعليمي، كام تسهم يف بلورة التصّور املقرتح يف الحّد من الفاقد التعليمي يف التعليم 

باململكة العربية السعودية. 

وفيام يخص صدق وثبات األداة ففي األبحاث الكيفية تسمى إجراءات الصدق باملصداقية، 

وتتمثل اإلجراءات يف عرض األداة عىل محكمني للتأكد من مواءمتها ألهداف الدراسة ولدعم 

مصداقية األداة التنوع يف مصادر املعلومات وهي منهجية من مناهج املصداقية يف البحوث 

الكيفية )أساكاروس، 2000، 42(.   

أما ثبات األداة فتم التأكد منه من خالل إعادة التواصل والتحقق من اآلراء مع %35 من 

العينة للتأكد من ثبات اآلراء، ووجد تطابق يف املضمون آلراء العينة مام يدل عىل ثبات آراءهم 

وأفكارهم حول املوضوع.

مناقشة نتائج البحث وتفسريها:

متثل اإلجابة عىل أسئلة البحث األساس الذي يبنى عليه ما يستهدف تحقيقه، حيث يعّد 

التعليمي، والعوامل املسببة له، والنامذج النظرية للعوامل املسببة للفاقد  بيان مفهوم الفاقد 

تقديم  املنطقية يف  البدء  نقطة  التعليمي، هو  الفاقد  تشخيص هذا  وكيفية  وآثاره،  التعليمي، 

التصور املقرتح للحّد من الفاقد التعليمي عىل مستوى التعليم وذلك يتم من خالل اإلجابة 

عىل أسئلة البحث.

أواًل: ما مفهوم الفاقد التعليمي؟

تعددت املفاهيم واختلفت حول مفهوم الفاقد التعليمي، فهناك من الباحثني من ركّز عىل 

الناحية الكمية والبعض اآلخر تطرق للناحية النوعية أو الكيفية، ومنهم من جمع بينهام. 

فيعّرف الفاقد التعليمي بأنه خسارة يف االنفاق عىل التعليم املبذول فيه )الرشيد، 1998(، 

املدة  ضمن  املرجوة  للمستويات  الطالب  إيصال  عن  وعجزه  التعليمية  العملية  نتاج  وضعف 
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Akin-( كام يعني االستخدام غري الفاعل للموارد التعليمية ،)2013  املحددة )الطابوين والتوم،

Ka-(( وكذلك ميثل الترسب من املؤسسات التعليمية قبل صقل املهارات املطلوبة ،)solu, 2017

pur, 2018 وتدين نوعية أو ضعف مستوى الطالب، ودرجة تحقق أهداف التعليم لعدم متكنهم 

من املهارات الالزمة للعمل بشكل جيد )موىس، 2018(.

الكيفي  بالفاقد   )1998( الرشيد  وصفته  فقد  مختلفة  مسميات  عليه  اطلق  من  وهناك 

ومن أبرز مظاهره عجز النظام عن تحديد أهداف تربوية مناسبة ملدخالته ونظمه النوعية، 

تحصيل الربامج الدراسية ليس لها دور واضح يف رفع كفاءة العملية التعليمية، عدم استثامر 

اإلمكانات البرشية واملادية. كام يطلق عىل الفاقد التعليمي يف بعض الدراسات بأنه الهدر 

الكيفي الرتبوي ليمثل انخفاض املستوى التعليمي الذي يحققه النظام التعليمي يف مخرجاته، 

ويعرب عنه بانخفاض مستوى جودة الخريج، وعدم متكنه من القيام مبسؤولياته وواجباته عىل 

املستوى املطلوب )القحطاين، 2018(.

وإن تقاربت املفاهيم يف معناها إال أن هناك من الباحثني من أفرد لكل من املصطلحات 

ما يعرب عنه من وجهة نظره فجاء الهدر التعليمي بأنه ترك الطالب الكلية دون الحصول عىل 

املؤهل الجامعي بسبب الفصل أو التأخر عن موعد التخرج بسبب الرسوب )الطابوين والتوم، 

2013(، )الروييل، 2017(. أما الترسب فيقصد به انقطاع الطالب عن الدراسة يف أي برنامج 

من برامج التعليم قبل انتهاء املرحلة الدراسية، وعدم الحصول عىل الشهادة التي متنح للخريج 

)املخلفي، 2017(، )الروييل، 2017(، يف حني جمعها اسامعيل )2011( يف إحدى الدراسات 

مبصطلح الفاقد الرتبوي ليقصد به حجم الفاقد من التعليم نتيجة الرسوب أو الترسب يف أي 

مرحلة وألي سبب من األسباب دون الحصول عىل الشهادة. فغياب التحديد الواضح للمفاهيم 

واملصطلحات املستخدمة يف النظم التعليمية عن طريق استخدامها بدالالت مختلفة يؤدي إىل 

نتائج مختلفة، وكذلك يؤدي إىل تداخل املكونات الداخلية للنظام التعليمي، وتعدد املساقات 

املجتمعية املحيطة به واملؤثرة فيه )السيد، 2014(.

ويعّرف الفاقد التعليمي إجرائًيا بأنه مقدار الفقد يف تحقيق نواتج التعلم املعرفية واملهارية 

والوجدانية التي يسعى النظام التعليمي لتحقيقها يف املدة الزمنية املحددة من قبل املؤسسة 

التعليمية.
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ثانًيا: ما أسباب الفاقد التعليمي؟ 

منها:  عوامل  عدة  واملهتمني يف  الباحثني  من  عدد  لدى  التعليمي  الفاقد  أسباب  متثلت 

 ،2011 )إسامعيل،  اقتصادية،  وعوامل  تربوية،  وعوامل  اجتامعية،  وعوامل  تنظيمية،  عوامل 

 Oyaziwo et al, ،2018 ،وموىس، 2018، والقحطاين ،Mosigisi et al., 2015 ،2013 ،والتوم

2020(، وتلخصت أبرزها فيام ييل:

من جانب العوامل التنظيمية..

انخفاض مستوى تطبيق مبادئ الجودة يف التعليم، فاختالف توصيف املقررات عن • 

واقع تطبيقها، اتخاذ قرارات بناء عىل بيانات دقيقة. 

التعديالت املستمرة يف النظام التعليمي كتغيري املناهج الدراسية باستمرار. • 

الوجه •  عىل  ينفذ  ال  قد  الجيد  الرتبوي  فالتخطيط  والتنفيذ،  التخطط  بني  الفجوة 

املطلوب، مام يؤدي إىل هدر يف الوقت واملوارد املادية والبرشية. 

ضعف جودة البيئة التنظيمية وبالتايل عدم استقرار النظام التعليمي. • 

من جانب العوامل االجتامعية.. 

عدم االستثامر األمثل الواعي إلمكانات الكفاءات والخربات والقيادات وعدم تقدير قيمتهم.• 

انخفاض قيمة التعليم من رؤية اجتامعية، وغياب الفهم لوظيفة املعلم االجتامعية. • 

كام يضيف نثينقا وزمالؤه )Nthangu, at el., 2019( بأن بيئة املجتمع خارج املدرسة، • 

والحالة التعليمية للمجتمع من العوامل االجتامعية املؤثرة يف الفاقد التعليمي.

من جانب العوامل الرتبوية.. 

عدم كفاءة طرق التدريس املستخدمة يف املواقف التعليمية.• 

ضعف اإلرشاد والتوجيه التعليمي.• 

ضعف التأهيل األكادميي للمعلمني.• 

قياس •  عىل  والرتكيز  األهداف،  تحقق  مدى  لقياس  كأداة  االختبارات  صدق  عدم 

مهارات بسيطة. 

مام •  وحاجاتهم  الطالب  مليول  تلبيتها  وعدم  املجتمع،  بحاجات  املناهج  ارتباط  عدم 

يسهم يف الترسب.
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عدم كفاءة البيئة الرتبوية متمثلة يف اإلدارة واملعلمني ونظام االختبارات.• 

من جانب العوامل االقتصادية:

ضعف مستوى التجهيزات يف البيئة التعليمية كقلة عدد املعامل واألجهزة والحواسب • 

وزيادة عدد الطالب بعدد يزيد من الطاقة االستيعابية. 

اإلنفاق عىل سياسة تطبيق الجودة الشاملة أكرث مام ينفق عىل تجويد التعليم ذاته. • 

ارتفاع معدالت الفقر وانخفاض مستوى املعيشة.  • 

ارتفاع نسبة الطالب إىل أعضاء هيئة التدريس عىل مستوى الجامعات مام يؤدي إىل • 

ضعف جودة التعليم وزيادة الفاقد التعليمي.

 عدم كفاية التمويل لتحقيق جودة التعليم.• 

تتمثل يف  الطالب  ترتبط بشخصية  ذاتية  أفرد عوامل شخصية   )2011( أن إسامعيل  إال 

األسباب  من   )2018( موىس  يضيف  كام  والصحية،  والعقلية  النفسية  وقدراته  استعداداته 

انخفاض الدافعية، وقصور مستوى الطموح، ومعوقات مرضية نفسية. وكذلك أشار العبادي 

وزكريا )2014( إىل عوامل شخصية ترتبط باملعلم كانعدام لغة الجسم واإلمياءات، فهي مهمة 

لتوصيل املعلومات لدى الطالب وانعدامها يعيق العملية التعليمية، كام أكد )أبو البرش، 2013( 

سبب اإلهامل األرسي يف املتابعة واالستذكار للطالب، وكذلك االزدحام الكبري يف الصفوف 

الدراسية، مام يجرب املعلم عىل إهامل عدد من الطالب والعجز عن متابعتهم.    

ثالًثا: ما النامذج النظرية لعوامل الفاقد التعليمي؟ 

الفاقد  أسباب  تفرس  التي  النظرية  النامذج  من  العديد  هناك  أن   )1998( الرشيد  ترى 

التعليمي ويرجع كل منها إىل آراء الباحثني فيها وهي:

 • Rootman,( حيث يرى رومتان )Person- Role Fit( منوذج مالءمة الدور الشخيص

1972( أن هذا النموذج يركز عىل العالقة بني الصفات الشخصية للطالب ومتطلبات 

 ،)Tinto, 1975( الدراسة يف جامعة معينة.  كام يركز هذا النموذج وفق ما يراه تنتو

وسبيدي )Spady, 1970( عىل الرتابط االجتامعي واألكادميي، فالطالب ذو املستوى 

العايل للدور الشخيص يحقق مستوًى عاليًا من االرتباط األكادميي واالجتامعي يف 

الجامعة. فالتعليم اإللكرتوين قد ال يكون مناسًبا لفئات معينة من املتعلمني )العبادي 
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وزكريا، 2014(، لذا يجب الرتكيز عىل الفجوة بني كفاءة الطالب ومتطلبات األنشطة 

)Thompson, Wehmeyer & Hughes, 2010(. فالتعليم عن ُبعد يحتاج إىل مزيد 

من الجهد والوقت لتقليل الفقد وتحسني التحصيل الدرايس.

 • Student Faculty Informal( »منوذج »االتصال غري الرسمي بني الطالب واملعلم

الرسمية  غري  العالقة  عىل  فيه   )Pascarella, 1980( باسكاريال  فريكز   )Content

الفكري  باالنسجام  الطرفني متنح شعوًرا  القوية بني  فالعالقة  واملعلم،  الطالب  بني 

والعاطفي، وتتنامى هذه العالقة عن طريق التفاعل الفكري والثقايف مام يؤدي إىل 

استمرارية الطالب يف الدراسة.

النموذج كل من فيشن •  منوذج السلوك الشخيص )Personal Behavior( تبنّى هذا 

وأجزن )Fishein & Ajxen, 1970( ويقصد به أن أي سلوك يقوم به الفرد ال بد أن 

يسبقه ميل ألداء ذلك السلوك متأثرًا بالصفات الشخصية واملعتقدات الثقافية، فالهدر 

أو الفاقد يكون نتيجة مواقف ومعتقدات مع ميل للسلوك يحل محل االلتزام، فخلفية 

الطالب ومتغريات املؤسسة تشكل عوامل عىل الطالب: مثل خلفية الطالب االجتامعية، 

ومتغريات الدميوغرافية، ومتغريات املؤسسة التعليمية.

رابًعا: ما آثار الفاقد التعليمي؟ 

هناك العديد من اآلثار التي يخلفها الفاقد التعليمي جاء أبرزها كام ييل: 

ضعف الكفاءة االقتصادية للعملية التعليمية.• 

زيادة يف نفقات التعليم بسبب زيادة سنوات التخرج، أو تأخر االلتحاق بسوق العمل. • 

نقص العائد من االستثامر يف رأس املال البرشي. • 

قصور النظام التعليمي يف مواكبة التغريات املتسارعة عىل املستوى املعريف.• 

اإلحباط النفيس لكافة أطراف العملية التعليمية )القحطاين، 2018(.• 

 كام أكد موىس )2018( عىل أن نقص العائد من االستثامر يف رأس املال البرشي، • 

يؤدي إىل التحاق أفراد ذوي إنتاجية ضعيفة بسوق العمل، باإلضافة إىل ارتفاع تكاليف 

التعليم، ألن كلفة الفاقد ميثل جزءًا من ميزانية التعليم. وكذلك يرتك آثاره عىل جوانب 

عدة اقتصادية وتربوية واجتامعية ومنها: 
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ضعف الكفاءة الخارجية للتعليم وذلك يتمثل يف عدم التناسب مع احتياجات املجتمع • 

من القوى العاملة، كوفرة القوى العاملة ولكن ال حاجة لها يف سوق العمل. 

قصور النظام التعليمي عن تقديم خدمة تعليمية جيدة. • 

فشل نظام التعليم يف جذب الطالب واستبقائهم.• 

تخلف النظام التعليمي عن مواكبة التغريات الحادثة يف املجتمع. • 

عجز النظام التعليمي عن مواجهة الطلب االجتامعي.• 

خامًسا: ما طرق قياس الفاقد التعليمي؟

لتكون  للمؤسسة،  الكمية  الداخلية  الكفاءة  قياس  خالل  من  التعليمي  الفاقد  قياس  يتم 

 ،)2018 )القحطاين،  وكيًفا  كاًم  التنمية  متطلبات  مع  متوافقة  التعليمي  النظام  مخرجات 

ويتم حساب مستوى الكفاءة الداخلية للمرحلة التعليمية من خالل حساب العالقة بني نسبة 

أن  إال   .)2014 )السيد،  القياسية  املخرجات  املدخالت/  ونسبة  الفعلية،  املخرجات  املدخالت/ 

الدورسي )2021( يرى بأنه ال ميكن قياس الفاقد التعليمي وذلك لعدم وجود أدوات دقيقة 

لقياس الفقد.   

كام ميكن قياس الفاقد التعليمي عرب عقد اختبارات مقننة تشمل أبرز املفاهيم التعليمية 

زمنية  فرتات  وعىل  معينة  أوقات  يف  وذلك  الطالب،  لجميع  املقررات  موضوعات  وتغطي 

محددة، للتمكن من حرص الفاقد التعليمي والبحث عن حلول لعالجها وإمكانية تالفيه وذلك 

بالتعاون بني الجهات الرسمية من قبل وزارة التعليم وهيئة التقويم والتدريب لتمكني معلمي 

املدارس من عقد هذه االختبارات بشكل مناسب وبآلية محددة. وقد أكد الدورسي )2021( 

بأهمية إيجاد طرق مقننة لقياس الفاقد التعليمي عىل نطاق واسع عن طريق اختبارات مقننة 

لرصد تقّدم الطالب من صف آلخر.

التدريس واملعلامت  التي يستخدمها خرباء الرتبية )أعضاء هيئة  سادًسا: ما األساليب 

واملرشفات الرتبويات( لتقليل الفاقد التعليمي؟

أفراد  التي متت مع بعض  املقابالت  بيانات محتوى  تم تحليل  السؤال  لإلجابة عن هذا 

املجتمع املستهدف، الستطالع رأيهم حول األساليب التي يستخدمونها لتقليل الفاقد التعليمي، 

والتي جاءت كام ييل: 
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الرتتيبالتكرار)العدد(أسلوب القياس

181االختبارات اإللكرتونية

142االختبارات الشفوية )األسئلة الصفية(

93األنشطة الصفية والواجبات والتكاليف

من خالل الجدول السابق ترى عينة املقابلة أن %72 من املعلامت وأعضاء هيئة التدريس 

يعتمدن عىل االختبارات )االختبارات اإللكرتونية( حيث تأيت يف مقدمة األساليب املستخدمة 

التعليم  وزارة  قدمت  حيث  الطالبات،  وأفكار  مفاهيم  رصد  يف  استخداًما  األسهل  كونها 

التعليمي ومعالجته لدى طالب  الفاقد  للتعّرف عىل  جهوًدا ملموسة يف تنفيذ برامج تعليمية 

التعليم، فقد خصصت وزارة التعليم األسبوعني املخصصني لالختبارات النهائية ملعالجة الفاقد 

عىل  الحكم  إلصدار  فقط  ليست  االختبارات  لكون  التعّلم،  تقديم  فيها  وسيستمر  التعليمي، 

مستوى الطالب، بل أيًضا ملعالجة الفاقد التعليمي )صحيفة صدى اإللكرتونية، 2020(. يليها 

االختبارات الشفهية )األسئلة الصفية( بنسبة %56 حسب ما يراه أفراد العينة املستهدفة وذلك 

لسهولة إعداداها، وعمق األسئلة يأيت حسب استجابات األفراد يف املوقف التعليمي مام يبني 

لدى املعلم موضع الفقد وقدره لدى الطالب.

وتأيت األنشطة الصفية واألعامل والتكليفات والواجبات التي يقوم بها الطالب يف املرتبة 

الثالثة وبنسبة %32، كام يتفق هذا الرأي مع ما أكدت عليه وزارة التعليم يف دورها الفعال يف 

معالجة الفاقد التعليمي للطالب عن طريق بناء وتنفيذ برامج لعالج التعرث الدرايس للطالب 

غري متقني املعايري، وتوزيعهم يف مجموعات، وإسناد تفعيلها للمعلمني وفق التخصص، وبناء 

برامج إثرائية تسهم يف تجويد تعلمهم، وتنويع أساليب الدعم املقدمة للطالب يف كل مادة 

بحيث تشمل مراجعة املفاهيم املهمة ومسابقات يف املنهج، والقراءات الحرة بشكل فردي أو 

جامعي، وتكليف الطالب بعروض تقدميية يف موضوع معني، وتطبيق أنشطة متنوعة تسهم 

يف دعم الطالب معرفًيا وعلمًيا )وزارة التعليم، 2019(.

وجاءت منصة عني )املنصة اإلثرائية للطالب( كأحد األساليب التي يستخدمها املعلمون يف 

العينة املختارة حيث يقوم املعلم بتكليف الطالب مبتابعة منصة عني للدرس املطلوب، وذلك 

لتقديم املفاهيم العلمية وإثراء املعارف املناسبة للطالب، وهذا يأيت استناًدا ملا قامت به الوزارة 

يف تقديم الخدمة التعليمية من خالل بث )24( قناة من قنوات عني التعليمية الفضائية عىل 
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فرتات متكررة خالل اليوم؛ لتغطية جميع الظروف واملراحل الدراسية وتخصيص قناة خاصة 

لكل صف درايس )صحيفة صدى اإللكرتونية، 2020(.

كام أضاف بعض أفراد عينة الدراسة بأن هناك قلة من أعضاء هيئة التدريس مّمن ينوع 

يف األساليب املستخدمة وذلك لكرثة األعباء التدريسية واملهام التي يكلف بها املعلم أثناء العمل 

عن بعد، وعرب املنصات اإللكرتونية وصعوبة تقييم الطالب واستطالع معارفهم ومعلوماتهم.

سابًعا: ما التصّور املقرتح للحّد من الفاقد التعليمي يف التعليم باململكة العربية السعودية؟  

مربرات التصور املقرتح: 

من خالل مالحظة الواقع الحايل ملخرجات التعّلم، وتفاقم الفاقد التعليمي لدى الطالب، 

وبعد االطالع عىل العديد من أدبيات الدراسة بشأن الفاقد التعليمي، نالحظ بأن مخرجات 

للحّد  النحو املطلوب ومل تحقق األهداف املنشودة، فقد تزايدت الجهود  التعلم مل تأت عىل 

اإلمكانات  باستثامر  ومروًرا  والترسب،  الرسوب  نسب  تخفيض  محاولة  من  بدءًا  الفاقد  من 

املناسبة الحتياجات  اإلنتاجية  الكفاية  بزيادة  وانتهاًء  التعليم  كفاءة  ورفع  املتاحة،  والطاقات 

التنمية وسوق العمل )موىس، 2018(. 

 وبناًء عىل ذلك فإنه يتنب أن هذا التصور تم تصميمه انطالًقا من الحاجة إىل الوصول إىل 

حالة من التوازن بني املخرجات الكمية والكيفية ملؤسسات التعليم وسوق العمل، وذلك بتفعيل 

الدور الخاص بالجهات ذات العالقة للحد من الفاقد التعليمي، ووضع اطار عام أكرث تنظياًم 

وكفاءة وفعالية للنظام التعليمي للحّد من الفاقد التعليمي.

أهداف التصور املقرتح:

باالستناد إىل املربرات السابقة وسعًيا نحو تحسني مخرجات التعلم، وتحقيق األهداف فإننا 

نرى أن هذا التصور يسعى إىل تحقيق عدد من األهداف ومنها: 

التقليل من الفاقد التعليمي لدى الطالب يف مراحل التعليم. • 

تحسني جودة األداء األكادميي لدى الطالب يف مراحل التعليم.• 

زيادة يف التحصيل األكادميي الذي يعكس النمو املعريف واملهاري والقيمي. • 

العمل عىل تحسني اإلمكانات املادية والبرشية؛ وصواًل إىل البيئة املثالية ملؤسسات التعليم.• 

تطوير مؤسسات التعليم ملواجهة متطلبات سوق العمل.• 
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خطوات التصور املقرتح: 

من أجل بناء ذلك التصور عىل أسس وقواعد منطقية؛ تم اتباع عدد من الخطوات للوصول إىل 

األهداف التي ُيسعى إىل تحقيقها من ذلك التصور، وميكن إبراز تلك الخطوات عىل النحو التايل: 

استقراء الواقع للفاقد التعليمي ومدى الحاجة لهذا التصور. • 

البحث لالستفادة من •  الصلة مبوضوع  وثيقة  والبحوث  العلمية  الدراسات  استعراض 

النتائج والتوصيات. 

بناء التصّور املقرتح من خالل األسس واملرتكزات بالجهات ذات العالقة واألهداف • 

املحددة وبطريقة علمية متسلسلة تتسم بالوضوح والدقة يف التعبري. 

تنفيذ التصّور يف املستقبل من قبل الجهات ذات العالقة وفق اإلمكانات املتاحة ومتابعتها • 

وتقييمها ومحاولة تطويره بصفة مستمرة يف ضوء املتغريات املتالحقة باملجتمع. 

التصّور املقرتح للحّد من الفاقد التعليمي عىل مستوى التعليم: 

الجهات ذات  التكامل بني  لتحقيق  النظري  الجانب  بعد االطالع عىل  التصّور  يأيت هذه 

العالقة وهي: 

الجهات العليا )وزارة التعليم(، مؤسسات التعليم )الجامعات، الكليات، املدارس، اإلرشاف 

يعطي  املجتمعية  املكونات  جميع  فتكاتف  الطالب،  األمور(،  )أولياء  األرسة  املعلم،  الرتبوي(، 

دافًعا ملواجهة الفاقد التعليمي )موىس، 2018(.

من جانب الجهات العليا )وزارة التعليم(: 

رصد ميزانيات مالمئة للجامعات والكليات واملدارس لتحقيق تعليم جيد. فُيعد الهدر • 

الرتبوي من أبرز التحديات التي تواجه نظام التمويل يف الدولة )البابطني، 2019( 

زيادة التمويل الحكومي والذي يعد املصدر الرئيس لتمويل التعليم، حيث تتحمل الدولة • 

تكاليف التعليم لحصول الطالب عىل تعليم مجاين. 

زيادة استثامرات الدولة يف التعليم، فاستثامرات التعليم تطور منظومة التعليم وتهيء • 

املناخ املالئم ملواجهة املشكالت وتحسني مستوى الخريجني البابطني )موىس، 2018(.

العمل عىل إتاحة فرص تعليم حقيقية لجميع أبناء املجتمع، وتنويع الربامج األكادميية • 

وتطبيق معايري الجودة، فتنويع نظم التعليم وبرامجه من شأنه أن يسهم يف مواجهة 



تصور مقرتح للحّد من الفاقد التعليمي لدى طالب اململكة العربية السعودية

179

  العدد 155، خريف 2022 السنة 39 | شؤون اجتامعية

التحديات املستقبلية ومواكبة ثورة املعلومات )موىس، 2018(، فتحسني كفاءة التعليم 

.)Akinsolu, 2017( يهتم بشكل رئيس بكيفية دمج املوارد لتحقيق أهداف التعليم

إدخال التقنيات الحديثة واألساليب التقنية يف التعليم، حيث تعد معينة وميرسة للتعليم • 

عن  مطلًقا  يدها  ترفع  ال  األمريكية  الحكومة  ومنها  فالحكومات   ،)2018 )موىس، 

التعليم إلدراكها بأن هذا القطاع ال يجرب أن يخضع لقانون العرض والطلب واملزايدات 

االقتصادية الهادفة للربح فقط، إال أنها ترى بأهمية التحفيز لتنويع مصادر التمويل 

وتوفري البدائل املناسبة )البابطني، 2019(.

إيجاد طرق وأساليب لقياس الفاقد التعليمي، حيث يرى الدورسي )2021( بأن البد • 

من وجود أدوات أو مقاييس لرصد نواتج التعلم، والعمل عىل اختبارات مقننة عىل 

نطاق واسع لرصد تقدم الطالب من صف آلخر.

من •  التعليم  بأهمية  الوعي  فضعف  وآثاره،  التعليمي  والفاقد  التعليم  بأهمية  التوعية 

مسببات الفاقد التعليمي )أبو البرش، 2013(، وارتفاع مستوى الوعي املجتمعي ينعكس 

إيجابا عىل تنمية املجتمع )موىس، 2018(.  

املنطلق يف •  البرشية هي  الطاقة  أن  ترى  فالدولة  للمعلم،  الجيد  األكادميي  التأهيل 

استثامر طاقتها وتتم العناية بهذه الطاقة عن طريق التعليم والتثقيف كأساس للتنمية 

العامة. )البابطني، 2019( كام أن املعلم املاهر املؤهل بشكل جيد يساهم يف تسهيل 

.Kapur, 2018(( التعليم

تخفيف األعباء التدريسية للمعلمني وأعضاء الهيئة التدريسية ليتمكن من أداء املهام • 

بشكل جيد.

واستخدام •  الصف  إدارة  من  للتمكن  الدراسية  الصفوف  يف  الطالب  عدد  تقليل 

اسرتاتيجيات التدريس وطرق التقييم بشكل فاعل.

من جانب مؤسسات التعليم: الجهات ذات العالقة )الجامعات والكليات واملدارس واإلرشاف الرتبوي(

تحسني عملية التدريس والتعلم. فيأيت دور املؤسسات التعليمية من خالل الدعم يف • 

تحسني نوعية النظام التعليمي وسد الفجوة بني مخرجات التعليم واحتياجات سوق 

العمل )األحمدي، 	201(.
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الحرص عىل ضبط الطالب وتقليل الترسب لالنتقال إىل مستويات متقدمة من التعليم • 

مبخرجات عالية الجودة.

الربط بني التعليم واملجتمع، ويأيت ذلك يف دور املؤسسات التعليمية يف الربط بني • 

التعليم واملجتمع من خالل مسئوليتها االجتامعية والتزامها تجاه املجتمع من خالل 

الربامج واألنشطة واألبحاث لتنمية املجتمع وحل مشكالته )األحمدي، 	201(.

تقديم خطة عالجية لتعويض الفاقد التعليمي، واستمرارية العمل الذي تقوم به الوزارة • 

يف تقديم برامج إثرائية ملعالجة الفاقد التعليمي )وزارة التعليم، 2019(، وكذلك توظيف 

منصات التعليم )عني( لخدمة الطالب وبث الربامج، وإمكانية التفاعل، وتفعيل أسبوعي 

االختبارات النهائية ملعالجة الفاقد التعليمي )صحيفة صدى اإللكرتونية، 2020(، حيث 

يؤكد )أبو البرش، 2013( عىل أهمية املنهج التعوييض يف استهداف الفاقد الرتبوي 

الذي فات من التعليم، واملساهمة يف التنمية البرشية واالقتصادية.

املعلم •  مكانة  فتعزيز  االجتامعية،  املعلم  ومكانة  التعليم  بأهمية  املجتمع  وعي  زيادة 

االجتامعية واملادية يسهم يف وعي املجتمع ويقلل من الدروس الخاصة وبالتايل يقل 

الفاقد )موىس، 2018(.

املنصات •  خدمات  من  فاالستفادة  الجيدة،  السمعة  ذات  التعليمية  املنصات  اختيار 

التعليمية املقدمة من املؤسسات ذات السمعة العاملية يقدم خدمات مختلفة للمعلمني 

واملتعلمني )املاليك وداغستاين، 2020(، كام أن هذا يتجاوز عقبة املعلم وعدم تأهيله 

موجهة  تفاعلية  بيئة  توفر  ماّم   .)2013 البرش،  )أبو  األكادميي  املؤهل  اختيار  يف 

للمعلم والطالب، وإرشاك الطالب يف املحتوى الدرايس، وتعميم الوصول إىل املعرفة 

باستخدام مجموعة متنوعة من األشكال الرقمية، تنويع وإثراء املصادر وخلق فرص 

للتحليل والنقاش والحوار )املاليك وداغستاين، 2020(.

التحقق من النظام التعليمي ونظام ضامن الجودة للحصول عىل أداء أكادميي جيد • 

.)Akinsolu, 2017(

تخليص املناهج التعليمية من الحشو والتضخم، فهذا يسهم يف تنقية املناهج وتحقق • 

الوظيفة التي وضعت من أجلها )موىس، 2018(.  
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من جانب املعلم: 

اختيار طرق التدريس املناسبة للمواقف التعليمية، فأساليب التدريس املناسبة متكن • 

الطالب من فهم املفاهيم العلمية بشكل جيد وتولد لديهم الحامس والحافز للتعليم 

طرق  من  االستفادة  يجب  التعليمي  الفاقد  تخفيف  أجل  فمن   .Kapur, 2018((

املسابقات وورش  وتنظيم  الجيدة،  التقييم  وأدوات  املبتكرة،  التدريس  واسرتاتيجيات 

أبرز  من  الالزم  الدعم  وتقديم  التدريس  بطرق  فاالعتناء   ،)1998 )الرشيد،  العمل 

الحلول ملعالجة الفاقد التعليمي )أبو البرش، 2013(، وكذلك استخدام طرق التدريس 

تتيح  أن  شأنها  من  2013(؛  والتوم،  )الطابوين  الجاذبة  التعليمية  والوسائل  املشوقة 

للطالب الفرصة يف اختيار ما يناسب رغباته وقدراته )موىس، 2018(.

اختيار طرق تقييم مناسبة ومالمئة لقياس نواتج التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية، • 

فلحّل املشكلة القامئة عىل التعلم واملتمثلة يف ضعف مستويات التحصيل سيتم االستعانة 

بنموذج للتقويم من أجل التعلم متتد فيه التغذية لتشمل أولياء األمور من عدة جوانب:

مناذج التقييم الذايت تحت ارشاف املعلم حيث يقوم الطالب بتقييم أنفسهم دورًيا • 

بأنفسهم وذلك باستخدام سالمل التقدير األداءRubrics   يف عدة أنشطة أو ورش 

عمل أو أوراق عمل لتقيس املعارف واملهارات املطلوبة ويتم اطالع أولياء األمور عليها.

وتتكرر •  الدرايس،  الفصل  ونهاية  أثناء  للطالب يف  تقدم  الطالب  أداء  تقدير  بطاقة 

ملتابعة أداء الطالب وتوضيح جوانب القوة والضعف للوقوف عليه وتحسينه، حيث تعد 

 Deslandes &( البطاقات من األدوات املهمة التي تربط أولياء األمور مع املدرسة

Rivard, 2013(  ، وكذلك مراعاة للفروق الفردية بني الطالب، وعدم استخدام الشدة 

الطالب  شخصية  مكونات  لجميع  ومراعاة   ،)2013 والتوم،  )الطابوين  الطالب  عىل 

)موىس، 2018(.

التعلم •  املعلمني يف مجتمعات  النظرية والتطبيق، فلذا يأيت إرشاك  الفجوة بني  ردم 

املهنية لتسهم يف تطوير نوعي مهني، وهذا من شأنه تحسني وعي املعلمني الذايت، 

 Oyaziwo et( وزمالءوه  أويازيو  فيؤكد  للمعرفة،  وبنائهم  أفعالهم،  عىل  وسيطرتهم 

بأنها  املعلم  إرشاك  ويصف  التشاريك  البحث  املعلم يف  دور  أهمية  عىل   )al., 2020
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عملية وراء معرفية الستكشاف األفكار واملعتقدات واألفعال التي يقوم بها املعلم بطريقة 

قصدية، وهي شكل من أشكال التطوير املهني للمعلم، وتم إرشاك املعلمني بفاعلية من 

أجل وضع فرضيات تتعلق بالفاقد التعليمي والعمل يف فرق تخطيط والعمل عليها يسهم 

يف الحد منها.  فاملنصات التعليمية تتيح فرصًا حقيقية للتواصل بني املعلمني كام تحقق 

بيئة من التعلم التشاريك وتنمي مجتمعات التعّلم املهنية )املاليك وداغستاين، 2020(.

اإلعداد النفيس الجيد للمعلم والشعور باملسئولية والتفكري مبنهجية.• 

التدريب املستمر للمعلم، فتحسني مامرسات املعلم التدريسية ينعكس إيجابًا عىل أداء • 

للمعلمني يحقق  املهنية  الكفاءة  Oyaziwo et all, 2020((، كام أن تحسني  الطالب 

نتائج أفضل ))Kapur, 2018، ويحدث نقلة نوعية للتعليم، ويزيد من الدافعية للتعليم 

)املاليك وداغستاين، 2020( 

فاملنصات •  التعليمية،  العملية  لدعم  التعليمي  املوقف  يف  التعليمية  الوسائل  توظيف 

التعليمية تتيح للمعلمني التقنية وأدوات التعلم الستخدامها يف تحسني عملية التعليم 

)املاليك وداغستاين، 2020(. 

من جانب الطالب:

التفكري •  الناقد،  التفكري  املستمر،  التعلم  الذايت،  التعلم  مفاهيم  تعزيز  إىل  السعي 

اإلبداعي. 

امتالك الوعي الذايت بالحقوق والواجبات التي يقوم بها.• 

تحيل الطالب بالقيم اإلسالمية ومبادئ الرتبية كاألمانة واملصداقية والعدالة والشفافية • 

واالحرتام وتقبل الرأي والرأي اآلخر. 

إرشاك الطالب يف املحتوى الدرايس ومساهمتهم يف إثراء الدروس وتقدميها مام • 

يعزز الثقة.

شحذ الهمة وتحقيق الدافع نحو التعلم، فريى )موىس، 2018( بأنه يجب عىل الطالب • 

امتالك سامت الجد واالجتهاد، وزيادة الدافعية نحو التعلم، فتوجيه املتعلم نحو الرقي 

بنفسه ملستويات أعىل يكتسب خربات تجعله إيجابيا معتمدا عىل ذاته.

امتالك الطالب املهارات األكادميية والحياتية التي تعينه عىل تحقيق األهداف.• 
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التزام الطالب بالفصول االفرتاضية والجدول الدرايس، مع منحهم الحرية بالحوار • 

واملناقشة، ففي روما يسمــح للطــــالب بالتحدث واملناقشة بحريـــة مام يحد من 

)Oyaziwo et all, 2020( أسباب الفشل األكادميي

االنضباط يف صفوف الدراسة والحرص عىل االلتزام بالوقت وتهيئة البيئة املناسبة لتحقيق • 

فائدة أكرب، فاالنضباط يف الفصول عامل رئيس للطالب )الطابوين والتوم، 2013(.

عىل •  والعمل  والعملية  العلمية  للمهارات  وتطبيقه  والتكاليف  للواجبات  الطالب  أداء 

اإللكرتوين  التعليم  يف  مزورة  واجبات  تقديم  للطالب  ميكن  حيث  بذاته،  تحسينها 

)العبادي وزكريا، 2014(. 

التواصل بشكل فعال مع املعلم والزمالء، فالتواصل الفاعل مع األقران يحقق الفائدة • 

بشكل جيد )الطابوين والتوم، 2013(.

من جانب األرسة: 

تعزيز دور األرسة يف دعم التعليم ومواجهة املشاكل التي تقف تجاه تعلم األبناء، حيث • 

يأيت مجلس شؤون األرسة للرقي باألرسة وتعزيز مكانتها لبناء مجتمع سليم وفاعل، 

ملواجهة التحديات والتحوالت يف املجتمع )مجلس شؤون األرسة، 2021(.

إجراء برامج توعية مكثفة ألولياء األمور لدعم األبناء يف التعليم، فمناقشة املشكالت • 

التعليمية  واملؤسسات  األمور  أولياء  بني  الفعال  واالتصال  الطالب،  منها  يعاين  التي 

تسهم يف عالجها )الطابوين والتوم، 2013(.

التأكيد عىل أهمية التعليم، واآلثار السلبية املرتتبة عىل الرسوب والترسب من الناحية • 

النفسية والصحية. 

تهيئة الجو املناسب واملريح يف املنزل، أهمية خلق جو اجتامعي مريح ومقبول داخل • 

للتعلم، وخلق جو  بيئة مشجعة  وتعزيز  املنزل  تهيئة مرافق   .Kapur, 2018(( املنازل 

أرسي مالئم للدراسة )الطابوين والتوم، 2013(. 

مشاركة التعليم مع األبناء، فالتعليم اإللكرتوين ميتد فيه التعليم ملحيط األرسة، ويزيد • 

وزكريا،  )العبادي  التعلم  إدارة  يف  األمور  وأولياء  واملتعلمني  املعلمني  مشاركة  فيه 

.)2014
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توصيات البحث: 

الخدمات •  من  متقدم  مستوى  لتحقيق  الجهات  مختلف  بني  التكاميل  العمل  رضورة 

وحل املشكالت. 

التوعية بأهمية الفاقد التعليمي الذي ميكن مبوجبه توجيه التعليم بشكل عام للتقليل • 

من الفاقد التعليمي، وتنظيم عملية التعليم.

إعادة النظر يف املناهج الدراسية يف كافة املراحل التعليمية لتستوعب متغريات العرص • 
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A Proposal Reducing the 
Educational Wastage of Students 

in Educational Institutions.

Abstract:
The study aims to present a proposal for reducing the dropping out of students in educa-

tional institutions in the Kingdom of Saudi Arabia. To achieve the purpose of this study and 

answer its questions, the researchers used analysis of reality and research methods. Also, 

the researchers followed this research descriptive approach to identify educational wastage 

concept, limiting the factors associated with dropping out, and the main theoretical models 

for educational wastage factors. Then, clarifying the mechanism to diagnose educational 

wastage. Moreover, the scout method has been used to soliciting views from the faculty, 

supervisors and teachers about the methods used to reduce educational wastage, and 25 

education experts were intentionally chosen. 

The study revealed an illustrated proposal for reducing educational wastage as a partici-

patory process between authorities concerned such as the Ministry, specialized bodies such 

as colleges, educational supervision, or schools, and those involved in the educational pro-

cess such as the teacher, the family, and the student. It also included extrapolating reality to 

educational wastage, reviewing scientific studies, and relying on the scientific foundations 

and foundations of relevant authorities. So, the integration of roles for all elements of society 

gives the motive to confront the educational wastage.

Key Words: Educational Wastage, dropping out, educational system.
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