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ومق'&حات ) 19-كوفيد(مشكالت تفاقم الفاقد التعلي�� 
	 ظل جائحة 
يعالج/ا بمرحلة التعليم الثانو بدولة الكو2ت من وج/ة نظر الطالب 

  واملعلم9ن واملوج/9ن

  .الرشيديالعنـود حمد مقبـل 

اه 
	 امل Fس ال'&بية Dسالميةردكتو رناHI وطر تد 2ة، Lلية ال'&بية، ق   .رجامعة Dسكند

  com.outlook@noud3al.dr: الQ&يد Oلك'&وNي

اســـة إ"ـــ!  عـــرف مـــشكالت تفـــاقم الفاقـــد التعليـــ� �ـــ
 ظـــل جائحـــة  ) 19-+وفيـــد(ر'ـــدفت الد
Aت مـن وج:ـة نظـر يومق=>حات عالج:ا ل89د من الفاقد التعلي� بمرحلة التعليم الثانو بدولة ال0و

ـــد التعليــــ� اســــة إ"ــــ! املــــنHI , +ــــل مــــن الطــــالب واملعلمــــCن واملــــوج:Cن ل89ــــد مــــن الفاقـ رواســــKندت الد
، م0ونـة مـن )19-+وفيـد(الوصفي إلعداد اسKبانة بمشكالت تفاقم الفاقد التعلي� �ـ
 ظـل جائحـة 

Uعة مجاالت تتعلق بــ  ة التعليميـة وZـاملعلم واملـتعلم واملXYـاج الد(رأ فقـرة ) 65(، تفـرع مXYـا )را^ـ[�ر\دا
نــا، وتــم تطبيق:ــا عbــ! عينــة م0ونــة مــن  ) 145(وملــشكالت تفــاقم الفاقــد التعليــ� �ــ
 ظــل جائحــة كر

'م عشوائيا من جميع محافظات دولة ال0وAت طالبة من طالبات ) 266(و, رمعلما وموج:ا تم اختيا
انيــــــة بنــــــات، ـــامج , وثانوAـــــة الفر ـــل البيانــــــات باســـــتخدام برنـــ ، ) SPSS(التحليــــــل \حــــــصاmي وتـــــم تحليـــ

اسة إ"! أن أكs> املشكالت الr� تزAد من حدة الفاقد التعلي� بنظام التعليم الثانو  يوتوصلت الد ر
ف الطــــالب النفــــسية،  ســــية باألuــــشطة وZظــــر ة املد وبدولــــة ال0وAــــت تمثلــــت �ــــ
 غيــــاب ا'تمــــام \دا ر ر

"ـــ
 (العالقــة الت0امليــة وغيــاب . وســلبية املعلمــCن تجــاه التعلــيم املــدمج وعــدم فعاليتــھ وبــCن املعلــم و

 من شأ~Xا ان ترفع من استجابة الطلبة للتعلم، وأن {عض ). }مرbعدام وجود ب�ئة  عليم تفاعuوا

اسية تحتاج لتطبيقات عملية يفتقر إل�Xا النظام التعلي� ا�8ـا"
، وأن محتـو {عـض:ا  ىاملنا�H الد ر
ات  والوقاmع و}حداث املستمرة �ـ
 العـالم، وال  ـساعد ريحتاج إ"!  غC> شامل لعدم مواكبتھ للتطو

اســة إ"ـ! {عــض املق=>حــات ل89ـد مــن الفاقــد التعليـ� ومــن أ'م:ــا  راملعلـم عbــ! \بـداع، وتوصــلت الد
تفعيــل التعلــيم املتمــازج، وتــوفC> نمــاذج مختلطــة مــن التعلــيم وتــضمCن بــرامج لــدعم  علــم اللغــات، 

�س املـساند والتعليم ا ســة الرس�رودعـم التـد  .رلصيفي وZــرامج تنفذ {عــد دوام املد

 ي نظام التعليم الثانو،مق=>حات العالج، لفاقد التعلي�  مشكالت تفاقم ا:الSلمات املفتاحية
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Problems of Educational Loss Exacerbation in Secondary 
Education in Light of (Covid-19) Pandemic and Suggestions 
of Treatment in the State of Kuwait from the Viewpoints of 

Students, Teachers and Supervisors 

Al-Anoud Rashidi. 

PhD in Curricula and Teaching Methods of Islamic Education, 
Faculty of Education, Alexandria University. 

Ministry of Education, State of Kuwait 

Email: dr.al3noud@outlook.com 

ABSTRACT 
         The present study aimed to identify the problems of exacerbating 
educational loss in light of the pandemic (Covid-19) and present some 
proposals of treatment to reduce educational loss in secondary 
education in the State of Kuwait from the viewpoints of students, 
teachers and supervisors. The study made use of the descriptive 
approach to develop a questionnaire concerning the problems of 
exacerbating educational losses in light of (Covid-19) pandemic. The 
questionnaire consists of four dimensions related to (the educational 
administration, teacher, learner, and the curriculum), and (65) sub-
items, and it was administered to a sample consisting of (145) teachers 
and supervisors who were randomly selected from all governorates of 
the State of Kuwait, and (266) female students from Al-Farwaniyah 
Secondary School for Girls. The data was analyzed using (SPSS), and 
a number of results were revealed. The most severe problems that 
exacerbate educational losses in the secondary education system in the 
State of Kuwait were the absence of school administration interest in 
activities and students' psychological conditions, and teachers' 
negativity towards blended education and its ineffectiveness. 
Furthermore, there were no integrative relationship (between the 
teacher and the parents). Moreover, there was clear absence of 
interaction in the learning environment that would raise students’ 
response to learning, and that some curricula need practical 
applications that the current educational system lacks, and that the 
content of some of them needs a comprehensive change because it 
does not keep pace with developments, facts and ongoing events in the 
world, and does not help the teacher to innovate. The study also 
provided some proposals to reduce educational losses, the most 
important of which are activating blended education, providing mixed 
models of education, including programs to support language learning, 
supporting teaching and summer education, and implementing 
programs after the official school hours. 

Keywords: Problems of Educational Loss Exacerbation, Treatment 
Proposals, Secondary Education System. 
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 :مقدمة

ة التعليمية أو  ^[�(ر عت�> ظا'رة الفاقد التعل� أو ما �عرف با��سا واحدة من ) رال:در املد
املــشكالت ا��طCــ>ة الrــ� تواجــھ القطــاع التعليــ� �ــ
 مختلــف منــاطق العــالم، إذ لــم تقتــصر أضــرار 
جات ـــل أثـــــرت �ـــــ
 جميـــــع القطاعـــــات بـــــد ــــط، بــ ونـــــا عbـــــ! �قتـــــصاد العـــــال� فقـ ـــشار فCـــــ>وس +و رانKــ

ّ ّ  ر
متفاوتــة، ومــن أكs>'ــا تــأثرا التعلــيم؛ إذ أدت املرحلــة }و"ــ! مــن تفــ�[� الفCــ>وس إ"ــ!  عطــل الــتعلم، 

ّ ّ ّ ً ّ

ا عbـ! مختلـف }صـعدة ضـمن ا��تمـع التعليـ�، وصـار مـن  ّوتوقفھ مـدة مـن الـزمن، مـا أ�8ـق ضـر ُ ًر ً ّ

اســة بـــأي شــ0ل مـــن }شــ0ال Aــة  ـــساعد عbــ! اســـتمرار الد ر البحـــث عــن حلـــو فو رالــضر ّ ر لو ، و+ـــان ي
ا��يــار املتــاح 'ــو �ســتعانة {ــشبكة \ن=>نــت، وتطبيقــات التواصــل �جتمــا£
؛ مــن أجــل بنــاء نمــط 
ك أي فجوات قـد تحـصل {ـس¨ب التوقـف املفـا¦¥ عـن الـتعلم، فجـاء التعلـيم عـن {عـد  ُ علي� يتدا ّ

ر ّ

ا ت ظــا'رة الفاقــد التعليــ� بقــوة �ــ
 معظــم أنحــ ^ــ[�، وZــر زبــديال مؤقتــا للتعلــيم املد ّ ر ً ً
ء العــالم خــالل 
س وا��امعات، وما تخلل:ا مـن تحـو مـن التعلـيم  افق:ا من إغالق طوAل للمدا ونا وما  لجائحة +و ر ر ر

لالوجا¬
 إ"! التعليم عن {عد دو استعداد وجا'زAة مسبقCن �
 بداية 'ذا التحو  .ن

ات }ساسـية الrـ� لـم يـتم ف وامل:ـا ة إ"! أن عملية إعادة بناء املعـا روال بد من \شا ر   علم:ـا، ر
وAمكـن النظـر إل�Xــا عbـ! ا~Xــا فقـدت، تحتــاج أوال، وقبـل +ــل ـ[�ء، إ"ــ! تحديـد uــسبة الفاقـد التعلــ� 
ف واملفــا'يم }ساســية {ــس¨ب عـــدم  رلــدى املتعلمــCن بنــاء عbــ! مـــا يفقدونــھ أو ال يتعلمونــھ مــن املعـــا ً

ة التعليميـة املعرفيـة ألي سـ¨ب +ـان، وتوظيـف أدوات قيـاس ترZوAـة  فعالـة، و�سـKناد راكتمال الـدو
اسة معمقة، و'ذا يتطلب أيضا وقتا +افيا للقياس والتقييم  ّإ"! ج:د بح®� موجھ لد

ر ّ) ،
رفاء الرم¯
2021.( 

ونـا إ"ـ! مرحلـة مـن �سـتقرار، ومعـدالت شـبھ ثابتـة، قبـل بدايــة  ّومـع وصـو مراحـل وZـاء +و ر ل
ا^ـــ[� ّالعـــام الد Aا إعـــداد) 2021/2022(ر ، أصـــبح ضـــر ور³�ـــ
 {عـــض الـــدو  خطـــة عـــودة آمنـــة اللتحـــاق ل

ّ

ة +املة، بـل ظـل  ^[�، و�
 املقابل، لم يكن خيار التعلم الوجا¬
 ممكنا بصو ّالطالب بالتعليم املد ٍ ر
ً ّ ّّ

ر
ّمـــن امل:ـــم �ســـتعانة بـــالتعليم عـــن {عـــد امل=ـــ¶امن مـــع التعلـــيم داخـــل الغرفـــة الـــصفية ّ ُومـــن 'نـــا بـــدأ , ُ

تطبيق نظام الـتعلم املـدمج، الـذي يـضمن اسـتمرار 
ّ

سـة، ولكـن بطبيعـة  اسـة داخـل وخـارج املد رالد ر
ا�8ـــال ظ:ـــرت مجموعـــة عقبـــات، لعــــل أكs>'ـــا تـــأثC>ا وأ'ميـــة؛ +انـــت �ــــ
 كيفيـــة  عـــوAض الطـــالب مــــا 

ً ً

اسية السابقة، ملرحلة عود·Xم إ"!  ّفقدوه من مفا'يم، ومعلومات، ونتاجات بن�ت عل�Xا املرحلة الد ر
^[�، و'كذا جاء مف:وم  ّالتعليم املد ٍ، الذي بات متداوال {ش0ل واسع �
 }وساط )ّالتعلي�الفاقد (ر ٍ

ً

 )2021, مجد خضر.( ّالتعليمية

ونـا ة إ"! الدو امل:ـم للـتعلم املـدمج أثنـاء ف=ـ>ة +و روالبد من \شا ر ا'ـر( وكمـا ذكـر , ر , زالغرAـب 
ـــــــة ) 95, 2009 ات العلميــــ ـــا ـــــــساب الطــــــــــالب للم:ــــــــ ــــــــھ الكKــــ ه املوجــ ـــا ـــــــــدمج باعتبــــــــ ـــتعلم املـ ـــــــة الــــــــ ربأ'ميـــ ر
مـــة للوصـــو إ"ـــ! املعلومـــات، وســـوف X¹ـــدم ا�8ـــواجز والتكن لولوجيـــة ا��ديـــدة بالدقـــة والـــسرعة الال ز

ّالr� منعت الطالب من الوصو إ"! التعليم ذو الكفاءة العالية كما يمكن املؤسسات التعليمية أن  ُ ل
نت0ـــو أكsـــ> تـــأثC>ا وإيجابيـــة �ـــ
 ب�ئـــة متغCـــ>ة، فمـــن خـــالل التعلـــيم املـــدمج ســـوف ي0ـــو التعلـــيم أكsـــ > ًن

ا ا واسـتمرا ًانKـشا رً شـو«
 محمــود، (كـذلك حـدد العديـد مـن ال=>بـوCAن ممCـ¶ات الـتعلم املـدمج ومـXYم , ر
2008 ،116 (
 :    الذي حدد'ا بالتا"

نة بالتعليم \لك=>وuي وحده -   .رخفض نفقات التعلم {ش0ل 'ائل باملقا

مال½Xم وج:ا لوجھ -   .زعدم حرمان املتعلمCن من متعة التعامل مع معلم�Xم و
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 عزAـــز ا��وانـــب \uـــسانية والعالقــــات �جتماعيـــة بـــCن املتعلمـــCن ف�Xــــا بيـــXYم وZـــCن املعلمــــCن  - 
 .أيضا

نة ال0افية املقابلة +افـة �حتياجـات الفرديـة وأنمـاط التعلـيم لـدى املتعلمـCن بـاختالف  -  واملر
'م  .رمستوAا·Xم وأعما

 ام�ستفادة من التقدم التكنولو¦
 �! التصميم والتنفيذ و�ستخد - 

فع جودة العملية التعليمية ومن ثم جودة املنتج التعلي¾ وكفاءة  -  رإثراء املعرفة \uسانية و
 .املعلمCن

�س:ا إلك=>ونيا بال0امل وZصفة خاصة مثل  -  ركثC> من املوضوعات العلمية يصعب للغاية تد
ات العاليــــة واســـــتخدام الــــتعلم املـــــدمج يمثــــل أحــــد ا�8لـــــو املق=>حــــة �8ـــــل مثــــل تلـــــك  لامل:ــــا ر

 .املشكالت

لCن عــن قطــاع التعلــيم وال=>بــوCAن التفكCــ>  ة الفاقــد التعلــ�  ــستد£
 مــن املــسؤ وإن خطــو ر
، وتقــــديم  ـــد التعليــــ� بنظــــام التعلــــيم الثــــانو اســــة املــــشكالت التعليميــــة املــــس¨بة للفاقـ ي{عنايــــة لد ر

التعلــــ� لاملق=>حـــات وا�8لــــو لبيــــان كيفيــــة العمـــل عbــــ! ا�8ــــد مXYــــا، مـــع }خــــذ باالعتبــــار أن للفاقــــد 
ىأسـبابا مختلفـة، وأضـرار واuعكـسات ســلبية كثCـ>ة عbـ! مـستو الفـرد وا��تمــع عbـ! +ـل مـن املــديCن  ً

ونـا مـن ¿�ـم , القرAب والبعيد س +و رفلقد فاقم التحـو إ"ـ! التعلـيم عـن {عـد �ـ
 ظـل جائحـة فـاير و ل
س الثانوAة {ش0ل خاص الr� تواجـھ ز+واحدة من أبر املشكالت , رالفاقد التعلي� لدى طالب املدا

اســة املــشكالت التعليميــة وعالقXÁــا بالفاقــد  رالتعلــيم بدولــة ال0وAــت، ومــن 'نــا؛ يتــÂÃ لنــا أ'ميــة د
ي وتقـديم مق=>حـات ل89ــد مـن الفاقـد التعليــ� بنظـام التعلـيم الثــانو 19 –التعليـ� �ـ
 ظـل +وفيــد 

 .بدولة ال0وAت

اسة  : رمشـSلـة الد

ـــد  ــــد مـــــن الفاقــ ـــرا أل'ميـــــة إيجـــــاد حلـــــو ل89ـ ة لنظــ ـــا، وضـــــر ونــ ورالتعلـــــ� �ـــــ
 ظـــــل جائحـــــة +و ر
استعادة :  عوAضھ، فقد أطلقت اليوuس0و واليون�سف والبنك الدو"
 م:مة مش=>كة، أسمXÁا م:مة

ة كبC>ة عb! طالب املرحلـة الثانوAـة {ـش0ل خـاص، 2021التعليم  ر، إذ �ش0ل الفاقد التعلي� خطو
ة ترZوAة يجب التصدي ل:ا والعمل  نعb! حل:ا بقـدر املـستطاع، ول0ـو الفاقـد رإضافة إ"! +ونھ خسا

التعلي� من الظوا'ر السلبية الr�  عيق العملية التعليمية �
 تحقيق }'داف فال بد من تكثيـف 
ومن 'نا؛ سعت الباحثة ا"! التعرف عb! املشكالت التعليمية الr� . ا��:ود وZذل املزAد للتصدي ل:ا

يم بدولـــة ال0وAــــت، وللتــــصدي ل:ـــذه املــــش0لة، ســــعت تزAـــد مــــن حـــدة الفاقــــد التعليــــ� بنظـــام التعلــــ
اسة لإلجابة عن }سئلة التالية  : رالد


 ظل جائحة +وفيد   .1� �ي بنظـام التعلـيم الثـانو بدولـة 19 –ما مشكالت تفاقم الفاقد التعلي
 ال0وAت من وج:ة نظر +ل من الطالب واملعلمCن واملوج:Cن؟

ل واملوج:Cن حـو املـشكالت املـس¨بة للفاقـد التعليـ� 'ل تختلف استجابات الطالب واملعلمCن  .2
؟–�
 ظل جائحة +وفيد   ي بنظام التعليم الثانو
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 ظـل جائحـة +وفيـد   .3� �ي بنظـام التعلـيم الثـانو بدولـة –ما مق=>حات ا�8د من الفاقد التعلي
 ال0وAت؟

اسة ــــداف الد  : رأUــ


bاسة إ"! تحقيق ما ي  :ر    ·Xدف الد

يت املــس¨بة للفاقـد التعليـ� بنظــام التعلـيم الثــانو وأسـباXÈا مـن وج:ــة نظـر عينــة  عـرف املـشكال  -
 .من الطالب واملعلمCن واملوج:Cن

ق �ـ
 اسـتجابات الطـالب واملعلمـCن واملـوج:Cن حـو املـشكالت املـس¨بة للفاقـد   - ل عرف داللة الفـر و

 ظل جائجة +وفيد � � .Aتي بنظام التعليم الثانو بدولة ال0و19 –التعلي

ي بنظـام التعلــيم الثــانو 19 –تقـديم مق=>حــات ل89ـد مــن الفاقـد التعليــ� �ـ
 ظــل جائحـة +وفيــد   -
 .بدولة ال0وAت

اسة  :رأUـــميـــة الد


bت نحو ما يAة ال=>بية بدولة ال0و ا اسة �
 توجيھ أنظار القائمCن بو رقد تفيد 'ذه الد  :زر


 ظل جا  -� � للعمل عb! تالف�Xا والعمـل 19 –ئحة +وفيد  عرف املشكالت املس¨بة للفاقد التعلي
 .عb! مواج:XÁا


 ظل جائحة +وفيد   -� �اسة ملعا��ة الفاقد التعلي  . 19 –ر�ستفادة من نتائج الد

اسة ل89ـد مـن الفاقـد التعليـ� �ـ
 ظـل جائحـة +وفيـد   - بنظـام . 19 –ر�ستفادة من مق=>حات الد
 .يالتعليم الثانو بدولة ال0وAت

 :اسةرحدود الد

اسة عb! ا�8دود التالية  :ر     اقتصرت الد

 : اXYدود املوضوعية

 19 –�قتصار عb! املشكالت التعليمية املس¨بة للفاقد التعلي� �ـ
 ظـل جائحـة +وفيـد   
ة التعليميـــة (يبنظـــام التعلـــيم الثـــانو عنـــد +ـــل مـــن  ا^ـــ[�– الطـــالب – املعلمـــCن –ر\دا ) ر املـــنHI الد

 . ومق=>حات عالج:ا

 :  د ال]شر2ة ZشملاXYدو

 .عينة من المعلمين والموجهين بمحافظات دولة الكويت .1

 .عينة من طالبات المرحلة الثانوية بمدرسة الفروانية بنات .2

 .ثانوية الفروانية بنات بدولة الكويت: الحدود المكانية .3

 .2021-2020العام الدراسي : الحدود الزمانية .4
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اسة  :رمصط\Xات الد

 :التعلي��مشكالت تفاقم الفاقد 

، متمثلـة 19 – عـرف الباحثـة بأ~Xـا مجموعـة العقبـات والتـأثC>ات الناتجـة عـن جائحـة +وAـد 
ـــام الطـــــالب بالعمليـــــة التعليميـــــة وعــــــدم  عـــــوAض الطـــــالب مـــــا فقـــــدوه مـــــن مفــــــا'يم،  ــــدم انتظــ �ـــــ
 عـ

^ــ[ اســية الـسابقة، ملرحلـة عــود·Xم إ"ـ! التعلـيم املد رومعلومـات، ونتاجـات بن�ــت عل�Xـا املرحلـة الد ّ�، ّر
اسية ّوأدت ا"! عدم تحقيق النتاجات املطلوZة من املنا�H الد  .ر

 : الفاقد التعلي��

الفجـــوة الrــ� حـــدثت �ـــ
 الـــتعلم أي مـــا تـــم فقدانـــھ أو :  عــرف الباحثـــة الفاقـــد التعليـــ� بأنـــھ
تھ �
  علم الطلبة؛ وZالتا"
 عدم تحقق النتائج التعلمية الr� +ان مخططا ل:ا، أي الفجوة بCن  رخسا

نقـع مــا  علمــھ وتملكــھ الطالــب، وZــCن مــا يجــب أن ي0ـو متمكنــا منــھ �ــ
 صــفھ ا�8ــا"
، وذلــك نKيجــة وا
 مثل عدم حدوث التعليم، أو حدوثھ بطرAقة غC> 19 –لوجود مشكالت  عليمية نتجت عن +وفيد 

ســة، أو الÊــسيان؛ ممــا �عÉــ� أنــھ  ا^ــ[�، أو عــدم الــذ'اب إ"ــ! املد رفعالــة، أو الKــسرب، أو التــأخر الد ر
د املالية وال¨شرAةح  .ردث 'در �
 املوا

اسات السابقة رDطار النظر والد  :ي

ة إ"ـــــ! أنــــھ ال يوجـــــد نظـــــام  عليـــــ� يتــــصف بالكمـــــال أو بالكفـــــاءة التامـــــةال   , ربــــد مـــــن \شـــــا
ات ومتنوعـــة �ـــ
 م0ونا·Xـــا و}uـــشطة والعمليـــات  رفـــالتعليم عمليـــة معقـــدة متعـــددة ا��وانـــب واملـــسا

فع املـستو التعليـ� للطـالب وUش0ل محدد, املتعلقة XÈا ى، فإن إش0الية تجوAد التعليم ومحاوالت  ر
ة �'تمـام بمـدخالت العمليـة التعليميــة  وروالrـ� تمثـل 'ـدفا أساسـيا للنظــام التعليـ� قـد  عÉـ� ضــر

ً ً

ة وعوامـــل أخـــر خـــارج : ذات الــصلة املباشــــرة بـــاملتعلم مثـــل ىاملنـــا�H ومــصادر الـــتعلم واملعلـــم و\دا ر
ة التعليميـــة مثــل الــنظم �جتماعيــة و�قتــصادية الــسائدة والrــ� قــد تفــرض توج:ــات نطـاق الــسـلط

ات ا�8اجـــة لتطــــوAر التعلـــيم Zمــــا عكـــسية ملــــسـا رضـــاغطة و واليــــوم {عـــد أن وصــــل منحÉـــ¾ فCــــ>وس , ر
Aا إعداد  ، أصبح ضر ونا الوZاmي إ"! مرحلة من �ستقرار، ومعدالت شبھ ثابتة �
 {عض الدو ور³+و لر ّ ّ

خطــة عــود
ّ

 
^ــ[�، و�ــ
 املقابــل، لــم يكــن خيــار الــتعلم الوجــا¬ ّة آمنــة اللتحــاق الطــالب بــالتعليم املد ّّ
ر

ة +املـــة، بـــل ظـــل مـــن امل:ـــم �ســـتعانة بـــالتعليم عـــن {عـــد امل=ـــ¶امن مـــع التعلـــيم داخـــل  ُممكنـــا بـــصو ّ ٍ ر
ً

ّالغرفة الـصفية اسـة , ّ رومـن 'نـا؛ بـدأ تطبيـق نظـام الـتعلم املـدمج، الـذي يـضمن اسـتمرار الد
ّ داخـل ُ

 
سة، ولكن بطبيعـة ا�8ـال ظ:ـرت مجموعـة عقبـات، لعـل أكs>'ـا تـأثC>ا وأ'ميـة؛ +انـت �ـ وخارج املد
ً ً ر

اسـية  ّكيفية  عوAض الطالب مـا فقـدوه مـن مفـا'يم، ومعلومـات، ونتاجـات بن�ـت عل�Xـا املرحلـة الد ر
^ــ[�، و'كــذا جــاء مف:ــوم  ّالــسابقة، ملرحلــة عــود·Xم إ"ــ! التعلــيم املد ، الــذي بـــات )ّالفاقــد التعليــ�(ر

ّمتداوال {ش0ل واسع �
 }وساط التعليمية
ٍ ٍ

ً
. 

أوال
ً

 :مف/وم الفاقد التعلي��: 

ٌالفاقـد التعليــ�، أو مثلمـا يطلــق عليـھ أيــضا ال:ـدر التعليــ�، 'ـو واحــد مـن أشــ:ر القــضايا  ّ ًّ ُ ُ

التعليمية، وتتفق أغلب }دبيات ال=>بوAة بأن الفاقد التعلي� توفر ا��:ـود، والكفايـ
ّ ّة الزمنيـة مـن ّ

اسية؛ فصنف الفاقـد  أجل استمرار التعلم، ولكن دو تحقيق النتاجات املطلوZة من املنا�H الد
َ ّ ُ ّ ر ن

ّ
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د ال¨ــشرAة  ^ــ[�، وقلـة املــوا ، مثــل الKـسرب املد ّالتعليـ� مــش0لة خطCـ>ة، ومرتبطــة بمـشكالت أخــر ر ر
ّ ّ ّ ىّ ٍ

تفاع عدد الطالب داخل الصف الواحد من املعلمCن }كفاء، وا
ّ

ر
ّ ّ

. 

ة أيــــضا أن 'ــــذا املــــصطÂ9 لــــ�س مرتبطــــا فقــــط بف=ــــ>ة جائحــــة فCــــ>وس  ـــا وممــــا �ــــستحق \شـ
ً ً ر

ونــا، فلقـــد عرفـــھ  مجموعـــة مـــن ا��:ـــود الفكرAــة واملاديـــة الrـــ� بـــذلت �ـــ
 : " بأنــھ) 1980الرفـــا£
 (ر+و
ــــة الكميــــــة  ة +املــــــة، وذلــــــك �ــــــشمل الناحيــ ـــل التعليــــــ� دو تحقــــــق }'ــــــداف ا�8ــــــددة بــــــصو را�8قـــ ن

 ".والكيفية 

الفاقد ) Great Schools Partnership, 2013(ْف مسرد \صالح التعلي� عb! �ن=>نت وعر
ات، أو ال=>اجــــع �ـــ
 مــــستو التحــــصيل : " التعليـــ� بأنــــھ ى+ــــل فقـــدان عــــام أو خــــاص للمعرفـــة وامل:ــــا ر

ً}+ــــادي�، و0Aــــو عــــادة {ــــس¨ب ف=ــــ>ات انقطــــاع كبCــــ>ة نوعــــا مــــا أو توقــــف �ــــ
 التعلــــيم  و�ــــستخدم ". ن
 Â9لتحقيـق أ'دافـھ   " اقدف"مصط �
 مجال التعليم لوصف جوانب مختلفة من فشل نظام  علي�

)Deribe et. Al. 2015 ( 

و�عــــد الفاقــــد التعليــــ� ظــــا'رة عامليـــــة تــــؤدي إ"ــــ! فــــشل نظـــــام التعلــــيم �ــــ
 تحقيــــق أ'دافـــــھ 
س قضايا ذات صلة �
 تـوفC> جـودة التعلـيم ومـا لـ م يـتم روغاياتھ، ومن أسباب فقد التعليم �
 املدا

معا��ة 'ذه }سباب من قبل جميع أ8áاب املـص89ة �ـ
 التعلـيم فـإن uـسبة معينـة مـن املـواطنCن 
 , 2021(ىوAر ) Kaume- Mwinzi, 2017. (ىستفقد أجندة التنمية �
 ا��تمع عb! املستو الفردي

al. et.  Pier ( العام العادي 
وما  علموه أثناء قأن الفاقد التعلي� 'و الفر بCن ما يتعلمھ الطالب �
 .ا��ائحة

�ــ
 الــتعلم أي مــا تــم فقدانــھ أو : و عــرف الباحثــة الفاقــد التعليــ� بأنــھ الفجــوة الrــ� حــدثت 
تھ �
  علم الطلبة؛ وZالتا"
 عدم تحقق النتائج التعلمية الr� +ان مخططا ل:ا، أي الفجوة بCن  رخسا

منـھ �ـ
 صـفھ ا�8ـا"
، وذلـك ألسـباب نواقع ما  علمھ وتملكھ الطالـب، وZـCن مـا يجـب أن ي0ـو متمكنـا 
ا^ـ[�،  رمختلفة مثل عدم حدوث التعليم، أو حدوثھ بطرAقة غC> فعالة، أو الKـسرب، أو التـأخر الد

د املالية وال¨شرAة سة، أو الÊسيان؛ مما �عÉ� أنھ حدث 'در �
 املوا رأو عدم الذ'اب إ"! املد  .ر

ثانيا 
ً

 .العوامل املؤدية إde الفاقد التعل��/ 

ُكKــسبات تحققــت مــن التعلــيم عــن {عــد، وخــسائر وقعــت، ال ننكــر أن 'نالــك م0اســب بـCن م

ُجديدة اكKسXéا الطالب من خالل التعليم عن {عد، وZالذات �
 استخدام التكنولوجيا، إال أنھ أدى 

ـــة التعليميــــــة  ، +العالقــ ة مكKــــــسبات أخـــــر ـــ! خـــــسا ىإ"ــ 
، )بـــــCن املعلـــــم والطــــــالب(رbـــــشاط الفــــــصÊوال ،
ســية، إضــافة ل�ــ>و وأخالقيـات التعامــ ^ــ[�، و}ســاليب التعليميــة، وغC>'ــا مــن امل0اســب املد زل املد ر ر

�ع البحثية،  رسلوكيات غC> سوAة لدى البعض، +اإل'مال، والالمباالة، و�ستعانة باآلخرAن �
 املشا
ات  ات مختلفــة، وأيــضا أدى التعلــيم عــن {عــد، إ"ــ! ضــمو م:ــا ات، وفقــدان مل0ــات، وم:ــا رو�ختبــا ر رر ُ ً

ات التقنيـة، وصــعوZة تقييم:ــا، أو تطـوAر أدا½Xــا، أو الوقــوف املعل رمـCن التقليديــة، عbـ! حــساب امل:ــا
 ) 2021, عبد هللا بن حمودة.(عb! قياس:ا


 أي � �تفاع uسب الفاقد التعل رلذا؛ ف:ناك العديد من العوامل الr� يمكXYا أن  س:م �
 ا
فق التصÊيف التا"
) 2020, م:ا عبد الودود(مجتمع، ومن 'ذه العوامل ما ذكرتھ   :وو

ســة  )1 رعوامــل  عــز إ"ــ! النظــام التعليــ� واملد تــدuي جــودة العمليــة التعليميــة املقدمــة ألســباب : ى
عــدم مالءمــة املنــا�H التعليميــة، وعــدم توافق:ــا مــع ا'تمامــات واحتياجــات الطلبـــة : عــدة مXYــا
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Cات املعلم ن واتجا'ـا·Xم الـسلبية روخصائص:م، وضعف فعالية أساليب التعليم، أو تدuي م:ا
ـــزة، إ'مـــــال الفجـــــوات  ــــة وا�8فــ ـــو املتعلمـــــCن، غيـــــاب الب�ئـــــة التعليميـــــة ìمنـ نحـــــو التعلـــــيم ونحــ
ف الطالــب  والتعليميــة، ضــعف مالءمــة البــدائل التعليميــة مثــل التعلــيم عــن {عــد، إ'مــال ظــر

 .واحتياجاتھ، ضعف العالقة مع الطلبة

قتــصادي للدولــة ومــا يرافقــھ مــن ضــعف الــدخل، ىتــدuي املــستو �: ىعوامــل  عــز إ"ــ! ا��تمــع  )2
سة، وعدم توفC> التعليم ا��اuي تفاع ت0اليف املد روالفقر، وانKشار البطالة، وا  .ر

ضــــعف الــــو£
 أو القناعــــة بأ'ميــــة التعلــــيم وقيمتــــھ، تــــدuي الــــدخل، : ىعوامـــل  عــــز إ"ــــ! }ســــرة  )3
ة  ع ـــاث، عــــدم متا{عــــة ورا��:ــــل، عــــدم �'تمــــام بــــاملتعلمCن، انKــــشار فكــــرة عــــدم ضــــر ـــيم �نـ لـ

 .}والد

القناعة بقيمة التعليم وأ'ميتھ، تدuي الدافعية للتعلم، / تدuي الو£
: ىعوامل  عز إ"! املتعلم  )4
ة عb! التكيف ، التغC>ات النفسية، عدم القد سة، الغياب املتكر رالنفو من املد رر  .ر

ئعوامـــل  عـــز إ"ـــ! الطــــوار  )5 وانKـــشار }مـــراض، وحــــدوث ئ ـــشمل 'ـــذه الطـــوار �ضــــطرابات، : ى
سـة  مـات، وAرافق:ـا غيـاب عـن املد ث سواء +انت طبيعية أو من صنع \uـسان، وكـذلك أ ر+وا ز ر

 .وتوقف العملية التعليمية لف=>ات طوAلة، وuسيان ما تم  علمھ قبل حدوXîا

ثالثا
ً

ياملشكالت الjـ� تز2ـد مـن حـدة الفاقـد التعلي�ـ� بنظـام التعلـيم الثـانو بدولـة / 
  .الكو2ت

مــة مــر XÈــا التعلــيم والــتعلم خــالل قــر مــن الــزمن  ونــا �ــ
 أســوأ أ نلقــد  ــسب¨ت جائحــة +و
ّ

ز ر
ىوAفاقم �ضطراب الذي اع=> . وت89ق ا��ائحة }ضرار بحياة }طفال الصغار والطالب والشباب

مـــة التعلـــيم العامليـــة القائمـــة بالفعـــل، وAـــؤثر عbـــ!  زا��تمعـــات و�قتـــصادات {ـــس¨ب ا��ائحـــة مـــن أ
مة �
 التعلمال ونا، +ان العالم يواجھ أ ، لكن حr¾ قبل جائحة +و تعليم {ش0ل غC> مسبو

ّ
ز ر إذ +ان . ق

ن مليو طفل �
 املراحل }ساسية والثانوAة قد  سرZوا من التعليم، وZلغت معدالت فقر 258'ناك 
التعلم �
 البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 

ّ
ال �
 ، ما �عÉ� أن أكs> من نصف مجموع }طف53%

و�
 منطقة أفرAقيا جنوب الـ8ñراء، اق=ـ>ب 'ـذا . سن العاشرة ال يمكXYم قراءة نص {سيط وف:مھ
مة التعلم، ومن املرÂò أن �ستمر تأثC>'ا عb! , %90الرقم من  ونا إ"! تفاقم أ ولقد أدت جائحة +و

ّ
ز ر

يأس املال ال¨شر ل:ذا ا��يل من الطالب لف=>ة طوAلة  . ر

 عـــن الـــذ'اب إ"ـــ! - مليـــار طفــل1.6مـــن الطـــالب أو % 94وقــف  ت2020ن�ـــسان /و�ــ
 أبرAـــل
ال نحو  س عb! مستو العالم، وما زاملدا سو اليوم �
 املóـ¶ �ـ
 أجـواء يلف:ـا 700ىر ل مليو طفل يد ن رن

ات املتنوعة مـن التعلـيم عـن  س �
 عدد من ا��يا رعدم اليقCن والضبابية، ب�نما تنظر }سر واملدا ر
سـ ر{عد، أو �بتعاد عـن املد و�ـ
 الغالبيـة العظـ¾ مـن البلـدان، ال يبـدو أن ثمـة ~Xايـة , ة مـن أساسـھُ

Aـادة معـدالت الKـسرب مـن , ل:ذه ا�8الة من عـدم اليقـCن والغمـوض زوUـس¨ب ا��ـسائر �ـ
 الـتعلم، و
ّ

ة نحو   ترAليونات دوالر  �
 مستوAات الدخل 10رالتعليم، فإن 'ذا ا��يل من الطالب معرض ��سا
مــن إجمــا"
 النــاتج ا�b8ــ
 العــال�، فيمــا ســتخرج البلــدان عــن % 10قــرب مــن �ــ
 املــستقبل، أو مــا ي

ــــ! فقـــــر الـــــتعلم ــــوغ أ'ـــــداف القـــــضاء عbـ مـــــسار بلـ
ّ

ـــ! -  ممـــــا قـــــد يرفـــــع مـــــستوAات فقـــــر الـــــتعلم إ"ــ
ّ

63 .%
)
 )2021, مجموعة البنك الدو"



ومقترحات ) 19-كوفيد(ت تفاقم الفاقد التعليمي في ظل جائحة مشكال
 ...نظر الطالبعالجها بمرحلة التعليم الثانوي بدولة الكويت من وجهة 

  العنـود حمد مقبـل الرشيدي/ د
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اســة غCــ> املــسبو أثــر عbــ! جيــل +امــل، وقــد  و ــشC> التقــديرات أيــضا إ"ــ! أن  عطيــل الد
ّ ق ر

ّ ً

يطو عb! آثار طوAلة }جل، بما �
 ذلـك آثـار عbـ! الـ8ñة النفـسية والرفـاه والتÊـشئة �جتماعيـة ين
 )2021(قيون�سف للشر }وسط وشمال إفرAقيا . (وآفاق التوظيف

مــة +وفيــد  اء فيمــا يتــصل بتحقيـــق 19 -زلقــد  ــسب¨ت أ ب الــساعة إ"ــ! الــو جــوع عقــا  
ر �ــ ر ر
ومــع , > متناســب عbــ! الفئــات }شــد فقــرا و}شــد ضــعفاأ'ــداف التعلــيم الدوليــة، وأثــرت {ــش0ل غCــ

^[¾ ذلك }ساس النتعاش القطاع ·Xا عb! الصمود، وأ رذلك، أثبKت أوساط التعليم قد لكن خطر , ر
ان �
 حلقة من التأثC>ات السلبية املتمثلة �
 فاقد  ر�نزالق �
 دوامة التد'و لم يKبدد �
 ظل الدو ر

ف �جتماعيـةف0ل دوامة, التعلم و�سKيعاب �قتـصادية  عطـي -و سلبية ناشـئة عـن تـأثC>ات الظـر
مــستقبل : �8ــة عمــا يقابل:ــا مــن دوامــة إيجابيــة يمكXYــا أن تحملنــا إ"ــ! مــستقبل التعلــيم الــذي نرAــده

يتحقـــق فيـــھ  غيCـــ> شـــامل �ـــ
 تقـــديم خـــدمات التعلـــيم، وإطـــالق العنـــان إلم0انـــات }فـــراد، وتحقيـــق 

خــم ,  جميـع مجـاالت ا�8يــاة، مـن خــالل �سـKثمار �ـ
 التعلــيمالـذات {ـش0ل جمــا£
، وذلـك �ــ زوثمـة 

د غC> مستغلة يمكننا �عتماد عل�Xا من أجل إعادة �مو إ"! نصاXÈا، ل�س فقط  رغC> محدود وموا ر
وتقــع عbــ! , �ــ
 خــدمات التعلــيم }ساســية، بــل وعbــ! صــعيد التطلعــات }ساســية املرتبطــة بــالتعليم

لية الوفـــاء باملبـــادئ وتنفيـــذ \صـــالحات بحيـــث ال يقتـــصر عـــاتق ا�08ومـــات وا��ت ومـــع الـــدو"
 مـــسؤ
 
}مـــر عbـــ! اســـتعادة }طفـــال والـــشباب مـــستقبل:م املوعـــود، بـــل وAجـــد جميـــع أáـــ8اب املـــص89ة �ـــ

'ـــم �ـــ
 تحقيــــق 'ـــذا املـــستقبل ,  ومـــا {عــــد'ا19 -التعلـــيم أثنــــاء جائحـــة +وفيـــد .(رقطـــاع التعلـــيم أدوا
2020( 

) 333-297، ص ص1991ليوuـس0و \قليـ� لل=>بيـة �ـ
 الـدو العرZيـة، مكتب ال(ولقد حدد 
 :مجموعة من املشكالت والr�  عيق مسC>ة العملية التعليمية ومXYا

ســـــة -  ة املد رمــــشكالت خاصـــــة بـــــإدا س للمـــــستو العلـــــ� : ر ات املـــــدا ىو¬ـــــ
 قلـــــة متا{عـــــة إدا ر ر
ـــCن إ"ــــ! الــــسلوك \دار الKــــسلطي، Aـ يللتالميــــذ، وامليــــل لــــدى {عــــض \دا  وقلــــة ا'تمــــام ر

س بمجالس ìباء واملعلمCن لعدم ف:م:م جدوا'ا ات املدا ر{عض إدا  .ر

¬ـ
 عـدم إتبـاع }سـاليب ا�8ديثـة وإتبـاع }سـاليب التقليديـة : مشكالت خاصة بـاملعلمCن - 

 تقوAم التالميذ، وقلة استخدام الوسائل التعليمية، ضعف مواكبة {عض املعلمCن �

ات العلمية �
 مجال تخ  .صص:مرللتطو

ا^ــ[� : مــشكالت خاصــة بالتالميــذ -  رو¬ــ
 الرســوب، الKــسرب، الغيــاب، ضــعف املــستو الد ى
سCن  . رالعام لبعض الدا

اسة  اسات مثل د روUعد �طالع عb! العديد من الد اسـة دمحم , )2020(م�ساء بÉ� خلـف(ر رود
اســــة ســــالمة العóــــ¶, )2021(الزغي÷ــــ�  يود =>بوAــــة يمكــــن للباحثــــة تحديــــد أ'ــــم املــــشكالت ال, )2021(ر

يوالتعليمية الr� تزAد من حدة الفاقد التعلي� لنظام التعليم الثانو بدولة ال0وAت و¬
 عb! النحو 

  :التا"

سية )1 ة املد رمشكالت تتعلق باإلدا  : ر

ــــوح  ـــية واحـــــدة مـــــن العناصـــــر امل:مـــــة �ـــــ
 العمليـــــة التعليميـــــة حيـــــث وضـ ســ ة املد ر عت�ـــــ> \دا ر
س وتحديـ سـم ا��طـط وأسـاليب العمـل لتحقيـق رالطرAقة الr� تـدار XÈـا املـدا رد }'ـداف بوضـوح و

ســة  ة وAقــع عbــ! +ا'ــل مــدير أو مــديرة املد رتلــك }'ــداف تمثــل }ســاس الــ8ñيح لنجــاح 'ــذه \دا ر
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ا م:ما �
 العملية التعليمية  سة دو لية، وAلعب مدير املد 
 تحمل املسؤ� <Cالعبء الكب
ً ً

ر ر التعلمية / و
ه قائـــد ترZـــو مقـــيم، ف:ـــ يباعتبـــا ^ـــ[�، و'ـــو الـــذي ر ة وتÊـــسيق العمـــل املد رو الـــذي يقـــوم بKنظـــيم وإدا ر

^ــ[�، و�عمــل عbــ! تحــس�نھ، كمــا أنــھ �ــسù! لزAــادة النمــو املøــ� للمعلمــCن،  ر�ــشرف عbــ! الÊــشاط املد

 ا��ـــــسمية والعقليــــــة úــــوا ـــم مــــــن جميـــــع النــ ــــالب ومـــــساعد·Xم للXYــــــوض XÈــ ـــ! توجيـــــھ الطــ و�عمـــــل عbـــ

حية و�سا'م بدو فعا رو�نفعالية والر ل �
 إثراء املنا�H وإغنا½Xا، 'ذا باإلضافة إ"! قيامھ بKنظيم و
ســـة، و�تـــصال والتواصـــل مـــع +ـــل مـــن  ن املاليـــة باملد ة الـــشؤ ســـية، وإدا رالـــ�ûالت وامللفـــات املد ر ور
ة ال=>بوAــة ملــا فيــھ مــص89ة الطــالب إ"ــ! غCــ> ذلــك مــن امل:ــام، وإن تــأثC> املـــدير  را��تمــع ا�b8ــ
 و\دا

^[� ما يحاو التأثC> بھ عb! املعلمCن يصل إ"! +ل 'ذه ال لعناصر فاملدير يحضر معھ إ"! النظام املد ر
سية ة املد رو\دا  )2003, إبرا'يم مطاوع. (ر

سية ة املد ا مذ'ال وسر�عا �
 �تجا'ات ا�8ديثة لإلدا روش:دت }لفية الثالثة تطو ر والr� , ر
تباطـــا مباشـــر ا ب=>بيـــة }جيـــال القادمـــة �ـــ
 عـــصر رتمـــر بمرحلـــة م:مـــة ودقيقـــة؛ خاصـــة وأ~Xـــا تـــرتبط ا

ىوالـذي ال يمكـن ألي مـن القـو املاديـة أو , متغC> �سوده اسـتخدام التكنولوجيـا والتقنيـات ا�8ديثـة
ممـا يجعـل , والثقافيـة, واملتغCـ>ات �جتماعيـة, من حيث الت0لفـة �قتـصادية, ال¨شرAة التحكم فيھ

Aة للت ة م89ة وضر ر\ملام XÈذه �تجا'ات ضر ور ناسب مع املتغC>ات ا�8ديثة والr� ل:ا تأثC>'ا عbـ! و
ة ال=>بيــــة بدولــــة ال0وAــــت.(ا��تمــــع الــــذي �عــــ�ش �ــــ
 عــــصر املعرفــــة وعــــصر التغCــــ>ات الــــسر�عة ا رو , ز

2012   ( 

ة �ـــ
 أي مؤســـسة �ـــ
 توجيـــھ وتÊـــسيق ج:ـــود العـــاملCن XÈـــا    روAتمثـــل ال:ـــدف الرئ�ـــý[� لـــإلدا
سـية �ـ
 العمـل لتحقيق �'داف املÊشودة من وجود'ا، ومن  ة املد رثم ي0و ال:ـدف الرئ�ـý[� لـإلدا ر ن

تفــاع بمــستوا'ما ودمحم , يبيــومي þــ8او. (راملتواصـل وا��لــص لتحــسCن عمليrــ� التعلــيم والـتعلم و�
 )22: 2014, خاطر

مـات متجـددة كمـا  سـية إال أ~Xـا تمـر بأ ة املد زوعb! الرغم من ا��:ود املبذولة �
 قطاع \دا ر ر
اسات ا�8ديثة مثلذكر·Xا }دبيات وا  :رلد

سية تÊتج {س¨ب قلـة املـؤ'لCن للقيـادة؛ فغالبـا : سوء القيادة .1 ة املد إن العديد من مشا+ل \دا
ً

ر ر
AــــCن مــــن ذو ا���ـــ>ات الــــسابقة، ولكــــن  ســــة ملعلمـــCن أو إدا Aـــة �ــــ
 املد لية \دا يمـــا تنــــاط املــــسؤ ر ر ر و ُ

Aـــو ســـنوات العمـــل وا���ـــ>ة 'ـــذه ال  عت�ـــ> +افيـــة للقيـــام بم:ـــام املـــد لو و\دا نير، و�عÉـــ¾ املـــسؤ رن و ُ

ـــة عbـــــ! ســــــالمة  ــــ¶ون با�8افظــ نبـــــاالل=¶ام بالـــــسياسات وإن لـــــم يوافقو'ــــــا، فالقـــــادة ا��يـــــدو يتمCــ
 .النظام

تـــؤثر ب�ئـــة الــــتعلم �ـــ
 الطـــالب، حيــــث إن الغرفـــة الـــصفية التقليديــــة : ب�ئـــة الـــتعلم غCـــ> املناســــبة  .2
ملل:مـــة، إذ ال بــــد مــــن �بت0ـــار �ــــ
 تــــصميم مـــستطيلة الــــش0ل واملمـــرات الطوAلــــة لــــم  عـــد بالب�ئــــة ا

ا^[� و عز من فرصة الطالب عb! التعلم، و سا'م  زالغرف الصفية بحيث تت0امل مع املXYاج الد ر
املرافق الواسعة وال:ادئة واملناطق ا��ضراء واملرافق ا��صصة ألج:زة ا�8اسوب والتكنولوجيا 

Aادة فاعلية التعلم  .ز�
 تÊشيط و

Aا؛ حيـث تـؤدي : قلة التواصل  .3 Aـة واملعلمـCن واملـشرفCن أمـرا ضـر �عت�> التواصل بCن ال:يئـة \دا
ً ً
ر ور ُ

 
CAن إ"! حدوث سوء الف:م واملشا+ل، � �سية و\دا رقلة التواصل املنتظم وا�8ر بCن ال:يئة التد ر ّ

حـCن أن التواصـل والتفاعـل وج:ـا لوجـھ مطلـوب للمعلمـCن والتالميـذ، وUـس¨ب قلـة الوقـت املتـاح 
ً



ومقترحات ) 19-كوفيد(ت تفاقم الفاقد التعليمي في ظل جائحة مشكال
 ...نظر الطالبعالجها بمرحلة التعليم الثانوي بدولة الكويت من وجهة 

  العنـود حمد مقبـل الرشيدي/ د
 

 

 

326 

م �ستغناء عن التواصل وج:ا لوجھ ليتم حل املشكالت عن طرAق �جتماعات العامة، و عد يت
ً

 .'ذه الطرAقة أقل فاعلية ل0ل من الطالب واملعلمCن

ـــا : عــــدم اســـــتخدام التكنولوجيـــــا املناســـــبة  .4 س {ـــــشراء أدوات التكنولوجيــ ـــن املـــــدا رتقـــــوم العديــــد مــ
نلفة، ولكXYا �
 الغالب ت0و غC> مجديـة وال تـؤدي للغرف الصفية بمبالغ مالية با'ظة الثمن وم0

ســية عbــ! اطــالع ومــشاركة �ــ
 قــرار  ة املد رالقيمــة التعليميــة املرجــوة مXYــا، إذ يجــب أن ت0ــو \دا ر ن
 
الـــشراء، وال بـــد ل:ـــا مـــن التأكـــد مـــن أن أدوات التكنولوجيـــا الrـــ� ســـ�تم شـــراؤ'ا لتـــصبح جـــزءا �ـــ

ً

�ــسية ســتs> عمليــة الـــتعل العمليــة التد
ّ

ي ُم ولــن تل�ــ
 مــن العالقـــة الفاعلــة بــCن الطالــب ومعلمـــھ، ر

 .  وسKساعد املعلم �
 إثراء عملية التعلم

 :مشكالت تتعلق باملعلم9ن )2

�س عــن {عــد �ــ
 حــاالت  رلــم يكــن املعلمــو عbــ! اســتعداد +امــل للتحــو {ــش0ل مفــا¦¥ للتــد ل ن
ة �ـ
 أذ'ــ رالطـوار والــذي ســيولد عنـد uــسبة مــXYم تجرZــة سـ�ئة ســKبقى محفــو ا~Xم، إذ أن املعلــم �ــ
 ئ

 
ات متعـددة، واضـطر إ"ــ! ال�9ـوء إ"ـ! حلــو سـر�عة �ــ ونــا أصـبح مج�ـ> عbــ! إتقـان م:ــا مـة +و لظـل أ ر رز
ف غC> مواتية ، إال أن العديد من املعلمCن سيجدو 'ذه . وظر نوUغض النظر عن ذ+اء 'ذه ا�8لو ل

جدا،العملية مر'قة 
ً

�س  ألن السرعة الr� تمت �
 تنفيذ 'ذه النقلة من ا رلتعليم الوجـا¬
 إ"ـ! التـد
 
ـــ� واملــــــوظفCن والعــــــاملCن �ــــــ ــــأن الـــــدعم الفÉـــ ــــة ومــــــسبوقة، والفــــــر بــ ــــم تكــــــن متوقعـ ــــت لــ قع�ـــــ> \ن=>نــ
ات التعلـيم ع�ـ>  راملؤسسات التعليمية لم ي0ونوا عb! اسـتعداد ملـساعدة املعلمـCن وتمكيـXYم مـن م:ـا

 .\ن=>نت

�rس للعديد من املشا+ل ال�  تواجھ املعلمCن العاملCن XÈا، و عمل 'ذه ر      وتتعرض م:نة التد
ا½Xم، و'نا؛ البد من الكشف عن مثل 'ذه املشا+ل، والذي  راملشا+ل عb! التأثC> {ش0ل سل÷� عb! آ
'ا السلبية، الr� قد  عرقل  ر�عد خطوة أو"! نحو العمل عb! تحقيق +ل ما من شأنھ أن يقلل من أثا

نشكالت الrــ� يواج::ــا املعلمـو �ــ
 املراحــل ا��تلفــة أثنــاء املـسC>ة التعليميــة، لــذا فــإن الكثCـ> مــن املــ
ة مناســبة أثنــاء التعلــيم }سا^ــ[�،  رالعمليــة التعليميــة ت0ــو نا{عــة مــن عــدم تأســ�س الطالــب بــصو ن

Aــة أو مـشكالت فنيــة، ومــXYم : نوقـد قــسم البـاحثو املــشكالت الrـ� تواجــھ املعلمـCن إ"ــ! رمـشكالت إدا
ئ�ـسة ومXYــ رمـن قــسم:ا إ"ـ! محــاو  ، : ار سـية، مــشكالت مـع \شــراف ال=>بــو ة املد يمـشكالت مــع \دا ر ر

ة الصف وغC>'ا ، مشكالت �
 إدا رمشكالت مع املXYاج ال=>بو  )2008, أبو فودة. (ي

اســة  فعــت ســعد(ر     ولقـد 'ــدفت د إ"ـ!  عــرف املــشكالت ال=>بوAــة الrــ� تواجــھ , )2020, رحنــان 
ظــر'م، وZيــان أثـــر +ــل مـــن متغCــ>ات ا��ـــÊس املــوج:Cن �ختــصاصيCن �ـــ
 مدينــة حمـــص مــن وج:ـــة ن

ـــالغ  ـــل العلــــ� عbــــ! املــــشكالت ال=>بوAــــة مــــن وج:ــــة نظــــر عينــــة البحــــث والبـ وســــنوات ا��دمــــة واملؤ'ـ
، وتــم اســتخدام �ســKبانة )حلقــة ثانيــة(موج:ــا وموج:ــة �ــ
 مرحلــة التعلــيم }سا^ــ[� ) 73(عــدد'م 

جـة ��مع املعلومات، وأظ:ـرت نتـائج البحـث أن املـشكالت ال=>بو رAـة تـؤثر عbـ! العمليـة \شـرافية بد
�ــسية والÊـشاطية وقلــة ا�8ـوافز املاديــة  س التد ركبCـ>ة، وإن أ'ـم املــشكالت ال=>بوAـة ثقــل أعبـاء املـد ر
ق  Aب، كما أظ:رت النتائج عـدم وجـود فـر سCن للتد وللموجھ �ختصا�[�، وانخفاض دافعية املد ر ر

ىالrــ�  عــز ل�9ــÊس وســنوات ا��دمــة واملؤ'ــل ذات داللــة إحــصائية �ــ
 مواج:ــة املــشكالت ال=>بوAــة 
 
س واملوجـھ �ختـصا�[� �ـ Aب املوج:Cن محليا ودوليا، وإشراك املـد رالعل�، وقد اق=>ح البحث تد ر
س واملوجـھ �ختــصا�[�  رتـأليف املنــا�H التعليميـة املرفقــة الختـصاصھ وتقليــل نـصاب +ــل مـن املــد


'م +أ��اص فاعلCن �  . العملية التعليميةر{ش0ل يKيح ل:م القيام بأدوا
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 : مشكالت تتعلق بالطالب  )3

ونا بدو العالم +افة، ما بCن تأثر ��لة العمل  لغم ا��سائر املتعددة الr� سب¨تھ جائحة +و ر ر
ن�ـــ
 معظـــم القطاعـــات دو اســـت�ناء، ومـــا نجـــم عXYـــا مـــن تراجـــع مـــدخول:ا، وZـــCن العواقـــب الـــ8ñية 

�8قـت {غCـ> املل=ـ¶مCن بـاإلجراءات والتـدابC> الوقائيـة الوخيمة الr� عمت مخاوف:ا عbـ! }جـواء؛ بـل و
ات الrـ�  Aة، فيما +ان 'ذا واقع حال أغلب البلدان، لكن ال0وAت +انت ل:ا الرAادة �
 القـرا رو�ح=>ا ز

 .لاتخذ·Xا، ملواج:ة ا��ائحة ع�> ا�8لو الr� ذ'بت إل�Xا �
 ذلك

اديــــث، لل=>اجـــع الـــذي شــــ:دتھ ّوعbـــ! الـــرغم مــــن أن تـــأثر ��لـــة �قتــــصاد  ـــسيدت معظـــم }ح
بفعــل الفCــ>وس، فــإن الفاقــد التعليــ� �عــد �uع0ــاس الــسل÷� }كsــ> مالحظــة، ومــشا'دة، وتأســفا 
ً

 
^[� اليومي � رعليھ، و�عد الضرAبة الr� فرض:ا الوZاء عb! الطالب، جراء انقطاع:م عن الدوام املد ّ

س:م، والتحو للتعلم عن {عد، حفاظا عل�Xم من \ص مدا
ً ُ ل Aا، وإن ر ابة بالفC>وس الذي ال يـزال سـا

ً
ر

ه، إال أن 'نـاك 'ـوة واســعة،  ر+انـت \جـراءات املتخـذة مـن الدولــة، ¿�مـت إ"ـ! حـد كبCـ> مــن انKـشا
اسـية، وتراجعـت {ـسبXéا إ"ـ! حـد كبCـ> ن\لك=>وuـي دو متا{عـة مباشـرة , رسقطت ف�Xا مـستوAا·Xم الد

^ــــ[� يKـــيح الوقـــوف ا رللطـــالب مـــن املعلمــــCن، وحـــضو مد ي عbــــ! مـــدى اســــKيعاXÈم، ر رلواþــــÂ، والفـــو
س من عدمھ، مع ال=>ا	
 الذي حل بمعظم:م جراء ا��لوس �
 البيوت، والكسل  ّوتحصيل:م الدر و
سـية عامـة، وغCـ>ه، 'ـبط  اسية، والب�ئة املد رالذي أصاXÈم، لغياب التفاعل اليومي �
 الفصو الد ر ل

، عــن ىبمـستو {عــض الطلبــة التعليــ�، بمـا أþــ8وا معــھ مطــالبCن {ـ ة �نقطــاع الطــار ئسداد فــاتو ر
Zت نحو العامCن مة الوZاء، ملدة قا ^[�، بفعل أ رالدوام املد ز  )2021, ج�Xان شعيب.(ر

Âابــة وصــا�Aاســة أو إ"ــ! تقيــيم تجرZــة الطلبــة ومــشا+ل:م �ــ
 ظــل جائحــة ) 2020( ر      و'ـدفت د
ونــا اســة املــنHI الوصــفي التحليbــ
، وتوظيــف عــدة أدوات , ر+و انطلقــت , إحــصائيةرواســتخدمت الد

 ، ة التعليم العا"
 ملواج:ة الظرف الطار ا سمXÁا  عليمات و  �rاسة من محاولة ف:م ا��طة ال ئالد ر ر زر
اســة تطبيقيــة عbــ! طلبــة +ليــة �قتــصاد بجامعــة غردايــة ا��زائرAــة، حيــث ت0ونــت  رحيــث أجرAــت د

اسة من  عت عل�Xا اسKبانة الك=>ونيـة) 100(رعينة الد ت النتـ, زفرد و ائج أن 'نالـك تكيفـا مـع روأشـا
 <Cسم بالتفاعل غKت �rمة واستعدادا مقبو للتعلم عن {عد، وأن الطلبة يفضلو الدعامات ال ن} ل ً

ز
ىامل=¶امن؛ وأن مستو التفاعل +ان منخفضا، بCن املستوAات والتخصصات، �
 حCن يتطلب الولوج 

اســــة إ"ــــ! أ ) Moodle(إ"ــــ! منــــصة ا��امعــــة  ــا أك�ــــ> كمــــا توصــــلت الد ن 'نالــــك معيقــــات ماديــــة ردعمــ
 .وUشرAة تحد من تفاعل الطلبة مع }uشطة املتاحة �
 مختلف املنصات

كــزت  ̄ــ
 (رو Aــادة ) 2021, رفــاء الرم  
زعbــ! ثالثــة مــن أبــر }ســباب الrــ�  عتقــد أ~Xــا ســا'مت �ــ ز
ونا، بـل يمكـن  ونا، و¬
 ال تنحصر عb! جائحة +و رuسبة 'ذا الفاقد لدى الطلبة �
 ظل جائحة +و ر

 :و¬
. ين تحدث �
 حاالت آخرأ

يحـدث 'ـذا �نقطـاع عنـد إغـالق املؤسـسات التعليميـة لف=ـ>ات : ل�نقطاع املطو عن التعليم  .1
ات طوAلــة كمــا �ــ
 العطلــة الــصيفية، مــا ي=>تــب عليــھ توقــف  ج الطلبــة �ــ
 إجــا زطوAلــة، أو خــر و

ات الrــ�  علم:ــا أو إعاقــة  تحــسيXYا، وعــدم  علـــم رالــتعلم، وuــسيان مــا تــم  علمــھ، وفقــدان امل:ــا
ــــاوت �ـــــ
 الـــــتعلم بـــــCن املتعلمـــــCن، وانخفـــــاض  Aـــــادة uـــــسبة التفـ ات ا��ديـــــدة، و ــــا زاملفـــــا'يم وامل:ـ ر

 .مستوAات التعلم لدى الطلبة



ومقترحات ) 19-كوفيد(ت تفاقم الفاقد التعليمي في ظل جائحة مشكال
 ...نظر الطالبعالجها بمرحلة التعليم الثانوي بدولة الكويت من وجهة 

  العنـود حمد مقبـل الرشيدي/ د
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^ـــــ[�  .2 ـــاب املطـــــو عـــــن ا�8ـــــصص الـــــصفية : رالKـــــسرب املد س، والغيــ لإذ قـــــد يـــــؤدي إغـــــالق املـــــدا ر
ســــة أو الKـــــسرب مـــــ ن حـــــصص التعلـــــيم عـــــن {عـــــد رالوجا'يــــة إ"ـــــ!  ـــــسرب الطلبـــــة +ليـــــا مـــــن املد

 ).الKسرب �ف=>ا�[�(

ـــي أو : الفجــــوة الرقميــــة بــــCن الطلبــــة  .3 ـــذه الفجــــوة عنــــد التوجــــھ نحــــو التعلــــيم �لك=>وuـ تظ:ــــر 'ـ
التعلـيم عـن {عـد، مــا يـؤدي إ"ـ! مــستوAات الـتعلم غCـ> املت0افئـة وغCــ> العادلـة، وAوسـع مــساحة 

ح نفـــس }فــواج الطالبيـــة داخـــل ، وAفــاقم فجـــوات الــتعلم بـــCن مختلـــف شــرائ»عــدم العدالـــة«
 . البلد الواحد

 : مشكالت تتعلق بالمناهج الدراسية )4

ىعb! العملية التعليمية �
 املنطقة العرZية أقـو ” ١٩ –+وفيد “+ان التأثC> السل÷� ��ائحة 
لة �ـ
 التعلـيم �ـ
 منظمـة }مـم املتحـدة  ومنھ �
 غC>'ا من املناطق ا��تلفة �ـ
 العـالم، بحـسب مـسؤ

س وا��امعـــــات عbـــــ! \غـــــالق جـــــراء تفـــــ�[� , )اليوuـــــس0و(=>بيـــــة والعلـــــم والثقافـــــة لل ـــ>ت املـــــدا رإذ أج�ــ
ُ

س  جــاء العــالم منــذ مــا را��ائحــة �ــ
 جميــع أ وكــشفت ا��ائحــة عــن نقــاط الــضعف �ــ
 نظــام , 2020ر
 
ة عbـــ! �بت0ـــار و\بـــداع �ـــ رالتعلـــيم عbـــ! مـــستو العـــالم، إال أ~Xـــا أســـفرت أيـــضا عـــن تÊـــشيط القـــد

ً ى
 .ليم والتعلمالتع

 
اســية أمــرا حيوAــا لــصناع القــرار �ــ و�عــد إعــادة  عرAــف العمليــة التعليمــة ودو املنــا�H الد
ً ً

ر ر
املنطقــة العرZيــة، حيــث ال يــزال الــتعلم التلقيÉــ� مــتغلغال {ــشدة �ــ
 جميــع مــستوAات التعلــيم، وأدى 

ً

ا" ر
، إذ ي�ــ>ز الــدو ال:ــام لالتحــو نحــو التعلــيم الرقــ� �ــ
 كثCــ> مــن ا�8ــاالت إ"ــ!  ــسر�ع �نتقــال ا�8ــ
الــذي يمكـــن أن تلعبـــھ التكنولوجيــا �ـــ
 جميـــع مــستوAات العمليـــة التعليمـــة، فــضال عـــن ا�8اجـــة إ"ـــ! 

ً

اســية ومحــو }ميـــة الرقميــة ل0ــل مــن الطـــالب  ات لتحـــسCن املنــا�H الد رمزAــد مــن �ســKثمار واملبــاد ر
 )2021, سمر قا�[�. (واملعلمCن

نعلـــيم �ـــ
 عاملنـــا العرUـــي جديـــدة +ـــو منا��نـــا غCـــ> مـــصممة       فالتجرZـــة \لك=>ونيـــة �ـــ
 الت
ســمية أو غCـــ>  رلــتالئم خــصوصية الـــتعلم عــن {عــد واملنـــصات \لك=>ونيــة املــستخدمة ســـواء أ+انــت 

ّ


 ممـا حـو الـتعلم عـن {عـد ملـشا'د فيلمـا ترZوAــا bسـمية، فمعظـم املنـصات أغفلـت ا��انـب التفـاع
ُ ل ّ ر

�H والعمليــة ال=>بوAــة ســواء �ــ
 القطــاع العــام أو ا��ــاص عbــ! نممــال، إذ لــم يفكــر القــائمو عbــ! املنــا
را��انـــب املعنـــو للطلبـــة، فالطلبـــة بحاجـــة للـــشعو باألمـــان والطمأن�نـــة، لينـــدمجوا وAنخرطـــوا مـــرة  ي

سة والصف رأخر �
 جو املد ي. (ى رطار السم:و  )2021, ق

ديـــة املغلقـــة، لقــد وســـعت ا��ائحـــة تجرKZنــا �ـــ
 نطـــاق التعلــيم وأخرجتنـــا مـــن الــدوائر التقلي
فالطالب ìن 'و شرAك �
 العملية ال=>بوAة بحيث يحدد ما يحتاجھ و�ساعد �
 التحـضC> والبحـث 
س، لـــذا يجـــب التفكCـــ> جيـــدا قبـــل إعـــداد املنـــا�H و�ســـ=>اتيجيات وخطـــط تطبيـــق الفاقـــد  مــع املـــد

ً
ر

نالتعلي� لي0و 'ناك 'دف ومعÉ¾ وال ت0و مجرد نظرAات ال تطبق، وAجب إعادة ال تفكC> بمف:وم ن
ة عـن تحـد للطلبـة ولـ�س مـادة ل89فـظ  رالتعليم من جديد ليKناسب مـع املرحلـة القادمـة و0Aـو عبـا ن

 .فقط

 ساليب الحد من الفاقد التعليميأ/ ًرابعا 

يؤكد ال=>بوCAن أن ُخطة معا��ة الفاقد التعلي� وتراجع التحصيل }+ادي� للطالب يجب 
ؤAـــــة محـــــددة ا رأن تتـــــضمن أ'ـــــدافا و ً Aبات َ ـــدة والفئـــــة املـــــسXÁدفة، لKـــــشمل حصـــــصا إثرائيـــــة وتـــــد رملــ ً

ـــن إعـــــداد خطــــط  عليميــــة منفـــــردة للطــــالب وحــــصر نقـــــاط  اســـــتھ، فــــضال عـ ـــات ملــــا ســــبق د وتطبيقـ
ً ُ

ر



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )1(، الجزء ) 193 : (العدد
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Aـــة شـــاملة ��تلـــف املـــواد ّالـــضعف ل0ـــل طالـــب ومعا��XÁـــا، إ"ـــ! جانـــب عمـــل مراجعـــات دو وAق=ـــ>ح , ر
Aـــادة املـــدة الزمنيـــة �8ــصص اللغتـــCن الع َا���ــ>اء 

رZيـــة و\نجلC¶يـــة، و�ســتفادة مـــن خـــدمات {عـــض ز
ات الr� فقد'ا الطالب خالل الف=>ة املاضية، عb! أن يـتم  راملعلمCن {عد الدوام الرس� لتعزAز امل:ا
ّتخفـــيض نـــصاب ا�8ـــصص }ســـبو£
 ل89ــــصو عbـــ! جرعـــات إثرائيـــة مــــن تلـــك املـــواد، كمـــا طــــالبوا  ل

ـــدة، فـــــض ـــ� ل:ـــــا أفــــرع عديــ ـــات بــــال=>كC¶ عbـــــ! املــــواد الrــ ال عــــن العناصـــــر }ساســـــية �ــــ
 املـــــواد +النظرAــ
ً

ـــ> مــــن غC>'ــــا ا مــــن الــــشرح أكsـ نمــــع التنوAــــھ بأ'ميــــة التعــــاو بــــCن , ًرواملعــــادالت والقواعــــد ومنح:ــــا قــــد
ســـة وأوليـــاء }مـــو لتعـــوAض الفقـــد التعليـــ�، خاصـــة أن املعلمـــCن +ـــانوا حرAـــصCن خـــالل ف=ـــ>ة  َّاملد ً

ر ر
ل عـن ُالتعلم عن {عد عb! �نXÁاء من املقر وات التعليمية بأي ش0ل، حيـث إن و"ـ
 }مـر 'ـو املـسؤ ّر

ات +ــالقراءة والكتابــة و\مــالء وا�8ــساب،  رمتا{عــة أبنائــھ وZيــان مــدى الفقــد التعليــ�، خاصــة امل:ــا
ً

ات  .روغC>'ا من امل:ا

اســـة  اســـات الـــسابقة مثـــل د رومـــن خـــالل إطـــالع الباحثـــة عbـــ! نتـــائج الد م�ـــساء بÉـــ� خلـــف (ر
اسة , )2020( اسة سالمة العó¶, )2021(دمحم الزغي÷�رود يود يمكـن للباحثـة أن تحـدد أ'ـم , )2021(ر


bت بما يAبدولة ال0و � :أساليب ا�8د من الفاقد التعلي

ا^ـ[� أي أن ي0ـو 'نـاك توجــھ    نال=>كCـ¶ عbـ!  عـوAض الفاقـد التعليـ� مــع بدايـة العـام الد ر
شاد، وإعادة دمج ال رترZو ع�> }uشطة الالمن�Iية و\ طالب �
 مجتمعـات  عليميـة انقطعـوا عXYـا ي

ألكsــــ> مــــن عــــام ونــــصف وإعــــادة بنــــاء عالقــــات الزمالــــة والــــصداقة والقــــيم ومحاولــــة إيجــــاد مــــساحة 
سة 'وايا·Xم و}uشطة  .رلألطفال ملما

رســـد 'ـــذه الفجـــوة �ـــ
 العمليـــة التعليميـــة مـــن خـــالل التعـــاو بـــCن أوليـــاء }مـــو واملعلمـــCن    ن ّ

ا^ـ[� لـدى الطـالب والعمـل وحصر نقاط الضعف ل0ل طا رلـب تفاديـا ل=>اجـع مـستو التحـصيل الد ى ً

 .ُعb! معا��ة تلك النقاط

ىوضــع خطـــة مت0املـــة واþـــ8ة }'ـــداف وا�8تـــو والف=ـــ>ة الزمنيـــة والفئـــة املـــسXÁدفة مـــن    ُ

مـن ا�8ـصة  Aـادة  س، وذلـك عـن طرAـق ا�8ـصص \ثرائيـة و زمختلف املدا ) مـدى الـزمن التعليـ�(زر
ّل أيــام محــددة مــن }ســبوع، حيــث إن الفقــد التعليــ� الــذي حــدث مقتــصر عbــ! لــبعض املــواد خــال

ّ{عـــض املــــواد وفقـــا لكثافــــة املــــادة كحـــصص اللغتــــCن العرZيـــة و\نجلC¶يــــة، ألن 'ــــذه املـــواد ل:ــــا أفــــرع  َ ً َ ّ

ّعديـدة، فـضال عــن ال=>كCـ¶ عbـ! العناصــر }ساسـية �ــ
 املـواد +النظرAـات واملعــادالت والقواعـد وAــتم  ً

ا من الزمن �
 الشرح أكs> من غC>'امنح:ا  .ًر قد

ات الطلبة، و ��يع التعلم الذا ي -  ات، وقد رتنمية وتطوAر م:ا  .ر

 .تبÉ� اس=>اتيجيات جديدة �
 التعليم، مثل التعلم التكيفي، وإعادة  عرAف أدوار املعلم - 

مة للمستقبل، ومع عودة الطلبة للمدا -  ات ا�8ياتية الال رال=>كC¶ عb! تنمية امل:ا ز س، البد ر
Aادة دافعيXÁم  سية، و ات، إلعادة ·Xيئة الطلبة لالنخراط �
 ا�8ياة املد زمن تبÉ� مباد ر ر

 .للتعلم



ومقترحات ) 19-كوفيد(ت تفاقم الفاقد التعليمي في ظل جائحة مشكال
 ...نظر الطالبعالجها بمرحلة التعليم الثانوي بدولة الكويت من وجهة 

  العنـود حمد مقبـل الرشيدي/ د
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، واملؤســـسات    رالبــد مـــن ت0ــاتف ا��:ـــود +افـــة ســواء املؤســـسات التعليميـــة، وأوليــاء }مـــو
تمــد؛ بــل ىا��تمعيــة �ــ
 'ــذا الــصدد، مــع عــدم ال=>كCــ¶ عbــ! الكــم بمعÉــ¾ كميــة ا�8تــو التعليــ� املع

 . ال=>كC¶ عb! نوعية التعليم املقدم

لاملتا{عة املستمرة لضمان تحصيل أك�> قدر من املعرفة، ومستو  علي� معقو و�'تمـام بوضـع  ى ُ

ـــة ا�8ديثــــة املـــــشوقة، الrــــ� يمكــــن أن تقلـــــل، إ"ــــ! حــــد مـــــا، مــــن انخفــــاض املـــــستو  ىال�ــــ>امج التعليميـ ّ

 .ّالتعلي� للطالب

تKبـاين العوامــل املؤديـة إ"ــ! الKــسرب أو :  إ"ـ! الKــسرب والرســوبمعا��ـة العوامــل الrـ� تــؤدي
 يجب تحديد 'ذه العوامل بالÊسبة ل0ل طالب مر�Â والتخلص مXYا قدر \م0ـان، لذلكالرسوب، 

رعدم �نتظام �
 ا�8ضو إ"ـ! : آخذين باالعتبار أ~Xا قد  عود إ"! واحدة أو أكs> من العوامل التالية
ســـة، أو عـــدم تخـــصيص اســـة واملتا{عـــة، أو مواج:ـــة صـــعوZات �ـــ
 الـــتعلم أو راملد ر الوقـــت ال0ـــا�
 للد

ا^ــ[� ألي مــن }ســباب، أو وجــود خلــل �ــ
 النظــام التعليــ� يجعلــھ فــائق  رمعيقــات �ــ
 التحــصيل الد
وAمكـــن أن يفيـــد �ـــ
 حالـــة تــدuي التحـــصيل تنظـــيم بـــرامج خاصـــة . الــصعوZة عbـــ! الكثCـــ> مـــن الطلبــة

سا للتقوAة  .وللتعا�
 تتضمن در

^ــــ[� داخــــل الــــشعب  ى إال مــــن خــــالل الــــدوام املد ـــ ات الrــــ� ال  عطـ ال=>كCــــ¶ عbــــ! {عــــض امل:ــــا
ُّ

ر ر
ُ

ُالصفية +الكتابة واملفا'يم ال=>بوAة ومتا{عة السلوك، وصعوZة إتمام:ا من خـالل الـتعلم عـن {عـد، 

^[� وتكثيف:ا بمـا يتماـ[¾ مـع uـسب الفقـد ل0ـل طالـب  �ـ
 رولذلك وجب �'تمام XÈا أثناء الدوام املد
 �]^ رظل أن ا��انب املعر�
 ا��اص بتعليم الطالب للكتابة و\مالء �ش:د صعوZة، ومع الدوام املد ّ

ىاملعلم قادر عb! ت8ñيح }خطاء والتوجيھ املستمر لتحسCن املستو ّ ٌ. 

ال=>كC¶ عb! التطبيقـات ا��اصـة بمراجعـة مـا سـبق السـتل:ام املعلومـات الـسابقة مـن خـالل 
Aبات و}ســــئلة ات رالتــــد اســــية وقــــد ـــة د �ع صــــغC>ة ومتوســــطة وفقــــا ل0ــــل مرحلـ ر واملــــشاركة �ــــ
 مــــشا ر ّر ً َ

 .الطلبة

إن تنميـــة و£ـــ
 الطلبـــة وأ'ـــال�Xم بأ'ميـــة : رتنميـــة و£ـــ
 الطلبـــة وأوليـــاء }مـــو بأ'ميـــة التعلـــيم
Aــادة معــدالت جعــل }ســر التعلــيم ضــمن   
ه �ــ
 تحــسCن جــودة حيــاة }فــراد �ــساعد �ــ زالتعلـيم ودو ر


 املراحل }ساسية منھزأولوAا·Xا و� ¾rا حX½التعليم ألبنا <Cتوف 
 .Aادة ج:ود'ا املبذولة �

سة بإطالق برنامج لسد احتياجات الطالب من 'ذه املعرفة الr� فقد'ا خالل  ّإلزام +ل مد ر ّ

 
سة توفC>'ا من خـالل الـتعلم عـن {عـد وقيـاس مـستو +ـل طالـب �ـ ىف=>ة ا��ائحة ولم  ستطع املد ُ ّ َ ر
ات، و عوAــــض:ا بخطـــة عالجيـــة ملــــدة شـــ:رAن أو ثالثـــة أشــــ:ر وفقـــا ملـــستو فقــــد مختلـــف تلـــك ا ىمل:ـــا ً َ َ ر

اسية  .رالطالب �
 مختلف املراحل الد

لية  وممـا سـبق يتــÂÃ أن العمـل عbــ! ا�8ـد مــن الفاقـد التعليـ� �ــ
 ظـل 'ــذه ا��ائحـة مــسؤ

Uعـــــة أطـــــراف مجتمعـــــة، ¬ـــــ ـــ
 تحمل:ــــا أ ك �ــ رجماعيــــة يجـــــب أن تKـــــشا ا �ـــــ
 ذلـــــك: ر ـــ  الطلبـــــة }ســــرة بمــ

، واملعلمCن ة، واملوجھ ال=>بو سة بما �
 ذلك \دا يوأ'ال�Xم، واملد ر  .ر

 :الدراسات السابقة

اسة م�ساء بÉ� خلف -1 اسة إ"! الكشف عن املشكالت ال=>بوAة الr� تواجھ ): 2020(ر د ر'دفت الد
ة مـــن وج:ــة نظـــر املعلمـــCن س ا�08وميـــة �ـــ
 لــواء ال0ـــو رطلبــة املرحلـــة الثانوAـــة �ــ
 املـــدا  ومق=>حـــا·Xم ر

اسة، تـم اسـتخدام املـنHI الوصـفي مـن خـالل اسـKبانة مـن   فقـرة 25رلعالج:ا، ولتحقيق أ'داف الد
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�ع:ـــا عbـــ! عينـــة عـــشوائية طبقيـــة مـــن  اســـة حـــصو 348زتـــم تو ل معلمـــا ومعلمـــة، أظ:ـــرت نتـــائج الد ر
 ى، وعb! مستو ا��االت؛ حصلت)متوسطة( بتقدير 5 من 3.27عموم املشكالت عb! متوسط عام 

ــــراغ عbـــــ! أعbـــــ! متوســـــط  ــــ>ة( وZتقـــــدير 3.67مـــــشكالت أوقـــــات الفـ ، يل�Xـــــا املـــــشكالت التعليميــــــة )كبCـ
ـــا املـــــــشكالت النفـــــــسية بمتوســـــــط 3.30بمتوســـــــط  ـــ ــــل ثالثـ ــــا املـــــــشكالت �جتماعيـــــــة 3.19 وحـــ ا{عـــ ر و
ة واملعلمــــCن بمتوســــط 3.14بمتوســــط   وجميع:ــــا بتقــــدير 3.06ر؛ وأخCــــ>ا؛ املــــشكالت املتعلقــــة بــــاإلدا

ق �
 وج:ة نظر املعلمCن حـو املـشكالت النفـسية ). طةمتوس(لفظي  لكما أظ:رت النتائج وجود فر و
روالتعليميـة وال=>بوAـة، واملـشكالت ال=>بوAـة ك0ـل،  عـز ملتغCـ> ا��ـÊس، لـصا�Â الـذ+و وعـدم وجــود . ى

ق �
 وج:ة نظر املعلمCن حو جميع مجاالت املشكالت ال=>بوAة واملشكالت ال=>بوAة ك0ل،  عز  ىفر ل و
زوZيÊـت النتــائج أن أبـر املق=>حــات لعـالج للمــشكالت ال=>بوAـة، جــاء . يغCـ> املؤ'ــل العلـ�، وا���ــ>ةملت

باملرتبـة }و"ـ!، �ـ
 حـCن جـاء املق=ـ>ح الــذي " �'تمـام ب=>بيـة الـضمC> الــديÉ�"املق=ـ>ح الـذي يـنص عbـ! 
رتبــة الثانيــة، وجــاء بامل" العنايــة بحــل مــشكالت الطلبــة التعليميــة وال=>بوAــة و�جتماعيــة"يـنص عbــ! 

سـية ìمنــة للطلبـة"باملرتبـة }خCـ>ة املق=ـ>ح الـذي نــص عbـ!  واسـKنادا للنتـائج تــم ". رتـوفC> الب�ئـة املد
 .تقديم جملة من التوصيات واملق=>حات ملواج:ة مشكالت الطلبة �
 املرحلة الثانوAة

اســـة دمحم الزغي÷ــــ� -2 اســــة إ"ــــ! التعـــرف عbــــ! الفاقــــد ): 2021(رد التعليـــ� خــــالل جائحــــة ر'ـــدفت الد
ونـــا اكھ: رفCـــ>وس +و ه واســـ=>اتيجيات اســـتد رمف:ومـــھ وتقــــديره وآثـــا س بجائحــــة , ر رإذ �عــــد تـــأثر املـــدا

ُّ ُّ ُ

ونـــــا خـــــالل عـــــام  Aخيـــــة، حيـــــث اضـــــطرت 2020رفCـــــ>وس +و  ســـــابقة تا
ُ

ر دولـــــة لتعليـــــق ا�8ـــــضو 190ر
ـــار ونـــــصف طالـــــب حـــــو العـــــالم س لغالبيـــــة الطلبـــــة الـــــذين يـــــصل عـــــدد'م إ"ـــــ! مليــ لللمــــدا ـــو ر ل، وتحــ َّ

املعلمو والطلبة �
 أغلب الدو إ"! التعليم عن {عد، وتزامن مع ذلك حصو فاقد  علي� يتمثل 
َّ ل ل ُن

ات الr� +ان من ا��طط اكKساXÈا، وقد ي0و ذلك {ـس¨ب  ف وامل:ا ن�
 أن الطلبة لم يكKسبوا املعا ر ر
اسة أو {س¨ب تدuي جودة التعليم عن {عد ُ�نقطاع لعدة أسابيع عن الد ّ و�ع�> عن مقدار الفاقد .ر ُ

 
، و¬ـــ ، وللت¨ـــسيط  ـــستخدم ثالثـــة أســـاليب أخـــر ىالتعليـــ� باســـتخدام �نحـــراف املعيـــار ُي
الـــزمن (

ّوAقـدر الفاقـد التعليـ� ). ًباألش:ر و'و أكs>'ا اسـتخداما، والرتـب املئيÊيـة، وuـسبة فجـوة التحـصيل ُ

نة بCن ما اكKسبھ الطلبة خال رعادة بالفر الناتج عن املقا ق ً
³ل ا��ائحة وCZن ما يكKسبھ أقرا~Xم فعليا 

ّ�ـــ
 ســــنوات ســــابقة بتحليــــل كــــم كبCــــ> مــــن البيانــــات ا��زنــــة لعــــدة ســــنوات �ــــ
 منــــصات متخصــــصة 
ٍ
ّ

ِبـــالتقوAم، تركـــز عـــادة عbـــ! اللغـــة والرAاضـــيات
ّ ُ

اســـات إ"ـــ! أن الفاقـــد التعليـــ� يظ:ـــر .  روتوصـــلت الد ّ

ة أك�ــ> عنــد طلبـة املراحــل }وليــة، و�ــ
 مـ ِبـصو
ّ ادة الرAاضــيات أكsــ> مــن اللغـة، ولــدى الطلبــة }قــل ر

حظا أكs> من بقية الطلبة
ً

 . 
ب شـ:رAن وقـد يـصل إ"ـ! سـتة أشـ:ر، �ـ روAقدر الفاقد �
 اللغـة بمـا يقـا ّ ُ

نوAتوقع أن ي0و ل:ذا الفاقد آثار . حCن ال يقل �
 الرAاضيات عن ش:رAن وقد يصل إ"! ثمانية أش:ر ّ

ّاجتماعيـــة وáـــ8ية واقتـــصادية ّ ات ّ ر، وAقـــدر الـــبعض تلـــك ا��ـــسائر �قتـــصادية ب=>يليونـــات الــــدوال ِ
ّ ُ

�اك الفاقد التعلي ، ما لم يتم استد رلدى {عض الدو اك . ل رو�ستفاد من توج:ات الدو أن اسـتد ل ّ

اكھ،  رالفاقد س�تطلب عدة سنوات، ولذلك أقرت الدو {عض السياسات التعليمية العامة الستد ل ّ

صدت املC¶انيات، واستقطبت ا���>اء لتحديد �س=>اتيجيات ّوصعدت قض�تھ ألعb! املستو رAات، و
اك الفاقـد التعليـ� زومــن أبـر تلـك �ســ=>اتيجيات، . رالقائمـة عbـ! الــدالئل ذوات الفاعليـة �ـ
 اســتد

 ،�]� ي أو املدمج، وإعادة تحديد أولوAات املنHI، والتقوAم ال��Kيـ رسرعة العودة للتعليم ا�8ضو
�س املـــــساند ــــنوات، . روالتـــــد اك ع�ـــــ> خطــــــة لعـــــدة ســ ــــتد ــــو �ســ ٍولعــــــل مـــــن أ'ــــــم التوصـــــيات أن ي0ـ

ّ
ر ن

ِومواصـــلة �ســــKثمار �ـــ
 ا�8لــــو الرقميـــة، وتكثيــــف بــــرامج التطـــوAر املøــــ� للمعلـــم، وتطــــوAر أنظمــــة 
ّ ّ ّ ل

 .ّبيانات ذكية �
 جمع وتحليل البيانات املتعلقة بمستوAات الطلبة
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اســة ســالمة العóــ¶ -3 يد اســة إ): 2021(ر "ــ! الكــشف عــن مق=>حــات املعلمــCن واملــشرفCن ر'ــدفت الد
اسة البحث النو£
 القـائم  رال=>بوCAن ملعا��ة الفاقد التعلي� ولتحقيق 'ذا ال:دف استخدمت الد
ـــھ عbـــــ!  ـــة ا�8الــــة وتمثلـــــت }داة بمقابلــــة منظمـــــة تــــضمنت ســـــؤ� واحــــدا تـــــم طرحـ اســ ـــ! مــــنHI د رعbـ

ـــاث مختلفـــــي فــــردا مــــن املعلمـــــCن واملــــ) 17(املــــشاركCن البــــالغ عـــــدد'م  ـــوCAن الـــــذ+و و\نـ رشرفCن ال=>بـ
�ــــسية واملنــــاطق التعليميــــة �ــــ
 اململكــــة العرZيــــة الــــسعودية والــــذين تــــم  رالتخصــــصات واملراحــــل التد
'م للمــشاركة بطرAقــة مقــصودة وكــذلك باســتخدام أســلوب كــرة الــثH9، وUعــد ا�8ــصو عbــ!  لاختيــا ر

ــــائج أ ـــر تحليل:ــــــا تحلــــــيال موضــــــوعيا، وأظ:ــــــرت النتــ ن معا��ــــــة الفاقــــــد التعليــــــ� وفــــــق ىالبيانـــــات جـــ

�س ) 1: (مق=>حات املشاركCن يمكن أن تتم ع�> ستة اس=>اتيجيات ¬ راستخدام برامج وآليات التد

̂ـ[�، ) 2(املـساندة،  ا نــة ا��ـدو الد رالعمـل عbـ! مر ل تنفيــذ ) 4(تحــسCن أداء املعلمـCن والطـالب، ) 3(و
�س، ) 5(قالتقـوAم بطــر علميـة،  ن عــاو ا��:ـات ذات العالقــة بالعمليــة ) 6(رإدخــال التقنيــة �ـ
 التــد

اسة باألخذ باملق=>حات �
 بناء  ج:ا، و�
 ضوء 'ذه النتائج أوصت الد سة وخا رالتعليمية داخل املد ر ر
اسـة مماثلـة عbـ! مـشاركCن مـن  
 مختلف املواد، واق=>حت إجراء د� �ربرامج ملعا��ة الفاقد التعلي

اسـة تقــ�س واقـع الفاقــد 
 التعلــيم، ود" رمـسؤ �ــسية و ســات التد اسـة تقــ�س أثـر املما ر التعليــ�، ود ر ر
ىعليـــھ، وأخـــر تقـــ�س فاعليـــة اســـ=>اتيجيات مق=>حـــة �ـــ
 الفاقـــد التعليـــ� لـــدى الطـــالب والطالبـــات 

 . باالستفادة من مق=>حات املعلمCن واملشرفCن ال=>بوCAن

ة ابــــن ســـعيد -4 اســـة ســـا رد اســـة إ"ـــ! قيــــاس مـــستو فاعليــــة تطبيـــق ): 2021(ر ى'ــــدفت الد " لمÉــــ�ع"ر
لقياس فاعليتھ �
 معا��ة الفاقد التعلي� لدى طلبة التعلـيم العـام �ـ
 اململكـة العرZيـة الـسعودية 
واتجا'ــا·Xم نحــوه؛ إذ إن 'ــذه }ســاليب والتقنيــات  عمــل عbــ! حــل كثCــ> مــن املــشكالت التعليميــة، 

ملــتعلم أثنــاء ؛ �8ـل مــش0لة الفاقـد التعليــ� الــذي قـد يÊــشأ لـدى ا)علمÉــ�(وقـد جــاءت فكـرة تطبيــق 
مــة عbــ! }دوات ìتيــة. العمليــة التعليميــة اســة �ــ
 جمــع البيانــات الال زوقــد اعتمــدت الد �ختبــار : (ر


 واسKبانة قياس اتجاه نحو تطبيق bالتحصي)�Éا للتطبيق )علمX·وقد تم التحقق من صدق:ا وثبا ،
اسـة }ساسـ. امليداuي طالبـة ) 30(ية امل0ونـة مـن روZناء عbـ! ذلـك طبقـت 'ـذه }دوات عbـ! عينـة الد

ســــة ثانوAــــة الثامنــــة والعــــشرAن بمدينــــة الرAــــاض للفــــصل  رمــــن طالبــــات الــــصف الثــــاuي الثــــانو بمد ي
ا^[� الثاuي من العام  ق ذات داللة إحـصائية عنـد . ه1442رالد اسة إ"! وجود فر ووقد توصلت الد ر

جـا) α≥ 0.05(ىمستو الداللة  جـات طالبـات ا��موعـة التجرA¨يـة ود ربCن د ت ا��موعـة الـضابطة ر
Aــادة }ثـــر \يجــاUي نحـــو اســتخدام تطبيـــق  
 لـــصا�Â ا��موعــة التجرA¨يـــة، وbختبـــار التحــصي� 
ز�ــ

)�Éعلم (�
 معا��ة الفاقد التعلي�. 

اسة واجراءاopا  :رمنHr الد

اسة: أوال  :رمنHr الد

          
 . استخدمت الباحثة املنHI الوصفي باألسلوب املس¯

اسة وعينouامجتمع: ثانيا  :ر الد

ـــة ال0وAــــــت ـــ� ومــــــوج�� املرحلــــــة الثانوAــــــة بدولـــ اســــــة مــــــن طــــــالب ومعلـــ ـــع الد ريت0ــــــو مجتمـــ . ن
اســة عbــ!  'م بالطرAقــة العــشوائية مــن ) 470(رواشــتملت عينــة الد رطالبــا ومعلمــا وموج:ــا تــم اختيــا

 
ـــا" ــــسيم:م +التـــ اســــــة وتــــــم تقــ ـــردا للعي) 410(فــــــردا للعينــــــة �ســــــتطالعية، و) 60(رمجتمــــــع الد نــــــة فـــ
وتوþــÂ %) 35.37(معلمــا وموج:ــا بÊــسبة ) 145(و %) 64.63(طالبــا بÊــسبة ) 265(}ساســية مــXYم 

اسة }ساسية را��داو التالية التوصيف \حصاmي لعينة الد  : ل
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  )1(لجدو 

  )410= ن  ( التوصيف \حصاmي للعينة وفقا للنوع

)265=ن(عينة الطالب   
ملعلم9ن عينة ا

)145=ن(واملوج/9ن   
deجماO 

 النوع م

 ال}سبة التكرار ال}سبة التكرار ال}سبة التكرار

%67.59 98 - - ذكر 1  363 88.54%  

%100 265 ان~{ 2  47 32.41%  47 11.46%  

 
Fع العينة �ساسية وفقا للنوع) 1(شSل    زتو
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  )2(لجدو 
  )410= ن (يف Dحصا�ي للعينة وفقا للمحافظة التوص

)265=ن(عينة الطالب   
عينة املعلم9ن واملوج9ن 

)145=ن(  
deجماO 

 ا�Xافظة م

 ال}سبة التكرار ال}سبة التكرار ال}سبة التكرار

انية 1 والفر  264 99.62%  129 88.97%  393 95.85%  

%0.38 1 ا�Y/راء 2  0 0.00%  1 0.24%  

%0.00 0 الكو2ت 3  3 2.07%  3 0.73%  

%0.00 0 �حمدي 4  12 8.28%  12 2.93%  

5 	e0.00 0 حو%  1 0.69%  1 0.24%  

  
�ع العينة }ساسية وفقا للمحافظة) 2(ش0ل    زتو

تفاوت uسبة العينة وفقا للمحافظة حيث +انت أك�>'ا ) 2(وش0ل ) 2(لوAتÂÃ من جدو 
انيــــة بÊــــسب �ــــ
 حـــCن +انــــت أقــــل uــــسبة �8ـــافظr¾ ا��:ــــراء وحــــو"! بÊــــسة %) 95.85(ة و�8افظـــة الفر

  .ل0ل مXYما%) 0.24(

Fع عينة الطالب وفقا للتخصص -    :زتو

  )3(لجدو 

  )265= ن ) (طالب فقط(التوصيف Oحصا�ى للعينة وفقا للتخصص 

)265=ن(عينة الطالب   
 التخصص م

 ال}سبة التكرار
%71.70 190 العل�{ 1  
%28.30 75 �د�ى 2  
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Fع عينة املعلم9ن واملوج/9ن وفقا ل\�Q&ة -   زتو

  )4(لجدو 

  )145= ن ) (معلم9ن وموج/9ن فقط(التوصيف Oحصا�ى للعينة وفقا لسنوات اQ�Y&ة 

)145=ن(عينة املعلم9ن واملوج9ن   
 سنوات اQ�Y&ة م

 ال}سبة التكرار

%22.76 33  سنوات5 اde 1من  1  

%15.86 23  سنوات10 اde 6من  2  

%61.38 89  سنوات10أك�& من  3  

ىأخر 4    

  
�ع العينة }ساسية وفقا لسنوات ا���>ة) 3(ش0ل    زتو

تفـــاوت uـــسبة العينـــة وفقـــا لـــسنوات ا���ـــ>ة حيـــث +انـــت ) 4(وشـــ0ل ) 4(لوAتـــÂÃ مـــن جـــدو 
ينــت أقــل uــسبة لــذو �ــ
 حــCن +ا%) 21.71( خ�ــ>ة ملــدة أكsــ> مــن عــشرة ســنوات بÊــسبة يلــذوأك�>'ــا 

�ـ
 حـCن لـم يـصنف أى مـن الـسادة الطـالب وفقـا %) 5.61( سنوات بÊـسة 10خ�>ة ملدة من ستة ا"! 
  .لسنوات ا���>ة
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Fع عينة املعلم9ن واملوج/9ن وفقا للمؤUل -    زتو

  )5(لجدو 
  )145= ن (التوصيف Oحصا�ى للعينة وفقا للمؤUل العل��      

)145=ن(وج9ن عينة املعلم9ن وامل  
 ا�Xافظة م

 ال}سبة التكرار
%0.69 1 دبلوم 1  
2وس 2 ربSالو  124 85.52%  
%4.83 7 ماجست9& 3  
اة 4 ردكتو  13 8.97%  

%100 145 مجموع  
ـــا ) 6(لوAتــــــÂÃ مــــــن جــــــدو  ــــة وفقــــــا للمؤ'ــــــل العلــــــ� حيــــــث +انــــــت أك�>'ـــ تفــــــاوت uــــــسبة العينــ

Aوس بÊـــسبة  سبة ل89اصـــلCن عbــ! الـــدبلوم �ــ
 حـــCن +انــت أقـــل uــ%) 20.24(رل89اصــلCن عbـــ! الب0ــالو

 حCن لم يصنف أى من السادة الطالب وفقا لسنوات ا���>ة%) 0.24(بÊسبة �.  

سائل جمع البيانات: ثالثا   :وأدوات و

استخدمت الباحثة ��مع البيانات +ل مـن املقابلـة ال��ـصية، تحليـل الـ�ûالت والوثـائق، 
  .ياست¨ياuي الفاقد التعلي� بنظام التعليم الثانو

  .يوات اعداد است]ياNي الفاقد التعلي�� بنظام التعليم الثانوخط

اتبعت الباحثة ا��طوات التاليـة إلعـداد اسـت¨يانCن لقيـاس الفاقـد التعليـ� بنظـام التعلـيم 
س الثانوAة بدولة ال0وAت رالثانو }و موجھ ا"! الطالب، والثاuي موجھ ا"! معل� وموج�� املدا ل   :ي

 ان9ن تحديد ال/دف من Oست]ي -1

Aن عbـــــ! تحديـــــد الفاقـــــد  ــــد �ســـــتجابة عل�Xمـــــا قـــــاد ـــت¨يانCن ا"ـــــ! ان ي0ونـــــا {عـ رX¹ـــــدف كـــــال �ســ
لالتعلي� بنظام التعليم الثانو }و من وج:ة نظر الطالب والثاuي من وج:ة نظر معل� وموج��  ي

س الثانوAة بدولة ال0وAت   .راملدا

opما املبدئية  -2  روضع Oست]يان9ن 
	 صو

اسات والبحوث السابقة واملراجع الr� ا'تمت بنظام التعليم الثانو من خالل مراجعة  يالد ر
ا½Xــــم حــــو الفاقــــد التعليــــ�  لبدولــــة ال0وAــــت، واملقابلــــة ال��ــــصية ��موعــــة مــــن ا���ــــ>اء وحــــصر أ ر
ة مبدئيــة مــن  ربنظـام التعلــيم الثــانو بدولــة ال0وAــت، وخ�ــ>ة الباحثــة �ـ
 'ــذا ا��ــال تــم اعــداد صــو ي

ئ�ــــسية و¬ــــ! �ســــت¨يانCن مقــــسمة  ـــاالت  Uعــــة مجـ رإ"ــــ! أ ة (ر ـــ� املرتبطــــة بــــاإلدا ـــباب الفاقــــد التعليـ رأسـ
ســية، أســباب الفاقــد التعليــ� املرتبطــة بــاملعلم، أســباب الفاقــد التعليــ� املرتبطــة بالطالـــب،  راملد

ا^[� �شمل +ل مXYم مجموعة مـن املفـردات الفرعيـة ) رأسباب الفاقد التعلي� املرتبطة باملXYاج الد
ـــ¶ان تقــــــدير خما^ــــــ[� ) 69( بــــــھ بلغــــــت املرتبطـــــة ضــــــعت الباحثــــــة مCــ ـــدا، كبCــــــ>ة، (ومفــــــردة، و كبCــــــ>ة جـــ

  ).رمتوسط، قليلة، ل�س ل:ا دو

ـــاه و'ـــــدف  ـــو املفــــردة مـــــصاغة بأســــلوب واþــــÂ، وأن تخــــدم اتجـ اعــــت الباحثــــة أن ت0ـ نوقــــد  ر
 !úــــل مجــــال، وأال تــــو+ 
ا£ــــ! الKسلــــسل املنطقــــي للمفــــردات، وتناســــب عــــدد املفــــردات �ــــ را��ــــال، و

  .فردة بأي استجابة للمستجيبامل
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ة الثانية وضبط Oست]يان9ن -3   :راستخالص الصو

حيث قامت الباحثة بضبط �ست¨يان بحساب املعامالت العلمية لھ من صدق وثبات حيث 
ــــن  ــــالل الف=ــــــ>ة مــ ـــت¨يانCن عbــــــ! العينــــــة �ســــــتطالعية خــ ـــــق �ســـ ـــام بتطبيـ وحrـــــــ¾ ) م17/11/2021(قـــ

) م22/11/2021(ت العلميـــة لالســت¨يانCن خـــالل الف=ـــ>ة مـــن وتــم حـــساب املعـــامال) م20/11/2021(
 ¾rم28/11/2021(وح (
bوفقا ملا ي :  

  :  و�شمل: الصدق–أ 

  صدق ا�Xكم9ن  - 

!bالعينة �ستطالعية ع !bة املبدئية من �ست¨يان قبل تطبيقھ ع   رتم عرض الصو

�س ) ا�8كمـــCن( مجموعـــة مـــن ا���ـــ>اء  راملتخصـــصCن �ـــ
 املنـــا�H وطـــر التـــد ونظـــم التعلـــيم ق
 وذلـك {غـرض تــدقيق الـصياغة اللغوAـة ل0ـل مفــردة والتأكـد مـن انتما½Xـا للمجــال )1م89ـق (يالثـانو 

نھ واملوضوع فيھ، فضال عن شمو �ست¨يانCن وكفايXÁما، واضافة أو حذف أو  عديل ما ير   .ل

ذف وقد نتج عن العرض عb! ا���>اء  عـديل صـياغة {عـض املفـردات �ـ
 كـال �سـت¨يانCن وحـ
مفردات �
 +ل است¨يان وقد قامت الباحثة بإجراء التعديالت املطلوZة قبل اجراء ا��طوة ) 4(عدد 

  التالية

 صدق ZOساق الداخ�	  - 

تبـاط بــCن +ــل مفــردة ومجمـوع ا��ــال املنتميــة إليــھ وا��مــوع  رحيـث تــم حــساب معامــل �
جات �سـت¨يان ثــم مجمـوع +ـل مجــال وا��مـوع الكbـ! لــد رالكbـ! لـد جات �سـت¨يان و+انـت النKيجــة ر


bكما ي :    

  )6(لجدو 

ـــــــــ�  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــد التعلي�ــ ــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــت]يان الفاقـــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــاالت اســـ ــــــ ـــ ــــــــ ــــــردات ومجــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــاط مفـــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــ تبــ ـــــــامالت ا ـــــــــ ــــــــ ــــــــ   ر معــــ
جات  بنظـــــــــام التعلـــــــــيم ـــــــd لـــــــــد ــــــــوع الك�ــ جـــــــــات ا��ـــــــــال وا��مـ ــــع د ر الثـــــــــانو املوجـــــــــھ للطـــــــــالب مـــــ ر ي

  )30=ن(Oست]يان

ة رالعبا محر  اسر  ة  رالعبا محر  اسر  ة  رالعبا محر  اسر  ة  رالعبا محر  اسر  ة  رالعبا محر  اسر   

لا��ال �و  0.50 0.55 56 ا��ال الرا�ع 0.64 0.72 28 0.54 0.67 14 

1 0.55 0.40 15 0.50 0.44 29 0.66 0.60 42 0.64 0.60 57 0.56 0.45 

2 0.72 0.40 16 0.49 0.47 30 0.84 0.71 43 0.37 0.38 58 0.74 0.68 

3 0.73 0.39 17 0.52 0.47 31 0.60 0.48 44 0.76 0.73 59 0.74 0.67 

4 0.69 0.43 18 0.63 0.56 32 0.62 0.42 45 0.47 0.49 60 0.65 0.59 

5 0.70 0.38 19 0.60 0.61 33 0.63 0.58 46 0.57 0.58 61 0.46 0.49 

6 0.68 0.63 20 0.58 0.61 34 0.74 0.68 47 0.79 0.74 62 0.66 0.62 
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7 0.69 0.45 21 0.80 0.78 35 0.75 0.70 48 0.80 0.73 63 0.54 0.52 

 0.62 0.75 64 0.54 0.66 49 0.47 0.52 36 0.65 0.68 22 ا��ال الثاNى

 0.55 0.53 65 0.64 0.70 50 0.39 0.64 37 ا��ال الثالث 0.65 0.81 8

لا��ال �و 0.57 0.69 51 0.63 0.76 38 0.72 0.57 23 0.47 0.54 9  0.65 

��ال الثاNيا 0.39 0.52 52 0.41 0.61 39 0.55 0.56 24 0.54 0.71 10  0.89 

 0.87 ا��ال الثالث 0.57 0.73 53 0.52 0.50 40 0.49 0.61 25 0.65 0.74 11

 0.92 ا��ال الرا�ع 0.62 0.62 54 0.54 0.45 41 0.48 0.61 26 0.44 0.61 12

13 0.48 0.44 27 0.63 0.41    55 0.59 0.56   

  0.36 = )28، 0.05(ر

تباط د) 6(ليوÂþ جدو  رمعامل ا جـات ا��ـال ر ، ومعامـل )مـحر(رجة املفردة مـع مجمـوع د
جـــــات �ســـــت¨يان جـــــة املفـــــردة ومجمــــوع د تبــــاط د را ر ـــع مجمـــــوع ) اسر(ر جـــــات +ـــــل مجــــال مــ رومجمــــوع د

جــات �ســـت¨يان  تبـــاط جميــع املفـــردات وعـــدد'ا )اسر(رد ر، وAتــÂÃ مـــن ا��ـــدو أن معــامالت ا ) 65(ل
جــات ا��ــال املنتميــة إليــھ، وZمجمــوع تبــاط رمفــردة بمجمــوع د جــات �ســت¨يان وأيــضا معــامالت ا ر د ر

جات �ست¨يان قد تراوحت بCن  Uع بمجموع د جات ا��االت } رمجموع د ر و¬! جميعا ) 0.92: 0.37(ر
تباط عند مستو معنوAة ) ر(أك�> من قيمة  ىا��دولية مما �شC> إ"! داللة معامل � و�شC> ) 0.05(ر

ة لھ، وأيضا مع �ست¨يان كمـا  ـشC> ا"ـ! ا ـساق ا��ـاالت إ"! ا ساق 'ذه املفردات مع ا��ال املنتمي
  .مع �ست¨يان وZالتا"
 صدق:م جميعا

  )7(لجدو 

تبــاط مفــردات ومجــاالت اســت]يان الفاقــد التعلي�ــ� يبنظــام التعلــيم الثــانو املوجــھ  ر معــامالت ا
جات Oست]يان جات ا��ال وا��موع الك�d لد رللمعلم9ن واملوج/9ن مع د   )30=ن(ر

ةال محررعبا اسر  ة  محررالعبا اسر  ة  محررالعبا اسر  ة  محررالعبا اسر  ة  محررالعبا اسر   

لا��ال �و  0.80 0.80 56 ا��ال الرا�ع 0.79 0.85 28 0.69 0.77 14 

1 0.78 0.40 15 0.77 0.67 29 0.61 0.63 42 0.78 0.75 57 0.79 0.78 

2 0.83 0.49 16 0.66 0.55 30 0.88 0.82 43 0.55 0.49 58 0.72 0.70 

3 0.87 0.49 17 0.80 0.74 31 0.76 0.78 44 0.72 0.62 59 0.74 0.58 

4 0.88 0.52 18 0.77 0.74 32 0.64 0.58 45 0.75 0.72 60 0.71 0.73 

5 0.92 0.53 19 0.67 0.61 33 0.77 0.71 46 0.75 0.67 61 0.68 0.72 

6 0.81 0.55 20 0.83 0.80 34 0.84 0.75 47 0.67 0.62 62 0.78 0.69 

7 0.54 0.41 21 0.77 0.76 35 0.84 0.77 48 0.75 0.69 63 0.67 0.61 

 0.81 0.73 64 0.63 0.67 49 0.50 0.62 36 0.54 0.62 22 ا��ال الثاNى
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  0.36 = )28، 0.05(ر

تبـــاط د) 7(ليوþـــÂ جـــدو  رمعامـــل ا جـــات ا��ـــال ر ، ومعامـــل )مــحر(رجـــة املفـــردة مـــع مجمـــوع د
جـــــات �ســـــت¨يان جـــــة املفـــــردة ومجمــــوع د تبــــاط د را ر ـــع مجمـــــوع ) اسر(ر جـــــات +ـــــل مجــــال مــ رومجمــــوع د

جــات �ســـت¨يان  تبـــاط جميــع املفـــردات وعـــدد'ا )اسر(رد ر، وAتــÂÃ مـــن ا��ـــدو أن معــامالت ا ) 65(ل
جــات ا��ــال املنتميــة إليــھ، وZمجمــوع تبــاط رمفــردة بمجمــوع د جــات �ســت¨يان وأيــضا معــامالت ا ر د ر

جات �ست¨يان قد تراوحت بCن  Uع بمجموع د جات ا��االت } رمجموع د ر و¬! جميعا ) 0.94: 0.40(ر
تباط عند مستو معنوAة ) ر(أك�> من قيمة  ىا��دولية مما �شC> إ"! داللة معامل � و�شC> ) 0.05(ر

ة لھ، وأيضا مع �ست¨يان كمـا  ـشC> ا"ـ! ا ـساق ا��ـاالت إ"! ا ساق 'ذه املفردات مع ا��ال املنتمي
Uع مع �ست¨يان وZالتا"
 صدق:م جميعا   .ر}

  :  الثبات-ب

نباخ ومعامل التجزئة النصفية     واستخدمت الباحثة �8ساب ثبات �ست¨يانCن معامل ألفا كر

  )8(لجدو 

نباخ والتجزئة النصفية ��االت است]يان الفاقد ي التعلي�� بنظام التعليم الثانو و قيم الفا كر
 )30=ن(املوجھ للطالب وOست]يان كSل 

 التجزئة النصفية معامل الفا ا��ال م

سية 1 ة املد رأسباب الفاقد التعلي�� املرتبطة باإلدا ر  0.81 0.85 

 0.92 0.89 أسباب الفاقد التعلي�� املرتبطة باملعلم 2

البأسباب الفاقد التعلي�� املرتبطة بالط 3  0.83 0.86 

ا �� 4 رأسباب الفاقد التعلي�� املرتبطة بامل¢oاج الد  0.93 0.95 

 O 0.97 0.98ست]يان

نبـاخ ��ـاالت �سـت¨يان و�سـت¨يان ك0ـل ) 8(ليتÂÃ مـن جـدو  وأن قيمـة معامـل ألفـا كر
�شC> إ"ـ! مما ) 0.97: 0.85(ب�نما تراوح معامل التجزئة النصفية بCن ) 0.97: 0.83(قد تراوحت بCن 

  .تمتع �ست¨يان بمعامالت ثبات قوAة

 0.65 0.78 65 0.68 0.74 50 0.70 0.75 37 ا��ال الثالث 0.72 0.70 8

لا��ال �و 0.71 0.81 51 0.77 0.85 38 0.81 0.88 23 0.48 0.53 9  0.60 

 ��0.92ال الثاNيا 0.70 0.76 52 0.68 0.70 39 0.79 0.85 24 0.72 0.71 10

 0.92ا��ال الثالث 0.61 0.63 53 0.75 0.85 40 0.81 0.92 25 0.55 0.61 11

 0.94ا��ال الرا�ع 0.60 0.66 54 0.70 0.80 41 0.80 0.86 26 0.47 0.56 12

13 0.73 0.62 27 0.72 0.71    55 0.60 0.63   
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  )9(لجدو 

نباخ والتجزئة النصفية ��االت است]يان الفاقد التعلي�� بنظام التعليم الثانو  ي قيم الفا كر و
 ) 30=ن(املوجھ للمعلم9ن واملوج/9ن وOست]يان كSل

 التجزئة النصفية معامل الفا ا��ال م

سيةأسباب الفاقد التعلي�� املرت 1 ة املد ربطة باإلدا ر  0.91 0.91 

 0.95 0.93 أسباب الفاقد التعلي�� املرتبطة باملعلم 2

 0.98 0.97 أسباب الفاقد التعلي�� املرتبطة بالطالب 3

ا �� 4 رأسباب الفاقد التعلي�� املرتبطة بامل¢oاج الد  0.96 0.96 

 O 0.98 0.99ست]يان

نبـاخ ��ـاالت �سـت¨يان و�سـت¨يان ك0ـل قـد أن قيمة معامل ألفـا ك) 9(ليتÂÃ من جدو  ور
ممـــا �ـــشC> إ"ـــ! ) 0.99: 0.91(ب�نمـــا تـــراوح معامـــل التجزئـــة النـــصفية بـــCن ) 0.98: 0.91(تراوحــت بـــCن 

  .تمتع �ست¨يان بمعامالت ثبات قوAة

opما ال¢oائية -4  :روضع Oست]يان9ن 
	 صو

·Xما الXYائية وجا'زAن {عد حساب املعامالت العلمية لالست¨يانCن أصبح �ست¨يان رCن �
 صو
ة الXYائية لالست¨يانCن  رللتطبيق وAوÂþ ا��دو التا"
 توصيف الصو   ل

  )10(لجدو 

ة ال¢oائية الست]يان9ن الفاقد التعلي�� بنظام التعليم الثانو املوج/9ن للطالب  ي توصيف الصو ر
  واملعلم9ن واملوج/9ن

ة الثانية  رالصو
)ءاQ�Y&ا(  

ة ال¢oائية  رالصو
)املعامالت العلمية(  

را�Xو م  
عدد 

ات رالعبا  
 اXYذف

عدد 
ات رالعبا  

 اXYذف
عدد 

ات رالعبا  

1 
أسباب الفاقد التعلي�� 

سية ة املد راملرتبطة باإلدا ر  
8 1 7 0 7 

2 
أسباب الفاقد التعلي�� 

 املرتبطة باملعلم
17 2 15 0 15 

3 
أسباب الفاقد التعلي�� 

 املرتبطة بالطالب
19 0 19 0 19 

4 
أسباب الفاقد التعلي�� 

ا �� راملرتبطة بامل¢oاج الد  
25 1 24 0 24 

 O 69 4 65 0 78ست]يان
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ـــل تقنيXYمــــا حيــــث +ـــــان عــــدد مفـــــردات ) 10(ليوþــــÂ جــــدو  ـــيف �ســــت¨يانCن ع�ــــ> مراحــ توصــ
ة املبدئيــة  ة ) 4(مفــردة وقـــام ا���ــ>اء بحــذف ) 69(رالــصو رمفــردات ليـــصل عــدد املفــردات �ــ
 الـــصو

مفــردة وتـــم حــساب املعــامالت العلميـــة مــن صــدق وثبــات ولـــم يÊــتج عXYــا حـــذف أي ) 65(الثانيــة إ"ــ! 
ة الXYائية ا"!  ات الصو رمفردات ليصل عدد عبا Uعة مجاالت ¬
 ) 65(ر ة مقسمة عb! أ رعبا أسباب (ر

ســــية، أســــباب الفاقــــد التعليــــ� املرتبطــــة بــــاملعلم، أســــباب الفاقـــد التعليــــ� املر ة املد رتبطــــة بــــاإلدا ر
ا^ــ[� وجميع:ــا ) رالفاقــد التعليــ� املرتبطــة بالطالــب، أســباب الفاقــد التعليــ� املرتبطــة باملXYــاج الد

ات إيجابيـــة  , كبCـــ>ة جـــدا(وتـــم ت0وAـــد �ســـتجابة عbـــ! مCـــ¶ان تقـــدير خما^ـــ[� ) �ـــ
 اتجـــاه ا��ـــال(رعبـــا
لتحـــصل أعbـــ! اســـتجابة عbـــ! خمـــسة وأقـــل اســـتجابة عbـــ! )  رتوســـط، قليلـــة، لـــ�س ل:ـــا دوكبCـــ>ة، م

  .واحد

كمـــا تــــم تـــضمCن اســــت¨يان الفاقـــد التعليــــ� بنظــــام التعلـــيم الثــــانو�ي املوجـــھ للطــــالب جــــزءا 
  ) النوع، الصف، التخصص، ا�8افظة(للبيانات الديموغرافية تضمن 

 بنظــــام التعلــــيم الثــــانو�ي املوجــــھ للمعلمــــCن �ــــ
 حــــCن تــــم تــــضمCن اســــت¨يان الفاقــــد التعليــــ�
 ) النوع، ا�8افظة، سنوات ا���>ة، املؤ'ل العل�(واملوج:Cن جزءا للبيانات الديموغرافية تضمن 

ا�عا
ً

  تطبيق Oس¤بانات : ر

ـــــ>ة مــــــن  وحrـــــــ¾ ) م1/12/2021(تــــــم تطبيــــــق �ســــــKبانات عbـــــــ! العينــــــة }ساســــــية خـــــــالل الف=ـ
وحrـ¾ ) م12/12/2021(يانـات ومعا��XÁـا احـصائيا خـالل الف=ـ>ة مـن ، وتم تفر�ـغ الب)م7/12/2021(
  ).م23/12/2020(

خامسا
ً

اسة:    : راملعا�Yات Dحصائية املستخدمة 
	 الد

تبـاط، ومعامــل  اســة عbـ! +ـل مـن معـامالت � راشـتمل }سـلوب \حـصاmي املـستخدم �ـ
 الد ر
نبـــاخ ومعامـــل التجزئـــة النـــصفية، والÊـــسب املئوAـــة، و معنوAـــة الÊـــسب، واختبـــار ت لداللـــة والفـــا كر

ق، وذلك باستخدام حزمة ال�>امج \حصائية للعلوم �جتماعية  ن SPSSوالفر   .و\صدار العشر

 :كيفية استخراج وتفس9& النتائج

اعتمــدت الباحثــة �ــ
 تفــسC>'ا لنتــائج بح�Xــا عbــ! أســلوب ليكــرت وفقــا ملCــ¶ان تقــدير خما^ــ[� 
قـام ) ر، لـ�س ل:ـا دوكبC>ة جدا، كبCـ>ة، متوسـط، قليلـة( عbـ! ) 1، 2، 3، 4، 5(روالـذى تـم ت0وAـده باأل

 <Cل0ــل مفــردة حيــث �ــش Âòــ! اتجــاه اســتجابات العينــة وفقــا للوســط املــرbــتم التعــرف عAال=>ت�ــب، و
ل ا"! ) 1.8: 1(لحصو املفردة عb! وسط مرÂò ي=>اوح بCن  ل�س (وإ"! أن اتجاه استجابات العينة يؤ

، كمـا )متوسـطة( شC> ا"ـ! ) 3.40: 2.61(، �
 حCن أن )قليلة( شC> إ"! ) 2.60: 1.81(، ب�نما )رل:ا دو
كمــا اعتمـــدت ) كبCـــ>ة جــدا( ــشC> ا"ــ! ) 5.00: 4.21(، �ـــ
 حــCن أن )كبCــ>ة( ــشC> ا"ــ! ) 4.20: 3.41(أن 

ن الÊس÷� ل=>ت�ب تلك املفردات  .زالباحثة عb! الو
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اسة ومناقشouا وتفسU&9ا   :رعرض نتائج الد

، عـــــرض : أوال لومناقــــــشة وتفـــــس9& النتــــــائج املرتبطـــــة بال¤ــــــساؤ �و مــــــا "والـــــذي يــــــنص ع�ـــــd ل
ي بنظــام التعلــيم الثــانو بدولــة 19 –املــشكالت املــس]بة للفاقــد التعلي�ــ� 
ــ	 ظــل جائحــة كوفيــد 

 الكو2ت من وج/ة نظر Lل من الطالب واملعلم9ن واملوج/9ن؟

يام التعلـــــيم الثـــــانو  بنظــــ19 –املــــشكالت املـــــس]بة للفاقــــد التعلي�ـــــ� 
ـــــ	 ظــــل كوفيـــــد  .1
 :لوت¤ناو ما ي�	: بدولة الكو2ت من وج/ة نظر الطالب

سية من وج/ة نظر الطالب  )أ  ة املد رمشكالت تفاقم الفاقد التعلي�� املرتبطة باإلدا   :ر

  )11(لجدو 

اســــة مــــن الطــــالب ع�ــــd مفــــردات ا��ــــال �و  ل اســــتجابات عينــــة الد مــــشكالت تفــــاقم الفاقــــد (ر
سيةالتعلي�� املرتبطة باإلدا رة املد   )265= ن  ()ر

كب9&ة 
 جدا

 قليلة متوسطة كب9&ة
لªس ل/ا 

ردو  

 الرقم

 املفردات
 % ك % ك % ك % ك % ك

الوسط 
H¬املر 

ن  زالو
 ال}س{

 ال'&تªب

ـــــــــة  1 ــــــــ ـــوار املاليــ ـــــــــ ــــــدار املـــــــ ــــــــ إUـــــ
سة  رللمد

17 6%  28 11%  101 38%  62 23%  57 22%  2.57 51.40%  7 

2 

ات قلة اUتما رم �عـض Dدا
ـــــالس ¯بــــــاء  ــــية بمجـ ســ راملد
ــــــــم  ــــدم ف/ـــــــ ــــــــ ـــــ9ن لعـــ ــــ ــــ واملعلمــ

  .جدواUا

19 7%  30 11%  94 35%  85 32%  37 14%  2.66 53.13%  6 

3 
ــ9ن  ــــــــ ـــل بــ ــــــــاع التواصـــــــــ انقطــــ
ــــــاء  ـــة وأوليـــ ات ال'&بو2ــــــ رDدا

  .ر�مو
26 10%  39 15%  82 31%  82 31%  36 14%  2.76 55.25%  4 

4 
ة  ــــــــام Dدا ــــــــ ـــــــــاب اUتمــــ رغيـــــــــــ

ف  ســية بظــر واملد الطالــب ر
  .النفسية

52 20%  47 18%  67 25%  71 27%  28 11%  3.09 61.81%  2 

5 
ـــعف العالقـــــــة ال'&بو2ــــــــة  ضــــ
ـــية  ــــــــ ـــــــــ ســ ة املد ـــــــ9ن Dدا ربـــــــــــــــ ر

  .والطالب
25 9%  42 16%  69 26%  89 34%  40 15%  2.71 54.19%  5 

6 
ات  ـــــض Dدا ــــــــ ـــــــــل �عــــ رZعامـــــــ
ــــــــــالب  ـــــــــع الطــــ ـــية مــــ ــــــــ ـ سـ راملد

  .بأسلوب Zسلطي
46 17%  38 14%  68 26%  71 27%  42 16%  2.91 58.11%  3 

ية  7 ــ ــــــــ ســ ة املد ــــــــال Dدا رإUمــــ ر
  .لألNشطة

58 22%  56 21%  54 20%  60 23%  37 14%  3.14 62.87%  1 

%13 243 أجماe	 ا��ال  280 15%  535 29%  520 28%  277 15%  2.83 56.68%  
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اسة من الطالب ع�d مفردات) 6(شSل  رترتªب استجابات عينة الد  

سيةأسباب الفاقد ال (لا��ال �و ة املد رتعلي�� املرتبطة باإلدا )ر  

املشكالت (لأن استجابات العينة عb! إجما"
 ا��ال }و ) 6(وش0ل ) 11(ليتÂÃ من جدو 
سـية ومــس¨بة للفاقــد التعليــ�التعليميـة  ة املد رمرتبطــة بــاإلدا متوســط "+انـت نحــو �ســتجابة ب) ر

“ Âòوسط مر !bستجابات إ"!)2.83(حيث حصل ع� <Cأن 'ناك املشكالت التعليمية ، وعليھ  ش 
سية واملس¨بةامل ة املد ررتبطة باإلدا ي للفاقد التعلي� لنظام التعلـيم الثـانو بدولـة ال0وAـت مرتبطـة ر

ة متوسطة سية جاءت بصو ة املد رباإلدا ر   .ر

وملـا +انـت النKيجـة \جماليـة للمجـال  ع�ـ> عـن اسـتجابة العينـة عbـ! إجمـا"
 مفـردات ا��ــال 
 ل0ل مفردة عb! حدة }مر الذي لزم معھ عرض استجابات العينة عb! مفردات نك0ل دو التعرض

  .لا��ال }و

لولبحث تفاصيل مدى موافقة العينة عb! تلك املفردات فيتÂÃ من ا��دو أن اسـتجابات 
حيـــث حـــصلت عbـــ! " قليلـــة"العينـــة عbـــ! املفـــردة }و"ـــ! قـــد أظ:ـــرت اتجا'ـــا عامـــا نحـــو �ســـتجابة ب

 Âòــ� ) 2.57(وسـط مـرrسـة �عـد مـن }سـباب ال د املاليـة للمد رممـا �ـشC> إ"ـ! أن مـش0لة ا'مـال املـوا ر
ة قليلة رتؤدى ا"! الفاقد التعلي� لنظام التعليم الثانو بال0وAت بصو  .ي

ل�
 حCن يتÂÃ من ا��دو أن استجابات العينة عb! با«
 مفردات ا��ال قد أظ:رت اتجا'ا 
ممــا ) 3.14، 2.61(لت عbــ! وســط مــرÂò تــراوح بــCن  حيــث حــص"متوســط"عامــا نحــو �ســتجابة ب

ة متوســـطة  ر�ــشC> إ"ـــ! أن مــضمو تلـــك املفـــردات �عــد مـــن أســباب الفاقـــد التعليـــ� بال0وAــت بـــصو ن
 
ة التعليمية املـس¨بة للفاقـد التعليـ� �ـ رو+ان ترت�ب تلك املشكالت التعليمية املتعلقة بمجال \دا

  : من }ك�> ا"! }صغر كما يb! من وج:ة نظر الطالب19 –ظل جائحة +وفيد 

سية لألuشطة - ة املد رإ'مال \دا  .ر

ف الطالب النفسية - سية بظر ة املد وغياب ا'تمام \دا ر  .ر

سية مع الطالب بأسلوب  سلطي - ات املد ر عامل {عض \دا  .ر

ات ال=>بوAة وأولياء }مو - رانقطاع التواصل بCن \دا  . ر
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ة امل - سية والطالبرضعف العالقة ال=>بوAة بCن \دا  .رد

سية بمجالس ìباء واملعلمCن لعدم ف:م جدوا'ا - ات املد رقلة ا'تمام {عض \دا   . ر

  :مشكالت تفاقم الفاقد التعلي�� املرتبطة باملعلم من وج/ة نظر الطالب  )ب 

  )12(لجدو 

اسة من الطالب ع�d مفردات ا��ال الثاNي  أسباب الفاقد التعلي�� (ر استجابات عينة الد
  )265= ن ) (باملعلماملرتبطة 

كب9&ة 
 جدا

لªس ل/ا  قليلة متوسطة كب9&ة
ردو  الرقم 

 املفردات

 % ك % ك % ك % ك % ك

الوسط 
H¬املر 

ن  زالو
 ال}س{

 ال'&تªب

8 

ضعف وت9&ة التفاعل ب9ن 
الطالب أنفس/م ن¤يجة 
ضعف املعلم 
	 اXYوار 

.والنقاش  

29 11%  45 17%  64 24%  81 31%  46 17%  2.74 54.72%  11 

ضعف العالقة ال'&بو2ة ب9ن  9
.املعلم والطالب  

29 11%  34 13%  72 27%  88 33%  42 16%  2.70 53.96%  14 

10 
ات التقنية،  رضمو امل/ا ر

التاe	 صعو´ة تقييم/ا، أو  ́و
 .تطو2ر أداoµا

18 7%  48 18%  83 31%  78 29%  38 14%  2.74 54.72%  11 

سلبية املعلم9ن تجاه التعليم  11
.دم فعاليتھاملدمج وع  

45 17%  51 19%  69 26%  64 24%  36 14%  3.02 60.38%  3 

اNعدام العالقة التSاملية  12
e	 �مر( ).وب9ن املعلم و  

32 12%  43 16%  71 27%  67 25%  52 20%  2.76 55.17%  9 

13 

اNعدام وجود بªئة Zعليم 
تفاع�	 والj� من شأ·oا ان 
ترفع من استجابة الطلبة 

.للتعلم  

42 16%  41 15%  72 27%  59 22%  51 19%  2.86 57.28%  6 

14 
 d2ة ع� ر2ادة �عباء Dدا ز
املعلم من ج/ة وقلة وقت 

سة .رتواجده 
	 املد  
51 19%  44 17%  75 28%  54 20%  41 15%  3.04 60.75%  2 

15 

 dة املعلم ع� رضعف قد
ضبط الطالب اثناء اXYصة 

اسية، فقد ¹¸�ل  رالد
 dه ع� رالطالب حضو

نھ قد ي}شغل 
	 Oن'&نت لك
.ىتصفح مواقع أخر  

44 17%  36 14%  54 20%  73 28%  58 22%  2.75 55.09%  10 

تدNي أخالقيات التعامل ب9ن  16
املعلم والطالب �س]ب عدم 

17 6%  26 10%  56 21%  99 37%  67 25%  2.35 46.94%  15 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )1(، الجزء ) 193 : (العدد

 

 

345 

  

  
اسة من الطالب ع�S)7 (dل ش   رترتªب استجابات عينة الد

  )أسباب الفاقد التعلي�� املرتبطة باملعلم(مفردات ا��ال الثاNي 

السيطرة ع�d الفصل 
ا �� Oف'&ا¼�� .رالد  

17 
 deنظرة املعلم9ن امل¤شائمة إ

ستقبل العل�� والوظيفي امل
.لنوعية التعليم والتخصص  

36 14%  41 15%  79 30%  62 23%  47 18%  2.84 56.75%  7 

18 

شيوع �عض السلوكيات غ9& 
السو2ة لدى العديد من 

الطالب LاإلUمال، 
.والالمباالة  

41 15%  50 19%  77 29%  64 24%  33 12%  3.01 60.15%  4 

19 

استعانة الطالب بأ½�اص 

Fع البحثية، آخر2ن  ر	 املشا

ات، وفقدان ملSات،  روOختبا
ات مختلفة .روم/ا  

53 20%  63 24%  58 22%  50 19%  41 15%  3.14 62.79%  1 

عدم اتباع �ساليب اXYديثة  20

	 تقو2م الطالب.  

33 12%  47 18%  83 31%  61 23%  41 15%  2.89 57.74%  5 

21 
ضعف مواكبة �عض 

ات املستمرة  راملعلم9ن للتطو

.	 مجال تخصص/م  

25 9%  38 14%  87 33%  70 26%  45 17%  2.73 54.57%  13 

22 
ف معظم املعلم9ن عن  وعز

املشاركة 
	 �Nشطة الصفية 
اسة .رأثناء الد  

30 11%  48 18%  73 28%  69 26%  45 17%  2.81 56.15%  8 

%13 525 أجماe	 ا��ال  655 16%  1073 27%  1039 26%  683 17%  2.82 56.48%  
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أســباب (أن اسـتجابات العينـة عbـ! إجمــا"
 ا��ـال الثـاuي ) 7(وشــ0ل ) 12(ليتـÂÃ مـن جـدو 
حـــصل عbـــ! وســـط حيـــث “متوســـط " ب+انـــت نحـــو �ســـتجابة ) الفاقـــد التعليـــ� املرتبطـــة بـــاملعلم

 Âòـــام التعلـــــيم )2.82(مــــر ـــتجابات إ"ــــ! أن 'نـــــاك أســــباب للفاقـــــد التعليــــ� لنظــ ، وعليـــــھ  ــــشC> �ســ
ة متوسطة رالثانو بدولة ال0وAت مرتبطة باملعلم بصو   .ي

لولبحث تفاصيل مدى موافقة العينة عb! تلك املفردات فيتÂÃ من ا��دو أن اسـتجابات 
حيـــث حـــصلت عbـــ! " قليلـــة"جا'ـــا عامـــا نحـــو �ســـتجابة بقـــد أظ:ـــرت ات) 16(العينـــة عbـــ! املفـــردة 

 Âòن املعلـــم والطالـــب {ـــس¨ب عـــدم ) 2.35(وســـط مـــرCي أخالقيـــات التعامـــل بـــuإ"ـــ! أن تـــد <Cممـــا �ـــش
ا^ـ[� �ف=>ا�ـ[� �عـد مـن }سـباب الrـ� تـؤدى ا"ـ! الفاقـد التعليـ� لنظـام  رالسيطرة عb! الفـصل الد

ة قليلة رالتعليم الثانو بال0وAت بصو  ي

Cح 
لن يتÂÃ من ا��دو أن استجابات العينة عb! با«
 مفردات ا��ال قد أظ:رت اتجا'ا �
ممــا ) 3.14، 2.70( حيــث حــصلت عbــ! وســط مــرÂò تــراوح بــCن "متوســط" بعامــا نحــو �ســتجابة 

ة متوســـطة  ر�ــشC> إ"ـــ! أن مــضمو تلـــك املفـــردات �عــد مـــن أســباب الفاقـــد التعليـــ� بال0وAــت بـــصو ن
  : من }ك�> ا"! }صغر كما يb!و+ان ترت�ب تلك }سباب

ات، وفقـــدان مل0ـــات،  - �ع البحثيـــة، و�ختبـــا راســتعانة الطـــالب بأ�ـــ�اص آخـــرAن �ـــ
 املــشا ر
ات مختلفة  .روم:ا

سة - Aة عb! املعلم من ج:ة وقلة وقت تواجده �
 املد Aادة }عباء \دا ر  ر  .ز

 . سلبية املعلمCن تجاه التعليم املدمج وعدم فعاليتھ -

 .لوكيات غC> السوAة لدى العديد من الطالب +اإل'مال، والالمباالة شيوع {عض الس -

 . عدم اتباع }ساليب ا�8ديثة �
 تقوAم الطالب -


 والr� من شأ~Xا ان ترفع من استجابة الطلبة للتعلم -bعدام وجود ب�ئة  عليم تفاعuا . 

 . والتخصص نظرة املعلمCن املKشائمة إ"! املستقبل العل� والوظيفي لنوعية التعليم  -

اسة - ف معظم املعلمCن عن املشاركة �
 }uشطة الصفية أثناء الد رعز  .و


 }مر( اuعدام العالقة الت0املية  -"  ).وبCن املعلم و

اســــية، فقـــد �ــــ�ûل الطالــــب  - ة املعلــــم عbـــ! ضــــبط الطــــالب اثنـــاء ا�8ــــصة الد رضـــعف قــــد ر
ه عb! �ن=>نت لكنھ قد يÊشغل �
 تصفح مواقع أخر ىحضو  .ر

 التفاعــــل بــــCن الطــــالب أنفــــس:م نKيجــــة ضــــعف املعلــــم �ــــ
 ا�8ــــوار والنقــــاش، ضــــعف وتCــــ>ة -
ات التقنية، وZالتا"
 صعوZة تقييم:ا، أو تطوAر أدا½Xا روضمو امل:ا  .ر

ات املستمرة �
 مجال تخصص:م -  .ر ضعف مواكبة {عض املعلمCن للتطو

 .ضعف العالقة ال=>بوAة بCن املعلم والطالب -
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  :�� املرتبطة بالطالب من وج/ة نظر الطالبمشكالت تفاقم الفاقد التعلي  )ج 

  )13(لجدو 

اســة مــن الطــالب ع�ــd مفــردات ا��ــال الثالــث  أســباب الفاقــد التعلي�ــ� (ر اســتجابات عينــة الد
  )املرتبطة بالطالب

  )265= ن  (

رلªس ل/ا دو قليلة متوسطة كب9&ة كب9&ة جدا  الرقم 

 املفردات
 % ك % ك % ك % ك % ك

الوسط 
H¬املر 

ن  زالو
 ال}س{

ال'&تªب

فقدان الثقة بالتعليم  23
.وقيمتھ  

37 14%  50 19%  77 29%  66 25%  35 13%  2.95 59.09%10 

تدNي الدافعية للتعلم  24
.وOستمرار فيھ  

36 14%  51 19%  79 30%  57 22%  42 16%  2.93 58.64%11 

.التع�& 
	 التعليم 25  44 17%  63 24%  71 27%  52 20%  35 13%  3.11 62.19%6 

ا �� 26 .رالتأخر الد  26 10%  55 21%  84 32%  65 25%  35 13%  2.89 57.89%14 

27 
ات الكتابة  رضعف م/ا
وDمالء والقراءة لدى 

.�عض الطالب  
42 16%  41 15%  69 26%  78 29%  35 13%  2.91 58.26%12 

28 

رOفتقار ل\Xضو 
ب ال¿	 واملعنو  يوالتقا ر

الذي يحصل ب9ن الطالب 
ھ فيما لو Lانا 
	 ومعلم

.قاعة ا�Xاضرة  

46 18%  37 14%  65 25%  68 26%  43 17%  2.90 58.07%13 

29 

ا�Y/د املضÀ� الذي 
يبذلھ الطالب �س]ب 
تواجده الطو2ل اثناء 

استھ ع�d مواقع  رد
.Oن'&نت  

48 18%  41 16%  79 30%  57 22%  38 14%  3.02 60.30%8 

30 
ضعف اس¤يعاب الطالب 

وس للعديد من الدر
.�شSل جيد  

66 25%  65 25%  62 24%  48 18%  21 8%  3.41 68.17%3 

31 
تدNي التحصيل، و´خاصة 
ات  ف وامل/ا رإتقان املعا ر

.�ساسية  
42 16%  40 15%  90 34%  57 22%  35 13%  2.99 59.77%9 

سة  32 رال¤سرب من املد
.وعدم العودة إلoÁا  

19 7%  29 11%  54 21%  77 29%  83 32%  2.33 46.56%19 
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رلªس ل/ا دو قليلة متوسطة كب9&ة كب9&ة جدا  الرقم 

 املفردات
 % ك % ك % ك % ك % ك

الوسط 
H¬املر 

ن  زالو
 ال}س{

ال'&تªب

تفاع معدل Oنحراف  33 را
.السلوLي ب9ن الطالب  

21 8%  34 13%  67 25%  79 30%  63 24%  2.51 50.23%18 

تدNي عنصر املنافسة  34
ة لدى الطالب .رواملباد  

34 13%  42 16%  83 32%  61 23%  43 16%  2.86 57.19%15 

35 
�Âز �عض الطالب عن 
تقييم مستواUم �شSل 

.مستمر  
41 15%  75 28%  74 28%  47 18%  28 11%  3.20 64.08%5 

36 

فقدان العديد من 
 	
الطالب لذة ا�Yلوس 
رالصف، وحضو طابو  ر
2ن  رالصباح، وأداء التما

الر2اضية، والوقوف 
لتحية العلم، وترديد 

�Àالسالم الوط.  

78 29%  48 18%  51 19%  43 16%  45 17%  3.27 65.36%4 

37 
رالغياب املتكر من قبل 

.الطالب  
24 9%  29 11%  68 26%  90 34%  51 19%  2.56 51.22%17 

38  dة الطالب ع� رعدم قد
اسة .رالتكيف مع الد  

43 16%  45 17%  84 32%  57 22%  34 13%  3.02 60.46%7 

39 
الرسوب 
	 الصف وعدم 
Oنتقال إde الصف الذي 

.يليھ  
15 6%  39 15%  59 23%  149 57%  0 0%  2.69 53.89%16 

40 
غ9&ات Oضطرابات والت

النفسية الj� يمر oÄا 
استھ .رالطالب أثناء د  

110 42%  54 20%  51 19%  31 12%  18 7%  3.78 75.68%1 

افتقار الطالب إde تنظيم  41
.الوقت  

82 31%  65 25%  60 23%  33 12%  25 9%  3.55 71.02%2 
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اسة من الطالب عb!) 9( ش0ل أسباب الفاقد (مفردات ا��ال الثالث  رترت�ب استجابات عينة الد
  )التعلي� املرتبطة بالطالب

أسـباب (أن استجابات العينة عb! إجما"
 ا��ال الثالث ) 9(وش0ل ) 13(ليتÂÃ من جدو 
 عbـــ! وســـط حيـــث حـــصل“متوســـط "+انـــت نحـــو �ســـتجابة ب) الفاقـــد التعليـــ� املرتبطـــة بالطالـــب

 Âòـــام التعلـــــيم )3.00(مــــر ـــتجابات إ"ــــ! أن 'نـــــاك أســــباب للفاقـــــد التعليــــ� لنظــ ، وعليـــــھ  ــــشC> �ســ
ة متوسطة رالثانو بدولة ال0وAت مرتبطة بالطالب بصو   .ي

لولبحث تفاصيل مدى موافقة العينة عb! تلك املفردات فيتÂÃ من ا��دو أن استجابات 
ـــو �ســـــتجابة بقـــــد أظ) 37، 33، 32(العينـــــة عbـــــ! املفـــــردات  حيـــــث " قليلـــــة":ـــــرت اتجا'ـــــا عامـــــا نحــ

نمما �شC> إ"! أن مضمو تلك املفـردات �عـد مـن ) 2.56، 2.33(حصلت عb! وسط مرÂò تراوح بCن 
ة قليلـة و+ـان ترت�ـب  ر}سباب الr� تؤدى ا"! الفاقـد التعليـ� لنظـام التعلـيم الثـانو بال0وAـت بـصو ي

bتلك }سباب من }ك�> ا"! }صغر كما ي!:  

 .رالغياب املتكر من قبل الطالب - 

تفاع معدل �نحراف السلو+ي بCن الطالب -   .را

سة وعدم العودة إل�Xا -   .رالKسرب من املد

، 28، 27، 26، 25، 24، 23(ل�
 حCن يتÂÃ من ا��دو أن استجابات العينة عb! املفردات 
ــــتجابة ب) 39، 38، 36، 35، 34، 31، 29 ـــــا نحـــــــو �ســـ ـــا عامــ حيـــــــث " توســـــــطم"قـــــــد أظ:ـــــــرت اتجا'ــــ

نمما �شC> إ"! أن مضمو تلك املفـردات �عـد مـن ) 3.27، 2.56(حصلت عb! وسط مرÂò تراوح بCن 
ة متوسطة و+ان ترت�ب تلك }سباب مـن }ك�ـ> ا"ـ! }صـغر  رأسباب الفاقد التعلي� بال0وAت بصو

!bكما ي:  

ــــصف، وحــــــضو طـــــابو الــــــصباح، وأدا -  رفقـــــدان العديـــــد مــــــن الطـــــالب لــــــذة ا��لـــــوس �ــــــ
 الـ ء ر
�Éاضية، والوقوف لتحية العلم، وترديد السالم الوطAن الرA  .رالتما

 .الب عن تقييم مستوا'م {ش0ل مستمر��ز {عض الط - 
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 التعليم - � <sالتع. 

اسة -  ة الطالب عb! التكيف مع الد رعدم قد  .ر

استھ عb! مواقع �ن=>نت -   .را��:د املضÉ� الذي يبذلھ الطالب {س¨ب تواجده الطوAل اثناء د

ات }ساسية تدuي ا -  ف وامل:ا رلتحصيل، وZخاصة إتقان املعا  .ر

 .  فقدان الثقة بالتعليم وقيمتھ - 

 . تدuي الدافعية للتعلم و�ستمرار فيھ - 

ات الكتابة و\مالء والقراءة لدى {عض الطالب -   .ر ضعف م:ا

 -  
ب ال¯
 واملعنو الذي يحصل بCن الطالب ومعلمھ فيما لو +انا � ي �فتقار ل89ضو والتقا ر ر
 .قاعة ا�8اضرة

ا^[� -   .ر التأخر الد

ة لدى الطالب -   .رتدuي عنصر املنافسة واملباد

  .الرسوب �
 الصف وعدم �نتقال إ"! الصف الذي يليھ - 

ل�
 حCن يتÂÃ من ا��دو أن استجابات العينة عb! با«
 مفردات ا��ال قد أظ:رت اتجا'ا  - 
مما ) 3.78، 3.41(ح بCن  حيث حصلت عb! وسط مرÂò تراو"كبC>ة"عاما نحو �ستجابة ب

ة كبCـ>ة  ر�شC> إ"! أن مضمو تلك املفردات �عد من أسباب الفاقد التعلي� بال0وAت بـصو ن
!bو+ان ترت�ب تلك }سباب من }ك�> ا"! }صغر كما ي:  

استھ -   .ر�ضطرابات والتغC>ات النفسية الr� يمر XÈا الطالب أثناء د

 .افتقار الطالب إ"! تنظيم الوقت - 

س {ش0ل جيد ضعف ا -   . وسKيعاب الطالب للعديد من الدر
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  :مشكالت تفاقم الفاقد التعلي�� املرتبطة بامل¢oاج من وج/ة نظر الطالب  )د 
ــــــــدو  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــــالب ) 14(لجـــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــ ـــــ ـــــــــن الطـــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــة مـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـ ـــــــ ــــــــ ـــــــــ اســ ــــة الد ــــــــ ــــــ ـــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــتجابات عينــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ   راســ

  )أسباب الفاقد التعلي�� املرتبطة بامل¢oاج(ع�d مفردات ا��ال الرا�ع 
  )265= ن  (

 كب9&ة 

 جدا
 قليلة متوسطة كب9&ة

 لªس ل/ا 

ردو  

 الرقم

 املفردات

 % ك % ك % ك % ك % ك

الوسط 
H¬املر 

ن  زالو
 ال}س�

ال'&تªب

Fع الوقت ع�d اXYصة ال ¹سمح بتحقيق  42 زتو
.�Uداف  

70 26%  28 11%  70 26%  67 25%  30 11%  3.15 63.09%  12 

ال'&كÅ9 ع�d النظر2ات واملعادالت والقواعد  43

اتوالعناصر �ساسية  .ر	 املقر  

52 20%  54 20%  87 33%  42 16%  30 11%  3.21 64.23%  8 

Fس �عض  44 ة تحو2ال أUداف تد رصع́و
.املناHI إde سلوك قابل للقياس  

40 15%  46 17%  78 29%  57 22%  44 17%  2.93 58.57%  19 

ا �� ع�d ا�Yانب  45 رعدم تركÅ9 املنHr الد
ه ع�d ا�Yانب النظر يالعم�	 واقتصا .ر  

57 22%  50 19%  74 28%  46 17%  38 14%  3.16 63.17%  11 

ا �� Lامال 46 قصو 
	 تقديم املنHr الد
ً

ر .ر  40 15%  39 15%  65 25%  78 29%  43 16%  2.83 56.60%  22 

ق الفردية ب9ن  47 ا �� ال يراÆ	 الفر واملنHr الد ر
اopم وحاجاopم .رالطالب وفق اUتمام/م وقد

88 33%  46 17%  51 19%  48 18%  32 12%  3.42 68.30%  3 

اسية تحتاج لتطبيقات  48 ر�عض املناHI الد
	eاXYا �ا النظام التعلي�oÁعملية يفتقر إل.  

75 28%  44 17%  72 27%  41 15%  33 12%  3.33 66.57%  5 

س والواقع  49 ´ط ب9ن محتو الد رال يوجد  ىر
.اXYياZي للطالب  

82 31%  37 14%  70 26%  47 18%  29 11%  3.36 67.25%  4 

رضة �عض املوج/9ن ألي محاولة معا 50
Fس املناHI اXYالية .رللتجديد 
	 تد  

56 21%  40 15%  70 26%  57 22%  42 16%  3.04 60.83%  14 

اسية ال يتالءم  51 رمحتو �عض املناHI الد ى
Fسھ رمع الزمن املقر لتد .ر  

82 31%  50 19%  64 24%  44 17%  25 9%  3.45 69.06%  2 

ا �� ال ¹س 52 رمحتو املنHr الد اعد املعلم ى
.ع�D dبداع  

61 23%  49 18%  70 26%  48 18%  37 14%  3.18 63.70%  9 

53 
 deاسية يحتاج إ رمحتو �عض املناHI الد ى

ات  رZغ9& شامل لعدم مواكبتھ للتطو
.والوقا�ع و�حداث املستمرة 
	 العالم  

70 26%  42 16%  75 28%  44 17%  34 13%  3.26 65.28%  7 

لم9ن إde اUمال �عض ي\�أ العديد من املع 54
اسية رأجزاء محتو املناHI الد .ى  

44 17%  28 11%  68 26%  79 30%  46 17%  2.79 55.85%  23 

55 
صعو´ات متعلقة باستخدام الوسائل 

التقنية اXYديثة للطالب او ألعضاء ال/يئة 
Fسية .رالتد  

24 9%  37 14%  92 35%  72 27%  40 15%  2.75 54.94%  24 
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 كب9&ة 

 جدا
 قليلة متوسطة كب9&ة

 لªس ل/ا 

ردو  

 الرقم

 املفردات

 % ك % ك % ك % ك % ك

الوسط 
H¬املر 

ن  زالو
 ال}س�

ال'&تªب

ات مكثفة يحتاج الطالب واملع 56 رلم لدو
.الستخدام الوسائل الرقمية املتجددة  

33 12%  42 16%  82 31%  66 25%  42 16%  2.84 56.83%  21 

Fس  57 رصعو´ة توظيف الوسائل أثناء تد
	eاXYبالنظام ا Hrاملن.  

32 12%  41 15%  90 34%  68 26%  34 13%  2.88 57.66%  20 

.اNعدام �Nشطة الصفية 58  94 35%  40 15%  73 28%  29 11%  29 11%  3.53 70.64%  1 

59 
أسلوب عرض �Nشطة قديم ال يواكب 

	Éالتقدم التكنولو.  
52 20%  40 15%  71 27%  56 21%  46 17%  2.98 59.70%  16 

.قلة الوÆ	 بأUمية �Nشطة الصفية 60  69 26%  52 20%  65 25%  43 16%  36 14%  3.28 65.66%  6 

61 
 ضعف أداء �عض املعلم9ن 
	 أساليب

.التقييم عن �عد  
44 17%  43 16%  79 30%  60 23%  39 15%  2.97 59.47%  17 

62 
ة تقييم الطالب �عد اعتماد التعليم  صع́و

.عن �عد والتعلم املدمج  
57 22%  52 20%  60 23%  60 23%  36 14%  3.13 62.57%  13 

63 
اسية تحتاج لتقييم  ر�عض املناHI الد

.عم�	  
56 21%  54 20%  74 28%  45 17%  36 14%  3.18 63.70%  9 

64 
ىOفتقار للطر اXYديثة 
	 تقييم مستو  ق

.الطالب  
48 18%  49 18%  73 28%  56 21%  39 15%  3.04 60.83%  14 

أسلوب التقو2م ال ¹ساعد أحيانا 
	 تحس9ن  65
ً

Fس .رفعالية التد  
39 15%  44 17%  86 32%  55 21%  41 15%  2.94 58.87%  18 

%21 1365 أجماe	 ا��ال  1047 16%  1759 28%  1308 21%  881 14%  3.11 62.22%  

  
اسة من الطالب) 10(شSل  أسباب (ع�d مفردات ا��ال الرا�ع  رترتªب استجابات عينة الد

  الفاقد التعلي�� املرتبطة بامل¢oاج
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أن اســـــتجابات العينــــة عbــــ! إجمـــــا"
 ا��ــــال الرا{ـــــع ) 10(وشــــ0ل ) 14(ليتــــÂÃ مــــن جـــــدو 
حيــث حــصل عbــ! “متوســط "+انــت نحــو �ســتجابة ب) املرتبطــة باملXYــاجأســباب الفاقــد التعليــ� (

 Âòلنظام التعليم )3.11(وسط مر �، وعليھ  شC> �ستجابات إ"! أن 'ناك أسباب للفاقد التعلي
ة متوسطة رالثانو بدولة ال0وAت بصو   .ي

ولبحــــث تفاصــــيل مــــدى موافقــــة العينــــة عbــــ
 تلــــك املفــــردات فيتــــÂÃ مــــن أن اســــتجابات 
ــــة ، 59، 57، 56، 55، 54، 53، 52، 50، 49، 48، 46، 45، 44، 43، 42( عbــــــ! بـــــا«! مفــــــردات العينـ

 حيــث حـــصلت "متوســـط"قــد أظ:ــرت اتجا'ـــا عامــا نحـــو �ســتجابة ب) 65، 64، 63، 62، 61، 60
نمما �شC> إ"ـ! أن مـضمو تلـك املفـردات �عـد مـن أسـباب ) 3.36، 2.75(عb! وسط مرÂò تراوح بCن 

ة متوسطة و+ان ترت�ب تلك }سباب من }ك�> ا"! }صغر كما يb!الفاقد التعلي� ب   :رال0وAت بصو

س والواقع ا�8يا ي للطالب - Zط بCن محتو الد رال يوجد   .ىر

- 
اسية تحتاج لتطبيقات عملية يفتقر إل�Xا النظام التعلي� ا�8ا"  .ر {عض املنا�H الد

 . قلة الو£
 بأ'مية }uشطة الصفية -

-  Hع ىمحتو {عض املنا�mات والوقـا اسية يحتاج إ"!  غC> شامل لعدم مواكبتـھ للتطـو رالد ر
 .و}حداث املستمرة �
 العالم

ات -  .ر ال=>كC¶ عb! النظرAات واملعادالت والقواعد والعناصر }ساسية �
 املقر

ا^[� ال �ساعد املعلم عb! \بداع - ر محتو املنHI الد  .ى

- 
bاسية تحتاج لتقييم عم  .ر {عض املنا�H الد

ه عb! ا��انب النظر ع - 
 واقتصاbا��انب العم !bا^[� ع يدم تركC¶ املنHI الد ر  .ر

�ع الوقت عb! ا�8صة ال �سمح بتحقيق }'داف -  . ز تو

 . صعوZة تقييم الطالب {عد اعتماد التعليم عن {عد والتعلم املدمج -

�س املنا�H ا�8الية - ضة {عض املوج:Cن ألي محاولة للتجديد �
 تد ر معا  .ر

ىللطر ا�8ديثة �
 تقييم مستو الطالب �فتقار  -  .ق

- 
 . أسلوب عرض }uشطة قديم ال يواكب التقدم التكنولو¦

 . ضعف أداء {عض املعلمCن �
 أساليب التقييم عن {عد -

�س - ر أسلوب التقوAم ال �ساعد أحيانا �
 تحسCن فعالية التد
ً

. 

�س {عض املنا�H إ"! سلوك قابل للقياس -  .ر صعوZة تحوAال أ'داف تد

-  
�س املنHI بالنظام ا�8ا"  . رصعوZة توظيف الوسائل أثناء تد

ات مكثفة الستخدام الوسائل الرقمية املتجددة -  .ر يحتاج الطالب واملعلم لدو
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ا^[� +امال -  قصو �
 تقديم املنHI الد
ً

ر  .ر

اسية - ر ي�9أ العديد من املعلمCن إ"! ا'مال {عض أجزاء محتو املنا�H الد  .ى

ـــة باســــــتخدام - ـــة ا�8ديثـــــــة للطالــــــب او ألعـــــــضاء ال:يئـــــــة  صــــــعوZات متعلقــــ  الوســـــــائل التقنيـــ
�سية  .رالتد

ل�ــ
 حــCن يتــÂÃ مــن ا��ــدو أن اســتجابات العينـــة عbــ! بــا«! مفــردات ا��ــال قــد أظ:ـــرت 
) 3.53، 3.42( حيــث حــصلت عbــ! وســط مــرÂò تــراوح بــCن "كب9ــ&ة" باتجا'ــا عامــا نحــو �ســتجابة 

ة كبCـــ>ة نممــا �ــشC> إ"ــ! أن مــضمو تلــك املفــردات �عــد مــن  رأســباب الفاقــد التعليــ� بال0وAــت بــصو
!bو+ان ترت�ب تلك }سباب من }ك�> ا"! }صغر كما ي:  

 .اuعدام }uشطة الصفية -

�سھ - اسية ال يتالءم مع الزمن املقر لتد ر محتو {عض املنا�H الد رر  .ى

ق الفرديــــــة بــــــCن  - ــــر ـــــ
 الفــ ــــ[� ال يرا£ـ ا^ــ ـــــنHI الد و املـ ا·Xم،وفــــــق ا'تمــــــام:م  ،الطــــــالبر ـــد  ،روقــــ
 .وحاجا·Xم

ي بنظــــام التعلــــيم الثــــانو بدولــــة 19 –املـــشكالت املــــس]بة للفاقــــد التعلي�ــــ� 
ــــ	 ظــــل كوفيــــد  .2
 :الكو2ت من وج/ة نظر املعلم9ن واملوج/9ن

ســـــية مـــــن وج/ـــــة نظـــــر املعلمــــــ9ن   )أ  ة املد رمـــــشكالت تفـــــاقم الفاقـــــد التعلي�ـــــ� املرتبطـــــة بـــــاإلدا ر
  :واملوج/9ن

  )15(لجدو 

اســة مــن املع أســباب الفاقــد (للمــ9ن واملــوج/9ن ع�ــd مفــردات ا��ــال �و ر اســتجابات عينــة الد
سية ة املد رالتعلي�� املرتبطة باإلدا   ) 265= ن  ()ر

رلªس ل/ا دو قليلة متوسطة كب9&ةكب9&ة جدا

 املفردات الرقم
 % ك % ك % ك % ك % ك

الوسط 
H¬املر 

ن  زالو
 ال}س{

ªال'&ت
 ب

إUدار املوار املالية  1
سة رللمد  

9 6%  35 24%  46 32%  33 23%  22 15%  2.83 56.69%  6 

2 

قلة اUتمام �عض 
سية  ات املد رDدا ر

̄باء  بمجالس 
واملعلم9ن لعدم ف/م 

.جدواUا  

17 12%  33 23%  48 33%  40 28%  7 5%  3.09 61.79%  2 

3 
انقطاع التواصل ب9ن 

ات ال'&بو2ة  رDدا
.روأولياء �مو  

18 12%  34 23%  38 26%  46 32%  9 6%  3.04 60.83%  4 

ة  4 رغياب اUتمام Dدا
ف  سية بظر واملد ر

19 13%  33 23%  39 27%  42 29%  12 8%  3.03 60.69%  5 
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اسة من املع) 11(شSل   للم9ن واملوج/9ن ع�d مفردات ا��ال �ورترتªب استجابات عينة الد
سية( ة املد رأسباب الفاقد التعلي�� املرتبطة باإلدا   )ر

أسـباب (لأن استجابات العينة عb! إجما"
 ا��ـال }و ) 11(وش0ل ) 15(ليتÂÃ من جدو 
سـية ة املد رالفاقـد التعليـ� املرتبطـة بـاإلدا حيـث حـصل عbــ! “متوسـط "+انــت نحـو �سـتجابة ب) ر

، وعليھ  شC> �ستجابات إ"! أن 'ناك أسباب للفاقد التعلي� لنظام التعليم )3.01(مرÂò وسط 
ة متوسطة سية بصو ة املد رالثانو بدولة ال0وAت مرتبطة باإلدا ر ر   .ي

لولبحث تفاصيل مدى موافقة العينة عb! تلك املفردات فيتÂÃ من ا��دو أن استجابات 
 حيــــث "متوســـط"ت اتجا'ـــا عامـــا نحـــو �ســـتجابة بالعينـــة عbـــ! جميـــع مفـــردات ا��ـــال قـــد أظ:ـــر

نمما �شC> إ"! أن مضمو تلك املفـردات �عـد مـن ) 3.23، 2.78(حصلت عb! وسط مرÂò تراوح بCن 
ة متوسطة و+ان ترت�ب تلك }سباب مـن }ك�ـ> ا"ـ! }صـغر  رأسباب الفاقد التعلي� بال0وAت بصو

!bكما ي:  

.الطالب النفسية  

5 
ضعف العالقة 

ة  رال'&بو2ة ب9ن Dدا
سية والطالب .راملد  

18 12%  31 21%  47 32%  39 27%  10 7%  3.06 61.10%  3 

6 
ات  رZعامل �عض Dدا
سية مع الطالب  راملد

.بأسلوب Zسلطي  
13 9%  27 19%  32 22%  61 42%  12 8%  2.78 55.59%  7 

سية  7 ة املد رإUمال Dدا ر
.لألNشطة  

28 19%  30 21%  42 29%  37 26%  8 6%  3.23 64.55%  1 

%12 122 أجماe	 ا��ال  223 22%  292 29%  298 29%  80 8%  3.01 60.18%  
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سية لألuشطة - ة املد رإ'مال \دا  .ر
سية بمجالس ìباء واملعلمCن لعدم ف:م جدوا'اقلة  - ات املد را'تمام {عض \دا  .ر
سية والطالب - ة املد رضعف العالقة ال=>بوAة بCن \دا  .ر
ات ال=>بوAة وأولياء }مو - رانقطاع التواصل بCن \دا  . ر
ف الطالب النفسية - سية بظر ة املد وغياب ا'تمام \دا ر  .ر
سة -  رإ'دار املوار املالية للمد
سية مع الطالب بأسلوب  سلطي  - ات املد رعامل {عض \دا  . ر

  :مشكالت تفاقم الفاقد التعلي�� املرتبطة باملعلم من وج/ة نظر املعلم9ن واملوج/9ن  )ب 
  )16(لجدو 

اســة مـن املعلمــ9ن واملـوج/9ن ع�ـd مفــردات ا��ـال الثــاNي  أسـباب الفاقــد (ر اسـتجابات عينـة الد
  )265= ن  ()التعلي�� املرتبطة باملعلم

  رلªس ل/ا دو  قليلة  متوسطة  كب9&ة كب9&ة جدا

الرقم
  املفردات  

 % ك % ك  %  ك %  ك %  ك

الوسط 
H¬املر  

ن  زالو
  ال}س{

  ال'&تªب

8 
ـــــ9ن  ـــعف وت9ـــــــــ&ة التفاعــــــــل بــــ ضـــــ
الطالب أنفس/م ن¤يجة ضعف 

  . املعلم 
	 اXYوار والنقاش
15  10%  38  26%  45  31%  41  28%  6  4%  3.10  62.07%  14  

القـــــة ال'&بو2ـــــة بـــــ9ن ضـــــعف الع  9
  . املعلم والطالب

13  9%  37  26%  59  41%  31  21%  5  3%  3.15  63.03%  13  

10  
ــــــة،  ات التقنيـــــــ ــا ـــــــــ رضــــــــــــمو امل/ــ ر
ـــا، أو  التــــــاe	 صــــــعو´ة تقييم/ـــ ́و

  .تطو2ر أداoµا
11  8%  34  23%  60  41%  34  23%  6  4%  3.07  61.38%  15  

 سـلبية املعلمـ9ن تجـاه التعلــيم   11
  .املدمج وعدم فعاليتھ

17  12%  45  31%  41  28%  33  23%  9  6%  3.19  63.86%  12  

ــــة   12 ــــــة التSامليــــــ ـــدام العالقــــ  اNعــــــ
e	 �مر(   ).وب9ن املعلم و

29  20%  47  32%  36  25%  26  18%  7  5%  3.45  68.97%  9  

13  

ـــــيم  ـــــة Zعلــــ ــــدام وجـــــــــود بªئــــ  اNعــــ
ـــأ·oا ان  تفـــــــاع�	 والjـــــــ� مـــــــن شــــ
ــــة  ـــــع مــــــــن اســــــــتجابة الطلبــــ ترفــ

  .للتعلم

31  21%  39  27%  42  29%  29  20%  4  3%  3.44  68.83%  10  

14  
 dـــــ 2ــــــــة ع�ـــ ــــاء Dدا 2ــــــــادة �عبــــ ر  ز
ــــم مـــــــن ج/ـــــــة وقلـــــــة وقـــــــت  ـ املعلـ

سة   .رتواجده 
	 املد
67  46%  33  23%  27  19%  15  10%  3  2%  4.01  80.14%  4  

15  

ة املعلم ع�d ضبط  رضعف قد
ــــصة  ــــــــ ـــاء اXYــــــــ ــــــــ ـــــالب اثنـــــــــ ــــــــ الطــــــ
�ل  ــــــــ̧ـ ¹ــــــــ ـــــــد  ــــــــ ـــــــــــــــية، فقـ اسـ رالد
ه ع�ـO dن'&نـت  رالطالب حضو
ـــ	 تــــــصفح  ــــشغل 
ـــ لكنــــــھ قــــــد ي}ــ

  .ىمواقع أخر

68  47%  36  25%  21  14%  19  13%  1  1%  4.04  80.83%  3  
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اسة من) 12(شSل    املعلم9ن واملوج/9ن ع�d مفردات ا��ال الثاNيرترتªب استجابات عينة الد

)أسباب الفاقد التعلي�� املرتبطة باملعلم(  

16  

 تـــدNي أخالقيـــات التعامـــل بـــ9ن 
ـــب �ــــس]ب عــــدم  املعلــــم والطالـ
ـــــــــصل  ــــــــ ــــــــــd الفـ ـــــــسيطرة ع�ــــــــ ــــــــ الـــ

ا �� Oف'&ا¼��   .رالد

29  20%  46  32%  40  28%  25  17%  5  3%  3.48  69.52%  7  

17  
 dـــeــ9ن امل¤ـــشائمة إ  نظـــرة املعلمـ
املــــــستقبل العل�ــــــ� والــــــوظيفي 

  . لنوعية التعليم والتخصص
31  21%  34  23%  44  30%  30  21%  6  4%  3.37  67.45%  11  

18  
 شـــيوع �عـــض الـــسلوكيات غ9ـــ& 
ـــــدى العديــــــــــد مــــــــــن  ــــــــسو2ة لـــــ الــ

  .الطالب LاإلUمال، والالمباالة
73  50%  43  30%  23  16%  5  3%  1  1%  4.26  85.10%  2  

19  

 اســـــتعانة الطـــــالب بأ½ـــــ�اص 
Fع البحثيـــــة،  
ـــــ	 املــــشا رآخــــر2ن 

ات، وفقــدان ملSــات، وOخ رتبــا
ات مختلفة   .روم/ا

78  54%  44  30%  14  10%  7  5%  2  1%  4.30  86.07%  1  

 عدم اتباع �ساليب اXYديثـة   20

	 تقو2م الطالب.  

34  23%  43  30%  42  29%  20  14%  6  4%  3.54  70.90%  6  

21  
ـــــــض  ــــــــ ـــة �عــــ ــــــــ ــــــــعف مواكبـــــــ ــــــــ  ضــ
ات املـــستمرة  راملعلمـــ9ن للتطـــو


	 مجال تخصص/م.  
25  17%  48  33%  45  31%  24  17%  3  2%  3.47  69.38%  8  

22  
ف معظــــــم املعلمــــــ9ن عــــــن  ـــز وعـــ
املـشاركة 
ـ	 �Nـشطة الـصفية 

اسة  .رأثناء الد
46 32%  33  23%  44  30%  17  12%  5  3%  3.68  73.52%  5  

  %71.40  3.57  %3  69  %16  356  %27  583  %28  600  %26 567  أجماe	 ا��ال



ومقترحات ) 19-كوفيد(ت تفاقم الفاقد التعليمي في ظل جائحة مشكال
 ...نظر الطالبعالجها بمرحلة التعليم الثانوي بدولة الكويت من وجهة 

  العنـود حمد مقبـل الرشيدي/ د
 

 

 

358 

ـــ0ل ) 16(ليتــــÂÃ مــــن جــــدو  أن اســـــتجابات العينــــة عbــــ! إجمــــا"
 ا��ــــال الثـــــاuي ) 12(وشـ
حيث حصل عbـ! وسـط “كب9&ة "+انت نحو �ستجابة ب) أسباب الفاقد التعلي� املرتبطة باملعلم(

 Âòـــام التعلـــــيم ، )3.57(مــــر ـــتجابات إ"ــــ! أن 'نـــــاك أســــباب للفاقـــــد التعليــــ� لنظــ وعليـــــھ  ــــشC> �ســ
ة كبC>ة رالثانو بدولة ال0وAت مرتبطة باملعلم بصو   .ي

ـــن ا��ــــــدو أن  ــــ! تلــــــك املفــــــردات فيتــــــÂÃ مـــ ــــيل مــــــدى موافقــــــة العينــــــة عbــ لولبحــــــث تفاصــ
ـــ! املفــــردات  حــــو �ســـــتجابة قـــــد أظ:ــــرت اتجا'ــــا عامـــــا ن) 17، 11، 10، 9، 8(اســــتجابات العينــــة عbــ

نممــا �ــشC> إ"ــ! أن مــضمو ) 3.37، 3.07(حيــث حــصلت عbــ! وســط مــرÂò تــراوح بــCن " متوســطة"ب
ة متوسطة و+ان ترت�ب تلك }سباب  رتلك املفردات �عد من أسباب الفاقد التعلي� بال0وAت بصو

!bمن }ك�> ا"! }صغر كما ي :  

 . يفي لنوعية التعليم والتخصصنظرة املعلمCن املKشائمة إ"! املستقبل العل� والوظ -

 . سلبية املعلمCن تجاه التعليم املدمج وعدم فعاليتھ -

 . ضعف العالقة ال=>بوAة بCن املعلم والطالب -

 . ضعف وتC>ة التفاعل بCن الطالب أنفس:م نKيجة ضعف املعلم �
 ا�8وار والنقاش -

ات التقنية، وZالتا"
 صعوZة تقييم:ا، أو تطوAر أدا½Xا - رضمو امل:ا  .ر

، 16، 15، 14، 13، 12(ل�ـ
 حـCن يتـÂÃ مـن ا��ــدو أن اسـتجابات العينـة عbـ! املفــردات 
 حيــث حــصلت عbــ! وســط مــرÂò "كب9ــ&ة"قــد أظ:ــرت اتجا'ــا عامــا نحــو �ســتجابة ب) 22، 21، 20

نممـا �ـشC> إ"ــ! أن مـضمو تلـك املفـردات �عــد مـن أسـباب الفاقـد التعليــ� ) 4.04، 3.44(تـراوح بـCن 
ة    :كبC>ة و+ان ترت�ب تلك }سباب من }ك�> ا"! }صغر كما يb!ربال0وAت بصو

اســــية، فقـــد �ــــ�ûل الطالــــب  - ة املعلــــم عbـــ! ضــــبط الطــــالب اثنـــاء ا�8ــــصة الد رضـــعف قــــد ر
ه عb! �ن=>نت لكنھ قد يÊشغل �
 تصفح مواقع أخر ىحضو  .ر

سة - Aة عb! املعلم من ج:ة وقلة وقت تواجده �
 املد Aادة }عباء \دا ر  ر  .ز

ف  - اسةوعز  .رمعظم املعلمCن عن املشاركة �
 }uشطة الصفية أثناء الد

 . عدم اتباع }ساليب ا�8ديثة �
 تقوAم الطالب -

ا^ـ[�  - ر تدuي أخالقيات التعامل بCن املعلم والطالب {س¨ب عدم الـسيطرة عbـ! الفـصل الد
 .�ف=>ا�[�

ات املستمرة �
 مجال تخصص:م -  .ر ضعف مواكبة {عض املعلمCن للتطو


 }مر(ام العالقة الت0املية  اuعد -"  ).وبCن املعلم و


 والr� من شأ~Xا ان ترفع من استجابة الطلبة للتعلم -bعدام وجود ب�ئة  عليم تفاعuا .. 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )1(، الجزء ) 193 : (العدد

 

 

359 

لب�نمــــا يتــــÂÃ مــــن ا��ــــدو أن اســــتجابات العينــــة عbــــ! بــــا«
 مفــــردات ا��ــــال قــــد أظ:ــــرت 
، 4.26(رÂò تـــراوح بـــCن  حيـــث حـــصلت عbـــ! وســـط مـــ"كب9ـــ&ة جـــدا"اتجا'ـــا عامـــا نحـــو �ســـتجابة ب

ة ) 4.30 رممــا �ــشC> إ"ــ! أن مــضمو تلــك املفــردات �عــد مــن أســباب الفاقــد التعليــ� بال0وAــت بــصو ن
!bة جدا و+ان ترت�ب تلك }سباب من }ك�> ا"! }صغر كما ي<Cكب:  

ات، وفقـــدان مل0ـــات،  - �ع البحثيـــة، و�ختبـــا راســتعانة الطـــالب بأ�ـــ�اص آخـــرAن �ـــ
 املــشا ر
ات مختل  .فةروم:ا

 . شيوع {عض السلوكيات غC> السوAة لدى العديد من الطالب +اإل'مال، والالمباالة -


 والr� من شأ~Xا ان ترفع من استجابة الطلبة للتعلم -bعدام وجود ب�ئة  عليم تفاعuا  

ـــــة نظـــــــــر املعلمـــــــــ9ن  -ج ـــــــب مـــــــــن وج/ــــ ـــــــة بالطالــ ــــــد التعلي�ـــــــــ� املرتبطــ مـــــــــشكالت تفـــــــــاقم الفاقـــ
  :واملوج/9ن

  )17(لجدو 

ـــــتجاب ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ ــــــــ ــــــوج/9ن  اســ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــــــــــ9ن واملـ ــــــــ ــــــــ ــــــ ـــ ــــــــ ــــــــ ـــــــن املعلمـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــة مــــــــ ــ ــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ اســــــ ـــــــــة الد ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــ   رات عينــــــ
  )265= ن  ()أسباب الفاقد التعلي�� املرتبطة بالطالب(ع�d مفردات ا��ال الثالث 

الرقم  رلªس ل/ا دو  قليلة  متوسطة  كب9&ة كب9&ة جدا
 

  املفردات 
 % ك % ك  %  ك %  ك %  ك

الوسط 
H¬املر  

ن  زالو
  ال}س{

  ال'&تªب

ــــــة   23 ــــــــ ـــدان الثقـــــــ ــــــــ ـــــــــ  فقـ
  . م وقيمتھبالتعلي

54  37%  50  34%  27  19%  9  6%  5  3%  3.96  79.17%  10  

24  
ــــــة  ــــــــ ـــدNي الدافعيــ ــــــــ  تـــــ
ـــــــتمرار  ـــــتعلم وOسـ للـــ

  .فيھ
61  42%  40  28%  28  19%  12  8%  4  3%  3.98  79.59%  8  

  4  %80.83  4.04  %1  1  %8  11  %15  22  %40  58  %37  53  . التع�& 
	 التعليم  25

ا ��  26   11  %77.93  3.90  %1  1  %10  15  %21  30  %35  51  %33  48  .ر التأخر الد

27  

ات  ـــــــــا ـــــعف م/ـــــــ ــــــــ ر ضــ
ــــالء  ـــــــــ ـــــــة وDمـــ الكتابـــــــــ
والقراءة لدى �عـض 

  .الطالب

71  49%  43  30%  22  15%  6  4%  3  2%  4.19  83.86%  1  

28  

ــــــضو  ـــار ل\Xـــ ر Oفتقــــــ
ـــــــ	  ــــــــ ب ال¿ـــ ـــــا ــــــــ روالتقـــــ
ـــــــــذي  ــــــو الــــــــ ــــــــ يواملعنـــ
يحـصل بـ9ن الطالــب 
ومعلمـھ فيمـا لـو Lانـا 


	 قاعة ا�Xاضرة.  

59  41%  46  32%  25  17%  13  9%  2  1%  4.01  80.28%  5  
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29  

 ا�Y/د املضÀ� الذي 
ــــــــب  ــــــــ ــــــــھ الطالـــ ــــــــ يبذلـــ
ــــــده  ــــــــ ـــــــــس]ب تواجــــ �ــــــــ
ــاء  ــــــــ ـــــــــ ـــــل اثنــــ ـــــــــ ــــــ الطو2ـــ
اســـتھ ع�ـــd مواقـــع  رد

  .Oن'&نت

43  30%  40  28%  45  31%  12  8%  4  3%  3.74  74.72%  14  

30  

ــــــ¤يعاب  ــــــعف اســ  ضــ
الطــالب للعديــد مــن 
ــــــشSل  ــــــــ س �ــ ـــــدر ــــــــ والـــ

  .جيد

49  34%  55  38%  32  22%  7  5%  2  1%  3.98  79.59%  9  

31  

ـــــــصيل،  ـــــدNي التحـــ  تـــــ
ــــــان  ـــــــــ ــــــــة إتقــ خاصـــــــــ ́و
ات  ف وامل/ـــــــــا راملعــــــــا ر

  .�ساسية

55  38%  57  40%  27  19%  3  2%  2  1%  4.11  82.22%  3  

32  
ـــــــــــن  ــــــــ ــــــسرب مـــــ ــــــــ ــــــ ـــ  ال¤ـ
ــــدم  ـــــــــ ــــــة وعــــــ ــــــــ ســــ راملد

  .العودة إلoÁا
32  22%  31  21%  41  28%  34  23%  7  5%  3.32  66.48%  18  

33  
ـــدل  ــــــــ ــــــــ ـــاع معــ ــــــــ ــــــــ تفــ ر ا
Oنحـــــراف الــــــسلوLي 

  .ب9ن الطالب
40  28%  47  32%  35  24%  19  13%  4  3%  3.69  73.79%  16  

34  
ــــــــصر  ــــــــ ــــدNي عنـــــــــ ــــــــ ـــــ ـــ  تـــــ
ة  ــــاد راملنافـــــــسة واملبــــ

  .لدى الطالب
58  40%  42  29%  33  23%  11  8%  1  1%  4.00  80.00%  6  

35  

 �Âز �عض الطـالب 
ـــــــيم  ــــــــ ــــــــ ــــن تقيــــــــــ ــــــ ـــ ــــــــ ــــــــ عــــ
ــــــشSل  ــــــستواUم �ــــــ مـــــ

  .مستمر

43  30%  50  35%  38  27%  10  7%  1  1%  3.87  77.46%  12  

36  

 فقـــدان العديـــد مـــن 
ــــــذة  ــــــــ ــــــــ ــــالب لـــــ ــــــــ ـــــ ـــ الطـــــــ

وس 
	 الصف، ا�Yل
ـــــابو  ــــــــ ــــــضو طــــ ــــــــ روحـــ ر
ــــــصباح، وأداء  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ الـــ
2ن الر2اضــية،  رالتمــا
ــــــة  ـــــــــوف لتحيــــــــ والوقـــــ
ـــــد  ــــــــ ـــــــم، وترديـــــــ ــــــــ العلـــــ

�Àالسالم الوط.  

59  41%  45  31%  26  18%  12  8%  3  2%  4.00  80.00%  7  

رالغيـــاب املتكـــر مــــن   37
  .قبل الطالب

40  28%  42  29%  46  32%  16  11%  1  1%  3.72  74.34%  15  

38  
ة الطــــالب  رعــــدم قــــد

ـــــd التك ــــــع ع�ــــ يـــــــــف مـــ
اسة   .رالد

36  25%  55  38%  39  27%  13  9%  2  1%  3.76  75.17%  13  
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اسة من املعلم9ن واملوج/9ن) 13(شSل    رترتªب استجابات عينة الد

  )أسباب الفاقد التعلي�� املرتبطة بالطالب( ع�d مفردات ا��ال الثالث

أن اســــتجابات العينــــة عbــــ! إجمــــا"
 ا��ــــال الثالــــث ) 13(وشــــ0ل ) 17(ليتــــÂÃ مــــن جــــدو 
حيـــث حـــصل عbــــ! “كب9ـــ&ة "+انـــت نحـــو �ســــتجابة ب) أســـباب الفاقـــد التعليـــ� املرتبطــــة بالطالـــب(

 Âòستجابات إ"! أن 'ناك أسباب للفاق)3.86(وسط مر� <Cلنظام التعليم ، وعليھ  ش �د التعلي
ة كبC>ة رالثانو بدولة ال0وAت مرتبطة بالطالب بصو   .ي

ـــن ا��ــــــدو أن  ــــ! تلــــــك املفــــــردات فيتــــــÂÃ مـــ ــــيل مــــــدى موافقــــــة العينــــــة عbــ لولبحــــــث تفاصــ
" متوســطة"قــد أظ:ــرت اتجا'ــا عامــا نحــو �ســتجابة ب) 39، 30(اســتجابات العينــة عbــ! املفــردات 

نممــا �ــشC> إ"ــ! أن مــضمو تلــك املفــردات ) 3.32، 3.29(حيــث حــصلت عbــ! وســط مــرÂò تــراوح بــCن 
ة متوسـطة  ر�عد من }سباب الr� تـؤدى ا"ـ! الفاقـد التعليـ� لنظـام التعلـيم الثـانو بال0وAـت بـصو ي

!bو+ان ترت�ب تلك }سباب من }ك�> ا"! }صغر كما ي:  

سة وعدم العودة إل�Xا -  .رالKسرب من املد

 ."! الصف الذي يليھالرسوب �
 الصف وعدم �نتقال إ -

39  
الرســـوب 
ـــ	 الـــصف 
 dـــــeنتقـــــال إO وعـــــدم

  .الصف الذي يليھ
21  14%  30  21%  64  44%  30  21%  0  0%  3.29  65.79%  19  

40  

ــــــطرابات  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ـــ Oضـ
والتغ9ــ&ات النفـــسية 
الj� يمر oÄـا الطالـب 

استھ   .رأثناء د

35  24%  47  33%  42  29%  18  13%  2  1%  3.66  73.19%  17  

41   dـــــeافتقـــــار الطـــــالب إ
 .تنظيم الوقت

62 44%  47  33%  22  15%  10  7%  1  1%  4.12  82.39%  2  

  %77.20  3.86  %2  46  %10  261  %23  644  %32  876  %33 919  أجماe	 ا��ال
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ل�ــ
 حــCن يتــÂÃ مــن ا��ــدو أن اســتجابات العينـــة عbــ! بــا«
 مفــردات ا��ــال قــد أظ:ـــرت 
مما ) 4.19، 3.66( حيث حصلت عb! وسط مرÂò تراوح بCن "كب9&ة"اتجا'ا عاما نحو �ستجابة ب

ة كبCــ>ة  ر�ـشC> إ"ــ! أن مــضمو تلــك املفــردات �عــد مــن أسـباب الفاقــد التعليــ� بال0وAــت بــصو و+ــان ن
!bترت�ب تلك }سباب من }ك�> ا"! }صغر كما ي:  

ات الكتابة و\مالء والقراءة لدى {عض الطالب -  .رضعف م:ا

 .افتقار الطالب إ"! تنظيم الوقت -

ات }ساسية - ف وامل:ا ر تدuي التحصيل، وZخاصة إتقان املعا  .ر


 التعليم -� <sالتع . 

ب ال¯
 واملعنو الذ - ي �فتقار ل89ضو والتقا ر ي يحصل بCن الطالب ومعلمھ فيمـا لـو +انـا ر

 قاعة ا�8اضرة�. 

ة لدى الطالب -  .ر تدuي عنصر املنافسة واملباد

ر فقــــدان العديــــد مــــن الطــــالب لــــذة ا��لــــوس �ــــ
 الــــصف، وحــــضو طــــابو الــــصباح، وأداء  - ر
�Éاضية، والوقوف لتحية العلم، وترديد السالم الوطAن الرA  .رالتما

 .ستمرار فيھ تدuي الدافعية للتعلم و� -

س {ش0ل جيد -  .و ضعف اسKيعاب الطالب للعديد من الدر

 .  فقدان الثقة بالتعليم وقيمتھ -

ا^[� -  .ر التأخر الد

 . ��ز {عض الطالب عن تقييم مستوا'م {ش0ل مستمر -

اسة - ة الطالب عb! التكيف مع الد رعدم قد  .ر

اســــتھ ع - bــــ! مواقــــع ر ا��:ــــد املــــضÉ� الــــذي يبذلــــھ الطالــــب {ــــس¨ب تواجــــده الطوAــــل اثنــــاء د
 .�ن=>نت

 .رالغياب املتكر من قبل الطالب -

تفاع معدل �نحراف السلو+ي بCن الطالب -  .ر ا

استھ -  .ر�ضطرابات والتغC>ات النفسية الr� يمر XÈا الطالب أثناء د
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  :مشكالت تفاقم الفاقد التعلي�� املرتبطة بامل¢oاج من وج/ة نظر املعلم9ن واملوج/9ن

  )18(لجدو 

اســة مـن املعلمــ9ن واملـوج/9ن ع�ـd مفــردات ا��ـال الرا�ــع  اسـتجابا أسـباب الفاقــد (رت عينـة الد
  ) 265= ن  ()التعلي�� املرتبطة بامل¢oاج

الرقم  رلªس ل/ا دو  قليلة  متوسطة  كب9&ة كب9&ة جدا
 

  املفردات 
 % ك % ك  %  ك %  ك %  ك

الوسط 
H¬املر  

ن  زالو
  ال}س{

  ال'&تªب

42  
 dــ ــــــت ع�ــــــــ ـــــــع الوقــــ Fـــ ز تو

ـــــــــ ــــــــ ــــــــــسمح اXYـــ ــــــــ صة ال ¹ــ
  . بتحقيق �Uداف

31  21%  42  29%  36  25%  30  21%  6  4%  3.43  68.55%  19  

43  

 ال'&ك9ــÅ ع�ــd النظر2ــات 
واملعــــــادالت والقواعــــــد 
ــــية  ـــــر �ساســــ والعناصـــ

ات   .ر
	 املقر

29  20%  48  33%  49  34%  17  12%  2  1%  3.59  71.72%  13  

44  

ـــــــــــو2ال  ــــــــ ـــــــــعو´ة تحــــ  صــــــــــــــ
Fس �عـــض  رأUـــداف تـــد
ــــــلوك  ــــd ســــ ـــــاHI إeــــــ املنـــــ

  . للقياسقابل

32  22%  42  29%  51  35%  18  12%  2  1%  3.58  71.59%  14  

45  

 Hrاملــــــــــــن Åــــــــــ ــــــــدم ترك9ــ  عــــ
ا ــ�� ع�ـــd ا�Yانـــب  رالد
 dه ع�ــ رالعم�ــ	 واقتــصا

  .يا�Yانب النظر

43  30%  44  30%  44  30%  11  8%  3  2%  3.78  75.59%  5  

46  
ــــــــــديم  ــــ	 تقـــ ــــــــ ـــــــصو 
ـ ر قــــــ

ا �� Lامال املنHr الد
ً

  .ر
35  24%  42  29%  45  31%  21  14%  2  1%  3.60  72.00%  10  

47  

ــــــ�� ال  ا ـــــــــ ـــــــنHr الد ر املــــــــ
ق الفرديــة  ويراÆـ	 الفــر
ـــــــق  ــــــــالب وفـــــــ ــــــــــ9ن الطـــــ ـ بــ
اopم  ـــــــــد ـــــــام/م وقــ راUتمـــ

  .وحاجاopم

48  33%  32  22%  41  28%  21  14%  3  2%  3.70  73.93%  6  

48  

 HIـــــــــا ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــض املنـ ــــ ـــــ  �عـــــــ
ــــــــــاج  ــــــــ ــــــية تحتـ ــــــــ اســـــ رالد
ــــــــــة  ـــــات عمليـــــــ ــــــــ لتطبيقــــ
ــــام  ــــا النظــــــ ـــــر إلoÁـــــ يفتقــــ

	eاXYا �التعلي�.  

53  37%  35  24%  39  27%  15  10%  3  2%  3.83  76.55%  2  

49  

ـــ9ن  ــــــــ ــــــط بــ ́ـــــــ ــد  ــــــــ رال يوجـــ
س  ــــــــــد ــــــــ ــــــــو الــــــ ـــــــــ ـــ رمحتــــ ى
ــــــاZي  ـــــــــ ــــــــــع اXYيــــــ ــــــــ والواقـــ

  .للطالب

39  27%  40  28%  41  28%  21  14%  4  3%  3.61  72.28%  9  

50  
ــــض  ـــــــــ ــــــــ ــــة �عــ ـــــــــ ــــــــ ضــ ر معا
املـــــوج/9ن ألي محاولـــــة 
Fس  ـــــد ــــ	 تــــ ـــد 
ــــ رللتجديـــــ

30  21%  40  28%  33  23%  33  23%  9  6%  3.34  66.76%  22  



ومقترحات ) 19-كوفيد(ت تفاقم الفاقد التعليمي في ظل جائحة مشكال
 ...نظر الطالبعالجها بمرحلة التعليم الثانوي بدولة الكويت من وجهة 

  العنـود حمد مقبـل الرشيدي/ د
 

 

 

364 

  .املناHI اXYالية

51  
 املنـاHI ى محتو �عض

اســية ال يــتالءم مــع  رالد
Fسھ رالزمن املقر لتد   .ر

40  28%  46  32%  33  23%  19  13%  7  5%  3.64  72.83%  8  

52  
 Hrـــــــــــن ــــــــ ـــــو املـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ى محتـــ
ــــساعد  ــــــــ ـــ�� ال ¹ــ ــــــــ ا ــ رالد

  .املعلم ع�D dبداع
38  26%  42  29%  37  26%  20  14%  8  6%  3.57  71.31%  15  

53  

 HIى محتو �عض املنـا
 dــــــeاســــــية يحتــــــاج إ رالد

ـــــــــامل ل ـــــــ& شــــ ـــــــدم Zغ9ــــــ عــــــ
ات  ـــــــو ــــھ للتطــــ رمواكبتــــــ
ـــــداث  ـــــا�ع و�حــــــــ والوقــــــــ

  .املستمرة 
	 العالم

50  34%  42  29%  34  23%  17  12%  2  1%  3.83  76.69%  1  

54  

ـــــــن  ــــد مــــــ ـــــأ العديـــــــــ  ي\�ــــــــ
ــــ9ن إeــــــــd اUمـــــــــال  املعلمــــ
ى�عـــــض أجـــــزاء محتـــــو 

اسية   .راملناHI الد

22  15%  33  23%  43  30%  35  24%  12  8%  3.12  62.48%  24  

55  

ــــــــــة  ـــــــــعو´ات متعلقـــــ  صــــــ
ـــــــتخدام  ـــــائل باسـ الوســــ

ــــــــــة  ــــــــ ــــــــة اXYديثـ ــــــــ التقنيـــ
ــــــضاء  ــــــب او ألعـــــــ للطالـــــــ

Fسية   .رال/يئة التد

32  22%  34  23%  44  30%  31  21%  4  3%  3.41  68.14%  20  

56  

ـــب  ــــــــ ـــــــــ ــــــــاج الطالـــ ــــــــ ــ  يحتـــــ
ات  ـــــــدو ــــــــ ـــــــم لــــــــ ــــــــ ـــــ رواملعلــ
ــــــــتخدام  ـــــــة الســــــــ مكثفـــــــــ
ــــــــــة  ــــــــائل الرقميــــــــ الوســـــــــ

  .املتجددة

36  25%  39  27%  39  27%  26  18%  5  3%  3.52  70.34%  18  

57  
ـــــــــف  ــــــــ ـــــعو´ة توظيــ ـــــــــ  صـــــ

Fس الوســائل أث رنــاء تــد
	eاXYبالنظام ا Hrاملن .  

23  16%  35  24%  51  35%  33  23%  3  2%  3.29  65.79%  23  

58  
ــــــــشطة  ــــــــ ـــــــدام �Nــ ـــــــــ  اNعـ

  .الصفية
44  30%  35  24%  35  24%  25  17%  6  4%  3.59  71.86%  12  

59  

ـــــــرض  ـــــــــ ــــــــ ــــــلوب عــ ــــــــ ـــ ــــــ  أســ
ـــــديم ال  ــــــــ ـــــشطة قــــــ ــــــــ �Nـــــ
ـــــــدم  ـــــــــ ــــــــ ـــب التقــ ــــــــ ـــــ ـــ يواكـــــــ

	Éالتكنولو.  

30  21%  37  26%  43  30%  28  19%  7  5%  3.38  67.59%  21  

60  
 قلــــــــــة الــــــــــوÆ	 بأUميــــــــــة 

  .�Nشطة الصفية
32  22%  41  28%  49  34%  21  14%  2  1%  3.55  71.03%  16  

61  
ــــض  ــــــــ ـــــــعف أداء �عـ  ضــــــ
ــاليب  ــ9ن 
ــــــ	 أســــ املعلمــــ

  .التقييم عن �عد
31  21%  46  32%  40  28%  24  17%  4  3%  3.52  70.48%  17  

62  

ــيم  ــــــــ ـــــــــ ـــعو´ة تقيـــــــ ــــــــ ـــ ــــــ  صـــــ
ــــد اعتمــــــاد  الطالـــــب �عــ
ـــــــــد  ــــــن �عـــــ ــــيم عــــــــ ــــــــ التعلــ

  .جوالتعلم املدم

46  32%  44  30%  38  26%  15  10%  2  1%  3.81  76.14%  3  
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اسة من املعلم9ن واملوج/9ن ع�d مفردات) 14(شSل  لفاقد أسباب ا( ا��ال الرا�ع  رترتªب استجابات عينة الد

)التعلي�� املرتبطة بامل¢oاج  

أن اســـــتجابات العينــــة عbــــ! إجمـــــا"
 ا��ــــال الرا{ـــــع ) 14(وشــــ0ل ) 18(ليتــــÂÃ مــــن جـــــدو 
حيـث حـصل عbـ! وسـط “كب9ـ&ة  “+انت نحو �ستجابة بـ) أسباب الفاقد التعلي� املرتبطة باملXYاج(

 Âòســـــتجابات إ"ــــ! أن 'نـــــاك أســــباب للفاقـــــد ال)3.57(مــــر� <Cـــام التعلـــــيم ، وعليـــــھ  ــــش تعليــــ� لنظــ
ة كبC>ة رالثانو بدولة ال0وAت بصو   .ي

ولبحــــث تفاصــــيل مــــدى موافقــــة العينــــة عbــــ! تلــــك املفــــردات فيتــــÂÃ مــــن أن اســــتجابات 
 حيث "متوسط"قد أظ:رت اتجا'ا عاما نحو �ستجابة بـ) 59، 57، 54، 50(العينة عb! املفردات 

نشC> إ"! أن مضمو تلك املفـردات �عـد مـن مما �) 3.38، 3.12(حصلت عb! وسط مرÂò تراوح بCن 
ة متوسطة و+ان ترت�ب تلك }سباب مـن }ك�ـ> ا"ـ! }صـغر  رأسباب الفاقد التعلي� بال0وAت بصو

!bكما ي:  

- 
 .أسلوب عرض }uشطة قديم ال يواكب التقدم التكنولو¦

�س املنا�H ا�8الية - ضة {عض املوج:Cن ألي محاولة للتجديد �
 تد ر معا  .ر

�س املنHI بالنظام ا�8ا"
 صعوZة -  . ر توظيف الوسائل أثناء تد

63  
 HIـــــــــا ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــض املنـ ــــ ـــــ  �عـــــــ
ــــــــــاج  ــــــــ ــــــية تحتـ ــــــــ اســـــ رالد

  .لتقييم عم�	
43  30%  51  35%  32  22%  18  12%  1  1%  3.81  76.14%  4  

64  
ــــــــر  ـــــــــ ـــــار للطــــــ ـــــــــ ــــــ ق Oفتقـــ
ــــــــــيم  ـــــــــ	 تقيـ ـــــة 
ــ اXYديثــــــ

  .ىمستو الطالب
42  29%  38  26%  41  28%  22  15%  2  1%  3.66  73.24%  7  

65  

ــــــو ــــــــــلوب التقـــــــ 2م ال  أســـ
ــ	  ـــــــــ ـــــــــا 
ــ ـــــــــساعد أحيانــــ ـ ¹ـــ

ً

ــــــــــة  ــــــــ ــــــــس9ن فعاليـــــــ ـــــــ ــ تحــــــــ
Fس  .رالتد

37 26%  42  29%  41  28%  21  14%  4  3%  3.60  72.00%  11  

  %71.46  3.57  %3  103  %16  542  %28  979  %28  970  %25 886  أجماe	 ا��ال
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اسية - ر ي�9أ العديد من املعلمCن إ"! ا'مال {عض أجزاء محتو املنا�H الد  ..ى

ل�ــ
 حــCن يتــÂÃ مــن ا��ــدو أن اســتجابات العينـــة عbــ! بــا«
 مفــردات ا��ــال قــد أظ:ـــرت 
مما ) 3.83، 3.41( بCن  حيث حصلت عb! وسط مرÂò تراوح"كب9&ة"اتجا'ا عاما نحو �ستجابة ب

ة كبCــ>ة و+ــان  ر�ـشC> إ"ــ! أن مــضمو تلــك املفــردات �عــد مــن أسـباب الفاقــد التعليــ� بال0وAــت بــصو ن
!bترت�ب تلك }سباب من }ك�> ا"! }صغر كما ي:  

ات والوقـاmع  - اسية يحتاج إ"!  غC> شامل لعدم مواكبتـھ للتطـو رمحتو {عض املنا�H الد ر ى
 .عالمو}حداث املستمرة �
 ال

- 
اسية تحتاج لتطبيقات عملية يفتقر إل�Xا النظام التعلي� ا�8ا"  .ر {عض املنا�H الد

 . صعوZة تقييم الطالب {عد اعتماد التعليم عن {عد والتعلم املدمج -

- 
bاسية تحتاج لتقييم عم  .ر {عض املنا�H الد

ه عb! ا��انب النظ - 
 واقتصاbا��انب العم !bا^[� ع ر عدم تركC¶ املنHI الد  .يرر

ا·Xم وحاجا·Xم - ق الفردية بCن الطالب وفق ا'تمام:م وقد ا^[� ال يرا£
 الفر ر املنHI الد  .ور

ى �فتقار للطر ا�8ديثة �
 تقييم مستو الطالب -  .ق

�سھ - اسية ال يتالءم مع الزمن املقر لتد ر محتو {عض املنا�H الد رر  .ى

س والواقع ا�8يا ي للطالب - Zط بCن محتو الد رال يوجد   .ىر

ا^[� +امالر قصو � - 
 تقديم املنHI الد
ً

 .ر

�س - ر أسلوب التقوAم ال �ساعد أحيانا �
 تحسCن فعالية التد
ً

. 

 . اuعدام }uشطة الصفية -

ات -  .ر ال=>كC¶ عb! النظرAات واملعادالت والقواعد والعناصر }ساسية �
 املقر

�س {عض املنا�H إ"! سلوك قابل للقياس -  .ر صعوZة تحوAال أ'داف تد

ا^[� ال �ساعد املعلم عb! \بداعى محتو املن -  .رHI الد

 . قلة الو£
 بأ'مية }uشطة الصفية -

 . ضعف أداء {عض املعلمCن �
 أساليب التقييم عن {عد -

ات مكثفة الستخدام الوسائل الرقمية املتجددة -  .ر يحتاج الطالب واملعلم لدو

�ع الوقت عb! ا�8صة ال �سمح بتحقيق }'داف -  . ز تو

ـــة  - ـــة ا�8ديثـــــــة للطالــــــب او ألعـــــــضاء ال:يئـــــــة  صــــــعوZات متعلقــــ باســــــتخدام الوســـــــائل التقنيـــ
�سية  .رالتد
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'ـــل تختلــــف "راســـة، ونـــصھ \عـــرض النتـــائج املتعلقـــة بالـــسؤال الثـــاuي مــــن أســـئلة الـــد: ثانيـــا
لاســتجابات الطــالب واملعلمــCن واملـــوج:Cن حــو املــشكالت املــس¨بة للفاقـــد التعليــ� �ــ
 ظــل جائحـــة 

؟ بنظام التعليم الثا–+وفيد   ينو

  )19(لجدو 

ق بــ9ن اســتجابات  ع�ــd مجــاالت واســت]يان الفاقــد )  املعلمــ9ن واملــوج/9ن-الطــالب ( و داللــة الفــر
   )265=املعلم9ن واملوج/9ن، ن 265=الطالبن (يالتعلي�� بنظام التعليم الثانو 

 املعلم9ن واملوج/9ن الطالب
 املتغ9&  م

  ع  م ع م
 sig ت

رتبطـة أسباب الفاقد التعلي� امل 1
سية  ة املد رباإلدا  ر

19.84 6.06  21.06  5.44  -2.03  0.04  

أسباب الفاقد التعلي� املرتبطـة   2
  باملعلم 

42.36  13.11  53.55  10.62  -8.82  0.00  

أسباب الفاقد التعلي� املرتبطـة   3
  بالطالب 

56.61  15.79  73.10  14.15  -10.48  0.00  

أسباب الفاقد التعلي� املرتبطـة   4
XYا^[� بامل   راج الد

74.67  21.27  85.75  18.26  -5.30  0.00  

  0.00  8.00-  42.09  233.46  51.52  193.48  �ست¨يان ك0ل   5

sig ت دال عند  ≥ 0.05  

 

عb! مجاالت واست¨يان الفاقد التعلي¾ )  املعلمCن واملوج:Cن-الطالب (متوسط استجابات ) 15(ش0ل 
  يبنظام التعليم الثانو
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ـــدو  ـــت¨يان ك0ـــــل قــــــد ) ت(أن قيمـــــة ) 15(ل وشــــــ0) 19(ليتـــــÂÃ جــ ــــاالت و�ســـ ــــع ا��ـ ��ميــ
ممـا ) 0.05(و¬ـ! أقـل مـن ) 0.04: 0.00(تراوح بـCن ) Sig(ىبمستو داللة ) 10.48: 2.03(تراوحت بCن 

ق دالة احصائيا عنـد مـستو معنوAـة  ى�شC> إ"! وجود فر  املعلمـCن -الطـالب(بـCن العين�تـCن ) 0.05(و
لعـــرض الـــسابق الســـتجابات كـــال العيÊتـــCن مـــن اخـــتالف �ســـتجابات ممـــا يؤكـــد نKيجـــة ا) واملـــوج:Cن

لحيــث مالــت معظــم اســتجابات الطــالب ا"ــ! ان معظــم املفــردات تــدو حــو +و~Xــا أســباب متوســطة  ر
للفاقــد التعليــ� �ــ
 حــCن اتج:ــت اســتجابات املعلمــCن واملــوج:Cن ا"ــ! ان 'نــاك مفــردات كثCــ>ه تمثــل 

  .يعلي� بنظام التعليم الثانو بدولة ال0وAتأسبابا كبC>ة وكبC>ة جدا للفاقد الت

تضت الباحثة ان تلك املفردات الr� +انت استجابة أحد العيÊتCن   - الطالب(روعليھ فقد ا
نأو كال'ما تميل ا"! �ستجابة بكبC>ة ت0و ¬
 أساس بناء مق=>ح تقليـل الفاقـد ) املعلمCن واملوج:Cن

  .Aتيالتعلي� لنظام التعليم الثانو بدولة ال0و

اسة ذلك تكو الباحثة قد اجابت ع�d ال¤ساؤ �و من أسئلة الد ر́و ل ل   "ن

مــا مق=>حـــات "لعــرض ومناقـــشة وتفــسC> النتـــائج املرتبطــة بالKـــساؤ الثالــث والـــذي يــنص عbـــ! : ثالثــا

 ظل +وفيد � �  "ي بنظام التعليم الثانو بدولة ال0وAت؟19 –ا�8د من الفاقد التعلي

اسة والr� كشفت عن املشكالت التعليمية املس¨بة �
 ضوء النتائج الr� توصلت ر إل�Xا الد
ا~Xــا )  املعلمــCن واملــوج:Cن–الطــالب ( مــن وج:ــة نظــر 19 –للفاقــد التعليــ� �ــ
 ظــل جائحــة +وفيــد 

أسبابا كبC>ة أو كبC>ة جدا �8دوث ذلك الفاقد أي ا~Xا املفردات الr� حصلت عb! وسط مرÂò يبدأ 
رأن التــــصو املق=ــــ>ح ل89ــــد مــــن الفاقــــد التعليــــ� ) 19 -11(لداو وعليــــھ فيتــــÂÃ مــــن جــــ) 3.41(مــــن 


bنلنظام التعليم الثانو سي0و كما ي   : ي

 مق'&حات تتعلق باملعلم  -

�ع  -1 ــأ~Xا عــــدم اعتمــــاد الطــــالب بأ�ــــ�اص آخــــرAن �ــــ
 املــــشا راتخــــاذ إجــــراءات مــــن شــ
ات مختلفة ات، وفقدان مل0ات، وم:ا رالبحثية، و�ختبا  .ر


 للطـــالب ل89ـــد مـــن {عـــض الـــسلوكيات غCـــ> الـــسوAة لـــدى يالـــدعم املعنـــو والثقـــا� -2
 .العديد من الطالب +اإل'مال، والالمباالة


 والr� من شأ~Xا ان ترفع من استجابة الطلبة للتعلم -3bشاء ب�ئة  عليم تفاعuا  

اسية -4 ة املعلم عb! ضبط الطالب اثناء ا�8صة الد رAادة قد ر  .ز

Aة عb! املعلم -5  .ر تخفيض }عباء \دا

اسةالزام  -6  .راملعلمCن عن املشاركة �
 }uشطة الصفية أثناء الد

 . اتباع }ساليب ا�8ديثة �
 تقوAم الطالب -7

Aـــادة الـــو£
 الثقـــا�
 وتقـــديم الـــدعم املعنـــو بمـــا يرتقـــي بأخالقيـــات التعامـــل بـــCن  -8 ي  ز
 .املعلم والطالب

ات املستمرة �
 مجال تخصص:م -9  .ر صقل املعلمCن ملواكبة التطو


 }مر(ت0املية  دعم العالقة ال -10"   ).وبCن املعلم و
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 مق'&حات تتعلق بالطالب  -

ات الكتابة و\مالء والقراءة لدى الطالب -1   .رتطوAر م:ا

  تقديم الدعم للطالب فيما يتعلق بKنظيم الوقت -2

ات }ساسية -3 ف وامل:ا ر صقل الطالب وZخاصة �
 املعا   .ر


 التعليم -4� <sوضع خطط بديلة لضمان عدم التع .  

ب ال¯ـــ
 عمـــل لقـــاءات خـــ -5 س بـــCن املعلمـــCن والطـــالب لـــدعم ا�8ـــضو والتقـــا رارج الـــد رر
  .يواملعنو الذي يحصل بCن الطالب ومعلمھ فيما لو +انا �
 قاعة ا�8اضرة

ة لدى الطالب -6 �س  عتمد عb! عنصر املنافسة واملباد ر تصميم أساليب تد   .ر

Aادة الدافعية للتعلم و�ستمرار فيھ -7   .ز 

س {ش0ل جيد دعم اسKيعاب الطالب للعديد -8   .و من الدر

فـع الـو£
 الثقـا�
 حـو أ'ميـة التعلـيم بمـا يكـسب الطالـب  -9 ل تقديم الدعم املعنو و ري
  . الثقة بالتعليم وقيمتھ

اسيا -10   .ر دعم الطالب املتأخرAن د

Aب الطالب عb! تقييم مستوا'م {ش0ل مستمر -11   .ر تد

اسة -12 ة الطالب عb! التكيف مع الد رتقديم برامج إضافية لزAادة قد   .ر

اســية بمــا يقلــل مــن ا��:ــد املــضÉ� الــذي يبذلــھ الطالــب  إ -13 �ــع ا��ــداو الد رعــادة تو ل ز
استھ عb! مواقع �ن=>نت   .ر{س¨ب تواجده الطوAل اثناء د

  .روضع نظام لضمان تقليل الغياب املتكر من قبل الطالب -14

  .ي الدعم املعنو والثقا�
 لسلوكيات ا�8ميدة بCن الطالب -15

استھ�ضطرابات والتغC>ات النفسية  -16  .رالr� يمر XÈا الطالب أثناء د


 والrـ� مـن شــأ~Xا ان ترفـع مـن اســتجابة  -17bوضـع بـرامج تـضمن وجــود ب�ئـة  علـيم تفــاع
 .الطلبة للتعلم

استھ -18  .رتقليل �ضطرابات والتغC>ات النفسية الr� يمر XÈا الطالب أثناء د

 مق'&حات تتعلق بامل¢oاج  -

اســــــية بمــــــا يواكــــــب الت -1 ر غيCـــــ> محتــــــو املنــــــا�H الد ات والوقــــــاmع و}حــــــداث ى رطــــــو
 .املستمرة �
 العالم

اسية -2 Aادة التطبيقات العملية للمنا�H الد ر   .ز

 . عمل برامج للتقييم املستمر للطالب عن {عد -3



ومقترحات ) 19-كوفيد(ت تفاقم الفاقد التعليمي في ظل جائحة مشكال
 ...نظر الطالبعالجها بمرحلة التعليم الثانوي بدولة الكويت من وجهة 
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 للمXYاج -4bا��انب العم !bع ¶Cادة ال=>كAز. 

ىدعم الطر ا�8ديثة �
 تقييم مستو الطالب -5  .ق

ا -6 Aادة محتو املنا�H الد ر العمل عb! تقليل او  رسية بما يتالءم مع الزمن املقر ىز
�س:ا  .رلتد

 .زAادة التطبيقات ا�8ياتية �
 املXYاج -7

�ع الزمÉ¾ للمXYاج بما يضمن تقديمھ +امال -8 إعادة التو
ً  .ز

�س -9  .ر دعم أساليب تقوAم حديثة  ساعد �
 تحسCن فعالية التد

 ..عمل خطة لألuشطة الصفية -10

ات ال=>كC¶ عb! النظرAات واملعادالت والقواعد وال -11  .رعناصر }ساسية �
 املقر

�س {عض املنا�H إ"! سلوك قابل للقياس -12  .ر تحوAل أ'داف تد

ا^[� ليبدع املعلم -13 ر ترك مساحة �
 محتو املXYاج الد  .ى

Aادة الو£
 بأ'مية }uشطة الصفية -14  .ز 

 . صقل املعلمCن �
 أساليب التقييم عن {عد -15

 .جددة صقل الطالب واملعلم الستخدام الوسائل الرقمية املت -16

�ع الوقت عb! ا�8صة بما �سمح بتحقيق }'داف -17  . ز إعادة تو

ق الفردية بCن الطـالب وفـق ا'تمـام:م  -18 اسية بما يرا£
 الفر و  عديل املنا�H الد ر
ا·Xم وحاجا·Xم  روقد

اسة روZذلك ت0و الباحثة قد اجابت عb! الKساؤ الثالث و}خC> من أسئلة الد ل .ن  

اسة/ را�عا   رتوصيات الد

ًفــالتعليم عــن {عــد لــن ي0ــو بــأي حــال مــن }حــوال بـــديال أو مـــساوAا : علــيم املتمــازجتفعيــل الت -  ً ن ُ

ـــل بــــCن الطلبـــــة  ـــن العناصـــــر أ'م:ــــا التفاعــ ي ف:ــــو يفتقـــــد للعديــــد مـ ـــــضو ـــيم ا�8ـ ر��ـــــودة التعلــ
  .واملعلمCن

س يجـب أن ت0ـو أكsـ> اسـتعدادا للتبـديل {ـس:ولة  -  ًتوفC> نماذج مختلطـة مـن التعلـيم فاملـدا ن ر
�س عن {عدبCن الت رعليم وج:ا لوجھ والتعليم عن {عد حسب ما تقتضيھ ا�8اجة إ"! التد ُ ً.  

  .تضمCن برامج لدعم  علم اللغات - 

 - �ســة الرس �س املـساند والتعليم الصيفي وZــرامج تنفذ {عــد دوام املد ردعـم التـد   .ر

ســة والطــالب، وZــCن املد -  ســة، وZــCن املد رتحقيــق التعــاو بــCن املعلمــCن �ــ
 املد ر رســة و\شـــراف ن
  .يال=>بو
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س الثانوAــة -    .رال=>كيــز علــى املوضوعــات الرئ�ســية مثــل الرAاضيــات والعلــوم واللغات فــي املــدا

 -  
^ـ[�، وخاصـة بالÊـسبة للفئـات امل:مـشة �ـ ك فاقد التعلم ومنع الKسرب املد رال=>كC¶ عb! تدا ر
ب ـــ! التجـــــا  وتأخـــــذ الع�ـــــ>ة مـــــن - \يجابيـــــة رالوقـــــت الـــــذي تبÉـــــ� فيـــــھ الـــــسلطات التعليميـــــة عbــ

ب السلبية   .رالتجا

س -  ^[� إ"! املدا رإعادة الطالب املعرضCن ��طر الKسرب املد   .ر

سCن واملوظفCن -    .رال=>كC¶ عb! الرعاية �جتماعية وال8ñة العاطفية للطالب واملد

ســـCن -  �س واســـتعداد املد ردعـــم م:نـــة التـــد حيــــث إن تـــوفC>  علـــيم منـــصف وشـــامل ل�9ميــــع، : ر
سـCن و}وسـاط التعليميـة عbـ! نحـو داخل ا 'Cن باسـتعداد املد ج:ا،  اسية وخا رلفصو الد ر ر ر ل

أفضل وحصول:م عb! دعم أفضل، فـال يمكـن للتكنولوجيـا وحـد'ا أن  ـسفر عـن نتـائج  علـم 
ات تكنولوجيا املعلومات و�تصاالت م:م، لكن }'ـم منـھ , جيدة سCن عb! م:ا Aب املد رفتد ر ر

ات التق مة للتعامل مع الطالب حسب مستوا'م ر'و اكKساXÈم م:ا ات ال=>بوAة الال زييم وامل:ا ر
اسية املسرعة واس=>اتيجيات التعلم املتمايزة   .روتنفيذ املنا�H الد

ات بالÊسبة للمعلمCن وZالÊسبة للطالب -    .رتوفC> برامج اكKساب امل:ا

عـــال ��ميـــع نلــن ي0ـــو �عتمـــاد الــشديد عbـــ! التكنولوجيـــا وحــد'ا الـــس¨يل لكفالـــة الــتعلم الف - 
Aادة تـوافر املـواد التعليميـة مـن  ر وجود دعم قو من الوالدين و زالطالب، لذا فمن الضر ي ي و

  .لأجل تحقيق أق�[¾ استفادة من ا�8لو الرقمية

خامسا
ً

اس:    رمق'&حات الد

اسة يق=>ح إجراء البحوث التالية    ر�
 ضوء نتائج الد

A÷� ملعل� املرحلة الثانوAة بدولة ال0وAت .1  . ل89د من الفاقد التعلي�ربرنامج تد

 .لالفاقد التعلي� بنظام التعليم �بتداmي بدولة ال0وAت مشا+ل وحلو .2

يتصو مق=>ح ل89د من الفاقد التعلي� بنظام التعليم الثانو بدولة ال0وAت .3  .ر

4. �  تطوAر منHI ال=>بية \سالمية لطالب املرحلة الثانوAة ل89د من الفاقد التعلي
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اس   ةرمراجع الد

أوال 
ً

ية/    : املراجع باللغة الع́ر

ة ال=>بوAة �
 الوطن العرUي، دار الفكر، ط) : 2003(إبرا'يم عصمت مطاوع  دن1ر\دا   .ر، عمان، }

 
مقالة متاحة . 'دف �8فز العمل عb! محو }مية: القضاء عb! فقر التعلم).  أ2019(البنك الدو"
ــــــــع ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ! املوقـــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ -https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive: عbــ

story/2019/11/06/a-learning-target-for-a-learning-revolution , خA ــــا ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ رتـــــــــ
  .2021-12-9: لالدخو للموقع

 
لخفــــض فقــــر الـــتعلم إ"ــــ! النــــصف عbـــ! }قــــل بحلــــو عــــام : 'ــــدف جديـــد).  ب2019(البنـــك الــــدو"
ــــــــــع, 2030 ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــ! املوقـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــة عbـــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ ـــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــ ــــــة متاحـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــــــ : مقالـــ

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-
release/2019/10/17/new-target-cut-learning-poverty-by-at-least-half-

by-2030 , خ الدخو للموقعA لتا  .2021-12-10: ر

ة املؤســـسات التعليميـــة، ): م 2014( ودمحم أبـــرا'يم خـــاطر, يبيــومي دمحم þـــ8او ى معاصــرة �ـــ
 إدا رر ؤ
  .22ص, دار الفكر العرUي, القا'رة

 .   وما {عد'ا19 -التعليم أثناء جائحة +وفيد : موجز سياسا ي): 2020(املتحدةتقرAر }مم 

ونـا يـدفع:ا الطـالب): 2021(ج�Xان شعيب ة �ـ
 áـ8يفة , رالفاقد التعليـ� ضـرAبة +و رمقالـة مÊـشو
Aخ الـدخو, https://www.alkhaleej.ae/2021:  ا��ليج ومتاحة عbـ! املوقـع لتـا -11: ر

12-2021.  

: مقالـــة متاحـــة عbـــ! املوقـــع, تقليـــل الفاقـــد التعلـــ� �ـــ
 التعلـــيم عـــن {عـــد). 2020(حطـــاب، ابـــرا'يم 
https://bit.ly/3bYc153  ,خ الدخو للموقعA لتا   .2021-12-9: ر

فعــت ســعد املـشكالت ال=>بوAــة الrــ� تواجــھ : b ,2020ــ
 إســماعيلودمحم ع, ز'نــاء حـسن ا�8ــر, رحنـان 
سلـسلة , مجلة جامعة البعـث, املوج:Cن �ختصاصCن �
 مدينة حمص من وج:ة نظر'م

Aا, 56ع, 42مج,  العلوم ال=>بوAة   .90-51ص ص, رسو

ــــــاء  فــــــ  ،
ــــــــ ــــــــ�). 2021(رالرم¯ــــ ـــــــــد التعليـــــ ـــــــا…الفاقـــ ونـــــ ــــــة +و ــــــــــع, روجائحــــــ ـــــــــ! املوقـــ ـــــة عbـــ ــــــــة متاحـــــــ :   مقالـــــ
https://www.maannews.net/articles/2037587.html : خ الـدخو للموقــعA لتـا : ر

11-12-2021.  

ة ف:ــد ابــن سـعيد  لقيــاس فاعليتـھ �ــ
 معا��ــة الفاقــد " علمÉــ�"ىمــستو فاعليــة تطبيـق ): 2021(رسـا
مجلـة , كة العرZية الـسعودية واتجا'ـا·Xم نحـوهالتعلي� لدى طلبة التعليم العام �
 اململ

ــــة ــــــسية وال=>بوAــــ اســــــــات النفــ ــــار, رìداب للد ـــــة ذمــــ ـــيمن, 11ع, +ليــــــــة ìداب, جامعـــ ص , الـــــ
 .124–67ص

مق=>حـــات املعلمــCن واملـــشرفCن ال=>بــوCAن ملعا��ـــة الفاقـــد ): 2021(يســالمة بـــن عــواد بـــن عbــ
 العóـــ¶ 
�اسة نوعية: التعلي ا��لة العرZية للعلوم , بية والعلوم وìداباملؤسسة العرZية لل=>, رد

  .255-227ص ص, 23ع, ال=>بوAة والنفسية



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )1(، الجزء ) 193 : (العدد
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مقالــة , 19-لالـدو العرZيـة تحتـاج إ"ـ! منــا�H جديـدة �ـ
 مرحلـة مـا {عـد +وفيـد ): 2021(سـمر قا�ـ[�
ـــــع ـــــ! املوقــــــ ــــــــــة عbــــــ Aخ  /   https://www.al-fanarmedia.org/ar/2021/05:  متاحـ ــــا رتـــــــ

 .2021-12-5: لالدخو للموقع

ــــسان محمــــــــود ــــــيم ). 2008(شـــــــو«
 حــــ ــــــستحدثات –تقنيــــــــات وتكنولوجيـــــــا التعلــ  معــــــــايC> توظيــــــــف املــ
Hر املنا�Aشر، القا'رة-التكنولوجية وتطوÊب والA   .ر ا��موعة العرZية للتد

ونـا  مـن تقيـيم تجرZـة ا): 2020(ابو القاسـم صـا�Â , صا�Â أوAابة رلتعلـيم عـن {عـد �ـ
 ظـل جائحـة +و
اســــة حالـــة بجامعــــة غردايــــة بــــا��زائر-وج:ـــة نظــــر الطلبــــة اســــات �ــــ
 العلــــوم . ر د رمجلـــة د

 .159-133ص ص, )u\ ,26)3سانية و�جتماعية

ي  ــــسم:و رطـــــــــار الـــــ ــــا): 2021(ق ونـــــ ــــــا {عـــــــــد ال0و ــــــــ� مـــ ــــد التعليـ ــــ! املوقـــــــــع, رالفاقـــــ ـــة عbـــــ ـــــــة متاحــــــ :   مقالــ
https://omran.org/ar : خ الدخو للموقعA لتا  .2021-12-7: ر

ونـــا يـــدفع:ا الطـــالب): 2021(عبـــد هللا بـــن حمـــودة  ة �ـــ
 , رالفاقـــد التعليـــ� ضـــرAبة +و رمقالـــة مÊـــشو
ـــــ! املوقـــــــع ــــــة عbــ ــــــيج ومتاحـ Aخ , á  :https://www.alkhaleej.ae/2021ـــــــ8يفة ا��لـ ــــا رتـــ

  .2021-12-11: لالدخو

ــــــد  ــــــــ ــــý[¾، أحمـ ـــــــــ ـــ�). 2020(ع�ــ ــــــــ ـــــــــد التعليــــ ــــا الفاقــــــ ــــــــ ـــع. مــــ ـــــــــ ـــــــ! املوقــــ ــــــــة عbــــــــ ـ ـــــــــة متاحــــــ  :  مقالـــــــ
 https://bit.ly/3oRO7NB  ,خ الدخو للموقعA لتا   .2021-12-11: ر

ا'ــــر إســـــماعيل بيـــــق إ"ــــ! \ح=ـــــ>اف وا��ــــودة، عـــــالم التعلــــيم \لك=>وuـــــي مــــن التط). 2009(زالغرAــــب 
  . الكتب، القا'رة

ــــــضر  ــــك خــ ـــ� وأثـــــــره �ـــــــ
 التعلــــــــيم): 2021(مجـــــــد مالـــ ــــــ! املوقــــــــع, ّالفاقـــــــد التعليـــــ ــــــة عbـ ــــــة متاحــ :  تدوAنـ
https://www.manhajiyat.com/ar , خ الدخوA لتا   .15/12/2021: ر


ونا عb! التعليم ):  2021(مجموعة البنك الدو" رمطلوب تحرك فعال وسر�ع لكبح تأثC> فC>وس +و
ــــــالم ــــــــــاء العــــــــ ــــــع أنحـــ ــــ ـــــــ
 جميـــ ـــــــــا"
, �ــــــ ـــــدو"
 التـــــ ـــــــــك الــــــــ ـــــة البنــــ ـــــع مجموعـــــــــ ـــــــــ! موقــــــــ ـــــــــــاح عbــــ : متــ

https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-
story/2021/01/22/urgent-effective-action-required-to-quell-the-

impact-of-covid-19-on-education-worldwide.    خ الدخوA لتا  .2021-12-15: ر

ونــا): 2021(دمحم بــن عبــدهللا الزغي÷ــ�  مف:ومــھ وتقــديره : رالفاقــد التعليــ� خــالل جائحــة فCــ>وس +و
اكھ ـــــتد ه واســـــــ=>اتيجيات اسـ ـــــا روآثـ ، عـــــــدد خـــــــاص )3(ع, 33مجلـــــــة العلــــــوم ال=>بوAـــــــة، مــــــج, ر

مات( زالتعليم �
 وقت الطوار و}   .577-543ص ص. ، الرAاض)ئ

ملوســوعة العرZيــة ا. مــا الفاقـد التعليــ�…مف:ــوم الفاقـد التعليــ� وأســبابھ). 2020(م:ـا عبــد الــودود
ـــ! املوقــــــع. الـــــشاملة -https://www.mosoah.com/career-and:    مقالـــــة متاحــــــة عbــ

education/education/educational-wastage/ ,خ الــــــدخو للموقــــــعA لتـــــا -12-12: ر
2021. 
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س ): 2020(ء دمحم سالم بÉ� خلفم�سا راملشكالت ال=>بوAة الr� تواجھ طلبة املرحلة الثانوAة �
 املدا
دن مـــن وج:ـــة نظــــر املعلمـــCن ومق=>حـــا·Xم لعالج:ـــا ة بـــاأل را�08وميـــة �ـــ
 لـــواء ال0ــــو مجلــــة , ر

  .  77-54ص ص, 17ع, 4مج, العلوم ال=>بوAة والنفسية

ـــة ال0وAــــت ة ال=>بيــــة بدولـ ا رو ع ت): 2012(ز ســــية وتحقيــــق التنميــــة امل:نيــــةومــــشر ات املد رطــــوAر \دا , ر
ة ال=>بية بدولة ال0وAت ا ردليل و  .1ص, ز

 ( 19- الفاقد التعلي� الناجم عن جائحة +وفيد): 2021( قيون�سف للشر }وسط وشمال أفرAقيا
قإعادة  عزAز التعلم ا��يد ل�9ميع �
 منطقة الشر }وسط وشمال أفرAقيا 

ُّ
( , !bمتاح ع

Aخ                           , https://www.unicef.org/mena/ar: اليوuــسيف التــا"
موقــع  رتــا
  .2021-12-12: لالدخو

ية م'&جمة: ثانيا   :املراجع الع́ر
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