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This study aimed to identify the appropriateness of educational
alternatives to reduce educational loss, and to achieve the goal of
the study, it was relied on the descriptive analytical method,
where it relied on the study tool, which is observation, and after
verifying its validity and stability, it was distributed to the study
sample, and it was processed statistically using the statistical
package program. (SPSS), where the study reached a number of
results, most notably: that the most appropriate educational
alternatives to reduce educational loss are the use of interactive
electronic lessons, homework, and educational tests, where the
study recommended the need to direct teachers to use a number
of appropriate alternatives to reduce educational loss.
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مدى مالئمة البدائل التعليمية للحد من الفاقد التعليمي
بشرى حممد أمحد عالن
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امللخص:

هدفت هذه الدراسة التعرف إىل مدى مالئمة البدائل التعليمية للحد من الفاقد التعليمي ،ولتحقيق هدف
الدراسة مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي ،حيث االعتماد علي أداة الدراسة وهي املالحظة،
وبعد التحقق من صدقها وثباهتا مت توزيعها على عينة الدراسة ،ومت معاجلتها احصائيا ابستخدام برانمج
الرزم االحصائي( )SPSSحيث توصلت الدراسة عدد من النتائج كان أبرزها :إن أكثر البدائل التعليمية
املالئمة للحد من الفاقد التعليمي هى استخدام الدروس اإللكرتونية التفاعلية ،الواجبات املنزلية،
واالتختبارات ،التعليمية ،حيث أوصت الدراسة بضرورة توجيه املعلمني الستخدام عدد من البدائل املالئمة
للحد من الفاقد التعليمي.
الكلمات املفتاحية :البدائل التعليمية ،الفاقد التعليمي.

املقدمة:
ميثل التعليم أساس تقدم األمم ومعيار تفوقها يف اجملاالت احلياتية االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية ،وعن طريق
التعليم يكتسب الفرد املعرفة وتقنيات العصر والقيم واالجتاهات اليت حتيط بشخصه من مجيع اجلوانب وجتعله قادرا على التكيف
والتفاعل االجيايب مع البيئة واجملتمع.
حيث يُعد التعليم من أهم ركائز التنمية املؤثرة على كافة اجملاالت؛ كما ويعترب من أهم العوامل اليت تؤثر بشكل كبري على
حياة الفرد ،ويؤدي دوراً حمورايً يف تطوير املوارد البشرية حيث يتم االستثمار يف التعليم هبدف حتقيق عوائد أفضل يف املستقبل،
فالتعليم هو استثمار يف إنتاجية السكان ويعترب شرطاً مسبقاً للنمو االقتصادي ،وتوىل الدول اهتماما كبرياً بتطوير التعليم حيث
يؤدي إىل تسريع النمو االقتصادي وزايدة الثروة والدتخل وتكافؤ الفرص واالستقرار السياسي ،وهذا االعتقاد جعل العديد من
الدول يستثمرون ابلتعليم بشكل كبري.(Ojiambo,2009(.
إن الفجوة اليت حدثت يف التعلم وما مت فقدانه أو تخسارته يف تعلم الطلبة ،يؤدي إىل عدم حتقق النتائج التعليمية املخطط
هلا ،أي أن هناك كمية تعلم مفقود بني ما تعلمه الطالب ومتلكه وبني ما جيب أن يكون متمكنا منه ىف صفه احلايل ،وذلك
ألسباب خمتلفة مثل عدم حدوث التعليم ،أو حدوثه بطريقة غري فعالة أو التسرب أو التأتخر الدراسي ،وغريها من
األسباب(.املنيع.)2016،
وعلى الرغم من ذلك فإنه توجد مشكلة كبرية تعرتض العملية التعليمية وهي الفقد التعليمي ،اليت تعد ومتثل ظاهرة عاملية
تعانيها بلدان كثرية حول العامل ،بنسب متفاوتة ،وتخاصة يف البيئات الريفية والشعبية ولدى األسر اليت تعمل يف الزراعة وحتتاج إىل
أيد عام لة كثرية،األمر الذي يشكل تخلال يف العملية التعليمية .فهناك إحصائية للفقد التعليمي يف إحدى الدول العربية تقول ،إنه
يستحوذ على أكثر من % ٢٠من إمجايل ما ينفق سنوايً على التعليم ،وذلك نتيجة عجز النظام التعليمي على االحتفاظ
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ابمللتحقني به ،بسبب التسرب أو تكرار الرسوب مما يعوق حتقيق األهداف ويؤيت بظالله السلبية على الفرد واجملتمع ،فاهلدر
التعليمي قوة مدمرة لكفاءة نظام الرتبية والتعليم(.اخلميسي.)2015،

Issue: 4

لذا جند أن العامل أثناء تعرضه جلائحة كوروان يف أواتخر عام 2019م وإغالق املدارس حول العامل قامت الدول بتوفري عدد
من ال بدائل اإللكرتونية للحد من الفقد التعليمي لكي يتمكن الطالب من استكمال مسريته التعليمية .)UNESCO,2020).

Volume: 4

مما دعا األنظمة التعليمية الستخدام عدة وسائل تعليمية وبدائل تعليمية تعتمد على التقنية للتغلب واحلد من الفاقد
التعليمي الذي جاء نتيجة هذا االغالق ،ولعل أكثر فئات الطالب تضرراً جراء اجلائحة هم الطالب الذي يعانون من ذوي
االحتياجات اخلاصة بسبب طبيعية االحتياجات التعليمية الفردية الىت حيتاجها الطالب الستكمال مسريهتم التعليميةWorld (.
.)Bank,2020
مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة احلالية يف كيفية التعرف علي عدد من البدائل التعليمية للحد من الفاقد التعليمي واستكمال
الطالب لعملية تعليمهم حيث أن مشكلة الفاقد التعليمي مشكلة تؤرق اجملتمعات بشكل عام ومباشر فالفقد التعليمي يشكل
معضلة تربوية كربى ،ألنه حيول دون تطور أداء املنظومة الرتبوية ،تخصوصا يف العامل القروي ،وحيدث نزيفا كبريا يف املوارد املادية
والبشرية ،ويؤثر سلبا على مردوداهتا الداتخلية لذا قامت بعض الدول واملنظمات التعليمية بتوفري عدد من البدائل التعليمية والرتبوية
للحد من الفاقد التعليمي لذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على مدى مالئمة هذه البدائل يف احلد من الفاقد التعليمي ومتثلت

مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل :مامدى مالئمة البدائل التعليمية للحد من الفاقد التعليمي؟
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
.1
.2
.3
.4

ما العوامل اليت أدت إىل ظهور الفاقد التعليمي؟
ما طرق معاجلة الفاقد التعليمي يف ظل توافر عدد من البدائل التعليمية؟
ما البدائل التعليمية الىت توفرت يف احلد من الفاقد التعليمي؟
ما أتثري البدائل التعليمية ىف احلد من الفاقد التعليمي؟

أهداف الدراسة:
سعت الدراسة وحاولت حتقيق األهداف اآلتية:ـ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

التعرف على مدي مالئمة البدائل التعليمية يف احلد من الفاقد التعليمي.
الكشف عن البدائل التعليمية اليت حتقق أهداف العملية التعليمية.
التعرف على ظاهرة الفاقد التعليمي واحلد منها.
التعرف علي الصفوف الىت حيدث فيها عملية الفاقد التعليمي بشكل مباشر.
التعرف على أي املواد التعليمية الىت حيدث فيها عملية اهلدر بشكل واضح.
التعرف على كلفة البدائل التعليمية الىت تتوفر للحد من الفاقد التعليمي.
تقدمي عدد من املقرتحات والتوصيات الىت من شأهنا مواجهة الفاقد التعليمي.
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أمهية الدراسة:
تستمد الدراسة احلالية أمهيتها من اجلانبني النظري والتطبيقي  ،كما يلي:

األمهية النظرية:

تنبع أمهية الدراس ة من مدى مالئمة البدائل التعليمية للحد من الفاقد التعليمي ،كذلك تسهم الدراسة احلالية ىف التعرف
علي مدى مالئمة البدائل التعليمية للحد من الفاقد التعليمي ،كذلك تشكل هذه الدراسة مادة أدبية تثري املكتبة العربية مبادة
نظرية وعلمية عن مدى مالئمة البدائل التعليمية للحد من الفاقد التعليمي.
األمهية التطبيقية:

تساعد الدراسة احلالية ىف التعرف علي مدى مالئمة البدائل التعليمية للحد من الفاقد التعليمي ،كما وان هذه الدراسة
تعمل على توجيه أنظار املسؤولني وصناع القرار إىل معرفة مدى مالئمة البدائل التعليمية للحد من الفاقد التعليمي ،كما أتيت أمهية
هذه الدراسة يف إهنا من الدراسات القليلة يف هذا اجملال – حسب علم الباحثة  -حيث اهنا تعد من أويل الدراسات اليت تلقي
الضوء مدى مالئمة البدائل التعليمية للحد من الفاقد التعليمي ،كما ويؤمل من هذه الدراسة التوصل اىل توصيات يستفيد منها كل
من الطلبة وكذلك أولياء األمور واملعلمني ،ويتوقع من هذا البحث أن يفتح اجملال أمام الباحثني إلجراء حبوث أتخرى مشاهبة،
ويستفيد منها الباحثون ابعتبارها من الدراسات السابقة.
حمددات الدراسة:
 مدى دقة صدق وثبات أداة الدراسة ،ومدى دقة وموضوعية استجابة أفراد العينة ،وال تعمم نتائجها إال على نفس اجملتمعالذي سيتم سحب العينة منه واجملتمعات األتخرى املماثلة.
 -مدى مشولية االدوات وجمالتها لواقع التعليم ىف ظل مدى مالئمة البدائل التعليمية للحد من الفاقد التعليمي

منهج الدراسة:
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي الذي يعتمد على مدتخل الدراسات البحثية الستقراء ومناقشة األدبيات النظرية
والدراسات البحثية املرتبطة مبدى مالئمة البدائل التعليمية للحد من الفاقد التعليمي.
مصطلحات البحث:
البدائل التعليمية:
سـمي ابلبـديل أو الغيـر التقليـدي أو املنزلـي لكـن األقـرب للغـرض الذي نشأ بسببه هو "البديل" ألنه جـاء كبـديل عـن
التعلـيم النظـام الـذي تتبعه أي دولة ،فيختلف يف املناهج واألسـاليب املتبعـة فـي التعلـيم التقليـدي أو النظـامي.
هو استخدام عدد من األدوات والوسائل الغري تقليدية يف امتام العملية التعليمية معتمدا يف ذلك على عدد من الوسائل
التكنولوجية احلديثة إلمتام عملية التعلم(.احللفاوي .)2018،
وتعرفها الباحثة إجرائيا :أبنه عدد من الوسائل التكنولوجية اليت تستخدم للحد من الفاقد التعليمي.
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وعرف أيضا أبنه الفشل يف اجتياز امتحاانت صف دراسي إىل الصف الذي يليه يف مرحلة ما وميثل أبرز أسباب التسرب
أو االنقطاع عن الدراسة) ) Pier,et,al,2021
وتعرفه الباحثة إجرائياً :أبنه ما حيدث من ضياع يف اجلوانب املادية والزمنية للعملية التعليمية  ،الناتج عن رسوب الطالب

تخالل عام دراسي معني ابملدرسة أو ابملؤسسة التعليمية ويقاس بنسبة فشل الطالب يف االنتقال إىل املستوى األعلى مما يؤدي به
إىل إعادة السنة.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
متهيد:
مفهوم الفاقد التعليمي:
جديدا ويطورون مهارات جديدة عند انتقاهلم من صف دراسي إىل أتخر؛ وقد صممت
يتوقع أن يتعلم الطالب حمتوى ً
التقييمات التكوينية لقياس مدى حتقيق الطالب ملعايري مستوى الصف ،املخاوف بشأن "فقدان التعلم" هي خماوف من أن
الطالب ال يتعلمون احملتوى ويتقنون املهارات بنفس املعدل املعتاد) Pier,et al,2021(.
ويعد الفاقد التعليمي ظاهرة عاملية تؤدي إىل فشل نظام التعليم يف حتقيق أهدافه وغاايته ،ومن أسباب فقد التعليم يف
املدارس قضااي ذات صلة يف توفري جودة التعليم وما مل يتم معاجلة هذه األسباب من قبل مجيع أصحاب املصلحة يف التعليم فإن
نسبة معينة من املواطنني ستفقد أجندة التنمية يف اجملتمع على املستوى الفردي) Kaume- Mwinzi,2017).
ويشار إىل الفاقد على أنه فشل الطالب يف احلصول على املؤهالت اليت التحقوا هبا ،لكثري من الدول ويعترب الفشل أو
التسرب أحد أهم العوامل اليت تسبب اهلدر ويعد حتدايً التعليمي ،ويتكون من ثالثة مكوانت :الفشل والرسوب والتسرب ،وهناك
أشكال أتخرى الفاقد التعليمي :حدوث فشل النظام يف توفري التعليم الشامل ،والفشل يف التعهد ابلبقاء ابلطالب وعدم قدرة
النظام على حتديد األهداف املناسبة وعدم كفاءة األهداف(.)Samule, 2017
كيفية تقليل الفاقد التعليمي:
لكـي يتـم تقليـل الفاقد التعليمي جيـب علـى املؤسسـات التعليمية التـي تواجـه هـذه املشـكلة أن حتـدد أسـباهبا بدقـة لتتمكـن
مـن توظيـف أجنـح الطـرق فـي التغلـب علي هذه املشكلة وحتقيـق املستهدفة(.عبـد الـودود.)2020،
لذا عن االهتمام ابلربامج التعليمية البديلة اخلاصة ابحلد من الفاقد التعليمي جيب الرتكيـز علـى اآليت:
 -1تنميــة وعــي الطلبــة وأوليــاء األمور أبمهيــة التعليــم :إن تنميــة وعــي الطلبــة وأهاليهــم أبمهيــة التعليــم ودوره فــي حتســني جــودة
حيــاة األف ـراد يســاعد فــي زيــادة معــدالت جعــل األســر التعليــم ضم ـن أولوايهتــا وزيــادة جهودهــا املبذولــة فــي توفيــر التعليــم
ألبنائهــا حتــى فــي املراحــل األساســية منــه .
 -2جعــل التعليــم علــى قائمــة أولويــات الــدول :ال تســتطيع أيــة دولــة النهــوض دون جعــل التعليــم حمــور جهــود التطوي ـر ،ودون
أن تتوافـر فـي التعليـم اجلـودة مبعناهـا احلقيقـي والشـمويل؛ فقيمـة التعليـم تكمـن فـي جودتـه قبـل كل شـيء ،وأن يكـون متوافقـا مـع
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احتياجـات سـوق العمـل ،فالتعليـم ليـس هدفـه جنـاح الطلبـة فـي احلصـول علـى شـهادات تعليميـة ،وإمنـا إثـراء عقوهلــم وتخرباهت ـم
ابملعرفــة واملهــارات ومتكينهــم مــن توظيفهــا للنهــوض حبياهتــم ،واملســامهة فــي رقــي وطنهــم.
 -3معاجلـة العوامـل التـي تـؤدي إلـى التسـرب والرسـوب :تتبايـن العوامـل املؤديـة إلـى التسـرب أو الرسـوب ،لـذك جيـب حتديـد
هـذه العوامـل ابلنسـبة لـكل طالـب مرشـح والتخلـص منهـا قـدر اإلمـكان ،آتخذيـن ابالعتبـار أهنـا قـد تعـود إلـى واحـدة أو أكثـر مـن
اآلتيـة :عـدم االنتظـام فـي احلضـور إلـى املدرسـة ،أو عـدم ختصيـص الوقـت الكافـي للدراسـة واملتابعـة ،أو مواجهـة صعوبـات فـي
التعلـم أو معيقـات فـي التحصيـل الدراسـي إيل مـن األسـباب ،أو وجـود تخلـل فـي النظـام التعليمـي جيعلـه فائـق الصعوبـة علـى
الكثيـر مـن الطلبـة .وميكـن أن يفيـد فـي حالـة تدنـي التحصيـل تنظيـم برامـج تخاصـة للتعافـي تتضمـن دروسـا للتقويـة ،مـن جهـة
أتخـرى ال بـد مـن توظيـف التكنولوجيـا علـى حنـو فاعـل فـي العمليـة التعليميـة علـى حنـو عـام ،وفـي معاجلـة الفاقد التعليمي علـى حنـو
تخـاص .إذ رغـم مـا أحدثتـه الثـورة الصناعيـة الرابعـة مـن تطـورات فـي القطاعـات املختلفـة ،فـإن التعليـم يعـد أقل القطاعـات أتث ـرا
ابلتكنولوجيــا الرقميــة ،ومــا زلنــا نش ـاهد فــي التعليــم ،ابلنســبة ملعظــم األطفــال والشــباب حــول العالــم ،جمموعــة مــن الطلبــة جيلسـون
فـي غرفـة يتلقـون تعليمـات مـن معلـم فـي مقدمـة الصـف .علينـا جعـل سـد فجـوات التعلـم لـدى الطلبـة أولويـة ،وعلينـا العمـل علـى
جعـل اسـتخدام التكنولوجيـا لدعـم التعلـم هـي النقطـة التـي جتـد فيهـا التكنولوجيـا نفسـها فـي صـدارة الصـف.
).(Fleming,2021
الدراسات السابقة:
دراسة اخلـوىل ( )2017بعنـوان " الطلب االجتماعي على أمناط التعلـيم األساسي وانعكاسـاته علـى تكـافؤ الفرص
التعليمية "هدفت الدراسة إىل حماولـة إجيـاد صيغة موحدة للتعليم األساسي ( االلزامـى ) يرضى مجيع فئات اجملتمع وحيقق مطالبهم
وتطلعاهتم من تعلـيم أبنـائهم  .واعتمـدت الدراسة علي املـنهج التـارخيي واملـنهج الوصفي .واستخدمت الدراسة استبيان موجه إىل
عينة من املديرين واملعلمـني وأوليـاء األمور .وتناولت الدراسة فصل كامل عـن املشكالت اليت تواجه التعليم األساسي ومنها تقليديـة
أسـاليب التعلـيم ونظـام التقـومي واالمتحاانت واهلدر التعليمي ونقص املوارد املالية والتجهيزات املادية وانتشار الـدروس اخلصوصية.
وتوصلت الدراسة إىل بعـض النتائج منها تطبيق صيغة التعليم األساسي مبصر مبعناها الصحيح يساعد على جتـاوز بعض مشكالت
التعليم التقليدي كغلبة الطابع النظري وارتفاع نسب الرسوب والتـسرب ومتويل التعليم األساسي مسئولية الدولة.
دراســة عبــد املقــصود ( )2017بعنوان" متطلبات مواجهة بعض عوامل اهلدر يف التعليم الثانوي الصناعي "هدفت الدراسة
إىل التعرف على أهـم العوامل املؤدية للهدر يف التعلـيم الثـانوي الصناعي من تخـالل (التـسرب-الغيـاب) وعدم التوازن بني خمرجاته
وبني متطلبـات سوق العمل .ووضع تصور مقرتح ،ملواجهة بعض العوامل املؤدية للهدر ابلتعليم الثانوي الصناعي وزايدة كفاءته
وقدرته على حتقيق أهدافه املنشودة .واعتمدت الدراسـة علـى املنهج الوصفي واستخدمت الدراسة استبانه موجهه لعينة من مديري
وموجهي ومعلمـي املدارس الثانوية الصناعية نظـام الـثالث سنوات وكذلك األتخـصائيني االجتمـاعيني .وتوصلت الدراسة إىل أن أهم
مظاهر اهلدر ابلتعليم الثانوي الـصناعي ومنهـا :اهلـدر املتمثل يف الرسـوب والتـسرب واهلـدر املرتبط بنوعية التعليم وعدم قـدرة التعلـيم
الصناعي على ختريج طالـب تتـوفر فيـه اإلمكانيات املهنية اليت يتطلبها سوق العمـل واهلدر يف الكتاب املدرسي وأتتخر توزيعه.
دراسة  Jill Johnes,2017بعنوان " :حمددات الفاقد بني طـالب التعليم العايل "هدفت الدراسة إلـى الكـشف عـن
حمددات الفاقد املوجود بني طـالب التعليم العايل ،وطَبقـت الدراسـة مقيـاس تنبـؤ للتأثريات االجتماعية واالقتصادية ،وأثرهـا يف
رسوب الطالب على عينة مـن طـالب جامعة النكاسرت وعـددهم ( )١٩٧٩طالباً وطالبةً ،وقامت الدراسة مبعاجلة إحـصائية
الستجاابت العينة وتوصلت الدراسة إىل :ارتفاع الفاقد بني طالب التعليم العايل الذين يعانون من ٍ
نقص يف بعـض الـسمات
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الشخصية والقدرات التحصيلية ،اخنفـاض املستوى االقتصادي واالجتماعي لألسـرة ،وعدم وجود تخربة سابقة ومثـابرة أكادمييـة عند
االلتحاق ابجلامعة هلا أثرها الكبري فـي ارتفاع معدالت الفاقد.

Issue: 4

دراسة الدايسطي ( )2016بعنوان " متطلبات احلد مـن اهلـدر التعليمـي ابلدراسات العليا جبامعة املنصورة " هدفت
الدراسة الـي التعـرف علـي منظومة الدراسات العليا بصفة عامه وواقعها يف جامعة املنصورة وحتديد مظاهر اهلـدر التعليمي الكمية
والكيفيـة بـبعض كليـات اجلامعة والوقـوف علـي أهـم العوامـل واألسباب املؤدية ملظاهر اهلدر التعليمي يف مرحلة الدراسات العليا
ابجلامعـة وحماولـة التعرف علي أهم املتطلبات الالزمة للحد من تلك الظاهرة واعتمدت الدراسة علي املـنهج الوصفي واسـتخدمت
الدراسـة اسـتبيانتني موجهتني إيل أعضاء هيئة التدريس وطلبـة الدراسات العليا بـست كليـات(الزراعـة والـصيدلة والتجـارة واحلقـوق
والرتبيـة والرتبية الرايضية) .وتوصلت الدراسة إلـي عدة نتائج أمهها مجود بـرامج الدراسـات العليا فهي تتطلب إعادة تقيـيم موضـوعي
شامل لربامج الدراسات العليـا مـن حيـث املضمون والعائد االقتصادي واملهين منهـا ارتفاع نسبة اهلدر نتيجة عدم حصول طالب
املاجستري والدكتوراه على الدرجة العلمية  -يف املدى الزمين احملـدد .ارتفـاع نـسبة الرسوب والتسرب يف درجة الدبلوم املعادل لدرجة
املاجستري يف كلية احلقوق.

Volume: 4

دراسة  Loxley w,2015بعنوان "اهلدر يف التعليم" :هدفت الدراسة إىل الكشف عن اهلدر التعليمي الناتج عن
الرسوب والتسرب فـي خمتلف املراحل التعليمية وفـى دول العـامل املختلفة ،وما يرتتب عليهما مـن إحـداث تخسارة كبرية ألنظمة
التعليم يف معظـم دول العامل  ،وتخاصة النامية منهـا ،وتوصـلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها :ال توجد طريقة مثلى يقاس هبا الفاقد
التعليمي ،وامنا يتوقف ذلك علـى توافر البياانت واملعلومات.
 -وجود اتختالف كبري يف نسب الفاقـد التعليمي بني الدول وبـني املنـاطق املختلفة يف الدولة الواحدة.

 اتختالف نسب التسرب والرسوب على أساس النوع  ،حيـث ترتفـع نـسب التسرب بني البنات وان تفوقن على البننيدراسيا يف معظم األحيان.
 أقل نسب تسرب يف العامل توجد فـي كل من غرب وشرق أورواب وأمريكا الشمالية ،حيث إهنا ال تزيد عن  % ٣بينماتوجـد أعلـى نـسب تـسرب ورسوب ىف الدول اإلفريقيـة والتـي تصل إىل .%٢٢
التعقيب علي الدراسات السابقة:
متيزت هذه الدراسة أبهنا حاولت التعرف على مدى مالئمة البدائل التعليمية للحد من الفاقد التعليمي ،والكشف عن
البدائل التعليمية اليت يتم اس تخدامها للحد من الفاقد التعليمي ،وجتدر اإلشارة إىل أن الباحثة استفاد من تخالل االطالع على
الدراسات السابقة واألدبيات السابقة يف إثراء اإلطار النظري ،ووضع األداة املناسبة لقياس متغريات الدراسة.
الطريقة واإلجراءات:
منهجية الدراسة:
من أجل حتقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي امليداين والذي يعرف أبنه طريقة يف البحث تتناول تفسري
الوضع القائم للظاهرة أو املشكلة من تخالل حتديد ظروفها وأبعادها وتوصيف العالقات بينها هبدف االنتهاء إىل وصف عملي
دقيق متكامل للظاهرة أو املشكلة يقوم على احلقائق املرتبطة هبا(.اللحلح،ابو بكر،2002،ص.)15:
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جمتمع وعينة الدراسة:
متثل جمتمع الدراسة يف عدد من الطالب واملعلمني.
أداة الدراسة:
ألغراض حتقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث:
 .1أداة مالحظة ملدي مالئمة البدائل التعليمية للحد من الفاقد التعليمي حيث مرت هذه األداة ابخلطوات التالية:
 .2حتد يد اهلدف من األداة للكشف عن البدائل التعليمية للحد من الفاقد التعليمي بناء علي مراجعة الدراسات السابقة.
قام الباحثة إبعداد أداة الدراسة (االستبانة) وذلك بعد مراجعة أدبيات الدراسة والدراسات السابقة ذات العالقة ابملوضوع ،وقد
تضمنت االستبانة قسمني القسم األول البياانت التعريفية ،أما القسم الثاين فتضمن بياانت متغريات الدراسة حيث بلغت عدد
فقرات األداة ( )20فقرة ،وقد صمم على أساس مقياس ليكرت ()Likert Scaleاخلماسي ،وقد بنيت الفقرات ابالجتاه
اإلجيايب ،وأعطيت األوزان للفقرات كما أييت :موافق بشدة :مخس درجات ،وموافق :اربع درجات ،حمايد :ثالث درجات,
اعارض بشدة درجة.
صدق األداة:
لقد مت التحقق من صدق األداة عن طريق عرضها على جمموعة من احملكمني ذات االتختصاص واخلربة يف العلوم الرتبوية
وطلب منهم إبداء الرأي حول فقرات االستبانة وذلك ابحلذف والتعديل واقرتاح فقرات جديدة ومناسبة األداة ملوضوع الدراسة،
وبناء على مالحظات احملكمني مت تعديل أداة الدراسة فأصبحت بصورهتا النهائية مكونه ( )20فقرة ،وبناءً على ذلك فان األداة
تتمتع بصدق احملتوى.
ثبات األداة:
من استخراج معامل الثبات قام الباحث ابستخدام معادلة الفا كرونباخ فقد بلغ معامل الثبات ( )0.91وهذه القيم اليت
مت التوصل إليها ملعامالت الثبات مناسبة وتفي بغرض الدراسة.
إجراءات الدراسة:
لقد مت إجراء هذه الدراسة وفق اخلطوات اآلتية:
 .1إعداد أداة الدراسة بصورهتا النهائية.
 .2حتديد أفراد جمتمع الدراسة.
 .3اتختيار عينة الدراسة.
 .4توزيع االستبياانت على عينة الدراسة.
 .5تفريغ البياانت وإدتخال البياانت إىل احلاسب ومعاجلتها إحصائيا ابستخدام الربانمج اإلحصائية للعلوم االجتماعية .SPSS
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عرض نتائج الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على البدائل التعليمية للحد من الفاقد التعليمي ومن اجل حتقيق ذلك استخدمت الباحثة
بطاقة مالحظة واستبانة مؤلفة من( )20فقرة مت توزيعها على عينة الدراسة ،ولتفسري نتائج الدراسة استخدم الباحثة املتوسطات
احلسابية التالية:
 أقل من  2درجة تطبيق قليلة.
 3-2 درجة تطبيق متوسطة.

 أكرب من  3درجة تطبيق كبرية.

 كذلك استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.
 كذلك استخدام اتختبار (ت) للعينات املستقلة.

 كذلك استخدام اتختبار حتليل التباين األحادي حلساب متوسطات استجاابت افراد العينة.
التوصيات واملقرتحات:
ىف ضوء ما ذكر توصل الباحث إيل التوصيات واملقرتحات التالية:
 توجية املعلمني الستخدام الربامج البديلة للحد من الفاقد التعليمي. االهتمام مبوضوع الدراسة ىف املراحل التعليمية املختلفة من تخالل العمل علي توفري عدد من الربامج البديلة لتقليلالفاقد التعليمي.
 وضع ورش عمل ودورات تدريبية للمعلمني والطالب للتدريب على الربامج البديلة للحد من الفاقد التعليمي. إجراءات دراسات مشاهبة مثل هذه الدراسة هتدف إىل تقليل الفاقد التعليمي. -إجراء دراسة مقارنة بني التالميذ والتلميذات ىف مناطق خمتلفة ىف طرق معاجلة الفجوات الدراسية .
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وبعد مجع البياانت وترميزها ومعاجلتها ابلطرق اإلحصائية املناسبة ،وذلك ابستخدام الربانمج اإلحصائي للعلوم االجتماعية
 ، SPSSفقــد اســتخدمت الباحثــة التك ـرارات واملتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة ,ومعادلــة كرونبــاخ الفــا ،واتختبــار حتليــل
التباين االحادي ،واتختبار (ت) لعينتني مستقلتني.
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