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رؤية مقترحة لتفعيل تقنيات التعليم.. مدخل لمعالجة مشكلتي 
 الغياب كالتسرب الدراسي

 إعداد
 رفيدة بنت عدناف حامد األنصارم

 جامعة طيبة –كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ) ينبع(  أستاذ تقنيات التعليم المساعد
 مستخلص 

بات الغياب كالتسرب الدراسي إحدل أبرز األزمات التربوية التي يعاني 
منها النظاـ التعليمي مما يستلـز العمل على رفع كفاءتو من خبلؿ تحقيق 

ة أىم األسباب الرئيسية في ذلك جودة التعليم كشغلت األساليب التربوي
ككاف منها جمود أساليب ككسائل التعليم التي يستخدمها المعلم. كتهدؼ 
الدراسة الحالية إلى التعرؼ على رؤية مقترحة لتفعيل تقنيات التعليم في 

 معالجة مشكلتي الغياب كالتسرب الدراسي. 
تحدد في كتتلخص مشكلة الدراسة في إحدل صور الهدر التربوم كالتي ت

مشكلتي الغياب كالتسرب الدراسي حيث بات التحدم األكبر ألنظمة 
التعليم يتمثل في تحسين جودة التعليم كشكلت التقنية إحدل تلك 
المجاالت غير أف ما تواجهو من فرص كتحديات أدل بالسلب نحو 
تحقيق جودة التعليم كأىدافو، كتسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن 

لرئيس: ما الرؤية المقترحة لتفعيل تقنيات التعليم في معالجة تساؤلها ا
 مشكلتي الغياب كالتسرب الدراسي؟. 
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كتعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في مناقشة تساؤالت الدراسة 
كذلك بتوظيف أدبيات التقنية كالغياب كالتسرب الدراسي في اإلجابة 

 ستشراؼ الرؤية المقترحة.عنها، باإلضافة إلى أسلوب السيناريو في ا
كُتختم الدراسة بالتأكيد على ضركرة نشر الوعي الثقافي بدكر التقنية 
كأساليب تفعيلها في مؤسسات التعليم، كتعزيز استخداـ أنظمة التقنية بغية 
تطوير أساليب جودة التعليم كالحد من مشكلتي الغياب كالتسرب 

 الدراسي.
م، الغياب، التسرب الدراسي، الهدر الكلمات المفتاحية: تقنيات التعلي

 التربوم.
 

Suggested vision to activate teaching techniques, an entrance 
to handle both absence and school dropout problems.   
Prepared by: Rufaida Bent Adnan Hamid Al Ansari. 
Assistant Professor of teaching techniques. Faculty of Arts and 
humanities, Taiba University. 
Absence and school dropout has become one of the most 
remarkable educational crises from which our learning system 
suffers. That acquires working on its efficiency’s improvement 
through achieving education quality. And one of the most 
important reasons behind that was educational strategies 
including the stability of teaching methods and aids the 
teachers use. The current study aims to present a suggested 
vision to activate teaching techniques to handle  both issues of 
absence and school dropout. 



 147 

The study   problem can be summarized in an image of 
educational loss which is specified in both absence and school 
dropout issues which became the greatest challenge to the 
learning system presented in improvement of learning quality, 
and the techniques formed one of those fields however the 
challenges and opportunities which it faced reflected 
negatively on achieving the quality of learning and on its 
goals. And the current study aims to find the answer for the 

main query: what is the suggested vision to activate teaching 
techniques in handling both issues of absence and school 
dropout ?.. 
The study depends on the descriptive, analytic methodology 
in discussing the queries by exploiting the literature 
techniques, the absence and school dropout to give the 
answer, in addition of scenario method in approaching the 
suggested mission . 
The study is concluded by assuring the necessity of publishing 
the cultural awareness in the technique’s ‘ centers and how 
to activate it in teaching institutions and the reinforcement of 
suing techniques system in order to develop new methods of 
teaching quality and decrease absence and school dropout . 
Keywords : teaching techniques , schooldropout ,educational 
losss.   

 مقدمة  
الجديدة كالمتسارعة نظمان تعليمية جديدة فرضت المتغيرات 

كغيَر تقليدية، كأصبحت الدعوة لؤلخذ بالتقنية أحد أىم آليات دعم 
العملية التعليمية كتجديدىا بمؤسسات التعليم كذلك للحد من مشكلة 
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الهدر التربوم كالتي تتمثل في الغياب كالتسرب الدراسي )فرج؛ 
2005.) 

وم لبلرتقاء بجودة التعليم كاف البد كأف كلما للتقنية من دكر ىاـ كحي 
يتضمن ذلك خطة شاملة لتطوير عمليتي التعليم كالتعلم إذ أف تحقيق 
عائد تربوم مرٍض من التقنية يتطلب النظر إليها كأداة لمقابلة حاجات 
جوىرية ال أف تحدد كأىداؼ جديدة كمعزكلة؛ فليس بالتقنية كحدىا 

التربوم كإنما يتطلب ذلك تغيير  يحدث التحوؿ الحقيقي في النموذج
(. كمن 2005جوىرم حوؿ الكيفية التي تُوظف بها التقنية ) المحيسن؛ 

ثمَّ تغير دكر المعلم لما يواكب فلسفة تلك التقنية كطبيعتها بما يُمكِّنو من 
مواجهات العديد من التحديات التي تعيق تحقيق جودة التعليم خاصةن كأف 

بكفاية المعلم كمستول التأىيل كالتدريب على  تحقيق الجودة بات يتأثر
أنظمة التقنية فالجودة قيمة تنشأ عن الكفاءة كالفاعلية؛ كعليو فإنو ال بد 
من اكتساب كامتبلؾ بعض الكفايات الناتجة من توظيف التقنية حتى 
تواكب العملية التعليمية ركب التقدـ التقني كيتطلب ذلك تغيير جوىرم 

يُعلم بها المعلم كآلية تفعيل التقنية كأنظمتها؛ كيتبع ىذا حوؿ الكيفية التي 
بالضركرة إعادة النظر بدكر المعلم في ضوء مضامين الدكر الجديد 

 (.2011)الغنيم؛
كالحديث عن مشكلتي الغياب كالتسرب الدراسي يعني الحديث عن 

( ، كالطريق إلى ذلك 2009جودة التعليم كصناعة المستقبل )إبراىيم؛ 
ن خبلؿ معبر رؤية لتفعيل التقنية في سبيل تحسين التنمية المهنية يمر م

 للمعلم فجودة التعليم إنما يحكم عليها بجودة أداء المعلم ككفاءتو.
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 مشكلة الدراسة كأسئلتها 
إف الحاجة ماسة لتحسين جودة التعليم من خبلؿ تفعيل التقنية التعليمية 

لتعليم يتجو بشكل حثيث كأنظمتها المختلفة خاصة كإف رىاف كزارة ا
لمعالجة مشكلتي الغياب كالتسرب الدراسي إحدل أىم المشكبلت التي 
يعاني منها المجتمع المدرسي لما لهما من تأثير سلبي أشغل باؿ الكثير 

(. كونهما تمس فعالية 2009من التربويين لدراستها ) عطواف كآخركف؛ 
بوية يجب التعامل معها المؤسسة التعليمية ككفايتها إذ تمثبل ظاىرة تر 

(. كحيث 2014بأساليب تربوية أكثر جدية كعلى أسس علمية ) منيرة؛ 
أف تبني تقنيات التعليم في الميداف التعليمي ليس باألمر اليسير الهين إذ 
ال يتأتى بقرار سياسي أك رسمي كإنما يتطلب ضركرة النظر إليها كونها أداة 

(. كقد ترتب 2011كالتعليم )عامر؛ حقيقية في التطوير بميداف التربية 
على ذلك إدخاؿ علم تقنيات التعليم كمكوف أساسي في برامج إعداد 
كتدريب المعلم على كافة مستويات التعليمية. كأصبح ىذا العلم لو 

: 2009مفاىيمو، كمجاالتو، كمناىج البحث كالنظر فيو )محمد َك فوزم؛ 
 جابة عن سؤالها الرئيس:(. كتتلخص مشكلة الدراسة في محاكلة اإل13

ما الرؤية المقترحة لتفعيل تقنيات التعليم كمدخل لمعالجة مشكلتي 
 الغياب كالتسرب الدراسي؟.

 حيث تفرعت عنو تساؤالت الدراسة التالية:
 ما ماىية كبلن من ) تقنيات التعليم كالغياب كالتسرب الدراسي (؟.

معالجة مشكلة الغياب  ما السيناريو المقترح لتفعيل تقنيات التعليم في
 كالتسرب الدراسي؟.
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 أىداؼ الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ على رؤية مقترحة لتفعيل تقنيات التعليم في 
معالجة مشكلتي الغياب كالتسرب الدراسي؛ كيمكن تحديد أىداؼ 

 الدراسة في النقاط التالية: 
كالتسرب  التعرؼ على دكر تقنيات التعليم في الحد من مشكلتي الغياب

الدراسي بما يُمكَّن من كضوح الرؤية المستقبلية كاالسترشاد بها كالعمل 
 في ضوئها. 

التعرؼ على السيناريو المقترح لتفعيل تقنيات التعليم كالذم من الممكن 
أف يسهم في تحقيق جودة التعليم كالحد من مشكلتي الغياب كالتسرب 

ماشى مع االتجاىات التربوية الدراسي كيُمِكن من فتح آفاؽ جديدة بما يت
 الحديثة. 

 أىمية الدراسة
تكمن أىمية الدراسة في محاكلة التعرؼ على رؤية مقترحة لتفعيل تقنيات 
التعليم في معالجة مشكلتي الغياب كالتسرب الدراسي تمهيدان لبدء 
تأسيس قاعدة معرفية في المجاؿ التربوم؛ كيمكن تحديد أىمية الدراسة 

 لية:في النقاط التا
تمثل الدراسة انطبلقة جديدة نحو رؤل كأفكار في أساليب تفعيل التقنية  

كمدخل في معالجة مشكلتي الغياب كالتسرب الدراسي كذلك من منطلق 
 حرص التربويين على الرقي بأساليب التربية كالتعليم نحو األفضل.
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عيل يؤمل أف تكوف الدراسة إضافة للبحوث التربوية التي تتناكؿ أساليب تف
التقنية في معالجة مشكلتي الغياب كالتسرب الدراسي مما يسهم في إثراء 

   المكتبة العربية كألف تكوف عامبلن محفزان لدراسات علمية أخرل.
 منهج الدراسة

تعتمد الدراسة المنهج الوصفي كأسلوب السيناريو في استشراؼ الرؤية 
مية المتبعة في ىذا المقترحة حيث مرَّت عملية بناء الرؤية بالطرؽ العل

المجاؿ كمنها مراجعة األدبيات ذات العبلقة،  كيعتبر أسلوب السيناريو 
أحد أساليب دراسة كاستشراؼ المستقبل كالتي تهدؼ إلى مساعدة صانع 
القرار على اتخاذ قرارات كسياسات رشيدة بشأف المستقبل. كيعرؼ 

ورات أسلوب السيناريو بأنو استشراؼ المستقبل من خبلؿ التص
المستقبلية أك االحتماالت المستقبلية المتوقعة كالتي توضع في صورة 
بدائل تشتمل على العديد من السياقات كالتداعيات كاألطركحات التي 
تبني عليها األنماط كالنماذج المستقبلية، كيهدؼ إلى عرض االحتماالت 

قبلية كاإلمكانات كالخيارات البديلة التي تنطوم عليها التطورات المست
للظاىرة المدركسة، آخذان في اعتباره كافة العوامل المؤثرة على الظاىرة .) 

 (2013زين الدين ، 
 مصطلحات الدراسة 

تعرؼ تقنيات التعليم بأنها: تتضمن في " أكسع معانيها تخطيط كإعداد 
كتطوير كتنفيذ كتقويم كامل للعملية التعليمية في مختلف جوانبها، كمن 

ية متنوعة تعمل جميعها كبشكل منسجم مع العناصر خبلؿ كسائل تقن
 (.211: 2011البشرية لتحقيق أىداؼ التعليم". ) عامر ، 
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كتعرؼ إجرائيان بأنها: كسائل معنية تنحصر مهامها الرئيسية في  
تحسين كتطوير عمليتي التعليم كالتعلم كاالرتقاء بمستول العملية التعليمية  

 كيفان كنوعان. 
لدراسي بأنو:" أسباب تمنع أك تحوؿ دكف حضور الطالب يعرؼ الغياب ا

 (. 188:  2012إلى قاعات الدراسة ألم سبب كاف". )العزاكم ، 
كيعرؼ إجرائيان بأنو: انقطاع متعمد عن الدراسة كظاىرة سلوكية 
غير محمودة في حق المتعلم تعيقو عن االلتزاـ بالتقيد كالحضور في قاعة 

 ة من عمليتي التعليم كالتعلم.الدراسة في سبيل االستفاد
كيعرؼ التسرب الدراسي على أنو:" كل ما يعيق نجاح العملية التعليمية، 
كيتبع مجاؿ ىذا المفهـو عدد كبير من الظواىر الموجودة في النظاـ 
التعليمي منها: االنقطاع عن الدراسة، عدـ االلتحاؽ بالدراسة، الرسوب 

لطلبة كالمدرسين، عدـ اكماؿ المتكرر، الفصل عن الدراسة، تغيب ا
 (.188:  2014المقرر الدراسي، عدـ بلوغ الكفايات التعليمية")منيرة ، 

كيُعرؼ إجرائيان بأنو: ظاىرة يمكن مبلحظة مؤشراتها في الواقع الفعلي 
للمتعلم ذلك الحاضر الغائب في القاعة الدراسية كيغلب على سلوكو ما 

لتعليمية أك خارجها في عدـ يظهره من ضجر كتبـر داخل المؤسسة ا
 االىتماـ أك البلمباالة في جانب التحصيل كالمعرفة.  

 اإلطار النظرم )نتائج الدراسة( 
من خبلؿ اجابة سؤاؿ الدراسة األكؿ عن ماىية تقنيات التعليم كالغياب  

كالتسرب الدراسي ، سنستعرض فيما يلي بعض التعريفات كالمفاىيم 
 ي إجابة السؤاؿ الثاني للدراسة :المرتبطة كذات العبلقة ف
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 أكالن : تقنيات التعليم 
تُعد تقنيات التعليم أحد الركافد المهمة كالمساندة للتعليم 
التقليدم، كالحل األمثل لمواجهة تحديات عصر المعرفة كاالستثمار 
األنقع للتقدـ التقني بل كخياران استراتيجيان يجب التعامل كالتفاعل معو 

 ق نقلة نوعية في طرائق التعليم. كتسخيره لتحقي
( بأف تقنيات التعليم تعني استخداـ الوسائل 2013كيذكر )البلخي؛ 

كاألجهزة كاألساليب كالبرامج كالمنتجات العلمية من أجل تحسين فعالية 
التدريس مما يوفر الوقت كالجهد الذم يبذلو المعلم مع متعلميو كيعطي 

تعتمد تقنيات التعليم على كسائط  مردكدان تعليميان أفضل. كعادةن ما
إلكتركنية في عملية التواصل ما بين طرفا العملية التعليمية المعلم 
كالمتعلم، كتوظف فيها آليات االتصاؿ الحديثة من حاسب كشبكة 
المعلومات "االنترنت" ككسائط متعددة بغرض تحقيق األىداؼ التعليمية 

 (. 2004المرجوة ) التودرم؛ 
تقنيات التعليم يتوقف على تطوير كانتقاء أنظمة التقنية من كمحور نجاح  

حيث تلبية متطلبات التعليم كالتحديث المتواصل لمواكبة التطورات 
كمراعاة المعايير كالضوابط في نظاـ التعليم المختار بما يكفل تطوير 
مستول المتعلم كيسهم في تحقيق األىداؼ. كالتقنية كسيلة لتوصيل 

جعل المتعلم مستعدان لمواجهة متطلبات الحياة بكل أكجهها المعرفة كمنها 
كالتي أصبحت تعتمد بشكل أك بآخر على التقنية كطبيعتها المتغيرة؛ 
كيكوف فيو دكر المعلم التوجيو كاإلرشاد بجانب التخطيط كاإلعداد 
فأساس تقنيات التعليم ىو استخداـ التقنية في إيصاؿ المعلومة للمتعلم 
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بر فائدة ممكنة تمكن من جذب انتباه المتعلم إلى ما بقصد تحقيق أك
يُعرض عليو من معلومات كمعارؼ مما يحقق جودة العملية التعليمية ) 

 (.2009عيدركس؛ 
كتتعدد مفاىيم تقنيات التعليم فهي تطبيق منظم لحقائق كمفاىيم كمبادئ 

ها كقوانين كنظريات العلم في الواقع الفعلي لميداف التعليم. بمعنى أن
تفاعل منظم بين كل من العنصر البشرم المشارؾ في عملية التعليم، 
كاألجهزة كاآلالت كاألدكات التعليمية بهدؼ تحقيق األىداؼ التعليمية أك 
حل مشكبلت التعليم. كىذا يعني أف تقنيات التعليم تستند إلى أساس 

كأف  نظرم يتم توجيهها من خبلؿ نظرية كما كأنها تسير كفقان لنظاـ محدد
عناصره تتفاعل في منظومة كاحدة لكي تحقق في النهاية أىداؼ العملية 

 (20-19:  2010التعليمية ) صبرم؛ 
( بأف تقنيات التعليم علم 15-14: 2009كتذكر ) محمد َك فوزم؛ 

يهتم بدراسة العبلقة بين اإلنساف كمصادر التعلم من حيث انتاجها، 
من فلسفة التربية كنظريات  كاتاحتها لتحقيق أىداؼ محددة في إطار

التعلم. فهي ذلك البناء العلمي المنظم من البحوث كالنظريات 
كالممارسات الخاصة بعمليات التعليم كمصادر التعلم، كتطبيقها في مجاؿ 
التعلم اإلنساني كتوظيف كفء لعناصر بشرية أك غير بشرية لتحليل النظاـ 

يم العمليات كالمصادر كالعملية التعليمية كدراسة مشكبلتها، كتصم
المناسبة كحلوؿ عملية لهذه المشكبلت، كتطويرىا، كاستخدامها، 

 كإدارتها، كتقويمها لتحسين كفاءة التعليم كفعاليتو كتحقيق التعلم. 
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كعليو فإف تقنيات التعليم نظاـ متكامل يضم عناصر متعددة ىي: اإلنساف 
فة إلى المعدات التقنية المبدع كاألفكار الذكية الفريدة المتميزة باإلضا

كأساليب العمل كاإلدارة كعمليات االنتاج بما يسهم في إثراء المواقف 
 ((  16: 2009التعليمية أك حل مشكبلتها. )) محمد َك فوزم؛ 

 ثانيان : الغياب الدراسي
أحد الظواىر السلوكية السلبية كالتي من شأنها عرقلة النظاـ التعليمي 

مفرط أك المستمر عن الحضور للقاعات الدراسية ) كيكوف إما باالنقطاع ال
 (. 2012العزاكم؛ 

كالغياب أحد صور الهدر التربوم كالذم يمكن أف يؤثر على الكفاية 
الداخلية للمؤسسة التعليمية فهو ظاىرة تستحق النظر كالتفكير كالتأمل 
لما لها من تأثير سلبي على مخرجات العملية التعليمية، فهي من أكثر 

شكبلت التي تسهم في تقليل العائد التربوم، كلذا فالغياب يسبب الم
فاقدان في التعليم كمان ككيفان. كتتعدد أسباب الغياب الدراسي كتختلف 
باختبلؼ األفراد كالمجتمعات ما بين أسباب اجتماعية كسياسية 
كاقتصادية كثقافية كصحية كنفسية كاف لها تأثيرىا على سلوؾ المتعلم 

و التعليمية كعلى سلوكو المدرسي بشكل خاص سبب في خبلؿ مسيرت
عدـ االنضباط في الدكاـ المدرسي كمن ثم التسرب عند البعض اآلخر) 

 (.2009عطواف كآخركف؛ 
 ثالثان : التسرب الدراسي 

ظاىرة سلوكية تعني انقطاع المتعلم عن استكماؿ دراستو كىي ظاىرة تؤرؽ 
مقومات الفشل على الصعيد  الكثير من التربويين ففيها تكمن جميع
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الشخصي كعلى الصعيد المجتمعي على حد سواء. كالتسرب أحد 
األسباب المؤدية إلى شل حركة المجتمع كتقهقره عائدة بو إلى عتمة 

نعزالية. فالتسرب معضلة تربوية كبرل يحوؿ دكف إلالجهل كالتخلف كا
فيو الجهل  تطور المنظومة التعليمية متسبب في نشوء مجتمع عاجز ينتشر

كاألمية غير قادر على مواكبة عصر المعرفة ) الكناكم كالشطبي؛ 
2015.) 

كيصعب تحديد أسباب التسرب الدراسي بشكل محدد إذ تتداخل فيو 
األسباب الشخصية مع ما ىو اجتماعي ليضاؼ عليها ما ىو اقتصادم 

مؤسسة دكف اغفاؿ األسباب التربوية كما لها من تأثير في ىذه الظاىرة. كلل
التعليمية أثر بارز في التسرب الدراسي ال يمكن اعفاؤىا منو كذلك بسبب 
سيادة المناىج التقليدية كالتي يتحوؿ فيها المتعلم إلى كعاء يمتلئ بألواف 
المعارؼ المختلفة مع غياب عنصر اإلثارة كالجذب كالتشويق، كتردم 

ل كالتقنية قد البنية التحتية لبعض المؤسسات التعليمية كغياب الوسائ
 (.2014تكوف من ضمن األسباب أحيانان أخرل ) منيرة؛ 

كتكمن أحد أسباب التسرب الدراسي التربوية بسبب سوء التخطيط 
المنتهج في النظاـ التعليمي كضعف الميزانية المخصصة لو مما يجعلو 
يفتقد الوسائل كالتقنيات التعليمية التي من شأنها جذب المتعلمين 

 (.2011هم )نقاز؛ كاالحتفاظ ب
كلعل من أبرز أسباب التسرب تلك التي تكوف بسبب المعلم عدـ 
استخداـ الوسائل كالتقنيات التعليمية المناسبة إما بسبب ضعف تأىيل 
الكوادر التعليمية أك عدـ جدية أساليب التعليم المستخدمة )الجامودية؛ 
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ببان في (. كبالتالي تكوف المساىمة بتأىيل كتدريب المعلم س2011
 (.2009مواجهة مشكبلت الغياب كالتسرب الدراسي )إبراىيم؛  

كمن جملة السبل المقترحة لمواجهة التسرب الدراسي االعتناء بالعملية 
التعليمية كتوجيو المتعلمين إلى ما يتناسب مع قدراتهم كامكاناتهم، 

ىتماـ كالتنوع في مجاالت التعليم المختلفة المهنية كالتقنية كالفنية، كاال
باألنشطة التربوية، كالعناية بالتكوين العلمي كالمهني للمعلم مما يجعل منو 

 (  2011مجاالن للجذب كليس الطرد ) نقاز؛ 
السيناريو المقترح لتفعيل دكر تقنيات التعليم في عبلج مشكلتي الغياب 

 كالتسرب الدراسي.
ديم السيناريو تمَّ االعتماد في اجابة التساؤؿ الثاني للدراسة كذلك لتق

المقترح لتفعيل تقنيات التعليم في عبلج مشكلتي الغياب كالتسرب 
الدراسي على السيناريو المتفائل، كما كاعُتِمَد في تصميم الرؤية المقترحة 
على كجود رؤية كاضحة لما يُراد الوصوؿ إليو، ىذه الرؤية تعتمد على 

ي تؤىلو الكتساب كجود معلم يمتلك العديد من المعارؼ كالمهارات الت
أساليب تفعيل التقنية ككأنو بمثابة منظومة قابلة للتحسن كاالرتقاء باستمرار 

 فمكانة المعلم تكمن في قدرتو على العطاء كالتجدد.
كفي ىذا السيناريو يتسم المعلم بكفاءتو التقنية في عالم يوصف بعصر 

باستمرار المتغيرات المتسارعة مما يلـز تزايد ىذه الكفاءة كتطورىا 
لمواكبة كل ما ىو جديد كُيسهم في التمكن من الوصوؿ إلى مهارات 

 حديثة تجعل من التفاعل مع أنظمة التقنية يتم بكفاءة كفاعلية كجدارة.  
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كمن جهة أخرل كبحسب ما تشير إليو العديد من الدراسات كما في 
( فإف للمعلم دكر ال 2011( َك دراسة  )نقاز؛ 2014دراسة )منيرة؛ 

يمكن تجاىلو في مشكلتي الغياب كالتسرب الدراسي قد يكوف بسبب 
ىيمنتو في الموقف التعليمي كسأمة طرؽ التدريس كاألساليب كالوسائل 
التعليمية التي يستخدمها مع غياب عنصر التشويق كالجذب أك بسبب  
كثرة غيابو كضعف دافعيتو كانجازه مع تعدد أسباب ذلك من ضعف في 

ك قسوتو كعنفوانو مع متعلميو أك عدـ جديتو في العمل أك مستواه العلمي أ
 تحقيره من شأف المتعلم كغير ذلك.

كمن ثم فإف فإنو بافتراض المثالية في عبلقة المعلم بالمتعلم كالتي تتبناىا 
عبلقات ايجابية فإف ذلك سيسهم في التخلص من مشكلتي الغياب 

ألساليب التقنية كتطبيقاتها كالتسرب الدراسي ألف مثل ىذا المعلم كتفعيلو 
 الجاذبة سيكوف لو أثره االيجابي على اتجاه المتعلم كرغبتو في التعلم.

ككفقان لهذا السيناريو المتفائل كمع التسليم بأف المعلم يؤمن ايمانان جازمان 
مدركان فيو ألىمية كأىداؼ التقنية كالتي تكمن فيما يلي )الصفدم؛ 

2009:) 
قنية بكفاءة من قبل المعلم ُيسهم في مساعدة استخداـ تطبيقات الت

 المتعلم على تحقيق معايير عالمية للتعلم.
اكساب المتعلم مهارات تقنية تُمكن من تنمية طرؽ كأساليب اكتساب 

 المعلومات.
االستفادة من تطبيقات التقنية في عمليتي التعليم كالتعلم كتحقيق 

 ع المؤسسي.إنجازات إيجابية تتميز بالجودة داخل القطا 



 159 

تقديم فرص للتعليم تتمركز حوؿ المتعلم كىو ما يتوافق مع الفلسفات 
 التربوية الحديثة كنظريات التعلم الجادة.

تقديم فرص متنوعة لتحقيق أىداؼ التعليم كالتعلم كتطوير الوسائل 
كاألساليب المستخدمة في عمليتي التعليم كالتعلم كالتخلص من التنفيذ 

 الركتيني لهما.
البحث عن ابتكارات جديدة كمميزة ُتمكن من تأسيس بيئة تعلم فعالة،  

 كذات كفاءة عالية. 
النهوض بالمؤسسة التعليمية كمساعدتها في تحقيق التميز اإلدارم 

 .كالمهني
إتاحة الفرصة للتعرؼ على مصادر التعلم المتنوعة مما يسهم في التغلب 

 على مشكلة الفركؽ الفردية بين المتعلمين.
فإنو في حاؿ تواجد مثل ىذا المعلم فمن الممكن أف تسهم تقنيات 
التعليم في عبلج مشكلة الغياب كمنها إلى عبلج مشكلة التسرب 

 الدراسي. 
كمن ثمَّ فإنو ال يستلـز إدراؾ المعلم كحده في تحقيق الشركط السابقة 

ـ دكف أف تقـو كافة الجهات المسئولة بالدكلة كالنظاـ التعليمي بالقيا
باألدكار المنوطة بها، كمن ثم التأكد من توفير كافة الشركط البلزمة لتميز 
ىذا المعلم ، باالضافة إلى التأكد من أف المعلم قد كصل إلى المستول 
البلـز ألف يحقق الهدؼ المنشود كذلك بالمتابعة المستمرة كالدقيقة بل 

 كالرقابة أحيانان أخرل إف لـز األمر.
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( 2011فإنو يمكن تحقيق ما سبق من خبلؿ )الغنيم؛ كمن ىذا المنطلق 
 (: 2009َك ) الخواجة؛  

تطوير أداء المعلم على أسس علمية كتربوية حديثة تمكنو من االطبلع 
على أحدث التجارب العلمية كالعملية في مجاؿ التقنية كالمتوافقة مع 

 معايير الجودة كفق المستويات العالمية المطلوبة. 
بية تهتم باالحتياجات الفعلية ألساليب تفعيل التقنية كضع خطط تدري

كتوسيع قاعدة استخداـ التقنية في جميع برامج التدريب مما يتطلب تغييران 
 في استراتيجيات كخطط كبرامج التدريب.

تدريب المعلم على ممارسة كتطبيق المعرفة النظرية كاكتساب مهارات 
تقنية من خبلؿ تنويع مصادر تصميم بيئات تعليمية قائمة على توظيف ال

المعرفة المتاحة كإعطائو الفرصة للتعامل مع أنواع متعددة كمختلفة من 
مصادر التقنية كالتي من أىم مقوماتها إثارة ركح الفضوؿ للمعرفة لدل 
المتعلم كتنمية القدرة على اإلبداع كاعتبار أف الخطأ ىو فرصة لتعلم 

 الصواب كاإلنجازات.
لتقنية كالتي تفيد في خدمة أىداؼ تعليمية كتحسين توظيف تطبيقات ا

أداء أك إضافة معلومات أك تنمية مهارات فالمقصود ىو االستخداـ 
 الهادؼ بما يسهم في تعميق فكر المعلم كتجويده كتجديده. 

تبني عدة استراتيجيات كأساليب تعليمية فعَّالة بحيث تتضمن مستويات 
، كاستخداـ أكثر من أسلوب كاحد المعرفة العميقة، كقدرات التفكير

خبلؿ التقنية فالتغيير كالتبديل في أساليب التعليم كالتعلم مهم بخاصة 
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لتلك التي تستغل طاقات كمهارات المتعلم بإيجابية فإف مخرجاتها عادة 
 ما تتمثل في المبدعين كالمفكرين.

م اكتساب مهارات تصميم المناىج اإللكتركنية كالتي تتسم بإنتاج متعل
لديو اتجاه ايجابي نحو التعلم ملمان بوسائل كأدكات بناء المعرفة كإعادة 
صياغتها، قادران على االبتكار كالتجػديد، كتوليد األفكار كطرح البدائل 

 كمناقشاتها كاختيار األفضل منها.
استخداـ التطبيقات التقنية في المواقف التعليمية إذ البد من تغيير دكر  

ف العنصر األىم كاألنشط في عملية التعلم كذلك المتعلم بحيث يكو 
بتمركز أنشطة التعلم حولو مما يمكنو من اكتساب مهارات التفكير 
العلمي، كالتخطيط السليم باإلضافة إلى مهارات التحليل كاالستنتاج 

 كاالستقصاء.
الوعي بإيجابيات التقنية كاستثمار إمكاناتها بحيث تهدؼ إلى توفير أكبر 

من الخبرات المتنوعة كالمختلفة كالتي تسهم في تحسين  قدر ممكن 
كفاءتها كزيادة فاعليتها بما يتبلءـ مع احتياجات التعليم المختلفة في 

 سائر مجاالت المعرفة. 
توفير اإلمكانات البلزمة للتنمية المهنية للمعلم مثل الميزانيات الكافية 

لفعلية كالمتغيرات كالمدرب الكفء كبذلك يرتبط التطوير باالحتياجات ا
 المعرفية كالمهارية المتسارعة في عصر المعرفة.

 كتعتمد الرؤية المقترحة في السيناريو المتفائل على مشهدين:
 المشهد األكؿ: 
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قيادة تربوية : تؤمن بأف االستثمار في التربية كالتعليم أعظم أنواع 
تعامل معو برقي االستثمار تتبنى مبدأ تحفيز المتعلم للمبادرة كالمشاركة كت

 كبأساليب تربوية حديثة يشعر فيها المتعلم برغبة في استمرارية التعلم.
معلم: تتوافر فيو كافة عناصر التكوين العلمي كالتربوم كالثقافي كالتقني، 
محافظ على كفاءتو كمهارتو من خبلؿ التدريب المتواصل، ممتلك 

 تعليم كالتعلم .لمهارات استخداـ التقنية في سبيل تحسين عمليتي ال
بيئة تعليمية جاذبة: غنية بالمثيرات التعليمية كتلتـز بمعايير الجودة تتوفر 
فيها شركط التهوية كاالضاءة ككسائل التقنية ككافة االحتياجات البلزمة 

 للعملية التعليمية كالمشجعة على التعلم.
االعتبار  مناىج تعليمية : تراعي الفركؽ الفردية بين المتعلمين كتأخذ بعين

حاجاتهم المختلفة من خبلؿ محتول تعليمي تتضمنو كتب دراسية جاذبة 
مزكدة ببرمجيات تعليمية متعددة كأنشطة تدريبية مختلفة تتحقق فيها 

 االنسجاـ كالتكامل بين عناصر المنهج المختلفة.
 المشهد الثاني : 

لتعليمية قيادة تربوية : تؤمن بقدرة الجميع على التعلم؛ تشهد المواقف ا
التي يشارؾ فيها المتعلم باستخداـ التقنية لتكوف محفزة كمشجعة على 

 التطور كالرقي.
معلم : متمكن من استخداـ التقنية كمسخر لكافة خبراتو كقدراتو في جعل 
الموقف التعليمي عبارة عن مواقف يكوف فيها المتعلم مبادران كباحثان 

ذم يجعل المتعلم في حالة ترقب كنشطان بما يكفل االىتماـ بو؛ األمر ال
 كاىتماـ لما سوؼ يتعلمو رغبة منو في إثبات قدراتو كامكاناتو.
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متعلم : متميز بالمعرفة كالقدرة على تحمل المسؤكلية في حالة تأىب 
كشوؽ لعمليتي التعليم كالتعلم من خبلؿ أسلوب جاذب عبر كسائل 

 حتياجات.كتطبيقات تقنية متنوعة كمختلفة كمناسبة لكافة اال
قاعة دراسية : تتوافر فيها امكانات التقنية المختلفة ككافة المستلزمات 

 البلزمة كالضركرية لها مما يجعلها محوران أساسيان في العملية التعليمية.
النتيجة : جذب المتعلم بأساليب جذابة كغير مملة األمر الذم يفسح 

علم كمتى يتعلم المجاؿ للمتعلم كي يقرر بنفسو ماذا يتعلم ككيف يت
كيجعل المتعلم حتى كلو بدافع من األسرة أك األقراف أك غيرىم ممن 
يحثونهم على االنقطاع عن التعليم كالتعلم ُيصِّر على التعلم طواعية من 
نفسو بل كترتفع لديو الرغبة كالحماس، ىذا مع التسليم بأف األجياؿ 

رىم كاتجاىات الحديثة من األطفاؿ كالمراىقين أصبحوا يقرركف مصائ
حياتهم ، كلم يعد أكلياء األمور لهم سيطرة كاملة عليهم كنتيجة طبيعية 

 للتغيير كالثورة التقنية الحديثة كالعولمة.
كمن خبلؿ االستعراض السابق يتضح أف الرؤية المقترحة لتفعيل  

التقنية في معالجة مشكلتي الغياب كالتسرب الدراسي أحد أىم 
لتي ينشدىا التربويوف في ظل عصر المعرفة مما األطركحات التربوية ا

يجعل عمليتي التعليم كالتعلم ترتكز على مجموعة من المبادئ المتوافقة 
 مع فلسفة العصر منها: التعليم المستمر كالتعليم القائم على المعرفة. 

كإف أىم ما تسعى إليو مؤسسات التعليم ىو تطوير النظاـ التعليمي بما 
دة كيرتبط بثورة التقنية. كلعلو من المهم التأكيد على يكفل تحقيق الجو 

أىمية أف تتضمن كافة اإلسهامات بصيص ضوء كآراء بنَّاءة مع عدـ 
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التركيز على المعوقات التي من دكرىا جعل التطوير أمران خياليان كسراب ال 
يمكن بلوغو فالقضية تحتاج إلى كثير من العـز كالتفاؤؿ لتخطي الحواجز 

عصر المعرفة كالذم امتاز بكوف كل شيء فيو متغير كمتبدؿ بدالن كالعمل ل
من البقاء في صعوبات الحاضر كقيود الماضي إذ أنو البد من العمل ال 
الشعارات. كليس ىناؾ سبيل لغرس ىذا الوعي كتنميتو إالَّ من خبلؿ 
 التربية كالتعليم المتسمين بهذا الوعي، فالتربية في جوىرىا عملية مستقبلية
كىي األداة التي تعد أجياؿ اليـو لعصر الغد كلذا فإف الوعي بسمات 
العصر يتطلب العمل كتطوير التعليم ال بالوعود البراقة أك العبارات المنمقة 

التي تستطلع أفكار كل جديد  كلكن بالبحوث كالدراسات العلمية األصيلة
    كتستبين صور التغير كالتطور في مجتمعات عصر المعرفة.

 تائج الدراسةن
كيمكن إجماؿ أىم نتائج الدراسة كالتي من الممكن التأكيد عليها فيما 

 يلي:  
التأكيد على دكر التقنية في معالجة مشكلتي الغياب كالتسرب الدراسي 
كالحاجة إلى بلورة مشركع متكامل يُمكن من رسم صوٍر تستشرؼ آفاؽ 

 تفعيل التقنية.
ية في معالجة مشكلتي الغياب كالتسرب أف الرؤية المقترحة لتفعيل التقن

الدراسي يكوف استنادان على رؤل ُيستشرؼ من خبللها مبلمح تلك التقنية 
على أف ال تكوف تلك الرؤل بعيدة المناؿ كصعبة التحقيق ألف العجز في 
الوصوؿ إليها قد يسبب اإلحباط كالوىن كىذا ماال يُراد كرحم اهلل امرأن 

     عرؼ قدره فوقف عنده.
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 مقترحات الدراسة 
من خبلؿ العرض السابق يمكن تقديم بعض المقترحات التي تسهم في 

 تحقيق رؤيتها فيما يلي:  
المسارعة بوضع خطط تهتم بتفعيل التقنية في معالجة مشكلتي الغياب 

 كالتسرب الدراسي تنطلق من رؤية كاضحة كأىداؼ محددة لتحقيقها.
م استراتيجية جديدة تبدأ من الميادين البدء بإصبلح أنظمة التقنية كتقدي

التربوية كالتعليمية مما يتطلب المراجعة الجريئة كالواعية لهذه األنظمة 
كإعادة النظر في فلسفتها كأىدافها كميادينها كالطرؽ كاألساليب المتبعة 
كمن ثم إعادة صياغتها لتكوف قادرة على مواجهة مشكلتي الغياب 

 كالتسرب الدراسي. 
لمزيد من الدراسات التي تهتم بتفعيل التقنية في معالجة مشكلتي إجراء ا

الغياب كالتسرب الدراسي بحيث تتناكؿ العبلقة بين عناصر العملية 
التعليمية في ضوء منظومة تعليمية متكاملة ذلك ألف الدراسات ال زالت 

 قليلة كنادرة. 
 المراجع العلمية

ليم في مواجهة التسرب (. جودة التع2009إبراىيم، إبراىيم محمد )
 .51-50(، البحرين، الصفحات 27كاألمية. مجلة التربية، العدد )

(. تقنيات التعليم كاالتصاؿ في عمليتي 2013البلخي، محمد عامر )
(، مؤسسة عبد الرحمن السديرم، 41التعليم كالتعلم. الجوبة، العدد )

 .118-117السعودية. الصفحات 
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المدرسة اإللكتركنية كأدكار حديثة (. 2004التودرم، عوض حسين )
 للمعلم. دار الرشد، الرياض.

(. كيف أرتقي بالمستول التحصيلي للطبلب.مجلة 2011الجامودية، )
 . 29-27(، سلطنة عماف، الصفحات 62التطوير التربوم، العدد )

(. نحو إصبلح المدرسة. الطبعة 2003الحارثي، إبراىيم بن أحمد )
 الرياض؛ السعودية.   األكلى، مكتبة الشقرم،

(. تقنيات التعليم كتأثيراتها في العملية التعليمية. 2009الخواجة، مي )
(، اإلمارات. 101شؤكف اجتماعية، المجلد السادس كالعشرين، العدد )

 .251-239الصفحات  
(. من الوسائل التعليمية إلى تكنولوجيا 2010صبرم، ماىر اسماعيل )
 كتبة الشقرم. الرياض؛ السعودية.التعليم. الطبعة األكلى، م
. الطبعة 21(. آلية العيش في القرف 2009الصفدم، أحمد عصاـ )

 األكلى. الرياض؛ السعودية.
(. كاقع تكنولوجيا التعليم في الجامعة كأىميتها في 2011عامر، كسيلة ) 

التدريس بالنسبة للمعلم كالمتعلم. مجلة العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، 
 .219-208(، الجزائر. الصفحات 2العدد )

(. أسباب غياب الطلبة في قسم الرياضيات 2012العزاكم، رحيم يونس )
بكلية التربية / الجامعة المستنصرية من كجهة ظرىم. مجلة كلية التربية، 

 .209 -187( ، العراؽ. الصفحات 2العدد)
د عطواف، أسعد حسين؛ َك حماد، حس محمود؛ َك البهبهاني، شحدة سعي

(. أسباب انقطاع طلبة الصف الثاني عشر في محافظة قطاع غزة 2009)
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عن الذىاب إلى مدارسهم في منتصف الفصل الدراسي الثاني ثم سبل 
(، 2حلها. مجلة الجامعة اإلسبلمية، المجلد السابع عشر، العدد )

 .549-513الصفحات 
(. تكنولوجيا التعليم 2009عيدركس، أسماء بنت علي بن محمد )

(، سلطنة 23ىميتها ككيفية توظيف المعلم لها. رسالة التربية، العدد )أ
 .90-83عماف. الصفحات 

(. التعلم مدل الحياة: أطر مرجعية كبرامج 2011الغنيم، مرزكؽ يوسف )
إعداد المعلم قبل الخدمة كأثناءىا. المؤتمر السنوم لمركز البحوث 

المستدامة " . بيركت،  التربوية حوؿ" القياس التربوم للتنمية المهنية
 لبناف.

(. التعليم الثانوم رؤية جديدة. الطبعة 2008فرج، عبد اللطيف حسين )
 األكلى، دار الحامد، األردف.

(. الهدر 2016/ 2015الكناكم، إلهاـ ؛ َك الشطبي، راضية ) 
المدرسي. المركز الجهوم لمهن  التربية كالتكوين. متاح على شبكة 

 https://www.google.com.sa نترنت إلا
(. تكنولوجيا تعليم الفئات 2009محمد، فارعة حسن؛ َك فوزم، ايماف )

 الخاصة. لطبعة األكلى، عالم الكتب. القاىرة؛ مصر. 
(. المعلوماتية كالتعليم. دار الزماف. المدينة 2005المحيسن، إبراىيم  )

 المنورة؛ السعودية.
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أكجو أزمة المنظومات (. التسرب المدرسي كأحد 2014منيرة، زلوؼ )
(، المغرب، الصفحات 25التربوية العربية. مجلة عالم التربية، العدد )

168-201. 
(. ظاىرة التسرب المدرسي في المؤسسة 2011نقاز، سيد أحمد )

-8(، الجزائر، الصفحات 11التربوية الجزائرية. مجلة الحكمة، العدد )
23. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


