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ادى انتشــار جائحــة كوفيــد  -19فــى العالــم الــى اتخــاذ سلســلة مــن االســتجابات الصحيــة العامــة ومنهــا إغــاق املــدارس
بهــدف جتنــب االتصــال املباشــر بــن الطــاب لتقليــل احلــاالت وبالتالــي احلــد مــن انتشــار اجلائحــة .ومــن هــذا املنطلــق،
فــإن إغــاق قطــاع التعليــم ســيكون لــه تبعــات وعيــوب مختلفــة علــى العمليــة التعليميــة فــى كافــة الــدول التــى قامــت بإغــاق
املؤسســات التعليميــة .يســتعرض املقــال تأثيــر اجلائحــة علــى قطــاع التعليــم فــى ليبيــا وعــرض بعــض اخلطــوات التــى مت
تنفيذهــا فــى جامعــة طرابلــس للتعامــل مــع هــذه املشــكلة ،كمــا يعــرض املقــال بعــض النصائــح الواجــب اتخاذهــا لتقليــل
اآلثــار الســلبية للجائحــة علــى قطــاع التعليــم فــى ليبيــا.

التغيــب الدراســي لطــاب كليــة الطــب البشــري :حجــم املشــكلة
والعوامــل املرتبطــة بهــا
ا.د .ميلودة رجب احلمادي ،د .حليمة ضو البوني
قسم طب االسرة واملجتمع ،كلية الطب البشري ،جامعة طرابلس
يعتبــر الغيــاب إحــدى املشــكالت والظواهــر الســلوكية الســلبية التــي
تعرقــل العمليــة التعليميــة باجلامعــة .وهــي ليســت ظاهــرة جديــدة،
فقــد كانــت الشــاغل الرئيســي للباحثــن ومتــت دراســتها علــى نطــاق
واســع وحتــاول الكثيــر مــن الكليــات ايجــاد حلــول للتغلــب عليهــا.
ويعــد حضــور املحاضــرات الدراســية جانب ـا ً أساســيا ً يف التحصيــل
التعليمــي لطــاب الطــب ،وغيــاب الطلبــة عــن املحاضــرات يــؤدي
الــى فقــدان الكثيــر مــن املعــارف املهمــة واملهــارات وخبــرات التفاعــل
والتواصــل؛ لــذا مــن املهــم حضــور الطالــب للمحاضــرة ،لفهــم املــادة
وتكويــن شــخصيته ،باإلضافــة الــى كســب مهــارة احتــرام الوقــت
واالنضبــاط .يجــب أن يكــون الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس
علــى درايــة باملشــكلة و تداعياتهــا قصيــرة وطويلــة املــدى علــى
الطالــب واملجتمــع .حتتــاج املؤسســات التعليميــة اجلامعيــة إلــى

تطويــر املناهــج وتقنيــات التدريــس ووضــع سياســة لقبــول الطلبــة
واعتمــاد خطــة مناســبة للطــاب وحتفيزهــم علــى املشــاركة
الفعالــة يف العمليــة التعليميــة .إن تبنــي تقنيــات التدريــس
االبداعيــة وحتســن مهــارات التواصــل عنــد االســتاذ اجلامعــي
واالهتمــام بالبنيــة التحتيــة للمؤسســة التعليميــة لــه أثــر كبيــر يف
عمليــة التعلــم والتعليــم.
يف هــذه املقالــة ســيتم تســليط الضــوء علــى ظاهــرة الغيــاب
والعوامــل املرتبطــة بهــا مــن اجــل اتخــاذ التدابيــر الالزمــة
لتداركهــا واحلــد مــن تفاقــم هــذه املشــكلة .اكتشــاف وتشــخيص
االســباب ملشــكلة غيــاب الطلبــة مينــع حــدوث العواقــب غيــر
املرغــوب فيهــا ويخفــف مــن التأثيــرات الســلبية علــى االداء
األكادميــي والســريري.

 اكادميية خان Khan Academyقــام الســيد ســلمان خــان (أمريكــي لوالديــن مهاجريــن مــن
بنجالديــش) ســنة  2004مبحاولــة لتدريــس ومســاعدة احــد اقاربــه
املقيمــن فــى بنغالديــش يف فهــم دروس الرياضيــات مــن مــكان ســكنه
باســتخدام الهاتــف واإلنترنــت .مــع زيــادة عــدد األقــارب املهتمــن
قــام بتســجيل املحاضــرات يف أفــام فيديــو ،ونشــرها علــى قنــاة
خاصــة بــه فــى موقــع  ، YouTubeحاليــا يصــل عــدد املشــاركني
واملســتفيدين مــن القنــاة أكثــر مــن  5.76مليــون مشــارك مــن كافــة
أنحــاء العالــم.
قــرر الســيد خــان الــذي درس يف اجلامعــات األمريكيــة ،التوقــف
عــن عملــه األصلــى  2009يف أســواق املــال والتفــرغ لشــرح الــدروس
يف التخصصــات املختلفــة ،كان أحــد اهــداف الســيد خــان فتــح
الطريــق أمــام األطفــال املحرومــن مــن التعليــم لعــدة أســباب للعــدودة
للدراســة كطــاب منتســبني باســتخدام املنصــة التــى أنشــأها.
حتــول الســيد ســلمان خــان إلــى جنــم يف املجتمــع وقــام باســتضافته
عــدد كبيــر مــن املؤمتــرات واملحطــات اإلخباريــة العامليــة كمــا قــام

كلمة العدد

يســرنا فــى العــدد الثانــى مــن «النشــرة
العلميــة» الترحيــب بكافــة املهتمــن
بالنشــرة .تهــدف النشــرة الــى عــرض
أحــدث املعلومــات العلميــة ورصــد
أبــرز املســتجدات العلميــة فــى كافــة
التخصصــات كمــا تهــدف للتعريــف
ونشــر الوعــي بنشــاطات جامعــة
طرابلــس ومركــز البحــوث واالستشــارات
والتدريــب.
اتقــدم بخالــص الشــكر لفريــق عمــل
النشــرة الــذى يعمــل بجــد مــن اجــل
اســتمرارية ظهــور النشــرة فــى موعدهــا
الشــهرى وبأفضــل صــورة ممكنــه ،كمــا ال
يفوتنــي تقــدمي جزيــل الشــكر للمشــاركني
بنشــر مقاالتهــم فــى النشــرة.
الدعــوة موجهــه لكافــة البحــاث مــن
داخــل وخــارج اجلامعــة إلرســال
مقاالتهــم املتميــزة إلمكانيــة نشــرها فــى
االعــداد القادمــة وذلــك علــى البريــد
االلكترونــى .rcc@uot.edu.ly
فــى اخلتــام نــود التذكيــر بأنــه ميكــن
الوصــول لكافــة أعــداد ومقــاالت النشــرة
علــى موقــع املركــز االلكترونــى rcc.
 uot.edu.lyكمــا ميكــن متابعــة كافــة
تفاصيــل النشــرة وإبــداء أى مالحظــة
صفحــةعلى أحمد
د.
قنونعلــى موقــع
النشــرة
علــى
والتدريب)
واالستشارات
البحوث
التواصــل مركز
( مدير عام
االلكترونــى الفيســبوك.

والله وىل التوفيق

د .على أحمد قنون
رئيس التحرير

أعضاء هيئة التحرير:
رئيس التحرير :د .على أحمد قنون
د .أحمد عبدالنبي الشرقاوى
د .ابراهيم غريبي امحمد غريبي

د .عبدالناصر محمد التركى
د .خالد ابولقاسم غالم
د .ميلودة رجب احلمادى

عــدد كبيــر مــن املــدارس باالســتعانه بدروســه املســجلة.
اصبحــت حاليــا منصــة خــان اكادميــي االلكترونيــة املوجــودة فــى
املوقــع  www.khanacademy.orgمنصــة تعليميــة عامليــة لنقــل
املعرفــة بعــدة لغــات عامليــة يســتفيد منهــا عــدد كبيــر مــن املشــاركني
بكافــة دول العالــم املنطقــة.

للتواصل :البريد اخلاص باستالم املشاركات واملالحظات rcc@uot.edu.ly :
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املستخلص:
ادى انتشــار جائحــة كوفيــد  -19فــى العالــم الــى اتخــاذ سلســلة مــن االســتجابات الصحيــة العامــة ومنهــا إغــاق املــدارس بهــدف
جتنــب االتصــال املباشــر بــن الطــاب لتقليــل احلــاالت وبالتالــي احلــد مــن انتشــار اجلائحــة .ومــن هــذا املنطلــق ،فــإن إغــاق
قطــاع التعليــم ســيكون لــه تبعــات وعيــوب مختلفــة علــى العمليــة التعليميــة فــى كافــة الــدول التــى قامــت بإغــاق املؤسســات
التعليميــة .يســتعرض املقــال تأثيــر اجلائحــة علــى قطــاع التعليــم فــى ليبيــا وعــرض بعــض اخلطــوات التــى مت تنفيذهــا فــى جامعــة
طرابلــس للتعامــل مــع هــذه املشــكلة ،كمــا يعــرض املقــال بعــض النصائــح الواجــب اتخاذهــا لتقليــل اآلثــار الســلبية للجائحــة علــى
قطــاع التعليــم فــى ليبيــا.
مقدمة عن فيروس كورونا املستجد
يف ديســمبر  ،2019ظهــر وبــاء محلــي ملــرض االلتهــاب الرئــوي اجلديــد يف مدينــة ووهــان ،مقاطعــة هوبــي ،الصــن الناجــم عــن
فيــروس تاجــي جديــد ،وهــو الفيــروس التاجــي احلــاد ملتالزمــة اجلهــاز التنفســي احلــادة  .]SARS-CoV-2) [1( 2يف 11
فبرايــر  ،2020أعــادت منظمــة الصحــة العامليــة تســمية املــرض باســم مــرض التاجيــة  )COVID-19( 2019ومنــذ ذلــك
احلــن ،حتــول الوبــاء بســرعة إلــى جائحــة عامليــة [ .]2هــذا املــرض اجلديــد كان لــه تبعــات خطيــرة علــي املؤسســات املختلفــة
وخاصــة املؤسســات التعليميــة.
يف  18مــارس  ،2020أفــادت منظمــة األمم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) بــأن حوالــي  107دولــة قــد طبقــت
إغــاق املــدارس العامــة اســتجابة لهــذه اجلائحــة ،ممــا تســبب يف أربــاك  862مليــون طالــب يف جميــع أنحــاء العالــم [ .]3حيــث
ان إغــاق املــدارس كان لغــرض تقليــل االتصــاالت العامــة بــن الطــاب وبالتالــي التقليــل مــن إنتشــار املــرض[. ]4
االستجابات الدولية خالل تفشي جائحة كورونا
دفــع انتشــار مــرض الكورونــا يف جميــع أنحــاء العالــم إلــى سلســلة مــن االســتجابات للصحــة العامــة .حيــث يعتبــر إغــاق املــدارس
مــن بــن إجــراءات التباعــد اإلجتماعــي التــي تســتخدم للحــد مــن انتشــار األمــراض املعديــة .ومــن هــذا املنطلــق ،بــدأت العديــد مــن
البلــدان يف العالــم إغــاق املؤسســات التعليميــة علــى مســتوى الدولــة ،بهــدف جتنــب االتصــال املباشــر بــن الطــاب وبالتالــي تقليــل
احلــاالت .ومــع ذلــك  ،فــإن إغــاق قطــاع التعليــم لــه تبعــات وعيــوب ،حتــى لــو كان الهــدف هــو إنقــاذ األرواح أثنــاء الوبــاء]5[ .
التعليم يف ليبيا خالل فترة جائحة كورونا
يف ليبيــا ،قامــت وزارة التعليــم ،اســتجابة جلائحــة كورونــا ،بتنفيــذ إغــاق املــدارس الوطنيــة بحلــول  15مــارس  ،2020وقــد ميتــد
هــذا التعليــق مــع اســتمرار تطــور الوبــاء ،ممــا قــد يــؤدي إلــى عــدم إســتكمال الوعــاء الزمنــي للمقــررات ومــا يترتيــب عليــه مــن
تأثيــر ســلبي علــى عمليــة التعلــم وأداء االمتحانــات [ .]6يف الواقــع ،هنــاك جــزء كبيــر مــن الطــاب يف مرحلــة التحضيــر أو إجــراء
االمتحانــات التــي تتطلــب االتصــال االجتماعــي والتعــرض خلطــر االصابــة باملــرض.
وكنتيجــة لذلــك ،بــدأت العديــد مــن املؤسســات التعليميــة يف ليبيــا إســتخدام إســتراتيجيات التعليــم االلكترونــى والتعلــم عــن بعــد
بإســتخدام املنصــات األكادمييــة عبــر اإلنترنــت للبقــاء علــى اتصــال مــع طالبهــم .علــى ســبيل املثــال ،فــى جامعــة طرابلس قــام مركز
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البحــوث واالستشــارات والتدريــب التابــع للجامعــة بتشــجيع الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس علــى اســتخدام املــوارد املتاحــة عبــر
اإلنترنــت إلكمــال مهــام التدريــس اخلاصــة بهــم .ونظـ ًـرا الســتخدام اجلامعــة ملنصــة تطبيــق ميكروســوفت اوفــس Microsoft 365
 ،Office (MS) 365بــدأ املركــز باإلشــراف علــي برامــج التدريــب املطلــوب للطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس علــي إســتخدام
التطبيقــات املوجــودة داخــل هــذه املنصــة والتــي ميكــن أن تســاعد يف التعليــم االلكترونــى والتعلــم عــن بعــد كمثــل  MS TeamsوMS
 OneDriveو MS Class Notebookوعــدد آخــر مــن التطبيقــات املوجــودة داخــل املنصــة [ .]6وقــد قــام عــدد مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس مــن عــدة كليــات باجلامعــة باســتخدام التطبيقــات املختلفــة فــى التواصــل مــع الطلبــة إلســتكمال مقرراتهــم الدراســية،
كمــا قــام املركــز بالتعــاون مــع كليــة التربيــة – طرابلــس فــى تنفيــذ امتحــان جتريبــي لعــدد مــن املقــررات الدراســية لعــدد مــن طلبــة
الكليــة بإســتخدام عــدة تطبيقــات وبرمجيــات .النهــج اآلخــر الــذي اســتخدمته جامعــة طرابلــس يف هــذا اخلصــوص هــو االســتفادة مــن
مبــادرات التعلــم عبــر اإلنترنــت إســتجاب ًة للفيــروس التاجــي فــى العديــد مــن املؤسســات مثــل املنصــة التعليميــة كورســيرا Coursera
التــي توفــر وصـ ً
مجانيــا إلــى أكثــر مــن  3800دورة تدريبيــة وتعليميــة مــن اجلامعــات والشــركات الرائــدة .وعليــه فلقــد قــام املركــز
ـول
ً
باإلشــراف علــى تســجيل طــاب جامعــة طرابلــس يف املنصــة التعليميــة كورســيرا ،وبتاريــخ  2020/7/8كان عــدد املشــاركني فــى
املنصــة مــن جامعــة طرابلــس حوالــى  4344طالــب وعضــو هيئــة تدريــس ،وبلــغ عــدد املقــررات التدريســية وعــدد الســاعات التدريســية
التــى قــام بدراســتها املنتســبني جلامعــة طرابلــس علــى املنصــة حوالــى  32568مقــرر و  30310ســاعة تدريســية علــى التوالــى ،يــن
الشــكل ( )1بعــض احصائيــات املشــاركني مــن جامعــة طرابلــس فــى املنصــة االلكترونيــة]8[.

شكل( :)1احصائية ملشاركة طلبة وأعضاء هيئة تدريس جامعة طرابلس فى املنصة االلكترونية كورسيرا
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لالســف توجــد عــدة عوائــق حتــول دون النجــاح بدرجــة كبيــرة فــى تفعيــل برامــج التعليــم االلكترونــى فــى ليبيــا ولعــل أهمهــا عــدم
وجــود القوانــن والالوائــح التنظيميــة لبرامــج التعليــم االلكترونــى فــى البــاد ،باإلضافــة الــى عائــق انقطــاع التيــار الكهربائــى
ومشــاكل تكلفــة وســرعة احلصــول علــى خدمــات االنترنيــت.
ميكــن أن يؤثــر إغــاق املؤسســات التعليميــة علــى معــدل الوفيــات أثنــاء تفشــي املــرض بشــكل إيجابــي مــن خــال تقليــل عــدد
احلــاالت واحلــد مــن إنتشــار الوبــاء .حيــث أفــادت دراســات ســابقة أن متوســط عــدد االتصــاالت االجتماعيــة اليوميــة خــال
تقريبــا نصــف عــدد أيــام الفصــل الدراســي؛ علــى الرغــم مــن تواصــل االتصــاالت العامــة والتواصــل
العطلــة املدرســية هــو
ً
االجتماعــي بــن األفــراد يف الواقــع تــزداد خــال العطــات وإغــاق املــدارس [ .]10 ، 9ذكــرت دراســة أخــرى يف فرنســا أن
إغــاق املــدارس لفتــرات طويلــة ميكــن أن يقلــل حــاالت اإلصابــة بفيــروس  H5N1بنســبة  .]11[ 17٪-13عــاوة علــى ذلــك
 ،خلصــت الدراســات إلــى أن املــدارس هــي أماكــن محتملــة النتقــال األمــراض علــى أســاس أمنــاط االتصــال ملســببات األمــراض
الشــبيهة باإلنفلونــزا بــن األفــراد األمريكيــن .ومــع ذلــك ،يبــدو أن التغييــرات االجتماعيــة الطوعيــة التــى ميكــن أن يتــم تنفيذهــا
فــى املجتمــع وبخــاف اإلغــاق اإللزامــي ،كان لهــا دور فــى تقليــل حــاالت اإلصابــة بإنفلونــزا  H1N1لعــام  2009بنســبة
تتــراوح مــن  10إلــى .]12[ 13٪
اخلالصة
حتــى مــع انتشــار اخلــوف مــن االصابــة باملــرض ،يجــب علــى املجتمــع التعليمــي يف ليبيــا أن يتســاءل عــن اخلطــوات التــي يجــب
مراعاتهــا للحفــاظ علــى اســتمرارية التعليــم أثنــاء األوبئــة .ميكــن للجهــات التنفيديــة املســؤلة يف ليبيــا االســتفادة مــن جتــارب
الــدول األخــرى كمثــل جتربــة تعامــل الصــن مــع املتالزمــة التنفســية احلــادة الوخيمــة (ســارس) علــى التعليــم الطبــي يف الصــن
[ .]13حيــث الغــت بعــض املــدارس الصينيــة التدريــس الرســمي يف اوقــات تفشــي الوبــاء ومت تأجيــل امتحاناتهــا .وباملثــل ،أدى
تأثيــر الســارس يف كنــدا إلــى تأخيــر الدراســة ملــدة وصلــت إلــى مــدة  6أســابيع ]14[.
وبالنظــر إلــى أن إجــراءات التباعــد االجتماعــي التــي قــد متتــد لعــدة شــهور أو حتــى ســنوات ،هنــاك حاجــة ماســة للتعــرف
علــى الكيفيــة التــي ميكــن بهــا للــدول إعــادة الطــاب بأمــان إلــى التعليــم .مبجــرد أن يبــدأ مســتوى اجلائحــة يف االنخفــاض قــد
تتقلــص اإلجــراءات املســتخدمة للحــد مــن انتشــار اجلائحــة ومــن ثــم ســيكون مــن األهميــة مبــكان أن تتــم دراســة وفحــص نتائــج
أيضــا لوضــع
إعــادة فتــح املــدارس علــى مســتوى االصابــة باملــرض فــى البــاد .كمــا يجــب أن يشــارك األكادمييــون وصنــاع القــرار ً
متامــا للحفــاظ علــى الســيطرة
سيساســات وخطــط التباعــد االجتماعــي املدرســي التــي تكــون أقــل ضــررا مــن إغــاق املدرســة
ً
علــى هــذا الوبــاء .ومــن املستحســن البــدء فــى إجــراء دراســات الرصــد للتعامــل بصــورة مناســبة مــع فتــح املــدارس مبجــرد أن
يصبــح الوبــاء حتــت الســيطرة.
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التغيب الدراسي لطالب كلية الطب البشري :حجم املشكلة والعوامل املرتبطة بها
ا.د .ميلودة رجب احلمادي ،د .حليمة ضو البوني
قسم طب االسرة واملجتمع ،كلية الطب البشري ،جامعة طرابلس
املستخلص:
يعتبــر الغيــاب إحــدى املشــكالت والظواهــر الســلوكية الســلبية التــي تعرقــل العمليــة التعليميــة باجلامعــة .وهــي ليســت ظاهــرة
جديــدة ،فقــد كانــت الشــاغل الرئيســي للباحثــن ومتــت دراســتها علــى نطــاق واســع وحتــاول الكثيــر مــن الكليــات ايجــاد حلــول
للتغلــب عليهــا .ويعــد حضــور املحاضــرات الدراســية جانب ـا ً أساســيا ً يف التحصيــل التعليمــي لطــاب الطــب ،وغيــاب الطلبــة
عــن املحاضــرات يــؤدي الــى فقــدان الكثيــر مــن املعــارف املهمــة واملهــارات وخبــرات التفاعــل والتواصــل؛ لــذا مــن املهــم حضــور
الطالــب للمحاضــرة ،لفهــم املــادة وتكويــن شــخصيته ،باإلضافــة الــى كســب مهــارة احتــرام الوقــت واالنضبــاط .يجــب أن يكــون
الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس علــى درايــة باملشــكلة و تداعياتهــا قصيــرة وطويلــة املــدى علــى الطالــب واملجتمــع .حتتــاج
املؤسســات التعليميــة اجلامعيــة إلــى تطويــر املناهــج وتقنيــات التدريــس ووضــع سياســة لقبــول الطلبــة واعتمــاد خطــة مناســبة
للطــاب وحتفيزهــم علــى املشــاركة الفعالــة يف العمليــة التعليميــة .إن تبنــي تقنيــات التدريــس االبداعيــة وحتســن مهــارات
التواصــل عنــد االســتاذ اجلامعــي واالهتمــام بالبنيــة التحتيــة للمؤسســة التعليميــة لــه أثــر كبيــر يف عمليــة التعلــم والتعليــم.
يف هــذه املقالــة ســيتم تســليط الضــوء علــى ظاهــرة الغيــاب والعوامــل املرتبطــة بهــا مــن اجــل اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتداركهــا
واحلــد مــن تفاقــم هــذه املشــكلة .اكتشــاف وتشــخيص االســباب ملشــكلة غيــاب الطلبــة مينــع حــدوث العواقــب غيــر املرغــوب
فيهــا ويخفــف مــن التأثيــرات الســلبية علــى االداء األكادميــي والســريري.
املقدمة :
ان الهــدف مــن التعليــم الطبــي اجلامعــي هــو إنتــاج طبيــب لديــه معرفــة كافيــة بالصحــة واملــرض ،ومهــارات طبيــة مقبولــة
وموقــف صحــي جتــاه املرضــى وأســرهم واملجتمــع .و ُيعتقــد أن حضــور املحاضــرات هــو عامــل مهــم يف األداء األكادميــي لطــاب
الطــب حيــث أن التواصــل والتدريــس ضروريــان لتطويــر الكفــاءة)1( .
التــزال املحاضــرات إحــدى طــرق التدريــس املهمــة يف اجلامعــات والغــرض الرئيســي منهــا هــو تقــدمي املعرفــة بطريقــة تفاعليــة
تضمــن تعليــم الكثيــر مــن الطــاب يف فضــاء واحــد واختبــار قــدرة املعلــم علــى مــدى كفــاءة نقلــه للمعرفــة واحلفــاظ علــى انتبــاه
الطــاب .كمــا أن محتــوى املحاضــرات أو مهــارات العــرض التقدميــي الغيــر مناســبة جتعــل الطــاب يفقــدون تركيزهــم وهــذا
يؤثــر علــى حضــور الطــاب يف الفصــول الدراســية .بينمــا يقــدم املعلمــون ذوو مهــارات التدريــس والتواصــل اجليــدة محاضــرات
جتــذب الطــاب وتظهــر معــدالت حضــور أعلــى)2( .
إن حضــور الطــاب للمحاضــرات لــه مزايــا قيمــة لــكل مــن الكليــة والطالــب ،حيــث يوفــر احلضــور اجليــد يف الفصــل التحفيــز
الفكــري والتفاعــل املشــترك وحتســن العمليــة التعليميــة ومنهــا االداء األكادميــي والســلوك املهنــي )3( .وعلــى الرغــم مــن توفــر
مــواد دراســية إلكترونيــة للطــاب يف جميــع األوقــات اليــزال دور املعلــم مهــم ملســاعدتهم يف دمــج املعلومــات اجلديــدة مــع املــواد
التــي ســبق تعلمهــا وتطبيقهــا يف حــل املشــكالت )2( .وكذلــك فرصــة لطــرح األســئلة ووضــع املالحظــات اخلاصــة بهــم وتعلــم
النقــاط التــي مت التأكيــد عليهــا خــال املحاضــرات)4( .
ُيعــرف التغيــب للطــاب بأنــه الغيــاب املتكــرر عــن الصفــوف الدراســية دون أي ســبب وجيــه )5(.طــاب الطــب الذيــن ال
يحضــرون الفصــول العاديــة بصــورة منتظمــة لــن يحققــوا معاييــر تعليميــة واجتماعيــة ونفســية جيــدة)6(.
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ان تغيــب الطالــب هــو مصــدر قلــق كبيــر للتعليــم اجلامعــي يف جميــع أنحــاء العالــم؛ ومشــكلة تعانــي منهــا الكثيــر مــن املؤسســات
اجلامعيــة؛ حيــث بينــت الدراســة التــي اجريــت يف كليــة الطــب البشــري بجامعــة طرابلــس عــام  2019وشــملت1,497
طالــب وطالبــة ،أن الغيــاب موجــود بدرجــة كبيــرة بــن طــاب الطــب اجلامعيــن وبلغــت نســبته ( ،)89٪حيــث أفــاد ( )55٪مــن
الطــاب املشــاركني يف الدراســة انهــم قــد تغيبــوا عــن الفصــول الدراســية أكثــر مــن  9مــرات )7(.وهــذه النتيجــة ال تختلــف عــن
نتائــج دراســات اخــرى يف العالــم)10-8 ،5( .
العوامل املرتبطة بغياب الطلبة:
هنــاك عوامــل متعلقــة بالطالــب وباألســتاذ اجلامعــي وباملناهــج واألخــرى بالبيئــة التعليميــة؛ فلقــد بينــت العديــد مــن الدراســات
أن هنــاك عوامــل جتعــل الطلبــة يتغيبــون عــن املحاضــرات ومنهــا :التحضيــر المتحــان آخــر ،جــدول دراســي غيــر مالئــم ،عــدم
االهتمــام باملوضــوع ،تفضيــل حضــور دورات خاصــة خــارج اجلامعــة ( ،)7منهــج تدريــس ضعيــف ،ســهولة فهــم املوضــوع دون
ارشــاد )6(،تفضيــل اجللــوس مــع الزمــاء أثنــاء املحاضــرة ،االلتــزام بالعمــل وبعــد مــكان الســكن ،مشــاكل النقــل ،عــدم الرغبــة يف
التخصــص ،ضــرورة االنضبــاط أثنــاء املحاضــرة ،تأثيــر األصدقــاء ،توافــر املحاضــرات عبــر اإلنترنــت ،علــى أقــراص مضغوطــة
أو كتســجيالت صوتيــة )7(،زيــادة إمكانيــة وصــول الطــاب إلــى املعلومــات مــن خــال التقــدم التكنولوجــي ،تصــورات الطــاب
عــن تناقــص القيمــة يف حضــور املحاضــرات مباشــرة )10،11(،االلتــزام بوظائــف بــدوام جزئــي ،ســوء العالقــات مــع املحاضريــن
( )10وحــدوث حالــة غيــر متوقعــة مثــل مــرض الطالــب أو مــرض أحــد أفــراد األســرة أو مشــكلة عائليــة جتبــر الطالــب علــى
تفويــت الــدروس)1(.
كمــا اوضحــت دراســة اخــرى إن فصــول الصبــاح الباكــر هــي ســبب آخــر للغيــاب ،حيــث أن احلضــور يكــون بكثافــة أكثــر يف
املحاضــرات املوجــودة يف منتصــف اليــوم)1،12(.
اظهــرت نتائــج دراســة اجريــت يف أثيوبيــا ان هنــاك ارتبــاط بــن مســتوى تعليــم األم مــع احتمــاالت فقــدان محاضــرة واحــدة أو
أكثــر لــكل فصــل دراســي ،باإلضافــة الــى ذلــك ،كانــت احتمــاالت فقــدان محاضــرة واحــدة أو أكثــر لــكل فصــل دراســي أعلــى
بثــاث مــرات بــن الطــاب الذيــن أكملــوا دراســتهم الثانويــة يف املــدارس اخلاصــة باملقارنــة مــع أولئــك الذيــن أكملــوا مدرســتهم
الثانويــة يف املــدارس العامــة )13(.واوضحــت الدراســة ان الطــاب األكبــر ســنا أكثــر احتمــاال للتغيــب بأكثــر مــن  8محاضــرات
يف فصــل دراســي عــن الطــاب األصغــر ســنا ،وميكــن أن ًيعــزى ذلــك إلــى تغييــر يف الســلوك بســبب تأثيــر األقــران وزيــادة مســتوى
اإلملــام بالبرنامــج .ولهــذا قــد تكــون التدخــات التــي تســتهدف الطــاب االصغــر ســنا ً ناجحــة يف حتســن احلضــور والســلوك يف
الفصــول الدراســية خــال الســنوات املتقدمــة)13( .
وفــى دراســة أخــرى أظهــرت ارتفــاع معــدل الغيــاب عنــد املتزوجــن وغالبيــة عينــات الدراســة كان غيابهــم يف فتــرة مــا قبــل
االمتحانــات ويف نهايــة العــام الدراســي)10( .
فيمــا يتعلــق بــدور األســتاذ اجلامعــي فــى عــزوف الطــاب عــن احلضــور كشــفت دراســة عــن عــدة عوامــل لهــا ارتبــاط كبيــر
بالغيــاب وهــي عــدم اســتخدام تقنيــات التدريــس احلديثــة ،ال جتــذب املحاضــرات النظريــة اهتمــام الطــاب؛ عــدم شــرح املوضــوع
بشــكل واضــح ومفهــوم ،طريقــة التدريــس غيــر مثيــرة لالهتمــام ويشــعر الطالــب بعــدم الرضــا عــن أداء االســتاذ يف الفصــل وعــدم
تشــجيع األســتاذ الطــاب علــى التفاعــل واملشــاركة )7( .باإلضافــة الــى الشــعور بعــدم االســتفادة وامللــل (.)14
بالنســبة للعوامــل املتعلقــة باملنهــج الدراســي فتتضمــن قلــة اعتمــاد املــادة الدراســية علــى الوســائل احلديثــة ،صعوبــة املــادة
الدراســية ،تكــرار املواضيــع املدروســة ســابقا ،كثــرة البحــوث والواجبــات املقــررة ،قلــة اجلانــب العملــي للمــادة ،وإمكانيــة احلصــول
علــى املــادة العلميــة مــن مصــادر أخــرى1(.و)7
كمــا اوضحــت الدراســة التــي اجريــت يف كليــة الطــب  2019أهــم خمســة عوامــل بيئيــة مســاهمة يف العــزوف عــن احلضــور يف
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الكليــة ،وهــي مرافــق الكليــة الضعيفــة ،نقــص املرافــق التعليميــة احلديثــة يف الفصــول الدراســية ،قاعــات دراســية غيــر معــدة
جيـ ًـدا ،ال توجــد راحــة كافيــة بــن املحاضــرات وتقــدمي املحاضــرات يف نفــس القاعــة التدريســية .كمــا اســتنتجت الدراســة ان
العوامــل املتعلقــة بالكليــة كان لهــا االرتبــاط األكثــر أهميــة بعامــل الغيــاب)7( .
التأثير والنواجت:
يتطلــب التعليــم الطبــي اجلامعــي حضــوراً عاليـا ً للفصــول النظريــة والســريرية ،ألن هــؤالء الطــاب ســيكونون أطبــاء يف املســتقبل
وســيتعاملون مــع صحــة وأمــراض املجتمــع .لذلــك ،إذا كان غيــاب طالــب الطــب عــن الفصــول الدراســية متكــرر فســوف يــؤدي
الــى خســارة لــه وللمجتمــع بأكملــه ،ألنــه بــدون احلصــول علــى املعرفــة واملهــارات الســريرية املناســبة ،فــإن احلصــول علــى خبــرة
مهنيــة جيــدة تلبــي احتياجــات املريــض ســتكون صعبــة للغايــة)7( .
و يــؤدي الغيــاب املتكــرر إلــى تعلــم غيــر كايف وضعــف األداء يف االمتحانــات وعــدم احلصــول علــى املعرفــة املناســبة واملهــارات
التقنيــة)6( .
يؤثــر التغيــب علــى عمليــة التعليــم والتعلــم مــن حيــث اجلــودة ،فالغيــاب هــو إهــدار للمــوارد التعليميــة والوقــت واإلمكانــات
البشــرية ويســفر عنــه إعــادة العمــل وإضاعــة الوقــت للمحاضريــن)10( .
أكادمييــا أعلــى يف كل مــن الــدورات الدراســية واالمتحانات
أداء
كمــا أثبتــت األبحــاث ،أن الطــاب ذوي احلضــور املرتفــع يحققــون ً
ً
مقارنــة مــع الطــاب ذوي احلضــور الضعيــف؛ ســواء كان ذلــك بســبب حتفيــز احلضــور أو غــرس الشــعور بااللتــزام الــذي يــؤدي
إلــى حضــور وأداء أفضــل)15(.
احللول املقترحة:
هناك العديد من الوسائل التي ميكن من خاللها زيادة التفاعل والتواصل بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس.
فاستخدام التقنية احلديثة مهم ،حيث يضمن التعلم اإللكتروني التالي:
 زيادة إمكانية الوصول إلى املعلومات، سهولة حتديث املحتوى، التعليم املخصص، سهولة التوزيع، توحيد املحتوى،كمــا يــؤدي التعلــم اإللكترونــي إلــى توفيــر كبيــر يف التكاليــف )16(.ومــن املثيــر لالهتمــام ،أن الطــاب ال يــرون التعلــم اإللكترونــي
ـزءا مــن اســتراتيجية التعلــم املدمــج)16(.
علــى أنــه يحــل محــل املعلــم التقليــدي ،فهــو تدريــب معــزز ومكمــل لــه ،يشــكل جـ ً
اســتخدام الفصــل الدراســي "املعكــوس" هــو خيــار آخــر ،يف هــذه الطريقــة التعليميــة الطــاب يشــاهدون محاضــرة مســجلة
مســبقا ً قبــل الفصــل ثــم يقــوم املعلــم باســتخدام وقــت الفصــل املقــرر ملناقشــة املحاضــرة واإلجابــة علــى األســئلة وحــل املشــكالت.
()11
ايض ـا ً االعتمــاد علــى اســتراتيجية التعلــم القائمــة علــى الفريــق ،مــع التركيــز مــع نظــام املجموعــات الصفيــرة لتعليــم أنفســهم
بتوجيــه مــن أعضــاء هيئــة التدريــس )11( .وتطبيــق سياســة احلضــور الصارمــة هــو عامــل رئيســي يؤثــر علــى حضــور الطــاب
كمــا أظهــرت بعــض الدراســات)10( .
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:اخلالصة
 يجــب أن يكــون الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس مدركــن للمشــكلة وعواقبهــا اآلنيــة وطويلــة املــدى،للحــد مــن مشــكلة الغيــاب
علــى الطــاب بشــكل خــاص واملجتمــع بشــكل عــام و مــن املهــم تذكيــر الطــاب بذلــك أثنــاء القبــول وطــوال تســجيلهم باملؤسســة
 حتتــاج املؤسســات التعليميــة اجلامعيــة إلــى تطويــر املناهــج وتقنيــات التدريــس احلديثــة ووضــع، باإلضافــة إلــى ذلــك،التعليميــة
سياســة لقبــول الطلبــة و أن تكــون هنــاك خطــة مناســبة لتشــجيع التعليــم التفاعلــي للطــاب و يجــب أن يكــون هنــاك برنامــج
.لدعــم الطــاب نحــو اإلدارة واملشــاركة الفعالــة يف العمليــة التعليميــة وسيســاعد ذلــك علــى حتســن األداء األكادميــي واإلنتاجيــة
كمــا يعتبــر التدريــب املنتظــم والــدوري لألســتاذ اجلامعــي لتطويــر مفــردات املنهــج وتبنــي تقنيــات التدريــس االبداعيــة ومهــارات
. واالهتمــام بالبنيــة التحتيــة للمؤسســة التعليميــة لــه األثــر الكبيــر يف عمليــة التعلــم والتعليــم،التواصــل
:املراجع
1-Sharmin T, Azim E, Choudhury S, Kamrun S. Reasons of Absenteeism among
Undergraduate Medical Students: A Review. AKMMC J. 20178(1), 6066-.
2-Hafeez K, Khan MLZ, Jawaid M, Haroon S. Low attendance in lectures at medical
colleges of Karachi – A cross sectional survey. J Postgrad Med Inst 2014; 28(2):1614-.
3-Afzal MF, Jarral SA. Poor lecture attendance in undergraduate surgery classes:
perceptions of medical students and faculty. J Fatima Jinnah Med Univ. 2018; 12(2):
4245-.
4-Bati AH, Mandiracioglu A, Orgun F, Govsa F. Why do students miss lectures? A study
of lecture attendance amongst students of health science. Nurse Educ Today 2013;
33(6): 596601-.
5-Qutub MF, Bafail1 MA, Alomari1 AS, Azahrani1 AA, Abuznadah WT, Munshi FM,
Alsaywid BS. Absenteeism among Saudi Medical Students, The Egyptian Journal of
Hospital Medicine 2018;70 (8): 124812536-Rao BT, Valleswary K, Durga MS, Nayak P, Rao NL. Reasons for Absenteeism among
the Undergraduate Medical Students Attending for Theory Classes in Rajiv Gandhi
Institute of Medical Sciences (RIMS) Ongole, Prakasam District of Andhra Pradesh:
A Self Review. Journal of Research & Method in Education 2016; 6 (4),1119-. DOI:
10.97900604021119-7388/
7-Buni H, Abukenda E, Abuaien K, Jabira Y, Zaid M. Medical students’ absenteeism:
Magnitude of the problem and associated factors. Tripolitana 2019,
8-Kelly GE. Lecture attendance rates at university and related factors. J Furth High
Educ. 2012; 36(1):17409Dhengre P, Jadhao A. Study of absenteeism among undergraduate medical
students: a cross-sectional study. international journal of scientific research 2019;8(6):7-

9

النشرة العلمية
11--74--2020
2020 ) 2
1 ( تصدر دوري ًا عن مركز البحوث واالستشارات والتدريب بجامعة طرابلس نشرة رقم
14

10- Alghamdi A, Yamani A, Khalil A, Albarkati B, Alrehili O, Salih M. (2016) Prevalence,
Causes and Impacts of Absenteeism among Medical Students at UQU. Education 2016;
6(1), 912-.
11- Stoner SC, Fincham JE. Faculty Role in Classroom Engagement and Attendance.
American Journal of Pharmaceutical Education 2012; 76 (5). Article 75:1212- BinSaeed AA, Otaibi MS, Ziyadi HG, Babsail AA, Shaik SA. (2009) Association
between student absenteeism at a medical college and their Academic Grades. Med.
Sci.Educ. 2009;19(4),155913- Desalegn AA, Berhan A, Berha Y. "Absenteeism among medical and health science
undergraduate students at Hawassa University, Ethiopia", BMC Medical Education
2014;14 (1): 81
14-Tripura K, Das R, Saha N. Attitude of medical students towards the reasons of
absenteeism in a medical college of Tripura. IOSR Journal of Dental and Medical
Sciences 2015,14(11):11011215-Subramaniam B, Hande S, Komattil R. Attendance and achievement in medicine:
investigating the impact of attendance policies on academic performance of medical
students. Ann Med Health Sci Res. 2013;3(2):202205-. doi:10.41039248.113662-2141/
16- Ruiz JG, Mintzer MJ, Lepizig RM. The impact of E-learning in medical education.
Acad Med. 2006; 81(3), 207–212.

10

