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رام هللا - دنیا الوطن

تحت رعایة رئیس جامعة القدس المفتوحة أ. د. یونس عمرو، عقدت كلیة العلوم التربویة في جامعة

القدس المفتوحة، و"الحملة العربیة للتعلیم"، ندوة حواریة إقلیمیة بعنوان: "الفاقد التعلمي: إشكالیة في

التشخیص أم في القیاس"، التي عقدت عبر “زووم"، بمشاركة نخبة من التربویین في فلسطین ومصر

وسوریا وتونس والیمن والصومال والسودان والمغرب ولبنان واألردن.  

 

ً وألقى كلمة رئیس الجامعة أ. د. یونس عمرو، عمید كلیة العلوم التربویة أ. د. مجدي زامل، مرحبا

بالحضور، وناقالً تحیات رئیس الجامعة أ. د. یونس عمرو، مؤكداً على الدور المھم الذي تلعبھ الحملة

العربیة للتعلیم من خالل أ. رفعت صباح، مشیراً إلى أن الجائحة فرضت تحدیات كثیرة على قطاع

التعلیم، وأن الدول بحاجة إلى مواءمة أنظمتھا التعلیمیة للتعایش مع الظروف العادیة واالستثنائیة.   

 

وبین أ. د. زامل أن تجربة الجامعة في الجائحة ممیزة، كونھا استندت إلى نظام التعلم المدمج الذي یجمع

بین المحاضرات الوجاھیة والمحاضرات اإللكترونیة من خالل توظیف أحدث الوسائل التكنولوجیة

الحدیثة.  

 

وأكد أن الجامعة تتمتع ببنیة تكنولوجیة متطورة وكوادر بشریة متمیزة جعلتھا تكتسب الخبرات الالزمة

للتعامل مع األزمات بما فیھا الجائحة، ونجحت في إدارتھا عبر التعلم اإللكتروني الذي وفرت لھ كل

السبل للنجاح من خالل ابتداع عدة وسائل وأدوات تحقق التفاعلیة المطلوبة بین الطالب والمدرس والمادة

التعلیمیة، وكان آخرھا إطالق فضائیة القدس التعلیمیة، فحققت مخرجات تعلیمیة ال تقل جودة عن التعلیم

في الظروف الطبیعیة، وھذا من شأنھ أن یسھم في معالجة الفاقد التعلمي لدى الطلبة.   

 

وقدم شكره لكل من أسھم بجھد قل أو كثر، ولوسائل اإلعالم كافة، ولفضائیة القدس التعلیمیة على

تغطیتھا المباشرة للندوة.  

 

وقال أ. رفعت صباح سكرتیر عام الحملة العربیة للتعلیم، رئیس الحملة العالمیة للتعلیم: "إن الفاقد

التعلیمي الناتج عن التعلیم اإللكتروني الذي أشارت لھ التقاریر اإلقلیمیة والدولیة، یظھر تخوفات باحتمالیة

ازدیاد انتشار الفاقد بعد الجائحة األخیرة وأطلق على ھذا المفھوم من عدة باحثین أكثر من تسمیة، وسمي

بـ"تراجع كوفید"، وھو ما یحدث في أثناء العطل المدرسیة والكوارث الكبرى في العالم.  

 

وأضاف أنھ خالل ھذه الجائحة واالنقطاع المدرسي الوجاھي والتفاعل الوجاھي داخل المدرسة خلقا فاقداً

نمائیاً یربط بالفاقد التعلیمي، مقدماً تقدیره لجامعة القدس المفتوحة بقیادة أ. د. یونس عمرو، على ھذه

الندوة التي تضم خبراء من مختلف الدول العربیة.  
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إلى ذلك، قال د. یوسف سلمان الریمي، رئیس شعبة التخطیط بمركز البحوث والتطویر التربوي في

الیمن، إن الیمن یعیش تأثیراً مزدوجاً فیما یتعلق بالفاقد التعلیمي نظراً للحرب وللجائحة، وضاعت الخطط

التي قررتھا وزارة التربیة والتعلیم.  

 

في سیاق متصل، قال د. حسین أحمد صالد عمید كلیة التربیة بجامعة الھالل بالعاصمة الصومالیة

مقدیشو، إن الفاقد التعلیمي التعلمي في الصومال كبلد من البلدان الضعیفة اقتصادیاً تضرر بجائحة

كورونا والصراعات، علماً أنھ قد ُسجل فاقد تعلیمي قبل كورونا جراء الصراعات في الصومال، فال

تتوفر البدائل التعلیمیة عند إغالق المدارس؛ إذ یتوقف التعلیم عند إغالق المدارس لعدم توفر ظروف

اقتصادیة أو تكنولوجیة أو توفر اإلنترنت، والحكومة لم تقدم برنامجاً بدیالً لمواصلة التعلیم مع الجائحة

والحرب. وأكد على ضرورة تأصیل مفھوم الفاقد التعلیمي التعلمي، وإطالق حملة توعیة على مستوى

الوطن العربي، وضغط الحكومات على مواجھة الظاھرة ووضع خطط مستقبلیة للحد من انتشار ظاھرة

الفاقد التعلیمي وتأھیل المعلمین للحصول على طالب مؤھلین معرفیاً ومھاریاً.  

 

  

 

وقال د. السید مسعد األلفي، باحث واختصاصي تعلیم، وعضو الشبكة العربیة لمحو األمیة وتعلیم الكبار

في مصر، إنھ "توجد جھود مصریة للتقلیل من الفاقد التعلمي الذي یسمى في مصر بالھدر التربوي،

وازدادت تلك المشاكل مع جائحة كورونا، وھناك مؤشرات حول الھدر التربویة ولكن ال توجد دراسات

لقیاس ھذا الھدر، ونحن بحاجة لقیاس ھذا الھدر الذي تركز في التعلیم ما قبل الجامعي".  

 

إلى ذلك، قال د. بلقاسم بلغیث، رئیس الجمعیة التونسیة للجودة في التربیة في تونس، إن "الفاقد التعلیمي

في بلدنا ناتجة عن التسرب واالنقطاع المدرسي في تونس، إضافة إلى فاقد ناتج عن عدم اكتساب المتعلم

للتعلیم، ما یشكل ھدراً مدرسیاً. ومن الضروري أن تكثف الدول العربیة اھتمامھا بالتربیة والتعلیم؛ ألن

توفیر الموارد البشریة الجیدة ھو بالدرجة األولى من مسؤولیة المؤسسة التربویة والتعلیمیة، لذلك من

الضروري االھتمام بإشكالیة الفاقد التعلیمي/التعلّمي، ألن معالجة ھذا الموضوع یسھم في تجوید

التعلیمات لیصبح المتعلمون مستقبالً قادرین على إنتاج المعارف والتفاعل اإلیجابي مع مجتمعات

المعرفة. وأن الدول العربیة مدعّوة أیضاً إلى مزید العنایة بالبحث العلمي".  

 

من جانبھ، قال د. خلیل الخطیب، أستاذ إدارة التعلیم العالي المساعد في جامع صنعاء في الیمن، إن

"أنظمة التعلیم العربي أصالً في وضع ضعیف، وجاءت كورونا لتزید من الضعف خصوصاً في دول

مثل الیمن ولیبیا، فالتعلیم یتسم بضعف القدرة المؤسسیة المالیة والبشریة والتربویة. ویعّد ضعف القدرة

التقنیة في الیمن أسوأ حاالً من بقیة البلدان العربیة، ونظام التعلیم فیھ غیر جاھز للتعامل مع أنظمة التعلیم

الحدیثة من التعلیم عن بعد والتعلیم اإللكتروني مثل األردن ودول الخلیج والمغرب العربي". وأشار إلى

ضرورة توفر إرادة سیاسیة لدى صناع القرار، وإرادة إبداعیة قادرة على تطویر السیاسات وصناعة

التحوالت واستیعاب التكنولوجیا في العملیات اإلداریة والتعلیمیة، وإعداد خطط التطویر في ضوء نتائج

التقویم وتوفیر الموازنات الالزمة للتعلیم واستدامتھا وتفعیل البحث العلمي في استشراف المستقبل

وتطویر أنظمة التعلیم العربیة.  

 

في سیاق متصل، قال أ. د. مجدي زامل، عمید كلیة العلوم التربویة بجامعة القدس المفتوحة في فلسطین،

إن "الدول التي تعاني من صراعات بینھا فلسطین التي تعیش صراعاً مع االحتالل، تعاني بشكل كبیر من

الفاقد التعلمي عند أطفالنا وطالبنا، والفاقد التعلمي في معظم األنظمة التعلیمیة موجود دائماً لیس فقط في

ظل الجائحة في ظل تغیر أنماط التعلم، بل إن الجائحة زادت من ظاھرة الفاقد التعلمي لدى األطفال".

وأكد على ضرورة اھتمام األنظمة التعلیمیة وھندستھا للوصول إلى مرونة قادرة على التعلیم والتعلم

بالظروف العادیة واالستثنائیة، واالستفادة من التقنیات والموارد التعلمیة الرقمیة لمعالجة الفاقد التعلمي.  
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من جانبھ، قال أ. د. رمضان محمد درویش، مدیر مركز القیاس والتقویم التربوي، ورئیس قسم القیاس

والتقویم النفسي والتربوي بجامعة دمشق، إن سوریا فقدت الكثیر من طلبة التعلیم والتعلم نتیجة نزوحھم،

وأصبحت ھناك فجوة أثرت على المتعلمین. وأكد على أھمیة الوصول إلى مفاھیم ومؤشرات تعلیمیة

عربیة موحدة من بینھا الفاقد التعلیمي، وتطویر آلیات القیاس والتقویم لتشمل الجوانب المھاریة

والوجدانیة والتقویم البدیل وتوحیدھا عربیاً مع فسح المجال لتبادل الخبرات عربیاً.  

 

وأجمع المتحدثون على عدد من التوصیات، منھا: إعادة ھندسة النظام التعلیمي، والوصول إلى أنظمة

تعلیمیة مرنة قادرة على التعلیم والتعلم في ظل الظروف العادیة واالستثنائیة، وبما ینسجم مع الھدف

التنموي الرابع من أھداف التنمیة المستدامة 2030.  

 

كما طالبوا بتأصیل مفھوم الفاقد التعلمي، واالستفادة من التقنیات والموارد التعلمیة الرقمیة لمعالجة الفاقد

التعلمي، والمساھمة في اتفاق عربي إقلیمي على أدوات القیاس للفاقد التعلمي، ووضع أرضیة بمعاییر

متفق علیھا لعملیات الفاقد التعلمي، وبوضع استراتیجیات وتوجیھات عامة لمعالجة الفاقد التعلمي.  

 

وأن الدول العربیة مدعّوة أیضاً إلى مزید العنایة بالبحث العلمي، ألن تقدم المجتمعات مرتبط كذلك

بالبحث العلمي وما ینتج عنھ من معارف واكتشافات، وإذا لم نھتم بالدرجة الكافیة بالفاقد التعلیمي/التعلّمي

ال یمكننا أن نصل إلى المستوى المطلوب في البحث العلمي.  

 

وتأتي ھذه الندوة في سیاق التحضیرات لتنظیم مؤتمر عربي إقلیمي حول الفاقد التعلیمي التعلمي بین

جائحتي الصراع وكورونا "الواقع والتحدیات والحلول"، الذي سیعقد في الفترة من 30-31/8/2021م

علماً بأن جامعة القدس المفتوحة تشارك الحملة العربیة للتعلیم في تنظیم المؤتمر. 
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