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مقدمة
ــذي يواجــه  ــم أو الهــدر التعليمــي( ال ــرة عمــا يســمى الفاقــد التعلمــي )أو الخســارة والفقــدان فــي التعل ــرة اآلخي ــر الحديــث فــي الفت كث
القطــاع التعليمــي فــي مختلــف مناطــق العالــم، خــال جائحــة كورونــا ومــا رافقهــا مــن إغــاق طويــل للمــدارس والجامعــات، ومــا تخللهــا 

مــن نحــول مــن التعليــم الوجاهــي إلــى التعليــم عــن بعــد دون اســتعداد,وجاهزية مســبقين فــي بدايــة هــذا النحــول.

يشــكل هــذا الفاقــد مشــكلة تظهــر بوضــوح وبمعــدل أكبــر فــي الــدول الناميــة مقارنــة بالــدول المتقدمــة، ويعــد الشــعب الفلســطيني 
مــن أكثــر الشــعوب معانــاة مــن وجــود فاقــد تعلمــي علــى مــدار الســنوات الســابقة نتيجــة االحتــال اإلســرائيلي وسياســاته المتمثلــة فــي 
ــوات  ــات ق ــال اجتياج ــك خ ــام 1987، وكذل ــت ع ــى التــي انطلق ــة األول ــال االنتفاض ــات خ ــدارس والجامع ــرر للم ــل والمتك ــاق الطوي اإلغ

االحتــال االســرائيلي للمــدن والبلــدات الفلســطينية. 

مفهوم الفاقد التعلمي
الفاقــد التعلمــي هــو مصطلــح يعبــر عــن الخســارة العامــة أو المحــددة فــي المعرفــة والمهــارات التعليميــة ومــا لهــا مــن انعكاســات فــي 
ــة  ــم الطلب ــم وتعل ــي تعلي ــد ف ــت أو الممت ــاع المؤق ــك لانقط ــي ذل ــس ف ــبب الرئي ــود الس ــة، ويع ــدى الطلب ــق ل ــي الاح ــدم األكاديم التق

)الرمحــي، 2021(.  ويمكــن أيضــا تعريفــه، كمــا أرى، علــى النحــو اآلتــي:

هــو النتائــج التعلميــة التــي كان مخططــا لهــا ولــم تتحقــق رغــم مــا تــم تخصيصــه مــن مــوارد )الوقــت، والجهــد البشــري، والمــال( 	 
لتســهيل العمليــة التعليميــة.

هــو الفجــوة التــي حدثــت فــي التعلــم مــا تــم فقدانــه أو خســارته فــي تعلــم الطلبــة؛ وبالتالــي عــدم تحقــق النتائــج التعلميــة التــي 	 
كان مخططــا لهــا، أي الفجــوة بيــن واقــع مــا تعلمــه وتملكــه الطالــب، وبيــن مــا يجــب أن يكــون متمكنــا منــه فــي صفــه الحالــي، 
وذلــك ألســباب مختلفــة مثــل عــدم حــدوث التعليــم، أو حدوثــه بطريقــة غيــر فعالــة، أو التســرب، أو التأخــر الدراســي، أو عــدم 

الذهــاب إلــى المدرســة، أو النســيان؛ ممــا يعنــي أنــه حــدث هــدر فــي المــوارد الماليــة والبشــرية. 

ومــن ســمات الفاقــد التعلمــي أنــه يتراكــم ويتفاقــم بســرعة، ويختلــف مــن متعلــم آلخــر، ومــن مرحلــة دراســية آلخــرى، وال ينتــج فقــط عــن 
التوقــف عــن التعلــم، بــل ينتــج أيضــا عــن نســيان مــا تــم تعلمــه، وكذلــك يحتــاج إلــى بعــض الوقــت لكــي نكــون صــورة كاملــة عنــه، ويكــون 
أكثــر وضوحــا فــي طلبــة الصفــوف األساســية األولــى، وطلبــة الفئــات المهمشــة. أمــا المؤشــرات علــى الفاقــد التعلمــي لــدى المتعلــم 

فيمكــن واحــدة أو أكثــر مــن اآلتيــة:

تدني التحصيل، وبخاصة إتقان المعارف والمهارات األساسية	 

تدني الدافعية للتعلم واالستمرار فيه	 

التعثر في التعليم، والتأخير الدراسي	 

الرسوب في الصف وعدم االنتقال إلى الصف الذي يليه	 

التسرب من المدرسة وعدم العودة إليها	 



استعادة الفاقد التعلمي
نظــرا للضــرر الــذي يمكــن أن يتركــه الفاقــد التعلمــي، فقــد أطلقــت اليونســكو واليونيســف والبنــك الدولــي مهمــة مشــتركة، أســمتها 
ــي  ــات ه ــذه األولوي ــا . وه ــد منه ــد واح ــذا الفاق ــتعادة ه ــرت اس ــاث أولوياتـــ،، واعتب ــى ث ــزت عل ــم 2021، ورك ــتعادة التعلي ــة: اس مهم

:)Giannini et al., 2021(

األولويــة األولــى: عــودة جميــع الطلبــة إلــى مدرســة آمنــة وداعمــة: بحيــث يحصلــون فيهــا علــى تعليــم شــخصي ســواء كان كامــا 	 
أو جزئيــا قبــل نهايــة عــام 2021، ويتــم توفيــر دعــم شــامل إلعــادة تعليمهــم وصحتهــم ورفاههــم العــام إلــى المســار الصحيــح. 

ــر المهــارات 	  ــم التكيفــي، وتطوي ــم العاجــي والتعلي ــك مــن خــال برامــج التعلي ــم: وذل ــة: اســتعادة فقــدان التعل ــة الثاني األولوي
ــة. ــدى الطلب ــة ل ــة والعاطفي االجتماعي

ــي 	  ــم لك ــون للدع ــق، ويحتاج ــاد الحري ــة إلخم ــوف األمامي ــون فــي الصف ــم: فالمعلم ــن وتمكينه ــداد المعلمي ــة: إع ــة الثالث األولوي
يتمكنــوا مــن مســاعدة األطفــال، مــن خــال تعليــم مــا كان ينبغــي عليهــم تعليمــه فــي العــام الدراســي الماضــي باإلضافــة إلــى 
تدريــس منهــج العــام الحالــي. ســيحتاجون إلــى التدريــب والدعــم اإلضافــي المحتمــل لتنفيــذ التعليــم العاجــي والتعلــم االجتماعــي 

العاطفــي.

العوامل المؤدية إلى الفاقد التعلمي
هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي يمكنهــا أن تســهم فــي ارتفــاع نســب الفاقد التعلمــي فــي أي مــن الــدول )عبــد الــودود، 2020؛ عيســى، 

2020(، وأرى أنــه يمكــن تصنيــف هــذه العوامــل حســب مــا تعــزى إليــه كمــا يأتــي:

ــم، النفــور مــن المدرســة، 	  ــة للتعل ــه، تدنــي الدافعي ــم وأهميت ــم: تدنــي الوعــي/ القناعــة بقيمــة التعلي عوامــل تعــزى إلــى المتعل
ــى التكيــف ــرات النفســية، عــدم القــدرة عل ــاب المتكــرر، التغي الغي

عوامــل تعــزى إلــى األســرة: ضعــف الوعــي أو القناعــة بأهميــة التعليــم وقيمتــه، تدنــي الدخــل، الجهــل، عــدم االهتمــام بالمتعلميــن، 	 
انتشــار فكــرة عــدم ضــرورة تعليــم االنــاث، عــدم متابعــة األوالد

عوامــل تعــزى إلــى النظــام التعليمــي والمدرســة: تدنــي جــودة العمليــة التعليميــة المقدمــة ألســباب عــدة منهــا: عــدم ماءمــة 	 
المناهــج التعليميــة، وعــدم توافقهــا مــع اهتمامــات واحتياجــات الطلبــة وخصائصهــم، وضعــف فعاليــة أســاليب التعليــم، أو تدنــي 
ــة التعليميــة اآلمنــة والمحفــزة، إهمــال  مهــارات المعلميــن واتجاهاتهــم الســلبية نحــو التعليــم ونحــو المتعلميــن، غيــاب البيئ
ــف  ــه، ضع ــب واحتياجات ــروف الطال ــال ظ ــد، إهم ــن بع ــم ع ــل التعلي ــة مث ــل التعليمي ــة البدائ ــف ماءم ــة، ضع ــوات التعليمي الفج

العاقــة مــع الطلبــة.

ــة، 	  ــار البطال ــر، وانتش ــل، والفق ــف الدخ ــن ضع ــه م ــا يرافق ــة وم ــادي للدول ــتوى االقتص ــع: تدنــي المس ــزى إلــى المجتم ــل تع عوام
ــم المجانــي. ــر التعلي ــدم توفي ــة، وع ــف المدرس ــاع تكالي وارتف

عوامــل تعــزى إلــى الطــوارىء: تشــمل هــذه الطــواىء االضطرابــات، وانتشــار األمــراض، وحــدوث كــوارث ســواء كانــت طبيعيــة أو 	 
مــن صنــع اإلنســان، وكذلــك أزمــات، ويرافقهــا غيــاب عــن المدرســة وتوقــف العمليــة التعليميــة لفتــرات طويلــة، ونســيان مــا تــم 

تعلمــه قبــل حدوثهــا.



أضرار الفاقد التعلمي
ــودود، 2020؛ عيســى، 2020(، وهــذه األضــرار يمكــن تصنيفهــا علــى  ــد ال ــد مــن األضــرار )عب يتســبب الفاقــد التعلمــي فــي حــدوث العدي

النحــو اآلتــي مــن حيــث الجهــة التــي تعانــي منهــا: 

 

األضرار على الدولةاألضرار على المتعلم
التسرب من المدرسة.	 

الغياب المتكرر.	 

فقدان االهتمام بالتعلم.	 

التأخر الدراسي وتراجع التحصيل.	 

 الرسوب.	 

فقدان الثقة بالتعليم وقيمته.	 

إهدار كبير للموارد المادية والبشرية.	 

ــة، 	  ــارج المدرس ــة خ ــبة الطلب ــرب، ونس ــبة التس ــادة نس زي
ومعــدل األميــة.

ارتفاع نسب الرسوب في العملية التعليمية.	 

انتشار معدل البطالة.	 

انخفاض النمو االقتصادي للدول.	 

عدم وجود تطور ومواكبة للعصر الحالي.	 

زيادة الجرائم بسبب قلة الوعي لدى األشخاص.	 

وإضافــة لألضــرار التــي تــم ذكرهــا أعــاه، مــن المرجــح أن يــؤدي الفاقــد التعلمــي وانخفــاض االلتحــاق بالمــدارس إلــى تأخيــر كبيرفــي تحقيــق 
هــدف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة المتمثــل فــي ضمــان تعميــم التعليــم االبتدائــي والثانــوي بحلــول عــام 2030 - ناهيــك عــن ارتفاع 
التكاليــف فــي محاولــة تزويــد الطلبــة بالمســاعدة التــي يحتاجــون إليهــا لتعويــض مــا فاتهــم. ومــن المرجــح أن يســتمر التأثيــر الكامــل لهــذا 
النحــول العالمــي غيــر المســبوق إلــى التعلــم عــن بعــد لســنوات قادمــة. بالنســبة للطلبــة الذيــن يفتقــرون إلــى األدوات والمعلميــن الذيــن 
يحتاجونهــم لتحقيــق النجــاح األكاديمــي، قــد تكــون النتائــج مدمــرة. قــد يتــرك البعــض المدرســة فــي وقــت مبكــر؛ قــد يفتقــر اآلخــرون إلــى 
المهــارات التــي يحتاجونهــا للتقــدم إلــى المســتوى التالــي مــن التعلــم. علــى الرغــم مــن أن التحصيــل التعليمــي الرســمي ليــس ســوى عنصــر 
واحــد مــن عناصــر النجــاح فــي الحيــاة ، إال أنــه يرتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بمكاســب أعلــى ونتائــج حيــاة أفضــل. عــاوة علــى ذلــك، فــإن الطلــب علــى 

.)Chen et al., 2021( المهــارات والدرجــات المتقدمــة آخــذ فــي االزديــاد



كيفية تقليل الفاقد التعلمي
لكــي يتــم تقليــل الفاقــد التعلمــي يجــب علــى المؤسســات التــي تواجــه هــذه المشــكلة أن تحــدد أســبابها بدقــة لتتمكــن مــن توظيــف أنجــح 
الطــرق فــي التغلــب عليهــا وتحقيــق النتائــج المرجــوة فــي أســرع وقــت وبأقــل تكلفــة فــي المــوارد البشــرية والماديــة. فــي هــذا الصــدد  

يقتــرح عبــد الــودود )2020( التركيــز علــى األمــور اآلتيــة:

ــم ودوره فــي تحســين 	  ــة التعلي ــة وأهاليهــم بأهمي ــة وعــي الطلب ــم: إن تنمي ــة التعلي ــاء األمــور بأهمي ــة وأولي ــة وعــي الطلب تنمي
ــر  ــة فــي توفي ــادة جهودهــا المبذول ــم ضمــن أولوياتهــا وزي ــادة معــدالت جعــل األســر التعلي ــاة األفــراد يســاعد فــي زي جــودة حي

ــه. ــم ألبنائهــا حتــى فــي المراحــل األساســية من التعلي

ــر، ودون 	  ــم محــور جهــود التطوي ــة النهــوض دون جعــل التعلي ــة دول ــدول: ال تســتطيع أي ــات ال ــى قائمــة أولوي ــم عل جعــل التعلي
أن تتوافــر فــي التعليــم الجــودة بمعناهــا الحقيقــي والشــمولي؛ فقيمــة التعليــم تكمــن فــي جودتــه قبــل كل شــيء، وأن يكــون 
متوافقــا مــع احتياجــات ســوق العمــل، فالتعليــم ليــس هدفــه نجــاح الطلبــة فــي الحصــول علــى شــهادات تعليميــة، وإنمــا إثــراء 

عقولهــم وخبراتهــم بالمعرفــة  والمهــارات وتمكينهــم مــن توظيفهــا للنهــوض بحياتهــم، والمســاهمة فــي رقــي وطنهــم.

معاالجــة العوامــل التــي تــؤدي إلــى التســرب والرســوب: تتبايــن العوامــل المؤديــة إلــى التســرب أو الرســوب، لــذك يجــب تحديــد 	 
هــذه العوامــل بالنســبة لــكل طالــب مرشــح والتخلــص منهــا قــدر اإلمــكان، آخذيــن باالعتبــار أنهــا قــد تعــود إلــى واحــدة أو أكثــر مــن 
اآلتيــة: عــدم االنتظــام فــي الحضــور إلــى المدرســة، أو عــدم تخصيــص الوقــت الكافــي للدراســة والمتابعــة، أو مواجهــة صعوبــات فــي 
التعلــم أو معيقــات فــي التحصيــل الدراســي ألي مــن األســباب، أو وجــود خلــل فــي النظــام التعليمــي يجعلــه فائــق الصعوبــة علــى 

الكثيــر مــن الطلبــة. ويمكــن أن يفيــد فــي حالــة تدنــي التحصيــل تنظيــم برامــج خاصــة للتعافــي تتضمــن دروســا للتقويــة.

مــن جهــة أخــرى، ال بــد مــن توظيــف التكنولوجيــا علــى نحــو فاعــل فــي العمليــة التعليميــة علــى نحــو عــام، وفــي معالجــة الفاقــد التعلمــي 
علــى نحــو خــاص. إذ رغــم مــا أحدثتــه الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن تطــورات فــي القطاعــات المختلفــة، فــإن التعليــم يعــد أقــل القطاعــات 
ــة  ــن الطلب ــة م ــم، مجموع ــول العال ــباب ح ــال والش ــم األطف ــبة لمعظ ــم، بالنس ــي التعلي ــاهد ف ــا نش ــا زلن ــة، وم ــا الرقمي ــرا بالتكنولوجي تأث
يجلســون فــي غرفــة يتلقــون تعليمــات مــن معلــم فــي مقدمــة الصــف. علينــا جعــل ســد فجــوات التعلــم لــدى الطلبــة أولويــة، وعلينــا العمــل 
.)Fleming, 2021( علــى جعــل اســتخدام التكنولوجيــا لدعــم التعلــم هــي النقطــة التــي تجــد فيهــا التكنولوجيــا نفســها فــي صــدارة الصــف

بناء على ما سبق، يمكننا تخليص العوامل التي تساعد في الحد من الفاقد التعلمي في اربعة مجموعات، هي:

تعزيز التوعية: تطوير برامج توعية حول أهمية التعليم موجهة لكل من الطلبة وأهاليهم.	 

تحســين الجــودة: تحســين جــودة التعليــم ـفـي مجــاالت المناهج،والبرامــج التدريبيــة، والبيئــة التعليميــة، وأســاليب التعليــم، 	 
واســتخدام التكنولوجيــا، وتوفيــر المصــادر التعلميــة.

حــل المشــكات: تطويــر حلــول إبداعيــة لمشــكات العنــف والتنمــر المدرســي، وتدنــي الدافعيــة للتعلــم، والتســرب، والرســوب، 	 
وعمالــة األطفــال، والفجــوات التعليميــة، واالتجاهــات الســلبية نحــو التعليــم، وإهــدار المــوارد، وصعوبــات التعلــم.

دعــم التعليــم: توفيــر التمويــل المناســب لتطويــر التعليــم واالســتثمار فيــه، وتطويــر برامــج تعويضيــة للطلبــة المتأخريــن دراســيا، 	 
وتوفيــر وقــت إضافــي للتعلــم، وتعييــن معلميــن إضافييــن.

الحد من الفاقد التعلمي الناتج عن جائحة كورونا
أدت جائحــة كورونــا التــي ابتلــي بهــا العالــم فــي الســنتين اآلخيرتيــن إلــى أن يفقــد الطلبــة، فــي المتوســط  ، ثلثــي العــام الدراســي بســبب 
إغــاق المــدارس؛ وبالتالــي كان هنــاك خســارة هائلــة فــي التعلــم. وعبــرت المديرة العامــة لليونســكو الســيدة أودري أزوالي علــى أثر إغاق 
ــة  ــية واالجتماعي ــرار النفس ــاق األض ــن إلح ــة م ــات التعليمي ــرر للمؤسس ــل والمتك ــاق الطوي ــد اإلغ ــا: »يزي ــة بقوله ــرة طويل ــدارس لفت الم
بالطلبــة؛ ممــا يزيــد مــن فقــدان فــرص التعّلــم واحتمــال التســرب مــن التعليــم، ويكــون تأثيــره أكبــر فــي الفئــات األضعــف. لذلــك يجــب أن 

.)UNESCO, 2021( »يكــون اإلغــاق الكامــل للمــدارس مــاذًا أخيــرًا، وأن تولــى األولويــة إلعــادة افتتاحهــا بأمــان



وركــزت الرمحــي )2021( علــى ثاثــة مــن أبــرز األســباب التــي تعتقــد أنهــا ســاهمت فــي زيــادة نســبة هــذا الفاقــد لــدى الطلبــة فــي ظــل 
جائحــة كورونــا، وهــي فــي رأيــي ال تنحصــر علــى جائحــة كورونــا، بــل يمكــن أن تحــدث فــي حــاالت آخــرى. وهــي:

ــي  ــة ف ــروج الطلب ــة، أو خ ــرات طويل ــة لفت ــات التعليمي ــاق المؤسس ــد إغ ــاع عن ــذا االنقط ــدث ه ــم: يح ــن التعلي ــول ع ــاع المط أوال: االنقط
إجــازات طويلــة كمــا فــي العطلــة الصيفيــة، مــا يترتــب عليــه  توقــف التعلــم، ونســيان مــا تــم تعلمــه، وفقــدان المهــارات التــي تعلمهــا أو 
إعاقــة تحســينها،  وعــدم تعلــم المفاهيــم والمهــارات الجديــدة، وزيــادة نســبة التفــاوت فــي التعلــم بيــن المتعلميــن، وانخفــاض مســتويات 

التعلــم لــدى الطلبــة.

ثانيــا: التســرب المدرســي: إذ قــد يــؤدي إغــاق المــدارس، والغيــاب المطــول عــن الحصــص الصفيــة الوجاهيــة إلــى تســرب الطلبــة كليــا مــن 
المدرســة أو التســرب مــن حصــص التعليــم عــن بعــد )التســرب االفتراضــي(.

ــى  ــؤدي إل ــا ي ــد، م ــن بع ــم ع ــي أو التعلي ــم االلكترون ــو التعلي ــه نح ــد التوج ــوة عن ــذه الفج ــر ه ــة: تظه ــن الطلب ــة بي ــوة الرقمي ــا: الفج ثالث
مســتويات التعلــم غيــر المتكافئــة وغيــر العادلــة،  ويوســع مســاحة »عــدم العدالــة«، ويفاقــم فجــوات التعلــم بيــن مختلــف شــرائح نفــس 

األفــواج الطابيــة داخــل البلــد الواحــد.

ــودة  ــين ج ــي تحس ــل ف ــمة تتمث ــى الحاس ــوة األول ــإن الخط ــه، ف ــا ومعالجت ــة كورون ــه  جائح ــذي أحدثت ــي ال ــرر التعلم ــن الض ــف م وللتخفي
ــم المســاعدة إلــى الطلبــة الذيــن يحتاجــون إليهــا لتعويــض  ــا، وتقدي ــوا يتعلمــون افتراضًي التعلــم عــن ُبعــد ألولئــك الطلبــة الذيــن مــا زال
الخســائر التــي حدثــت بالفعــل. إلــى جانــب تقديــم المزيــد مــن الدعــم للطلبــة المتأخريــن - مــن خــال الــدروس الخصوصيــة عاليــة الكثافــة أو 
البرامــج األكثــر تخصيًصــا والقائمــة علــى اإلتقــان - قــد يحتــاج الطلبــة إلــى قضــاء وقــت إضافــي فــي الفصــل الدراســي، وهــذا قــد يعنــي ذلــك 
أياًمــا دراســية أطــول أو أكاديميــات إجــازة أثنــاء اإلجــازات. أمــا فيمــا يتعلــق بالمعلميــن ودورهــم فــي التعامــل مــع الفاقــد التعلمــي، فمــن 
الضــروري تدريبهــم جيــدا علــى ذلــك آخذيــن باالعتبــار أنــه قــد تكــون األنظمــة المدرســية التــي اســتثمرت فــي توظيــف معلميــن موهوبيــن 

.)Chen et al., 2021 ( ومســاعدتهم علــى النجــاح قبــل األزمــة هــي األكثــر فاعليــة فــي تقليــل الفاقــد التعلمــي

ــم  ــت دول العال ــف تصرف ــة؟ وكي ــذه الجائح ــة ه ــم نتيج ــب التعل ــاق برك ــن اللح ــوا ع ــن تخلف ــة الذي ــاعد الطلب ــف نس ــاءلنا: كي ــا تس وإذا م
المختلفــة إزاء ذلــك؟ نجــد أن هنــاك خمــس طــرق تركــز العمــل وفقهــا واللجــوء إليهــا فــي أنحــاء العالــم، وهــذه تتطلــب زيــادة االســتثمار 

:)GEM Report, 2021( ــة ــي اآلتي ــرق ه ــي الط ــم. وه ــي التعلي ف

إعــادة العــام الدراســي بأكملــه: فمثــا قــررت الحكومــة فــي كينيــا إعــادة العــام الدراســي لجميــع الطلبــة معتقــدة أن جعــل الطــاب 	 
يعيــدون العــام بأكملــه يضعهــم جميًعــا علــى قــدم المســاواة.

التخفيــف مــن المناهــج الدراســية: وذلــك لكــي يتمكــن الطلبــة مــن التركيــز علــى بعــض الموضوعــات وتعلمهــا جيــدا، كمــا 	 
فعلــت أوديشــا، الهنــد، وأونتاريــو فــي كنــدا. أعلنــت بنغاديــش عــن برنامجهــا للتعافــي، والــذي يتضمــن منهًجــا موجــًزا   للعاميــن 
ــة. ــوم فــي المــدارس الثانوي ــة والعل ــة واإلنجليزي ــات والبنغالي ــز علــى الموضوعــات الرئيســية مثــل الرياضي المقبليــن، مــع التركي

إتاحــة مزيــد مــن الوقــت للتعلــم: يمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــال الفصــول الصيفيــة أو عطلــة نهايــة األســبوع أو إضافــة وقــت إضافــي 	 
فــي نهايــة اليــوم، فمثــا نظمــت المــدارس فــي الفلبيــن فصــواًل صيفيــة فــي عــام 2020 الســتعادة الوقــت الضائــع

ــة 	  ــرة أو دروس خاصــة فردي ــة صغي ــك مــن خــال مجموعــات فرعي ــن: يمكــن عمــل ذل ــا لبعــض المتعلمي ــا مخصًص ــه اهتماًم توجي
ــا للطلبــة األكثــر  ــا 350 مليــون جنيــه إســترليني لبرنامــج يوفــر تــدارًكا مكثًف ــا، فمثــا خصصــت بريطاني للمتعلميــن األكثــر حرماًن
ــك  ــة، وكذل ــادة تقــدم الطلب ــة لزي ــا خصوصي ــم دروًس ــاة لتقدي ــا باســتخدام برنامــج المدرســة مــن أجــل الحي ــا، وقامــت غان تهميًش

ــة المحروميــن واحــًدا لواحــد.  ــم الطلب ــة الجامعــات لتعلي ــا فــي المــدارس حيــث يتطــوع طلب ــا برنامًج نفــذت إيطالي

تنظيــم برامــج التعليــم المعجــل: تختصــر هــذه البرامــج عــدة ســنوات مــن الدراســة فــي بضعــة أشــهر. تــم وضعهــا لألطفــال الذيــن 	 
توقــف تعليمهــم أو لــم يبــدأ بســبب الصــراع والفقــر والتهميــش. فمثــا فــي إثيوبيــا، يختصــر نمــوذج مدرســة الســرعة الســنوات 
ــات المهمشــات فــي  ــال، تشــارك الفتي ــة فــي تســعة إلــى عشــرة أشــهر، وفــي نيب الثــاث األولــى مــن مناهــج المــدارس االبتدائي

برنامــج تعليمــي ســريع مدتــه تســعة أشــهر يســاعدهن علــى اللحــاق بالركــب.

من جانب آخر، هناك عدد من االعتبارات الرئيسية التي قد تكون مهمة لصانعي السياسات التعليمية لتوظيف كل المساعي 



اإلبداعيــة المتاحــة لتجنــب أســوأ اآلثــار الناتجــة عــن اضطرابــات التعليــم، مثــل تلــك التــي نتجــت عــن جائحــة كورونــا، مــن أجــل إحــداث التعليم 
الفعــال، والحــد مــن الفاقــد التعلمــي أو خفضــه. ومــن هــذه االعتبــارات ما يأتــي )حطــاب، 2020(:

ــات 	  ــم الفئ ــا لدع ــخير التكنولوجي ــر، وتس ــال ومثم ــو فع ــى نح ــة عل ــة اإللكتروني ــات التعليمي ــم والتطبيق ــات التعلي ــف تقني توظي
األكثــر ضعًفــا والمتعلميــن ذوي االحتياجــات اإلضافيــة.

تمديــد الفصــل الدراســي الثانــي، أو تأخيــر بــدء العــام الدراســي القــادم مبكــرا، او االســتفادة مــن العطــل الصيفيــة والشــتوية لتنفيــذ 	 
برنامــج معالجــة الفاقــد التعلمي.

تحفيز المعلمين، وتزويدهم بفرص التطوير المهني عن بعد لدعمهم. 	 

ــر 	  ــة األكث ــام بالطلب ــة، واالهتم ــات التعليمي ــن ذوي الحاج ــاندة والمتعلمي ــم والمس ــة للدع ــر حاج ــن األكث ــى المتعلمي ــز عل التركي
حاجــة  أو تهميشــا، مثــل الفتيــات غيــر الملتحقــات بالمدرســة، أو أولئــك الذيــن يجبــرون علــى العمــل بســبب الوضــع االقتصــادي، 
ــن يمكــن أن تكــون المدرســة مــاًذا لهــم،  ــة مســيئة والذي ــات منزلي ــن يعيشــون فــي بيئ ــة ذوي اإلعاقــة، أو أولئــك الذي أو الطلب
وتخصيــص مــوارد إضافيــة لدعمهــم، مثــل حــزم الدعــم التكميليــة وتوزيــع األجهــزة المســتهدفة والمســاحات اآلمنــة والمتطوعيــن 

المجتمعييــن ضروريــة.

 توفير مناهج مرنة تتيح المجال الستخدام أكثر فاعلية للتكنولوجيا في تحقيق التمايز والتخصيص حسب احتياجات الطلبة. 	 

وضع نظام وبرنامج واضحين لتعويض الطلبة عن الفاقد التعلمي الذي حدث.	 

ربط التعلم السابق بالتعلم الاحق، والتأكد من حدوث التعلم السابق قبل االنتقال إلى التعلم الجديد.	 

وفيما يأتي يختص بطلبة المدارس بالتحديد، فيما يأتي مجموعة أخرى من هذه االعتبارات:

إعطــاء اهتمــام عــال للمراحــل االساســية الدنيــا )اول وثاـنـي وثالــث( والتوجيهــي، وذلــك ألهميــة هــذه المراحــل ألن بعضهــا 	 
تأسيســي والبعــض اآلخــر مصيــري.

التركيز على المفاهيم والمهارات األساسية في المواد التعليمية )العلوم والرياضيات واللغتين العربية واالنجليزية(. 	 

تجنــب الجمــع بيــن الفاقــد التعلمــي القديــم، نتيجــة انقطــاع الطلبــة عــن المدرســة، والتعلــم الجديــد، ألن هــذا الجمــع يمكــن أن 	 
يربــك الطلبــة والمعلمــون. 

ــع 	  ــى جمي ــة عل ــق ذات اآللي ــوز تطبي ــك ال يج ــر، لذل ــب آلخ ــن طال ــا م ــون مختلف ــن ان يك ــي يمك ــد التعلم ــار أن الفاق ــذ باالعتب األخ
ــة. الطلب

يمكــن تقســيم الطلبــة علــى فتــرات زمنيــة بنفــس اليــوم الدراســي لغايــات تنفيــذ برنامــج المفاهيــم والمهــارات الحرجــة فــي المــواد 	 
التعليمية االساســية.



التحديات التي تواجه الحد من الفاقد التعلمي
إن العمــل للحــد مــن الفاقــد التعلمــي والنجــاح فــي تحقيــق ذلــك، ليــس باألمــر الســهل، أو الــذي يتــم بســرعة، فهــو يواجــه مجموعــة مــن 
التحديــات التــي ال بــد مــن االنتبــاه إليهــا وآخذهــا باالعتبــار، والســعي إلــى التعامــل معهــا بحكمــة وصبــر ومثابــرة. ويمكــن تحديــد هــذه 

التحديــات فــي مجموعــة األســئلة اآلتيــة:

كيف يمكن التخفيف من تأثير الفاقد التعلمي على الفئات المهمشة والطلبة األكثر احتياجا؟	 

كيــف يمكــن تحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة مــن المــوارد المتاحــة، خاصــة التكنولوجيــا والحلــول التقنيــة، المتوافــرة لتقليــل 	 
الفاقــد التعلمــي؟ وكيــف يمكــن تطويــر طــرق أكثــر إبداعيــة لتعزيــز دافعيــة المتعلــم ومشــاركته؟

كيــف يمكــن تعزيــز قــدرة النظــام التعليمــي علــى اســتعادة عافيتــه والنهــوض مــن جديــد عنــد مواجهــة النظــام التعليمــي 	 
لألزمــات، وعلــى التعامــل مــع الفجــوات والتفاوتــات التعليميــة؟

كيــف يمكــن تحفيــز المعلميــن العامليــن علــى خفــض الفاقــد التعلمــي، ورفــع معنوياتهــم، وتطويــر قدراتهــم واالســتفادة مــن 	 
خبراتهــم؟

كيف يمكن إعادة تصميم المناهج التعليمية، وتنظيم برامج تعليمية تعويضية وخطط عاجية مائمة؟	 

كيــف يمكــن إعطــاء األولويــة لمــا يفتــرض أن يكــون قــد تعلمــه الطلبــة مــن معــارف ومهــارات أساســية فــي الصــف الســابق أو 	 
الفتــرة الســابقة قبــل الخــوض فــي تعليــم معــارف ومهــارات جديــدة؟ 

كيــف يمكــن مراعــاة الفجــوات التعليميــة بيــن الفئــات المختلفــة مــن الطلبــة، فهنــاك مــن انتظــم فــي التعليــم عــن بعــد، وهنــاك 	 
مــن انقطــع عنــه، هنــاك مــن أخــذ األمربجديــة، وهنــاك مــن تعامــل معــه بشــكلية وســطحية؟

إجراءات عملية لتقليل فقدان التعلم
يمكن العمل على تقليل نسبة فقدان التعلم على مستوى الدولة أو المدرسة باتباع اإلجراءات العملية اآلتية بالترتيب.

1( تحليل المحتوى التعليمي للمادة التعليمية التي حدث فيها الفاقد.	 

2( إعــداد مصفوفــة المفاهيــم والمعــارف والمهــارات والنتاجــات األساســية )الحرجــة( التــي ال يرتقــي تعليــم الطلبــة إلــى المســتوى 	 
التالــي بشــكل طبيعــي ومتــوازن دون أن يمتلكهــا.

3( إعداد اختبار قبلي تشخيصي لتحديد الفاقد التعلمي.	 

4( إجراء االختبار التشخيصي القبلي وتحليله للوقوف على مدى امتاك الطلبة للمفاهيم والمهارات والمعارف األساسية.	 

ــين 	  ــي لتحس ــم البنائ ــاليب التقوي ــف أس ــخيصي، وتوظي ــار التش ــج االختب ــوء نتائ ــبة فــي ض ــة مناس ــط عاجي ــق خط ــاء وتطبي 5( بن
ــم. التعل

6( تدريــس وشــرح المفاهيــم والمهــارات األساســية المرتبطــة بالفاقــد التعلمــي لفئــة الطلبــة الذيــن يحتاجون إلى ذلــك، لتمكينهم 	 
منهــا قبــل البــدء بمرحلــة التعليــم اآلتيــة، واإلجابــة عــن استفســارات الطلبــة وتقديــم الدعــم المناســب لهــم باالســتعانة بالمصــادر 
التعلميــة المتنوعــة، واألنشــطة التعليميــة المختلفــة، والمســارات التعلميــة، ودروس التقويــة، والمناقشــات االلكترونيــة، وبنــك 

األســئلة، وتقديــم التغذيــة الراجعــة، مــع تفعيــل دليــل المعلــم وكتــاب الطالــب.

7( إجراء اختبار بعدي وتحليله للتأكد من حدوث تعويض للفاقد التعلمي والتحسن في التعلم.	 
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