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 هيئة تقويم التعليم والتدريب

ُّيعد تأثر المدارس بجائحة فيروس كورونا خالل عام  :المستخلص ُّ  للمـدارس لغالبيـة  دولـة لتعليـق الحـضور190ُ سابقة تاريخيـة، حيـث اضـطرت 2020ُ

ُالطلبة الذين يصل عددهم إلى مليار ونصف طالب حول العالم، وتحول المعلمون والطلبة يف أغلب الـدول إلـى التعلـيم عـن بعـد، وتـزامن مـع ذلـك حـصول  َّ

سبب االنقطاع لعدة أسابيع عـن الدراسـة أو َّفاقد تعليمي يتمثل يف أن الطلبة لم يكتسبوا المعارف والمهارات التي كان من المخطط اكتساهبا، وقد يكون ذلك ب

ّويعبر عن مقدار الفاقد التعليمي باستخدام . ُبسبب تدين جودة التعليم عن بعد الـزمن ( أخـرى، وهـي ُ المعيـاري، وللتبـسيط تـستخدم ثالثـة أسـاليباالنحـرافُ

ّويقدر ا). الرتب المئينية، ونسبة فجوة التحصيلوًأكثرها استخداما، باألشهر وهو  ًلفاقد التعليمي عادة بالفرق الناتج عن المقارنة بـين مـا اكتـسبه الطلبـة خـالل ُ

ِّالجائحة وبين ما يكتسبه أقراهنم فعليا يف سنوات سابقة بتحليل كم كبير من البيانـات المخزنـة لعـدة سـنوات يف منـصات متخصـصة بـالتقويم، تركـز عـادة علـى  ُ ّ ٍّ �

ِّى أن الفاقد التعليمي يظهر بـصورة أكـرب عنـد طلبـة المراحـل األوليـة، ويف مـادة الرياضـيات أكثـر مـن اللغـة، ولـدى ّوتوصلت الدراسات إل. اللغة والرياضيات

ّويقدر الفاقد يف اللغة بما يقارب شهرين وقد يصل إلى ستة أشهر، يف حين ال يقل يف الرياضيات عـن شـهرين وقـد يـصل . ًالطلبة األقل حظا أكثر من بقية الطلبة ُ

ِّويتوقع أن يكون لهذا الفاقد آثار اجتماعية وصحية واقتصادية، ويقدر البعض تلك الخـسائر االقتـصادية برتيليونـات الـدوالرات لـدى بعـض . نية أشهرإلى ثما ُ ّ ّ ّ ّ

ّويستفاد من توجهات الـدول أن اسـتدراك الفاقـد سـيتطلب عـدة سـنوات، ولـذلك أقـرت الـ. الدول، ما لم يتم استدراك الفاقد التعليمي دول بعـض الـسياسات ّ

ّالتعليمية العامة الستدراكه، وصعدت قـضيته ألعلـى المـستويات، ورصـدت الميزانيـات، واسـتقطبت الخـرباء لتحديـد االسـرتاتيجيات القائمـة علـى الـدالئل 

مج، وإعـادة تحديـد أولويـات المـنهج، ومن أبرز تلك االسرتاتيجيات، سـرعة العـودة للتعلـيم الحـضوري أو المـد. ذوات الفاعلية يف استدراك الفاقد التعليمي

ّولعل من أهم التوصيات أن يكـون االسـتدراك عـرب خطـة لعـدة سـنوات، ومواصـلة االسـتثمار يف الحلـول الرقميـة، . والتقويم التشخيصي، والتدريس المساند
ٍ ّ

ّوتكثيف برامج التطوير المهني للمعلم، وتطوير أنظمة بيانات ذكية يف جمع وتحليل البيانات ِّ
 .  المتعلقة بمستويات الطلبةّ

 .الفاقد التعليمي، جائحة فيروس كورونا، استدراك الفاقد التعليمي :الكلمات المفتاحية
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Learning Loss during COVID 19: concept, estimation, consequences, and catch-up strategies 
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Abstract: The impact of COVID-19 on schools is unprecedented, where 190 countries were enforced to suspend in-person education for 
most students, accounting for around 1.5 billion students worldwide. Most teachers and students switched to online emergency teaching and 
later to online learning. Due to weeks of schools’ closure or the low quality of online learning, students did not learn the required knowledge 
and skills, which is widley characterized as learning loss. This loss is usually presented by standard deviation (SD), but researchers tend to 
simplify it using three main approaches; months of learning (widely used), percentile rank and percentage of achievement gap. Learning loss 
is estimated by comparing the difference between what students learnt during the pandemic and what their peers learnt in previous years, 
based on an analysis of accumulated data stored on platforms assessing reading and mathematics. Research findings concluded that learning 
loss is more apparent in early grades, greater in mathematics than reading, more sever in disadvantaged students. Estimated learning loss in 
reading account for 2 to 6 months, whereas in mathematics no less than 2 months and could reach up to 8 months. Expectedly, there are 
social, health and economic consequences of learning loss. Economic loss is predicted of trillions of dollars, unless learning loss is mitigated. 
Countries practices suggest that catch-up will take few years, so they adopted a set of policies, discussed learning loss at higher levels, 
allocated funds and hired experts to lead a national plan to develop evidence-based strategies. Most prominent strategies are reopening 
schools for in-person or hybrid education, prioritizing curriculum content, administering diagnostic assessment, and tutoring. This paper 
recommends developing multi-years’ catch-up plan, maintaining a continuous investment in digital solutions, implementing intensive 
teachers professional development, and developing system intelligence to collect and analyze learning data. 

Keywords: Learning Loss, COVID 19, Learning Catch-up. 
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 :تمهيد

 ,United Nations)ًوفقـا لتقريـر األمـم المتحـدة 

ــروس كور(2020 ــة في ــدارس بجائح ــأثر الم ــد ت ــا ُّ، يع ون

 190سـابقة تاريخيـة، حيـث اضـطرت  2020خالل عام 

دولة إليقاف الحـضور للمـدارس لجميـع الطلبـة الـذين 

. يصل عـددهم إلـى مليـار ونـصف طالـب حـول العـالم

ّوتمكن ثلثا هذه الدول تقريبـا مـن التحـول إلـى التعلـيم  ً ُ ّ

ُوتـرى األمـم المتحـدة أن األطفـال معرضـون . عن بعـد

يا بـسبب الجائحـة، بـالرغم مـن ألن يكونوا أكرب الـضحا

ًأهنم ليسوا يف مواجهة مباشرة مع الفيـروس، وتقـل جـدا 

وســتبقى آثــار هــذه . احتماليــة إصــابتهم مقارنــة بغيــرهم

ُّالجائحة مدى الحيـاة لـبعض الطلبـة، بـالرغم مـن تعـذر 

وقد أرغمت جائحة . تحديد مقدار هذا التأثير حتى اآلن

رات الرتبيــة  وزا2020كورونــا منــذ شــهر مــارس عــام 

ـــام  ـــدد األي ـــيض ع ـــى تخف ـــالم عل ـــيم حـــول الع والتعل

ــــية،  ــــصص الدراس ــــدد الح ــــيض ع ــــية، وتخف الدراس

وتخفيض مدة الحصة الدراسية، واالستغناء عـن بعـض 

المــواد الدراســية، وتقليــل محتــوى المنــاهج الدراســية، 

وإلغاء االختبارات التكوينية والختامية أو التقليـل منهـا، 

ر مـن الـدول بالتـدريس عـن بعـد واالستعاضة لـدى كثيـ

وبالتأكيـد أن لكـل . كبديل للتعليم الحضوري للمدرسة

ُّذلـــك تبعـــات علـــى جـــودة عمليـــات التعلـــيم والـــتعلم 

ّوالصحة النفسية والبدنية للطلبـة حيـث لـن يكـون ذلـك  ّ

 . بمستوى ما قبل الجائحة

ًومما لقـي اهتمامـا كبيـرا بـين الـدول والمنظمـات  ً

ــــذه ا ــــر ه ــــاحثين أث ــــيم والب ــــرات يف أنمــــاط التعل   لتغي

ُّوالتعلم فيما قبل الجائحة وبعـدها علـى احتمـال فقـدان 

ـــط  ـــة المخط ـــارات األكاديمي ـــارف والمه ـــة للمع الطلب

اكتساهبا يف التعليم المدرسي وفقـا لمـا تحـدده المنـاهج 

ُالدراســية، وهــو مــا يطلــق عليــه بــشكل واســع مــصطلح 

ـــــد التعليمـــــي« ـــــذ)Learning Loss ()1(»الفاق   ي ، ال

ّ تقريبا ليعبر عن التعليم 2020ازداد انتشاره منتصف عام  ً

ُوأطلـق . الذي يفقـده الطلبـة بـسبب اضـطراب تعلـيمهم

ــه أيــضا  نــسبة ) COVID Slide (»تراجــع كوفيــد«ًعلي

ــة، و ــبهوهللجائح ــادة يف ش ــة ع ــده الطلب ــا يفق ــذلك بم  ك

الرتاجـع «التوقف خالل اإلجـازة الـصيفية ويطلـق عليـه 

ُّ، ويطلق عليه البعض تـأخر )Summer Slide (»الصيفي ُ

ّأكثــر مــن كونــه فقــدا لمــا تــم ) Learning Lag(ّالــتعلم  ً

 Learning) »ّتعثـــر الـــتعلم«ُّتعلمـــه، واختـــار آخـــرون 

Disruption) حيـــث إن مـــا حـــدث هـــو تعطيـــل ولـــيس 

ُويتحفظ البعض على كل ذلك، ويرى أنه مجـرد . ًفقدانا ّ

ــر مكتمــلّتعلــ«   حيــث ) Unfinished Learning (»م غي

ــتعلم أصــال، ولــذلك يجــب اســتدراكه، فهــو  ــتم ال   ًلــم ي

                                                 
ِّ، ويجـوز بعـض المعاصــرين »المفقـود«يـرى اللغويـون أن األصـح تـسميته    )1(

 لوروده يف شعر العرب، وغياب اللبس »الفاقد«ه تسميت) 2013الصاعدي، (

 .باستعمال الفاعل بمعنى المفعول
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ُلم يكتـسب أصـال حتـى يفقـد   وينبغـي اإلشـارة إلـى أن ! ً

ــه  ــي يتداولون ــد التعليم ــصطلح الفاق ــستخدمون م ــن ي   م

ًعلى أن هناك تعليما مفقودا ممـا كـان يفـرتض اكتـسابه،  ً

ًولــيس تعليمــا اكتــسبه الطلبــة فعليــا ثــم فقــدوه ولكــون . ً

الفاقـد «ظمات والمراكز البحثية تـستخدم مـصطلح المن

، فإننا آثرنا هذا المصطلح الـذي سيـسير عليـه »التعليمي

 .هذا المقال

وعلى الرغم من أن هنـاك شـبه اتفـاق علـى وجـود 

ُّفاقد تعليمي بـسبب اضـطراب الـتعلم خـالل الجائحـة، 
ّ

ّفإن هناك بعض األصوات أيضا ترى أن الصحة النفـسية  ً

ـــة والمع ـــن للطلب ـــى أن تحظـــى باالهتمـــام م ـــين أول   لم

ـــه  ـــق علي ـــاديمي، وأطل ـــي األك ـــد التعليم ـــد «ُالفاق الفاق

، ويتصل هـذا الفاقـد )Developmental Loss (»النمائي

ّبعموم ما يمكن اكتسابه يف المدرسة وال يتوفر يف التعليم 

ُعــن بعــد يف المنــازل، مثــل اللعــب باســتخدام الحــواس 

ــــصفوف المب ــــال يف ال ــــو الخمــــس لألطف كــــرة، والنم

االجتماعي من خالل التواصل مع اآلخرين يف الرياضـة 

)Joint وغيرها، وبنـاء العالقـات واكتـساب الـصداقات 

2021, Committee Economic .( ومــع االتفــاق علــى

ــة للفاقــد النمــائي، واالرتبــاط الــشديد بــين  هــذه األهمي

الفاقد النمائي والفاقد األكاديمي وتأثير كل منهما علـى 

ّر، فإن هذا المقال يركز فقط علـى الفاقـد التعليمـي اآلخ ِّ

 .األكاديمي

 :مفهوم الفاقد التعليمي

ًقـد التعليمـي بأبـسط صـوره وفقـا يمكن تعريف الفا

ُبأنه الفرق بـين مـا يفـرتض اكتـسابه ) Pier et al., 2021(لـ ّ

). 1(�ومــا اكتــسبه الطلبــة فعليـــا، كمــا يوضــحه الـــشكل 

ً لـيس جديـدا، بـل حتـى قبـل والتفكير بمثـل هـذه الفجـوة

الجائحة هناك اعرتاف بأن الطلبـة ال يتعلمـون بمقـدار مـا 

ّبمعنى، أن عدد السنوات الفعلية للتعليم تقل . يتمدرسون

عن عدد السنوات التي يذهبون فيهـا إلـى المدرسـة، كمـا 

 ,Betebenner & Wenning)ّويبـسط . ًسنوضـح الحقـا

بيه بـسيط لـشخص  مفهوم الفاقد التعليمي عرب تـش(2021

ُينتقل بين مدينتين ثم اعرتضـته عاصـفة أبطـأت سـيره مـن 

سـاعة، /كم 40ساعة إلى /كم 100سرعته المعتادة وهي 

سـاعة عـن /كـم 60 بمقـدار »فاقد انتقـال«ونتج عن ذلك 

 .ّسرعة تنقله المعتاد يف الظروف الطبيعية
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ــارة أيــضا أن هــذا المــصطلح  ــستحق اإلش ًوممــا ي

ًليس مرتبطا فقط بفـرتة جائحـة فيـروس كورونـا، حيـث 

ًنجد تعريفـا موسـعا للفاقـد التعليمـي منـذ عـام  ّ يف  2013ً

 Great)ْموقع مسرد اإلصالح التعليمي علـى االنرتنـت 

Schools Partnership, 2013)ِّي يعــرف الفاقــد ، والــذ ُ

كـــل فقـــدان عـــام أو خـــاص للمعرفـــة «التعليمـــي بأنـــه 

والمهــــــارات، أو الرتاجــــــع يف مــــــستوى التحــــــصيل 

األكــاديمي، ويكــون عــادة بــسبب فــرتات انقطــاع كبيــرة 

ويحدث الفاقـد التعليمـي . »ًنوعا ما أو توقف يف التعليم

ّالفاقـد التعليمـي : لعدة أسباب، ويظهر بعدة صور، منها

سبب توقف المدارس لشهرين أو ثالثـة أشـهر الصيفي ب

ّخالل فرتة الصيف، والفاقـد التعليمـي بـسبب االنقطـاع 

ّالتــام عــن التعلــيم الرســمي بــسبب ظــروف خاصــة مثــل 

الهجرة من بلد لبلد وقد يستمر هذا االنقطـاع لـسنوات، 

ّوالفاقــد التعليمــي بعــد التــسرب ثــم العــودة مــرة أخــرى 

ــرة يف ّللمدرســة، والفاقــد التعليمــي  خــالل الــسنة األخي

الثانوية لدى بعـض الـدول حيـث يـنخفض عـدد المـواد 

الدراســية وتحــدث انقطاعــات عــن المدرســة، والفاقــد 

ّالتعليمي بسبب التغيب عن المدرسة بسبب المـرض أو  ّ

ّالسلوك، والفاقد التعليمي بسبب تدين جودة التـدريس، 

ّوالفاقد التعليمي بسبب تنظيم الجدول الدراسـي حيـث 

تختفــي بعــض المــواد يف فــصل مــا ثــم تظهــر يف الفــصل 

وكـــل هـــذه األنـــواع باســـتثناء الفاقـــد بـــسبب . الالحـــق

يف . ّاإلجازة الصيفية، كلها حاالت استثنائية ليست عامة

 -كما أشـرنا-ُحين الفاقد التعليمي بسبب الجائحة يعد 

ًسابقة تاريخية عامة امتدت لكـل الـدول تقريبـا وطالـت 

 .ليميةكل المراحل التع

ويمكن إرجاع أسباب الفاقد التعليمي الحالي إلى 

ســببين رئيــسين، أولهمــا انخفــاض عــدد ســاعات وأيــام 

التدريس الرسـمي، وهنـاك ارتبـاط قـوي بـين انخفـاض 

ساعات التدريس عـن الحـد األدنـى وبـين زيـادة الفاقـد 

 ,.Cattaneo et al)ّالتعليمــي، وهــذا تدعمــه البحــوث 

ات والتقارير التي تصدرها ، حيث تشير المسوح(2016

ًإلى أن هنـاك اعرتافـا واسـعا يف األدب ) OECD(منظمة  ً

ــتعلم والمــستوى  ــة بــين زمــن ال الرتبــوي بالعالقــة القوي

ّاألكاديمي للطلبة، حيث ترتفع درجات الطلبة كلما زاد 

وقد أكـدت نتـائج . ُّالوقت الذي يخصصه الطلبة للتعلم

نوات أن مــن عــرب دوراهتــا كــل ثــالث ســ) PISA(بيــسا 

العوامل ذوات االرتبـاط بـاألداء األكـاديمي للطلبـة هـو 

بمعنـى، أن الطلبـة . ُّالزمن الذي يقضيه الطلبـة يف الـتعلم

ّالذين يقضون وقتا أكرب يف الحصص الدراسـية المعتـادة  ً

ـــــى يف اللغـــــة  يف المـــــدارس يحققـــــون درجـــــات أعل

ًوالرياضيات والعلوم من أولئك الذين يخصـصون وقتـا 

غير أن ). OECD, 2011, P.19(لتعلم يف المدرسة أقل ل

مجـــرد تخـــصيص وقـــت أكثـــر غيـــر كـــاف يف تحـــسين 

جـودة : بل ثمة عوامل حاسـمة أخـرى، منهـا. التحصيل
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ــدريس  ــودة الت ــتعلم وج ــصص لل ــزمن المخ ــف ال ُّتوظي

وممـا . ومستوى الحافزيـة لـدى الطلبـة ودعـم الوالـدين

ًيؤكد ذلك، أن دوال مثل فنلندا تخصص وقت ِّ ُ ُّا أقل لتعلم ً

الرياضــيات علــى مــستوى العــالم، يف حــين أداء طلبتهــا 

ُّأعلـــى بكثيـــر مـــن دول خصـــصت وقتـــا أطـــول لـــتعلم  ً

الرياضيات وما يزال مستوى طلبتها من بين األقـل علـى 

فالوقت وحـده لـيس العامـل الوحيـد يف . مستوى العالم

ويمكن النظر للموضوع من خالل مفهوم فرصة . التأثير

والـــذي ظهـــر يف ) Opportunity To Learn(ّالـــتعلم 

ّالستينيات الميالدية ويتناول أربعـة أبعـاد تـرتبط بجـودة 

المحتـوى الـذي يقـدم للطلبـة، : التعليم المدرسي، هـي

ــرورة  ــد ض ــذي يؤك ــوى ال ــوى، والمحت ــرض المحت وع

). McDonnell, 1995(إتقانه، وجـودة أسـلوب تقديمـه 

ــآ خر بالوقــت وجميــع هــذه األبعــاد مرتبطــة بــشكل أو ب

 . ّالمتاح لتقديم المحتوى التعليمي

شير إليــه بعــض الدراســات مــن أن  ُــوثانيهمــا، مــا ت

جودة التعليم عن بعد أقل من جودة التعليم الحـضوري 

ّسواء على المستوى النوعي أم علـى المـستوى الكمـي ّ .

ــار  ــث أش ــاض ) Chetty et al., 2020(حي ــى انخف إل

خـالل مالحظـة ّملحـوظ يف مـستوى تعلـم الطـالب مـن 

ــت  ــيات كان ــيم الرياض ــصة يف تعل ــصة متخص ــات من بيان

تستخدم قبل وخالل الجائحة، وأن هذا االنخفاض أكرب 

). Disadvantaged Students(ًلدى الطلبـة األقـل حظـا 

ــا  ــاء يف ألماني ــاد اآلب ّأمــا علــى المــستوى الكمــي فقــد أف

)Grewenig et al., 2020 ( ٍبانخفـاض بمقـدار النـصف

ة المرتبطة بالمدرسة التي يمارسها أبناؤهم يف يف األنشط

ــشاهدة  ــل م ــرى مث ــشطة أخ ــادة ألن ــل زي ــزل، بمقاب المن

التلفــاز واأللعـــاب اإللكرتونيــة واالنـــشغال بـــالهواتف 

ًوهناك دالئـل أيـضا أن مـستوى مـشاركة الطلبـة . ّالذكية

ًتنخفض تدريجيا يف التعليم عن بعـد مـع مـرور الوقـت، 

وبالتأكيـد كمـا . %45 إلـى وتصل نـسبة هـذا االنخفـاض

الدراسة عـرب االنرتنـت بـشكل «أن ) Loeb, 2020(تشير 

عام ليست بمستوى فاعلية الدراسـة الحـضورية، لكنهـا 

ومـن األسـباب المحتملـة . »بال شك أفضل من ال شيء

لتـــدين جـــودة التعلـــيم، الـــسياسات واإلجـــراءات التـــي 

 عنـد) ومنهـا الواليـات المتحـدة(اعتمدهتا بعض الدول 

، بجعــل )FEE, 2020(ُالتحــول إلــى التعلــيم عــن بعــد 

الواجبات والمشاركة الدراسية اختيارية، وتخفيف قيود 

ّعـــدد األيـــام والـــساعات الدراســـية التـــي يـــنص عليهـــا 

 تنفيــــذ - ًوأحيانــــا إلغــــاء -ّالقــــانون، وعــــدم إلزاميــــة 

ــة  ــدم جدي ــبب ع ــا س ــة، مم ــة للطلب ــارات الختامي ّاالختب ّ ّ

ـــد ـــرهم، وفق ـــة وأس ـــات الخاصـــة الطلب ـــر للبيان ان كبي

ًبمستويات الطلبة، والتـي سـتكون مفيـدة جـدا يف تقـدير  ُ

 .ّالفاقد التعليمي وتحديد اسرتاتجيات استدراكه

ويرى البعض أهمية توسيع مفهوم الفاقد التعليمي 

األكــاديمي مــن مجــرد أهنــا معــارف ومهــارات غائبــة لــم 
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ـــشير أســـتاذ جامعـــة هـــارفرد  ـــث ي ـــة، حي يدرســـها الطلب

إلى أن مفهوم ) Perkins, 1992(وفيسور ديفيد بيركنز الرب

واسـع، ويـشمل ) Missing Knowledge(الفاقد المعريف 

أربعة أنـواع أحـدها فقـط هـو الفقـدان التـام للمعرفـة، وال 

ًينْتبــه غالبــا لألنــواع الثالثــة األخــرى، التــي يجمــع بينهــا  ُ

ال ) Fragile Knowledge(َّمعرفـــة هــشة ّتمثــل كوهنــا 

ّ عليها؛ على الرغم من أن الطلبة قد قدمت لهم تلـك يعتمد ُ

المعارف والمهارات، وربما اكتسبوها لدرجة ما لكنها أقل 

فمــن مــستويات الفاقــد التعليمــي مــا . مــن مرحلــة اإلتقــان

 والتــي )Naïve Knowledge(ّيــسمى المعرفــة البــسيطة 

ــة، لكنهــا  ّتتمثــل يف إدراك المــصطلح أو الظــاهرة العلمي

ّتفــسر بمــ ومنهــا المعرفـــة . ا يخــالف التفــسير العلمــيُ

عنــدما يكتــسب الطالــب ) Inert Knowledge(الــساكنة 

ـــرد،  ـــظ المج ـــاوز الحف ـــا ال يتج ـــي بم ـــوم العلم المفه

ومنها . ويستدعيه لإلجابة المباشرة يف األسئلة الصريحة

والتـي تفيـد ) Ritual Knowledge(المعرفـة المنهاجيـة 

ُتقــصر عنــد الحاجــة يف ســياقات المــواد الدراســية لكــن  ْ

ـــة  ـــة للمعرف ـــر التقليدي ـــة غي إليهـــا يف المواقـــف التطبيقي

 .المكتسبة

ــد المعــريف بأنواعــه  ــباب الفاق ــون مــن أس ــد يك وق

ــة فــرص الممارســة مــن  ــة اإلضــافية هــو محدودي الثالث

ــالتعليم الحــضوري،  ــة ب ــيم عــن بعــد مقارن ُخــالل التعل

ًوخصوصا يف اللغة والرياضـيات التـي تتطلـب ممارسـة 

ـــصفوف أو ســـع مـــن المـــواد األخـــرى، والســـيما يف ال

األوليــة، حيــث يقــوم المعلــم بــدور اســتثنائي يف متابعــة 

الطلبـــة ونمذجـــة األداء المناســـب وإعطـــائهم الفرصـــة 

يف ) Scaffolding(للتطبيق المتكرر ورعايتهم ودعمهـم 

ــق ــاء التطبي ــة . أثن ــر، أهمي ــشكل كبي ــوث، ب ــد البح وتؤك

د عنـد محدوديـة الوقـت ُالممارسـة المتكـررة التـي تفتقـ

فتــشير البحــوث يف . ُوكثافــة المــنهج يف الــتعلم عــن بعــد

تعليم اللغة، على سـبيل المثـال، إلـى أن الـتعلم العميـق 

يتطلـب ) اإلنجليزية للمتحـدثين هبـا(للمفردات اللغوية 

مـرات مـن خـالل مهـام قرائيـة  10ًتكرارا بما ال يقل عن 

)Webb, 2007 .( ويذهب آخرون)Nation, 2014 ( إلى

عــدد أكــرب مــن ذلــك، فحتــى يــتمكن المــتعلم مــن تــذكر 

ّالمفردة ومعرفة معناها وتوظيفها ينبغي أال يقل التكـرار 

 . مرة ضمن سياقات مقروءة ومنطوقة ومرئية 12عن 

 :التعبير عن مقدار الفاقد التعليمي

ُّيعــد اســتخدام االنحــراف المعيــاري  ُ(Standard 

Deviation)التي يستخدمها البـاحثون  الطريقة المباشرة 

ُّللتعبيـــر عـــن مقـــدار الـــتعلم األكـــاديمي المكتـــسب أو 

غير أن مـا نـراه يف الدراسـات هـو تحويـل هـذا . المفقود

المقدار يف الفاقد التعليمي من االنحراف المعياري إلـى 

أســـلوب أســـهل للفهـــم والتفـــسير لقطـــاع واســـع مـــن 

ي، المهتمين ممن قـد ال يـستوعبون االنحـراف المعيـار

ًوهو التعبير عن مقدار الـتعلم بـالزمن، وغالبـا مـا يكـون  ُّ
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ّوإن كــان هــذا التعبيــر الزمنــي هــو األوســع . باألشــهر

) Kraft, 2020(ًووفقـا لــ . ّاستخداما، فإنه لـيس الوحيـد

ــد أو المكتــسب التعليمــي مــن  ــر عــن الفاق يمكــن التعبي

ــراف  ــة االنح ــا تحــول قيم ــاليب أخــرى كله ــالل أس ّخ

ِّوسـنعرف بأشـهر .  صيغة يسهل اسـتيعاهباالمعياري إلى

ّأولها وأشهرها هو التعبير عن مقدار التعلم . ثالث صيغ

ــر  ــدولي يف مؤش ــك ال ــستخدمه البن ــا ي ــو م ــهر وه باألش

)Learning-Adjusted Years of Schooling, LAYS (

ــــدورات ) OECD(واســــتخدمته كــــذلك منظمــــة  يف ال

ؤســسة ، وتــستخدمه م)PISA(المبكــرة الختبــار بيــسا 

 Education Endowment)الوقف التعليمـي الربيطانيـة 

Foundation) يف تقدير األثر المتوقـع السـتخدام بعـض 

ويعمد ). EEF, 2018(االسرتايتيجات التعليمية الشائعة 

الباحثون يف تحويل قيمة االنحراف المعياري إلى مقدار 

سبقة  ُــالتعلـيم باألشـهر اســتنادا إلـى مقارنــات إمربيقيـة م ّ ً

ًحددت التعلم المكتـسب سـنويا، وبـالطبع يتبـاين ذلـك  ُّ

ًفعنـــد الحـــديث مـــثال عـــن أثـــر . مـــن دولـــة إلـــى دولـــة

ُّاسرتاتيجية تعليمية ما يف تحسن تعلم الطلبة، النحـراف  ّ ً

 باستخدام هذه االسرتاتيجية يمكـن 0.9معياري بمقدار 

ّأن يحسن تعلم الطالب يف الرياضيات بمـا يـوازي تعلـم  ُ

ُّكن مما يؤخـذ علـى هـذه الـصيغة أن الـتعلم ل.  شهر1.6

ــارج  ــل وخ ــب داخ ــسبه الطال ــا يكت ــل م ــو حاص عــادة ه

المدرســة ومــستوى النمــو المعــريف الــذي يتفــاوت عــرب 

ّالمراحل الدراسـية ممـا يـصعب االعتمـاد علـى تحويـل  ّ

ــر يف . ّموحــد عــرب الــسنوات الدراســية ُّوثانيهــا هــو التغي

وعلى سبيل المثال فإن . الرتبة المئينية لمستويات الطلبة

 0.23يكون أثـره بمقـدار ) Tutoring(التدريس المساند 

 أن يرتفـع الطالـب مـن يـوازيانحراف معياري، أي بمـا 

ًأما الثالث وهو األقل استخداما .  يف تحصيله59 إلى 50

ًفهو فجوة التحصيل، فمثال تأثير حصول الطالب األقـل 

 انحــراف 0.9ًحظــا علــى اإلفطــار المجــاين هــو بمقــدار 

 من فجوة التحـصيل لـدى %11معياري ويوازي معالجة 

وكما يتضح فإن هذه الصيغة مرتبطـة . ًالطلبة األقل حظا

ــة  ــي تعــاين مــن طبقي ّبــسياق خــاص يف بعــض الــدول الت

ــا،  ــث أداء طلبته ــن حي ــدارس م ــين الم ــر ب ــاوت كبي وتف

وتسعى إلى ردم فجـوة التحـصيل الناتجـة عـن فروقـات 

 وهو مما قد ال يلحـظ يف المملكـة اقتصادية واجتماعية،

بشكل خاص لتساوي الدعم للمدارس بغض النظر عن 

ومما يؤكد عند النظر يف مقدار الفاقد . أماكنها الجغرافية

ــد  ــصيغة تبــسط حجــم الفاق ــر ب ــا نعب ّالتعليمــي إدراك أنن ّ

التعليمي، باإلضافة إلى أهنا تقديرية مقارنة بمـا يفـرتض 

ــرو ــة يف الظ ــسبه الطلب ــة، أن يكت ــل الجائح ــة قب ف العادي

ًوليست قياسا فعليا مباشرا لما اكتسبه أو فقده الطلبة ًً. 

 :تقدير الفاقد التعليمي

ُّيعــد تحديــد حجــم المــشكلة الخطــوة األولــى يف  ُ

ــدول  ــات وال ــت المنظم ــذلك اهتم ــا؛ ول ــوير حلوله تط
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. والمراكز المتخصصة يف تقدير مقـدار الفاقـد التعليمـي

أن هنـاك ) World Bank, 2020a(ويتوقع البنك الدولي 

ثالثـــة ســـيناريوهات للفاقـــد التعليمـــي، أولهـــا وأكثرهـــا 

ًاحتماال أن يـنخفض أداء جميـع الطلبـة بـسبب انخفـاض 

ُّوقت التعلم وبسبب تدين جودته عرب التعليم اإللكـرتوين، 

ثانيهــا أن يتقــدم أداء الطلبــة مــن العوائــل الميــسورة ممــن 

زل مهيئة ووالـدين متعلمـين تتوفر لهم وسائل التقنية ومنا

وقدرة مالية علـى تـوفير معلـم خـاص، بينمـا يرتاجـع أداء 

ًالطلبة األقل حظا ممن ال تتـوفر لـديهم هـذه اإلمكانـات، 

ُوتــزداد حــدة ذلــك عنــد فقــد الوالــدين لوظــائفهم بــسبب  ّ

 أن - وهـو األسـوأ- وثالثهـا . الظروف المالية يف الجائحـة

ــع الط ــر أداء جمي ــشكل كبي ــع ب ــود يرتاج ــدما ال يع ــة عن لب

الطلبــة للمــدارس بــسبب حاجــة والــديهم إلــيهم للعمــل 

، أو بـــسبب ضـــعف )ًخـــصوصا الـــدول الفقيـــرة(معهـــم 

ميزانيات التعليم لدى بعـض الـدول وعجزهـا عـن تـوفير 

 .المعلمين وتخفيض التكلفة من خالل دمج المدارس

ً إطـــارا نظريـــا OECDوتطـــرح منظمـــة  ) 2شـــكل(ً

ِّليمــي مــن جــانبين، نــوعي وكمــي للتفكيــر يف الفاقــد التع ّ

)OECD, 2020a( وأنــه يجــب أن ينظــر إلــى الفاقــد ،

ُالتعليمي ضمن أفق طويل المدى، وليس فـرتة الـصدمة 

األولى المتمثلة بـإغالق المـدارس وتوقـف الدراسـة أو 

 . 2021 و 2020التحول للبدائل التعليمية يف عامي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يــد مقــدار مــا ّويرتكــز الجانــب النــوعي علــى تحد

ّتعلمه الطلبة خالل فرتة إغالق المدارس ويرتبط بكفاءة 

. ّالبدائل التعليمية ومقدار ما يتعلمـه الطلبـة مـن خاللهـا

ّأما الجانب الكمي فيشير إلى عدد الطلبة الذين استمروا 

 )OECDa, 2020(إطار نظري لتقدير الفاقد التعليمي ) 2( شكل 
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ًفعليا يف التعلم خالل فرتات إغالق المدارس، حيث من 

ـــديات يف انـــضباط ال ـــروف أن هنـــاك تح طلبـــة يف المع

ويؤكــد ذلــك أن . الحــضور وارتفــاع مــستويات الغيــاب

ّنـــسبة الطلبـــة الـــذين توقـــف تواصـــلهم مـــع مدارســـهم 

 يف مدينــة لــوس %13 يف فرنــسا، وإلــى %8وصــلت إلــى 

ــات المتحــدة هــذا اإلطــار النظــري . انجلــوس يف الوالي

ًسيكون مفيدا بشكل أكرب يف تقدير الفاقد التعليمي علـى 

 خالل بيانات حقيقية ترصد من مستوى النظام ككل من

ًيحضر فعال من الطلبة ومقدار ما يتم تعلمه، وليس مبنيا  ُّ ً

ــتعلم  ــسابه يف ال علــى افرتاضــات تقــارن مــا يفــرتض اكت

وقــد . الحــالي مــع الظــروف العاديــة يف ســنوات الــسابقة

ــسا  ــيح دورة بي ــام ) PISA(تت ــة يف ع ــديرا  2022القادم ًتق

ـــد التعل ـــل األمـــد للفاق ـــر طوي يمـــي، وال ســـيما أن لألث

ــة  ــدى منظم ــة ل ــات الثري ــات  OECDّالبيان ــضمن بيان تت

األداء األكاديمي يف اللغة والرياضيات والعلـوم، وتنظـر 

لزمن التعلم داخل المدرسـة وخارجهـا، وتـستطلع آراء 

الطلبة والمعلمين وأوليـاء األمـور، وتستكـشف مـصادر 

ّالتعلم والبيئات المادية والتقنية للـتعلم، ولـديه ا بيانـات ّ

ــة يف نفــس  ــين الطلب ــة ب ــيح المقارن مــن دورات ســابقة تت

المدرسة، وبين المدارس داخل الدول، وبين أداء الطلبـة 

ّيف مختلــف الــدول، كــل ذلــك ســيقدم صــورة أكثــر دقــة،  ّ

ويجـدر التأكيـد أن . ِّويوسع فهمنا حـول الفاقـد التعليمـي

 تقدير الفاقـد التعليمـي مـا يـزال يف مراحلـه المبكـرة لـدى

ــدى  ــد يف الم ــدار الفاق ــى مق ــز عل ــدول ويرك ــن ال ــر م كثي

القصير خالل فـرتة الجائحـة، غيـر أن تقـديره بـشكل أدق 

،  (Betebenner & Wenning, 2021)يتطلـب كمـا يـشير 

جمـــع بيانـــات مـــن عـــدة مـــصادر تبـــدأ مـــن مـــشاهدات 

المعلمين والوالدين إلى بيانـات مـن االختبـارات المقننـة 

  .واسعة النطاق

ّالت تقدير الفاقد التعليمي، ما هرعـت ومن محاو

ــام  ــا لع ــدار تقاريره ــة يف إص ــز بحثي ــدة مراك ــه ع  2020ّل

ــزء مــن عــام  ، أغلبهــا يف الواليــات المتحــدة 2021وج

) NWEA(ومـن أوائلهـا مـا أنجزتـه مؤسـسة . األمريكية

 )et Kuhfeld ّالبحثيـة يف الواليـات المتحـدة األمريكيـة

al., 2020) علــى مقارنــة بيانــات ّ، وارتكــزت المنهجيــة 

طلبة الصفوف الثالث وحتى الثامن ممن اختربوا يف عام 

ــسة  2020 ــع المؤس ــة تتب ــصة تقويمي ــمن من ــد ض ُعــن بع

)MAP® Growth™ ( مع بيانات األداء لطلبة من نفـس

 يف نفــــس فــــرتة 2019الـــصفوف ممــــن اختــــربوا عـــام 

وكذلك من الدراسات األولى ما أنجزه مركـز . االختبار

ـــوث المخر ـــتانفورد بح ـــة س ـــة يف جامع ـــات التعليمي ج

)CREDO, 2020 ( باستخدام بيانات مـن نفـس المنـصة

ّواليــة أمريكيــة،  19لـــ ) ™MAP® Growth(التقويميــة 

 2020- 2019حيث تـم تقـدير الفاقـد التعليمـي بنهايـة عـام 

عــــرب محاكــــاة لثالثــــة مــــستويات؛ األول منهــــا مــــستوى 

مـا مـستوى التحصيل فيمـا لـو كانـت هنـاك جائحـة، وثانيه
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ُ عنـدما أغلقـت المـدارس، 2020التحصيل يف شهر مارس 

وثالثها من هناية الدراسة والفاقـد المتوقـع والمعتـاد خـالل 

ومــن هــذه الدراســات يف الواليــات المتحــدة مــا . الــصيف

) Renaissance Learning, 2020(نشرته شركة رينايـسنس 

المتخصـــصة بـــالتقويم حيـــث اســـتخدمت البيانـــات مـــن 

) ®Renaissance Star Assessments(التقويميـة منـصتها 

 ماليـــين طالـــب يف 5 األداء الفعلـــي لــــ للمقارنـــة بـــين

الــصفوف مــن األول وحتــى الثــامن مــن خمــسين واليــة 

. 2020قبيـل الجائحـة وخريـف  2019فيما بـين خريـف 

ًوأخيــــرا مــــن الواليــــات المتحــــدة مــــا نفذتــــه شــــركة 

)Curriculum Associates, 2021 (منــصة باســتخدام 

يف اللغـــة ) i-Ready Diagnostic(متخصـــصة يف التقـــويم 

 49 مـن - لكـل مـادة- والرياضيات ألكثر من مليون طالب 

ّوالية أمريكية الختبـارات نفـذت داخـل المـدارس خـالل  ُ

. فرتة الجائحة ومقارنتها مع بيانات الطلبـة لـسنوات سـابقة

أمـــا يف المملكـــة المتحـــدة فقـــد نـــشرت مؤســـسة الوقـــف 

ــــ ) Education Endowment Foundation(ي التعليم

بالتعـــاون مـــع المؤســـسة الوطنيـــة للبحـــث الرتبـــوي 

)NFER, 2021 ( دراسة لتقـدير أداء طلبـة الـصف الثـاين

يف اللغة والرياضيات من خالل مقارنـة أدائهـم مـع عينـة 

الختبـارات  2017ممثلة لفئة الطلبة من بيانات أداء لعام 

طنيــة للبحــث الرتبــوي ُّمعياريــة تقــدمها المؤســسة الو

)NFER .( ّكـــذلك يف المملكـــة المتحـــدة مولـــت وزارة

ّنفـذها معهـد الـسياسات ) DoE, 2021(التعلـيم دراسـة 

بالـشراكة مـع ) Education Policy Institute(التعليميـة 

ًشركة رينايـسنس المتخصـصة يف التقـويم اعتمـادا علـى 

 Renaissance Star)بيانات أداء مليون طالب يف منـصة 

Assessments®) 2021-2020 للعــــــــام الدراســــــــي ،

وكـذلك ضـمن . ومقارنته ببيانات الطلبة لسنوات سابقة

دراسة حديثة يف المملكة المتحدة نشرت شركة جونيبير 

المتخصـــصة يف التقـــويم ) Juniper, 2021(التعليميـــة 

 يفًتقريرا باستخدام بيانات مليون وأربعمائة ألف طالب 

ابتدائيــة يــستخدمون منــصة آالف مدرســة  6أكثــر مــن 

ــى  ــصف األول وحت ــن ال ــة م ــت أداء الطلب ــة تتبع تقويمي

الــصف الــسادس يف القــراءة والكتابــة والرياضــيات عــرب 

، وصـيف عـام 2019ثالث لقطات زمنية يف خريف عـام 

وقام عدد من البـاحثين مـن . 2020، وخريف عام 2020

بتحديــد أثــر إغــالق ) Engzell et al., 2020(هولنــدا 

ارس لثمانيــة أســابيع والتحــول إلــى التــدريس عــن المــد

ّبعد، حيث قارنوا أداء الطلبة يف اختبارات وطنية طبقـت  ُ ُ

ّقبــل إغــالق المــدارس بــسبب الجائحــة ثــم طبقــت بعــد  ُ

ــام  ــر يف ع ــرتة الحظ ــة ف ــأداء 2020هناي ــك ب ــة ذل ، ومقارن

كمــا قــام باحثــان مــن بلجيكــا . ّالطلبــة يف ســنة عاديــة

)Maldonado & De Witte, 2020 ( بتحديـد متوسـط

أداء الطلبـة يف اختبـار وطنـي اختيـاري للمـدارس بنهايــة 

ــة  ــة االبتدائي ــسادس(المرحل ــس ) الــصف ال ــالل خم خ
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ثــم مقارنــة ذلــك بــأدائهم يف  2020ســنوات ســبقت عــام 

، ويتــضمن االختبــار مــواد 2020نفــس االختبــار يف عــام 

ــة  ــات االجتماعي ــوم والدراس ــيات والعل ــة والرياض اللغ

  .ّغة الفرنسيةوالل

 

 . خالل جائحة فيروس كورونا أبرز دراسات تقدير الفاقد التعليمي:)1(جدول 

 الفاقد التعليمي يف اللغة مصدر البيانات العينة الدولة الجهة
الفاقد التعليمي يف 

 الرياضيات

NWEA الواليات المتحدة 
 ماليين طالب 4.4

 8 حتى 3الصفوف 
 ات عن بعداختبار

أداء مشابه للعام السابق 

 بدون فاقد إضايف

 إلى 5انخفاض بمقدار 

  نقاط مئوية10

CREDO الواليات المتحدة 
عدد غير (ماليين الطلبة 

  والية19من ) محدد
 اختبارات عن بعد

من شهرين إلى ستة 

 أشهر، حسب الواليات

من ثالثة أشهر ونصف 

إلى ما يقارب ثمانية 

 اتأشهر، حسب الوالي

Renaissance 
Learning 

 الواليات المتحدة

 ماليين طالب 5

 من 8 حتى 1للصفوف

  والية50

اختبارات تكيفية 

 محوسبة

شهر إلى سبعة أسابيع 

 وحتى 4لطلبة الصفوف 

7 

شهر إلى ما يقارب ثالثة 

 أشهر حسب الصفوف

Curriculum 
Associates 

 الواليات المتحدة

أكثر من مليون طالب من 

 1 للصفوف  والية49

 8حتى 

اختبارات محوسبة 

 داخل المدرسة

 عن ٪10أقل بمقدار 

السنوات السابقة يف 

الصفوف األولية، 

 يف ٪4 و٪1ويرتاوح بين 

 الصفوف العليا

 متباين بين الصفوف،

 يف ٪16ويصل إلى 

 يف ٪2الصف الرابع، و

 الصف الثامن

NFER المملكة المتحدة 

 آالف طالب يف الصف 6

 168ائي من الثاين االبتد

 مدرسة 

 ًشهرين تقريبا ًشهرين تقريبا ّاختبارات ورقية

Education 
Policy Institute 

 المملكة المتحدة

 آالف 7مليون طالب من 

 3مدرسة للصفوف 

 9وحتى 

اختبارات تكيفية 

 محوسبة
 ال يقل عن ثالثة أشهر  شهر إلى شهرين1.6

Juniper المملكة المتحدة 

مليون وأربعمائة ألف 

 آالف 6طالب، أكثر من 

 مدرسة ابتدائية

 تقويمات المعلمين
 نقطة مئوية أقل من 19

 األداء قبل الجائحة

 نقطة مئوية أقل 21.4

 من األداء قبل الجائحة

Engzell et al. هولندا 
 ألف طالب من 350

 المرحلة االبتدائية

اختبارات وطنية غير 

 محدد صيغتها
 ًشهرين تقريبا ًشهرين تقريبا

Maldonado & 
De Witte 

 بلجيكا

 مدرسة لعام 402

، وتتجاوز ألف 2020

 مدرسة يف بقية السنوات

اختبارات وطنية غير 

 محدد صيغتها

 انحراف 0.29بمقدار 

 معياري

 انحراف 0.19بمقدار 

 معياري
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تفاصيل كل دراسة وحجم ) 1( ويلخص الجدول

. العينــة ومقــدار الفاقــد التعليمــي يف اللغــة والرياضــيات

 :شكل عام تشرتك الدراسات يف اآليتوب

يوجــد فاقــد تعليمــي بــسبب توقــف التعلــيم أو  - 

برتك التعليم الحضوري والتحول إلى البدائل التعليمية، 

  ِّويـــزداد هـــذا الفاقـــد لـــدى طلبـــة المراحـــل األوليـــة 

  مــــن التعلــــيم، ويــــزداد كــــذلك لــــدى الطلبــــة األقــــل 

مــــن الناحيــــة االجتماعيــــة ) Disadvantaged(ًحظــــا 

  .القتصاديةوا

يتبــاين مقــدار الفاقــد التعليمــي بــين الــصفوف  - 

الدراسية سواء يف اللغـة أو يف الرياضـيات، ويكـون أكـرب 

يف الصفوف األولية، وإن كـان يف الرياضـيات أقـل تباينًـا 

 .بين الصفوف

يظهــر أن الفاقــد التعليمــي يف الرياضــيات أكــرب  - 

ـــل  ـــة يف المراح ـــدى الطلب ـــه يف اللغـــة، وخـــصوصا ل ًمن

لية، ويتسق ذلك مع دراسات سابقة يف تقدير الفاقـد األو

)et al Bielinski. ,التعليمي خالل فرتة اإلجازة الصيفية 

2020). 

يظهر الفاقد التعليمي يف اللغة أكرب يف المراحل  - 

األولية، يف حين الفاقد التعليمـي يف الرياضـيات أكـرب يف 

 .المراحل المتقدمة

ّيقــــــدر الفاقــــــد التعليمــــــي يف اللغــــــة -     بمــــــا ُ

ـــى ســـتة أشـــهر يف بعـــض  ـــصل إل يقـــارب شـــهرين، وي

 .الدراسات

ّيقدر الفاقد التعليمي يف الرياضيات بما ال يقل  -  ُ

ـــهر يف بعـــض  ـــى ثمانيـــة أش عـــن شـــهرين، ويـــصل إل

 .الدراسات

ّاستفادت الدراسات من بيانات ثرية ومنصات  - 

ّتقويمية وبنـوك أسـئلة سـبق أن اسـتثمرت فيهـا األنظمـة 

ُ اختبارات أعدت فقط لقياس الفاقد التعليمية، ولم تكن

 .التعليمي يف الجائحة

بينما كانت الدراسات األولـى المبكـرة تعتمـد  - 

علـى المحاكــاة والتنبـؤ بمقــدار الفاقـد التعليمــي مقارنــة 

بالفاقد التعليمي الصيفي، اعتمدت الدراسـات األخيـرة 

ــة جمعــت وقــت الجائحــة، وقارنــت  ــات فعلي ُعلــى بيان ّ

 ابقة، وما تزال الدراسات محـصورة األداء مع سنوات س

 يف نطـاق تقـدير الفاقـد التعليمـي قـصير - كما أسـلفنا -

 .األمد

ًهناك قلق أن الطلبة األقل حظا لم يكونوا ضمن  - 

ُالعينات التي جمعت منها البيانات كون بعض التقويمات 

ُطبقت عن بعـد ولـم يتمكنـوا مـن المـشاركة بـسبب عـدم  ِّ ُّ

ـــة ـــات التقني ـــوفر المتطلب ـــديهم ت  & Betebenner) ل

Wenning, 2021) ً؛ ويف حــال كــان ذلــك صــحيحا، فــإن

 .ّالنتائج أعاله تمثل صورة أفضل من الواقع
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 :آثار الفاقد التعليمي

) et al Azevedo. ,2020(يتوفر يف األدب الرتبوي 

عدد من البحوث التي رصدت آثار إغالق المـدارس يف 

 المعلمــين، عــدد مــن الحــوادث الــسابقة مثــل إضــرابات

ــــــضانات،  ــــــة، والمجاعــــــات، والفي ــــــشار األوبئ وانت

ــة؛  ــات المالي ــى األزم ــل وحت ــزالزل، ب ّواألعاصــير، وال

ــة للمــدارس أو يتوقــف،  ــنخفض حــضور الطلب حيــث ي

ويتدنى أداؤهم، ويتطلـب عـودهتم لمـستوياهتم الـسابقة 

ًعدة سنوات، ويكون األكثر تأثرا الفتيات والطلبة األقـل 

بــسبب  2020ق المــدارس يف عــام ّوتــسبب إغــال. ًحظــا

ّجائحــة فيــروس كورونــا تغيــب الطلبــة أو تحــولهم إلــى  ّ

ُالتــدريس الطــارئ عــن بعــد، ثــم إلــى التعلــيم عــن بعــد 

ّبجودة أدنى من جودة التعليم الحضوري، واستمر ذلك 

مـن اسـتمرار التعلـيم عـن  2021فيما نشهده اآلن يف عام 

ى خـسائر بعد يف كثير مـن الـدول، وكـل ذلـك سـيقود إلـ

اقتصادية للدول واألفراد يف مـستقبل حيـاهتم وبمـا يـؤثر 

وربما يغيب مقدار ضرر ذلـك . يف الناتج القومي للدول

ّاألثر حاليا لدى متخذي القرار؛ مما جعـل الـدول تركـز  ً

ّاآلن على الخـسائر المنظـورة المتعلقـة بقطـاع األعمـال 

دية والبطالـة، لكنهـا لــم تلتفـت بعـد إلــى اآلثـار االقتــصا

ــي ــد التعليم ــة . المــستقبلية للفاق ــة تقديري وضــمن دراس

)Hanushek & Woessmann, 2020 ( لمنظمـةOECD 

للخسائر االقتصادية المرتبطـة بالجائحـة علـى افـرتاض 

ُأن الفاقــد هــو بمقــدار ثلــث عــام دراســي، ووفــق القيمــة 

ـــدول مجموعـــة العـــشرين  ـــاج القـــومي ل ـــة لإلنت الحالي

وقعـة علـى النـاتج القـومي ، فإن الخسائر المت)2جدول(

للــدول حتــى هنايــة القــرن الحــالي لــن تقــل عــن نــصف 

ًتريليـــون دوالر يف جنـــوب أفريقيـــا، وتزيـــد قلـــيال عـــن 

تريليون دوالر يف المملكة العربية السعودية، وتصل إلى 

  .تريليون دوالر يف الصين 15أكثر من 

 ة المتوقعـــة بـــسبب الفاقـــد التعليمـــيمقـــدار الخـــسائر االقتـــصادي :)2(جـــدول 

)Hanushek & Woessmann, 2020(. 

 الدولة

الناتج القومي لعام 

2019 

 مليارات الدوالرات

أثر الفاقد التعليمي 

 لثلث عام دراسي

 مليارات الدوالرات

 683- 900 األرجنتين

 871- 1262 أسرتاليا

 2134- 3092 الربازيل

 1272- 1843 كندا

 15543- 22527 الصين

 2137- 3097 فرنسا

 3087- 4474 ألمانيا

 6368- 9229 الهند

 2206- 3197 إندونيسيا

 1765- 2557 إيطاليا

 3609- 5231 اليابان

 1522- 2206 كوريا

 1738- 2519 المكسيك

 2738- 3968 روسيا

 1110- 1609 المملكة العربية السعودية

 504- 731 جنوب أفريقيا

 1621- 2350 تركيا

 2154- 3121 المملكة المتحدة

 14197- 20575 الواليات المتحدة
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وهناك جانب آخر آلثار الفاقد التعليمي عند النظر 

للمفهــوم الواســع للفاقــد التعليمــي بأنــه يتجــاوز مجــرد 

ــى  ــية إل ــالمواد الدراس ــرتبط ب ــاديمي الم ــصيل األك التح

فهنـــاك تقـــارير عـــن فقـــدان . جوانـــب أبعـــد مـــن ذلـــك

). Myung et al., 2020(لنفسي لدى الطلبـة االستقرار ا

ففي الصين، لوحظت زيـادة يف أعـراض االكتئـاب لـدى 

، وزيـادة يف أعـراض %23طلبة المرحلة االبتدائية بنـسبة 

أما يف الواليات المتحدة، فأفاد نصف . %19القلق بنسبة 

الطلبة يف استطالع حديث أهنم بحاجة إلى دعم لصحتهم 

ــزداد هــذه . النفــسية ــر وت ــرتات الحظ ــراض خــالل ف األع

ًوخصوصا لدى الطلبة األقل حظا من الناحية االجتماعية  ً

) انجلـــرتا(كـــذلك يف المملكـــة المتحـــدة . واالقتـــصادية

ــــة  ــــاحثون مــــن جامعــــة إســــيكس الربيطاني اســــتخدم ب

)Blanden et al., 2021 ( ــدين ًاســتطالعا خاصــا للوال

)Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ (

ــــة  ــــة االبتدائي ــــة المرحل ــــن طلب ــــوعتين م ــــى مجم   عل

ممــن اســتمروا يف الحــضور للمــدارس وممــن انقطعــوا 

عنهــا، وتوصــلوا إلــى وجــود فروقــات يف الــصعوبات 

 على الرغم من %40العاطفية والسلوكات السلبية بنسبة 

ًأن كليهما تأثرا سلبيا بالجائحة، وخلـصوا إلـى أن األثـر 

ـــه، كبيـــر علـــى الجميـــع، وســـيتطلب ـــا ليتعـــافوا من ً وقت

ويحتــاجون إلــى دعــم نفــسي لتجــاوز ذلــك، وأن ذلــك 

ًيجب أن يكون جزءا من خطة استدراك الفاقد التعليمـي 

ـــصيل  ـــسية والتح ـــصحة النف ـــين ال ـــق ب ـــاط الوثي ّلالرتب

  .األكاديمي

ويرى البعض أن اآلثار لن تكـون كبيـرة إذا عـولج 

 بحـوث ًووفقـا لرائـد. الوضع باستدراك ما افتقده الطلبة

 ,Hattie)جون هـايتي .فاعلية االسرتاتيجيات الرتبوية د

ــدارس يف (2020 ــالق الم ــر إغ ــة يف أث ــي المبالغ ، ال ينبغ

ــة، بــشرط العمــل الجــاد علــى اســتدراك مــا  ّتعلــم الطلب

فاهتم، ويـشير إلـى أن طـول الـسنة الدراسـية لـيس بـذاك 

األثــر الكبيــر علــى تحــصيل الطلبــة، ويستــشهد أيــضا 

  رس خـــــالل زلـــــزال كريستـــــشيرش بـــــإغالق المـــــدا

وتحــول التعلــيم ليكــون عــن  2011يف نيوزيلنــدا يف عــام 

ُبعد، ثم يف اختبارات هناية العـام، لـم تتـأثر نتـائج الطلبـة 

ـــسبب اســـتدراك المعلمـــين للمـــنهج  ـــذلك، وكـــان ال ب

   »ّمــــا يجــــب تعلمــــه«والرتكيــــز بــــشكل رئــــيس علــــى 

ولــــذلك، فــــإن . دون االنــــشغال بكامــــل المحتــــوى

ُّجيات استدراك الفاقد التعليمـي تعـد أساسـية يف اسرتاتي ُ

ّتخفيـــف آثـــار الجائحـــة علـــى تعلـــم الطلبـــة، وهـــو مـــا 

  .سنستعرضه أدناه

  :اسرتاتيجيات استدراك الفاقد التعليمي

ّهناك توجه عـام أن الفاقـد التعليمـي حقيقـة، وأنـه 

ــة  ــة، وأوســع لــدى الطلب ــيم األولي ّأكــرب يف مراحــل التعل

 الرياضيات أكرب منه يف اللغـة، وبنـاء ًاألقل حظا، وأنه يف

ّعلى هذه البيانات تنوعت األصوات لالنطالق يف توفير 
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. ُالميزانيات لربامج تسهم يف اسـتدراك الفاقـد التعليمـي

ًوأظهــر صــنّاع القــرار يف عــدد مــن الــدول اهتمامــا عاليــا  ً

ّباستدراك الفاقد التعليمي الذي تعرض له الطلبة بسبب 

ســـة، أو بـــسبب انخفـــاض ســـاعات التوقـــف عـــن الدرا

ًالدراسة سواء يف المدرسة أم عن بعد، أم كان ناتجا عـن  ُ

الفجوة بين جودة التعليم الحضوري والتدريس الطارئ 

ّعن بعد أم من خالل منصات التعلم التفاعلية، وتحدث  ُ

ــصال  ــسبب تقطــع االت ُفجــوة جــودة التعلــيم عــن بعــد ب

ــا ــوافر المتطلب ــة ت ــت، أو محدودي ــة، أو باالنرتن ت التقني

ُمدى تمكن المعلمين من التدريس عن بعد، أو مـستوى  ّ

ــــة ــــة المقدمــــة للطلب َّجــــودة المــــواد التعليمي ــــرى . ُ وي

)2020, Goss&  Sonnemann ( أن هنـــاك ثالثـــة

ّاشــرتاطات أساســية عنــد الرغبــة يف تبنّــي اســرتاتيجية مــا 

ّأن تكــون قــد أظهــرت ) 1: الســتدراك الفاقــد التعليمــي

ــوث الرت ــم البح ــسين تعل ــدة يف تح ــا المؤك ــة فاعليته ّبوي ّ

أن تكــون ) 3أن تفــوق عوائــدها تكاليفهــا، ) 2الطلبــة، 

ــن  ــشكل ســريع عــرب مــدى واســع م ُممكنــة التنفيــذ وب

وقـد أعـدت مؤسـسة . ّالمدارس وليس على نطاق ضيق

ًإطارا لكفاءة ) EEF ,2018(الوقف التعليمي يف بريطانيا 

ـــــشكل عـــــام ـــــة ب ـــــا - االســـــرتاتيجيات التعليمي ومنه

ً بنــاء -اســرتاتيجيات تناســب اســتدراك الفاقــد التعليمــي

ّعلـــى قـــوة الـــدالئل البحثيـــة والتكلفـــة الماليـــة واألثـــر 

ًالتعليمي مقدرا باألشهر، وطوروا لهـا منـصة إلكرتونيـة  َُّ

ّتتضمن بيانات تفصيلية عـن كفـاءة كـل اسـرتاتيجية بمـا  ّ

 ُوتوصـي منظمـة. )2(ّيسهل المهمـة علـى متخـذي القـرار

)OECD, 2020c ( ُمتخـــذي القــرار بـــثالث توصـــيات

ُمستفادة من تجارب الدول ومن خـربة المنظمـة يف تتبـع 

ــــي ــــوات ) 1: األداء التعليم ــــيص الفج ــــادر اآلن لتقل ب

  التعليمية ولـيكن هنـاك التـزام طويـل األمـد لمعالجتهـا، 

ـــب ) 2 ـــة تعـــزز الجوان ّصـــمم معالجـــات شـــاملة ومرن

لتحـصيل األكـاديمي، المختلفة للمتعلم ولـيس مجـرد ا

ّأعد التفكير يف أساليب التقويم وليكن مضمنًا يف كـل ) 3 ُ

  .العمليات التعليمية

أن ) Betebenner & Wenning, 2021(ويؤكــد 

اســتدراك الفاقــد التعليمــي مرهــون باإلجابــة عــن ثالثــة 

 هـم الطلبـة الـذين لـديهم فاقـد »مـن«: ًأسئلة، هـي، أوال

الجغـرايف وجنـسهم تعليمي؟ ويتطلب تحديـد مـوقعهم 

ـــذي  ـــلوب ال ـــية واألس ـــفوفهم الدراس ـــاهتم وص وخلفي

 الذي افتقده »ما«: ًثانيا. تعلموا بواسطته خالل الجائحة

الطلبة يف تعليمهم األكاديمي؟ ويتطلـب تحديـد المـواد 

: ًثالثـا. والموضوعات الدراسية التي تعرضـت للفقـدان

ك  الفاقد التعليمي لدى الطلبة؟ ويتطلـب ذلـ»ما مقدار«

تحديــد كميــة الفاقــد، وهــل هــو أكــرب يف مــادة عــن مــادة 

. ًأخرى، وهل هو أكرب لدى األقـل حظـا مقارنـة بغيـرهم

                                                 
ْســبق أن ترجمهــا الباحــث، ويمكــن التواصــل معــه مباشــرة عــرب الربيــد    )2(

 .اإللكرتوين للحصول على نسخة إلكرتونية
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وبناء على هذه األسئلة الثالثة والتفـاوت المحتمـل بـين 

ــد  ــتدراك الفاق ــول اس ــون حل ــع أن تك ــال يتوق ــة، ف ّالطلب

 & Betebenner)التعليمي متطابقة لكل الطلبة، بل يرى 

Wenning, 2021) ــاك أربعــة مــسارات افرتاضــية  أن هن

رئيــــسة لــــدى الطلبــــة الســــتدراك الفاقــــد التعليمــــي، 

واالقــــرتاب مــــن المــــستوى المتناســــب مــــع صــــفهم 

ــي ــستدرك . الدراس ــو أن ي ــسيناريو األفــضل وه ــدأ بال يب

ّوشـبها . )3جـدول : انظر (ًالطلبة الفاقد التعليمي سريعا

لفاقد ًتعبيرا عن سرعة استدراك ا) V(ذلك بشكل حرف 

أمـا المـستوى . التعليمي ربما خالل عام دراسي أو أقـل

الذي يليه فهو أن يستدرك الطلبة الفاقـد التعليمـي بـبطء 

حيـث يـستغرق ) U(ًنوعا مـا، وعـربا عنـه بـشكل حـرف 

ويقـل عـن ذلـك مـسار ثالـث . ذلك عـدة سـنوات قادمـة

يخص الطلبـة ممـن سـيتوقف حـدوث الفاقـد التعليمـي 

ــه لــديهم لكــنهم لــن يتمك ــرا عن ــوا مــن اســتدراكه، وعب ّن

حيث يشير الخـط الـسفلي إلـى ثبـات ) L(بشكل حرف 

أما السيناريو األسوأ واألخير فهم أولئـك . وجود الفاقد

الطلبة الذين سيستمر تراكم الفاقد التعليمي وزيادته عرب 

َّالسنوات القادمة، ويعبر عنه برمز  حيـث ) > (»أكرب مـن«ُ

ــى اســتم ــه إل شير اتــساع طرفي ــي ــد ُ رار اتــساع فجــوة الفاق

  .التعليمي خالل السنوات القادمة

  
 

 

 )Betebenner & Wenning, 2021(أربعة مسارات افتراضية الستدراك الطلبة للفاقد التعليمي ) 3(جدول

 V .إشارة إلى سرعة االستدراك) V(الدراسي، ويمكن تشبيه ذلك بحرف ويعودون إلى المستوى المتناسب مع صفهم ) خالل عام دراسي(سرعان ما يستدرك الطلبة الفاقد 

، يعـودون بعـدها للمـستوى المتناسـب مـع )U(ولـذلك يـشبه حـرف ) أكثر من عام دراسـي(يتمكن الطلبة من استدراك الفاقد التعليمي، ويستغرق بعض الوقت 

 .الصف الدراسي
U 

ًد مستوى ال يزداد فيه الفاقد لكن ال يستدرك ما فقد سابقا، بما يشبه حرف يتوقف حدوث الفاقد التعليمي، ويستمر الطلبة عن ُ)L (خطه السفلي مستقيم. L 

ًسيستمر هنا تراكم وتوسع الفاقد التعليمي عاما بعد عام خالل سنواهتم الدراسية، ويوضح الخط السفلي لرمز أكرب من   > .االنحدار المستمر يف حدوث الفاقد) >(ّ

 

 2020ظمة اليونيسيف يف منتصف عـام ّوتقصت من

)2020, Nugroho ( دولــة فيمـا طبقتــه أو 70ممارسـات ّ

وسنستعرض . تسعى لتطبيقه الستدراك الفاقد التعليمي

ًكال منها باإلضافة إلى ما تبنّته بعض الـدول الحقـا، مـع  ً

الرجـــــوع لـــــبعض البحـــــوث حـــــول مـــــدى فاعليـــــة 

بهـــا اســـرتاتيجيات اســـتدراك الفاقـــد التعليمـــي، وغال

اســرتاتيجيات عامــة مرتبطــة بوجــود دعــم صــانع القــرار 

الـشائعة يف الـدول (ًخصوصا يف أنظمة التعليم المركزية 

ويبقى لـدى المـدارس مـساحة مـن اإلبـداع يف ). ّالعربية

ـــة يف أســـلوب  اختيـــار اســـرتاتيجيات أخـــرى، أو الحري

. التنفيذ بما يناسب مستويات طلبتهـا وقـدرات معلميهـا

ـــسياسات ًونبتـــدئ أوال  بنظـــرة عامـــة علـــى مـــستوى ال



 )هـ1442/م2021(الرياض ، )التعليم يف وقت الطوارئ واألزمات(عدد خاص ، )3(، العدد 33، املجلد علوم الرتبويةجملة ال
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ـــة المتعلقـــة باســـتدراك الفاقـــد التعليمـــي، ثـــم  التعليمي

  .ّنستعرض بقية االسرتاتيجيات

 :السياسات التعليمية العامة .1

ّتعد السياسات التعليمية المعلنـة هـي الموجهـات  ُ ُّ ُ

الرئيسة لتبنّي االسرتاتيجيات الرتبوية وتنفيذها، كما أهنا 

ام علـى مـستوى القيـادات الوطنيـة تعكس مـدى االهتمـ

والتعليميــــة، وتحقــــق االســــتدامة لــــضخ الميزانيــــات 

وقد لجأت الدول . واستمرارية االلتزام بتنفيذ القرارات

التي سنـستعرضها أدنـاه إلـى مجموعـة سياسـات كـربى 

ــسة، هــي تــصعيد قــضية الفاقــد التعليمــي ألعلــى : رئي

ل المستويات، وتخـصيص الميزانيـات الالزمـة، وتكامـ

ـــرباء  ـــين الخ ـــة، وتعي ـــة ذوات العالق ـــات التعليمي الجه

وتكوين لجان عليا متخصصة يف متابعة استدراك الفاقـد 

علـى سـبيل ) إنجلـرتا(ففي المملكة المتحدة . التعليمي

ـــين  ـــال، يظهـــر أن سياســـات الحكومـــة جمعـــت ب المث

االعتماد على الدالئل يف اسرتاتيجيات اسـتدراك الفاقـد 

، وتخــــصيص للمــــدارسونــــة التعليمــــي، ومــــنح المر

ميزانيــات ســريعة، واالســتعانة بــالخرباء المتخصــصين، 

واالعتماد على القطـاع الخـاص، والتكامـل بـين الجهـة 

المعنية بتنفيذ التعليم والجهة المعنيـة بـالتقويم وضـمان 

فقد خصصت الحكومة ). Staton, 2021(جودة التعليم 

 650ّيف وقــت مبكــر مليــار جنيــه اســرتليني بحيــث ينفــق 

مليون جنيه على برامج التدريس المساند لعموم الطلبـة 

يف التعليم العام وتتصرف فيها المدارس باختيـار بـرامج 

َفاعلة قائمـة علـى الـدالئل، وتنفـق الــ  مليـون جنيـه  350ُ

ًالمتبقية على الطلبة األكثر احتياجا من خـالل التـدريس 

ًكمــا خصــصت الحكومــة الحقــا . المــساند مليــون  700ّ

ّوعينت . ه إسرتليني كدعم إضايف للتدريس المساندجني

ـــشاريا خاصـــا للفاقـــد  ـــة فريقـــا است ًالحكومـــة الربيطاني ً ً

التعليمي، باإلضافة إلى تعيين خبير متخصص مـن رواد 

باسـم ) Collins Kevan Sir(البحث القائم على الـدالئل 

 ويـرتبط مباشـرة بكـل مـن »ّمفوض االستدراك التعليمي«

، وتكـون )Dickens, 2021(زير التعليم رئيس الوزراء وو

ّمهمته مساعدة الحكومة يف أن يحدد بالتفـصيل مـا ينبغـي  ُ ّ

ــا  ــة علــى اســتدراك م أن تفعلــه الحكومــة لمــساعدة الطلب

ّســببته الجائحـــة، والــذي ســـيتم تحديــده بالـــشراكة مـــع 

المعلمــين والمــدارس والكليــات واألســر لتطــوير خطــة 

ّطويلــة األمــد، حيــث توقــع المفــوض  المخــتص أن فــرتة ّ

  .االستدراك التعليمي ستستغرق خمس سنوات قادمة

ــــا لنظامهــــا  ــــدة، ووفق ــــات المتح ــــا يف الوالي ًأم

ـــة توجهاهتـــا الخاصـــة يف  ـــدى كـــل والي ـــدرالي، فل ّالفي

سياسـاهتا التعليميـة، إال أنـه يمكـن للكـونجرس مناقـشة 

ــة ــرتبط بالمؤســسات الفيدرالي وعلــى . وإقــرار قــوانين ت

مشروع  2021رح يف مطلع العام الحالي ُسبيل المثال، ط

 Learning Recovery)، 2021 ي التعليمـالتعـايفقـانون 

Act of 2021) لطلــب الــدعم لمعهــد العلــوم الرتبويــة 
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)Institute of Education Sciences ( ــــامج لربن

متخصص يف العـودة للتعلـيم بعـد الجائحـة بالعمـل مـع 

ــــاون ــــات، وبالتع ــــة يف الوالي ــــاالت المحلي ــــع الوك  م

ّالمؤســسات البحثيــة الســتدراك الفاقــد التعليمــي لــدى 

ــــة  ــــة -الطلب ــــيهم ذوو االحتياجــــات الخاص  - بمــــا ف

. باستخدام بيانـات واسـرتاتيجيات قائمـة علـى الـدالئل

شرتط للحـــصول علـــى الـــدعم المـــالي أن توضـــح  ِّوي ّ ـــ ُ

ّالوكاالت المحلية كيف ستستخدم التمويـل لتـشخيص 

  المكتمـل لـدى الطلبـة، وقياس واسـتدراك التعلـيم غيـر 

ــى  ــة عل ــرتاتيجيات القائم ــذ االس ــتخطط وتنف ــف س ِّوكي

ُّالدالئل الستدراك التعلم غير المكتمل بسبب الجائحـة 

)2021, Congress th117 .( ،أما على مستوى الواليات

ــام  ــا يف االهتم ــى غيره ــة عل ــسي متقدم ــة تيني ــد والي فتع

يم فبعــد االطــالع علــى تقيــ. بموضــوع الفاقــد التعليمــي

ــاكم الواليــة  ــستوى ح ــي علــى م ــد التعليم ــدار الفاق مق

ـــد  ـــة موضـــوع الفاق ـــس الوالي ـــاقش مجل ومجلـــسها، ن

التعليمــي خــالل أربعــة أيــام متواليــة، وانتهــى إلــى إقــرار 

قـانون واليـة تينيـسي «قانون على مستوى الوالية باسـم 

، »ُّالســـتدراك الفاقـــد التعليمـــي وتـــسريع تعلـــم الطلبـــة

ــة ــدار ّوتــضمن تخــصيص ميزاني ــون دوالر 160 بمق  ملي

ّللرتكيز على دعم تعلم اللغة، ودعـم التـدريس المـساند 

) ً سـاعات يوميـا6 أسـابيع، 6بمعـدل (ّوالتعليم الصيفي 

ّوبــرامج بعــد المدرســة، وزيــادة يف رواتــب الرتبــويين 

 ).TN DoE, 2021 (%4-2والمعلمين بنسبة 

أمـــا يف أســـرتاليا التـــي تتمتـــع والياهتـــا بنـــوع مـــن 

، )Sonnemann ,2020(تقاللية يف قراراهتا التعليمية االس

 مليون دوالر 250فقد بادرت والية فيكتوريا بتخصيص 

 آالف معلـــم إضـــايفّ 4أســـرتالي الســـتقطاب أكثـــر مـــن 

). Tutoring(للمدارس للقيام بمهام التـدريس المـساند 

ــن  ــرة م ــافيين مباش ــين اإلض ــتقطاب المعلم ــون اس ويك

ويشرتط أن يكون التعاقد مع ّخالل المدارس الحكومية 

من يحملون رخـصة معلـم، أو مـن طلبـة كليـات الرتبيـة 

ّالمعتمدة ليدرسوا مجموعات صغيرة من الطلبة ال تزيد 

ّعن خمسة، باإلضافة إلى دعم المدارس غير الحكومية 

ًأيضا لتستقطب معلمين لـنفس الغـرض، مـع تخـصيص 

ــتدرا ــر يف اس ــراك األس ــة إلش ــس الميزاني ــغ مــن نف ك مبل

وهناك مبادرات شبيهة داخـل أسـرتاليا . الفاقد التعليمي

  .ًتحذو نفس منحى والية فيكتوريا، كما سيتضح الحقا

ــي  ــة الت ــسياسات التعليمي ــم ال ــن أه ــون م ــد يك ّوق

تضغط نحوها الدول هو العودة للتعليم الحضوري مـرة 

ُأخرى أو التعليم المتمازج، فمهما كان التعليم عن بعـد 

ًأو مـساويا لجـودة التعلـيم الحـضوري، ًلن يكـون بـديال 

ـــابقا ـــرنا س ـــا أش ـــيم . ًكم ـــى التعل ـــودة إل ـــسهم الع وست

ــــد  ــــف الفاق ــــاف نزي ــــازج يف إيق ــــضوري أو المتم الح

التعليمي، باإلضافة إلى استدراك ما فقده الطلبـة خـالل 

وضمن مراجعة حديثـة . ُفرتة التوقف أو التعليم عن بعد
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ُ، تشير نتائج )Bailey, 2021(ًبحثا ودراسة علمية  130لـ 

ّغالبيـة الدراسـات إلــى أن الطلبـة يــشكلون نـسبة بــسيطة 

ــا، وأن األعــراض  ًجــدا مــن المــصابين بفيــروس كورون

ّلــديهم أقــل حــدة مــن غيــرهم، وأن العــودة للمدرســة ال 

ـــراءات  ـــاع اإلج ـــد اتب ـــة عن ـــى الطلب ـــرا عل ـــشكل خط ًت ّ

وممــا اتخذتــه الــدول للعــودة إلــى التعلــيم . االحرتازيــة

ـــة الحـــضور ـــوزراء يف المملك ـــيس ال ـــده رئ ـــا يؤك ّي، م

، أن الصف المدرسي هو )Whittaker ,2021(المتحدة 

المكان األفضل للطلبة، ولذلك فقـد حـددت الحكومـة 

مـارس  8ًموعدا لعودة جميـع الطلبـة للمـدارس بتـاريخ 

.  المعلميناتحادات، برغم وجود معارضات من 2021

 يف الفـصول، وفرضت الحكومـة ارتـداء األقنعـة الواقيـة

مع إلزام الطلبة والمعلمين بالتباعد الجسدي، وضرورة 

ًإجراء اختبارات طبية مرتين أسبوعيا للطلبة والمعلمـين  ّ

أمـا يف الواليـات . لتثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونـا

ّالمتحدة فقد أصدرت الجهة المعنية بالوقاية من األوبئة 

)CDC, 2021 (تعلــيم إرشــادات للمــدارس للبــدء يف ال

الحـــضوري أو المتمـــازج مـــع ارتـــداء األقنعـــة الواقيـــة 

ًبمقـدار مـرتين، خفـض الحقـا إلـى (ّوالتباعد الجـسدي  ّ ُ

وغــسل اليـدين وتعقــيم التجهيــزات وتــوفير ) مـرت واحــد

ّالمنقيــات الهوائيــة وتتبــع التواصــل والعــزل الشخــصي  ّ ّ

ّوسيمثل العـودة للتعلـيم الحـضوري . للمصابين بعـد  -ّ

ً حال مؤكـدا وناجعـا لوقـف - ات الالزمةأخذ االحتياط ً ً

  .الفاقد التعليمي، وكذلك الستدراكه

 :زيادة ساعات وأيام العام الدراسي .2

ّهناك مطالبات بزيادة عدد ساعات اليوم الدراسي  ُ

ًيومــا هــو  180عــادة (ّوزيــادة عــدد أيــام العــام الدراســي 

ّمتوسط مجمـوع أيـام العـام الدراسـي يف غالـب الـدول، 

Hattie, 2020 .( وتستند هـذه المطالبـات علـى افـرتاض

ّأن مزيــدا مــن الوقــت يعنــي مزيــدا مــن الــتعلم، وبــذلك  ً ً

يمكــن اســتدراك الفاقــد التعليمــي بزيــادة عــدد ســاعات 

. اليـــوم الدراســـي وبزيـــادة عـــدد أيـــام العـــام الدراســـي

ــت ال يفــضي  ــادة الوق ــأن زي ــبعض ب ــك ال ــارض ذل ُويع ُ

ــضرورة إلــى مزيــد مــن الــتعلم  أو اســتدراك الفاقــد ُّبال

ُوضمن مراجعة ممنهجة للبحوث حول زيادة . التعليمي

ــوم أو أيــام العــام الدراســي، توصــل  ّعــدد ســاعات الي ّ

)Patall et al., 2010 ( بعـــد مـــراجعتهم للبحـــوث

ـــام  ـــين ع ـــا ب ـــشورة م ـــى  1985المن ـــى أن  2009وحت إل

البحوث لم تتمكن من تحديـد عالقـة التـأثير بـين زيـادة 

شير إلـى أن ّالزمن وتحسن ُـ التعلم، وأن نتائج البحوث ت ُّ

ًزيــادة الــزمن مفيــدة للطلبــة األكثــر احتمــاال للفــشل يف 

ُالمدرسـة، وبــشرط االهتمـام بالطريقــة التـي يــستثمر فيهــا 

ّوتوصلت مؤسسة الوقف التعليمـي . هذا الوقت اإلضايف

ـــاين  ـــت يف ) EEF, 2018(الربيط ـــادة الوق ـــهام زي أن إس

لـى دالئـل بحثيـة متوسـطة، وذات تحسين التعلم يستند ع

ّأثــر مـــنخفض يف تحــسين الـــتعلم بمــا يـــوازي شـــهرين، 
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  .ومتوسطة التكلفة مقارنة باسرتاتيجيات أخرى

ــدما يكــون الوقــت  ــق عن ــتدراكيا«وينبغــي التفري  »ًاس

لوقت مفقود وتعليم غير مكتمل بسبب الجائحة أو بـسبب 

وعنـدما ُانقطاعات الحلول اإللكرتونية يف التعليم عن بعد، 

 بعــد ضــمان اســتثمار كــل الــزمن »ًإضــافيا«يكــون الوقــت 

وإن كان . ًالمخطط أصال يف ساعات اليوم والعام الدراسي

ًزيــادة الوقــت أحيانــا قــد يــضفي شــعورا باالطمئنــان لــدى  ُ ً

صــانعي القــرار، لكــن يبقــى العامــل الحاســم هــو يف مــدى 

جودة استخدام الوقت اإلضايف مع الطلبـة ذوي االحتيـاج، 

بأساليب غير تقليدية مثل تدريس المجموعـات الـصغيرة و

�أمــا مجــرد زيــادة الوقــت كميــا، فــال . أو التــدريس المــساند ّ

ًيعـــدو إال أن يمثـــل مزيـــدا مـــن الـــضغط علـــى المعلمـــين  ّ

ّوالطلبة وأولياء أمورهم يف وقـت يـشهد انخفاضـا للـصحة  ً

وبــال شــك أن الحفــاظ علــيهم . ّالنفــسية لــدى هــذه الفئــات

سهم يف تجــاوز هــذه األزمــة وأهــم مــن اكتــساب أصــحاء يــ

ــارات ــاهيم أو المه ــن المف ــة م ــتدراك . مجموع ــا أن اس كم

الفاقد التعليمي ال يتوقع أن يكون يف عام واحد فقط عنـدما 

ُتزاد فيه الساعات واأليام الدراسية، بل يفرتض أن يمتـد 

عرب عدة سـنوات بقـدر متـوازن وبـدون ضـغوط مؤذيـة؛ 

ًضـا قطـع وال ظهـرا أبقـىّالمنبت ال أر«فإن  ويفـرتض . »ً

ُقبل البدء بزيادة الوقت عن القدر الحالي، أن يعاد النظر 

يف مقدار المحتوى المفرتض تدريسه، وتكييفه ليتناسب 

مــع الوقــت المتــاح، والرتكيــز علــى األهــم فــالمهم لمــا 

  .ينبغي أن يكتسبه المتعلمون

 :تحديد أولويات المحتوى التعليمي. 3

دة تحديـد أولويـات محتـوى المـنهج قد يكون إعا

مــن أكثــر االســرتاتيجيات أهميــة لتحقيــق الكفــاءة لــيس 

ــضا ــل وبعــدها أي ــل . ًخــالل الجائحــة فقــط، ب ــى قب فحت

ــا، هنــاك قلــق عــام لــدى الرتبــويين علــى  جائحــة كورون

درة  ُـمستوى العـالم مـن كثافـة محتـوى المـنهج وعـدم ق

 ُالمعلمـــين علـــى تغطيتـــه بعمـــق يف الظـــروف المعتـــادة

)OECD, 2020b( فكيف بمثل ظـروف الجائحـة التـي ،

تدنت فيها جودة التعليم، وانخفـض الوقـت، وانخفـض 

ـــة يف التعلـــيم والـــتعلم؟ وهنـــاك  ّمـــستوى تفاعـــل الطلب

ــسية للطلبــة والمعلمــين  ــساؤالت حــول الــصحة النف ّت

ّوتمكنهم مـن الرتكيـز علـى التعلـيم والـتعلم كـل ذلـك . ّ

 والكـفء لـساعات ْيفرض ضـرورة االسـتخدام الرشـيد

ـــي، والتفريـــق بـــين  ـــتعلم المتاحـــة يف اليـــوم الدراس ّال
ُّ

ّالمحتوى الذي يستحـسن تقديمـه يف الظـروف العاديـة،  ُ

ُوبــين ذلــك المحتــوى الــذي ال يعفــى الطلبــة مــن إتقانــه 

ـــى يف أصـــعب الظـــروف ـــة . حت ـــك الحالي ـــة ذل ّوألهمي

ًوالمستقبلية، سنتوسع قليال يف هذه االسرتاتيجية وعند . ّ

ًراجعة األدب الرتبوي نجد أن هناك عددا من النمـاذج ُم

ُالتي يمكن أن تعين مخططي المـنهج والقـادة الرتبـويين 

ــوى الــذي يقــدم  ــين لتحديــد أولويــات المحت ّوالمعلم ُ

  . للطلبة
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 إثرائي أساسي 

 اإلتقاين بنائي تراكمي

 الحيوي غير بنائي
 اإلثرائي

 )Glatthorn 1987(ية المنهج نموذج جالتهورن يف تحديد بن) 3( شكل
 

 

ّمن ذلك على سـبيل المثـال النمـوذج الـذي قدمـه 

)Glatthorn, 1987 ( كما -حيث صنّف محتوى المنهج

ــكل  ــسين-) 3(ّيوضــحه ش ــدين رئي ــاس : ُ ضــمن بع أس

ُوضـــمن البعـــد األســـاس هنـــاك نمطـــان مـــن . ّوإثرائـــي

وأطلـق عليـه يف (المحتوى، أحدهما المحتوى اإلتقـاين 

وهو ما ينبغـي علـى كـل )  الحقة جوهر المنهجمؤلفات

ــاء  ــه يقــدم ضــمن بن ــسم بكون ّالطــالب أن يتعلمــوه، ويت

ــه  ّتسلــسلي مــرتاكم، وهــو أيــضا مــا ينبغــي أن يركــز علي ُ ً

المحتوى الحيـوي، وهـو مـع أهميتـه : التقويم، وثانيهما

ــسلي تراكمــي ــه لــيس لــه بنــاء تسل ــضا، غيــر أن ّأي ّ أمــا . ً

 يرى المعلـم أهميتـه للطـالب ّالمحتوى اإلثرائي فهو ما

ّأو ما يرغب الطالب أنفسهم يف تعلمه يف مواد اختيارية ُّ .

ّأن المحتوى األسـاس يمثـل ) Glatthorn, 1987(ويرى  ُ

 للمحتـــوى %30 مـــن محتـــوى المـــنهج، و%70عـــادة 

غير أن كل من مارس تطوير المنهج وتصميمه . ّاإلثرائي

ً معيـارا كافيـا ّيتفهم أن تتـابع المـنهج ال يمكـن أن يكـون ً

ّوحاكما لكافـة المـواد الدراسـية بـسبب أن طبيعـة البنيـة  ً

  ًووفقـــــا . ل مجـــــال معـــــريف متفاوتـــــةالمعرفيـــــة لكـــــ

ّ، فإن العلوم الطبيعيـة ذوات طبيعـة )Cuthbert, 2021(لـ

هرمية سيتضح فيها التسلل أكثر مـن تلـك التخصـصات 

، ويف ّذوات البنية المعرفية األفقية مثل العلـوم اإلنـسانية

 االجتماعيــة ســتكون هرميــة المعرفــة تالدراســامجــال 

العلــوم الطبيعيــة وأكثــر مــن العلــوم مــن موجــودة بأقــل 

  ). 4شكل (اإلنسانية 

  

  

  

  

  

 معرفة ذات بنية أفقية

 األدب يخالتار االجتماع اللغات األحياء الفيزياء

 العلوم اإلنسانية العلوم االجتماعية العلوم

 معرفة ذات بنية هرمية

 )Cuthbert, 2021(تفاوت بنية المحتوى يف المجاالت الدراسية ) 4(شكل 
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ِّلــم يقــدم إرشــادات ) Glatthorn, 1987(كمــا أن  ُ

ــوى ــصنيف المحت ــاذ القــرارات يف ت ــن . التخ لكــن يمك

لة االسرتشــاد بمــا يوجــد يف األدب الرتبــوي عــرب أســئ

يمكـن أن يـستفيد منهـا مـن ) Standish, 2021(اقرتحها 

ّيتولون مراجعة محتوى المنهج لتحديد أولوياتـه، ومـن 

 :هذه األسئلة

ما الظاهرة األساس، والمبدأ الرئيس، والقانون،  - 

والمعيار، والمشكلة، والطريقة، والتقنية، واالتجاهـات 

  ّالتي يمكن أن يكتسبها المتعلم من هذا المحتوى؟

ـــارة،  -  ـــدرة والمه ـــة أو الق ـــربة أو المعرف ـــا الخ م

ّالمهمة التي سيكتسبها المتعلم من هذا المحتوى؟ ّ 

ّما أهمية هذا المحتوى يف مستقبل المتعلم؟ -  ّ 

ّمــا بنيــة هــذا المحتــوى وهرميتــه خــالل مراحــل  - 

 التعليم؟

ما الظواهر واألشـخاص والمواقـف والتجـارب  - 

ة ومفهومـة ّوالمشاعر التي يمكن أن تكون مثيرة ومحفـز

 لدى المتعلم؟

  

 
 .)et alWyse . ,2020(نسبة المهارات الرئيسة من بقية المهارات يف معايير مناهج اللغة والرياضيات لكل الواليات األمريكية ) 4(جدول 

 الرياضيات )القراءة(اللغة  الصف

 ٪25.7 ٪57.0 الروضة

1 59.3٪ 33.6٪ 

2 50.0٪ 30.0٪ 

3 41.9٪ 25.3٪ 

4 43.4٪ 29.2٪ 

5 39.3٪ 28.7٪ 

6 33.9٪ 19.3٪ 

7 39.3٪ 29.3٪ 

8 31.0٪ 26.6٪ 

9 34.9٪ 25.7٪ 

10 33.3٪ 17.9٪ 

11 35.1٪ 24.6٪ 

12 33.9٪ – 

  

كذلك يمكن تحديد أولويات المـنهج باالسـتفادة 

 Big)من منهجية تصميم المنهج وفـق األفكـار الكبيـرة 

Ideas)ـــ ـــة  أو األفك ـــن ). Core Ideas(ار الجوهري وم

كإطـار ) Harlen, 2012(ّتطبيقات ذلك ما قدمته هارلين 

ــي  ــوم الت ــسة يف العل ــار الرئي ــادئ واألفك ــاهيمي للمب مف

 14ّينبغي على الطالب تعلمها يف التعليم العام، وتحديد 
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ّفكــرة كبيــرة تمثــل مــا ينبغــي أن تتمحــور حولــه منــاهج 

ًطار مفيد جـدا يف تحديـد ونعتقد أن مثل هذا اإل. العلوم

البنية الرئيسة للمنهج األساس، بحيث يتم الرتكيـز علـى 

المحتوى المرتبط باألفكار الرئيسة الكربى للتخصص، 

والتغاضي خالل الظروف المرتبطة بالجائحة عـن تلـك 

ّاألفكار الجانبيـة التـي ال تـصب يف األفكـار الرئيـسة وال  ُ ّ

  . تخدمها

رتيـب األولويـات هـو كما أن مـن المحـددات يف ت

ــــارات  ــــساب المه ــــصعوبة يف اكت ــــستوى ال ــــد م تحدي

ّوالمفاهيم، حيث إنه كلما ازداد مستوى الـصعوبة قلـت  ّ

الفرصــة يف أن يكتــسب الطالــب المعــارف والمهــارات 

ــــم ــــن المعل ــــم م ــــود دع ــــدون وج ــــن األدوات . ب وم

ّالمستخدمة لتلمس مستوى الصعوبة مـا قدمـه  ّ(Leach 

& Scott, 2002)ــر إلــى  يف تحو ــن النظ ــز م ــل الرتكي ي

ـــا  ـــتعلم، واقرتح ـــى الم ـــز إل ـــه الرتكي ـــوى وتوجي ِّالمحت

ــــتعلم  ــــات ال ــــد متطلب اســــتخدام نموذجهمــــا يف تحدي

)Learning Demands ( ــوم ــل المفه ــتم تحلي ــث ي بحي

العلمي المستهدف تدريسه، ومقارنتـه بمعرفـة الطـالب 

ّالحاليــة والــصعوبات المتوقــع أن يواجهوهــا يف الــتعلم،  ّ

ّ زاد الفرق بين المعرفـة العلميـة المـستهدفة وبـين فكلما

ّمعرفة المتعلم الحالية، كان اكتساب هـذه المعرفـة أكثـر 

ًوغالبا ما تظهر هـذه الفـروق يف المفـاهيم . ًتحديا للطلبة

ّالعلميـــة والرياضـــية، والمعـــارف والمهـــارات التـــي ال  ّ

  .ّيقابلها الطلبة عادة يف حياهتم اليومية

 علــى األفكــار الرئيــسة وتحديــد وكتطبيــق للرتكيــز

ـــورت شـــركة  ـــصعوبة، ط ـــستوى ال  Renaissance)ّم

Learning) - منهجيــة تفـــصيلية - المختــصة بـــالتقويم ّ ّ

)Wyse et al., 2020 ( ّوطبقتهـا علـى معـايير المنــاهج

ــــدة  ــــة المتح ــــة والمملك ــــات األمريكي ــــع الوالي ّلجمي

تعتمــد علــى بنــاء مــسارات التقــدم يف الــتعلم ) انجلــرتا(

)Learning Progressions( ــــــد ــــــضمن تحدي ، وتت

ًالمهارات الرئيـسة يف اللغـة والرياضـيات بنـاء علـى آراء 

المتخصصين يف المنهج، مع تحديد مستوى صعوبة كل 

ًمهــارة بنــاء علــى تحليــل إجابــات الطلبــة ألســئلة كثيــرة 

ّضمن منصة تقويمية متخصصة  ّ)Star CATs .( ّوتعرف ُ

بأهنـــا اللبنـــات ) Focus Skills(المهـــارات الرئيـــسة 

ّالتأسيسية التـي يحتـاج الطالـب أن يتعلمهـا، وينبغـي أن 

مفـاهيم ومهـارات ) 1: تحقق ثالثة اشرتاطات، هي أهنـا

ّيجب أن يتقنها الطلبة لالنتقال للمرحلة التاليـة يف تعلـم  ُ

ُّتـدعم تعلـم مفـاهيم أو مهـارات ) 2المفهوم والمهـارة، 

ًأخرى كوهنا متطلبا  ّ)Prerequisite ( الكتـساب مهـارات

ّأخـــرى حاليـــة أو مـــستقبلية،  ّوأهنـــا مؤكـــد عليهـــا يف ) 3ّ

وكمــا يظهــر يف . ّمتطلبــات المعــايير أو المــنهج الــوطني

بعد تحليل نسبة المهارات الرئيسة مقارنـة ) 3(الجدول 

ّببقية المهارات يف اللغة والرياضيات، يتـضح أن منـاهج 

ّاللغة يف الصفوف األوليـة تتـضمن مهـارا ت رئيـسة أكثـر ّ
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 مـن %60ّمقارنة ببقية الصفوف وصـلت إلـى مـا يقـارب 

المهـارات يف حــين تقــل يف الـصفوف مــن الخــامس عــن 

، يف حــين تظهــر المهــارات الرئيــسة يف الرياضــيات 40%

ــصفوف  ــع ال ــين جمي ــائج (موزعــة ب ــسق مــع نت وهــذا يت

ومــن جانــب آخــر مفــاجئ ). دراســات الفاقــد التعليمــي

المهـارات الرئيـسة يف الرياضـيات ًنوعا ما، فلم تتجـاوز 

ّلكـــل الـــصفوف ثلـــث المهـــارات المحـــددة يف معـــايير  ُ

هذه النتـائج تـدعم التوجهـات التـي نـادى هبـا . المناهج

عدد من الرتبويين وتبنّتها بعض الدول يف تخفيف كثافـة 

، بمعنى أن )Less is More(المناهج والرتكيز على مبدأ 

ّالعربة بالنوعية وليس بالكمية، ُّ فـتعلم المفـاهيم الرئيـسة ّ

ّبعمق أولى من تعلم مفاهيم كثيرة بـسطحية وإن كانـت . ُُّ

دركها الرتبويـون، غيـر أن بعـض  ُـمثل هـذه التوجهـات ي ّ

 ما - ًخصوصا غير المتخصصين منهم -متخذي القرار 

ّزالوا يعكسون النظرة التقليديـة المتـشبثة بـالكم وحجـم  ّ ّ

 علــى االســتيعاب الكتــاب المدرســي، أكثــر مــن الرتكيــز

ُوربما تكون الجائحـة فرصـة إلعـادة النظـر . المفاهيمي

ّيف كثافــة محتــوى الكتــب المدرســية، واعتمــاد منهجيــة  ّ

ّعلمية يف تطوير معايير المنـاهج والمـواد التعليميـة وفـق  ّ

ّمسارات التقـدم يف الـتعلم  ّ)Learning Progressions( ،

ـــست ـــارات وم ـــاهيم والمه ـــة المف ـــد أهمي وى ّمـــع تحدي

ّصـعوبتها بمـا يعـين المعلمـين علـى اسـتهدافها وفـق مــا  ُ

  .ّتستحقه

 :التقويم التشخيصي .4

بعد تحديد المحتوى الذي ينبغي الرتكيز عليه من 

ّمجمل المحتوى الكبير الذي يتضمنه المـنهج، سـيكون  ُ

هناك حاجة لتحديد مستويات الطلبـة الحاليـة لكـي يـتم 

تساب المفاهيم ّتخطيط التدريس بصورة تمكنهم من اك

ُّويعد . والمهارات التي يحتاجون إلى الدعم يف اكتساهبا ُ

التقــويم التشخيــصي مــن المبــادئ الرئيــسة يف التــدريس 

َّوقد عبر عنه عالم النفس الرتبوي الشهير ديفيـد . الفاعل

العامـل الوحيـد « :ًأوزوبل قبل خمسين عاما عندما قـال

ُّاألكثر أهمية يف تأثيره على التعلم،  ِّهو ما يعرفه المـتعلم ّ

ُ، ثم درس وفقا لـهِّحدد ذلك. ًحاليا ً ِّ« (Ausubel, 1968 

p. vi) . ّوتعتمـد جـودة التقـويم التشخيـصي علـى مـدى

جــودة األســئلة المــستخدمة، وعمــق تحليــل إجابــات 

ــة ــصي . الطلب ــويم التشخي ــئلة التق ــون أس ــن أن تك ّويمك

ّمعدة من المعلم ويـستخدمها مباشـرة مـع طلبتـه، لك نّهـا ُ

قــد ال تكــون بتلــك الجــودة بــسبب ضــيق وقــت المعلــم 

ًإلعداد أسئلة تشخيصية بجودة عالية، وربما أيضا لعـدم 

). UNESCO, 2020(توفر الخـربة التخصـصية الالزمـة 

ًوتوفر حاليا كثير من الـشركات المتخصـصة يف التقـويم  ِّ

ًمنــصات متقدمــة يف التقــويم بجــودة عاليــة تقــدم تقويمــا  ّ ّ

لطلبة، وتقدم تقارير عن مستوى كل طالـب، ًتشخيصيا ل

ويف أسرتاليا على سبيل . ًوتصنيفا للطلبة وفق مستوياهتم

ــشرين  ــدار ع ــة بمق ــوفير ميزاني ــرتح لت ــاك مق ــال، هن ّالمث
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ِّمليــون دوالر أســرتالي بحيــث تطــور الجهــة الحكوميــة  ُ

ـــويم  ـــن التق ـــسؤولة ع ـــة ) ACARA(الم أدوات تقويمي

مباشـــرة لتـــشخيص للمعلمـــين يمكـــن أن يـــستخدموها 

مستويات الطلبة ومتابعـة أدائهـم خـالل العـام الدراسـي 

)Sonnemann & Goss, 2020 .( وقـــد يكـــون مـــن

ّاألفضل أن يعـد تقـويم تشخيـصي موحـد علـى مـستوى  ّ ُ

الدولة ذات المنهج الوطني المركزي لطلبة يستخدمون 

ّنفــس الكتــب المدرســية مــن أجــل تخفــيض التكــاليف، 

نية المقارنة، وتحديد االستجابة وضمان الجودة، وإمكا

  . ّالممكنة بشكل جماعي

 :)Tutoring(التدريس المساند  .5

ــات  ًتؤكــد دراســة موســعة وحديثــة جــدا يف الوالي ّ ّ

ّالمتحدة األمريكية أصدرها المكتـب الـوطني للبحـوث 

أن التـــدريس ) Nickow et al., 2020(االقتـــصادية 

لمجموعة /مّلطالب أو معل/ّمعلم) Tutoring(المساند 

مــن خــالل ) طــالب 5ال تزيــد عــن (صــغيرة مــن الطلبــة 

المعلــم، أو شــخص آخــر مــن الكــادر التعليمــي، أو مــن 

ُّالمتطــوعين، أو مــن الوالــدين، يعــد أحــد أكثــر األدوات  ُ

ــدث  ــن أن تح ــي يمك ــراض والت ــة األغ ــة متنوع ُالتعليمي ُ ّ

ًتحوال يف التعلـيم مـن بـين األدوات المـستخدمة حاليـا ً .

 Systematic)ا من خالل المراجعة الممنهجـة َّوتوصلو

Review)، والتحليــل البعــدي ّ)Meta-Analysis ( 96لـــ 

ــرامج  ــى أن ب ــود الماضــية إل شرت خــالل العق ــدراســة ن ُ

ستمرة  ُـالتدريس المساند ذوات آثار إيجابية جوهرية وم ّ

ــواتج الــتعلم، وأن آثارهــا اإليجابيــة تكــون أكــرب  ّعلــى ن ّ

ن، وتأثيرهـا أكـرب علـى المراحـل ّعندما يقدمها المعلمـو

ووجـدوا أن . ّالتعليمية المبكرة مقارنة بالمراحـل العليـا

ُتأثيرها اإليجابي متقارب يف اللغة والرياضيات، غيـر أن  ّ

ّاألثر األكرب يف اللغة يظهر يف المراحل المبكرة، يف حـين 

ــا ــل العلي ــيات يف المراح ــا . يكــون أكــرب يف الرياض ّوكلم

ِّقدمت برامج ال تدريس المساند يف المدرسة خالل اليوم ُ

َّالدراســي، كــان أثرهــا أكــرب مــن تلــك التــي تقــدم خــارج  ُ
ّ

ـــف التعليمـــي . المدرســـة ـــك مؤســـسة الوق ـــد ذل وتؤك

ّحيــث يــرون أهنــا اســرتاتيجية ) EEF, 2018(الربيطــاين 

تــستند علــى دالئــل بحثيــة واســعة، وذوات أثــر متوســط 

شهر، ومتوسطة ّعلى تحسين التعلم بما يزيد عن أربعة أ

  .التكلفة مقارنة باسرتاتيجيات أخرى

ًوعطفا علـى هـذه اآلثـار للتـدريس المـساند، فقـد 

كانت برامج التدريس المساند مـن أوائـل الـربامج التـي 

هرعــــت إليهــــا الــــدول الســــتدراك الفاقــــد التعليمــــي 

)Vukovic, 2021 .( ّوتعد هولندا أول دولة ركزت على ُّ ُ

مليــون  278ث خصــصت بــرامج التــدريس المــساند حيــ

دوالر تنفقها وزارة التعليم على التعلـيم العـام والمهنـي 

ِّبحيث تقدم المدارس برامج التدريس المساند بأساليب  ُ

ّمختلفــة خــالل الفــرتة الــصيفية وبعــد اليــوم الدراســي، 

ويف اسرتاليا . ّوينفذها الطلبة المعلمون يف كليات الرتبية
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، خصــصت 2021ُعلــى ســبيل المثــال ممــا خطــط لعــام 

ـــا  ـــة فيكتوري ـــة  250والي ـــرتالي لتغطي ـــون دوالر أس ملي

ًمـــدرس يقـــدمون دروســـا إضـــافية يف  4100تكـــاليف 

ــا، وخصــصت واليــة نيوســاوث ويلــز  مــدارس فيكتوري

مليون دوالر أسرتالي لتغطية  337ًبرنامجا مشاهبا بمبلغ 

ٍمعلـــم لمـــساعدة الطلبـــة يف المـــدارس،  5500تكــاليف 

�رتاليا برنامجـا فرديـا وستتيح والية جنوب أسـ - واحـد(ً

أمـا . ّلتدريس الرياضـيات مـن معلمـين مـؤهلين) لواحد

ًبالنسبة للمملكة المتحدة فقـد كـان القـرار مركزيـا نوعـا  ّ

ــرتليني  ــه إس ــار جني ــة ملي ــصت الحكوم ــث خص ــا، حي م

ًللربنامج الـوطني للتـدريس، ومـا يزيـد تقريبـا عـن ثلثيـه 

 استدراك الفاقـد ستستفيد منه المدارس بشكل مباشر يف

صرف  ــن الحكومــة أن ت ــية قويــة م ــي مــع توص ــالتعليم ُ ّ ّ

المبالغ على تدريس المجموعات الصغيرة بالشراكة مع 

ّالقطـــاع الخـــاص والقطـــاع غيـــر الربحـــي عـــرب منـــصة 

ُخصصت لذلك بحيث يتأكـد مـن جـودة الجهـات التـي  ُ

 & Burgess)ّتقدم برامج تدريس المجموعات الصغيرة 

Sievertsen, 2020) . ّوتشير دراسـات أوليـة إلـى فاعليـة ُ

التدريس المساند االفرتاضي الفـردي أو يف مجموعـات 

ففي دراسـة حديثـة . ُصغيرة من خالل التواصل عن بعد

ّقدم برنـامج يف ) La Ferrara & Carlanaتحت النشر، ( ُ

ــة  ــه طلب ــى في ــارفرد تلق ــة ه ــع جامع ــشراكة م ــا بال ّإيطالي

ًأســبوعيا مــن طلبــة المرحلــة المتوســطة ثــالث ســاعات 

ّمعلمين عرب الكمبيوتر أو أجهـزة لوحيـة أو هواتـف ذكيـة 

 يف الرياضــيات واللغــة، %5ّوتحــسن أداؤهــم بمــا يقــارب 

 بعــد مــضاعفة عــدد %10وتــضاعفت نــسبة التحــسن إلــى 

الـــساعات، باإلضـــافة إلـــى أن الطلبـــة ووالـــديهم أفـــادوا 

ــــاراهتم العاطفيــــة  ــــسية ومه ــــحتهم النف ــــسن يف ص ّبتح ّ

وضمن تجربة أخرى خالل فـرتة الجائحـة . تماعيةواالج

يف والية تينيسي بالواليات ) تحتاج إلى مزيد من التقويم(

ًالتي تعد من أكثر الواليات اهتمامـا  - المتحدة األمريكية  ُ

ــد التعليمــي ِّ درب -  ومتابعــة لموضــوع الفاق ًطالبــا  430ُ

طالـب  2000ًجامعيا لتقديم دروس مجموعات صغيرة لـ 

  ).Oreopoulos, 2020( أسابيع 8- 7لمدة 

 :التسريع التعليمي .6

يمكــن تعريــف التــسريع التعليمــي بأبــسط صــوره 

التعلــيم الــذي يحــدث بــوتيرة أســرع مــن المعتــاد، : بأنــه

ويمكن أن يكون الستدراك ما فات، أو الختصار فرتات 

ّزمنيــة لــدى عمــوم الطلبــة، أو لــدى بعــض الطلبــة ذوي 

م لـنقلهم للـصف الدراسـي التحصيل األعلى من أقـراهن

التالي قبل الموعد المعتاد، ويتم ذلك عادة يف الظـروف 

ُوحقيقة فإن جميع ما ذكـر ). Wardman, 2012(العادية 

سهم يف تــــسريع الــــتعلم  ّأعــــاله مــــن اســــرتاتيجيات ت ُــــ

الستدراك ما فات سواء بسبب اإلغالق التام للمـدارس 

 وتكمـن .ُأو بسبب تفاوت كفاية وجودة التعليم عن بعد

ُأهمية تسريع تعلـم مـا فقـد مـن مفـاهيم أو مهـارات بـأن  ّ
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ّيكون المتعلم جاهزا للمرحلة التالية مـن تعلمـه بحيـث  ً

ّيكون قد اكتـسب المتطلبـات القبليـة التـي يرتكـز عليهـا 

ــادم ــتعلم الق ــرامج . ّال ــادة ب ــدول ع ــض ال ــشط يف بع وتن

ًمتخصصة لتسريع التعليم خصوصا يف فرتة الصيف عـن  ّ

ّأنديــة صــيفية متخصــصة يف المــواد الدراســية مــع طريــق  ّ

غيــر أن ظــروف الجائحــة قــد . بعــض األنــشطة األخــرى

ُّتحد من مثل هذا النوع من األنشطة لذلك تلجـأ بعـض . ُ

ًالدول إلى برامج التـسريع المنزليـة وخـصوصا يف اللغـة  ّ

ّوالرياضيات، وإن كانت فاعلية برامج التسريع المنزليـة 

ـــة ـــراءة واللغ ـــيات يف الق ـــا يف الرياض ـــة منه ـــر فاعلي  أكث

)Borman, 2020( وذلك بسبب تمكن غالبية الوالدين ،ّ

وتبنـت . من دعـم أبنـائهم يف اللغـة بخـالف الرياضـيات

ــة التــسريع«ّواليــة ماستيوشــس عــرب مــا ســمته   »أكاديمي

ّوالتي تخصص أوقاتا إضافية  ً  -  خارج وقت المدرسة -ُ

ربمج يف ، )طــالب 10(لطلبــة يف مجموعــات صــغيرة  ُــوت

ّإجازة هناية األسبوع ويف اإلجـازات البينيـة خـالل العـام 

 ساعات يف اليوم، وينخـرط 6-5ّالدراسي، وتكون لمدة 

ُفيهــا الطلبــة الــذين تظهــر بيانــات أدائهــم الحاجــة إليهــا 

)Sawchuck, 2020 .( ْوأظهـــرت النتـــائج أن الطلبـــة

د المــشاركين يف برنــامج األكاديميــة يف هنايــة األســبوع قــ

  . وفق معايير الوالية»ُمتقن«ارتفع مستواهم إلى مستوى 

 :إعادة السنة الدراسية. 7

ـــتبقى مجموعـــات مـــن الطلبـــة لـــم يكتـــسبوا  س

المفـــاهيم والمهـــارات المخططـــة لـــصفهم الدراســـي، 

ًوأحيانا ال يمكـن تطبيـق اسـرتاتيجيات اسـتدراك الفاقـد 

التعليمي لدى جميع الطلبة مـن ضـعيفي المـستوى، بـل 

ا يرغب بعض اآلباء أن يعيد أبناءهم السنة الدراسـية ّربم

َلكوهنم لم يحققوا المـستويات المطلوبـة؛ فهـل يوصـى  ُ

ـــة  ـــسنة الدراســـية؟ وفـــق المراجعـــات البحثي ّبإعـــادة ال

ــات  ــل ) Marsico Institute, 2012(للدراس  21بتحلي

دراسـة  18ّدراسة حول إعادة الـسنة الدراسـية؛ أظهـرت 

ّ إيجابي إلعـادة الـسنة الدراسـية، أو منها أنه ال يوجد أثر

ًبالعكس أن هناك أثرا سلبيا ّفإعادة السنة الدراسـية غيـر . ً

ًمجد مطلقا لطالب المرحلـة المتوسـطة، بـل قـد يكـون  ٍ
ُ

ّسببا لتسرهبم مـن المدرسـة يف المرحلـة الثانويـة ّ ّأمـا يف . ً

ُالمرحلة االبتدائية، فال يوصى به أيضا، مع أنه قـد يظهـر  ً

ًمبــدئيا بــسيطا، إال أن هــذا األثــر يتالشــى خـــالل ًأثــرا  ً

وتؤكـــد مؤســـسة الوقـــف التعليمـــي . الـــسنوات التاليـــة

ــة )EEF, 2018(الربيطــاين  ــل بحثي ــى دالئ ــادا عل ّ، اعتم ً

ــى  ــلبي عل ــره س ــية أث ــسنة الدراس ــادة ال ــطة، أن إع ّمتوس

ـــــة  ـــــة جـــــدا مقارن ـــــه عالي ـــــتعلم، وتكلفت ًتحـــــسين ال ّ

  .باسرتاتيجيات أخرى

 :اتخاتمة وتوصي

َّرب« -1 ــةُ ــارة نافع ــة »ِّ ض ــهمت الجائح ــد أس ْ، فق

بإشاعة مفهوم الفاقد التعليمي علـى نحـو غيـر مـسبوق، 

ّوتداوله الرتبويون والمعلمـون علـى نطـاق واسـع، فقـد 
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َكانــت قــضية الفاقــد التعليمــي مغفــوال عنهــا ولــم تحــظ  ً

وينبغي أن نوليها االهتمام . ًسابقا بما تستحق من العناية

فعلـى الـرغم . ذي تستحقه، خاصة لدى طالبنـاالدائم ال

ِّمن أن نتائج مشاركاهتم يف الدراسات الدولية تـشير إلـى 

وجود فاقد تعليمي مقارنـة بـدول العـالم األخـرى، فـإن 

ًهذه الجائحة قد جعلت الفاقد التعليمي مركبا ومرتاكما  ُ ًُ ْ

ِّوأكثر حـدة شير بيانـات البنـك الـدولي أن الـسنوات . َ ُـوت

ّة الفعلية التي يحـصل عليهـا طلبـة المملكـة مـن التعليمي

  سـنة دراسـية يف التعلـيم العـام؛ ال تتجـاوز  12ُمجمل الــ 

تعليميـــة  ســـنوات 8.2 ســـنوات تعليميـــة للـــذكور و7.6

ً، بمـا يمثـل فاقـدا يزيـد )World Bank, 2020b(لإلناث  ّ

عــن أربــع ســنوات للــذكور ويقــرب مــن أربــع ســنوات 

ً ما فقده أيضا الطلبة خالل فكيف إذا نقص منها. لإلناث

ــتم اســتدراكه(الجائحــة  ــم ي ــا ل ــق )م ــك وف ــصل ذل ؟ وي

 مـن سـنوات 0.6توقعات البنك الدولي إلـى مـا مقـداره 

إن العامل الحاسم لدى طلبتنا هو جـودة . ُّالتعلم الفعلي

ّتعلمهم أكثر من مجرد حضورهم للحصص الدراسـية، 

ّالمعلمون ّوهذا ما ينبغي أن يركز عليه أصحاب القرار و

وأولياء األمور والطلبـة يف المـستقبل، وأن تكـون جـودة 

ًعمليات التعليم والتعلم مؤشرا أساسـا لكفـاءة التعلـيم،  ً

ُوأن يكشف ذلـك مـن خـالل اختبـارات وطنيـة تجريهـا 

�جهة مستقلة تنْشر سنويا بشفافية ُ ّ ُ.  

شير -2 ــــــت ــــــسا ُ ــــــائج المملكــــــة يف بي    ،2018 نت

)OECD, 2019, P.6 (هنـــاك انخفاضـــا عـــن إلـــى أن ً

ّالمعدل العالمي يف زمن التدريس، وعدم استثمار كامل 

فعلـــى مــــستوى الحــــصة . ّلوقـــت الحــــصة الدراســــية

ّالدراسية، يشير ما يزيد قليال عن ربع الطلبة الـسعوديين  ُُ ً ّ

ُإلى أن معلميهم ينتظرون لفرتة طويلة لضبط الطلبـة مـن 

يين الذين أجل بدء الدرس، وكانت نتائج الطلبة السعود

 نقطــة يف اللغــة عــن الطلبــة 15ذكــروا ذلــك تقــل بمقــدار 

أمـا علـى مـستوى االنـضباط يف . الذين لم يـذكروا ذلـك

 %21الحضور للمدرسة، ففي حين أن المعدل العـالمي 

 %48ًمن الطلبة غـابوا يومـا علـى األقـل عـن المدرسـة و

 مـن %56يصلون متأخرين إلى المدرسـة، فـإن مـا نـسبته 

ًعوديين تغيبوا يوما على األقـل والطلبة الس  وصـلوا 55%ّ

وبــال شـك أن التحـديات يف ضــبط . متـأخرين للمدرسـة

ّالطلبـة والتغيــب والتــأخر سـتكون مــستمرة لــدى الطلبــة 

ّحتــى بعـــد الجائحـــة، وســـيؤثر هـــذا الفاقـــد الزمنـــي يف 

مــستوى الحــصة ويف مــستوى اليــوم الدراســي يف تفــاقم 

ـــي ـــد التعليم ـــشكلة الفاق ـــتبقى . ّم ـــد وس ـــة الفاق معالج

ْالتعليمــي عــرب اســرتاتيجيات اســتدراكية غيــر مجديــة إن  ُ

ّكان الطلبة ال يحضروهنا وال يشاركون فيها بفاعلية ُ. 

ّ الفاقــد التعليمــي ليــست مختــصة هبــذا مــشكلة -3

ّالعام، وال يمكن حلها يف عـام واحـد، بـل تتطلـب خطـة  ُّ

 الـسنوات القادمـة تبـدأ باسـتهداف 5-3وطنية خالل الــ 

ُالعودة للتعليم الحضوري أو المـدمج بأسـرع مـا يمكـن 
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ــــارات  ــــل االختب ــــة، وتفعي ــــرتازات الالزم ــــق االح ّوف

ّالتشخيــــــصية المتكــــــررة، وتوظيــــــف حزمــــــة مــــــن 

ّاالسرتاتيجيات حسب نتـائج االختبـارات التشخيـصية،  ّ

ّوتطوير خطط مرنة للمنهج الدراسي تضمن مراعاة ردم 

ّفـرتات الـصيفية ومـا الفاقد التعليمي، واالسـتفادة مـن ال

ُبعد المدرسة الستهداف المواد والفئات األكثـر عرضـة 

للفاقــد التعليمــي، وتــوفير ميزانيــات ماليــة كافيــة لتنفيــذ 

اســرتاتيجيات اســتدراك الفاقــد التعليمــي، ولــن تــذهب 

هذه الميزانيات هباء، بل سيكون العائد على االسـتثمار 

ّعاليا إذا نظرنا للخسائر االقتصادية ال جسيمة فيما لو لـم ً

 .يتم استدراك الفاقد التعليمي

   ليـــست الجائحـــة األولـــى 19  كوفيـــدجائحـــة -4

ـــبقها  ـــل س ـــيم، ب ـــالم وتعطـــل التعل ـــا الع ـــي يواجهه ِّالت ُ  

  ّ، وجــوائح بيئيــة أخــرى 1918 عــام األنفلــونزا جائحــة

ـــى مـــستوى ـــل األعا عل ـــدول مث ـــرابات ال   صـــير واإلض

  تكــون األخيــرة التعلــيم، وربمــا لــن  التــي توقــف بــسببها

ــس ــي يتعطــل ب ــيم الحــضوري ببهاالت شير. التعل ــحيــث ي ُ 

)2020, Fowler and Blumenthal ( يف مقالتهمـــــا يف

 أن العـــالم واجـــه »مراجعـــة هـــارفرد لألعمـــال«مجلـــة 

 2009، ويف عـام )SARS( 2003جوائح وأزمات يف عام 

)H1N1( 2012، ويف عــــام )MERS( 2019، ويف عــــام 

)Covid-19(أننا سنواجه %100لتأكيد وبنسبة ، ونعلم با 

ًالتهابا مميتا، لكن ال ندري متى وأين نستعد ونحتاج أن ! ً

ًويؤكد ذلك أيضا رائـد التقنيـة . لتقليل آثار الجائحة القادمة ّ

وربمـا  - )Gates and Gates, 2020(األمريكي بيل قيتس 

ّالحقيقة المرة أن كوفيد« : بقوله- بشيء من المبالغة ُ 19 

ــو ــن يك ــرةل ــة األخي ــتكون . ن الجائح ــى س ــدري مت ال ن

ـــتكون  ـــل س ـــة، وه ـــة القادم ـــونزاالهجم ـــروس أنفل ، في

ــل ــن قب ــده م ــم نعه ــدا ل ــا جدي ــا، أو مرض ْكورون ً ــا ! ً   لكنن

ُنعلم أننا ال نحتمل أن نقف مكتويف األيدي مرة أخرى ً ْ ْ« .

ــيم  ــتمرار التعل ــة يف اس ــر فاعلي ــدول األكث ــت ال ــد كان وق

ي تلـك الـدول التـي كانـت ّوتخفيف الفاقد التعليمـي هـ

ّأكثــر اســتعدادا مــن خــالل بنيــة رقميــة تعليميــة تتــضمن  ّ ّ ً

ّالمنصات اإللكرتونية والمحتوى الرقمي وبقية البـدائل  ّ

ستخدم  ـــالتعليميـــة، ولـــديها منـــصات رقميـــة متقدمـــة ت ُ ّ ّ  

ـــى  ـــامي عل ـــويني والخت ـــصي والتك ـــويم التشخي   يف التق

 .نطاق واسع

 دعــم البـــدائل ، ينبغــي االســـتمرار يفولــذلك -5

الرقميــة غيــر التقليديــة وبنظــرة أوســع تــسعى ألن تكــون 

فقد أثبتت . ًحلوال دائمة ومدمجة مع التعليم الحضوري

ـــات  ـــتثمار يف التقني ـــن االس ـــاص م ـــه ال من ـــة أن الجائح

 الـذين ال - وهـم غالبيـة -ّالتعليمية، حتى لـدى أولئـك 

 سنعود لمدارسنا، لكن. ًيروهنا بديال للتعليم الحضوري

ّال ينبغــي أن يــصرفنا ذلــك عــن االســتثمار الــسخي يف 

ّالتقنيـــات التعليميـــة مثـــل تطـــوير المحتـــوى التعليمـــي 

ّالجيد، والتطبيقات الجذابة التي تـضمن تفاعـل الطلبـة،  ّ
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ّوالتقــويم بأنواعــه المباشــر والتكيفــي بمــا يــوفر بيانــات  ُّ

دقيقة وآنية عن مستويات المتعلمين وتساعد يف تخطيط 

ــتعلم  ــقّال ــن . الالح ــسا م ــزءا رئي ــة ج ًلقــد كانــت التقني ً

ّالحلول التعليمية خالل الجائحة، غير أن التقنية وحدها 

ّغير كافية بدون التمكن من استثمارها من قبل المعلمين 

إن االنتقال مـن تقـديم . والطلبة وتوظيف كافة إمكاناهتا

ًالــدروس وجهــا لوجــه إلــى مجــرد تقــديمها مــن خــالل 

ًعــا يف جــدوى التــدريس وحــدوث شاشــة، يعنــي تراج

ٍالتعلم، فالتقنية أكثر من كوهنا مجرد وسيط لنقل صـورة 
ّ ُ ّ

 .المعلم وصوته

ــر تــأثيرا يف  -6 ــو العامــل األكث ــيبقى المعلــم ه ًس

ّفاعلية استخدام التقنيـة، ولـذا ينبغـي االهتمـام بـالتطوير 

المهني للمعلمين والكادر التعليمي بشكل عـام، فهنـاك 

حيــث أظهــر اســتطالع حــديث .  ذلــكّفجــوة حقيقيــة يف

)2020, .al et Hallgarten ( أن المعلمين يحتاجون إلـى

 لتطوير مهاراهتم يف تعزيز التفاعل عرب %70الدعم بنسبة 

، لتطوير قدراهتم %60التقنية، كما أهنم يف احتياج، بنسبة 

ّيف استثمار الوقت يف التدريس الفعلي أكثر من االنشغال 

 مـنهم أهميـة وجـود %57ويـرى مـا نـسبته بالتقنية ذاهتـا، 

ّمحتوى جاهز يستخدم يف التدريس، ويؤكد  ّ أهميـة 53%ُ

ُوجود تدريب ممنهج ومنـتظم لمهـارات التـدريس عـرب  ُ

 .االنرتنت

ــض  -7 ــاء الخــرباءِّيؤكــد بع ــسمى ذك ــا ي ــة م ّ أهمي

ّ، عرب نظام متكامل يقدم )System Intelligence(النظام  ُ ُ

ّول تقدم الطلبة يف تعلمهـمّتقارير شاملة وآنية ح حيـث . ّ

يتطلـــب اســـتدراك الفاقـــد التعليمـــي خـــالل الـــسنوات 

ًالقادمــة رصــدا للمفــاهيم والمهــارات داخــل كــل مــادة 

ــل  ــا يمث ــاء م ــداهنا، وبن ــساهبا أو فق ــدى اكت ــل «ّوم بروفاي

ـــم »تعليمـــي ـــه المعل ـــستفيد من ـــب وي ّ ينتقـــل مـــع الطال

رصـة ُوكـل ف. ّوالطالب وولي األمـر وجهـات التوظيـف

ّلجمع البيانات عن مستوى الطلبة يجـب أال يفـرط فيهـا  ُ

ّمطلقــا، وأن تبقــى التقويمــات المعتــادة وتنفــذ كمــا هــو  ً ُ

ْويجـــب التفريـــق بـــين إلغـــاء . مخطـــط لهـــا دون إلغـــاء

االختبــارات بــسبب ظــروف الجائحــة، وبــين القــرارات 

فلـيس هنـاك مـا يمنـع مـن ترقيـة . المرتبطة باالختبارات

ــة للــصف ال ــالي الطلب ــت نتيجــة  -دراســي الت مهمــا كان

ّ وأن يـستمر مـع أقرانـه يف الـصف التـالي وأال - االختبار

ــسنة الدراســية ــد ال ــات المرتبطــة . يعي ــك البيان ــن تل لك

ــدا  ــدة ج ــة وســتكون مفي ــة القيم ــي عالي ــارات ه ًباالختب ُ

ضمن ذكاء النظام، ويف معرفة مستويات الطلبة، ومقدار 

 لــم يــتم اســتدراكه، فــال الفاقــد التعليمــي، ومــا تــم أو مــا

 .ًينبغي إلغاؤها أبدا مهما كانت المربرات

ُ، يفرتض أن ال ننظر فقـط إلـى آثـار جائحـة ًوأخيرا

ًمن خالل نصف الكـأس الفـارغ، بـل أيـضا ) 19(كوفيد 

فمع االعرتاف بوجود . من خالل نصف الكأس المليء

ًفاقد تعليمي أكاديمي، خصوصا يف اللغة والرياضـيات،  ّ ّ
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ــي ــد وال س ــود فاق ــذلك وج ــل المبكــرة، وك ما يف المراح

نمـائي؛ فــإن هنــاك مكاسـب باستــشعار نعــم اهللا علينــا يف 

ــادات واعيــة ودول مــستقرة اســتجابت  ــة وقي ّأوطــان آمن

ّبــسرعة وكفــاءة وقــدمت التعلــيم يف عــدة ســاعات رغــم 

ّالتحديات، وكل ذلك نتيجة دعم حكومي سخي وتوافر 
ُّ

. ارات من سنوات سابقةالحلول التقنية الجاهزة باستثم

ّوهناك مكاسـب تعليميـة أيـضا يف تطـور مفـاهيم الثقافـة  ًّ

ّالصحية، ومزيد من مشاركة الوالدين يف تعلـيم أبنـائهم، 

ــــصات  ــــة والمن ــــة التقني ــــة التحتي ــــسينات يف البني ّوتح ّ ّ

ــع  ــين م ــادة التعليمي ــين والق ــف المعلم ــة، وتكي ّالتعليمي ّ

ّاألزمات، ونموهم المهني، والتفكير ّ الجـاد لـدى قطـاع ِّ

ُّالتعليم بضرورة التعلم الحقيقي أكثر مـن مجـرد تجـاوز 

ــد التعليمــي يف  ــروز قــضية الفاق ّالــسنوات الدراســية، وب ّ

ّالنقــاش واالهتمــام لــدى المجتمــع الرتبــوي ومتخــذي 

ُالقرار وتناولها بجدية والـسعي لمعالجتهـا، ممـا سـيثمر  ِّ

تدراك ّعــن اســرتاتيجية وطنيــة تمتــد لعــدة ســنوات الســ

  .ّالفاقد التعليمي بكافة أنواعه
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