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Abstract: This research paper deals with the crisis of Corona, distance education and 

emergency education, in its features and effects between reality and the future, the 

challenges and opportunities that it presents, including an introduction to the topic, a 

definition of the reality of the crisis, a presentation of education in the field of 

emergency, educational / learning challenges, technology, and opportunities, 

Preventive and curative strategies, and offer recommendations. 

Key words: Corona pandemic, Covid 19, distance education, crisis, emergency, 

compensatory education. 

  

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.5
mailto:Shakerken@hotmail.com


 أ.د/ شاكر عبد العظيم حممد قناوي

 م2020( 4( العدد )3املجلد )

 

228 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.5 

 الرتبويةاملجلة الدولية للبحوث يف العلوم 

 

 مقدمة

عندما دقت أجراس اإلنذار للتحذير من تفيش فريوس كورونا املستجد، مل يكن أحد يتصور 

أن هذه األجراس تدق لتخرب الناس أن العامل قبل كورونا لن يعود كام كان! وأننا نودع عرصا، ونستقبل 

 آخر! عرص جديد بمفاهيم عرصية جديدة، مالمح عرص عرص، وبدأت، لقد انتهى عرصا جديدا

 ويقوده العلم وليس االقتصاد، والعلامء واملبدعون وليس غريهم! التعليم،يستهدف التعلم وليس 

احلد من اآلثار السلبية هلذه اجلائحة  يرتكز يفوالتحدي املاثل أمام اجلميع اليوم، بال استثناء    

 عىل التعلُّم والتعليم ما أمكن، واالستفادة من هذه التجربة لتحسني التعلُّم وتطويره.

التعليم السابقة أنه من  للتحول، وأظهرت أزماتومع كل أزمة تأيت حتديات وفرص عميقة 

م التعليم يف العامل فهو أن تعمل بمرونة املمكن إعادة البناء بشكل أفضل. وإذا كان من درس مستقبيل لنظ

عالية، وتنبؤ بسيناريوهات املستقبل، بام فيها األوبئة، والكوارث الطويلة والشاملة اآلثار، وتعليم 

مهارات حل املشكالت وإدارة األزمات ومهارات التفكري ومهارات التواصل، فهي أهم الركائز ألي 

واطنا تقنيا، مرنا، مبدعا، قادرا عىل حل املشكالت، وعىل والبد أن يستهدف م تعليم يريد النجاح،

التواصل بكافة الوسائل، فالتعليم لن يقف عند حدود، ولن يتوقف عند غياب الطالب عن املدارس 

 بل يستطيع التغلب عىل اعتبارات الوقت واملكان واألدوات واجلوائح واألزمات.

تغيري يف نظرة العامل إىل التعليم، نظرة تركز عىل ومن جتليات أزمة كورونا أهنا ستؤدي حتاًم إىل 

التعلم وليس التعليم ، ويقود العملية فيها املتعلم وليس املعلم، وتستهدف إفراز املبدعني ، إذ قفز 

التعليم عن بعد بدياًل قويا للتعليم التقليدي، وأبرز الكثري من املساوئ التي كان الناس قد ألفوها 

ف من ال يساير تقليدية هذا التعليم عىل أهنم فاشلون، و تركيزه عىل نظرية وتعايشوا معها، كتصني

وبإنجازات الطالب الفردية  االمتحانات الكتابية والنظرية، وعدم اهتاممه بالدافعية والوظيفية،

 مما قد يدفع الناس إىل التفكري فيها بعمق بعد اجلائحة. واإلبداعية، وغري ذلك،
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 أوالً: واقع األزمة

أغلقت معظم احلكومات حول العامل املؤسسات التعليمية مؤقًتا يف حماولة الحتواء انتشار 

كام نفذت العديد من  ، وأثرت عمليات اإلغالق هذه عىل أكثر الطالب يف العامل،COVID-19جائحة 

)تقرير  البلدان األخرى عمليات إغالق حملية أثرت عىل ماليني املتعلمني اإلضافيني.

 .19( يبني واقع اإلغالق العاملي للمدارس؛ بسبب كوفيد 1( وشكل )2000اليونسكو،

 
 19( يبني واقع اإلغالق العاملي للمدارس؛ بسبب كوفيد 1شكل )

٪ من جمموع 67.7متعلم متأثر، بام يوازي  1،186،161،728ويتضح من الشكل أن هناك 

والدول باللون األزرق  غالقا عىل مستوى الدول.إ 146املتعلمني امللتحقني بالتعليم، وهو ما يساوي 

مل تغلق مدارسها، أما الدول باللون األمحر فأغلقت املدارس بشكل حميل، حسب اإلصابة واإلقليم، 

وواجه النظام التعليمي حتديات  ويتبقى الدول ذات اللون البنفسجي فأغلقت مدارسها بشكل كيل.

-COVIDتسببت جائحة فريوس كورونا )أواخر مارس  هائلة، فوفق إحصاءات البنك الدويل، حتى
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باملئة  80بلدًا، أي ما يقرب من  161مليار طفل وشاب عن التعليم يف  1.6( يف انقطاع أكثر من 19

 من امللتحقني باملدارس عىل مستوى العامل، مما أدى ألزمات هائلة يف النظام التعليمي.

مجعها مؤخًرا من قبل مركز التنمية العاملية ودجمها ويف هذا اجلزء سأستخدم البيانات التي تم   

مع طريقة تصنيف البنك الدويل ملستويات دخل البلدان ومناطق العامل لتقييم استجابات نظام التعليم 

حول العامل وحتليل كيفية تأثري هذه االستجابات عىل الفجوات يف تعلم  COVID-19الرسمي لـ 

ت مستويات الدخل املختلفة، والبلدان ذات مستويات أداء الطالب الطالب عرب املناطق، والبلدان ذا

 (Emiliana Vegas, School closures) املختلفة كام تم قياسها من خالل التقييامت الدولية.

 
 (Emiliana Vegas ,School closures ) ( التباين يف التعلم عن بعد حسب البلد واملنطقة وموارد التعليم2) شكل

كيف تستخدم احلكومات يف البلدان ذات مستويات الدخل املختلفة التعلم  2الشكل يلخص 

( يف ضوء إغالق املدارس، حيث ختتلف االستجابات بشكل K-12عن بعد ملواصلة التعليم األسايس )

٪من البلدان منخفضة الدخل تقدم حالًيا نوعا من التعلم  25كبري حسب مستوى الدخل؛ فأقل من 

٪ من  90خدم معظمهم التلفزيون والراديو، وعىل النقيض من ذلك فإن ما يقرب من عن بعد، ويست

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.5


Shaker AbdelAzim Mohamed Kenawy 

Volume (3) No. (4) 2020 

231 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.5 

 ٪20البلدان عالية الدخل توفر فرص التعلم عن بعد، وكلها تقريًبا توفرها عرب اإلنرتنت. وتستخدم 

 من البلدان عالية الدخل حزمة من التعليم عرب اإلنرتنت والبث. 

٪ منها فرًصا للتعلم عن ُبعد،  70األعىل، يوفر أكثر من ط ومن بني البلدان ذات الدخل املتوس

 66املنخفض باستخدام مزيج من اإلنرتنت والبث، وتوفر نسبة أقل من البلدان ذات الدخل املتوسط 

 ٪ فرص التعلم عن بعد، عرب اإلنرتنت و / أو البث للطالب.

 تقديم مواد تعليمية عرب اإلنرتنت، حتى عندما حتاول حكومات البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل

املنخفض لدهيم إمكانية من سكان البلدان ذات الدخل املتوسط  ٪36فقط  فال تصل إىل معظم الطالب،

 الوصول إىل اإلنرتنت، وهي إحصائيات ال يمكن حتسينها بسهولة خالل الوباء.

 
 (Emiliana Vegas ,School closures ) ( استجابات البلدان إلغالق املدارس حسب املنطقة3) شكل

( يف رشق آسيا 3ختتلف استجابات البلدان إلغالق املدارس أيًضا حسب املنطقة )شكل 

(، تعتمد LACواملحيط اهلادئ وأوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )

غالبية البلدان التي توفر التعلم عن ُبعد عىل التعليم عرب اإلنرتنت بشكل حرصي، ولكن فئة كبرية جتمع 
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أيًضا بني التعليم عرب اإلنرتنت والتلفزيون والراديو الوصول إىل املناطق الريفية ومن ليس لدهيم اتصال 

 باإلنرتنت. 

٪ من البلدان عىل التلفزيون والراديو  28مد ( تعتMENAويف الرشق األوسط وشامل أفريقيا )

٪ تستخدم مزجًيا من خيارات البث عرب  22٪ تعلياًم عرب اإلنرتنت فقط، و 40فقط، وال تقدم سوى 

 ٪ من البلدان البث )راديو أو تلفزيون وراديو(، 40اإلنرتنت. ويف جنوب آسيا يستخدم ما يقرب من 

ص التعلم عرب اإلنرتنت والبث. ويف أفريقيا جنوب الصحراء ٪ مزجًيا من فر 50ويستخدم ما يقرب من 

 23٪فقط من البلدان حرصًيا عىل الفرص املتاحة عىل اإلنرتنت، وال يستخدم سوى  11الكربى تعتمد 

 ٪مزجًيا من اإلنرتنت والبث.

٪  60يستخدم ما يقرب من  ومن بني البلدان التي تستخدم موارد التعليم عرب اإلنرتنت،

يوزعون مقاطع الفيديو التعليمية عرب اإلنرتنت. وتستخدم  ٪35وما يقرب من  عرب اإلنرتنت، املنصات

٪ من البلدان  30(. يقرتح حوايل 3نسبة صغرية من البلدان ألعاب الفيديو كمورد تعليمي )شكل 

وينرش  موارد تعليمية عرب اإلنرتنت لألرس من خالل مواقع التواصل االجتامعي ومواقع وزارة التعليم.

٪وحدات تعليمية حتتوي عىل مواد القراءة والدروس التي تركز عىل موضوعات حمددة، وعادة ما  12

 تستهدف مستويات الصف الفردية.
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 (Emiliana Vegas ,School closures ) ( التباين يف الدعم احلكومي الفني للمعلمني خالل التعليم عن بعد4شكل )

أظهرت األبحاث بشكل واسع أن املعلمني هم أهم عامل يف تعلم الطالب، وبالتايل، فإن  

 .تقديم احلكومات لدعم للمعلمني أثناء إغالق املدرسة، ونوعيته سيؤثر عىل تعلم الطالب
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 (Emiliana Vegas ,School closures ) ( مؤرشان الستجابات احلكومات5شكل )

متاحني الستجابة احلكومات: ما إذا كانت احلكومات توجه  ، استخدم مؤرشين5يف الشكل 

املعلمني للتواصل مع الطالب وما إذا كانوا يقدمون التدريب عىل التدريس عن ُبعد أثناء األزمة. يف 

٪ من البلدان التوجيه والتدريب للمعلمني حول كيفية التعامل مع الطالب أثناء  50جنوب آسيا، توفر 

٪يف أوروبا وآسيا الوسطى وكذلك منطقة  50ملقارنة للمناطق األخرى هي: أكثر من األزمة. واألرقام ا

٪يف رشق آسيا  40٪يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، و 48الرشق األوسط وشامل أفريقيا، و

لتواصل واملحيط اهلادئ. لكن العديد من البلدان يف هذه املناطق األربع توفر أيًضا إرشادات للمعلمني ل

٪من  30و 20مع الطالب، حتى عندما ال يقدمون التدريب عىل التدريس عن ُبعد. جمتمعة، ما بني 

البلدان يف رشق آسيا واملحيط اهلادئ وأوروبا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا جتمع بني التوجيه والتدريب 

 18والبحر الكاريبي، يقدم للمعلمني. يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ومنطقة أمريكا الالتينية 

٪من البلدان هذا التدريب عىل التوايل. يشجع ثلث البلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  15٪و

 املعلمني أو يطلب منهم التواصل مع الطالب، ولكن ال تقدم أي منها التدريب.
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 )ربيكا وينثروب( التعليم يف جمال الطوارئ ثانيًا:

الطوارئ عىل ضامن حصول األشخاص املترضرين من حاالت يعمل التعليم يف حاالت 

الطوارئ واألزمات عىل التعليم اآلمن واملالئم واجليد. ويشمل ذلك الرتكيز عىل دورة الوقاية من 

 الطوارئ، والتأهب هلا، فضاًل عن االستجابة حلاالت الطوارئ والتعايف منها.

ستفادة واملامرسات اجليدة يف أي حالة يتم فيها ويمكن للتعليم يف جمتمع الطوارئ تقديم الدروس امل

 تعطيل التعليم لفرتة طويلة، وهناك أربعة أهداف يف هذا اإلطار:

 يف املراحل األوىل من  :تعبئة شبكات التعليم لتوزيع رسائل الصحة العامة املوفرة للحياة

ع األطفال حاالت الطوارئ، من املهم استئناف األنشطة التعليمية برسعة، من خالل مج

 والشباب كل يوم ألسباب عديدة، بام يف ذلك نرش رسائل الصحة والسالمة املنقذة للحياة،

والتدريب  COVID-19وأنشطة التعليم املبكر هذه ختتلف يف كل بيئة، لكن جيب نرش رسائل 

 عىل الصحة العامة عىل الفور باستمرار من خالل هذه األنشطة التعليمية.

  من املحتمل جًدا أن يستمر إغالق  إغالق املدارس ربام لفرتات أخرىعمل خطة ملواجهة

املدارس شهوًرا، وكلام كان جمتمع التعليم أرسع يف االستعداد لذلك وإعداد خطة طويلة 

ويف تقرير صادر عن منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( يف  األمد، كان ذلك أفضل.

ال ينبغي تصميم أنشطة التعليم عىل أهنا تدابري مؤقتة -يف حالة األزمات -، بأنه 1999عام 

عىل املدى القصري، بل أنشطة استجابة رسيعة ذات أهداف إنامئية طويلة األجل، فذلك مؤثر 

 للغاية.

 استمرارية التعليم من أكثر  :النظر يف العواقب غري املقصودة والبحث عن طرق للتخفيف منها

لدعم مرونة األطفال ورفاههم وتقليل القلق أثناء الطوارئ. من الرضوري  األنشطة فعالية؛

استخدام مبدأ عدم الرضر. وهذا يعني التوقف  COVID-19لألنظمة املدرسية املتأثرة بـ 

مؤقًتا للنظر يف العواقب املحتملة قصرية املدى وطويلة األجل غري املقصودة لإلجراءات 

فل بشكل متكرر يف حاالت الطوارئ ألن اآلليات احلالية املقرتحة. حتدث خماطر محاية الط
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للحفاظ عىل سالمة األطفال إما يتعذر الوصول إليها أو تنهار. هل سيكون األطفال يف خطر 

أكرب من املفرتسني اجلنسيني عرب اإلنرتنت اآلن حيث يستخدم مئات املاليني من الشباب 

ودعم األطفال الذين يعانون من سوء  التكنولوجيا للتعلم؟ هل سيكون من الصعب حتديد

 معاملة األطفال؟

 إن املبدأ األسايس يف التعايف بعد األزمة هو االستفادة من  ناء مدارس أفضل مرة أخرى:ب

اللحظة إلعادة البناء بشكل أفضل. يمكن أن يكون هناك دعم جديد لتحسني البنية التحتية. 

القاتل يف شامل باكستان، أعيد بناء املدارس  2005 عىل سبيل املثال، يف فرتة التعايف بعد زلزال

يمكن أن يشمل املجال املحتمل أيًضا و وتعديلها بتصميامت حمسنة، وأصبحت أكثر هيكلية.

مل يكن هناك يشء آخر ، فقد  أخرى إذااألنظمة املدرسية نفسها واستعدادها ملواجهة أزمة 

رها الشديد خلطط االستعداد ملعظم أنظمة التعليم عن مدى افتقا COVID-19كشفت 

 ،closures school and 19-COVID,للطوارئ ،والنظم األكثر مرونة ستكون جيدة جًدا.) 

Winthrop Rebecca) 

 ثالثًا: التحديات التعليمية/التعلمية

دولة حول العامل املدارس يف مجيع أنحاء البالد،  188أبريل، أغلقت  14وفقا لليونسكو، حتى 

٪من إمجايل املتعلمني املسجلني. مل يسبق للعامل  91مليار متعلم ومتثل أكثر من  1.5مما أثر عىل أكثر من 

عىل املؤرشات  COVID-19أن شهد مثل هذا التأثري املثري عىل استثامر رأس املال البرشي، ونتائج 

االقتصادية واالجتامعية والسياسية غري حمددة، ولكنها ستكون بالتأكيد مثرية. وأصبح النظام التعليمي 

يواجه حتديات غري مسبوق تستدعي تغيري العديد من املامرسات واملفاهيم واألساليب التعليمية يف 

 الفرتة القادمة.

 التعليم والتعّلم .1

 ثري عىل التعليم أكثر تدمرًيا يف البلدان التي تنخفض فيها نتائج من املرجح أن يكون التأ

التعلم، وترتفع فيها معدالت الترسب من التعليم، وتضعف فيها القدرة عىل الصمود يف 
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وجه الصدمات.  وبينام يبدو أن إغالق املدارس يمثل حاًل منطقًيا لفرض التباعد 

قها ملدة طويلة سيكون له تأثري سلبي غري االجتامعي داخل املجتمعات املحلية، فإن إغال

متناسب عىل الطالب األكثر ترضًرا. فهؤالء الطالب لدهيم فرص أقل للتعلم يف املنزل، 

وقد يمثل الوقت الذي يقضونه خارج املدرسة أعباًء اقتصادية عىل كاهل آبائهم الذين قد 

أو حتى توفري الطعام يواجهون حتديات يف العثور عىل رعاية ألطفاهلم لفرتة طويلة، 

 )كاليويب، تيغران، تقرير البنك الدويل( الكايف يف حالة عدم وجود وجبات مدرسية.

  سيعزز التعلم عن بعد املناهج املتعجلة الرسيعة غري اجليدة املنترشة اآلن: حتولت العديد

 وهنا تكمن خماطر حقيقية ألن العديد من هذه من البلدان إىل مناهج التعلم عن بعد،

فعندما تطلب من الطالب اجللوس فقط ومشاهدة مقاطع  املناهج فردية وسلبية للغاية،

الفيديو أو قراءة املستندات عرب اإلنرتنت أو العروض التقديمية فهذا أمر ممل حًقا. 

(Rebecca Winthrop) 

يمكن للمكاسب التي حتققت بشق األنفس يف توسيع نطاق احلصول عىل التعليم أن  -

تنتهي مع متديد إغالق املدارس، وتبقى إمكانية احلصول عىل خيارات بديلة تتوقف، بل 

بعيدة املنال ملن ال تتوفر لدهيم وسائل االتصال. وقد يتسبب هذا -مثل التعلم عن بعد -

)كاليويب،  األمر يف املزيد من اخلسائر يف رأس املال البرشي وتقلص الفرص االقتصادية.

 تيغران تقرير البنك الدويل(

أصبح تطوير املناهج وإعادة النظر يف حمتواها بام يتناسب مع طبيعة التعلم عن بعد  -

والتحول الرقمي وطرق التواصل عن بعد رضورة ملحة جيب عىل املسؤولني العمل 

عليها. لتواكب التغريات الطارئة التي أحدثتها جائحة كورونا يف العامل أمجع وتتامشى مع 

ئله واالختالف الكبري يف طريقة العرض الرقمي. )منى مفهوم التعليم عن بعد ووسا

 املرصي، حتوالت التعليم التقليدي(
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زء من عنارص ج التعلم أنامط تنوع مراعاة إن: املختلفة التعلم وأنامط االحتياجات تغطية –

( لفليمنج VARKحسب نموذج )-التخطيط لعملية تعليمية عادلة وناجعة؛ فهناك 

(، Auditory Learnersية يف التعلم: السمعي )أربعة أنامط أساس -وميلز

(، ونمط التعلم Kinesthetic Learners(، واحلركي )Visual Learners) والبرصي

 (.Read and Write Learnersبالقراءة والكتابة )

إن مسؤولية املعلم هنا أن ينوع وسائله لتغطي االحتياجات املختلفة؛ فالرتكيز عىل التحدث من 

طرفه طيلة وقت احلصة التعليمية قد يكون مناسبًا للسمعيني، لكنه مضجر للبرصيني واحلركيني. وهنا 

د التعليمية تتامشى مع من املوا "تركيبة"حيتاج املعلم إىل أن خيتار الربامج والتطبيقات املناسبة لتجهيز 

 األنامط املختلفة. )معن اخلطيب(  

أن تدريس العلوم اإلنسانية عمومًا عن ُبعد أيرس من تدريس العلوم التطبيقية التي حتتاج  –

العديد من ختصصاهتا إىل دراسات ميدانية وتطبيقات عملية وخمتربية مبارشة، وخاصة يف 

وعلوم الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء،  الطب والصيدلة واهلندسة بفروعها والزراعة

 وغريها.

أن نحو ثالثة ماليني طفل  "يونيسف"كشف تقرير حديث ملنظمة األمم املتحدة للطفولة  –

آالف مؤسسة تعليمية قد دمرت  9حمرومون من املدرسة بفعل األزمات، وأن حوايل 

 .خالل السنوات األخرية يف سوريا والعراق وليبيا واليمن

رباء إن الدول التي تعاين من النزاعات وعدم االستقرار مثل ليبيا أو العراق، تكون وقال اخل

فيها املهمة أصعب بكثري يف ظل غياب وسائل مناسبة للتواصل، ما يزيد من خطر أن حيرم املزيد من 

ورونا غري وأكد التقرير أن ليبيا يف ظّل إغالق املدارس عىل خلفية انتشار جائحة ك .التالميذ من التعليم

تعليم  )قيزاين، قادرة عىل إجياد سبل للحّد من تدهور إضايف لوضع يسء أصال عىل مستوى التعليم.

 نرتنت(األطفال عرب اإل

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.5


Shaker AbdelAzim Mohamed Kenawy 

Volume (3) No. (4) 2020 

239 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.5 

استمر االعتامد عىل التلقني وسيلة إليصال  واالنتقال للتعليم عن بعد، برغم اجلائحة، –

 ح الدروس عن بعد.املعلومات من خالل االتصال بني األساتذة والطلبة من أجل رش

مع الرتكيز عىل كيفية تقديم  ،ب أن يبدأ التعليم باحتياجات التعلم بدالً من التكنولوجياجي –

الدعم املوجه لتلبية االحتياجات الفردية؛ بغض النظر عن اإلعداد التعليمي. جيب أن 

تعلم النشط ُتعطي اخلطط التعليمية األولوية للتعلم التفاعيل )املتعلمون يعملون مًعا( وال

)القيام باملهام( والتعليم املتزامن )شخصًيا أو عن ُبعد( جلميع الطالب والنظر يف كيفية 

نرش املعلمني لضامن تعليم جمموعات صغرية مع إرشاد للطالب الذين هم يف أمس 

احلاجة لذلك. وضامن صوت الوالدين يف القرارات التي تتطلب موازنة املخاطر الصحية 

 Daniel A. Domenech, Michaelتعليمية واالجتامعية العاطفية. )مع الفوائد ال

Hansen, Heather J. Hough, and Emiliana VegasWednesday ، Reopening 

schools) 

تعد قضية التباعد االجتامعي عنرًصا رئيسًيا. نحن نرى ذلك ليس فقط للمدارس ولكن بشكل 

جمعات العامة. سيكون من الصعب جتاهل ذلك أسايس لكل مرحلة إلعادة فتح مجيع جوانب الت

بالنسبة للمدارس. إن املباعدة االجتامعية هي التي تتطلب، يف معظم احلاالت، فتح املدارس لبعض 

الطالب ولكن ليس مجيعهم. هذا هو املكان الذي سيأيت منهج التعلم املختلط أو املختلط. يمكننا أن 

ق. سيتطلب املزيد من احلراك واستمرار التعلم عن بعد نتوقع أن هذا هو ما ستفعله معظم املناط

وستكون هناك تكاليف ملعدات احلامية، وتعقيم املدارس والعديد من العنارص األخرى يف املبادئ 

التوجيهية. يف النهاية، ستواجه كل منطقة قراًرا صعًبا للغاية. وقد أشار ستة من املرشفني يف أكرب 

الفعل إىل أهنم قد ال يتمكنون من فتح املدارس عىل اإلطالق. قد يتعني أن مقاطعات والية كاليفورنيا ب

 .Daniel A. Domenech, Michael Hansen, Heather J ). اإلنرتنتيستمر التدريس حرصًيا عرب 

Hough, and Emiliana VegasWednesday ، Reopening schools) 
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 البنية الرقمية .2

الدول التي تعاين من نقص يف اإلمكانيات للتزود هشاشة البنية الرقمية يف بعض  –

 بخدمات شبكة اإلنرتنت والنقص يف أدوات العمل املتطورة.

ختتلف إمكانية الوصول إىل التكنولوجيا لدى معظم األرس، ويرتبط احلصول عىل  –

خدمات اإلنرتنت ذات النطاق العريض أو اهلواتف الذكية بمستوى الدخل حتى يف 

الدخل؛ لذ لك، ُتعد الربامج التي يمكنها استهداف األشخاص األكثر  البلدان املتوسطة

 احتياًجا برسعة أمًرا بالغ األمهية. )كاليويب، تيغران، تقرير البنك الدويل(

الوسائط التعليمية: فاختيار الوسائط التعليمية يشكل حتديا أساسيا يف التصميم التعليمي  –

األخري أكرب، السيام مع احلاجة املاسة لتوظيف التقليدي واإللكرتوين، إال أنه يف هذا 

التعلم التفاعيل الذي يزيد انتباه الطلبة بإرشاكهم املبارش كمسهمني ال كمتلقني، وهذا 

سيزيد من عامل التحفيز وسيحقق نتائج أفضل. وهنا جيب أن يبذل املعلم جهدًا معتربا 

اك الطلبة املوجودين يف أماكن لتحديد الوسائل التفاعلية املناسبة لكل هدف؛ فعملية إرش

خمتلفة، واملحافظة عىل انتباههم عرب األجهزة، ليست باألمر اليسري ولكنها بالتأكيد ليست 

 مستحيال.

 Summativeوينطبق نفس األمر عىل عملية التقييم وبالذات الحتساب العالمات )

Assessmentعًا وخصوصًا يف االمتحانات (؛ فبينام تعد االمتحانات الكتابية الوسيلة األكثر شيو

 Alternativeعىل الرغم من التحول امللحوظ نحو وسائل التقييم البديلة )-النصفية والنهائية 

Assessment )-  فإن التقييم اإللكرتوين يبدو متعرسا، لتعذر عملية املراقبة تفاديا للغش باستخدام

 نفس األجهزة. 

امج والتطبيقات لتحقيق تفاعل الطلبة يف العملية يتوفر عىل شبكة اإلنرتنت الكثري من الرب

، ناهيك Mindmapsو kahootو Padletو Socrativeو Quizzizمنها  التعليمية فرادى أو جمموعات،

عن التطبيقات التي توفرها غوغل ومايكروسوفت وأبل وغريها. وكل ما حيتاجه املعلم هو التخطيط 
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تعليمي، إال أهنا ربام ليست وافية بعُد للتقييم النهائي ورصد  اجليد الختيار الوسيلة املناسبة لكل هدف

 عالمات الطلبة. )معن اخلطيب،(  

تسود خماوف من أن يسهم التعليم عن بعد يف تقوية التفاوت الطبقي بني السكان، فأبناء  –

الطبقة الغنية يمتلكون التجهيزات املطلوبة، وباستطاعتهم االستفادة من دروس 

نازهلم يف أوقات احلجر الصحي، وهو ما حُيرم منه أبناء الطبقة الفقرية خصوصية داخل م

الذين ال جيدون سوى املدارس العمومية ألجل التعّلم، كام توجد إشكالية أخرى تتعّلق 

باألطفال الذين يعانون مشاكل يف النظر أو السمع، إذ مل يتم بعد توفري حل تقني يتيح هلم 

وإن كانت مشكلة التجهيزات وولوج االنرتنت .عن بعدكذلك االستفادة من التعليم 

مطروحًا يف املدن، فهو يزداد حدة يف األرياف، خاصة أهنا ال تتوفر عىل شبكة اتصال قوية 

 هل تنجح الدول العربية يف إنقاذ التعليم( باإلنرتنت)إسامعيل عزام،

عىل التعليم عن ُبعد،  نشوء منافسة رشسة بني اجلامعات يف العامل يف حال االعتامد الكامل –

وإلغاء رشط اإلقامة يف البلد التي تتم الدراسة فيها؛ أي بلد املقر للجامعة التي يلتحق هبا 

تبعًا لذلك ستواجه اجلامعات واالستثامر فيها حتديًا متعدد .الطالب القادمون من اخلارج

بنسب اجلوانب، ولتوضيح طبيعة هذا التحدي نأخذ نموذج اجلامعات التي تعتمد 

مرتفعة عىل الطالب القادمني من بلدان أخرى وخاصة اخلليج العريب، الذين سيجد 

كثريون منهم، مع اعتامد التعليم كليًا عرب اإلنرتنت مستقباًل وخاصة يف الكليات 

اإلنسانية، فرصًا ُميرسة إىل حٍد ما للحصول عىل قبول من اجلامعات، بحيث ال تعد 

 .ًا للدراسة يف تلك اجلامعاتتكاليف اإلقامة والسفر عائق

وليس هؤالء فقط ممن ستتاح هلم خيارات الدراسة يف جامعات من هذا النوع، بل سيكون أمام 

الطالب الذين يدرسون يف جامعات داخل بلداهنم نفس اخليارات للتعلم عن ُبعد يف جامعات مرموقة 

ام لو كان احلال باشرتاط اإلقامة يف مكان عامليًا وخارج بلداهنم، ودون اعتبار تكاليف السفر واإلقامة ك

وهذا سيقلل من عدد الطالب الذين يلتحقون باجلامعات اخلاصة املحلية بشكل ملحوظ، وال  .الدراسة
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سيام إذا قامت اجلامعات العاملية بتخفيض رسوم الدراسة فيها تبعًا النخفاض تكاليف املرافق وبعض 

 حممد أبو محور، عوملة التعليم: التحديات والفرص( (النفقات التشغيلية يف موازناهتا.

التجارب السيئة للتكنولوجيا التعليمية أثناء الوباء اآلن ستجعل من الصعب قبول الناس  –

هلا الحًقا عند اإلنتاج اجليد: بعض الطالب الذين يستخدمون التكنولوجيا اإللكرتونية 

عض الناس، جربنا مناهج التعلم التي وسيقول ب أثناء الوباء اآلن سيواجهون جتربة سيئة؛

 Rebeccaأثناء الفريوس، وكان األمر مروًعا، هذا سيحدث. )" تدعمها تقنية التعليم

Winthrop) 

  :الطالب واملعلمون وأولياء األمور واإلداريون .3

بحسب مكان املعيشة يف نصف الكرة -يؤدي التأخر يف بدء العام الدرايس أو انقطاعه س –

إىل حدوث اضطراب كامل يف حياة العديد من األطفال، وأهاليهم، -نويبالشاميل أو اجل

 التعليم يف زمن فريوس كورونا( )خايمي سافيدرا، ومعلميهم.

سنوات؛ ألهنا فئة حتتاج إىل التواصل االجتامعي والتعلم  4- 3تعليم فئة أطفال الروضة  –

تنمية املهارات احلركية باحلواس ومن الصعب عىل هذه الفئة التعلم عن بعد، خاصة مهام 

 الصغرى والكربى باملنزل.

توقعات منظمة اليونسكو أن يزيد عدد الفتيات الاليت سيغادرن مقاعد الدراسة بسبب  –

أزمة كورونا، مشرية إىل أنه يف حني ستواصل الكثري من الفتيات تعليمهن بمجرد إعادة 

 أبدا.افتتاح أبواب املدارس، لن يعود البعض اآلخر إىل املدرسة 

عف جدية الطالب وقلة دافعيتهم يف التحصيل العلمي؛ بحيث تفقد اجلدوى واألمهية ض –

 بني مجيع األطراف من مؤسسات وطالب وأساتذة.

إرهاق املعلمني وعدم دعمهم ألداء وظائفهم بشكل جيد: فلم يكن لدى املدرسني إنذار  –

ا أمر صعب. لقد غمروا بشأن إغالق مدارسهم واالنتقال إىل التعلم عرب اإلنرتنت وهذ

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.5


Shaker AbdelAzim Mohamed Kenawy 

Volume (3) No. (4) 2020 

243 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.5 

بكل أنواع املواد واملنتجات، وبدأ املعلمون الدفع وطلب املساعدة لتصفية هذه املوارد 

 (Rebecca Winthropللعثور عىل ذات اجلودة منها. )

ورة تزويد املعلم باألدوات واملهارات اإللكرتونية الالزمة ملواكبة هذا التطور وإعادة رض –

ولطرقه التعليمية ليصبح املعلم ميرساً للعملية التعليمية وعنده  تشكيل الصورة احلديثة له

مهارات تواصل رقمية وذكاء عاطفي واجتامعي ومهارات لغوية متكنه من التواصل مع 

 .الطالب بلغتهم

جاهزية املعلم ومرونته: بتدريبه املستمر، وأعداده املتطور، وذلك لينتقل من التعليم  –

 بمجرد أن يطلب منه ذلك فيام بعد! الصفي، إىل التعليم عن بعد

ورة مشاركة أولياء األمور يف العملية التعليمية سواء كان حاليًا يف وقت التعلم عن رض –

بعد أو يف الوضع الطبيعي قبل كورونا، فيتابع األب ابنه من خالل دخوله عىل النظام 

ا وتطبيق التعلم ومعرفة أدائه لواجباته ومعرفة التقييم األسبوعي، ويف ظل أزمة كورون

عن بعد هناك جتاوب من أولياء األمور ودعم ويل األمر ومتابعة املواضيع والدروس التي 

 تطرح عرب التعلم عن بعد والواجبات اليومية واألسبوعية.

سيخرس العديد من األطفال العادات التي تعلموها يف املدارس كاجللوس يف دائرة ، و  –

وهناك من سيظهر عليهم  والتحدث والتعاون، ،انتظار الدور، ومهارات االستامع

عالمات اإلجهاد الالحق للصدمة، وسيقيض الكثري منهم ساعات يف اللعب باهلواتف 

 (Andy Hargreaves الذكية أو ممارسة ألعاب الفيديو.)

 ملزمنة:مشكالت التعليم ا .4

ال تزال معدالت الترسب مرتفعة جدًا يف العديد من البلدان، ومن شأن انقطاعهم عن  –

التعلُّم ملدة طويلة أن يزيدها، والطالب ال يذهب إىل املدرسة لتعلم الرياضيات والعلوم 

وحسب، ولكنه يذهب كذلك ليقيم عالقات اجتامعية ويتعامل مع أقرانه، ويتعلم كيف 

يطور من مهاراته االجتامعية. ولذا من الرضوري احلفاظ عىل التواصل يكون مواطنًا، و
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مع املدرسة بأي وسيلة الزمة. وبالنسبة جلميع الطالب يعد ذلك وقتًا لتنمية املهارات 

االجتامعية الوجدانية، وتعلُّم املزيد حول كيفية اإلسهام كمواطنني يف تطوير جمتمعاهتم. 

 التعليم يف زمن فريوس كورونا( ،خايمي سافيدرا)

تزود برامج التغذية املدرسية األطفال بأهم وجبة غذائية يتناولوهنا كل يوم. وهو أمر  –

رضوري لتنمية مداركهم ورفاهتهم. وهذه الربامج، وإن كانت تتطلب جهودًا لوجستية 

إنه ينبغي تقديم هذه الوجبات بطريقة منظمة يف املباين املدرسية، أو  وإدارية معقدة، إال

املباين أو الشبكات املجتمعية، أو توزيعها عىل األرس مبارشة، إذا اقتىض األمر، وهو أمر 

 ليس باهلني، ولكن جيب عىل البلدان إجياد طريقة ما لتنفيذه.

ملدرسة عمال دائاًم لبعض اإلغالق املطول يمكن أن جيعل الترسب والبقاء خارج ا –

األطفال، خاصة األطفال األكرب سنًا، الذين يمكن إغراؤهم بسهولة أكرب يف أسواق 

العمل غري املستقرة. سيضيف ذلك ماليني األطفال إىل املاليني الذين كانوا خارج 

املدرسة بالفعل قبل تفيش الوباء. باإلضافة إىل ذلك، ستتعطل خدمات املدارس الثانوية 

املدارس. ل الوجبات املدرسية والوسادات الصحية والتحصني أثناء إغالق مث

(Adedeji Adeniran, 2020 Ensuring learning continuity) 

 املجال االقتصادي .5

وما مل ُتبذل جهود كبرية ملواجهة  الركود االقتصادي الناجم عن تدابري مكافحة اجلائحة، –

دية إىل تفاقم األرضار، من خالل خفض هذه اآلثار، فسوف تتسبب الصدمة االقتصا

جانبي العرض والطلب يف جمال التعليم، نظرًا للرضر الذي يلحقه ذلك باألرس املعيشية. 

 وسيلحق األمران كليهام الرضر برأس املال البرشي والرفاهة عىل األمد الطويل.

 )جمموعة البنك الدويل(

رة أو السياحة أو صادرات السلع يف قد تكون البلدان التي تعتمد بشكل كبري عىل التجا –

خطر مرتفع بشكل خاص يف الوقت احلايل، حيث سيكون من الصعب مجع املوارد 
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دوالًرا للربميل يف أوائل يناير إىل  63املحلية. عىل سبيل املثال، انخفض سعر النفط من 

من دوالًرا للربميل اليوم، وهو صدمة للميزانيات يف الدول ذات النسب الكبرية  20

الشباب. ويف الدول الفقرية، يعتمد متويل التعليم بشكل كبري عىل األرس عنه يف البلدان 

يف املائة من اإلنفاق عىل التعليم يف البلدان  38األكثر ثراء. )يمثل اإلنفاق اخلاص 

يف املائة يف البلدان املرتفعة الدخل(. وتبذل األرس  19املنخفضة واملتوسطة الدخل مقابل 

جهودًا استثنائية لدعم أطفاهلا يف املدرسة. إذا أدى الركود الناجم عن اإلصابة  الفقرية

بفريوسات التاجية إىل فقدان الوظائف والدخل، فيجب مراعاة محاية العائالت الفقرية، 

ومحايتهم من املعضلة املأساوية املحتملة التي قد تؤدي إىل االختيار بني املدرسة أو العمل، 

 (Christopher J. Thomasلألطفال. )وحتى الطعام  ة،والرعاية الصحي

 الفرص رابعًا:

يمكننا أيًضا أن نرى العديد من الفرص وبذور األمل تنبت؛ حيث يأخذ العامل حلظة إلعادة 

التفكري يف التعليم، ونشهد أيًضا رد فعل إجيابيًا من املعلمني واملجتمع. كام يتوسع النظام البيئي للتعلم 

لتعلم ويف هذه العملية برسعة، حيث يسعى املاليني من اآلباء ومقدمي الرعاية والوجوه املعروفة لدعم ا

  (Branson Hollyكثرًيا. )يتعلمون هم أيضا 

 فرص التعليم والتعلم  -1

فرصة إلعادة التفكري يف كثري من  COVID-19أن تكون  املعتقدات، يمكنالتفكري يف  –

املعتقدات التعليمية واالجتامعية السائدة واملنترشة. إذ ستتغري كثري من املفاهيم 

 لاألطفال، مثاليومية والدراسية لألفضل، وبالنسبة للعديد من  والسلوكياتواملعامالت 

 نصدمات، فإ وترشد، أ وفقر، أأولئك الذين عانوا من أمراض، أو كوارث طبيعية، أو 

، فإن الفريوس جيرب نالشدائد، اآلالوباء احلايل لن يكون املرة األخرية التي يصارعون فيها 

عىل مواجهة حقائق العزلة االجتامعية واملرض واملوت،  -صغاًرا وكباًرا-اجلميع 

 برغم املرارة. والتعليم،ورضورة استمرار احلياة 
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أصبحت الفرص اليوم متاحة خللق تعليم جامعي مفتوح عيل اجلميع دوليا متجاوزا  –

انون من إعاقات جسدية، بذلك العوائق و الصعوبات لبعض األشخاص الذين يع

أو كرب يف السن مع رغبتهم يف احلصول عيل درجة علمية أعيل؛  اجتامعيةمشاكل مادية و

فبالتايل أصبح بإمكان أي شخص مواصلة الدراسة اجلامعية دون أي قيود و رشوط 

و احلصول عيل شهادة  Moocsو  Moodleمسبقة عرب تطبيقات التعليم عن بعد مثل 

جستري و حتي دكتوراه و ذلك دون احلاجة للسفر إيل دولة معينة ملزاولة ما "تعليم عال 

 ( فؤاد الصباغ الدراسة أو اإللزام باحلضور اإلجباري .)

مية قدمت طلبات جديدة عىل إىل أن ثروة املوارد التعليمية الرق "اليونسكو"تشري منظمة  –

تشمل تطوير مناهج ابتكارية وبرامج دراسية ومسارات  التعليم،أنظمة ومؤسسات 

تعليمية بديلة وطرق التعليم، وكل ذلك يمكن تيسريه عرب اإلنرتنت والتعليم عن ُبعد 

 .والدورات القصرية القائمة عىل املهارات

بالك "عىل التعلم عن بعد، ومنها تطبيق ووضعت املنظمة جمموعة من الربامج التي تساعد 

(، وهو تطبيق يعتمد عىل تصميم املقررات واملهامت والواجبات واالختبارات Black Board) "بورد

، والتواصل مع الطالب من خالل بيئة افرتاضية وتطبيقات يتم حتميلها عن طريق إلكرتونياوتصحيحها 

(، وهي منصة اجتامعية جمانية توفر للمعلمني Edmodo) "إدمودو"اهلواتف الذكية. وكذلك منصة 

والطالب بيئًة آمنًة لالتصال والتعاون، وتبادل املحتوى التعليمي وتطبيقاته الرقمية، إضافة إىل 

يم اللغة العربية عرب اإلنرتنت، ، املعني بتعل"إدراك"الواجبات املنزلية والدرجات واملناقشات. وتطبيق 

ل التواصل بني املعلمني والطالب سواء Google Classroom) "جوجل الصفي"وتطبيق  (، الذي يسهِّ

(، وهو تطبيق رقمي يساعد الطالب عىل توثيق seesaw) "يس سو"داخل املدرسة أو خارجها، وتطبيق 

، Mindspark ما يتعلمونه يف املدرسة وتقاسمه مع املعلمني وأولياء األمور وزمالء الدراسة، وتطبيق

 الذي يعتمد عىل نظام تعليمي تكيُّفي عرب اإلنرتنت، يساعد الطالب عىل ممارسة الرياضيات وتعلمها.

 التعلم عن ُبعد( )هاين زايد؛
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التصميم "يلجأ كثري من املعلمني إىل ما يسمى  خمتلفة:تقديم املحتوى التعليمي بطرق  –

مادة تعليمية حتقق األهداف بكفاءة عالية. (، إلعداد Instructional Design) "التعليمي

ويقوم هذا التصميم عموما عىل دراسة االحتياجات التعليمية للطالب، وحتديد 

األهداف والوسائل املناسبة لتحقيقها، وأدوات لقياس مدى التعلم والتغذية الراجعة. 

علم وغريها، والت ASSUREو ADDIEومن النامذج املستخدمة يف التصميم التعليمي 

 اإللكرتوين(التعلم  اخلطيب، حتديات اجلانب. )معناإللكرتوين ليس استثناء يف هذا 

أطلقت بعض املنصات جمموعة من املوارد املجانية لدعم صحة وسالمة الطالب  –

واملوظفني يف املدارس التي ال تزال مفتوحة للطالب مع اآلباء الذين هم من العاملني 

ن للجميع استخدامه للبقاء آمنني ويمكنهم تنزيله عىل الرئيسيني. وهو مورد مفيد يمك

Twitter .(Holly Branson) 

واستخدامها بشكل متزايد: نحن نعلم أن  واختبارها "التعلم املختلط"جتربة طرق  –

وأن التعلم وجها لوجه  تفاعلية،أساليب التعلم األكثر جاذبية هي تلك التي تكون أكثر 

أن التعلم املختلط يمكن أن يعتمد عىل  ونعلم أيًضا اإلنرتنت،أفضل من التعلم عرب 

أفضل ما يف العاملني وخيلق جتربة تعليمية أفضل من التعلم وجًها لوجه. أعتقد أنه من 

املمكن متاًما أن نتمكن من التفكري يف إعادة التوازن بني املزيج وجهًا لوجه وعرب 

تخدام هذه األدوات عرب اإلنرتنت اإلنرتنت. سيبدأ املعلمون يف االبتكار والتجربة باس

 Rebeccaوقد يرغبون يف االستمرار يف التدريس عرب اإلنرتنت نتيجة لكل هذا. )

Winthrop) 

حيث يبحث  أوسع:تنظيم مواد للتدريس والتعلم ذات جودة واستخدامها عىل نطاق  –

ات املعلمون عن معلمني آخرين باإلضافة إىل مصادر موثوقة للمساعدة يف تنظيم أدو

تعلم عالية اجلودة عرب اإلنرتنت. فلقد أنشأ البعض صفحات جديدة تسمح للمعلمني 

ومل يقترص األمر عىل  املجانية.واآلباء ومقدمي الرعاية بالوصول إىل املواد التعليمية 
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بل حاول اآلباء ومقدمو الرعاية اآلخرون إعادة احلياة إىل التعلم، ونحن نعيش  املعلمني،

الذي يربط الشباب بالعلامء والباحثني واملعلمني ورواة  Explorer Classroomنموذج 

 (Rebecca Winthropالقصص. )

فرصة إلعادة التفكري يف  COVID-19إعادة التفكري يف املعتقدات؛ فيمكن أن تكون  –

املعتقدات الغربية السائدة واملنترشة حول الرباءة، كمثالية الطفولة الشاملة. يمكننا خلق 

 زيد من احلوار املفتوح حول حقوق األطفال وقدراهتم.مساحة مل

إن الوباء العاملي هو تذكرة قوية بأنه ال يوجد طفل معفى من املشاعر والتجارب الصعبة  –

، ألنه ال يوجد أحد حمصن؛ حتى اآلباء الذين يمتلكون أكرب قدر من املوارد املالية 

 COVID-19بالكامل من تأثريات والثقافية وحتى السياسية ال يمكنهم محاية أطفاهلم 

 Julie Garlen ,Coronavirus isn’t the end of العميقة والواسعة االنتشار.)

‘childhood innocence) 

 فرص التقنية -2

ت يف حياتنا اليومية أصبحت واقعا العوملة الرقمية التي شهدناها، أوحت لنا بأن التقنيا –

-E)ين دفع باملؤسسات التعليمية للتحول إىل التعلم اإللكرتو ملموسا. وهذا ما

Learning) كبديل طال احلديث عنه واجلدل حول رضورة دجمه يف العملية التعليمية؛ ،

خاصة بعد أن تأثرت العملية التعليمية بشكل مبارش بأمتتة الصناعة وتطور تكنولوجيا 

 Internet of)" إنرتنت األشياء"و "(Artificial Intelligence) الصناعيالذكاء "

Things)ات التي اقتحمت معظم أشكال حياة اإلنسان ، وكذلك ثورة تكنولوجيا املعلوم

 .وأصبحت جزءا أصيال منها

والذي يتميز بتعلقه بأجهزة اهلاتف الذكية واستخدام التطبيقات  "إكس"فبني اجليل املسمى 

املختلفة، وبني احتياج الصناعة كوادر ماهرة تكنولوجيًا؛ أصبح دمج التكنولوجيا يف العملية التعليمية 

يشكل عامال  "إكسجيل "توجهًا عامليًا. وأصبح توفري املادة التعليمية من خالل األجهزة املحمولة لـ
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حمفزا للتعلم بدالً من االكتفاء بالدراسة التقليدية، فبها ينّمي معرفًة ومهارات مناسبة تؤهله لتلبية 

 )معن اخلطيب، حتديات التعلم اإللكرتوين( احتياجات سوق العمل.

ية أن اجلامعات العاملية قد تلجأ إىل زيادة قدرهتا االستيعابية من الكفاءات التدريسية لتلب

وهذه الكفاءات املرشحة لالستقطاب موجودة  .متطلبات األعداد املتزايدة من الطالب املنتسبني إليها

يف العامل كام هي موجودة يف العديد من اجلامعات العربية، ومنها اجلامعات يف األردن، ما يعني أن 

يمكن أن تفتح هلا الفرص الكفاءات العربية واألردنية، بام فيها الكفاءات التي تعمل يف جامعاتنا، 

حممد أبو محور، عوملة التعليم:  (للتدريس عن ُبعد يف جامعات عاملية، سواء يف الغرب أو الرشق.

 التحديات والفرص(

التقنيات االفرتاضية التي حولت بدورها العامل الواقعي برمته إيل عامل افرتايض متكامل  –

التكنولوجيات و التقنيات احلديثة كان فأكرب املستفيدين من كل تلك  األبعاد واألهداف؛

بالدرجة األويل قطاع التعليم العايل و البحث العلمي بحيث زادت مؤخرا استخدامات 

 (فؤاد الصباغ)تطبيقات القاعات االفرتاضية و التعليم عن بعد داخل أغلب املؤسسات.

اإلذاعة والتليفزيون من األدوات التي ال ينبغي االستهانة بجدواها كذلك. ويمكن  –

االستفادة من امليزات التي توفرها لنا شبكات التواصل االجتامعي، مثل واتساب أو 

الرسائل النصية القصرية، يف متكني وزارات التعليم من التواصل بفعالية مع األهل 

يدهم باإلرشادات والتعليامت وهيكل عملية التعلُّم، مستعينة باملحتوى واملعلمني، لتزو

املقدم عرب اإلذاعة أو التليفزيون. فال يقترص التعلُّم عن بعد عىل استخدام اإلنرتنت فقط، 

ولكنه ينطوي عىل تعلُّم يعتمد عىل جمموعة متنوعة من الوسائط التي تكفل وصوله إىل 

 ، التعليم يف زمن فريوس كورونا(خايمي سافيدرا) .مأكرب عدد ممكن من طالب اليو

ويبقى التلفزيون األداة الرئيسية للتعليم عن بعد للعائالت التي ال متلك كمبيوترات، وتبّث يف 

لدروس عرب موقع إلكرتوين تابع للوزارة يتم املغرب الذي يضّم ثامنية ماليني طالب، القناة العامة ا

 .مليون طالب كل يوم 1.2تعزيز حمتواه بشكل يومي ويدخله حوايل 
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ويف تونس تستعد املؤسسة الرتبوية إلطالق القناة الرتبوية الوطنية، كام ستقوم اإلذاعة الوطنية 

 .أيضا ببث دروس ملعاضدة جهود الوزارة والقناة

من حيث عدد السكان يف العامل العريب، والذي يملك نصف طالبه البالغ ويف مرص، البلد األكرب 

مليون طالب قدرة الوصول إىل اإلنرتنت، أعلنت وزارة التعليم أهنا ستلجأ إىل التلفزيون  22عددهم 

 "زوم"قريبا لتقديم الدروس. بينام يستخدم أساتذة يف الضفة الغربية املحتلة تطبيق التواصل عرب الفيديو 

 تعليم األطفال عرب اإلنرتنت( ،راضية القيزاين تلميذ دفعة واحدة.) 100ح الدروس ألكثر من لرش

املهارات الرقمية لدى املعلمني يف بعض البلدان. وإدراك حمطات اإلذاعة زيادة  –

والتليفزيون الدور املحوري املنوط هبا يف مساندة األهداف التعليمية الوطنية، ومن ثم 

الدفع كام هو مأمول باجتاه حتسني جودة براجمها، مع استيعاهبا ملا يناط هبا من مسؤولية 

شاركة األهل يف العملية التعليمية ألبنائهم، وستكتسب اجتامعية كبرية. وستزداد م

وزارات التعليم فهاًم أوضح للفجوات والتحديات )يف إمكانية االتصال، واملعدات، 

ودمج األدوات الرقمية يف املناهج الدراسية، وجاهزية املعلمني( الكائنة يف استخدام 

شأن ذلك كله أن يعزز منظومة  التكنولوجيا بفعالية، وستتخذ إجراءاهتا حيال ذلك. ومن

 التعليم املستقبلية يف البلدان.

 فرص الطالب واملعلمني وأولياء األمور واإلداريني:-3 -3

يمكن أن يسهم التعليم يف محاية األطفال والشباب؛ فهو يساعدهم عىل التكيف أو احلفاظ  –

ع ما ُيرجى من إىل حد ما عىل األوضاع الطبيعية أثناء األزمات، والتعايف برسعة أكرب م

اكتساب بعض املهارات اجلديدة املفيدة )أي اكتساب مهارات التعلم عن بعد، ومزيد من 

اتقان املهارات الرقمية متى دعت احلاجة لذلك(. عالوة عىل ذلك، يف بعض البيئات التي 

تقل فيها القدرات، غالًبا ما تكون املدارس هي اهليكل احلكومي الدائم الوحيد يف القرى 

ريفية ويمكن استخدامها كمراكز مؤقتة لالستجابة لألزمات. ويمكن أيًضا تدريب ال

املعلمني، وهم غالًبا من األشخاص األكثر تعلياًم يف املناطق التي يصعب الوصول إليها، 
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)كاليويب، تيغران، تقرير البنك  للعمل كمتتبعني للمخالطني ومنارصين حلمالت التوعية.

 الدويل(

خاصة بعد بداية التعلم عن  من أبنائهم، مما يوطد عالقتهم أكثر باملدرسة،اقرتاب اآلباء  –

بعد وأصبح الكثري يكتشف أشياء يف أبنائهم مل يكن يعلمها من قبل مما جيعل التجربة 

 فرصة هلم؛ لالقرتاب أكثر من أبنائهم ويعرف كيف يتعلمون.

ب يف االستجابة للواجبات وأفادت دراسات يف قطر بأن االهتامم من قبل األهايل والطال –

يف مجيع التقييامت والواجبات، وقد تم توزيع أرقام  ٪95والتقييامت األسبوعية بلغت 

 منسقي املواد يف رسائل نصية عىل أولياء األمور، للتسهيل عليهم يف متابعة تعلم أبنائهم.

 )شوقي مهدي، فرص وحتديات جتربة التعلم عن بعد(

 مزيد من االحرتام والتقدير والدعم لدورهم املهم يف حصول املعلمني واملدارس عىل –

املجتمع: هناك يشء سحري يف هذا االرتباط الشخيص، وهو االرتباط بني املعلمني 

وطالهبم. احلصول عىل هذا التواصل وجهًا لوجه مع املتعلمني والقدرة عىل دعمهم عرب 

 (Rebecca Winthropيصعب تكراره يف بيئة التعلم عن بعد. ) مهاراهتم الفريدة،

 الفرص االجتامعية -4

توفر هذه األزمة أيًضا فرصة مهمة لنا ملعرفة املزيد عن املبادئ األساسية التي يقوم عليها  –

التغيري التحوييل واسع النطاق، كام هو مطلوب يف العديد من أنظمة التعليم حول العامل. 

واألمل هو أن نتمكن من اخلروج من هذا الوباء بمزيد من األدلة والدروس املستفادة 

وسيع تأثري التدخالت االجتامعية الفعالة وإدخال طرق جديدة للعمل داخل حول كيفية ت

)جيني بريملان روبنسون للجميع. أنظمتنا التعليمية لتوفري فرص تعليمية عالية اجلودة 

 ومويل كريتس، أزمة كورونا وانعكاساهتا(

فكرة أننا نستطيع العمل من  ستساعد هذه األزمة البرشية عىل التقارب عرب احلدود:- –

أعتقد أهنا فرصة لقطاع التعليم ليوحد ويقيم عالقات عرب البلدان  مًعا.خالل أي يشء 
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أننا متكنا من  األزمة،والقارات، ويشارك حًقا ما ينجح بطريقة عاملية. ال أعتقد، قبل هذه 

 بذلك.القيام 

– (Rebecca Winthrop) 

جتمعات التعليمية وحتسني مواد التعلم: أنشئت نمو التعاون بني املعلمني وبني امل - –

منصات كثرية ملشاركة املوارد للمعلمني، بام يف ذلك املوارد املتعلقة بالفريوس التاجي. 

، حيث Khan Academyو Teachers Pay Teachers هناك منصات أخرى أيًضا، مثل

للمعلمني القيام  يمكن للمعلمني رؤية ما فعله اآلخرون. أحد أهم األشياء التي يمكن

وتكوين جمتمع عرب اإلنرتنت، ومشاركة  هبا اآلن هو االعتامد عىل ما يفعله اآلخرون،

 (Rebecca Winthrop) .العبء، وتسهيل األمور عليهم

إن الوباء العاملي هو تذكرة قوية بأنه ال يوجد طفل معفى من املشاعر والتجارب الصعبة ، ألنه ال يوجد 

اء الذين يمتلكون أكرب قدر من املوارد املالية والثقافية وحتى السياسية ال يمكنهم أحد حمصن؛ حتى اآلب

 Julie Garlen العميقة والواسعة االنتشار.) COVID-19محاية أطفاهلم بالكامل من تأثريات 

,Coronavirus isn’t the end of ‘childhood innocence) 

 وقائية وعالجية اسرتاتيجيات: خامساً  

 للتعامل مع هذه األزمة، منها: اسرتاتيجياتاقرتح تقرير البنك الدويل عدة 

 • تعزيز مستوى التأهب مع إبقاء املدارس مفتوحة: يشمل هذا األمر فرض إجراءات وقائية

يف املدارس ودعمها )أفغانستان(؛ ووضع بروتوكوالت لتعامل املدارس مع األمراض 

واستخدام البنية التحتية للنظام التعليمي  ؛وبيالروسيا( واحلاالت املحتملة )مرص، وروسيا، 

 ؛وسرياليون( وموارده البرشية للتصدي النتشار العدوى يف املجتمعات املحلية )ليبرييا، 

واحلد من االتصال اجلسدي عن طريق تقليل األنشطة االجتامعية واألنشطة خارج املناهج 

 .الدراسة )سنغافورة، وروسيا(
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 •:باللجوء إىل عزل مناطق العالج، اختارت بعض احلكومات  اإلغالق االنتقائي للمدارس

إغالق املدارس املحلية كإجراء مؤقت )اهلند عىل سبيل املثال(. يف نصف احلاالت حتى اآلن، 

 .رأينا هذه النُهج املحلية تتوسع جغرافًيا الحًقا )الربازيل، واهلند، وكندا، وأسرتاليا(

 • اخليار األكثر استخداًما عاملًيا(: مع انتشار فريوس إغالق املدارس عىل املستوى الوطني(

تعلن العديد من البلدان عن إغالق املدارس عىل املستوى الوطني.  ، (COVID-19) كورونا

عىل الرغم من أهنم عىل ما  -والواقع أن الكثريين يشعرون بالقلق من أن األطفال والشباب 

دالت الوفيات بينهم أقل بكثري من الفئات يبدو أقل عرضة لإلصابة بالفريوس بل وُتعد مع

قد يكونون حاملني للمرض، مما يعرض أفراد أرسهم األكرب سنًا للخطر يف  -األخرى 

 .املجتمعات املحلية يف مجيع أنحاء العامل حيث تنترش األرس املتعددة األجيال

 -العديد من  االستعانة بمصادر التعلم والتعليم عن بعد للتخفيف من فقدان التعلم: جلأ

البلدان إىل التعلم عن بعد كوسيلة للحد من الوقت الضائع يف املدارس )عرب اإلنرتنت 

بالكامل يف الصني، وإيطاليا، وفرنسا، وأملانيا، واململكة العربية السعودية؛ واهلواتف املحمولة 

صال، ُتعد معرفة أو البث التليفزيوين يف فيتنام، ومنغوليا(. باإلضافة إىل البنية التحتية واالت

املدرسني واإلداريني باألدوات والعمليات الالزمة أيًضا عوامل رئيسية يف توفري التعلم عن 

بعد )سنغافورة(. وترسل بلدان أخرى الدروس إىل األطفال يف منازهلم كواجبات منزلية 

مع  ألف حساب جلميع املعلمني وأولياء األمور، 800)لبنان(. يف بلغاريا، أنشئ أكثر من 

تعبئة دور النرش إلتاحة الكتب املدرسية واملواد التعليمية يف حمتوى رقمي للصفوف من األول 

 إىل العارش، وستبث قناتان برامج تعليمية عىل التليفزيون الوطني. 

كام اقرتحت جمموعة البنك الدويل التحرك دعاًم للتعلم املستمر، فمن املمكن احلد من الرضر، 

املمكن ذلك عىل صعيد السياسات يف ثالث  نوم .التعايفمن رحم مرحلة  بل خلق فرصة جديدة

ينبغي . حيث وضحت أنه التحسني والترسيع، وإدارة االستمرارية، والتكيفمتداخلة هي: مراحل 

ألنظمة التعليم، يف معرض تنفيذها هلذه السياسات، أن تسعى إىل التعايف من دون أن تعيد تكرار أخطاء 
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ن الوضع قبل تفيش اجلائحة يف العديد من البلدان يتسم بتدين مستوى التعلم، وارتفاع املايض، حيث كا

 البناء إعادة ”أجلالفرصة سانحة اآلن أمام البلدان من وأن  .نسب عدم املساواة، وبطء وترية التقدم

 منطلقاً  األزمة من للتعايف تتبعها التي األنجع االسرتاتيجيات من جتعل أن فبإمكاهنا: “أفضل نحو عىل

لرتبية، والتكنولوجيا، والتمويل، ومشاركة وا التقييم، مثل جماالت يف األجل طويلة حتسينات إلدخال

 أولياء األمور.

 :لالوباء، تشماملبادئ الرئيسية لالستجابة هلذا  ضكريتس( بعواقرتحت )جيني روبنسون ومويل 

التعلم التكراري التكيفي: فاملرونة والقدرة عىل التكيف أمران حاسامن يف وقت تتكشف فيه  .1

ويتعني عىل األرس واملجتمعات والقادة التكيف باستمرار مع واقع جديد  برسعة،األحداث 

عىل أساس يومي. وقد أبرز هذا الوضع يف املقدمة تقديًرا أعمق ألمهية البيانات املوثوقة 

مع االعرتاف بحدود البيانات احلالية يف متثيل  القرار،جلودة يف الوقت املناسب لصنع والعالية ا

 النطاق احلقيقي ألزمة رسيعة التحول.

إرشاك جهات فاعلة متعددة: أبرزت هذه األزمة الدور األسايس للحكومة يف االستعداد  .2

خاصة األكثر هتميًشا؛ لألزمة واالستجابة هلا، وضامن تلبية االحتياجات األساسية لألفراد، 

ومن واجب احلكومة تقديم اخلدمات االجتامعية وشبكات األمان واالستثامرات يف املنافع 

أكد الفريوس أيًضا أن احلكومات غري قادرة عىل  نفسه،العامة العاملية واضًحا. لكن يف الوقت 

امعية للجهات معاجلة هذه األزمة وحدها. إذ تتطلب إدارة حالة من هذا النطاق اجلهود اجل

 الفاعلة كلها.

مشاركة املعرفة والتعلم من بلد إىل بلد: إذا كان هناك وقت للتعلم من بعضنا البعض وجتنب  .3

ما نقول إننا جمتمع عاملي، لكن األزمة جعلت هذه الكلامت  ااآلن؛ غالبً تكرار األخطاء، فهو 

بتسوية امللعب. فالبلدان الغنية غري قادرة  COVID،19قام  النواحي،أكثر واقعية. يف بعض 

عىل عزل نفسها من فريوس ال حيرتم احلدود أو يميز عىل أساس الوضع االجتامعي 
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واالقتصادي أو اجلنس أو العرق أو الدين. لدى البلدان ذات الدخل املرتفع الكثري لتتعلمه 

 لنزوح اجلامعي.من جتارب البلدان منخفضة الدخل التي تعاملت من قبل مع واقع ا

 توصيات مقرتحة :سادساً 

سيواجه اجلميع من احلكومات وأولياء األمور واملعلمني حتديات كبرية ملواكبة هذا التحول 

والكثري من  الكافية،املفاجئ الذي سيستمر لفرتة ال يعلمها إال اهلل، إال أنه بالتخطيط املناسب واملرونة 

 اإلبداع والعزم يمكن التغلب عىل كثري من العقبات. ومنها:

  تطوير مهارات حل املشكالت وإدارة األزمات ومهارات التفكري ومهارات التواصل، فهي

أن يصبح املواطن  أن يستهدفوالبد  أهم الركائز ألي تعليم يريد النجاح ويتسم باملرونة،

عن ذاته بطرق متنوعة فالتعليم  الوسائل، والتعبريل بكافة قادرا عىل حل املشكالت، والتواص

ال حدود له. وال يقف عند وجود الطالب بني جدران املدرسة فقط ويستطيع الطالب التعلم 

 يف أي وقت.

  احلاجة إىل اإلبداع الرتبوي: مثال، يمكن أن يكون تكييف املنصات املتاحة حالًيا لالستخدام

تفاق مع رشكات االتصاالت عىل إلغاء تكلفة الوصول إىل املواد عىل اهلواتف الذكية أو اال

 .التعليمية عىل موقع تابع لوزارة التعليم أو كليهام جزًءا من جهود التخفيف من حدة األزمة

  التأهب أمر حاسم؛ فعىل الرغم من وجود سيناريوهات خمتلفة، يفرتض العديد منها أن انتشار

وجات، مما يعني أن عملية التصدي له جيب أن تكون فريوس كورونا سيحدث عىل شكل م

بمجرد  "التكيف"دورية. البدء بوضع خطط لالستجابة. وهذا من شأنه أن يسهل عملية 

حدوث األزمة والتقليل من تأثرياهتا السلبية إىل أدنى حد ممكن. ويمكن أن تتضمن اخلطة 

الت ممارسات النظافة استحداث بروتوكوالت لعمليات الفحص داخل املدارس، ونرش مح

العامة، وفرض إغالق املدارس، وتوفري التعلم عن بعد، واستخدام املدارس املغلقة ألغراض 

 .الطوارئ، وما إىل ذلك
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  حيث "التعايف"مع انحسار مرحلة الطوارئ، يمكن للمجتمعات املحلية االنتقال إىل وضع ،

تنفذ احلكومات سياسات وتدابري لتعويض الوقت الضائع. وقد تتضمن النُهج املتبعة 

تعديالت عىل اجلدول الزمني للعام الدرايس مع إعطاء األولوية للطالب يف الصفوف التي 

 ة، واالستمرار يف التعلم عن بعد بالتوازي مع املدارس. تستعد المتحانات مصريي

من األمهية بمكان العمل املشرتك بناًء عىل اخلربة املكتسبة من حاالت التفيش السابقة 

)السارس، واإليبوال، وغريمها( لدعم احلكومات يف فهم اخليارات املتاحة. ويمكن ملسؤويل التعليم 

مة كفرصة الستحداث نامذج تعلم جديدة يمكن أن تصل إىل وواضعي السياسات استغالل هذه األز

 اجلميع، والتأهب حلاالت الطوارئ، وجعل النظام التعليمي أكثر قدرة عىل الصمود يف وجه األزمات.

  اإلسهام يف تعزيز ودعم وصول مجيع املواطنني لألدوات التكنولوجية الالزمة لتسيري العملية

لم عن بعد بجودة وتكلفة مقبولة تعزز مبادئ املساواة يف التعليمية سواء للتعليم أو التع

الفرص والعدالة االجتامعية واحلق يف التعليم للجميع باختالف مستوياهتم االجتامعية 

واالقتصادية وبناء خطة طويلة املدى لتحقيق هذه األهداف ودعم فكرة التحول الرقمي يف 

ة يف العملية التعليمية وليس فقط يف القطاع القطاعات املساندة واخلدمات اللوجستية املساعد

 )منى املرصي، حتوالت التعليم التقليدي( .التعليمي

  لن يكون خياًرا بعد اآلن ،  "الوضع الطبيعي"سيجد العديد من أنظمة التعليم أن العودة إىل

من  وهو ما قد يكون أداة مهمة لتحفيز حتويل النظام الذي تشتد احلاجة إليه يف أجزاء كثرية

 (Rebecca Winthrop العامل.)

ينبغي  األخرية، الاملرجح أن تكون  ومن غري ومفاجئة،إن أزمة الفريوس التاجي صدمة عميقة 

لدان املنخفضة للحكومات أن تغفل عن التحدي الطويل: ضامن تعليم مجيع األطفال والشباب يف الب

ولنتأكد من متويل األنظمة املدرسية بشكل  وآمن،مستقبل صحي ومزدهر  ءالدخل؛ لبناواملتوسطة 

 (Christopher J. Thomasاملعلمني. )ومحاية  التكنولوجيا،واالستفادة الذكية من  كاٍف،
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