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م عن ب  
 
وإمكانية  إلاتتفادة منها في دولة  19ستراتيجي في تتفنلندا في مجابهة أزمة كوتتفيد إعد كخيار التعل

 (دراسة مقارنة)الكويت 

Distance Learning As a Strategic Option in Finland in Confronting Covid 19 Crisis and its 

Possibility to Benefit from it in The State of Kuwait (A Comparative Study) 

 الكويت -وزارة التربية -سامي مجب  العنزي .د

 الكويت -وزارة التربية -عيد ةمود السعيدي. د

Email: aakw2016@gmail.com 
 

م عن بُ استهدفت الدراسة التعرف : امللخص
ُ
وإلافادة منها في  15عد في  فنلندا ومجابهة أزمة كوفيد على واقع التعل

م عن بعد: وتناولت الدراسة عدة محاور تضمنت, واتبعت الدراسة املنهج املقارن  ,دولة الكويت
ُ
وفيروس كورونا , التعل

م عن بُ , (15كوفيد )
ُ
 , عد في دولة الكويت والرابعوواقع التعل

 
وخلصت . 15مجابهة فنلندا لنتائج أزمة كوفيد وأخيرا

م عن بُ الدراسة إلي تقديم 
ُ
 في تطوير السياسيات التربوية التي تخدم عملية التعل

 
 عدتوصيات تساعد على املض ي قدما

       . ومجابهة ألازمات في دولة الكويت

م عن بُ : تتفتتاةيةالكلمات الا 
ُ
 . الكويت, جائحة كورونا, فنلندا, عدالتعل

 

Abstract: The study aimed to identify the reality of distance learning in Finland and confront the results of 

Covid 19 crisis and benefit from it in the State of Kuwait. The study followed the comparative approach 

and the study dealt with several axes: distance learning, Corona virus (Covid 19), the reality Finland's 

response to the results of the Covid 19 crisis. The study concluded by providing recommendations that 

help advance the development of educational policies that serve distance learning and confront crises in 

the State of Kuwait. 

Key Words: distance learning, Finland, Corona virus, Kuwait.  
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 :مقدمة

م عن بُ  يعد
ُ
من أكثر املستحدثات التي أفرزتها تكنولوجيا التعليم إلالكتروني ( Learning Distance)عد التعل

 عن السياق التقليدي للتربية وأنظمتها؛ باعتباره موقففي املمارسة التربوية في العقود ألاخيرة كونه خرج 
 
 تعليمي ا

 
 تعلمي ا

 
 ا

 عن املصدر
 
 وجغرافيا

 
على أن يتم التعلم بطريقة تفاعلية من خالل نقل املعلومات من , ينفصل فيه املتعلم فيزيائيا

 على الوسائط التعليمية التقنية وتكنولوجيا 
 
 .الاتصال إلالكترونيةمصدرها إلى املتعلم حيث يوجد, اعتمادا

م عن بُ 
ُ
 عد تغيرات في ألاسلوب التنظيمي لعملية تقديم املعلومات لعل أبرز وعليه فقد أفرز التعل

 
ها وأكثرها وضوحا

م عن بُ و ر أنه لم يعد مش
ُ
 حضور الطالب إلى املدرسة على فترات منتظمة, نتيجة لذلك اقتض ى التعل

 
عد وجود طا

 (.13ص,  0227بيتس,)املؤسسات التعليمية التقليدية مؤسسات تختلف عما هو قائم لدى 

وبعد أن ضربت جائحة كورونا معظم دول العالم وعطلت الحياة قررت جميع الدول تعليق الدراسة في 

عد, وقد أصبح املدارس والجامعات للحفاظ على سالمة املواطنين واتجهت الدول إلى مواصلة العملية التعليمية عن بُ 

م عن بُ 
ُ
اليوم ضرورة ووسيلة لتمكين ماليين الطالب إلى املؤسسات التعليمية ويبدو أن أزمة جائحة كورونا  عدالتعل

 
 
وقد أعلنت العديد من املدارس والجامعات أنها  ,مستمرة وال يلوح باألفق عودة الطالب إلى املؤسسات التعليمية قريبا

م عن بُ 
ُ
 (. 312ص, 0202الحسيني, )وعدم تأثرها باألزمة , ليميةعد من أجل استمرارية العملية التعستعتمد على التعل

رغم التحديات القانونية , ثر جائحة كوروناإعد وكانت دولة الكويت ضمن الدول التي لجأت للتعليم عن بُ 

ذلك نقص البنية التحتية التكنولوجية  ىهذا النوع من هذا التعليم أضف إلوالدستورية  والتقنية التي كان يواجهها 

كما كشفت جائحة كورونا نواقص التعليم , إلانترنتألف متعلم عبر  722في تدريس أكثر من  رى عقيدات الكبوالت

هذه الجائحة وهذا ما أكده وزير التربية الكويتي في املؤتمر التربوي الدولي الثاني الذي  إبانالكويتي وعيوبه وارتباكه 

حيث صّرح أّن الجائحة شلت الحركة وأجبرتنا على التباعد , العربيينظمه املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج 

, املؤتمر الدولي الثاني للمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربي)وأغلقت املؤسسات التعليمية واملدارس 

0202  .) 

م عن بُ 
ُ
والتحديات التي واجهت , عد في كل من دولة الكويت وفنلندالذا تتناول الدراسة الحالية مقارنة التعل

 . هذا النوع من التعليم والخروج بتوصيات لإلفادة منها من الكويت

 :مشكلة الدراسة

, حيعععععث تععععععم تعطيعععععل جميععععععع أكورونععععععا الععععععالم كلعععععه دون اسععععععتثناء و ضعععععربت جائحعععععة 
 
صعععععابته بالشعععععلل التععععععام تقريبعععععا

ولم تكن الكويت استثناء , والقطاع الخاصتعطيل مؤسسات الدولة كذلك مراحلها و  بمختلفاملؤسسسات التعليمية 

 .توقفت املؤسسات التعليمية فيهاقد عن ذلك ف
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م عععن بُ 
ٌ
, جائحععة كورونععا عععد ملواجهععة مشععكلة تعطععل الدراسععة بسععببوتوجهععت العديععد مععن دول العععالم إلععى الععتعل

م عن بُ  توقد واجه
ُ
ر البنيعة التحيعة الالزمعة عد نتيجة ععدم تعوافهذه الدول العديد من املشكالت عند استخدام  التعل

ن لعم تجععرى يوفعي حععدود علعم البععاحث, مععن التعلعيمأو عععدم الخبعرة الكافيعة للتعامععل معع هععذا النعوع , لهعذا النعوع مععن العتعلم

م ععن بُ 
ٌ
ومنهعا تجربعة فنلنعدا ومحاولعة إلافعادة منهعا لنجعاح تجربعة  , ععدأي دراسة حعول التجعارب الدوليعة الناخحعة فعي العتعل

م عن بُ 
ُ
 . مما دعم الحاجة إلى إجراء هذه الدراسة, في دولة الكويت عدالتعل

 : وتحاول الدراسة الحالية إلاجابة عن التساؤالت التالية

م عن بُ  .1
ُ
م عن بُ , عد ومراحل تطوره وأهدافه ومبرراتهما مفهوم التعل

ُ
 عد  وما أهم ومنصات التعل

 وكيف أثرت على التعليم  , ما هي جائجة كورونا .0

3.  
ُ
 عد في التعليم العام بدولة الكويت م عن بُ ما واقع التعل

م عن بُ  .4
ُ
 عد في دولة الكويت ما هي التحديات التي تواجه التعل

م عن بُ  .1
ُ
 عد ومدى استفادة دولة الكويت منها ما خبرة فنلندا في التعل

 :     أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي

م عن بعد من حيث  -1
ُ
م التعرف على التعل

ُ
مفهومه ومراحل تطوره وأهدافه ومميزاته ومبرراته ومنصات التعل

 .عدعن بُ 

م عن بُ  -0
ُ
 . عد في التعليم العام بدولة الكويت والتحديات التي تواجههالكشف عن واقع التعل

م عن بُ  -3
ُ
 . عد ملواجهة جائحة كوروناعرض خبرة فنلندا في استخدام التعل

 :أهمية الدراسة

 :حالية فيما يليأهمية الدراسة ال تكمن

  ُم عن ب
ُ
عد ودوره في تحقيق أهداف املؤسسات التعليمية وتميزها في أهمية املوضوع التي تتناوله وهو التعل

 .العمل

ولين عن العملية التعليمية في تطوير الخطط والبرامج ؤ هذه الدراسة متخذي القرار واملس قد تفيد -

م عن بُ  ألاساليبو
ُ
 .عدالتي تخدم التعل

  ولين عن تدريب الجهاز إلاداري والعاملين باملدارس لرفع كفاءتهم وقدراتهم العمليةؤ توجه نظر املسيمكن أن . 
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 :منهج الدراسة

 مععععن ( Comparative Education Method)اتبعععععت الدراسععععة الحاليععععة املععععنهج املقععععارن 
 
الععععذي يتضععععمن عععععددا

م  الخطوات تبدأ بالوصف ثم التحليل والتفسير للظواهر التربوية مع
ُ
دراسة السياق الاجتماعي والتاريخي في تطور التعل

ومما يميز املنهج املقارن عن باقي املناهج البحثية هو إمكانية التوصل (. Harold, Max, 2002, 7)عن املقصود بالدراسة 

صععالح للععنظم بنتععائج البحععث إلععى تطبيقععات عمليععة يسععتفيد منهععا الواقععع التعليمععي فينطلععق فععي املقععام ألاول مععن محاولععة إلا 

م ععععن دراسعععة مقارنعععة بهعععدف النهعععوض . التعليميععة القائمعععة
ُ
واهعععتم املعععنهج املقعععارن باإلفععادة معععن نتعععائج خبعععرة فنلنعععدا فعععي الععتعل

بععالتعليم فععي ضععوء الخبععرات الدوليععة, مععع ألاخععذ فععي الاعتبععار العوامععل املختلفععة التععي تقععف وراء نظععم التعلععيم وتفاعلهععا مععع 

لتحليعل   (System Approach)هج املقعارن تسعتخدم الدراسعة بععض إجعراءات معدخل العنظموفعي إطعار املعن. العنظم ألاخعرى 

 
 
 ونوععععا

 
 وإبععراز نعععوا ي القعععوة والضععععف فيعععه وإظهععار املشعععكالت التعععي يواجههعععا كمعععا

 
 نسعععقيا

 
النظععام موضعععوع الدراسعععة, تحلعععيال

 .    وتصميمه مرة أخرى 

 :مصطلحات الدراسة

   م عن ب
 
وسيلة  أيلكتروني ثم نشرها باستخدام إدة إخراج املواد التعليمية بشكل هو نمط يتم فيه إعا: عدالتعل

وبين املتعلمين واملؤسسة التعليمية برمتها حيث يمكن , جل تعزيز الاتصال بين املعلمين واملتعلمينأتقنية من 

(. 72ص, 0218, ألاخرس)للطلبة التفاعل مع املحتوى التعليمي في أي وقت بما يتناسب مع الاحتياجات التعليمية 

 بين املعلم واالباحثان ويعرفه 
 
 مباشرا

 
ملتعلم ويكون من خالل استخدام مواد تعليمية أنه تعلم ال يتطلب تفاعال

م عن بُ تم إعدادها مسبق
ُ
  ويتطلب وجود التعل

 
 .معرفة تقنيات التعلم إلالكترونيعد ا

  د   مرض العاملية بأنه ةالصح تم تعريفه من قبل منظمة: باملرض التعريف(: 19كوتتفيد )كورونا املستجد  ُمعل

ف كورونا فيروس ُيسببه
 

كتش
ُ
 مؤ  امل

 
ن   املرض وهذا الفيروس هذا بوجود علم أّي  هناك يكن ولم , خرا

 قبل املستجّديل

 (. 0202, الصحة العاملية منظمة) 2019 ديسمبر في الصينية ووهان مدينة في الفاشية اندالع

 :الدراسات السابقة

م عن بُ 
ُ
نتائج جائحة كورونا على عد و فيما يلي عرض لبعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التعل

 للترتيب الزمني من ألاحدث إلى ألاقدم, التعلم
 
  : وذلك على النحو التالي, وتم ترتيبها وفقا

ين والتربويين في دولة ألاكاديميالتعرف على تصورات  دراسة استهدفت( 0202)أجرى عبد العزيز والعنزي 

واستخدم الباحثان , راسة الناجمة عن فيروس كوروناالكويت حول التعليم الافتراض ي ملواجهة مشكلة تعطل الد

 أكاديمي( 118)وتم جمع البيانات من خالل استبانة طبقت على عينة تكونت من , املنهج الوصفي
 
 وتربوي ا

 
من العاملين  ا

نة من عي%( 81.5)وأظهرت نتائج الدراسة أن . في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة التربية
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يفضلون استخدام %( 11.0)وأن , الدراسة ضرورة استخدام تقنية التعليم الافتراض ي في ظل تفش ي فيروس كورونا

م املقررات الدراسية
ُ
من عينة الدراسة أهمية تقليص محتوى %( 51.1)ويرى , تقنية التعليم الافتراض ي في تعل

م الطلبةاملقررات الدراسية في حالة استخدام التعليم الافتراض ي في ت
ُ
وجود فروق دالة  كما أظهرت النتائج. عل

 بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول 
 
ه تعزى التحديات التي تواجه استخدامو  أهمية التعليم الافتراض يإحصائيا

 ملتغير املسمى أهمية التعليم الافتراض ي وعدم وجود فروق حول . لصالح إلاناث( إناث -ذكور )ملتغير النوع 
 
الوظيفي وفقا

وأشارت النتائج إلى عدم . لصالح أكاديمي بينما توجد فروق حول التحديات التي تواجه استخدامه, (تربوي  -أكاديمي)

 ملتغير املؤهل العلمي
 
بينما توجد فروق حول التحديات التي تواجه , وجود فروق حول أهمية التعليم الافتراض ي وفقا

توراه؛ كما أشارت النتائج إلى وجود فروق حول أهمية التعليم الافتراض ي استخدامه لصالح ذوي املؤهل ماجستير ودك

 .            والتحديات التي تواجه استخدامه تعزى ملتغيري الخبرة واملحافظة

دراسة استهدفت تحديد مستوى قدرات املدارس على مواصلة  Basiliaia and Kvavadaz (2020)وأجرى 

م عن بُ العملية التعليمية في املدارس 
ُ
بعد جائحة كورونا من خالل استخدام  إلانترنتعد عبر شبكة في شكل التعل

املنصات التعليمية املتاحة مثل البوابة إلالكترونية وفرق مايكروسوفت للمدارس العامة التي يمكن استخدامها 

من طالب وطالبات ( 512)سة والاتصال املباشر, وتم استخدام املنهج الوصفي وكانت عينة الدرا إلانترنتللتعليم عبر 

م عن بُ  سرعة الانتقال: نتائج عدة أهمها جورجيا, وتوصلت إلى ةياملرحلة املدارس في وال 
ُ
إال أن ,عدالسريع نحو التعل

 
 
م عن بعد نظرا

ُ
 ج ليس مصمملوجود منه التعليم التقليدي يظل أكثر فاعلية من التعل

 
 .للتعليم إلالكتروني ا

 أثناء جائحة كوفيد إلانترنتمعرفة ممارسات التدريس عبر  noor, flizah, mazhar  (2020) وتناولت دراسة 

من املعلمين في ( 8)من عينة الدراسة  تكونت, وتم استخدام املنهج التحليلي و في الدراسة النوعية في باكستان 15

أكثر على تنمية رأس املال بينها التركيز  من لى وضع مقترحاتإتان وكانت أداة الدراسة املقابلة وتوصلت الدراسة باكس

املدارس  ملعلمي والتدريب على إدارة الاتصاالت والتكنولوجيا وبرامج الدعم خاصة, والتنمية الشخصية البشري 

 .كأساس لءجيال القادمة

إلى معرفة مستوى الرضا لدى طلبة املرحلة الثانوية حول التعليم zhang, lin  (2020)وتطرقت دراسة 

من طالب وطالبات ( 001)عينة الدراسة  وتكونت, وتم استخدام املنهج الوصفي إلانترنتفتراض ي والتعلم عبر شبكة الا 

 في مدرسة افتراضية في الغرب ألاوسط في الواليات املتحدة ألامريكية و ( 11)املرحلة الثانوية و
 
تم جمع البيانات معلما

يجابية حول إوجود اتجاهات : نتائج عدة أهمها , وتوصلت إلىةمن خالل استبانه طبقت على أفراد عينة الدراس

 ,دوار التربويةألا ا وبشكل ملحوظ بتبني املعلمين يجابيإوارتباط الرضا  ,إلانترنتوالتعلم حول شبكة  التعليم الافتراض ي

 من خالل تبني املعلمين لءدوار إلادارية
 
ريس القائم على شبكة وأكدت الدراسة على أهمية التد, ولكن تم توقعه سلبا

 .من مرحلة الروضة حتى الثاني عشر إلانترنت
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ت إلى الكشف عن تحديات تطبيق التعليم إلالكتروني في مؤسسا( 0202)ة وسعت دراسة ضو ومصرات

عدم وجود  :وتوصلت إلى نتائج أهمها ام املنهج الاستقرائي الاستنباطي, وتم استخدالتعليم الليبية في ظل ألازمات

 ,عف البنية التحتية الالزمة لذلكاللوائح الالزمة الستخدام هذه التقنيات إلالكترونية وضالتشريعات والقوانين و 

سن  وأوصت الدراسة على. يمية الليبيةفضال عن أن التعليم إلالكتروني مازال تحت إلانشاء في املؤسسات التعل

التعليم العالي والتي بموجبها يمكن إجراء دراسات املسح الشاملة لتحديد  التشريعات والقوانين واللوائح من قبل وزارة

 .في ليبيا الصعوبات والتحديات التي ستواجه استخدام التعليم إلالكتروني

أبنائها  تعليم في السعودية ألاسر واجهت التي التحديات عن الكشف إلى( 0202)وهدفت دراسة العتيبي 

 استخدمت( 15كوفيد )كورونا  جائحة ظّل  في السعودية ألاسر واجهت التحديات التي ظّل  في املقترحات واستخالص

  (410) اشتملت على فقد البحث املسحي وعينة الوصفي املنهج الباحثة
 
 العشوائية وتم بالطريقة اختيارهم تم طالبا

 لجمع البيانات وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن الاستبانه استخدام
 
رلصها من بالرغم السعودية ألاسر كأداة  على ح 

قوا أقص ى لم الطالب إّن  الدرا  ي, للعام واستكمالهم أبنائها تعليم استمرار م عن بُ  من ممكنة استفادة ُيحّق 
ُ
 إذ عد؛التعل

ُبل جميع توظيف يتّم  لم  تطبيق ممكنة ومن التحديات التي واجهتهم أّن  صورة بأفضل ُبعد عن للتعليم املمكنة السُّ

 التي املعوقات إعداد مسبق ومن أو تمهيد دون  مفاجئ بشكل املستجّد جاء كورونا جائحة ظّل  في إلالكتروني التعلم

راتو  عدم: ألاسر واجهت
ُّ
, في بعض املناطق اإلنترنتوصعوبة الاتصال ب ,الطالب جميع لدى التكنولوجية ألاجهزة ف

 وأيض التعليم, في الحديثة التقنيات ملهارات استخدام املعلمين توظيف قصور 
 
 وإنتاج لتصميم املرتفعة التكلفة ا

 تفاعليّ  التعليم يكون  التعليمية وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من املقترحات أن البرمجيات
 
  ا

 
 نفس في( ستاذألا  مع متزامنا

 مجان إنترنت شبكة ضافة إلي توفيرباإل  للطالب ذكية أجهزة أو محمول  كمبيوتر أجهزة وتوفير )الوقت
 
 الطالب لجميع ا

ها التعليم مواقع تحسين والطالبات, ل 
عل   أكثر   لج 

 
 .جاذبية

إلى البحث عن سيناريوهات مستقبل التعليم العربي ملواجهة أزمة كورونا , ( 0202)وهدفت دراسة غنايم 

, ألازمة  ةيابنه واستخدمت املنهج التحليلي, وقد أظهرت الدراسة عدة سيناريوهات أولها سيناريو تفاؤلي  ينتهي

وسيناريو واقعي باستمرار ألازمة ملدة سنة أو يزيد يتخللها توفير منصات تعليم وتأهيل املعلمين واحتياطات صحية 

وسيناريو تشاؤمي باستمرار ألازمة  ويتطلب ذلك حسب الدراسة ما تم , ألازمة  إلدارةوتوفير إلامكانات املادية والبشرية 

تخدم قطاع التعليم العربي  تكنولوجية ةيم شبكة معلومات وبنيتقدضافة إلي باإل السيناريو الثاني  إلاشارة إليه في

 و 
 
  تقديم مقررات دراسية تتناسب مع املجتمع املحيط عامليا

 
  وعربيا

 
 .ومحليا

م عن بُ لالكشف عن مدى جاهزية املدارس ( 0215)وتناولت دراسة حناوي 
ُ
عد في محافظة تطبيق التعل

لت إلى من املعلمين, وتوص( 102)عينة الدراسة  وتكونت, وتم استخدام املنهج الوصفي املعلمين من وجهة نظر نابلس 

م عن بعد كانت عالية على صعيد كفايات املعلمين في تطبيق هذا النوع من و مع أن: نتائج عدة أهمها
ُ
قات تطبيق التعل

 . التعليم في مدارس محافظة نابلس
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م عن بُ ( 0218)وطاوي وط باحمدوسعت دراسة 
ُ
عد على ظهور قلق إلى التعرف على مدى تأثير نظام التعل

تلميذ ( 320)على عينة قدرها  ة, وطبقت استباناملستقبل لدى التالميذ, واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي

ق ذات داللة وال توجد فرو , وتلميذة, وقد أظهرت النتائج درجات متوسطة من قلق املستقبل لدى معظم التالميذ

م عن بُ 
ُ
 . عد باختالف الجنسإحصائية في درجات قلق املستقبل بين التالميذ املتمدرسين بمراكز التعل

م عن بُ ( 0217)واستهدفت دراسة عشابي 
ُ
عد التعرف على واقع استخدام الفصول الافتراضية في برامج التعل

واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي, وطبقت , هيئة التدريس من وجهة أعضاء ,في جامعة السودان املفتوحة

عضو هيئة تدريس, وقد أظهرت نتائج الدراسة أهمية استخدام الفصول الافتراضية ( 11)استبانه على عينة قدرها 

م عن بُ 
ُ
بين ( 2.21)عد بالجامعات السودانية, وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى في برامج التعل

وجود صعوبات في استخدام الفصول  ىضافة إلباإل عينة تعزي ملتغيري الخبرة والتخصص استجابات أفراد ال

م عن بُ 
ُ
 .عد بالجامعات السودانيةالافتراضية في برامج التعل

أثر التفاعل بين نمط ألانشطة إلالكترونية وألاسلوب املعرفي  على إلى التعرف( 0217)وسعت دراسة سليمان 

, عدجيا لطالب الدبلوم العامة عن بُ ات التعلم ملقرر التكنولو يلكتروني على تنمية بعض نو القائم على نظام التعلم إلا

 طالب( 80)وطبقت استبانه على عينة قدرها 
 
لى وجود إالنتائج  وأشارتتم توزيعهم على أربع مجموعات تجريبية  ا

ألانشطة املوجهة حقق ط تصميم ن نمأو , لوب املعرفي على الجانب التحصيليعالقة بين نمط تصميم ألانشطة وألاس

فروق ذات داللة إحصائية لدى مجموعتي الطالب املستقلين فيما يخص وجود  عدمكما أظهرت النتائج  ,نتائج فعالة

 .نمط ألانشطة

 : تعقيي عل  الدراسات السابقة 

م عن بُ  يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة
ُ
تائج أزمة نعد و أن معظم هذه الدراسات تناولت التعل

م عن  إلى على التعليم والتعلم وسعت( 15كوفيد )كورونا 
ُ
الخروج بنتائج وتوصيات لالستفادة منها في تحسين التعل

م عن بُ  لىالدراسات في اهتمامها بالتعرف ع وتتشابه الدراسة الحالية مع هذه, عدبُ 
ُ
عد ودوره في تطوير حقيقة التعل

م عن بُ و في وجود معوقات تع( 0215حناوي ) حالية مع دراسةالدراسة الوتتفق  .العملية التعليمية
ُ
كذلك و  ,عدق التعل

 .حداثتهافي الية مع  جميع الدراسات السابقة تتشابه الدراسة الح

تباع الدراسة الحالية اوعدم , في استخدام املنهج املقارن وتختلف الدراسة الحالية مع هذه الدراسات 

 . اختالف أنواعهب لدراسات السابقة املنهج الوصفي حيث استخدمت معظم ا, كأداة لجمع البيانات ستبانةلال 

 :  في الدراسة  طوات السير 

 الدراسة وتحقيق أهدافها جاءت خطة ا أسئلةلإلجابة عن 
 
 : لخطوات التاليةللسير في الدراسة وفقا
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, وصياغة سئلةمن حيث تحديد املشكلة وألا : يتضمن إلاطار العام للدراسة :القسم ألاول من الدراسة .1

وتم عرض هذا القسم في , ألاهداف وألاهمية, وتحديد املنهج, وتحديد خطوات الدراسة, واملصطلحات

 .   الجزء السابق

م عن بُ مفهوم التعيتضمن إلاجابة عن السؤال ألاول للدراسة والذي يشمل  :القسم ال اني من الدراسة .0
ُ
د عل

 .أهم ومنصاتهو  ومراحل تطوره وأهدافه ومبرراته

جائحة كورونا وأثرها  يتضمن إلاجابة عن السؤال الثاني للدراسة والذي يشمل :القسم ال ال  من الدراسة .3

 .    على التعليم

م واقع  يتضمن إلاجابة عن السؤال الثالث والرابع للدراسة والذي يشمل :القسم الرابع من الدراسة .4
ُ
التعل

 .   عد في التعليم العام بدولة الكويت والتحديات التي تواجههعن بُ 

فنلندا في يتضمن إلاجابة عن السؤال الخامس للدراسة والذي يشمل خبرة  :القسم الخامس من الدراسة .1

م عن بُ 
ُ
 .عد ومدى استفادة دولة الكويت منهاالتعل

 :  ويمكن توضيح ذلك كما يلي, مةدوتختتم الدراسة خطواتها بقائمة املراجع املستخ

م عن ب   :القسم ال اني من الدراسة
 
   : عدالتعل

, حيث يكون هذان الطرفان لة تتكون بشكل أسا  ي من املعلم والطالبيمثل التعليم عملية تواصل فاع

معنيين بالتفاعل فيما بينهما سواء على نحو مباشر أو غير مباشر عبر وسائل متنوعة ,و في هذا إلاطار تتم عملية 

, مجملها إلى تعزيز آليات التواصل وسائل تهدف فيفي بيئة مادية مجددة بأطر معينة, ومزودة بأدوات و التواصل 

, و  املضمون التعليمي أكثر ليكون 
 
وبما أن العملية التعليمية  ,ن التعليممن ثم يتحقق على إثر ذلك الهدف موضوحا

راد, فإن بيئات التعلم يفترض أن 
ّ
 (.311ص, 0218, ألاحمري )قدر كبير من املرونة ب تتميزهي عملية متغيرة باط

م عن بُ 
ُ
مي, تحتل فيه وسائل الاتصال و فالتعل

ّ
 و تواصل املتو العد هو موقف تعليمي تعل

 
 أساسيا

 
 في افرة دورا

 
بارزا

وهو بذلك املتعلم, بحيث تتيح فرصة التفاعل املشترك الجغرافي التي تفصل بين املعلم و التغلب على مشكلة الُبعد 

ال يستطيع أن يتفرغ لطلب و , دارس بعيد عن املؤسسة التعليمية تنظيمهما إلىيتمثل في توصيل العلم واملعرفة و 

 (.10ص, 0211, حسنين)له في النظام التقليدي العلم, كما يستطيع زمي

م عن ب   -1
 
 : عدمفهوم التعل

 من انتقال امل
 
م في موقع إقامته أو عمله بدال

ّ
م إلى املؤسسة التعليمية, هو عملية نقل املعرفة إلى املتعل

ّ
تعل

م عبر وسائط و املواد التمبنّي على أساس إيصال املعرفة واملهارات و  هو و 
ّ
أساليب تقنية مختلفة, حيث عليمية إلى املتعل

ستخدم التكنولوجيا من أجل ملء 
ُ
م أو القائم على العملّية التعليمّية, وت

ّ
 عن املعل

 
 أو منفصال

 
م بعيدا

ّ
يكون املتعل
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 لوجه 
 
, عمال إلانسانيةمركز امللك سلمان لء )الفجوة بين كّل من الطرفين بما يحاكي الاتصال الذي يحدث وجها

 (. 14 ,ص 0202

 
 
 تفاعال فإذا

ّ
م عن بعد ما هو إال

ُ
م و التعل

ّ
عل

ُ
ين عن بعضهما زمت تعليمية يكون فيها امل

 
ل م منفص 

ّ
 أو املتعل

 
انيا

 
 
 أو كالهما معا

 
م"و هناك  ,مكانيا

ّ
 " تعليم"و " تعل

 
م عن بعد عرف قديما

ُ
منذ أكثر من مائتي عام  –عن ُبعد كما أّن التعل

 
 
 له مسميات مختلفة وفوائده عديدة على أكثر من صعيدفيما بعد, و  ول العالم, ثم تطّور في عدد من د-تقريبا

 .(0202 ,اليونسكو)

أنه ذلك الفرع من التعليم الذي يغطي مختلف صور الدراسة في كافة ( 020 ص ,0221)يعرفه مصطفى 

ن أو املوجهين في املباشر من املعلميلية التعليمية لإلشراف املستمر و املستويات التعليمية التي ال تخضع فيها العم

م عن 
ُ
قاعات الدراسة املختلفة ولكنها تخضع لتنظيم من املدرسة أو الجامعة أو املعهد الذي يقوم بتنفيذ برامج التعل

 بين الطالب و عد ومن هنا يوضح هذبُ 
 
 .املعلم ا التعريف انفصاال

م عن بعد أنه نهج في التعليم ( 32 ص ,0227,بيتس) يعرفو 
ُ
ليمية أي يستطيع الطالب ليس فلسفة تعو التعل

 ملا يتيحه لهم وقتهم وأن يتعل
 
دون تواصل يت أو العمل أو في مركز تعليمي و في املكان الذي يختارونه في البموا وفقا

م عن بُ و  ستاذمباشر مع ألا 
ُ
 .عديتبين هنا أن التكنولوجيا عنصر مهم في التعل

م بواسطة ويعرف 
ُ
 تزامني وتطبيقاته إلانترنتأنه التعل

 
 على الشبكة العنكبوتية سواء كان تعلما

 
, أو غير تزامني ا

ويوظف طرق وأساليب وتقنيات التعليم التي تتصف باملرونة وتستجيب لحاجاتهم وتناسب قدراتهم والفروق الفردية 

 (. 10ص, 0211, عبد املجيد والعاني)

م في موقع  عربية للتربية والثقافة والعلوموتم تعريفه من قبل املنظمة ال
ّ
أنه عملية نقل املعرفة إلى املتعل

 من انتقال امل
 
م إلى املؤسسة التعليمية, و إقامته أو عمله بدال

ّ
املواد مبنّي على أساس إيصال املعرفة واملهارات و  هو تعل

م عبر وسائط و الت
ّ
  (.14ص , 0202, مركز امللك سلمان) أساليب تقنية مختلفةعليمية إلى املتعل

م عن بُ ومما سبق ذك
ُ
كوسيلة  في دول العالم املتقدمة والناميةعد أحد أساليب التعليم املتبعة ره يتضح أن التعل

عليم في متناول الجميع  حتى يكون الت نشر العلم على نطاق واسع ىملة  للتعليم التقليدي  وتهدف إلتعليم داعمة ومك

 .دون قيود

م عن بعد  -2
 
 :مراة  تطور التعل

م عن
ُ
على  1705في عام  ةياكانت  البدمتّد ألكثر من مائتي عام, و , بل يعد في العصر الحديثبُ  لم يبدأ التعل

 أسبوعية عبر صحيفة  Caleb Philipsيد 
 
 ( Correspondence Class" )بوسطن جازيت"حيث كان يقّدم دروسا
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م الراديو لهذا الغرض عام  تقديم عدد من حيث بدأت جامعة بنسلفانيا العريقة في  1500ثم اسُتخد 

 Instructionalأسمتها  1518إذ أطلقت جامعة ستانفورد مبادرة عام  ز ااملقّررات عبر جهاز الراديو, ثم أجهزة التلف

Television Network the Stanford ب الهندسة عبر قناة تلفزيونيةلتقديم مقررات لط
ّ
دخل  1580وفي عام  ال

كان الانتشار ألاوسع مع ظهور شبكة  1550في عام , و( Computer Assisted Instruction)  الكمبيوتر املجال التعليمي

م إلانترنت
ّ
 أّنها أنظمة مغلقة ال تخدم  ,Blackboard , canvas 1555عام ( LMS), حيث بدأ ظهور أنظمة إدارة التعل

ّ
إال

مين
ّ
  .جميع املتعل

 MIT Open Courseت املفتوحة أطلق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مبادرة املقّررا 0220في عام و

Ware   0222  مليون  71) 0220ثم أكاديمية خان عام  ,(دولة  011مليون مستفيد من  11مقرر مجانّي يستفيد منه

 .(0202 ,اليونسكو)املنّصات التعليمية نا نعيش عصر التعليم املفتوح و دأباختصار ب( مستخدم

م عن ب   -3
 
  :عدأهداف التعل

 :عد فيما يليللتعليم عن بُ أورد حجي  أهداف 

 قيق مبدأ ديمقراطية التعليم ودعم تكافؤ الفرص التعليمية وتطبيقاتها في أنواع التعليم ومستوياته تح

 .املختلفة

  تحسين جودة التعليم وكفاءته وفاعلية املتعلم فيما يتعلمه عن طريق الاستفادة من وسائل التكنولوجيا

 .الحديثة

  غير تقليدي من خالل فتح مجاالت وتخصصات جديدإلاسهام في التنمية 
 
 حقيقيا

 
ة لم تكن متاحة إسهاما

 .للمتعلمين من قبل

 ثورة املعلومات ما يتناسب مع الانفجار املعرفي و إلاسهام في دعم التوجه نحو التربية املستمرة مدى الحياة ب. 

 للفرد أن يغّير مهنت 
 
جديدة تعتمد ه كل فترة نتيجة لظهور مهن إتاحة فرص الحراك املنهي في وقت يكون الزما

 .على التكنولوجيا واختفاء املهن التقليدية

  فهم دون مواصلة التعليم التقليديإتاحة الفرص للمعاقين ممن تحول ظرو. 

 إتاحة الفرص للموهوبين واملتفوقين إلظهار مواهبهم وتفوقهم والانتهاء من الدراسة في وقت أقل. 

 الجامعات التقليدية خاصة والتي تحد إمكاناتها من صعوبة م التقليدي عامة و ليل الضغط على التعليتق

 .(31-34, 0224, حجي)طلب املتزايد إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة تلبي حاجات ال
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م عن ب   -4
 
 :عدمميزات التعل

م عن بُ  أورد
ُ
 :عد وهيالطويل بعض مميزات التعل

م عن بعد  يعد  -
ُ
 .التعليم ألاخرى أقل تكلفة من نظم نظام التعل

م عن بُ  - 
ُ
ن التعل

ّ
 .مع بين التعليم والتدريب والعملعد املتعلمين من الجُيمك

م عن بُ  -
ُ
خاصة في املجتمعات التي تعاني النساء فيها من سيما النساء و  عد فرص التعليم للعامة الُيضاعف التعل

 بالنسبة فرص املشاركة في أنواع التعليم و عدم املساواة في 
 
لفئات الخاصة مثل نزالء املؤسسات إلاصالحية لأيضا

 (.118ص ,0218 ,الطويل)

م عن ب  -5
 
  :عدمبررات التحول نحو التعل

  ُم عن ب
ُ
  .عد في تعزيز شعور الطالب بالتكافؤ في توزيع الفرص في العملية التعليميةيساعد التعل

 بحث عن الحقائق الالدارسين من التعبير عن أفكارهم, و  , وتمكينكسر حاجز الخوف والقلق لد الطالب

, من خالل سهولة الوصول إلى و متبع في قاعات الدرس التقليديةأجدى مما هواملعلومات بوسائل أكثر و 

 . لم حتى خارج أوقات العمل الرسميةاملع

  قرر يمكن تطويره التاريخ التدريس ي لكل متوفير رصيد ضخم ومتجدد من املحتوى العلمي والاختبارات و. 

  تدريسالزيادة فعالية طرق تحسين و. 

  ُم عن ب
ُ
يصبح أكثر حيث يشعرك أنك خارج حدود الصف و  عد يتفوق على التعلم الاعتياديكما أن التعل

 .(Warrier, 2006, 84)فاعلية عند دمج بعض عناصره مع بعض عناصر التعلم الاعتيادي 

م عن بُ  إال أن التطور ألابرز الذي دفع املؤسسات
ُ
فقد أدت ( COVID-19)عد كان جائحة كورونا إلى تبني التعل

 ,Basilaia)  مدة إلاغالق املحتملةتقليل و  هاالجائحة إلى إغالق املدارس خالل جائحة ألانفلونزا لوقف انتشار 

Kvavadzw, 2020.) 

عديد من الحلول ملواصلة سارت البلدان في جميع أنحاء العالم إلى طرح ال( COVID-19)وأثناء جائحة كورونا 

العمل الجماعي للطالب في الفصل الحد من حركة الترتيب املادي للفصول الدراسية, و  عملية التعليم من خالل إعادة

, والبث التلفزيوني, إلانترنتبناء على ذلك تم تقديم املحتوى التعليمي املقرر عبر عد, و وخلق فرص للتعلم عن بُ 

دولة على ألاقل لزيادة تغطية الدروس املدرسية للسكان ( 51)في  إلانترنتالقنوات عبر ارد, و واملبادئ التوجيهية, واملو 

(UNESCO, 2020. ) 
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 من الحكومات الوطنية إال أن املشكلة كانت تكمن و 
 
 كبيرا

 
يشير راني مال إلى أن املدارس الحكومية تلقت دعما

م عن بُ و لتحتية ألغلب املدارس الحكومية في عدم توافر البنية ا
ُ
عد ألامر الذي فرض على الخاصة ملواصلة عملية التعل

م عن بُ 
ُ
م عد بفاعلية وتلك املدارس استخدام املرافق املتوفرة مما قلل فرص إدارة التعل

ُ
في ذات السياق أكد  أن التعل

ن أو الرسائل الهاتفية أو الهاتف أو الراديو أو التلفزيو  إلانترنتعد يمكن تنفيذه من خالل عدة وسائل تقنية مثل عن بُ 

 .(024 ص ,0202 ,الزبون )أو الاتصال عبر البريد إلالكتروني أثناء ألازمات 

م عن ب  -6
 
 :عدمنصات التعل

م عن بُ ( 0213) تطرق تقرير اليونسكو
ُ
م عن بُ إلى عد عن مستقبل التعل

ُ
 :عد وهي كالتاليمنصات التعل

 G Suite for Education (edu.google.com)   الصفوف وتوزيع املهام / نشاء الفصول يمكن عبر هذه املنصة إ

  .وتوفير العديد من التطبيقات الرقمية املساندة بشكل تكاملي G-suite. وتعزيز التعاون 

 -Edmodo (Edmodo.com)   مينهي منصة ر
ّ
مجتمع فر فيها مكتبة مهنّية و ا, إذ يتو ائجة الاستخدام من قبل املعل

 .ملواد التي تتيحها هذه املنصةللمعلمين الاستفادة من اتعلمي ويمكن 

 باإلضافة إلى العديد من ألانظمة املتاحة عبر منصات كع :Blackboard, Canvas, Schoology  لكل نظام مزاياه و

 
 
 عند مؤسسات تربوية محددة ونقاط قوة تجعل منه نظاما

 
 .مرغوبا

 Mobile Learning:  -  " هزة الذكية في الغالب, على إنشاء املحتوى الحديثة في تقنيات ألاجتركزت الابتكارات

 متزاشكل كتب رقمية يتم الوصول إليها, و  , إلى حد كبير فيالرقمي
 
يد ستلعب تقنيات الهاتف املحمول دورا

إلضافة , باالتعليمية عبر ألاجهزة املحمولة منصات البرمجيات للوصول إلى املواردألاهمية في التقييم التربوي و 

م التفاعالت من خالل تفسح املجال أماتسمح بتصميم املحتوى التعليمي وإجراء التقييمات و  لتطبيقات تربوية

 .حائط تفاعلي, وفيديوهات تفاعلية وألعاب تفاعلية

 Google and Microsoft   - ملفات إنجاز رقميةتقديمية وتصميم املحتوى و   توفر إنشاء عروض.  

 Power point, Google drawing, Sway, One note) )مين, و  سواء أكان
ّ
مين أو املتعل

ّ
تسمح من قبل املعل

 .من خالل مواقع التواصل الاجتماعي, أو عبر أنظمة إدارة التعليم الخاصة  بمشاركتها

 -EdPuzzle   تفاعلية أسئلةر الفيديو من خالل يسمح بإنشاء فيديوهات تفاعلية تقيس فهم املتعلم خالل حضو ,

مين بإجراء عمليات الدمج والقص والتعديلوتسمح ل
ّ
 .لمتعل
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 Phet Simulations -  واملنهي والتقني توفر تقنيات  ألاكاديميبرمجيات رائجة الاستخدام في التعليم تطبيقات و

اختبارات يستطيع املتعلم من خاللها  الربط بين ظواهر الحياة الواقعية ومختلف محاكات وأدوات تفاعلية و 

 .لوم التي تفّسر هذه الظواهر الع

 -Padlet   ن امل
ّ
مين من تنظيم خرائط ذهنية يمك

ّ
, أو التعاون عبر طرح أفكارهم لتوضيح موضوع ما( مفاهمية)تعل

 .تعليمّية من خالل حائط إلكترونيوفهمهم للمادة ال

ل إثراء للعملّية التعو 
ّ
دة في نسب املالحظ أن هناك زيامن و , ليمّيةهناك العديد من التطبيقات املماثلة التي تشك

عدُّ من العناصر املكّملة واملتّممة للعملية التعليميةالوتطبيقات جديدة في التعليم و  ااستخدام تكنولوجي
ُ
, تي ت

تطبيق ثل تطبيق راوي لءطفال من مصر  و نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر تطبيقات الهواتف املحمولة م

م الكفيف, وتطبيق شعلة, وتطبيق لوجي و  هيوجبنان الذي كتابي من ل
ّ
باللغة العربية " ذكّية"هي ألعاب للمتعل

م مختلفة 
ّ
ب بوسائل تعل

ّ
م من خالل اللعب كما أّنها أدوات مفيدة لتعريف الطال

ّ
 ,اليونسكو)تهدف إلى التعل

0213.) 

 Zoom- أو كما يطلق عليها مكاملات  أحد البرامج املتخصصة في مجال إجراء مكاملات الصوت والصورة برنامج زوم

الفيديو, إذ يقوم أحد ألاطراف باستضافة املكاملة وتكون كافة الصالحيات بين يديه, ومن املمكن أن يشترك في 

متصل, باإلضافة إلى إمكانية منح البعض منهم إمكانية التحكم في الصالحيات, أو  122املكاملة ما يزيد عن 

من البرامج املناسبة لالستخدام في لقاءات العمل الجماعية, والتي  يعدالجدير بالذكر أنه و   ,إعدادات املكاملة

على مضيف ومشاركين بحيث يمكن لكل منهم مشاركة صورة الشاشة لديه خالل أي وقت, ألامر الذي  تشتمل

  .من شأنه أن يسهل عملية التواصل فيما بينهم, وجعلها أكثر سرعة ويسر

م عن بُ يتضح مما سبق 
ُ
عد وأصبحت بيئة التعلم الافتراض ي شائعة بشكل متزايد تعدد وتنوع منصات التعل

 . في التعليم مما يوفر طريقة رائعة  للمعلمين في التواصل مع طالبهم بشكل سهل وميسر

  (:19كوتتفيد )جائحة كورونا  :القسم ال ال  من الدراسة

في التاريخ, حيث كان لها حتى آلان بالفعل تأثير شبه في أكبر انقطاع للتعليم  15 -تسببت جائحة كوفيد

شامل على طالبي العلم واملعلمين حول العالم, من مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي إلى املدارس الثانوية, ومؤسسات 

أبريل  /منتصف نيسان حلول وب. التعليم والتدريب التقني واملنهي, والجامعات, وتعلم الكبار, ومنشآت تنمية املهارات

بليون من 1و 18في املائة من طالبي العلم على مستوى العالم قد تأثروا بالجائحة, وهو ما يمثل  54كان  ,0202

 (.0202 ,ألامم املتحدة) بلد 022ألاطفال والشباب من مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي في 
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 :19 تعريف كوتتفيد -1

تعني كورونا وان ( كو)هو الاسم الرسمي للمرض وان  15صحة العاملية أن كوفيد أشار املدير العام ملنظمة ال

إذ أعلن عن تفش ي املرض ,السنة ىتشير إل 15أما رغم  diseaseنجليزية تعني باللغة إلا  (د)تعني فيروس وان ( في)

كان لتجنب ربط املرض والهدف من اختيار الاسم  ,م0215ي والثالثين من ديسمبر عام الجديد بشكل رسمي في الحاد

مرض مرتبط  15مرض كوفيد  يعدو  ,أو نوع من الحيوانات أو مجموعة من البشر( الصين)بمنطقة جغرافية معينة 

 تترواح بين نزالت البرد بمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة وهو من فصيلة فيروسات واسعة الانتشار تسبب أم
 
راضا

 مث ىإل
 
 لتهاب الرئوي الحاد الوخيم سارسومتالزمة الا الشرق ألاوسط التنفسية ل متالزمةإلامراض ألاشد حدة

 .(مرجع سابق,الصحة العاملية)

 : 19) :كوتتفيد( مرض أعراض -0

 وأحيان - التنفس ضيق - السعال - الحمى: )كورونا(  لفيروس النمطية ألاعراض تشمل
 
ر  ا  التهاب إلى إلاصابة تتطوَّ

ين, الضعيف, املناعي الجهاز ذوي  ألاشخاص لدى حاّدة مضاعفات في وقد يتسبَّب ,رئوي   املصابين وألاشخاص واملسن ّ

 .(الصحة الكويتية وزارةموقع ) املزمنة الرئة وأمراض والسكري, السرطان, :مثل مزمنة, بأمراض

 : 19) :كوتتفيد( مرض كيفية انتشار-3

 بالفيروس؛ املصابين آلاخرين ألاشخاص طريق عن ) 19 كوفيد( مرض بعدوى  ألاشخاص ُيصاب أن يمكن

رات الصغيرة طريق عن شخص إلى شخص ينتقل من فاملرض
 
 الشخص يسعل عندما الفم أو ألانف من تتناثر التي الُقط

رات هذه فتتساقط يعطس, أو( 15- كوفيد( بمرض املصاب
 
 حينها ويمكن بالشخص, املحيطة وألاسطح ألاشياء على الُقط

هم أو أنفهم أو عينيهم ملس ثم ألاسطح أو ألاشياء لهذه مالمستهم باملرض عندآلاخرون  ألاشخاص ُيصاب أن م 
 
 كما ,ف

وا إذا 15 ألاشخاص بمرض كوفيد ُيصاب أن يمكن رات التي تنفسُّ
 
 أو سعاله مع باملرض املصاب الشخص من تخرج الُقط

 .)أقدام 3 ( واحد متر على تزيد بمسافة املريض الشخص عن بمكان الابتعاد ألاهمية فمن لك ولذ  زفيره

 :تأثير الجائحة عل  التعليم -4

وبخاصة  ملواجهتها في مختلف منا ي الحياةفرضت هذه ألازمة على معظم دول العالم أن تجد حلوال 

م عن بعد"واجز الزمن واملكان جاءت دعوات ح" 15 كوفيد"مثلما اجتاح وباء كورونا املستجد , التعليم
ُ
التي " التعل

 اجتياح, تشار الفيروس لتجتاح هي ألاخرى حواجز املكان والزمانصاحبت ان
 
 مكاني ا

 
جعل غياب الحواجز املكانية  ا

 
 
واجتياح زماني امتلك أدوات التخلص  ,الفسيحة إلانترنتلالرتقاء إلى عوالم مختلفة عن طريق شبكات  الثابتة مثارا

 
 
لوصول إلى حيز مكاني ربما كان أضيق مما تحتمله عن سرعة ا من روتين الذهاب وإلاياب ومزاحمة آلاخرين بحثا

 .(82 ص ,0202 ,منهى غنايم)رحابة العقول 
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 تصدر البيت للمشهد كخيار تعليمي وان اختلفت  تطبيقات هذا إ
 
ن من أهم تجليات أزمة كورونا تعليميا

أخر  لكن في كل ألاحوال أصبحنا أمام شراكة تعليمية بين املدرسة  ىن دولة ألخرى ومن نظام تعليمي إلالخيار م

 (.15 ص ,م0202 ,الخميس ي)والبيت 

م عن ب   :القسم الرابع من الدراسة
 
  : عد في دولة الكويتواقع التعل

 
 
  قطعت دولة الكويت شوطا

 
لزاميته لجميع إمي وذلك من خالل تعميم التعليم و في تطوير النظام التعلي كبيرا

دم املجتمع  تكفله الدولة أن التعليم ركن أسا  ي لتق( 13)املواطنين الكويتيين حيث جاء في الدستور الكويتي مادة 

, وزارة التربية)من الدستور الكويتي أن التعليم حق للكويتي وإلزامي في مراحله ألاولية ( 41)كما جاء في املادة , وترعاه

وركزت على جميع , الخارجية للنظام التعليمي ةيايمي ورفع مستوى الكفججم إلانفاق التعل يادةوز (. 37ص, 0222

عمليات التجديد على املتعلم باعتباره لب العملية التعليمية كما شهدت املؤسسات التعليمية على اختالف مستوياتها 

 تطور 
 
 كبير  ا

 
 (. 0218, اليونيسكو) ا

م عن ب   -1
 
 :عد في دولة الكويتواقع التعل

م
ُ
, لسنوات السابقةل  مغايرة  رى تحديات كب 0201 /0202عد في الكويت في العام الدرا  ي عن بُ  واجه التعل

حيث أعلنت وزارة التربية إلزام كل املراحل الدراسية , وكان وسط إجراءات غير مسبوقة ملواجهة تفش ي فيروس كورونا

م عن بُ 
ُ
بالحضور إلى  لزام الهيئة التعليمية وإلاداريةإ ضافة إلىباإل عد وإغالق كافة املدارس في وجه التالميذ, بالتعل

 باالشتراطات الصحيةاملدارس وتدريس التال 
 
خذ التي آاجه التعليم عن بعض املثالب واملوقد و , ميذ عن بعد التزاما

م عن من  ةياشابت هذا النظام منذ انطالقته بد
ُ
املشاكل الفنية وعدم تدريب الهيئة التعليمية على تطبيقات التعل

وذلك في عدم ( رياض ألاطفال واملرحلة الابتدائية)انتهاء  بأن وزارة التربية لم تقم بواجباتها تجاه التالميذ و عد بُ 

م عن بعد, باإلضافة إلى عدم مراعاتها قدرة 
ُ
تدريبيهم على استخدام ألاجهزة إلالكترونية التي تساعدهم على التعل

 .حواسيب املحمولةالأولياء ألامور على شراء ألاجهزة اللوحية و 

نه رغم املعاناة التي يواجهها التعليم تحت وطأة جائحة بأيتي وقد صرح  وزير التربية ووزير التعليم العالي الكو 

إال أن هذه التجربة توفر فرصة ثمينة للكشف عن نواقص نظام التعليم وعيوبه وتسليط الضوء على ( كورونا)

مكانية تفعيل تلك القوة واستثمارها ملعالجة املشكالت املزمنة والتوصل إلى لى إإوأشار , كانات القوة الكامنة فيهإم

مداخل جديدة تساعد على صياغة نظام تعليمي مبتكر يرقى إلى مستوى مطالب الحاضر وتحديات املستقبل ويقوم 

 .لوطنية إلى تحقيقهابالدور املتوقع منه في دفع مسيرة التنمية الشاملة واستدامتها وفق الغايات التي تهدف الرؤى ا

م عن بُ أوأوضح 
ُ
عد ليحدث هذا التحول املفاجئ نه من ضمن تلك إلاجراءات الوقائية إغالق املدارس واللجوء إلى التعل

 
 
للعملية التعليمية مما دعا إلى استنفار الخبرات وحشد الطاقات في املدارس الستخدام وسائط التقنية الرقمية  إرباكا
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املؤتمر الدولي الثاني للمركز العربي ) همللمحافظة على استمرار تعلم الطالب وإكمال مقررات ووسائل البث إلاعالمي

 (.   0202, للبحوث التربوية لدول الخليج العربي

 
 
زيد من الاهتمام منها تنمية الخبرات الالزمة في مجال اختيار املحتوى التعليمي املتحتاج إلى  وأن هناك أمورا

م عن بُ  وتصميم وسائل مناسبة
ُ
عد إلى جانب توفير خدمات الدعم وإلارشاد وتقييم لتقديمه عبر قنوات التعل

 .تحصيلهم ومتابعة انتظامهم في الدراسة وتخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية

وأشار مدير املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج إلى وجود مشكالت تتجاوز حدود إلامكانات املتاحة 

وجب مواصلة العمل الجاد للتغلب عليها منها ما يتعلق بالطالب ومنها ما يتعلق باملعلمين وألاسرة وأكد أن وهذا يست

م عن بُ 
ُ
 التعل

 
  عد يفتح بابا

 
ن التقنية الرقمية في أام التقليدي و ملعالجة أوجه الخلل املزمن الذي يؤخذ على النظ واسعا

رفة والثقافة ويجب توطينها في املدارس وإتاحة الفرصة أمام جميع هذا العصر وما بعده هي أداة التعلم ومصدر املع

املؤتمر الدولي الثاني للمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج )املعلمين إلتقان أساسياتها واستخدامها في التدريس 

 (. 0202, العربي

م 
ُ
 :عد وهي كالتاليعن بُ وقد عدد املركز الوطني لتطوير التعليم في دولة الكويت مزايا التعل

 في 
 
 .ظل التقدم السريع والانفجار املعرفي والتقني املتالحق أصبح تحديا

 سيما استخدام التعليم بكفاءة وال ,يوازي تأثيره نظام التعليم التقليدي أو يفوقه. 

 ينظم موضوعات املنهج وأساليب التقويم بحسب قدرات املتعلمين. 

  التحديات التي تواجه التعليم في دولة الكويت وعدد متطلبات  إلىولقد تطرق املركز الوطني لتطوير التعليم

م عن بعد في املستقبل وهي كالتالي
ُ
 :التعل

  ُم عن ب
ُ
 .عدإدارة التغيير نحو تخطيط مستقبل التعل

  ُم عن ب
ُ
 .عدالعمل على توفير سياسات وتشريعات في خدمة التعل

  (. 00 ص 0215 ,املركز الوطني لتطوير التعليم)جيا التعليم من أجل تعليم مدمج توظيف تكنولو 

م عن ب   -0
 
 :عد في دولة الكويت أثناء الجائحةالسلبيات التي واجهت التعل

التعليم »مليون دينار على مشروع  14نحو  0215وحتى  0228أنفقت دولة الكويت خالل الفترة من عام 

 عن القصور في متابعة  مدار لنتائج املرجوة من هذه النفقات على دون تحقيق ا« إلالكتروني
 
السنوات املالية, فضال

أن نسب التحصيل العلمي للطلبة جراء هذا النظام  أضف إلي ذلك,املشروعات من قبل الجهات املعنية بوزارة التربية

 (. 0202, القبس) 42%إلى  32%ال تتعدى 
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م عن بُ وفيما يلي عرض لبعض السلبيات التي 
ُ
 :عد أثناء الجائحة وهي كالتاليواجهت التعل

  ُم عن ب
ُ
 .عدنقص خبرة ومهارات املدرسين والطالب في التعامل مع تقنية التعل

  (.0202, تقرير اليونسكو)إشكاليات نقص التفاعل بين الطالب واملعلمين 

  م عن بُ بين املؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية في دعم اعتماد م كبرى برزت فجوة
ُ
حيث , عدنوال التعل

 إلانترنتاملدارس والجماعات الخاصة متقدمة بشكل كبير على نظيراتها الحكومية في الترويج للتعلم عبر  تعد

 .(0202, مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث)

  م عن بُ لى تشريإفتقار الا
ُ
 (.0202, الجريدة) عدعات وسياسات تنظم التعل

  م عن بُ إفشل تحقيق
ُ
عد بكل أبعاده في العملية ستراتيجية التعليم إلالكتروني ألهدافها, بشأن إدخال التعل

 .رغم امليزانية املرصودة لذلك التعليمية في الكويت

  (.0202, القبس)ضعف البنية التحتية املتمثلة في توفير الحواسيب ومستلزماتها 

مويضيف الباحثان 
ُ
من خالل مالحظتهم تلك  عد أثناء الجائحةعن بُ  بعض السلبيات التي واجهت التعل

 :السلبيات على أرض الواقع وهي كالتالي

 عدم توفير املنهج في صورة محتوى , بمهارات استخدام التقنيات إلالكترونية عدم إملام بعض املعلمين

 .ضخمة ومتجددة من املواد العلمية وتوابعها تعليمي إلكتروني, مع بناء قاعد بيانات

 نترنتوعدم توفير الصيانة الدائمة لإل  وافر الشبكة الداخلية وألاجهزة املساندة والبرامج املساعدةقلة ت. 

 ضخمة ومتجددة من املواد  عدم توفير املنهج في صورة محتوى تعليمي إلكتروني, مع بناء قاعد بيانات

 .العلمية وتوابعها

م عن ب  -3
 
 :عد في دولة الكويتقانونية التعل

م عن بُ أدى عدم 
ُ
إلى إثارة الجدل بشأن  15 أزمة جائحة كوفيد ةياعد بداتخاذ قرار حاسم لتبني مسألة التعل

 
 
ألاخذ به بين مؤيد ومعارض وبين متردد ومندفع دون أن ينتهي ذلك الجدل للوصول لقرار يعمل به الجميع نظرا

م عن بُ 
ُ
 القانون بجامعة الكويت أستاذاهيم الحمود إبر .حيث أعلن د, عدلقانونية ألامر حول مدى تطبيق نظام التعل

م عن بُ 
ُ
 لوائح تنظم كونه مخالف ىعد يحتاج إلأن التعل

 
وال يخضع للرقابة والتقييم  غير منظم ألنهللنظام التعليمي  ا

 (.0202, دروازه نيوز )

م عن بُ و قات قانونية تعو هل هناك مع)ولذا بدر السؤال 
ُ
فالقانون  ,(عد في دولة الكويت ق استخدام التعل

م عن بُ  0215لسنة  71رقم 
ُ
عد  في شأن الجامعات الحكومية أجاب عن هذا السؤال بوضوح  بعدم املنع باألخذ بالتعل
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أن القانون في دولة الكويت يمنع استمرارية التعليم إلى ير البعض شوي ،سيما في ألازمات كمساند للتعليم التقليدي ال

حمد املليفي أ.ردود من قانونين حيث أوضح د هناك لكن كانت ,ظومة التعليمفي حال ألازمات والكوراث وتتوقف من

 
 
م عن بعد هو وسيلة مساندة للتعليم التقليدي وليس بديال

ُ
املحامي ووزير التربية الكويتي السابق أن املقصود من التعل

أن التعليم  ىتشير إلمادة واحدة , نصوص مواده وجد ضمنتلي قانون الجامعات الحكومية فال عنه وبالرجوع إ

بل  ,إلاباحة ما لم يمنع ذلك بنص خاص وكما هو معروف أن ألاصل في ألامور , املعتمد في الجامعات هو تعليم تقليدي

على العكس من ذلك نرى أن املشرع في هذا القانون ابتغى مواكبته للتطورات العلمية والعملية والتشريعات 

من القانون  3وهذا ما أكده املشرع صراحة في املادة , على نحو ما أفصحت عنه املذكرة إلايضاحية للقانون  ,الحديثة

التي تلزم الجامعة الحكومية بالقيم املنبثقة من الحضارة العربية وإلاسالمية وإلانسانية  14-3-0من خالل البنود 

 (. 0215, الكويت اليوم)والفني  ألاكاديميوتشجع على حرية الرأي والبحث العلمي  والتعلم 

 :19 مجابهة تتفنلندا لنتائج أزمة كوتتفيد: القسم الخامس من الدراسة

ثامن أكبر بلد أوروبي من حيث املساحة, وأقل  تعدتقع فنلندا في املنطقة الفينوسكاندية في شمال أوروبا و 

ويبل  تعداد كم مربع ( 338141)لى مساحة وتمتّد فنلندا عبلدان الاتحاد ألاوروبي كثافة سكانية عاصمتها هلسنكي 

ت فنلندا عن روسيا عام وقد , مليون نسمة( 1.1)سكانها 
ّ
(. 1551)وانضمت إلى الاتحاد ألاوروبي عام  (1517)استقل

ستعمل في فنلندا لغتان رسمّيتان
ُ
 الفنلندّية والسويدّية, ولكن ألاولى أكثر انتشار : وت

 
 وشيوع ا

 
باإلضافة إلى لغات , ا

 يعتمد و ألاقليات ألاخرى وهي الروسية, وألاستونية, ويجيد العديد من الفنلنديين اللغة إلانجليزية 
 
كانت فنلندا بلدا

اقتصاده على الزراعة إلى حد كبير, ثم تحولت بعد ذلك إلى بلد ذي اقتصاد معرفي متقدم, وذلك بفضل التعليم 

ل أهم ركيزة في هذا 
ّ
     (. Finland country profile, 2012)التحول الذي شك

 تربوية تعليمية لنظامها التعليمي كالتالي
 
 :  وقد حددت فنلندا أهدافا

 من أن يكون وسيلةإتحويل التعليم من تهذيب وإصالح  -
 
  .لى متعة كاملة وهدف لكل مواطن بدال

 في املجتمع وتوفير املعرفة وا -
 
 ومنتجا

 
 .ملهارات الضرورية ملواجهة الحياةأن يكون املتعلم فاعال

 .لزامية ولديه ثالث لغات غير اللغة ألامإنهاء الطالب املرحلة إلا -

 .تجهيز الطالب للتعليم والتعلم املتساوي فهي تهدف إلى تعلم التعلم -

 .الاهتمام الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة -

 .السليمأن يكون لدى الطالب القدرة على حل املشكالت والتفكير  -

 على تحمل املسؤولية والتعاون والتسامح وفهم الثقافات املختلفة -
 
 .أن يكون الطالب قادرا

 (. 0212, جعرور)تنمية كفايات املواطنة لدى الطلبة  -
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 :وهناك عدة مباديء للسياسة التعليمية في فنلندا تتخلص فيما يلي

 . مجاني إلزامي تعليم -

 .مجاني إلالزامي مابعد التعليم -

 .التعليمية الفرص تكافؤ -

 .مالية مساعدة الطالب إمكانية تلقي -

 .مجانية املدرسية الوجبات -

  التوجيه على يعتمد الجوده ضمان -
 
 .التحكم من بدال

 .واملغتربين لءقليات اللغوية الدعم توفير -

 .النظامي التعليم الخاصة بجانب إلاحتياجات لذوي  تعليم توفير -

  . التعليمي الدعم على الحصول  -

 (.  Aho, Pitkänen & Sahlberg, 2006, 30)املعلم  تثقيف -

   م عن ب
 
    :19 عد أثناء جائحة كوتتفيدتجربة تتفنلندا في التعل

استجابت مؤسسات التعليم املعنية بالتعليم في فنلندا في مرحلة ما قبل املدرسة والطفولة املبكرة لإلغالق 

ق تدريس جديدة واستحداث آليات تواصل وتم ابتكار طر  ,لعالمالذي أصاب ا( 15 كوفيد)الذي نتج عن تفش ي الوباء 

مة التعليم لضمان اكتساب فاعلة مع ألاطفال وأولياء أمورهم وتطويع وسائل التكنولوجيا بطرق مبتكرة في خد

 ملهارات الالزمة لنموهم وتعلمهم في هذه املرحلة وفقاالطالب 
 
تعليم ورشة هيئة جودة ال)ألفضل املمارسات العاملية  ا

  .(0202, التدريب

وقد سارعت املدارس الابتدائية والثانوية الفنلندية لتطبيق نظام إلدارة التعلم القائم على الذكاء 

م عن بُ 
ُ
وتوفير البيانات عبر منصات التعلم لتوظيفها في تخطيط خبرات , عدالاصطناعي, لتحفيز الطالب على التعل

أساليب التقييم الفاعلة أثناء التدريس عن ُبعد بصورة تعكس أداء الطالب ضافة الى استخدام باإل , تعلم الطالب

  .الحقيقي

, وأغلقت 0202, أعلنت الحكومة الفنلندية حالة الطوارئ في منتصف مارس "15 -كوفيد"وبسبب وباء 

دارس واملعلمين من وسعت الوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم إلى دعم امل, إلانترنتاملدارس وانتقلت إلى التعلم عبر 

باإلضافة إلى ذلك كانت الحكومية تقوم بدورها بمنح املدارس التعويض عن آثار و , خالل نشر التعليمات والتوصيات

, حيث تبرعت الشركات بأجهزة "الحواسيب للجميع"وشاركت مؤسسة التعليم في حملة بعنوان , الظروف الاستثنائية
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الوكالة الوطنية )نتهاء من الدراسة, ستؤخذ النتائج النهائية في عين الاعتبار وبمجرد الا , كمبيوتر مستعملة للمدارس

 (.  0202, الفنلندية للتربية

م عن بُ إفي التحول من التعليم التقليدي  ولهذا لم تواجه فنلندا صعوبات
ُ
حيث أشارت دراسة ,عدلى التعل

, علومات والاتصاالت في التدريس بشكل مسبقن تضمين التكنولوجيا واستخدام املممن املعلمين % 11 إلى تمكن

كما تم عمل مسح عن التعليم املدر  ي أثناء جائحة , وتمكن املعلمون من تنويع تدريسهم في ظل الوضع الصعب

كورونا واتضح أنه من املمكن مواصلة التدريس والتعلم عندما تصبح التفاعالت الجسدية غير ممكنة وكان ذلك 

من  %17 إملامالدراسة أوضحت كما , 0218عام ( TALIS)تسبها الطالب وهذا ما بينته دراسة نتيجة لخبرات سابقة اك

( TALIS)وفي الدراسة نفسها , دعم للطالب من خالل استخدام التكنولوجيا الرقميةلتهم اإمكانباملعلمين في فنلندا 

ن يستخدمون يمن املعلإإذ , علومات والاتصاالت في فنلندالى جودة البنية التحتية لتكنولوجيا املإأشارت  0218عام 

, الوكالة الوطنية الفنلندية للتربية) بشكل أسا  ي تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت كقناة اتصال مع تالميذهم

0202 .) 

لطالب من خالل تشجيع املدارس على ليات التعليم لرفع مستوى التحصيل ولهذا اهتمت فنلندا في سياس

, لى تحقيق ألاهداف العامة للتعليمن يساعد الطالب عأنه أي من شغة بيئات تعليمية مثلى وإنشاء محتوى تعليمصيا

يكون بإمكان املعلمين وأولياء ألامور و  إلانترنتحيث تستخدم في العديد من املدارس املنظومة إلالكترونية على 

شكال مختلفة مثل أث التعاون بين املنزل واملدرسة بيحدو , التواصل من خالل املنظومة باألمور املتعلقة باملتعلم

 منذ الفصول ألاولى بتحمل املسؤولية عن تعليمه ويحتاج ذلك إلى  يعدو , الرسائل والبريد إلالكتروني
 
املتعلم ملزما

 ,Brian, 2015)دعم وتشجيع البيت ويتابع أولياء ألامور أوالدهم بدقة ويحرصون على قيام أبنائهم بواجباتهم املنزلية 

58  .)  

ي ذبينت املسح الو  15جهة وباء كوفيد وقد تطرقت صحيفة شينخوا الصينية عن التجربة الفنلندية في موا

في فنلندا قالوا  1إلى  3من ألاطفال في الصفوف من  % 71قامت به منظمة اليونسيف على التالميذ في فنلندا أن 

م 
ُ
وبوجه عام, اعتبر ألاطفال الذين استجابوا للدراسة الاستقصائية . عن بعدإنهم كانوا يؤدون بشكل جيد أثناء التعل

م عن بعد خالل وباء 
ُ
 .إيجابيين" 15 -كوفيد"حالة الطوارئ والتعل

نهم شعروا بالصعوبة في التعلم والواجبات املنزلية إ 1 -3فقط من طالب الصف %  8وقال حوالي 

م عن بعد, في حين ق
ُ
إنهم بحاجة إلى املساعدة في الواجبات املدرسية والواجبات املنزلية %  7ال والتعليمات أثناء التعل

آلي يمكنهم استخدامه في  من الطالب عن امتالكهم جهاز حاسب% 54وفي دراسة أخرى  على طالب فنلندا أفاد 

 (.0202, شينخوا الصينية) على مكان هادئ للدراسة في املنزل من الطالب حصولهم % 51كما أفاد , املدرسة
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 لضيق الوقت لبدء التعليم عن بعد خالل فترة إلاغالق الوبائي, قام املعلمون في املقام ألاول بتحويل 
 
ونظرا

 من تطوير مواد تعليمية غير متزامنة على وجه التحديد, إلانترنتدروس تعليم الاتصال الحالية واملواد عبر 
 
, بدال

  (.  Brian, 2015, 79)عليم املنزلي بقيادة الوالدين , أي التمل على  استكشاف التعليم املنزليوالع

يتضح مما سبق أن التعليم في فنلندا وسيلة حيوية وعملية وتربوية نافذة تعمل على تعزيز قدرات ومهارات 

كما بينت السياسة التعليمية في فنلندا منذ التسعينات العمل على التطوير ومواجهة ألازمات ,الطالب الفنلندي

ى جودة التعليم في فنلندا يحتل املراتب ألاولى في العالم ملرونته ووضوح أهدافه والتشاركية في اتخاذ فلذلك نر 

 . القرارات

وبناء على ألادبيات النظرية املعاصرة والدراسات السابقة وإلاحصائيات املعتمدة من منظمة ألامم املتحدة 

ه من الباحثين على أرض الواقع  يتضح من العرض السابق أن مالحظت توما تم( اليونيسكو)للتربية والعلوم والثقافة 

م عن بُ  15 نتائج أزمة كوفيد
ُ
ودولة الكويت بينت أن البنى التحتية في فنلندا  عد في جمهورية فنلنداعلى نظام التعل

م عن بُ 
ُ
لم , أما في دولة الكويت "0218عام ( TALIS)دراسة "عد وهذا ما أكدته كانت أكثر فاعلية ملواكبة عملية التعل

دون مليون دينار كويتي على التعلم إلالكتروني  41تكن مستعدة على قدر الحدث رغم تحميل امليزانية أعباء مالية بل  

م عن بُ  استبانةه توهذا ما أكد تحقيق العائد املرجو منها
ُ
طالب حيث ( 122)عد املطبق على جامعة الكويت عن التعل

أبدوا تخوفهم من %( 15.1), وأن إلانترنتالب ذكروا أنهم قد يواجهون مشكلة في ضعف شبكة من الط%( 33.7)أشار 

وزارة التربية التي لم تجد في أما دولة الكويت ممثلة , النظام عدم توفير دعم فني ومساعدة عند حدوث مشكالت في

 خطة بديلة وعملت على إغالق املدارس ونجاح جميع الطالب وانتقالهم للمرحلة 
 
لعدم وجود  التي تليها نظرا

إستراتيجية واضحة بعكس فنلندا التي واجهت تلك ألازمة ببنية تحتية متماسكة ومتينة استمرت الدراسة من خاللها 

كما أن التعليم في فنلندا يعتمد على الالمركزية واستقاللية التعليم وتحقيق املشاركة املجتمعية في اتخاذ , دون توقف

م عن بعدس املنظومة التعليمة ومساعدة الطالب عند حدوث أي مشكال القرارات التي تم
ُ
 ,ت تصادفهم أثناء التعل

 
 
وعدم وجود تعاون بين البيت واملدرسة  الكويت حيث املركزية في التعليم التعليم بدولة عنوهذا ألامر يختلف تماما

م عن  قد 10%أعاله أن  ةجامعة الكويت املذكور  استبانة تفي التواصل وقد كشف
ُ
ال يعرفون استخدام منصات التعل

, إال يعرفون كيفية تسليم الواجبات %( 31)ال يعرفون طريقة التسجيل بالبريد إلالكتروني و%( 18)عد, وبُ 
 
لكترونيا

, وإيعرفون طريقة تقديم الاختبارات  ال %( 41)ونحو 
 
أما في , مصاعب في هذا ألامر أيال يواجهون %( 32)لكترونيا

 إلى فنلندا فقد أشارت نتائج الاستبانة 
 
من %( 54)المتالك  عدم مصادفة أي صعوبات تذكر للتعلم عن بعد نظرا

من الطالب عن حصولهم على مكان هادئ %( 51)كما أفاد , الطالب جهاز حاسوب يمكنهم استخدامه في املدرسة

 (.0202, القبس)للدراسة في املنزل 
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 : تالتوصيات واملقترةا

 : من خالل ما توصلت إليه الدراسة الحالية يوص ي الباحثان بما يلي

  ُم عن ب
ُ
ووضع الحلول للمشكالت التي واجهت , عد خالل جائحة كوروناالاستفادة من تجربة فنلندا في التعل

 .من أجل تعزيز منظومة  التعليم املستقبلية  وتحسين مسار التعلم بوتيرة أسرع, العملية التعليمية

  ُم عن ب
ُ
 .عد من خالل دعم شبكات املدارستعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في دعم التعل

  ُم عن ب
ُ
من خالل وضع يوم باألسبوع أو بالشهر للمتعلمين بممارسة , عد مع التعليم التقليديدمج التعل

م عن بُ 
ُ
 .عد بجانب التعليم التقليديالتعل

 رية والتقنية للمؤسسة التعليمية والعمل على توفير أفضل مراجعة مقومات البنية التحتية املادية والبش

 .البنى التحتية ملجابهة ألازمات

 بأنشطة تعليمية تحاكي مستويات التفكير العليا 
 
 .تحويل املحتوى التقليدي ملحتوى رقمي مصحوبا

   ُم عن ب
ُ
 .لكترونيعد ودعم تلك الدراسات التي تهتم بالتعليم إلاإجراء املزيد من الدراسات حول التعل

  ُم عن ب
ُ
 .عدالتوعية بطرق وأساليب التقنيات التي يعتمد عليها في عملية التعل

 والتي  رمجيات التفاعلية بصورة احترافيةعقد دورات تدريبية للهيئة التعليمية عن كيفية استخدام الب

م عن بُ 
ُ
 .عدتساعد على عملية التعل

 علىإوفير كادر إداري فني متدرب للرد ت 
 
 .استفسارات املعلمين وأولياء ألامور واملتعلمين لكترونيا

  م
ُ
إعطاء املتعلمين وأولياء ألامور وري عمل ملساعدتهم على التغلب على املشكالت التي تواجههم أثناء التعل

 .عدعن بُ 

  ُم عن ب
ُ
ال البعثات وذلك من خالل إرس ,عدالاستفادة من خبرات الدول املتقدمة في تجاربها مع التعل

تطوير مهاراتهم  جلأن هذه الدول لتدريب املعلمين من وجلب بعض املختصين م ,التعليمية لتلك الدول 

التكنولوجية وتأهيلهم املستمر باملهارات والتقنيات والبرامج التي تجعلهم قادرين على التعامل مع ألازمات 

 .املفاجئة

  ووضع  15 أزمة مشابهة الزمة كوفيد حدوثتشكيل فرق عمل من املتخصصين التربويين للتدخل في حال

 . خطة تعليمية بديلة

  م عن بُ إلا إنشاء منصات عبر
ُ
 .عد وسهلة الوصول والاستخدامنترنت مناسبة للقدرات وسياقات التعل

  م عن بعد
ُ
 .توفير ألاجهزة اللوحية واملحمولة للمعلمين وتغطية أي تكلفة يتحملها املعلم جراء التعل

  م عن بُ العمل على وضع تشريع
ُ
عد بجانب التعليم ات ونشرات وقرارات  توضح آلية استخدام التعل

 . التقليدي
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ُ
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ُ
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 .4, (3), العلوم التربوية
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م عن بعد مقارنا

ُ
بالتعليم املباشر في تحصيل طلبة ألاول الثانوي بمادة  فاعلية التعل
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 (.0)30, دراسات وبحوث
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 . اليونسكو
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ُ
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