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ًاختبارا مجهدا لألنظمة التعليمية يف جميع أنحاء العالم) 19COVID-(يعد وباء الفيروس التاجي : المستخلص ئات الماليين من المتعلمـين ومع إجبار م. ً

ومـع اتبـاع بلـدان . ًعلى البقاء يف منازلهم، يعمل واضعو السياسات التعليمية على ضمان استمرار الفصول الدراسية، وعدم ترك الفئـات األكثـر ضـعفا وراءهـا

عي السياسات لتبادل الخربات والتعاون على التخفيـف العالم لشتى األساليب المختلفة لمكافحة الجائحة، فإن أزمة الفيروس التاجي تعد فرصة سانحة لصان

وبتكاتف خربات مبادرة هارفارد العالمية لالبتكار يف مجال التعلـيم، وإدارة التعلـيم والمهـارات التابعـة لمنظمـة التعـاون االقتـصادي والتنميـة، . من آثار الوباء

ي، جمعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية معلومات من جميع أنحاء العالم عـن اسـتجابة ومنظمة الممارسة العالمية للتعليم التابعة لمجموعة البنك الدول

ة من أبرز التقارير التي تعرض تحليالت من خرباء التعليم حول االستجابات العالميـة والمحليـة لألزمـة، تًوتعرض هذه الورقة ملخصا لس. نظم التعليم لألزمة

يجيات االستجابة يف سياقات مختلفـة إليجـاد المـوارد للمعلمـين وصـانعي الـسياسات والمتعلمـين لـضمان عـدم توقـف والدروس المستفادة من تنفيذ اسرتات

 .oecdedutoday.com/coronavirusوتتوفر التقارير المعروضة وغيرها على الرابط . التعليم

 .، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية19-تعلم وقت الجوائح، كوفيد ال:مفتاحيةالكلمات ال
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Abstract: The Corona virus pandemic (COVID -19) is a stressful test to educational systems around the world. With hundreds of 
millions of learners forced to stay at home, education policy makers are working to ensure that classrooms continue, and that the most 
vulnerable are not left behind. As countries around the world use different methods of pandemic control, the Corona virus crisis is an 
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 :المقدمة

) OECD(تعــد منظمــة التعــاون االقتــصادي والتنميــة 

منظمة دوليـة تعمـل علـى وضـع سياسـات مـن أجـل حيـاة 

وهدفها هو صياغة سياسات تعزز الرخاء ومـساواة . أفضل

ًلــدى المنظمــة ســتون عامــا مــن . الفــرص والرفــاه للجميــع

الخــربة والـــرؤى وشـــركات اســرتاتيجية مـــع دول العـــالم 

 19- ومـع بـزوغ جائحـة كوفيـد. لم الغـدإلعداد أفضل لعـا

العالمية سعت المنظمـة لتـسخير جهودهـا وتقـديم الـرؤى 

ــيم ــال التعل ــا مج ــاالت، ومنه ــتى المج ــعت . يف ش ــد س وق

المنظمة من خالل تعاوهنا مع خرباء من شتى أقطار العـالم 

مـــا آثـــار : إلـــى محاولـــة اإلجابـــة عـــن التـــساؤالت التاليـــة

لـى حياتنـا ومجتمعاتنـا؟ وعواقب وباء الفيروس التـاجي ع

وما الحلول التي يمكن أن نجدها لتعزيز األنظمة التعليميـة 

واالجتماعية، وتأمين األعمال، والحفـاظ علـى الوظـائف، 

ــد قامــت منظمــة التعــاون  ــق االســتقرار العــام؟ وق وتحقي

ــــات والتحلــــيالت  ــــة بجمــــع البيان ــــصادي والتنمي االقت

لجــة والتوصــيات حــول مجموعــة مــن الموضــوعات لمعا

ـــة  ـــصادية والمجتمعي ـــة واالقت ـــصحية والتعليمي ـــة ال األزم

الناشئة، وتـسهيل التنـسيق، والمـساهمة يف العمـل العـالمي 

ــل ــد مواجهــة هــذا التحــدي الجمــاعي الهائ . الــالزم عن

 ة من أهم تقارير المنظمةتًويحوي هذا المقال عرضا لس

وعالقتهـــا بأنظمـــة التعلـــيم  19-حـــول جائحـــة كوفيـــد

 يقدمها خرباء المنظمة لمتخذي القرار والتوصيات التي

ويتفــاوت عــرض التقــارير بنــاء علــى طــول  .المجــال يف

ــى  ــرص عل ــع الح ــلي م ــر األص ــفحات التقري ــدد ص وع

 .عرض النقاط الرئيسية والتوصيات دون تلخيص لها

 )19-كوفيد(إطار لتوجيه استجابة التعليم لوباء : تقرير

 :م2020لسنة 

فيرنانـدو «صـفحة  140أعد هذا التقرير المكون من 

 من المبادرة العالميـة لالبتكـار يف مجـال التعلـيم »ريميرز

يف كليـــة هـــارفرد للدراســـات العليـــا بجامعـــة هارفـــارد، 

 مــن إدارة التعلــيم والمهــارات يف ،»أنــدرياس شــاليكر«و

ًوقــد حــوى إطــارا . منظمــة التعــاون االقتــصادي والتنميــة

 المؤسـسات ًمرجعيا من خرباء المنظمة لتوجيـه اسـتجابة

ـــد ـــة كوفي ـــة لجائح ـــر يف 19- التعليمي ـــشر التقري ـــد ن ، وق

 الـذي 19-  حيث عصف وباء كوفيـدم2020منتصف عام 

 ة حول العالم؛ ــأصاب العالم بالعديد من األنظمة التعلمي
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لذا من الـضروري تلبيـة االحتياجـات التعليميـة لألطفـال 

 وهدف هذا التقرير إلى دعم قادة. والشباب خالل األزمة

التعلــيم علــى مختلــف مــستويات الحوكمــة التعليميــة، يف 

ــــة العامــــة والخاصــــة، يف صــــياغة  المنظمــــات التعليمي

اســتجابات تعليميــة متكيفــة ومتماســكة وفعالــة ومنــصفة 

لتلك األزمة التي من شـأهنا أن تعطـل بـشكل كبيـر فـرص 

 .التعليم على الصعيد العالمي

شي  سـريع التفـ»19-كوفيـد«وبالنظر إلى أن وبـاء 

ويؤثر يف الصحة العامة، سيتوقف تخفيف أثره إلـى حـد 

كبيــر علــى ابتكــارات العلمــاء ومنتجــي المستحــضرات 

الــصيدالنية يف اكتــشاف لقــاح أو أدويــة للتحــصين ضــد 

العدوى وإيجاد سبل لتوصيل هذه اللقاحات على نطاق 

ويف غياب التدخالت الـصيدالنية الفعالـة خـالل . واسع

خفيف من أثر الوباء سيتوقف على ، فإن التم2020العام 

ــوميين يف  إجــراءات الــصحة العامــة والمــسؤولين الحك

ــل العــزل  ــدابير مث ــشار العــدوى، مــن خــالل ت إبطــاء انت

 . االجتماعي

وتختلف هذه التدخالت غير الصيدالنية الواسـعة 

النطاق بين البلدان، ولكنهـا تـشمل التباعـد االجتمـاعي 

يم المـشورة لألفـراد مثل حظر التجمعات الكبيرة وتقد(

ــرهم ــارج أس ــتالط خ ــدم االخ ــدود، )بع ــالق الح ، وإغ

وإغالق المدارس، واتخـاذ تـدابير لعـزل األفـراد الـذين 

يعانون من أعراض ومعارفهم، وإغالق أعداد كبيرة مـن 

األعمــال مــع حظــر جميــع التــنقالت الداخليــة باســتثناء 

  .السفر الضروري

بع األول مـن وألن تطوير وتوزيع اللقاح بدأ يف الر

، فإن االسرتاتيجية الرئيـسية المتاحـة لمنـع م2021العام 

االنتشار الـسريع للعـدوى علـى المـدى البعيـد سـتتمثل 

ويف حـين . على األرجح يف العزل والتباعـد االجتمـاعي

أن هذه االسـرتاتيجية إذا مـا اعتمـدها جميـع الـسكان أو 

معظمهـــم، فمـــن المـــرجح أن تـــنجح يف إبطـــاء ســـرعة 

ــا العــدوى ــان وكوري ، كمــا هــو واضــح يف الــصين والياب

وسنغافورة، فإن فعاليتها تعتمـد علـى القيـادة الفعالـة يف 

الوقــت المناســب مــن جانــب القــادة الــسياسيين وعلــى 

ـــواطنين ـــب الم ـــن جان ـــضبطة م ـــة ومن . اســـتجابة متقبل

والشواهد على القيـادة والمتابعـة يف مختلـف البلـدان يف 

األمـر الـذي يتطلـب اتخـاذ جميع أنحاء العـالم متباينـة، 

 .تدابير مستمرة للتباعد االجتماعي

ونتيجــة لمــدى تــأثير الوبــاء، فــإن هــذه المــسألة ال 

تتعلــق بالــصحة العامــة فقــط، وإنمــا ســيؤثر هــذا الوبــاء، 

ـــــاة  ـــــه، علـــــى الحي واالســـــتجابات الالزمـــــة الحتوائ

وأدت القيـــود . االجتماعيـــة واالقتـــصادية والـــسياسية

 بـسبب التباعـد االجتمـاعي إلـى المفروضة على التنقـل

انخفاض العرض والطلب االقتصاديين، ممـا أثـر بـشدة 

وسـيكون هـذا . على األعمـال التجاريـة وفـرص العمـل

التـأثير أكثـر صـعوبة علـى أكثـر الفئـات الـسكانية ضــعفا 



 ...نظرة عاملية وحملية :التعليم يف ظل جائحة كورونا، حتديات وحلول :رياض بن عبد الرمحن احلسن

– 582 – 

داخــل البلــدان، ويف البلــدان التــي تعــاين مــن أضــعف 

مـة عـن كما أن القيـود الناج. الهياكل األساسية الصحية

ًالتباعد االجتمـاعي أثـرت أيـضا يف التعلـيم علـى جميـع 

المــستويات وستــستمر يف ذلــك لعــدة أشــهر، حيــث إن 

المتعلمـــين والمعلمـــين غيـــر قـــادرين علـــى االجتمـــاع 

 . ًجسديا يف المدارس والجامعات

ومن المرجح أن تحد هذه القيود من القـدرة علـى 

من فرص تعلم االلتقاء يف أثناء الجائحة التي طال أمدها 

ومـن المعـروف . الطالب خالل فرتة العزل االجتماعي

وقت التعلم، يعترب واحد من أكثر وسائل التنبؤ الموثوقة 

ّففي الواليـات المتحـدة، وثـق البـاحثون . لفرص التعلم

 ممـا يـدل علـى أن االنقطـاع »فاقد الـتعلم الـصيفي«آثار 

 المطول عن التعلم ال يسبب فقط تقليص وقـت الـتعلم،

 . بل فقدان المعرفة والمهارات المكتسبة

ففي استعراض ألبحاث حول فاقـد الـتعلم خـالل 

إجازة الصيف يف الواليـات المتحـدة، ظهـر أن الطـالب 

ًيفقـدون مــا يعـادل شــهرا واحــدا مـن الــسنة الدراســية يف  ً

التعلم، وتظهر الخسارة أكـرب يف الرياضـيات ممـا كانـت 

ــزداد الخــسارة ــه يف القــراءة، وت  مــع ارتفــاع مــستوى علي

كما أن الخسارة أكرب بالنسبة للطالب . الصف الدراسي

  .ذوي الدخل المنخفض

وعالوة على ذلك، فـإن االختالفـات بـين الطـالب 

يف الدعم مـن أوليـاء األمـور الـذين يمكـنهم تـوفير فـرص 

ــول إليهــا مــن  ــرة يف المنــزل أو الوص ــة لهــم مباش تعليمي

رة مختلــف أنــواع القطــاع الخــاص، واالختالفــات يف قــد

المدارس على دعم تعلم طالهبم عن بعد، واالختالفـات 

بين الطالب يف قدرهتم على الصمود والدافعية ومهـارات 

التعلم الذايت على اإلنرتنت، من المرجح أن تـؤدي إلـى 

وباإلضـافة . تفاقم الفجوات القائمـة بالفعـل يف الفـرص

ــية يف ــنظم المدرس ــين ال ــات ب ــإن االختالف ــك، ف ــى ذل  إل

قــدرهتا علــى تــصميم وتنفيــذ اســتجابات تعليميــة فعالــة 

ــوات يف  ــن الفج ــد م ــوف تزي ــات، س ــرتة األزم ــالل ف خ

ونتيجة لـذلك، ويف غيـاب . الفرص المتاحة عرب البلدان

استجابة تعليمية متعمدة وفعالة، من المـرجح أن يـؤدي 

 إلى إحداث أكرب اضـطراب يف فـرص »19-كوفيد«وباء 

. العــالم خـــالل جيـــل واحـــدالتعلــيم يف جميـــع أنحـــاء 

ــراد،  ــشة األف ــبل معي ــى س ــذا االضــطراب عل وســيؤثر ه

 . وعلى مستقبل مجتمعاهتم المحلية

ولهذا الـسبب، يـرى التقريـر أنـه يتحـتم علـى قـادة 

التعلـــــيم اتخـــــاذ خطـــــوات فوريـــــة لوضـــــع وتنفيـــــذ 

ويمكـن . اسرتاتيجيات تخفف من األثر التعليمي للوباء

م علـى وضـع اسـتجابات أن يساعد التعـاون قـادة التعلـي

تعليمية فعالة، وأول وأبـسط أشـكال التعـاون هـو تبـادل 

المعرفــة حــول مــا تقــوم بــه المــدارس والمجتمعــات 

ًالمحليــة والبلــدان حاليــا لحمايــة فــرص التعلــيم خــالل 

 . الوباء
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وركز هذا التقرير على دعم عملية تبادل المعرفـة؛ 

ــه ووضــع اســرتاتيجيات تعليم ــة ًإذ حــوى إطــارا لتوجي ي

خاصة بالـسياقات التعليميـة المختلفـة، مدعومـة بنتـائج 

. م2020 مـارس 27 مـارس و18تقييم سريع أجري بـين 

وقد استطلع التقييم آراء المجيبين على اإلنرتنـت بـشأن 

التحديات التعليمية التي أوجـدها الوبـاء، واسـتجاباهتم 

ًلتلك التحـديات، وحـول المـوارد التـي تـستخدم حاليـا 

ووزعــت . عليم مــن خــالل وســائل بديلــةللنهــوض بــالت

الدراسة االستقـصائية عـن طريـق شـبكات مـن المـربين 

والمــؤثرين، الموجــودين يف شــبكات منظمــة التعــاون 

والتنميــة يف الميــدان االقتــصادي، والبلــدان األعــضاء يف 

منظمة التعاون والتنمية يف الميدان االقتـصادي ومبـادرة 

ة هارفـارد للدراسـات االبتكار التعليمي العـالمي يف كليـ

العليــا يف الرتبيــة، بمــساعدة مــن العديــد مــن المنظمــات 

وهـدفت . التعليمية مثل منظمـة إنقـاذ الطفولـة، وغيرهـا

الدراسة إلى إشراك المجيبين الذين يعكسون مجموعـة 

. متنوعة من وجهات النظـر والمواقـف يف قطـاع التعلـيم

د ُوطلب مـن المجيبـين تقـديم معلومـات تفيـد يف تحديـ

وجهــة نظــرهم، ومركــزهم، ومؤســساهتم التــي ينتمــون 

إليها، والبلد الذي ينتمـون إليـه، ومـستواهم أو منـصبهم 

ـــد . يف الحكومـــة ُكمـــا طلـــب مـــنهم تقـــديم عنـــوان بري

ولــم يــشمل التحليــل ســوى تلــك . إلكــرتوين لالتــصال

االستجابات التي تـضمنت ردودا علـى غالبيـة األسـئلة، 

 .والتي أبدت وجهة نظرها

اء علــى نتــائج ذلــك االســتفتاء قــدم التقريــر وبنــ

القائمـــة المرجعيـــة التاليـــة لتوجيـــه وضـــع اســـرتاتيجية 

والتــي يمكــن اســتخدامها مــن . التعلــيم خــالل الجائحــة

قبل السلطات التعليمية الحكومية أو المحلية أو من قبل 

وكـذلك يف البلـدان التـي تتـشارك . قادة شبكات التعلـيم

 الدولية مـع الحكومـات لـدعم فيها المنظمات اإلنمائية

التنمية التعليمية، ويمكن أن تضطلع بدور المـساعدة يف 

 : تطوير االستجابة للتعليم

إنـــشاء فرقـــة عمـــل أو لجنـــة توجيهيـــة تكـــون  -1

مــسؤولة عــن وضــع وتنفيــذ االســتجابة التعليميــة لوبــاء 

مع ضرورة ضمان أن يكون يف فرقـة . 19-جائحة كوفيد

مكونات يف النظام التعليمـي أو العمل تمثيل لمختلف ال

شبكة المـدارس وتقـديم وجهـات نظـر متنوعـة لتوجيـه 

فعلى سبيل المثال يمكن أن تـشمل الفرقـة . سير عملهم

مختلف إدارات المناهج الدراسـية، وتعلـيم المعلمـين، 

وتكنولوجيا المعلومـات، وممثلـي المعلمـين، وممثلـي 

عمــال اآلبــاء، والطــالب، وممثلــي الــصناعة وأربــاب األ

 .عند الحاجة إلى ذلك

وضع جدول زمني ووسائل لالتصال المباشر  -2

والمتواصل بين أعضاء فرقة العمـل، خـالل الفـرتة التـي 

 . ًيكون فيها التباعد االجتماعي ساريا

. تحديــد المبــادئ التــي ســتوجه االســرتاتيجية -3
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حمايـة صـحة الطـالب والمـوظفين، : على سبيل المثال

اديمي وتقــديم الــدعم العــاطفي وضــمان الــتعلم األكــ

وتركـز هـذه المبـادئ . للطالب وأعضاء هيئـة التـدريس

على المبادرات التي يتعين االضطالع هبا وتساعد علـى 

 . تحديد أولويات الوقت والموارد المحدودة األخرى

ــصحة  -4 ــلطات ال ــع س ــسيق م ــات للتن ــشاء آلي إن

العامة بحيث تكـون إجـراءات التعلـيم متزامنـة وتـساعد 

لى النهوض بأهـداف واسـرتاتيجيات الـصحة العامـة، ع

ــوظفين  ــاء والمعلمــين والم ــالب واآلب ــف الط ــل تثقي مث

 . بشأن ضرورة التباعد االجتماعي

ـــاهج  -5 ـــات أهـــداف المن ـــادة تحديـــد أولوي إع

ًالدراســية نظــرا ألن آليــات تقــديم المــنهج غيــر متــوفرة، 

 . وتحديد ما ينبغي تعلمه خالل فرتة التباعد االجتماعي

تحديد جدوى خيـارات لتعـويض الـتعلم بعـد  -6

فــرتة اســتعراض : انتهــاء فــرتة التباعــد االجتمــاعي، مثــل

مكثفة خالل فرتة اإلجازة التي تسبق بدء العام الدراسي 

 . الجديد

وينبغـــي أن . تحديـــد وســـائل تقـــديم التعلـــيم -7

 ؛تشمل هذه المعلومات، ما أمكن، التعلم عرب اإلنرتنت

وإذا .  قـدر مـن التنـوع والفـرص للتفاعـلألهنا توفر أكرب

لــم يكــن لــدى جميــع الطــالب أجهــزة واتــصال عــرب 

اإلنرتنــت، فينبغــي البحــث عــن طــرق لتوفيرهــا لهــؤالء 

مع ضرورة استكـشاف الـشراكات مـع القطـاع . الطالب

الخاص والمجتمـع المحلـي يف تـأمين المـوارد الالزمـة 

 . لتوفير تلك األجهزة والربط باإلنرتنت

ـــه ت -8 ـــات المعلمـــين لتوجي ـــد أدوار وتوقع حدي

ودعم تعلم الطالب بشكل فعال يف الوضع الجديد، من 

خالل التعليم المباشـر حيثمـا أمكـن أو التوجيـه للـتعلم 

 .ًالموجه ذاتيا

إنشاء موقع على شبكة اإلنرتنت للتواصل مـع  -9

المعلمـــين والطـــالب وأوليـــاء األمـــور حـــول أهـــداف 

اتيجيات واألنشطة المقرتحة المناهج الدراسية واالسرت

 . والموارد اإلضافية

وإذا لــــم تكــــن اســــرتاتيجية التعلــــيم علــــى  -10

ستحدث وسـائل بديلـة لتقـديم  ُـاإلنرتنت ممكنـة، فقـد ت

الخدمات، ويمكن أن تشمل برامج تلفزيونية، إذا كانت 

الـــشراكة مـــع محطـــات التلفزيـــون ممكنـــة، واإلذاعـــة، 

يف شــكل رقمــي أو والبــث اإلذاعــي، وحــزم الــتعلم إمــا 

ــورق ــى ال ــع . عل ــشراكات م ــشاف ال ــة استك ــع إمكاني م

المنظمــات المجتمعيــة والقطــاع الخــاص لتقــديم هــذه 

 . الموارد

ضمان الدعم الكايف ألكثـر الطـالب واألسـر  -11

 . ًضعفا خالل تنفيذ خطة التعليم البديل

تعزيز التواصل والتعاون بين الطالب لتعزيز  -12

 . فاهيةالتعلم المتبادل والر

إنشاء آلية للتطوير المهني للمعلمين للتعلـيم  -13
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يف وقـــت الـــضرورة ولآلبـــاء لكـــي يتمكنـــوا مـــن دعـــم 

وإيجاد طرائق تعزز . الدارسين بالطرق الجديدة للتعليم

تعــاون المعلمــين والمجتمعــات المهنيــة، وتزيــد مــن 

 . استقاللية المعلمين

تحديـــد اآلليـــات المناســـبة لتقيـــيم الطالـــب  -14

 . ل فرتة الجائحة أو األزماتخال

ــــين  -15 ــــة ب ــــات المناســــبة للرتقي ــــد اآللي تحدي

 . الصفوف والتخرج

حـــسب الحاجـــة، تنقـــيح اإلطـــار التنظيمـــي  -16

بطرق تجعـل التعلـيم عـرب اإلنرتنـت والطرائـق األخـرى 

. ممكنـة، وبطــرق تــدعم اسـتقاللية المعلمــين وتعــاوهنم

مـل التعلـيم ويشمل ذلك معاملة التعليم عن بعد كما يعا

 . المدرسي أليام التعليم يف خطط التعليم البديل

ينبغي لكل مدرسة أن تضع خطة الستمرارية  -17

وكوســــيلة لــــدعمهم، يمكــــن للــــسلطات . العمليــــات

 .التعليمية تقديم أمثلة لتلك الخطط من مدارس أخرى

عندما تقدم المدرسة وجبات إلـى الطـالب،  -18

ذاء علــى الطــالب تــستحدث وســائل بديلــة لتوزيــع الغــ

 . وأسرهم

يجب على المـدارس تطـوير نظـام للتواصـل  -19

ٍمــع كــل طالــب، وشــكل مــن إجــراءات التحقــق مــن 

 . الحضور اليومي لكل طالب

ينبغي على لمـدارس أن تـضع آليـات للتأكـد  -20

 . اليومي من عمل المعلمين والموظفين

ـــه  -21 ـــدم التوجي ـــدارس أن تق ـــى الم ـــي عل ينبغ

ـــتخدام اآلمـــن لوقـــت للطـــالب واألســـر بـــ شأن االس

الحاسب أو التلفاز وأدوات اإلنرتنت للحفاظ على رفاه 

ًالطالب وصحتهم العقلية، فضال عن توفير الحماية من 

 . التهديدات التي يتعرض لها القاصرون على اإلنرتنت

تحديــــد الـــــشبكات أو الـــــنظم المدرســـــية  -22

األخرى وإنشاء أشكال من االتـصاالت المنتظمـة معهـا 

لتبــادل المعلومـــات بــشأن االحتياجـــات والـــصعوبات 

لحلها، والتعلم منها كوسيلة لتعزيز التحسين الـسريع يف 

 .تقديم التعليم يف الطرائق الجديدة

ضمان حـصول قـادة المـدارس علـى الـدعم  -23

ــه  ــاجون إلي ــذي يحت ــوي ال ــستي والمعن ــالي واللوج الم

 .للنجاح

وضــع خطــة لالتــصاالت، وتقــديم الرســائل  -24

اإلعالمية الرئيسة لدعم تنفيذ اسرتاتيجية التعليم خـالل 

فرتة األزمة، وضمان إيـصالها بـشكل فعـال عـرب قنـوات 

 . مختلفة

كانت هذه خالصـة مـا قدمـه التقريـر، لكـن حـوى 

التقرير العديد من النقاط الجوهرية واإلحـصاءات التـي 

هتم الباحثين يف المجال الرتبوي، خاصـة خـالل أوقـات 

 .ويمكن الرجوع إليها يف متن التقريراألزمات، 
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ـــر ـــيم : تقري ـــر يف التعل ـــادة التفكي ـــيم، إع ـــل التعل تعطي

 : التعليم»19-كوفيد«كيف غير وباء -المدرسي

 
 

صــــفحة، وأعــــده  62تكــــون هــــذا التقريــــر مــــن 

ــن مبــادرة االبتكــار يف التعلــيم »فيرنــاردو ريميــرس«  م

 »أنــدرس شلنتــشر«العــالمي التابعــة لجامعــة هــارفرد، و

مــــدير إدارة التعلــــيم والمهــــارات يف منظمــــة التعــــاون 

وابتدأ التقرير باإلشارة إلى أن نظم . االقتصادي والتنمية

التعليم يف البلدان الـتـسعة والخمـسين التـي شـاركت يف 

ًالتقرير والدراسة االستقـصائية أظهـرت مرونـة والتزامـا 

ملحوظا بـالتعليم ويف وضـع اسـرتاتيجيات السـتمرارية 

م، يف ظـــروف بالغـــة الـــصعوبة، خـــالل جائحـــة التعلـــي

ويف معظم األحيـان، كـان ينظـر إلـى هـذه . »19-كوفيد«

االســرتاتيجيات نظــرة إيجابيــة مــن قبــل كبــار اإلداريــين 

والمعلمين ومديري المدارس وغيرهم مـن المـسؤولين 

عن التعليم، من حيث تنفيذها والنتـائج التـي حققتهـا يف 

بير من الطالب إلـى جـزء توفير إمكانية الوصول لعدد ك

 . يف األقل من المناهج الدراسية

ًوقد أولي اهتماما أكـرب لـضمان اسـتمرارية الـتعلم 

ـــر مـــن االهتمـــام بـــالتطور االجتمـــاعي  األكـــاديمي أكث

العــاطفي للطــالب، وهنــاك اتفــاق علــى أنــه لــم يــتمكن 

جميع الطالب من المـشاركة يف تعلـيمهم بـشكل متـسق 

. ذه االسـرتاتيجيات الطارئـةكما هو منصوص عليه يف ه

وعلى الرغم من أن معظم البلدان التي شملتها الدراسـة 

االستقصائية تمكنت من إتاحة فرص بديلة للتعلم، فـإن 

تقديرات المجيبين أشارت إلى أن نصف الطـالب فقـط 

كانوا قادرين على الوصول إلى جميع المناهج الدراسية 

 . أو معظمها

ذ االســــرتاتيجية، ومـــن العناصــــر المهمـــة لتنفيــــ

استمرارية التطوير المهني للمعلمين، الذين يستخدمون 

. ًأساسا منصات إلكرتونية تسمح لهم باالتصال بأقراهنم

فقـط مـن ممثلـي الحكومـة % 75ويف الوقت نفـسه، أفـاد 

 . ُبأن مدرسيهم قد عرض عليهم التطوير المهني

ــين  ــين المعلم ــذول يف تمك ــر المب ــد الكبي إن الجه

مــن إيجــاد ســبل للــتعلم والتــدريس عــن بعــد والطــالب 
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ــة  ــة الرتبوي ــادة الفعالي ــة لزي ــات هائل ينطــوي علــى إمكان

للمعلمين والمدارس يف المستقبل، ليس فقط يف العـودة 

 . الفورية إلى المدرسة، ولكن بعد ذلك

ــف  ــن مختل ــسبة م ــربات المكت ــارف والخ إن المع

 ُطرائق التعلم عن بعد هي أصول يمكن تعميقها ونشرها

يف المـــستقبل، ممـــا يخلـــق طرائـــق مختلطـــة للتـــدريس 

ًوالــتعلم، وأيــضا إلضــفاء طــابع شخــصي أكــرب علـــى 

التعليم، ولتوسـيع وقـت الـتعلم وفـرص الـتعلم لجميـع 

ــدروس . الطــالب ــيم ال ــتم جمــع وتقي ومــن المهــم أن ي

المستفادة من هذه التجربة الواقعية بشكل منهجـي، وأن 

 السبل التـي يمكـن تبحث النظم التعليمية والمدارس يف

من خاللها إدماج بيئات التعليم والتعلم المبتكرة بشكل 

 . أفضل يف التعليم المدرسي

ــــى  ــــاظ عل ــــة للحف ــــود المبذول ــــشفت الجه وك

االســتمرارية التعليميــة خــالل فــرتة التباعــد االجتمــاعي 

ــة عــن  عــن درســين مختلفــين، ولكنهمــا ال يقــالن أهمي

الوصـــول إلـــى األول، التفـــاوت العميـــق يف . بعـــضهما

التكنولوجيا، واالتصال والمهارات الالزمة للتعامل مع 

التكنولوجيا التي يواجهها الطالب من مختلـف الفئـات 

وينبغي أن تصبح معالجة هذه . االجتماعية واالقتصادية

التفاوتات أولوية إلدمـاج جميـع الطـالب بـشكل كامـل 

يف عــالم يتزايــد فيــه التواصــل والمــشاركة مــن خــالل 

ويتعلـــق الثـــاين بإمكانيـــة الوصـــول إلـــى . ولوجيـــاالتكن

ــتعدادهم  ــون واس ــا المعلم ــع هب ــي يتمت ــا الت التكنولوجي

للمشاركة يف طرائـق متعـددة للتعـاون والتطـوير المهنـي 

ـــتخدامها وينبغـــي أن تـــستمر هـــذه الممارســـات . باس

وتتعمق يف أعقاب الوباء بغرض بناء القدرات للتعليم يف 

 .القرن الحادي والعشرين

ــدارس و ــيم الم ــى تنظ ــر عل ــيات التقري ــز توص ترك

. ًوإدارهتا وتعليمها، حيث كان هذا أيضا محور الدراسة

ومع ذلك، من المرجح أن يكـون للوبـاء تـأثير يف فـرص 

التعليم بسبب تقلص دخل بعض األسـر، ممـا قـد يقلـل 

وينبغـي . من قدرة األسر على إبقاء أطفالها يف المدارس

دة فتح المدارس عـودة جميـع ُأن تالحظ اسرتاتيجية إعا

الطــالب المــسجلين قبــل الجائحــة، وأن تحــدد أســباب 

 . ترك الدراسة يف حالة األطفال الذين ال يعودون

تحقيق التوازن بـين األولويـات المتعلقـة بـالتعليم . 1.1

 .والصحة

شرعت عدد من البلدان إلـى وضـع اسـرتاتيجيات 

 إلعــادة فــتح المــدارس، حيــث يــستطيع نــصف البلــدان

ًالمجيبة أن تقدم موعدا محـددا إلعـادة فـتح المـدارس ً .

ًغير أن اسرتاتيجيات إعادة فتح المدارس تتطلب توازنـا 

ًصعبا بـين الفوائـد التعليميـة الواضـحة التـي تعـود علـى 

ــاه الطــالب وأســرهم فــضال عــن  ًالطــالب وصــحة ورف

 . المهنيين يف مجال التعليم

التقريـر إلـى وتشير الردود التي تم تحليلها يف هـذا 



 ...نظرة عاملية وحملية :التعليم يف ظل جائحة كورونا، حتديات وحلول :رياض بن عبد الرمحن احلسن

– 588 – 

أن التعلم الـذي حـدث خـالل هـذه الفـرتة التـي أغلقـت 

فيها المدارس ال يمثـل يف أحـسن األحـوال سـوى نـسبة 

وهذا يظهر . بسيطة مما كان يتعلمه الطالب يف المدرسة

أن فرتة التعلم يف المنزل قد أبرزت الفوائد العديدة التـي 

يـــستفيد منهـــا الطـــالب مـــن قـــدرهتم علـــى االلتحـــاق 

رسة بانتظـام والـتعلم بـشكل مباشـر مـع معلمـيهم بالمد

وأقراهنم، ومع إمكانيـة الوصـول الكامـل إلـى مجموعـة 

واسعة من الخدمات التي تقدمها المدارس، بما يف ذلك 

الوجبــــات يف عــــدد مــــن البلــــدان، والــــدعم النفــــسي 

ومـن المـرجح أن تكـون هـذه الفوائـد ذوات . والصحي

يف المجتمعـات التـي ًقيمة أكرب ألكثر األطفـال هتميـشا و

ويمكـن اسـتخدام هـذا . يتزايد فيها التفاوت االجتماعي

الوعي بأهمية المدارس والمدرسين بشكل اسـرتاتيجي 

ـــاء  ـــن اآلب ـــدعم م ـــشاركة وال ـــن الم ـــد م ـــشد المزي لح

ويف . والمجتمعـــات المحليـــة للمـــدارس والمعلمـــين

الوقت نفسه، ينبغي مواصـلة وتعزيـز إمكانـات االبتكـار 

ــى التــي تــشهد ع ــى الحفــاظ عل ــة إل ليهــا الجهــود الرامي

ـــديم  ـــك بغـــرض تحـــسين تق ـــيم، وذل اســـتمرارية التعل

فعلى سبيل المثال، ينبغي تعزيز الـسبل المتبعـة . التعليم

ــــي  ــــوير المهن ــــدعم التط ــــا ل ــــتخدام التكنولوجي يف اس

للمعلمين والتعاون، ورعاية استقاللية الطالب والـتعلم 

 . األكرب سنًاالمستقل، وال سيما بالنسبة للطالب 

إن فوائد إعادة فـتح مؤسـسات التعلـيم، لمواصـلة 

تطوير معارف ومهارات الطـالب، ذوات قيمـة ال يرقـى 

والواقـع أن فاقـد . إليها الشك للطالب وللمجتمع ككل

ُالتعلم الذي حدث بالفعل من المرجح، إذا ما ترك دون 

أي معالجة، أن يلحق خسائر اقتصادية بالمجتمعـات يف 

ــكل انخ ــوش ــة والنم ــاض اإلنتاجي ــي، . ف ــدليل تقريب وك

يمكن اعتبار السنة الدراسية المفقودة مـساوية للخـسائر 

التي ترتاوح بين سـبعة يف المئـة إلـى عـشرة يف المئـة مـن 

ويـضاف إلـى ذلـك إعـادة الفوائـد . الدخل مـدى الحيـاة

فالمدارس التي يعاد فتحها ستسمح : االقتصادية لألسر

لعمـل، بمجـرد أن تـرى سـلطات للوالدين بالعودة إلى ا

 . الصحة العامة أن ذلك ممكن

غيـــر أنـــه يجـــب تقيـــيم هـــذه الفوائـــد بعنايـــة مقابـــل 

المخاطر الصحية والمتطلبات الصحية من أجل التخفيـف 

وتشير األدلـة المـستقاة مـن األوبئـة الـسابقة . من آثار الوباء

% 15إلى أن إغالق المدارس يمكن أن يمنع مـا يـصل إلـى 

ويف حـين أن هـذه النـسبة متواضـعة مقارنـة . اباتمن اإلص

مثل التباعد االجتمـاعي يف (بتدابير السياسة العامة األخرى 

مكــان العمــل، الــذي يمكــن أن يقلــل مــن انتقــال العــدوى 

، وعـزل الحـاالت، مـع تـأثير حـوالي %73بنسبة تصل إلـى 

، )%40 أو الحجر الصحي المنزلي، مـع تـأثير حـوالي 45%

 يستهان هبا، ويف بعض البلدان، هناك تفاعل فإهنا نسبة ال

واسع النطاق بين األطفال األصـغر سـن�ا والجيـل األكـرب 

 .سن�ا األكثر عرضة لخطر الفيروس
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وتدعو الحاجة إلى النظر يف هذه المقايـضات إلـى 

تنسيق مستمر وفعال بين السلطات التعليميـة وسـلطات 

. الـــصحة العامـــة علـــى مختلـــف مـــستويات الحكومـــة

ينبغـــي تعزيـــز هـــذا التعـــاون بأشـــكال مـــن المـــشاركة و

. المحلية التي تمكن مـن وضـع االسـتجابات يف سـياقها

وأشار العديد من المجيبين علـى الدراسـة االستقـصائية 

إلـــى أن مـــن المقـــرر أن تكـــون إعـــادة فـــتح المـــدارس 

ًتدريجيا، بـدءا مـن المنـاطق التـي تظهـر أدنـى معـدالت  ً

 .محليانتقال العدوى، وأدنى خطر 

ــوات إلدارة  ــن اتخــاذ عــدة خط ــك، يمك ــع ذل وم

من المهم وضع بروتوكوالت واضحة بـشأن . المخاطر

التباعــد االجتمــاعي، بمــا يف ذلــك حظــر األنــشطة التــي 

ـــة اليـــوم  ـــة وهناي ـــرة خـــالل بداي تتطلـــب تجمعـــات كبي

الدراسي، وأوقات الوجبات، ونقـل الفـصول الدراسـية 

ــواء ــة أو يف اله ــة مؤقت ــاكن رحب ــى أم ــادة إل ــق، وإع  الطل

ــم  ــن حج ــد م ــات للح ــي يف نوب ــدوام المدرس ــة ال هيكل

وممــا لــه نفــس القــدر مــن األهميــة . الفــصول الدراســية

الربوتوكوالت والممارسات المتعلقة بالنظافة الصحية، 

بما يف ذلك غسل اليـدين، وآداب العطـاس، واسـتخدام 

معدات الحماية والكمامات الواقية، وإجراءات تنظيف 

 . والممارسات المأمونة إلعداد الطعامالمرافق، 

ًومــن المهــم أيــضا حمايــة المعلمــين والمــوظفين 

اإلداريــين والطــالب وأفــراد أســرهم المعرضــين لخطــر 

كبير بسبب السن أو الظروف الطبية الكامنـة، مـع وضـع 

خطط لتغطية المعلمين الغـائبين ومواصـلة التعلـيم عـن 

ـــر القـــادرين علـــى االل تحـــاق ُبعـــد لـــدعم الطـــالب غي

ًوقد تحتاج الحكومـات أيـضا إلـى مراجعـة . بالمدارس

ــتيعاب الغيابــات  ــضور الس ــوظفين والح ــات الم سياس

 . المتعلقة بالصحة ودعم التعليم عن بعد والمدمج

بمــا أن االســتثمار يف التــدريب أمــر أساســي؛ فإنــه 

يتعين أن يكـون لـدى قـادة المـدارس القـدرة والتـدريب 

 اعتالل صحة الطالب أو لوضع اإلجراءات الالزمة عند

ـــل  ـــي أو الكام ـــوا اإلغـــالق الجزئ المـــوظفين، وأن يتبن

وينبغـي أن تكـون هـذه الكـوادر . للمدارس عند الحاجة

قادرة على إجراء تقييمات للمخاطر بالنسبة للمدرسـين 

وغيــرهم مــن المــوظفين واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة 

وهنــاك حاجــة إلــى توجيــه وإجــراءات فعالــة . لــدعمهم

د صـــحة الطـــالب والمـــوظفين، والحفـــاظ علـــى لرصـــ

اتصال منتظم مع السلطات الصحية المحلية، وتحديث 

 . خطط الطوارئ وقوائم االتصال

وعند العودة للمدارس، يستلزم األمر أخذ حـرارة 

ــد دخــولهم إلــى المبنــى، وعــزل الحــاالت  الطــالب عن

ــصين ــين متخص ــوظفين طبي ــل م ــن قب ــة م ــد . الحرج وق

ــض ــون أي ــاج المعلم ــتح ًيحت ــادة ف ــل إع ــار قب ــى اختب ا إل

ــد  المدرســة، وينبغــي أخــذ درجــة حــرارة المعلمــين عن

وبالمثــل، يحتــاج . دخــولهم المبنــى مــن قبــل مختــصين
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الموظفــون اإلداريــون والمعلمــون إلــى التــدريب علــى 

كيفية التعامل مـع الفيـروس، والتعـرف علـى المخـاطر، 

ت ويشمل ذلك تنفيـذ ممارسـا. وتنفيذ التدابير المناسبة

. التباعـــد االجتمــــاعي والنظافــــة الــــصحية المدرســــية

ــر،  ويحتــاج طــاقم التنظيــف إلــى تــدريب علــى التطهي

 .وتزويده بمعدات حماية شخصية قدر اإلمكان

  .تحقيق التوازن بين االتساق والمرونة. 1.2

مـــن المهـــم وضـــع توجيهـــات ورســـائل توعويـــة 

واضحة ومتسقة بشأن معـايير تحديـد موعـد إعـادة فـتح 

ارس من أجل ضمان االتساق والحد مـن االرتبـاك المد

ويف . يف قطاع التعلـيم وعامـة الجمهـور علـى حـد سـواء

ًالوقت نفـسه، تتفـاوت الظـروف المحليـة تفاوتـا كبيـرا ً .

ًوتختلف المدارس أيضا يف مـستوى التعـرض بـين عـدد 

من طالب المدارس والفئات المعرضة للخطر الشديد، 

ــى ــات المرض ــسن وفئ ــار ال ــل كب ــن مث ــانون م ــذين يع  ال

ــكان  ــا س ــل هب ــي يتنق ــرق الت ــة، والط ــة دائم ــروف طبي ظ

المدارس من وإلى المدارس، وعوامل الخطر المرتبطة 

بالمجتمع المحلـي والوبـائي، وقـدرات الـصحة العامـة 

والرعاية الصحية، والكثافة السكانية، والتقيد بتعليمات 

. التباعـــد االجتمـــاعي والممارســـات الـــصحية الجيـــدة

، فإن المبادئ التوجيهية الصحية الوطنية إلعـادة ولذلك

ًفتح المدارس التي يتم تطويرها ال بد وأن تولي اهتمامـا 

 . بالخصائص المادية والتنظيمية للمدارس

ــــة  ــــي األولوي ــــدان أن تعط ــــي للبل ــــذلك ينبغ ول

ـــأن  ـــسليم ب ـــع الت ـــة، م ـــدرات المحلي ـــتثمار يف الق لالس

ًوأن نـسبا الظروف شديدة الخطورة يف جميع المـدارس 

ــاطق  ــدان أو المن ــن البل ــر م ــدارس يف كثي ــن الم ــرة م كبي

. المحلية لديها مستويات منخفضة للغاية مـن القـدرات

ويتعين على المدارس أن تعد نفسها، وأن تـشرك اآلبـاء 

والمعلمــين، وأن تبنــي الثقــة يف المجتمــع المحلــي بأهنــا 

وينبغـي إعـادة . تتعامل مع الوضع بـشكل جيـد وحكمـة

دارس عنــدما تتــوفر الظــروف الالزمــة وعنــدما فــتح المــ

ــشعر فــرق المــدارس بأهنــا قــادرة علــى التعامــل مــع  ت

ــاء علــى اســتعداد إلرســال  الوضــع، وعنــدما يكــون اآلب

وقد يعني ذلك أنه لـن يعـاد فـتح . أطفالهم إلى المدرسة

ومــن المهــم احــرتام . جميــع المــدارس يف نفــس الوقــت

 فالفــشل يف .اســتقاللية المــدارس يف مختلــف الظــروف

 ألن الحكومات تختـار -القيام بذلك على سبيل المثال 

 قــد يــؤدي إلــى شــعور بعــدم -سياســات إلزاميــة للغايــة 

الرضى، األمر الذي سيضر يف هناية المطاف باسرتاتيجية 

 . إعادة فتح السلطة للمدارس

ًوقد أظهرت الجائحـة أيـضا مـدى أهميـة مـشاركة 

س والمجتمعــات الوالــدين والمعلمــين وقــادة المــدار

ــدارس ــادة فــتح الم ــرار إع ــة يف ق ــى ســبيل . المحلي فعل

المثــال، ســيتعين علــى المــدارس تنفيــذ تــدابير فعالــة 

ــين  ــاعي ب ــد االجتم ــصية والتباع ــة الشخ ــضمان النظاف ل
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ـــة، واألثـــاث،  الطـــالب، وضـــمان نظافـــة البنـــى التحتي

ًقد يتطلب هـذا حلـوال . والمعدات، والفصول الدراسية

 البيئات المحلية، مثل وضع الفـصول مبتكرة تتكيف مع

ويف هذا الصدد، ظهر . يف األماكن الخارجية والمفتوحة

من المجيبين أفـادوا بـأن اسـرتاتيجيات % 75أن أكثر من 

. إعادة فتح المدارس قد صممت بالتعاون مع المعلمين

ًوأبلغ عدد قليل جدا من التقارير عن وجود خالفات أو 

لمعلمــين أو اآلبــاء أو بــين تبــاين يف وجهــات النظــر مــع ا

 إن التواصـل %65الحكومة والمدارس؛ وقـال أكثـر مـن 

فقط % 25غير أن . بين الجهات المعنية يدار بشكل جيد

ًمن المجيبين أشـاروا إلـى أن هـذا التعـاون يـشمل أيـضا 

وقد تحتـاج المـدارس والمدرسـون إلـى توسـيع . اآلباء

 المحلـي، نطاق عالقاهتم مع اآلباء، واألسر، والمجتمع

وقد عانى العديد مـن اآلبـاء يف الحفـاظ علـى . وتكثيفها

 .تعلم أطفالهم وهم بحاجة إلى الدعم والتوجيه

وقد أظهرت نتائج االسـتفتاء مـدى أهميـة اإلبـالغ 

ًوكثيـرا مـا تعـزى . بوضوح وباستمرار عما ينبغـي عملـه

مقاومة التغيير إلى عدم اكتمـال المعلومـات عـن طبيعـة 

ـــسياسات المق ـــشير ال ـــا، ويمكـــن أن ت رتحـــة، أو تأثيره

مقاومة التغيير إلى أن الجمهور لم يتلق إحاطـة كافيـة أو 

ــاعي  ــول االجتم ــصا يف القب ــاك نق ــا أو أن هن ًإعــدادا كافي ً ً

ومـن األرجـح أن يقبـل األفـراد . لتدابير الـسياسة العامـة

والجماعــات تغييــرات ليــست بالــضرورة يف مــصلحتهم 

ا هم والمجتمع ككـل أسـباب الفردية المباشرة إذا فهمو

وتظهـر البيانـات المـستقاة مـن الدراسـة . هذه التغييرات

االستقصائية أن العديد من البلـدان مـا زال يتعـين عليهـا 

ًأن تقطع شوطا ما إلشراك أصحاب المصلحة الرئيسين 

 . يف تصميم وتنفيذ استجابتهم للوباء

 .موازنة االحتياجات والقدرات. 1.3

لــى أن اسـرتاتيجيات إعــادة فــتح أشـار المجيبــون إ

وهـذا ينطـوي علـى . ًالمدارس غالبا مـا تكـون تدريجيـة

خيـــارات ومقايـــضات لـــيس مـــن الـــسهل يف كثيـــر مـــن 

فعلى سبيل المثال، فإن الحفاظ على . األحيان القيام هبا

المعايير الدنيا للمسافات المادية يف المـدارس هـو أكثـر 

ين يمكـنهم فهـم جدوى بالنسبة للطالب األكرب سن�ا الـذ

ــوم التباعــد االجتمــاعي والــذين لــديهم القــدرات  مفه

ويف . المعرفية علـى الرصـد الـذايت واتبـاع هـذه القواعـد

الوقت نفسه، فإن الحاجة إلى التعلم المنظم القائم على 

الموقع والتفاعل الشخـصي مـع المعلمـين هـي األعلـى 

ــق التباعــد  ــين أصــغر األطفــال، الــذين يــصعب تحقي ب

وبالنسبة آلبائهم العاملين، فإن . عي بالنسبة لهماالجتما

 . إعادة فتح المدرسة أمر ملح للغاية

ويتعين علـى المـدارس أن تتخـذ خيـارات إلعـادة 

عدد من الطالب للمدارس، ينبغـي للـتعلم يف المدرسـة 

ُأن يعطي األولوية للطالب الذين يفتقرون إلى الجهـات 

 يف مراحـــل الداعمـــة يف المنـــزل كالوالـــدين، والطـــالب
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هنائية من مسار دراستهم، وإلى المقـررات التـي تتطلـب 

التدريب العملي؛ يف حين يستفيد الطالب اآلخرون مـن 

 .التعلم اإللكرتوين والتعليم المنزلي

ًكمــا أن عــددا مــن البلــدان شــرعت يف بنــاء بــرامج 

عالجيـــة واســـعة النطـــاق للتخفيـــف مـــن فاقـــد الـــتعلم 

وينبغــي أن تختلــف . والتعــويض عــن إغــالق المــدارس

االسرتاتيجيات المحـددة التـي وضـعت السـتعادة فاقـد 

إذا ما كان إغالق المدارس قد حدث : ًالتعلم وفقا لآليت

يف هناية العام الدراسي مقابل األمـاكن التـي حـدث فيهـا 

ويف البلـدان التـي كـان . اإلغالق يف بداية العام الدراسي

 تكـون هنـاك العام الدراسي ينتهي فيها، من المـرجح أن

ــى نقطــة اإلغــالق . معلومــات عمــا تعلمــه الطــالب حت

ويمكن تنظيم الدروس السـتعادة الـتعلم يف األيـام التـي 

تكون فيها المدارس مغلقة عادة، وكـذلك يف المـساء أو 

كمــا يمكــن أن تأخــذ شــكل . يف عطـالت هنايــة األســبوع

ًفصول صـيفية، جنبـا إلـى جنـب مـع األنـشطة الرياضـية 

ًويمكن أيضا النظر يف تمديد السنة الدراسـية . والرتفيهية

إلـــى فـــرتة اإلجـــازة، أو يمكـــن أن تكـــون بدايـــة الـــسنة 

وباإلضـافة إلـى . الدراسية متقدمة بأسـبوع أو أسـبوعين

ذلــك، قــد يكــون مــن الممكــن تمديــد اليــوم الدراســي، 

حيثما يتيح توافر الهياكل اإلدارية والتعليمية األساسـية، 

ومـن المهـم أال يغيـب عـن . تعلمبغرض اسرتداد فاقد ال

ــال المــدارس االحتياجــات الملحــة للطــالب الــذين  ب

يكملون تعليمهم الثانوي؛ فاألزمة االقتصادية المستمرة 

ــيحتاج  ــشباب، وس ــدا لل ــا ج ــل معادي ــوق عم ــق س ًتخل ً

الطالب إلى مساعدة أكثـر مـن أي وقـت مـضى يف إدارة 

عى وسيـس. انتقالهم من مرحلة التعليم إلى سوق العمـل

ًالكثيرون جدا، يف غضون مهلة قصيرة، إلى إيجـاد سـبل 

ومن الضروري أن تحظى هذه البلدان . للبقاء يف التعليم

بالدعم يف اتخاذ أفضل القرارات الممكنة يف هذا الوقت 

 . العصيب

ًوقد اتخذت البلدان هنجا مختلفة بشأن ما إذا كان 

يف بيئـة ًينبغي إلزام الطالب قانونا بااللتحاق بالمـدارس 

 يف المئــة مــن 60، حيــث أشــار نحــو 19-مــا بعــد كوفيــد

مـن الناحيـة المثاليـة، . المجيبين إلى الحضور اإللزامـي

يجب على المدرسة توفير بيئة التدريس والتعلم األكثـر 

وحيثمـا يـتم تعليـق التنفيـذ . مالءمة وفائـدة لكـل طالـب

 ًالقانوين للتعليم اإللزامـي مؤقتـا، ينبغـي أن يظـل التقـدم

ويمكـن إضـفاء الطـابع الرسـمي . والتطوير لكـل طالـب

علـــى الرتتيبـــات والمـــسؤوليات المحـــددة للمـــدارس 

 بـــين الطالـــب »عقـــد الـــتعلم«والطـــالب واألســـر يف 

 .والمدرسة

ُ، وضعت خطط م2021-2020ويف العام الدراسي 

طوارئ علـى مـستوى الحكومـات ومـستوى المـدارس 

مثل لجميـع الفردية، هدفت إلى ضمان فرص التعلم األ

ـــدارس ـــالق الم ـــسبب إغ ـــالب، ب ـــى . الط ـــين عل ويتع
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المــدارس أن تكــون مـــستعدة بــشكل أفــضل لظـــروف 

 . مماثلة يف المستقبل

الموازنة بين القيود المفروضة على وقت المناهج . 1.4

  .الدراسية مع ابتكار المناهج

ـــالق  ـــصائية أن إغ ـــة االستق ـــائج الدراس ـــت نت بين

وقت المناهج الدراسـية المدارس قلل إلى حد كبير من 

ويتعين على البلدان والمدارس أن تضع مناهج . الفعالة

دراســـية وبـــرامج أكاديميـــة بديلـــة مكيفـــة تـــستند إلـــى 

ســـيناريوهات مختلفـــة للـــصحة العامـــة، وأن تأخـــذ يف 

 . ُاالعتبار الطرائق التي ستستخدم يف التعلم عن بعد

ــاء  ــدان والمــدارس إعط ــارت بعــض البل ــد اخت وق

 لمحتوى المنـاهج األساسـية الـضرورية لتقـدم األولوية

الطالب واالمتحانات، مع الرتكيز يف كثيـر مـن األحيـان 

على القراءة والكتابة والحساب؛ وترى بلدان أخـرى أن 

األزمة أظهرت الحاجة إلـى تعزيـز مجموعـة أوسـع مـن 

الكفــاءات المعرفيــة واالجتماعيــة والعاطفيــة، والرتكيــز 

ــــل، كــــشفت الدراســــة وبالم. علــــى رفــــاه الطــــالب ث

االستقـــصائية عـــن وجـــود فجـــوة بـــين ردود ممثلــــي 

الحكومـــة، التـــي تميـــل إلـــى إعطـــاء األولويـــة للـــتعلم 

األكاديمي، وردود المعلمين، التـي تـسلط الـضوء علـى 

 . الحاجة إلى تعزيز مشاركة الطالب

وهذه المقايضات ليـست سـهلة؛ وتتطلـب تقـديم 

 الدراســية تقــارير اســرتاتيجية حــول تــصميم المنــاهج

ـــى ال تثقـــل كاهـــل المعلمـــين  ـــذها حت وتكييفهـــا وتنفي

ــــالب ــــتجابة . والط ــــب االس ــــرجح أن تتطل ــــن الم وم

المناسبة، على مستوى الـسياسات، المرونـة السـتيعاب 

االختالفــات اإلقليميــة أو تعطيــل التعلــيم المدرســي، 

 .وإعادة التفكير يف التعليم المدرسي

 عرب نوع المدرسـة،  التعليم19- كيف غير وباء كوفيد. 1.5

 عندما يتعلق ذلك بمستويات القدرة المؤسسية؟ 

ينبغي استيعاب متطلبات الصحة العامة لاللتحاق 

بالمدارس بأمان عند التفكيـر يف االحتياجـات التعليميـة 

فإذا كان التباعد الجسدي يف المدرسـة . للتعلم والتعليم

علـى يحد من إمكانية العمل التعـاوين، أو الـتعلم القـائم 

ــشاريع، علــى ســبيل المثــال، قــد تحتــاج األنــشطة  الم

التعليمية التي تحـدث يف المدرسـة، مثـل التعلـيم الـذي 

يركز على المعلمين إلى أن تكـون متوازنـة مـع األنـشطة 

عــرب اإلنرتنــت التــي تــشارك الطــالب يف التعــاون مـــع 

ــالب ــه للط ــتعلم الموج ــا لل ــوفر فرص ــراهنم وت ــد . ًأق وق

يــادة اســتثماراهتا يف فــرص الــتعلم تحتــاج البلــدان إلــى ز

ــدارس يف  ــالق الم ــيس فقــط لالســتعداد إلغ الرقمــي، ل

ًالمستقبل، ولكن أيضا، لتعزيز بيئـات الـتعلم المختلطـة 

 . أو المزيجة، والتعلم المبتكر

وتــــربز نتــــائج الدراســــة االستقــــصائية كيــــف أن 

. المعلمين قد عملـوا علـى تـوفير فـرص التعلـيم البـديل

مجيبــين إلــى أن الطــالب يحــصلون علــى وأشــار ثلثــا ال
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وتبـين البيانـات المـستقاة . المنهج مباشرة من معلمـيهم

من الدراسة االستقصائية الدوليـة للتعلـيم والـتعلم التـي 

أجرهتا منظمـة التعـاون والتنميـة يف الميـدان االقتـصادي 

ـــاج  ـــدان بإدم ـــن البل ـــد م ـــين يف العدي ـــام المعلم أن إلم

. ًلتعليميــة ال يــزال محــدوداالتكنولوجيــا يف الممارســة ا

وتــربز هــذه النتيجــة الحاجــة إلــى تــدريب المعلمــين يف 

ُالوقت المناسـب علـى الـتعلم عـن بعـد، وفـرص تبـادل 

المعارف والتشارك بين المعلمين، بما يتجاوز بكثير مـا 

 . ًهو معروض حاليا

وعالوة على ذلك، يحتاج المعلمون إلـى الـدعم، 

ألكاديمية للطالب، ولكن ليس فقط لتلبية االحتياجات ا

ــــات  ــــالب، واالحتياج ــــسية للط ــــصحة النف ــــضا، ال ًأي

ويمكـن تحقيـق بعـض هـذا مـن . االجتماعية والعاطفيـة

خــالل أســاليب مبتكــرة لــدعم المعلمــين، مثــل التطــوير 

ــه لبنــاء  ــي عــرب اإلنرتنــت، أو التــدريب أو التوجي المهن

 . القدرات على نطاق واسع

ى تكييـف سياسـات ًوأخيرا، قد تحتـاج البلـدان إلـ

القبــول والتقيــيم واالمتحانــات مــن أجــل تركيــز الوقــت 

ــمة  ــة حاس ــا أهمي ــي له ــات الت ــى االمتحان ــوارد عل والم

بالنـــسبة النتقـــال الطـــالب بـــين المراحـــل الدراســـية 

 . واالعرتاف بتعلم الطالب يف سوق العمل

ًسبل المضي قدما .1.6 ُ. 

يعرض التقرير فرصتين كبيرتين الغتنامهما كجزء 

ــيم . مــن خطــط إعــادة فــتح المــدارس األولــى، هــي تقي

الــدروس المــستفادة مــن هــذه األزمــة عنــد العــودة إلــى 

ــتعلم ــد ال ــيم فاق ــة وتقي ــذه . المدرس ــز ه ــي أن ترك وينبغ

العملية على تقييم الطالب، ليس فقط يف مدى اكتـساب 

ــاهج  ــصودة يف المن ــارات المق ــة والمه ــالب للمعرف الط

لمهارات والكفاءات التـي ًالدراسية، ولكن أيضا، على ا

  أظهروهــا، أو لــم يفلحــوا يف إثباهتــا، خــالل فــرتة الــتعلم 

 . عن بعد

ومن الواضح أن التعلم الفعال خارج المدرسة قد 

ــــالب يف  ــــى الط ــــات عل ــــن المتطلب ــــد م ــــع المزي وض

ــستقل، واألداء  ــتعلم الم ــدرة علــى ال ــتقاللية، والق االس

الـتعلم عـرب التنفيذي، واالستقصاء الذايت، والقدرة على 

وهذه كلها مهارات أساسية يف الوقت الراهن . اإلنرتنت

ومن المرجح أن بعض الطالب كانوا أكثـر . وللمستقبل

كفـاءة مـن غيـرهم، وأنـه، ونتيجـة لـذلك، كـانوا قـادرين 

ولذلك ينبغي أن تركز خطط . على تعلم أكثر من أقراهنم

 العودة إلى المدرسة على بذل المزيد من الجهود لتنمية

 . هذه المهارات األساسية بين جميع الطالب

ًثانيا، مـن المهـم، بـنفس القـدر، مواصـلة الجهـود 

الجاريــة بالفعــل لبنــاء بنيــة تحتيــة للــتعلم عــرب اإلنرتنــت 

ُوعن بعد، وتطوير قدرة الطالب والمعلمين على التعلم 

والتدريس هبذه الطريقة، بما يف ذلك زيادة قدرة الطالب 

وهذا أمر ضروري ألن هناك . ستقلعلى التعلم بشكل م
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ًاحتماال بأن أي عودة إلى المدرسـة قـد تتوقـف، إلـى أن 

يتوفر لقاح على نطاق واسـع، نتيجـة لتفـشي المـرض يف 

، »19-كوفيــد«ولكــن، إلــى جانــب جائحــة . المــستقبل

هنــاك فوائــد واضــحة للطــالب يف توســيع وقــت الــتعلم 

مدرسة وفرص التعلم التي يعملون فيها خارج جدران ال

ويمكن أن تنظر خطـط إعـادة . ُمن خالل التعلم عن بعد

فتح المدارس يف طرائق تتبنى أسـس الـتعلم اإللكـرتوين 

المتمـــازج للوصـــول إلـــى المنـــاهج الدراســـية لجميـــع 

ــالب ــرب . الط ــتعلم ع ــى ال ــول إل سر الوص ــويمكــن أن يي ُ

اإلنرتنـــت والـــتعلم المـــستقل باســـتخدام التكنولوجيـــا 

ــــاءات األ ــــساب الكف ــــادي اكت ــــرن الح ــــية يف الق ساس

والعــــشرين مثــــل التعــــاون واالتــــصاالت والبحــــوث 

وينبغـي الحفـاظ . المستقلة والمهـارات المعرفيـة العليـا

على الزخم الذي تولده اسرتاتيجيات استمرارية التعليم 

ــر  ــيم أكث ــل التعل ــل جع ــن أج ــه م ــتخدامها وتعميق يف اس

 . مالءمة الحتياجات القرن الحادي والعشرين

ت األزمــة، مــن ناحيــة، عــن اإلمكانــات وقــد كــشف

وبينـت نتـائج . الهائلة لالبتكار يف كثير مـن نظـم التعلـيم

الدراسة االستقصائية وجود قدرة كبيرة على االبتكار يف 

ــال التعلــيم ــدروس التــي ينبغــي دراســتها . مج ــن ال وم

ــتيعاهبا ــان لهــذه : واس ــي أطلقــت العن ــا العمليــات الت م

هذه القدرة االبتكاريـة اإلمكانات، وكيف يمكن توسيع 

يف المستقبل؟ وكما أن الوباء سيخلق بعض األعباء غيـر 

ًالمتوقعة على التعليم، فإنه يمكن أيضا أن يولد عائدا يف  ً

وينبغـي تحفيـز هـذا العائـد بحيـث ال . القدرة االبتكارية

العـودة إلـى الماضـي علـى «تحاول نظم التعلـيم مجـرد 

وجه القصور المعرتف  بل أن تعالج ما كان من أ»طبيعته

هبا يف القدرة على تثقيف الطالب بالمهـارات األساسـية 

 . لبناء مستقبل أفضل

ــدة يف  ــال أدوات جدي ــل إلدخ ــاريخ طوي ــاك ت وهن

 مثـــل التلفزيـــون، أو الفيـــديو، أو الـــسبورات -التعلـــيم 

 علــى أمــل تحــسين التــدريس -الرقميــة، أو الحواســيب 

 لينتهي بالتغيير بشكل جذري وفعالية التعليم المدرسي،

وهـذا . التدريجي الذي تحقق بتكلفة أعلى وتعقيد أكـرب

يربز الحاجة إلى هنج أكثر صرامة واسرتاتيجية لالبتكار، 

ًتدعمه بحوث ممولة تمويال جيـدا وسـليمة مـن الناحيـة  ً

ويكمن جزء مـن المـشكلة يف قطـاع االبتكـار . المنهجية

زانيـات فمي: ًوالبحث العلمـي الـضعيف نـسبيا والمجـزأ

بحوث الصحة العامة يف بلدان منظمـة التعـاون والتنميـة 

يف الميـــدان االقتـــصادي أكـــرب بــــسبع عـــشرة مـــرة مـــن 

ــى  ــؤدي إل ــا ي ــة، مم ــال الرتبي ــوث يف مج ــات البح ميزاني

. وجود قاعدة معرفية ضعيفة بـشأن االبتكـار والتحـسين

 . ويدعو هذا الوباء الحكومات إلى معالجة هذا األمر

مهــم، بــنفس القــدر، هتيئــة مجــال وســيكون مــن ال

ويمكـن للحكومـات . ًأكثر تكافؤا لالبتكار يف المدارس

أن تساعد يف تعزيز االستقاللية المهنية والثقافة التعاونية 
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ــا ــة ودعمه ــار العظيم ــقل األفك ــتم ص ــث ي ــن . حي ويمك

ًللحكومـــات أيـــضا أن تـــساعد يف التمويـــل، وأن تقـــدم 

ح ومـا يـصلح حوافز ترفع مـن أهميـة األمـور التـي تـصل

كما يمكن أن توفر للمعلمين والطالب . لها، وأن تطلبها

إمكانية الوصـول إلـى األجهـزة والـربط باإلنرتنـت التـي 

هي مدخالت أساسية لالبتكارات الرتبوية التي تدعمها 

 . التكنولوجيا

ــد مــن  باختــصار، هــذه األزمــة كــشفت عــن العدي

وهنـاك أوجه القصور وعدم المساواة يف أنظمة التعلـيم، 

شيء واحد أضاءته هذه األزمة، وهو أنـه لـن يـتمكن أي 

ــاك  بلــد مــن معالجــة األزمــة وعواقبهــا بمفــرده، وأن هن

إمكانات هائلة للتعاون العالمي لمكافحة الوبـاء يف كـل 

. قطاع من قطاعات السياسة العامة، بما يف ذلك التعلـيم

ًوهنـــاك أيـــضا إمكانـــات كبيـــرة إليجـــاد ســـبل مبتكـــرة 

تعلـــيم وتعزيـــز التواصـــل والتعـــاون عـــرب لتحـــسين ال

مـستويات الحكومــة، وبـين القطــاعين العـام والخــاص، 

 . وإشراك جهات فاعلة متعددة يف المجتمع المدين

قائمة مرجعية للحفاظ على اسـتمرارية التعلـيم يف  .1.7

 .المرحلة الثانية من الوباء

ـــتعداد -1 ـــتواجه . االس ـــي س ـــديات الت ـــن التح م

فتـوفير االسـتمرارية التعليميـة خـالل السنوات القادمـة، 

ــة الــسريعة مــن جائحــة  ــد«المرحل ، ســتكون »19-كوفي

ويتعــين علــى القــادة الرتبــويين أن يعــدوا . أكثــر صــعوبة

. مؤســساهتم مــن أجــل تغييــر أســرع، بــل وتقلبــات أكثــر

وسـوف تحتـاج المـدارس والـدوائر المدرسـية والـدول 

 التعليمية إلى وضع اسرتاتيجيات ديناميكية لالستمرارية

ّبحيث تتكيف بسرعة وتطور مـن حلقـات تغذيـة مرتـدة  ُ

ووثيقـــة مـــع المتعلمـــين والمـــربين والمجتمعـــات مـــن 

 . حولهم

ينبغـي . التعلم من المرحلة األولـى مـن الوبـاء -2

تدوين الدروس المستفادة خـالل المرحلـة الـسابقة مـن 

وينبغي أن تجعـل هـذه أوجـه القـصور واضـحة، . الوباء

وإلى أن يـتم التوصـل إلـى .  واالحتياجاتوالتحديات،

لقــاح، هنــاك احتمــال بــأن يكــون مــن الــضروري إجــراء 

وينبغــي وضــع . المزيــد مــن عمليــات إغــالق المــدارس

ًخطة طوارئ لمواصلة التعلم عن بعد، استنادا إلى ما تم 

تعلمــه مــن الخطــة التــي تــم التقــدم هبــا خــالل المرحلــة 

 . األولى

 علــى التباعـــد وضــع بروتوكــوالت للحفـــاظ -3

كمــا أن هنــاك مطالــب كبيــرة . االجتمــاعي يف المــدارس

ًلتـــشغيل ســـالمة المدرســـة وفقـــا للمبـــادئ التوجيهيـــة 

امة، وتنفيذ تلـك المبـادئ بـشكل للسلطات الصحية الع

فعال سيتطلب عملية تصميم تتطلب أن تكـون اسـتجابة 

وينبغي أن تتضمن عملية التصميم . لظروف كل مدرسة

المدرسي التطوير المهني لجميع الموظفين، وللطـالب 

 . واآلباء



 )هـ1442/م2021(الرياض ، )التعليم يف وقت الطوارئ واألزمات(عدد خاص ، )3(، العدد 33، املجلد علوم الرتبويةجملة ال

– 597 – 

كــشفت . إنــشاء نظــام فعــال للــتعلم عــن بعــد - 4

 يف العديد من اسرتاتيجيات استمرارية التعليم التي نفذت

المنـــاطق عـــن أوجـــه قـــصور كبيـــرة يف الحـــصول علـــى 

وينبغـي أن . التكنولوجيا والمهارات الالزمة الستخدامها

تكون معالجة أوجه القصور هذه أولوية ليس فقط ألنه ال 

غنــى عــن تنفيــذ خطــة الوبــاء المحتملــة علــى مــدى فــرتة 

ًطويلة، ولكن أيضا، ألنه من الضروري مساعدة الطـالب 

 تطوير المهارات التي يحتاجون إليها لرتسـخ لـديهم على

ويتطلـب إعـادة تـصور . وبغرض المشاركة يف عـالم الغـد

فيجب اعتبـار . نظام تقديم التعليم، إعادة النظر يف األدوار

ــدارس  ــوظفي الم ــين وم ــستجيبين(المعلم . أوليــين) الم

وتبنــي حاجــاهتم إلــى التطــوير المهنــي والــدعم العــاطفي 

وقد تغيـر دور األسـر يف دعـم . بالغ األهميةوالحماية أمر 

ًتعليم أطفالها تغيرا كبيرا، فاألسر بحاجة إلـى دعـم مهنـي  ً

ًلكي تؤدي دورا مباشرا بدرجة أكرب كمعلمين ألطفالهم ً .

وينبغي أن ينظر إلى الطالب أنفسهم على أهنم مـسؤولون 

عن التعلم الخاصة هبم، وينبغي إعادة تـصور أدوارهـم يف 

السـتفادة مـن قـدراهتم والغـرض منهـا واتجاههـا التعلم ل

 .الذايت والتعلم المستقل

كـان التعلـيم . تعزيز نظـام بيئـي موسـع للـتعلم -5

خالل الجائحة ممكنًـا بقـدر مـا يكـون التعلـيم عـن بعـد 

ممكنًا، وكانت البيئات المنزليـة جـاهزة للعمـل كبيئـات 

ويتطلب تمكين ذلك إقامـة تحالفـات وشـراكات . تعلم

ة، علــى ســبيل المثــال مــع شــركات التكنولوجيــا جديــد

واالتصاالت السلكية والالسلكية، ومحطات التلفزيون 

وينبغـــي الحفـــاظ علـــى هـــذا النظـــام البيئـــي . واإلذاعــة

 . وتعزيزه

ــــة للمعلمــــين  - 6 ــــة المهني ــــى التنمي ــــاظ عل الحف

كانت االسـتمرارية التعليميـة ممكنـة ألن نظـم . وتعميقها

سـرعان مـا تـم تطويرهـا لتـوفير دعم المعلمين وتعـاوهنم 

المعارف والمهارات للمعلمين يف الوقت المناسب فقـط 

ًلكــي يتبنــوا اســرتاتيجيات جديــدة، ولكــن أيــضا، لتــولي 

وظائف جديدة تتجاوز التدريس من أجـل دعـم الطـالب 

ًالتطوير المهني المستمر يجب أن يصبح جـزءا . وأسرهم

ان أن يكـون ال يتجزأ من تنظـيم العمـل يف التعلـيم، وضـم

لدى المعلمين فهم عميق لـيس فقـط للمنـاهج كمنـاهج، 

ًولكن أيضا، لعملية تـصميم المنـاهج الدراسـية التـي مـن 

 . شأهنا أن تنقل األفكار وراء المنهج على أفضل نحو

ـــــتعلم المخـــــتلط  -7 تطـــــوير القـــــدرة علـــــى ال

ًالذي يتضمن التعلم والتدريس وجها لوجه ) المتمازج(

ُينبغي أن يفهم أن إعادة فتح المدارس وال . يف المدارس

مجرد استئناف تـشغيل المـدارس، بـل علـى أهنـا هتـدف 

ـــــت واألشـــــخاص  ـــــى إدمـــــاج المـــــساحات والوق إل

ــتعلم ــي لل ــام بيئ ــات يف نظ ــذه . والتكنولوجي ــي له وينبغ

ًاألساليب أن تحقق توازنا كافيا بـين المعـايير والمبـادئ  ً

المــدارس التوجيهيـة واالســتجابة للظـروف المحليــة يف 



 ...نظرة عاملية وحملية :التعليم يف ظل جائحة كورونا، حتديات وحلول :رياض بن عبد الرمحن احلسن

– 598 – 

ــة ومــن المــرجح أن تبقــى نــسبة . والمجتمعــات المحلي

كبيرة من وقـت الـتعلم علـى اإلنرتنـت، وتعتمـد بـشكل 

 . متزايد على ذاتية الطالب والتعلم المستقل

مـــن . تقيـــيم احتياجـــات الطـــالب ونتـــائجهم -8

ًالضروري تقييم الطالب أكاديميا، وتحديد احتياجـاهتم 

 قـد تعرضـوا لـصدمات وسيكون العديد منهم. العاطفية

وينبغـي أن يهـتم . نتيجة لتأثير الوباء فـيهم أو يف أسـرهم

هذا التقييم، على وجـه الخـصوص، بـالطالب الـذين ال 

يعودون إلى المدرسة بعد انتهاء الجائحـة، أو يعـودون، 

ولكنهم كانوا منخرطين يف الحد األدنـى مـن الواجبـات 

ــة ــالل الجائح ــية خ ــضروري . المدرس ــن ال ــيكون م وس

وضــع اســرتاتيجيات فرديــة لالحتفــاظ بمــشاركة هــؤالء 

 .الطالب وأسرهم

لم يتمكن معظم الطالب . اسرتداد فاقد التعلم -9

من معرفة ما يتوقع منهم من المنهـاج أن يتعلمـوا خـالل 

وسيلزم تـوفير وقـت إضـايف . المرحلة السابقة من الوباء

للتعلم للتقليل إلى أدنـى حـد مـن األثـر الطويـل األجـل 

وقــد ينطــوي ذلــك علــى إيجــاد فــرص . لــك الخــسائرلت

تعليمية موسعة من خالل تمديد فرتة اليوم الدراسي، أو 

تمديد عدد أيام التدريس يف األسـبوع، أو العمـل خـالل 

 . فصل الصيف والعطالت المدرسية األخرى

يجـب . إعادة التوازن إلـى المـنهج الدراسـي -10

ــــسنة ا ــــة لل ــــات التعليمي ــــستجيب األولوي ــــة أن ت لمقبل

الحتياجات الطالب وللظروف المختلفة التـي سـيكون 

ــية  ــات المدرس ــدريس، يف البيئ ــا الت ــضروري فيه ــن ال م

المعدلة التي ستنشئها المبادئ الـصحية التوجيهيـة، ويف 

المنــزل والنظــام البيئــي الموســع للــتعلم الــذي ســيكون 

ويف معظــم الحــاالت، . ًضــروريا للحفــاظ علــى التعلــيم

ًيئات أكثر تقييدا مما هي عليـه عـادة، ستكون المدارس ب

ــة  ــدين والنظاف ــالزم لغــسل الي ــت ال ــد مــن الوق ــا يزي مم

الصحية، على سبيل المثال، مما يقلل من إمكانية العمل 

التعاوين أو الرياضة أو غيرها من األنشطة الالصفية التي 

ًتتطلب اتصاال بدنيا وثيقا يف أنـشطة أخـرى ً وسـيتطلب . ً

تعلـيم والتـدريس مـن أجـل تـوفير ذلك إعـادة تـصميم ال

أفــضل الفــرص الممكنــة للطــالب للــتعلم، واالســتفادة 

المثلى من كل عنصر من عناصر الـنظم البيئيـة الجديـدة 

وينبغــي أن تــوازن تلــك ). المتمــازج(للــتعلم المخــتلط 

الخطط بين القيود التي ال مفر منها يف استخدام األماكن 

لعمـــل التعـــاوين الماديـــة، واإلمكانيـــات التـــي يتيحهـــا ا

وينبغي أن يكون ضمان . ُوالمستقل عن بعد ويف المنزل

وجود بنيـة تحتيـة فعالـة تـسمح بالتعـاون عـرب اإلنرتنـت 

ــا ــي يتيحه ــل الت ــة التفاع ــرا إلمكاني ــة نظ ــه أولوي . ًومنح

وينبغي أن تبدأ عملية إعادة التوازن يف المناهج الدراسية 

 الطـالب، بنظرة للكفاءات األساسـية التـي يحتـاج إليهـا

بمـــــا يف ذلـــــك المجـــــاالت المعرفيـــــة واالجتماعيـــــة 

وينبغــي أن تحــدد الفــرص التــي أوجــدهتا . والعاطفيــة
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الظروف الجديدة، مثـل الحاجـة إلـى تعزيـز المزيـد مـن 

ًقدرات الطالب الذاتية حيث إن جزءا كبيرا من تعلمهـم  ً

وسيتطلب ذلك إيالء مزيد من االهتمام . سيتطلب ذلك

 وإدارة الوقــــت، والرصــــد الــــذايت، لـــألداء التنفيــــذي،

ُوالتوجيه الذايت، وينبغي أن ينمي المنهج الدراسي هـذه 

ويف الوقت نفسه، . المهارات األساسية داخل الشخصية

فإن التعلم يف ظل الظروف التي أوجدها الوباء قد أوجد 

وبالمثـل، . احتياجات عاطفيـة جديـدة يجـب معالجتهـا

ية التي تزرع عادة مـع فإن المهارات االجتماعية األساس

تعاون الطالب مع أقراهنم يف المـدارس، سـوف تتطلـب 

اآلن الخيــال والتــصميم مــن أجــل تطويرهــا مــن خــالل 

. مجموعة متنوعة من سبل التعلم اإللكرتوين المختلطـة

إن هذا العمـل يف إعـادة التـوازن للمنـاهج الدراسـية هـو 

فرصــة لــيس فقــط لالســتجابة للظــروف المباشــرة التــي 

قتهــا أزمــة الــصحة العامــة، ولكــن لمعالجــة الحيويــة خل

المتمثلـــة يف بنـــاء مـــدارس القـــرن الحـــادي والعـــشرين 

لتسريع التقدم يف معالجة الثغرات ألن التعلم يف مرحلـة 

 . ًالوباء أصبح أكثر وضوحا اآلن

أصــــبح اآلن . تطــــوير نظــــام اتــــصال فعــــال -11

التواصــل بــين جميــع األطــراف يف المــدارس، وهــو أمــر 

ــام م ــساق نظ ــضمان ات ــة ل ــالغ األهمي ــرا ب ــا، أم ــم دائم ًه ً

ــالب  ــشمل الط ــتعلم ال ي ــوجي مخــتلط موســع لل إيكول

والمعلمين والموظفين فحسب، بل أيضا اآلباء وغيرهم 

ويــشكل نظــام االتــصال . مــن أفــراد المجتمــع المحلــي

الفعال، الذي يشمل فرص الحصول على تغذية راجعـة 

لتنفيــذ اســرتاتيجية مــن مــصادر متعــددة، ركيــزة أساســية 

وينبغــي عــدم الخلــط بــين االتــصال . اســتمرارية التعلــيم

وإذا لم يـتم تلقـي الرسـائل، . وإذاعة الرسائل من القيادة

وإذا لم تتم معالجتها، وإذا لـم تكـن مفهومـة أو مقبولـة، 

وتتـــيح التكنولوجيـــا . فـــإن االتـــصال يظـــل غيـــر فعـــال

 ًإمكانيــات غيـــر عاديــة ألشـــكال اتــصال أكثـــر شـــموال

ــدارس  ــادة يف الم ــشره ع ــتم ن ــا ي ــاعال مم ــشاركية وتف ًوت

ًوينبغي أن يكون تعلم استخدامها بفعالية جـزءا . والنظم

ال يتجزأ من تنمية القيادة األساسية إلدارة األزمة الحالية 

ــف ــرص . للتكي ــن الف ــد م ــق المزي ــضروري خل ــن ال وم

لالستماع إلى صوت الطالب، وتقييم تجربتهم، وتقييم 

ــ ــة تكي ــم يف كيفي ــاء، وإدراج آرائه ــدارس مــع الوب ف الم

دمج موسـع للـتعلم،  ُـتصميم نظـام إيكولـوجي جديـد م

ــن المــسؤولية واالســتقاللية يف  ويف تزويــدهم بمزيــد م

ومن الـضروري خلـق فـرص . توجيه تعلمهم إلى األمام

ــضله  ــذي تف ــيم ال ــوع التعل ــشأن ن ــر ب ــع األس ــشاور م للت

 . ل نحوألطفالها، ألهنم يعرفون ظروفهم على أفض

بنـــاء القـــدرات الالزمـــة للقيـــادة علـــى نحـــو  -12

فقد أدى استمرار التعليم خالل . متكيف ودعم االبتكار

ًوكـشف أيـضا عـن . الجائحة إلى ظهور قيـادات جديـدة

أما الذين تمكنوا من . القيود التي تحد من القيادة القائمة
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إقامة تحالفات، وبناء التعاون بين أصحاب المصلحة يف 

ين العــام والخــاص، واســتخدام دورات التغذيــة القطــاع

ــالظروف  ــة ب ــه عملهــم بالمعرف الراجعــة الــسريعة لتوجي

على أرض الواقع، وللتفاعل مع األقـران لنـشر المعرفـة 

ـــدعم  ـــة ل ـــوائح التنظيمي ـــديل الل ـــيح وتع ـــسرعة، وتنق ب

التكيفات األساسية للظروف الجديدة بـسرعة، فتمكنـوا 

ضروريين لـدعم الفـرص من تعزيز االبتكار والتعاون الـ

ويمكــــن لرابطــــات أو نقابــــات مـــــديري . التعليميــــة

المــدارس، والجامعــات، والمنظمــات التــي تركــز علــى 

ًالتطوير المهني أن تلعب دورا حاسما يف إنـشاء الهياكـل  ً

 . األساسية لتنمية القيادات يف المستقبل

التمييـــز بـــين االســـتقاللية والـــدعم لـــتعكس  -13

لضروري وجود توازن مناسب من ا. ظروف كل مدرسة

بين االستقالل الذايت والدعم المقدم للمدارس يف تنمية 

وينبغي تعزيز . القدرة على االستمرارية التعليمية الفعالة

القدرات يف المدارس إلى أقصى حد ممكـن، مـع تـوفير 

الــدعم حــسب طلــب المــدارس، ومــا هــو مطلــوب مــن 

ؤسـسية غير أن بعض المدارس لديها قـدرة م. المدارس

ومالية محدودة للغاية، وستحتاج إلى مزيد من التوجيـه 

ًوهناك أيـضا إجـراءات . والدعم من السلطات التعليمية

بعيدة عـن متنـاول المـدارس، منهـا علـى سـبيل المثـال، 

إقامة شراكات مع شـركات التكنولوجيـا أو االتـصاالت 

السلكية والالسلكية، حيث يمكن للحكومة أن تضطلع 

كما أن هناك إجراءات، مثل تقرير ما .  هامبدور تيسيري

إذا كان من اآلمـن للطـالب أن يلتحقـوا بالمـدارس كـل 

يــوم أو كيفيــة اســتخدام وســائل النقــل المدرســي حيــث 

يكــون هــؤالء القــادة والمعلمــون يف المدرســة يف أفــضل 

 . وضع التخاذ القرارات بما يخدم مصلحة الطالب

السـتمرارية كانـت ا.  إطالق العنـان لالبتكـار-14

التعليمية خالل الوباء نتيجة لمـستويات غيـر عاديـة مـن 

ــان نتيجــة للمــشاركة الواســعة  االبتكــار يف بعــض األحي

ــــاء  النطــــاق مــــن جانــــب الطــــالب والمعلمــــين واآلب

وســيظل االبتكــار . والمجتمــع المــدين وقــادة التعلــيم

واإلبداع رصيدين أساسين لمواجهة التحـديات الهائلـة 

ــا ا ــي يتطلبه ــلالت ــام المقب ــيم يف الع ــى التعل ــاظ عل . لحف

ويمكـــن، وينبغـــي، للقيـــادة والتنظـــيم، علـــى جميـــع 

. مستويات النظام التعليمي، أن يدعما االبتكار الجـاري

ـــز االبتكـــار علـــى  ـــادة إلـــى تعزي وينبغـــي أن تعمـــد القي

. الوضوح االسرتاتيجي وعلى األهداف وعلى الوسـائل

تطلبـات التخـرج ُوينبغي أن تفهـم اللـوائح والمعـايير وم

ـــداد الفـــصول  ـــة وأع ـــداول الزمني ـــات والج واالمتحان

الدراسية والجدول المدرسي والمناهج الدراسـية علـى 

. حقيقتها، كوسيلة لتحقيق غاية وليس غاية يف حد ذاهتـا

وبــــالنظر إلــــى المــــستقبل، ينبغــــي أن يبــــدأ الوضــــوح 

االسرتاتيجي بشأن الغايـات والكفـاءات التـي ينبغـي أن 

لطــالب، ثــم التفكيــر بــشكل خــالق يف ابتكــار يكتــسبها ا
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ًالوسائل التي تعنى بتحقيق الغرض، نظرا للقيود الماليـة 

ــدارس ــشرية للم ــسية والب ــادة . والمؤس ــى ق ــب عل ويج

ــت  ــريع ويف الوق ــو س ــى نح ــرارات عل ــاذ ق ــيم اتخ التعل

المناسب بشأن الخيارات للعام المقبـل يف وقـت مبكـر، 

ــى الوقــت الــالزم  لتطــوير هنــج مــن أجــل الحــصول عل

ــن  ــدال م ــت، ب ــى اإلنرتن ــا عل ــتم تطويره ــي ي ــيم الت ًالتعل

ًمحــاوالت ترجمــة نمــوذج وجهــا لوجــه يف نمــوذج عــن 

ًوينبغي أن يكون واضحا أن معظم الجهود السابقة . بعد

ًكانت تدبيرا لـسد الفجـوة باسـتخدام المـوارد المتاحـة، 

وليس الجهود المصممة لالستفادة الكاملة مـن الجـودة 

 . مكن للتعليم على اإلنرتنت أن يحققهاالتي ي

تسبب الوباء يف خـسائر ماليـة . تسخير الموارد - 15

ــرة علــى المجتمعــات، ومــن المتوقــع أن تكــون فــرتة  كبي

التقــشف المــالي يف أعقــاب ذلــك مباشــرة، الســتيعاب 

ــة الطــوارئ الــصحية ــدة لمعالجــة حال . التكــاليف المتكب

ًتثمارا خـالل ويجب أن يكون التعلـيم أولويـة بوصـفه اسـ

وعلـى وجـه الخـصوص، إذا . فرتة مـا بعـد الوبـاء مباشـرة

كانـت االســتجابات التعليميـة للوبــاء تنطـوي علــى إعــادة 

تصميم نظام أكثر جرأة وفعالية لتقديم التعلـيم ويف إعـداد 

ــدر الكامــل مــن المهــارات الــضرورية  الطــالب مــع الق

 . يةالبتكار المستقبل، فإن الموارد المالية ستكون ضرور

قـــام هـــذا التقريـــر بتوثيـــق وتحليـــل الممارســـات 

المبتكــرة للحفــاظ علــى اســتمرارية التعلــيم يف أنحـــاء 

ًالعالم، واستعرض ممارسـات الحكومـات، فـضال عـن 

وهـدف . جهود المنظمات التعليمية يف المجتمع المدين

إلى أن تكون هذه الجهود هي التي ستسرتشد هبا عمليـة 

ة للجهــــود العالميــــة التــــصميم والمراجعــــة الجاريــــ

 . الستمرارية التعليم

واستند هذا التقرير إلى دراسة استقصائية أجريـت 

. م2020مايو / أيار7أبريل إلى  - نيسان 25يف الفرتة من 

ــبق  ــي س ــة االستقــصائية الت ــو الحــال يف الدراس وكمــا ه

عرضها، أجريت الدراسـة االستقـصائية علـى اإلنرتنـت 

لفة، بما يف ذلك وفود من خالل شبكات المنظمة المخت

البلدان األعضاء يف منظمة التعـاون والتنميـة يف الميـدان 

ــسون للمبــادرة العالميــة  االقتــصادي والــشركاء المؤس

ووزعـت . لالبتكار يف مجال التعليم يف جامعـة هارفـارد

ًأيضا الدراسة االستقصائية على الذين استجابوا للمسح 

 مثل منظمة السريع ومن خالل منظمات تعليمية أخرى،

ــز« ــة»واي ــة األمريكي ــدول األوروبي ــة ال ــت .  ومنظم وتلق

 . ً بلدا�59ردا من  370الوكالة 

مـن  37حلل المحور األول من هـذا التقريـر ردود 

كبار المسؤولين الحكوميين ومـديري التعلـيم يف مجـال 

 747وحلــل الجــزء الثــاين الــردود المقدمــة مــن . التعلـيم

وتـــم تلقـــي مـــا . رس مـــن مـــديري المـــدا246ًمعلمـــا و

اســـتفتاء لكبـــار المـــسؤولين الحكـــوميين  50مجموعـــه 

 .ًبلدا 36واإلداريين من 
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 رؤى من التعليم -على التعليم  19-تأثير كوفيد: تقرير

 :م2020يف لمحة 

 
 

ــين  ــدى وثالث ــن إح ــون م ــر المك ــذا التقري ــد ه أع

 مدير إدارة التعليم والمهارات »أندرس شلنتشر«صفحة 

ويركـز التقريـر . ن االقتـصادي والتنميـةيف منظمة التعـاو

التعلـيم يف «على مجموعـة مختـارة مـن المؤشـرات مـن 

، تم اختيارها لمدى أهميتهـا الخاصـة يف الـسياق »لمحة

ومع تزايد تـرابط العـالم، تـزداد المخـاطر التـي . الحالي

 عنـد الحـدود »19-كوفيـد«ولم يتوقـف وبـاء . نواجهها

 النظر عـن الجنـسية، أو وقد أثر يف الناس بغض. الوطنية

ولكــن نفــس . مــستوى التعلــيم، أو الــدخل، أو الجــنس

الشيء ال يصدق على عواقبـه، التـي أضـرت باألضـعف 

ويمكن للطـالب مـن . من الناس؛ والتعليم ليس استثناء

خلفيات متميزة، بـدعم مـن والـديهم الحـرص والقـدرة 

على التعلم، وأن يجدوا طريقهم بعد األبواب المدرسية 

ًوكثيرا ما تعثر أولئـك . غلقة إلى فرص التعلم البديلةالم

الــذين ينــشدون التعلــيم مــن خلفيــات محرومــة خــارج 

 . المدارس عندما تغلق مدارسهم أبواهبا

وقد كشفت هذه األزمة عن أوجه القصور وأوجـه 

 من الوصول -عدم المساواة العديدة يف نظمنا التعليمية 

لــتعلم، والبيئــات إلــى اإلنرتنــت والحواســيب الالزمــة ل

الداعمة الالزمة للرتكيز على التعلم، حتى عدم الموازنة 

وقد أدت عمليات اإلغالق . بين الموارد واالحتياجات

استجابة للجائحة إلى وقـف الدراسـة التقليديـة بـإغالق 

المــدارس علــى الــصعيد الــوطني يف معظــم دول منظمــة 

 التعـــاون والتنميـــة يف الميـــدان االقتـــصادي والبلـــدان

ويف . أسـابيع يف األقـل 10الشريكة، واستمرت معظمهـا 

ًحين بذل المجتمع التعليمـي جهـودا متـضافرة للحفـاظ 

على استمرارية التعلم خالل هذه الفرتة، اضطر األطفال 

والطــالب إلــى االعتمــاد أكثــر علــى مــواردهم الخاصــة 

ـــت أو  ُلمواصـــلة الـــتعلم عـــن بعـــد عـــن طريـــق اإلنرتن

ــة ــون أو اإلذاع ــضا أن .التلفزي ــين أي ــى المعلم ــان عل ً وك

يتكيفوا مع مفاهيم تربوية وطرق جديدة لتقديم التعليم، 

ـــدريبهم عليهـــا ـــتم ت ـــم ي ـــي ربمـــا ل ـــى وجـــه . والت وعل
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ــشا،  ــات هتمي ــر الفئ ــين يف أكث ــإن المتعلم ــصوص، ف ًالخ

الــذين ال يملكــون إمكانيــة الوصــول إلــى مــوارد الــتعلم 

شاركة الرقمـــي أو الـــذين يفتقـــرون إلـــى المرونـــة والمـــ

 .للتعلم بمفردهم، معرضون لخطر التخلف عن الركب

ويقــدر األثــر االقتــصادي الطويــل األجــل لهــذه 

ــسارة مــا يعــادل ثلــث الــسنة الدراســية للدارســين  الخ

وألن فقـدان الـتعلم سـوف يـؤدي إلـى فقـدان . الحاليين

المهارات، والمهارات التـي يتمتـع هبـا النـاس المتعلقـة 

المحلي اإلجمالي قد يكون أقـل بإنتاجيتهم، فإن الناتج 

. يف المتوسط خالل الفرتة المتبقية من القرن% 1.5بنسبة 

مـن النـاتج % 69وتبلغ القيمة الحالية للتكلفة اإلجماليـة 

وتفـرتض . المحلي اإلجمالي الحالي للبلـد النمـوذجي

درس حاليـا هـي وحـدها  ًهذه التقديرات أن الفئة التي ت ُـ

يع األفواج الالحقة تستأنف التي تتأثر باإلغالق وأن جم

وإذا كانــت المــدارس بطيئــة يف العــودة . التعلــيم العــادي

إلى مستويات األداء السابقة، فإن خسائر النمـو سـتكون 

وبطبيعـــة الحـــال، فـــإن النمـــو األبطـــأ يف . ًأعلـــى نـــسبيا

المهارات يف طالب اليوم لن ينظر إليـه إال علـى المـدى 

مـــدى هـــذا ومـــع ذلـــك، عنـــدما ينظـــر علـــى . الطويـــل

وبعبـارة أخـرى، سـتظل . ًالمصطلح، يصبح التأثير كبيرا

البلدان تواجه رفاهية اقتصادية متقلصة، حتى لو عـادت 

 . ًمدارسها فورا إلى مستويات األداء قبل انتشار الوباء

 تأثير شديد يف التعلـيم »19-كوفيد«كما كان لوباء 

العالي حيث أغلقت الجامعات مبانيها وأغلقت البلدان 

وعلى الـرغم مـن أن . حدودها استجابة لتدابير اإلغالق

ـــسات التعلـــيم العـــالي ســـارعت إلـــى اســـتبدال  مؤس

المحاضـــرات المباشـــرة بـــالتعلم عـــرب اإلنرتنـــت، فـــإن 

عمليات اإلغـالق هـذه أثـرت يف الـتعلم واالمتحانـات، 

ًفضال عن سالمة الطـالب الـدوليين ووضـعهم القـانوين 

من ذلـك أن األزمـة تثيـر ولعل األهم . يف البلد المضيف

تــساؤالت حــول القيمــة التــي يقــدمها التعلــيم الجــامعي 

الذي يتضمن الـشبكات والفـرص االجتماعيـة وكـذلك 

ولتبقــى الجامعــات ذوات صــلة . المحتــوى التعليمــي

بالموضوع، سـتحتاج إلـى إعـادة اخـرتاع بيئـات تعلمهـا 

بحيـث توسـع الرقمنـة، وتكمـل العالقـات بـين الطالـب 

 . العالقات األخرىوالمعلم و

ومــن شــأن إعــادة فــتح المــدارس والجامعــات أن 

ـــالب  ـــى الط ـــشك عل ـــا ال ـــى إليه ـــد ال يرق ـــود بفوائ تع

وباإلضــافة إلــى ذلــك، فــإن . ًواالقتــصاد األوســع نطاقــا

إعادة فتح المدارس سيعود بمنافع اقتصادية على األسر 

. من خالل تمكين بعـض اآلبـاء مـن العـودة إلـى العمـل

قييم هذه الفوائد بعناية يف ضوء المخاطر غير أنه يجب ت

. الــــصحية والــــشرط المتعلــــق بتخفيــــف آثــــار الوبــــاء

ًوتستدعي الحاجة إلى هذه المقايضات تنسيقا مـستداما  ً

ًوفعاال بين السلطات التعليمية وسلطات الصحة العامـة 

ــشاركة  ــززه الم ــة، تع ــف مــستويات الحكوم ــى مختل عل
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ـــة واالســـتقاللية، وتـــصمم االســـت ًجابات وفقـــا المحلي

ويمكــن اتخــاذ عــدة خطــوات إلدارة . للــسياق المحلــي

المخـــاطر، بمـــا يف ذلـــك تـــدابير التباعـــد االجتمـــاعي، 

ووضع بروتوكوالت للنظافة الصحية، وتنقيح سياسات 

الموظفين والحضور، واالستثمار يف تدريب المـوظفين 

 . على التدابير المناسبة لمواجهة الفيروس

 ال تنتهـــي باألزمـــة ومـــع ذلـــك، فـــإن التحـــديات

وقـد يتعـرض اإلنفـاق علـى التعلـيم للخطـر يف . الحالية

ومــع توجيــه األمــوال العامــة إلـــى . الــسنوات المقبلــة

الصحة والرعاية االجتماعية، فإن اإلنفاق العام الطويـل 

األجل على التعليم معرض للخطر على الرغم من حزم 

كمـــا أن . الحـــوافز القـــصيرة األجـــل يف بعـــض البلـــدان

ًلتمويل الخاص سوف يصبح نادرا مع ضعف االقتصاد ا

ــة ــدالت البطال ــاع مع ــيم . وارتف ــستوى التعل ــى م ــا عل أم

ــد  ــدوليين بع ــالب ال ــة الط ــاض حرك ــإن انخف ــالي، ف الع

القيود المفروضة على السفر يؤدي بالفعل إلى تخفيض 

ــالب  ــدفع فيهــا الط ــي ي ــدان الت األمــوال المتاحــة يف البل

ـــب رســـوما أعلـــى ـــ. ًاألجان ى نطـــاق أوســـع، أدى وعل

ويف حـين . اإلغالق إلى تفاقم عدم المساواة بين العمال

ًأن العمل عن بعد غالبا ما يكـون خيـارا متاحـا لمـن هـم  ًً ُ

ًأكثر المؤهالت، فإنه نادرا ما يكون ممكنًا بالنـسبة لمـن 

ــنهم كــانوا يف  ــر م ــى، وكثي ــيم أدن ــستويات تعل ــديهم م ل

ــــاء، و ــــصدي للوب ــــة يف الت ــــدمون الخطــــوط األمامي يق

 . الخدمات األساسية للمجتمع

وخالل هذه األزمـة، أصـبحت نظـم التعلـيم تتطلـع 

بشكل متزايد إلى الخربات والبيانـات والتحلـيالت علـى 

ــدولي يف مجــال الــسياسات العامــة يف الوقــت  الــصعيد ال

ويـسهم . الذي تطور فيه اسـتجاباهتا يف مجـال الـسياسات

يــة االقتــصادية هــذا التقريــر مــن منظمــة التعــاون والتنم

 يف هـذه الجهـود مـن »التعليم يف لمحة سـريعة«المعنون بـ

ًخالل وضع وتحليل مؤشرات كمية قابلة للمقارنة دوليـا 

وذات صلة خاصة بفهم البيئة التـي تكـشفت فيهـا األزمـة 

ويف حــين أن المؤشــرات يف التقريــر المعنــون . الــصحية

زمـة، فـإن  تعود إلى مـا قبـل األ»التعليم يف لمحة سريعة«بـ

. المنشور الحالي يـضع هـذه المؤشـرات يف سـياق الوبـاء

وهو يقدم نظرة ثاقبة إلى آثـاره االقتـصادية علـى التعلـيم، 

ًولكنه يقدم أيضا اسرتاتيجيات التوفيق بين الصحة العامة 

وتـــشمل االســـتجابات . والحفـــاظ علـــى تـــوفير التعلـــيم

لـن عنهـا أو ُالواردة يف هذا الكتيب التدابير الرئيسة التي أع

 . م2020 يونيه / ُالتي أدخلت قبل هناية حزيران

االمتحانات اإللكرتونية عن بعد يف التعليم العالي : تقرير

 ):19-كوفيد(خالل أزمة 
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أعــد هــذه الوثيقــة فريــق العمــل المعنــي بمــشروع 

تعزيز اإلبداع والتفكير النقدي يف التعليم العالي يف مركز 

 التــابع لمنظمــة التعــاون البحــوث واالبتكــار الرتبــوي

مؤسـسة  26ويعمـل المـشروع مـع . االقتصادي والتنمية

ًبلدا لدراسة سبل تطـوير مهـارات  14للتعليم العالي من 

ووثقت كيف . أساسية تتصدر أولويات أصحاب العمل

واصلت مؤسسات التعليم العالي والوزارات المشاركة 

نرتنـت يف المشروع العمل يف بيئة تعليميـة كاملـة عـرب اإل

، ومــــا COVID-19أو مختلطــــة يف أثنــــاء وبعــــد أزمــــة 

التحديات والفرص التـي واجهتهـا المؤسـسات يف هـذا 

الـــسياق الجديـــد لتحـــسين تعلـــيم الطـــالب وتعلمهـــم 

ـــيمهم ـــن . وتقي ـــسلة م ـــن خـــالل سل ـــك م ـــم ذل ـــد ت وق

 .المقابالت واالستبانات عرب اإلنرتنت

وبسبب تفـشي الجائحـة يف بلـدان منظمـة التعـاون 

تنمية يف الميدان االقتصادي، قررت معظم مؤسسات وال

التعليم العالي يف جميع أنحاء منظمة التعاون والتنمية يف 

ونتيجـة لـذلك، تـم . الميدان االقتصادي إغالق فروعها

االضطالع بأنشطة التدريس والتقيـيم عـن بعـد، وبـصفة 

ًواستنادا إلى المؤلفات والخـربات . عامة على اإلنرتنت

هبا الشبكة الدولية لمؤسسات التعليم العالي التي قامت 

ــر  ــداع والتفكي ــيم اإلب ــز وتقي ــشروع تعزي ــشاركة يف م الم

النقدي التابع لمركز البحـوث الرتبويـة واالبتكـار التـابع 

لمنظمة التعاون والتنمية يف الميـدان االقتـصادي، يـوجز 

هذا التقرير الحلول الممكنة القـصيرة األجـل والطويلـة 

ــيم ــل لتنظ ــت يف األج ــى اإلنرتن ــالب عل ــات الط  امتحان

ــــد  ــــدابير التباع ــــامعي وت ــــرم الج ــــالق الح ــــياق إغ س

 . االجتماعي

سـعى التقريـر إلـى استكـشف إجابـة عـن األسـئلة 

 : التالية

 مــــا التحــــديات والحلــــول لتــــصميم وإجــــراء •

 االمتحانات على اإلنرتنت بعد إغالق الحرم الجامعي؟ 

تي يمكن أن  ما األشكال الجديدة لالمتحانات ال•

 تحل محل أو تكمل األساليب التقليدية يف المستقبل؟ 

  .السياق العام. 1.1

ً بلـدا مرافقهـا 190أغلقت الحكومات يف أكثر مـن 

ــشار  ــن االنت ــد م ــي للح ــل أو جزئ ــشكل كام ــة ب التعليمي

 وتبنت مؤسسات التعليم العـالي يف 19-السريع لكوفيد

 حرمهــا جميــع أنحــاء العــالم اســتجابة مماثلــة وأغلقــت

 مــن طــالب التعلــيم %99الجــامعي، ممــا أثــر يف حــوالي 

ــالم ــالي يف الع ــل . الع ــى تعطي ــع إل ــذا الوض ــد أدى ه وق

. التعلــيم والــتعلم يف التعلــيم العــالي علــى نطــاق واســع

وأظهــــرت دراســــة حديثــــة أجرهتــــا الرابطــــة الدوليــــة 

لمؤسسات التعليم العـالي يف جميـع ) IAU(للجامعات 

 مـن المؤسـسات التـي تـم %90 مـن أنحاء العالم أن أكثر

مـــسحها قـــد اســـتبدلت التعلـــيم يف الفـــصول الدراســـية 

ُبالتعليم والتعلم عـن بعـد أو هـي يف طـور وضـع حلـول 
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مـن % 7وأفاد نحـو . لمواصلة التدريس والتعلم عن بعد

المؤســـسات بأهنـــا ألغـــت جميـــع األنـــشطة التعليميـــة، 

 . ومعظمها يف القارة األفريقية

ــشبكة الدو ــضم ويف ال ــي ت ــة الت ــن  26لي ــسة م مؤس

مؤسـسات التعلـيم العـالي المـشاركة يف مـشروع منظمـة 

التعاون والتنمية يف الميـدان االقتـصادي المعنـي بتعزيـز 

وتقيــيم اإلبــداع والتفكيــر النقــدي يف التعلــيم، قــدمت 

غالبية المؤسسات مقرراهتا الدراسية عن بعد من خـالل 

لتحـــول إلـــى وقـــد أثـــار ا. التكنولوجيـــات اإللكرتونيـــة

التعليم والتعلم عرب اإلنرتنـت تحـديات مهمـة يف تنظـيم 

. االمتحانات وضمان إمكانية تقدم الطالب يف دراستهم

ـــذون  ـــالب يأخ ـــن أن الط ـــون م ـــد المعلم ـــف يتأك فكي

ّامتحاناهتم بأنفسهم أو بـدون مـساعدة؟ وكيـف يقيمـون 

كفاءة الطـالب يف بعـض المجـاالت العمليـة أو المهنيـة 

ــدما يكــون  ــدة؟ عن مــن الــصعب التثبــت مــن مــسافة بعي

ُوكيف يقومون بتصميم امتحانات عن بعد تشهد بشكل 

 موثوق على تقدم الطالب وتضيف قيمة إلى تعلمهم؟ 

ــل  ًوقــد تــؤدي األزمــة الــصحية أيــضا إلــى التعجي

بتطوير واعتماد التكنولوجيات الرقمية واإلنرتنـت التـي 

ح تقييم التقدم وهي تتي. ًتفتح آفاقا واعدة لتقييم الطالب

ًيف مجموعة متنوعة من المهـارات وتـوفر فرصـا عديـدة 

لتعزيـــز وإظهـــار الـــتعلم بطـــرق جديـــدة بالمقارنـــة مـــع 

ـــة ـــم التقليدي ـــورق والقل ـــارات ال ـــزال هـــذه . اختب وال ت

يف . اإلمكانية غير مستغلة إلى حد كبير يف التعليم العالي

الوقت الذي تم إطالق العديد من المبادرات على مدى 

ـــشطة  ـــة يف أن ـــات الرقمي ـــدمج التقني ـــي ل ـــد الماض العق

ـــد، يف  ـــات تعتم ـــزال االمتحان ـــتعلم، ال ت ـــدريس وال الت

 . الغالب، على األساليب التقليدية

كمــا أن العديــد مــن الــربامج التعليميــة الموجــودة 

على اإلنرتنت تستخدم مراكز االمتحانات الحضورية ال 

مكنًـا يف ًوهـذا لـيس حـال م. االختبارات علـى اإلنرتنـت

ــاعي ــد االجتم ــارمة للتباع ــدابير ص ــالق بت ــياق اإلغ . س

ًويتطلب التحول مؤخرا إلى تقديم المقـررات الدراسـية 

ًعلى اإلنرتنـت يف التعلـيم العـالي حلـوال إضـافية يتعـين 

. ُوضعها لقياس اكتساب المعارف والمهارات عـن بعـد

ويمكن النظر يف عدة حلول عملية لتكييف االمتحانـات 

وإلـى جانـب . قع مع البيئات اإللكرتونية البعيـدةيف المو

هذه التعديالت، تـسمح هـذه األزمـة بإمعـان التفكيـر يف 

 . كيفية إجراء االمتحانات يف المستقبل

ناقــــشت هــــذه الورقــــة ســــبل تــــصميم وإجــــراء 

امتحانـات المقــررات الدراســية يف التعلـيم العــالي علــى 

 وينـــصب تركيـــزه علـــى االمتحانـــات التـــي. اإلنرتنـــت

صـــممها المعلمـــون للطـــالب ومـــنح النتـــائج النهائيـــة 

للمقررات الدراسـية بعـد اكتمالهـا، ويف هنايـة المطـاف، 

ولم . لمؤسسات التعليم العالي لمنح الدرجات العلمية

تغــط الورقــة اختبــارات القبــول يف مؤســسات أو بــرامج 
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التعليم العالي، على الرغم من أن التحديات ال تختلـف 

ألقـسام التاليـة التحـديات الرئيـسة وتـصف ا. بالضرورة

المرتبطة بنقل االمتحانات عرب اإلنرتنت قبل استكشاف 

ويستكــشف . الحلــول التــي يمكــن تطويرهــا لمعالجتهــا

الجـزء األخيــر كيـف يمكــن للمؤسـسات وأعــضاء هيئــة 

التــدريس اســتخدام األزمــات الحاليــة لتحويــل نمــوذج 

ــف ال ــن التكي ــيم العــالي، م ــات يف التعل ــصير االمتحان ق

األجل إلى التحول الطويل األجـل لممارسـات التعلـيم 

 . والتقييم

التحديات المرتبطة باالمتحانات عرب اإلنرتنت عن . 1.2

 .بعد

ــشار  ــن انت ــد م ــامعي للح ــرم الج ــالق الح ــد إغ بع

، واجهت المؤسسات والكليات العديـد مـن 19-كوفيد

ــرب  ــالب ع ــات الط ــول امتحان ــة بتح ــديات المرتبط التح

ــت ــة . اإلنرتن ــت قائم ــديات كان ــذه التح ــين أن ه ويف ح

بالفعل قبل إغالق الحرم الجامعي، فإهنا تفاقمت بسبب 

وشملت هـذه الزيـادة المحتملـة يف الـسلوكيات . األزمة

ــــة  ــــيم المعرف ــــدة عــــن األخــــالق، وصــــعوبة تقي البعي

والمهارات العملية، والحاجة إلى ضمان معاملـة عادلـة 

 . شل التقنيمن الذين يقدمون االختبار وخطر الف

يف ضوء التحديات المختلفة المذكورة أعـاله، تـم 

استعراض العديد مـن الحلـول يف قطـاع التعلـيم العـالي 

إلجــراء االمتحانــات عــرب اإلنرتنــت بعــد إغــالق الحــرم 

ومــن تلــك الحلــول اإللغــاء والتأجيــل، أو . الجــامعي

المراقبــة عــرب اإلنرتنــت، وإعــادة تــصميم االمتحانــات، 

ــتبدال اال ــيمواس ــرى للتقي ــكال أخ ــات بأش ــا . متحان كم

ُتطرقت الورقة إلى االمتحانات عن بعـد علـى اإلنرتنـت 

ـــضير،  ـــل مـــن الوقـــت للتح ـــاك القلي ـــدما يكـــون هن عن

ــدما  ــات عــرب اإلنرتنــت عــن بعــد عن واإلعــداد لالمتحان

 .يكون هناك وقت للتحضير

 وجهة - التعليم » 19- كوفيد«كيف غيرت جائحة : تقرير

 :لعربية السعوديةنظر من المملكة ا

أنتـوين «صـفحة  48أعد هـذه الورقـة المكونـة مـن 

غـابور « و،»بـابلو فريـزر« و،»ماركوس شـوابي« و،»مان

 من إدارة التعلـيم والمهـارات بمنظمـة التعـاون »فولوب

 مـن كليـة »غـريس أدولـي أنـساه«االقتصادي والتنمية، و

وزارة : بتعاون مـن. هارفارد للدراسات العليا يف التعليم

الرتبية والتعليم والمركز الـوطني للتعلـيم اإللكـرتوين يف 

 .المملكة العربية السعودية

ركزت هذه الورقة على المملكة العربية السعودية 

واعتمدت علـى البيانـات الدوليـة المقارنـة الستكـشاف 

ــة  مــدى اســتعداد الــبالد للتعامــل مــع العواقــب التعليمي

واسـتند . ارسللفيروس وكيفية تعاملها مع إغالق المـد

التحليــل إلــى الدراســات االستقــصائية الدوليــة لمنظمــة 

ــام  ــصادي لع ــدان االقت ــة يف المي ــاون والتنمي  م2018التع

ــــدارس  ــــديري الم ــــدارس ) TALIS(لم ــــالب الم وط
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)PISA ( واالستبيان الثـاين لمنظمـة التعـاون والتنميـة يف

ـــــصادي  ـــــدان االقت ـــــول -المي ـــــارد ح ـــــة هارف  جامع

 الــذي أكملــه كبــار 19- لكوفيــداالســتجابات التعليميــة

ــــدا 36المــــسؤولين الحكــــوميين يف  ــــل(ً بل ــــار /أبري أي

وتمــت مقارنــة النتــائج الوطنيــة مــن المملكــة ). م2020

العربيــة الــسعودية بالنتــائج التــي توصــلت إليهــا منظمــة 

التعــاون والتنميــة يف الميــدان االقتــصادي والبلــدان غيــر 

 . األعضاء فيها

 .ارس يف المملكةالتأهب إلغالق المد. 1.1

تطلب الوباء من المعلمين العمـل بطـرق جديـدة، 

والتدريس عرب اإلنرتنت وتكييف أساليب التـدريس مـع 

فـالمعلمون يف المملكـة العربيـة الــسعودية . عـالم مغلـق

ًأكثــر انخراطــا يف تكنولوجيــا المعلومــات واالتــصاالت 

من المعتاد يف منظمة التعاون االقتصادي والتنميـة؛ فهـم 

ًثر انخراطا يف تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت يف أك

إطار تدريب المعلمين والتطوير المهني، ومن المـرجح 

أن يستفيدوا من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يف 

ويشعر مـديرو المـدارس أن المـدارس . التعليم والتعلم

تمكنت إلى حد كبير من استخدام األجهـزة الرقميـة مـع 

ــدروس، ولكــن ا ــستويات ال ــعف م ــق أن ض ــق العمي لقل

ــى  ــدرهتم عل ــضر بق ــت ي ــتخدام اإلنرتن ــى اس ــدرة عل الق

ــت ــرب اإلنرتن ــوارد ع ــن الم ــة م ــتفادة الكامل ــن . االس وم

ــــة  ــــدرك الرتبويــــون يف المملكــــة العربي المــــرجح أن ي

السعودية قيمة تكنولوجيـا المعلومـات واالتـصاالت يف 

 .التدريس ويرغبون يف استخدامها بشكل أكرب

أن المعلمـين  TALIS 2018البيانات مـن أظهرت 

ومـديري المــدارس يف المملكــة العربيــة الــسعودية أكثــر 

ًانفتاحــا علــى التغييــر مــن أقــراهنم يف جميــع دول منظمــة 

التعاون االقتـصادي والتنميـة، وأن العمـل التعـاوين بـين 

ًالمعلمـــين وبـــين المـــدارس شـــائع نـــسبيا يف المملكـــة؛ 

والمهـارات الرقميـة مـن وتوجد فرصـة لتعزيـز التعـاون 

خالل تقـديم مـستويات أعلـى مـن التطـوير المهنـي مـن 

خــالل الــدورات التدريبيــة والحلقــات الدراســية عــرب 

 . اإلنرتنت

ويف حين أن المعلمين كانوا مستعدين بشكل جيد 

ًنسبيا لغلـق البـاب، فـإن الـشيء نفـسه ال يمكـن أن يقـال 

منظمـــة وبالمقارنـــة مـــع أقـــراهنم يف . بالنـــسبة للطـــالب

التعاون االقتصادي والتنميـة، فـإن الطـالب يف المملكـة 

ــى  ــسهولة إل ــول ب ــة للوص ــل عرض ــسعودية أق ــة ال العربي

وتتعلــق . الحاســوب ومكــان هــادئ يف المنــزل للدراســة

الـشواغل الخاصـة بالــشباب مـن أكثــر مـسببات صــعوبة 

 والــذين أشــار أقــل مــن نــصفهم إلــى إمكانيــة الوصــول،

م اسـتخدامه يف المنـزل يف الوصول إلى حاسوب يمكنه

 PISA 2018ومع ذلك، فإن برنامج . األعمال المدرسية

أظهـر أن الطـالب يف المملكـة العربيـة الـسعودية لـديهم 

ــى  ــادرون عل ــم ق ــن أهن ــون م ــتعلم وواثق ــة لل ــع قوي دواف
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التعامــل مــع التحــديات غيــر المتوقعــة، وأهنــم يــشعرون 

 إلى بأهنم مدعومون من والديهم الذين تسعى المدارس

 . الحفاظ على عالقات قوية معهم

كيــف اســتجاب نظــام التعلــيم يف المملكــة العربيــة  .1.2

 .السعودية للوباء

كما هو الحال مع بلدان العالم، استجابت المملكة 

ويتوقــع أن . العربيــة الــسعودية للوبــاء بــإغالق المــدارس

وهـذا الـرقم مرتفـع . ًيومـا 97تظل المدارس مغلقة لمـدة 

ارنة مع البلـدان األخـرى، أي أكثـر مـن ضـعف ًجدا بالمق

الوقـــت المتوقـــع يف بلـــدان منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف 

وكمـا هـو الحـال يف أمـاكن أخـرى، . الميدان االقتـصادي

استمر توفير التعليم بوسائل بديلـة باسـتخدام التلفزيـون، 

. وتوفير الخدمات على اإلنرتنـت، ومجموعـات تعليميـة

ــة ــتجابة لألزم ــةويف االس ــير العمليــة ، قــادت الحكوم  س

 التعليميـة المحليـة الجهـات بمشاركة قوية مـن التعليمية،

ــين ــدارس والمعلم ــديري الم ــالق .وم ــرتة إغ ــالل ف  وخ

المــــدارس يف المملكــــة العربيــــة الــــسعودية، يــــشعر 

المسؤولون أن الطالب يتعلمون، ولكن أقـل ممـا كـانوا 

قـل سيحصلون عليه يف المدرسة مع الرتكيز علـى عـدد أ

هــذا منظـور مــشرتك مــن وزارات . مـن المــواد الدراسـية

وبالمقارنـة مـع البلـدان . التعليم يف جميـع أنحـاء العـالم

األخرى، كان للمدرسين يف المملكـة العربيـة الـسعودية 

إمكانية قوية للحصول علـى الـدعم مـن قـادة المـدارس 

وشـــبكات األقـــران والـــدورات التدريبيـــة خـــالل فـــرتة 

 . اإلغالق

 .عادة فتح المدارسإ .1.3

كانت خطط المملكة العربية السعودية إلعـادة فـتح 

المـــــدارس ال تـــــزال قيـــــد التطـــــوير وقـــــت الدراســـــة 

ًووصـف المـسؤولون هنجـا تعاونيـا للغايـة . االستقـصائية ً

ًوخطــا زمنيــا مخططــا لــه إلعــادة فــتح المــدارس ًُ وتأخــذ . ً

ــى  ــتح المــدارس عل ــادة ف ــسعودية إع ــة ال ــة العربي المملك

لجد وتعتزم تقييم الثغرات يف تعلم الطالب التـي محمل ا

ربما ظهرت خالل اإلغالق ووضع تدابير عالجية لـدعم 

ـــة ـــصائص المختلف ـــين ذوي الخ ـــزت . المتعلم ـــا رك كم

المملكة العربيـة الـسعودية علـى دعـم الطـالب يف عمليـة 

االنتقـال مـن المدرســة إلـى ســوق العمـل، وهــو أمـر غيــر 

وتتماشـى خطـط .  األخـرىًشائع نسبيا يف جميـع البلـدان

دعم رفاه الطالب لدى عودهتم إلى المدارس مـع خطـط 

وتتجاوز المبادرات المتوقعة، المتعلقـة . البلدان األخرى

بالصحة والنظافة العامة، المبادرات التي تتخذها البلـدان 

ــــات  ــــي للعالم ــــرة، باســــتثناء االســــتخدام اإللزام النظي

ـــدارس ـــرة يف الم ـــواد المطه ـــل والم ـــس . والمنادي وتعك

الخطط الرامية إلى التصدي لتفشي المزيد مـن الفيـروس 

 . ًداخل المدارس تصميما على العمل بسرعة ودقة

ًتطلعــا إلــى المــستقبل، وتماشــيا مــع التخطــيط يف  ً

بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة يف الميــدان االقتــصادي 
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ــة يف  ــر األعــضاء يف منظمــة التعــاون والتنمي والبلــدان غي

قتصادي، تخطط المملكة العربيـة الـسعودية الميدان اال

للتعلم مـن هـذه الفـرتة مـن إغـالق المـدارس، وتحديـد 

تدابير التخفيف الفعالة ألي تكرار، وتحديث التخطـيط 

 . لحاالت الطوارئ للمرافق المدرسية

 نقل االمتحانات عالية المخاطر عرب - السعودية: تقرير

 :صطناعياإلنرتنت باستخدام تكنولوجيا الذكاء اال

 
 

ــفحات  ــاين ص ــن ثم ــون م ــر المك ــذا التقري ــد ه أع

ٍبتعاون بـين المركـز الـوطني لتقيـيم التعلـيم والتـدريب، 

 - مارس 9فعندما أغلقت المدارس السعودية أبواهبا يف 

، قامـت هيئـة تقيـيم »19-كوفيـد«بسبب وباء  2020آذار 

بإعـــداد خطـــط لتحويـــل ) ETEC(التعلـــيم والتـــدريب 

عــــالي ) SAAT(قياســــي لإلنجــــاز اختبــــار القبــــول ال

 من شكل ورق وقلم رصـاص - التحصيلي -المخاطر 

وقد أمكن اتخاذ هذه الخطـوة . إلى تنسيق عرب اإلنرتنت

بفــضل االســتثمارات التــي تمــت علــى مــدى العقــود 

ــراء  ــة إلج ــربة الفني ــية والخ ــل األساس ــسابقة يف الهياك ال

 التقييمــات، باإلضــافة إلــى التخطــيط الــدقيق واالتــصال

باإلضافة إلـى ذلـك، تـم . للنظام الجديد واالضطالع به

تمكين التحول إلى االمتحانات عرب اإلنرتنت من خالل 

ــتثمارات جديــدة يف بعــض أحــدث تقنيــات الــذكاء  اس

 ).AI(االصطناعي 

تعترب هيئة تقييم التعلـيم والتـدريب هيئـة حكوميـة 

ــن تقيــيم وتقيــيم واعتمــاد التعلــيم  ــسؤولة ع ــستقلة م م

ب يف المملكة العربية السعودية، وهـي مـسؤولة والتدري

يقع ضمن هيئة تقييم التعليم . مباشرة أمام رئيس الوزراء

، الــذي )QIYAS(والتــدريب، المركــز الــوطني للتقيــيم 

يعمل منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، هو المـسؤول 

ــارا موحــدا  ــسعين اختب ــن ت ــر م ــذ أكث ــوير وتنفي ــن تط ًع ً

ين العام والخاص، مـع وجـود واختبارات مهنية للقطاع

نموذج اختبار وبنـك للبنـود يحـوي أكثـر  1500أكثر من 

 . من األسئلة 230000من 

تــم تلقــي اإلعــالن عــن نقــل االختبــار التحــصيلي 
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ـــت مـــع تخـــوف مـــن الطـــالب  ليـــصبح علـــى اإلنرتن

والجامعات، ويرجـع ذلـك يف الغالـب إلـى القلـق بـشأن 

وقـــد . يـــةالظلـــم المحتمـــل، والغـــش، والمـــشاكل التقن

ــل  ــدابير مــن أج ــة ت ــة المنظم ــداد ) 1(وضــعت اللجن إع

الطــالب والجامعــات، بمـــا يف ذلــك نمــوذج تجريبـــي 

ـــبوع مـــن وضـــع االختبـــار  ـــة قبـــل أس للعلـــوم والتقني

ــــامج لمعالجــــة ) 2(التحــــصيلي النهــــائي؛  إعــــداد برن

ــدارس؛  ــصعوبات يف الم ــي ) 3(ال ــامج تجريب ــداد برن إع

الـب للجلـوس تـوفير خيـارات لكـل ط) 2(للجامعات؛ 

لالختبار بما يف ذلك على اإلنرتنت أو يف مراكز االختبار 

حمايـة ضـد إسـاءة اسـتخدام ) 3(؛ و»قياس«المحوسبة 

ــذكاء  ــا ال ــالل تكنولوجي ــن خ ــي م ــة آل ــع مراقب ــام م النظ

وكان تواصل هيئة تقييم التعليم والتدريب . االصطناعي

ع ًلهذه التدابير واسـع النطـاق ووقائيـا، ممـا أدى إلـى دفـ

الطالب والجامعات إلى الشعور بمزيـد مـن االطمئنـان 

. للعمليات الجديدة، وتمكين اإلدارة الناجحة لالختبار

أسـابيع فقـط مـن الجـدول  4، بعـد 2020 يونيو 9-8ويف 

طالـــب بتنزيـــل  218000الزمنـــي المعتـــاد قـــام حـــوالي 

االختبار يف المنزل على أجهزة الحاسوب الخاصة هبم، 

 دون اتـــصال مـــع مراقبـــة الكـــاميرا، وأكملـــوا االختبـــار

ورفعوا ردودهم يف الوقـت المطلـوب، مـع إشـارة تقنيـة 

الــذكاء االصــطناعي إلــى انتهاكــات محتملــة للمراجعــة 

طالب آخر إلـى مركـز اختبـار  117 000وذهب . البشرية

محوسب أو وحدة اختبار متنقلة مـن أجـل الجلـوس يف 

 .النسخة اإللكرتونية من االختبار التحصيلي

وقد شجعت هـذه التجربـة علـى تـسريع المواعيـد 

الزمنية الـسابقة لنقـل االختبـارات والتقييمـات األخـرى 

عــرب اإلنرتنــت، واالســتفادة بــشكل أفــضل مــن أحــدث 

ــى  ــاءة عل ــورات يف الكف ــق وف ــالي تحقي ــات، وبالت التقني

ـــل ـــدى الطوي ـــي . الم ـــصيرة الت ـــة الق ـــرتة االنتقالي يف الف

مت هيئـة تقيـيم التعلـيم ، تعل19-أحدثتها جائحة كوفيد

ــة  والتــدريب والطــالب والجامعــات يف المملكــة العربي

السعودية الكثير من خالل هـذا التحـول إلـى التقييمـات 

ــز نظــام  ــادة تعزي عــرب اإلنرتنــت، ممــا سيــساعد علــى زي

 . االمتحانات عرب اإلنرتنت يف المستقبل

 :المشاكل الرئيسية التي تم تناولها

واحد مـن ثالثـة متطلبـات االختبار التحصيلي هو 

ًلدخول الجامعة يف المملكة العربية السعودية، جنبا إلى 

جنــب مــع متوســط درجــة الــصف يف المــدارس الثانويــة 

)GPA( الـــذي يـــتم حـــسابه مـــن قبـــل المـــدارس عـــرب ،

الصفوف الثالثة من المدرسة الثانوية، واختبـار الكفـاءة 

 وكــل جامعــة تقــرر .»قــدرات«العامــة المعــروف باســم 

ريقتها الخاصة يف وزن هذه الدرجات الثالث، ولكـن ط

ًالجامعـات تميــل إلـى إعطــاء االختبـار التحــصيلي وزنــا 

ًأوال، يرتبط االختبار بمتوسط درجـة . أكرب لعدة أسباب

الصف الجامعي أكثر من متوسط درجـة الكفـاءة العامـة 
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ــة ــدارس الثانوي ــصف يف الم ــة ال ــط درج ــا، . ومتوس ًثاني

ــة مــع متوســط  درجــات الــصف يف المــدارس بالمقارن

الثانوية، يتمتع االختبـار بميـزة توحيـده، والتغلـب علـى 

ـــدرجات  ـــضخم ال ـــة يف ت ـــة المتمثل ـــشكلة المحتمل الم

والمواءمة بين التقديرات التي يمنحهـا معلمـو الفـصول 

. الدراســـية يف مختلـــف المـــدارس يف التعلـــيم الثـــانوي

اهج ًوأخيــرا، فــإن االختبــار التحــصيلي يــستند إلــى المنــ

 .الدراسية، على عكس اختبار الكفاءة العامة

المشكلة الرئيسة التي يعالجهـا هـذا االختبـار هـي 

الــسماح للطــالب بــالتخرج يف الوقــت المحــدد وتوليــد 

ـــصيل  ـــة حـــول التح ـــة للمقارن ـــة وقابل معلومـــات عادل

األكاديمي للطالب من أجل االلتحاق بالجامعة وعملية 

تـي أحـدثتها جائحـة ومـع حـاالت اإلغـالق ال. االختيار

، لــم تكــن هنــاك ســوى خيــارات قليلــة »19-كوفيــد«

للــسماح لطــالب الــصف النهــائي يف المــدارس الثانويــة 

ــدخول الجامعــات  بإكمــال دراســتهم والتقــدم بطلــب ل

واالعتماد على المعدل الرتاكمـي للمدرسـة . والكليات

الثانويـة الــذي مـنح المعلمــين لقيــاس اإلنجـاز لــم يكــن 

ــرا  ــيا نظ ًمرض ــدال لتوحيــد ً ــة اعت ــضع لعملي ــه ال يخ ألن

الدرجات يف جميع المدارس؛ وألن تـضخم الـدرجات 

قد ال يسمح بالتمييز بين الطالب، كان من شأن التـأخير 

الدراســي المقبــل أن يتــسبب يف اضــطرابات  إلــى العــام

وبالنظر إلـى أن . كبيرة للطالب والمدارس والجامعات

النتقـال مـن الـورق اللجنة قد بدأت بالفعل التحقيق يف ا

ــرار  ــت، فقــد اتخــذ ق ــرب اإلنرتن ــار ع ــى االختب ــم إل والقل

. الغتنــام هــذه الفرصــة لتــسريع االنتقــال عــرب اإلنرتنــت

وكفحص عالي المخاطر وواسع النطاق، يتطلـب ذلـك 

ًتخطيطا دقيقا للتغيير الذي يدار بـشكل جيـد، ممـا يـؤثر  ً

 . يف عدد كبير من الطالب

ات صـلة تحتـاج إلـى وهناك عـدة مـشاكل أخـرى ذو

معالجة لجعل االنتقال إلى شبكة اإلنرتنت من أجل جعـل 

ومـــن التحـــديات . االتـــصال الحاســـوبي المباشـــر ممكنـًــا

الرئيــسة ضــمان وصــول جميــع الطــالب إلــى الجامعــات، 

بغــض النظــر عــن مــوقعهم، أو مهــاراهتم الرقميــة، أو أنــواع 

 إن(األجهــزة، أو الربمجيــات، أو االتــصال الــذي لــديهم 

ومـن التحـديات األخـرى ضـمان سـالمة الطـالب ). وجد

وبيانــاهتم، مــع تــضمين تــدابير للتحقــق مــن هويــة الطــالب 

التقنيــات . وتحديــد أي انتهاكــات للــسلوكيات المتوقعــة

 . المتقدمة، متاحة اآلن لمعالجة هذه القضايا

 :خاتمة

ــشكالت  ــع وم ــا لواق ــدمت هــذه التقــارير عرض ًق

، باإلضـافة 19-ة كوفيـدوتحديات التعليم يف ظل جائح

إلى العديد من التوصيات لواضعي السياسات التعليمية 

ألجــل التــأقلم مــع الوضــع الجديــد، واألهــم مــن ذلــك 

تقديم عدد من المقرتحات إلعادة الوضع لما كان عليـه 

قبل الجائحة، وإعادة فتح مدارس التعليم العام والعالي 
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ن وقـد وضـع هـذه التوصـيات خـرباء مـ. على حد سواء

ـــة  ـــة متفاوت دول متعـــددة بظـــروف اقتـــصادية واجتماعي

ليــسهل تطبيقهــا يف معظــم الــسياقات التعليميــة يف شــتى 

 . أرجاء العالم

ويتوقــع مــن واضــعي الــسياسات الــتمعن يف تلــك 

المقرتحات ومحاولة تطبيقها، كما أن علـى البـاحثين يف 

المجال التعليمي تقييم تطبيق تلـك المقرتحـات، ونـشر 

 إليــه وتزويــد منظمــة التعــاون االقتــصادي مــا يتوصــلون

والتنمية بنتائج تلـك الدراسـات التقييميـة لتعتمـد عليهـا 

ـــاء أي تقـــارير أو تقـــديم أي مقرتحـــات مـــستقبلية  يف بن

للتعاطي مع جائحة كورونا وإدارة التعليم بوجـه عـام يف 

 .وقت األزمات

* * * 
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