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Abstract:  

 The Corona pandemic (Coved 19) imposed on education radical 

shifts in its work philosophy, tools, methods, methods, methods, 

activities, programs, policies and plans, in a way that establishes an 

advanced stage of community awareness that education has to build 
and frame in the behavior of learners. Society in general, which is 

fundamentally related to the issue of educational identity and the 

extent of intellectual maturity, well-established frameworks, effective 

performance strategies, clear scenarios, deep concepts that stabilize 

the strategic dimension of education, and convictions that place the 

quality of education on the list of priorities and manage the vision of 
economic and social development alike, Thus its ability to adapt to 

the circumstances, attitudes and events produced by Corona or 

caused both its existence or concealment, and to work to reproduce 

it so that it finds all these events, attitudes, challenges or even 

opportunities created by Corona and imposeit on the life of 
society;The circumstances and variables that accompanied this 

pandemic make the identity of education an determining platform for 

use in monitoring, interpreting and correcting misconceived concepts 

or ideas in circulation, to reach society in a clear and clear form of 

understanding and a proven business model. 
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اتيجيات التعليم اإل ي بعد جائحة كورونااستر
 
ون  لكتر

 
 2فاطمة سعد النعيمي 

 
 الملخص

ي فلسفة عمله وأدواته 19فرضت جائحة كورونا ) كوفيد 
 
( عىل التعليم تحوالت جذرية ف

لمرحلة  وأساليبه ومناهجه وأنشطته وبرامجه وسياساته وخططه، بالشكل الذي يؤسس
ي سلوك المتعلمي   

 
متقدمة من الوعي المجتمعي الذي عىل التعليم أن يبنيه ويؤطره ف

ي األساس بمسألة الهوية التعليمية ومدى ما تحمله من 
 
والمجتمع عامة، وهو أمر يرتبط ف

اتيجيات أداء فاعلة وسيناريوهات واضحة، ومفاهيم  نضج فكري وأطر محكمة واستر
ي نائمة عميقة تستقرئ البعد اال 

 
ي للتعليم، ونناعات تضع جود  التعليم ف اتيي  ستر

األولويات وإدار  رؤية التطوير االنتصادي واالجتماعي عىل حد سواء، وبالتالي ندرتها عىل 
ي وجودها أو 

 
ي انتجها كورونا أو تسبب ف

التكيف مع الظروف والموانف واالحداث التر
ا بحيث تجد كل هذه االحداث والموانف إخفائها عىل حد سواء، والعمل عىل إعاد  انتاجه

ي اوجدها كورونا وفرضها عىل حيا  المجتمع؛ مساحات لها 
والتحديات أو حتر الفرص التر

ي مناهج التعليم وأنشطته، وخططه وبرامجه، وسياساته ونراراته، 
 
تضمن استيعابها ف

ات وتوفت  إطار توجيهي وارشادي عام لكل المفاهيم والمصطلحات والظروف والمت غت 
ي عمليات 

 
ي صاحبت هذه الجائحة، تصنع منها هوية التعليم منصة ضابطة لتوظيفها ف

التر
الرصد والتفست  والتصحيح للمفاهيم المغلوطة أو األفكار المتداولة، لتصل إل المجتمع 
ي صور  واضحة ودالالت مفهومة ونموذج عمل مجربة؛ لتصبح هوية التعليم اإلطار 

 
ف

عليم سياساته وموجهاته ويحافظ عىل سقف التونعات اإليجابية العام الذي يحفظ للت
ي رسم مالمح المستقبل لما بعد  

 
افه بدور التعليم ف منه، ويكسب خالله ثقة المجتمع واعتر

  .كورونا
، بعد جائحة كورونا: المفتاحية الكلمات ي

ون  اتيجيات، التعليم اإللكتر  .استر
 

 : المقدمة
ف المعلمون عىل الفور بتطبيق طرائق التعلم

ِّ
ل
ُ
 من دون توجيهات أو منذ بداية الجائحة، ك

ً
تدريبات أو  عن بعد، وغالبا

ي 
ي العديد من السيانات، انتقل تقديم التطوير المهت 

 
ي كل مستويات التعليم. وف

 
موارد كافية. وكان هذا هو الحال ف

ي ه
نت أو عت  الهاتف وتطبيقات الفيديو، ولكن المعلمي   المهمشي   ربما فاتتهم فرصة تلقر ذا للمعلمي   إل شبكة اإلنتر

 .الدعم
نت أدوات مفيد  وطرنا جديد  للتواصل مع الطالب اسل عت  اإلنتر

والمجتمع  وأصبحت تطبيقات اجتماع الصفوف والتر
 .  التعليمي

ي الونت الراهن لذا يجب عىل المعلمي   تحديد أهدافهم، وتصميم مناهجهم، 
 
ا، وف

ً
أصبح التعلم أكتر تعاونية ونشاط
ي أصول وأساليب التدريس لتتناسب مع طبيعة التعلم عن بعد. 

 
ات جذرية ف  .وهذا بدوره يتطلب تغيت 

ي تركز عىل التعلم، أصبح دور المدرسي   يقوم بشكل رئيسي عىل تسهيل 
من خالل التوجيهات والسبل التدريسية التر

ات الجذر  ي أثناء توجيه الطالب نحو الحلول. مع التغت 
 
ي عملية الحصول عىل المعلومات ومشاركتها بشكل فعال ف

ية التر
اتيجيات جديد  لتنظيم  وري تعديل ارتباط المدرس مع الطالب وإضافة استر ي المشهد التعليمي إنه من الض 

 
نشهدها ف

ي عملية 
 
العالنة بينهم. فيجب عىل أعضاء الهيئة التدريسية أن يكونوا عىل استعداد إلطالق والتخىلي عن السيطر  ف

بعد مجموعة من المنهجيات التفاعلية. لقد الحظ المعلمون أنه عند التعلم لدى الطالب. تتطلب بيئات التعلم عن 
ي تصميم 

 
نت، فإنهم أصبحوا يولون اهتماما أكت  ف حة للتدريس عت  اإلنتر تكييف الدورات التدريبية مع النماذج المقتر

ي جود  وكمية وأنماط
 
ي يدرسونها. ونتيجة لذلك، ظهر تحسن واضح ف

ي  المحتوى التعليمي للمسانات التر
األنشطة التر

 يمارسها الطالب أثناء التعلم. 
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ة من أهمها:  أهمية البحث ي نقاط كثتر
 
 تتضح ف

 . مدى تأثر نطاع التعليم والتدريب عىل جميع المستويات خالل الجائحة. 1
ي مواجهة كورونا. 2

 
ي ف

ون  اتيجيات التعليم االلكتر  . تأثت  استر
ي ظل جائحة كورو 3

 
 نا. . توضيح صعوبات التعليم عن بعد ف

 
 أهداف البحث: 

 االستعراض الرسي    ع التعليم نبل جائحة كورونا.  .1
ي وطرنه.   .2

ون   التعرف عىل التعليم اإللكتر

ي خدمة التعليم.   .3
 
ي التعليم عن بعد وإسهام الدول ف

 
 التعريف الوجت   ببعض الوسائل المستخدمة ف

ي مجال التصدي لهذه الجائحة.   .4
 
 إبراز اإلسهامات العلمية ف

 
ي كجزء من منظومة التعليم عن بعد أن ينجح ويحقق أهداف السياسات كي إشكالية البحث: 

ون  ف يمكن للتعليم االلكتر
ي مواجهة هذه التحديات. 

 
اتيجيات االبتكارية ف ي مختلف المستويات، وماهي االستر

 
 التعليمية ف

، واالستنتامنهج البحث: انتضت طبيعة البحث استخدام المناهج اآلتية:  ، والتحليىلي ي
؛ وهذا بدوره أبان لنا االستقران  ي ج 

 مستقبل التعليم "عن بعد" بعد جائحة كورونا. 
 

 هيكل البحث: 
 المقدمة: تتضمن أهمية الموضوع، وأسئلته، وخطته، ومنهج البحث. 

 ".19المبحث األول: عالم التعليم نبل جائحة كورونا" كوفيد
ي ظل جائحة كورونا

 
: إغالق المدارس وانقطاع التعليم ف ي

 .المبحث الثان 
ي ظل جائحة كورونا. 

 
 المبحث الثالث: آثار انقطاع التعليم والتدريب ف

ي مواجهة كورونا. 
 
ي ف

ون  اتيجيات التعليم االلكتر  المبحث الرابع: استر
".  19 -المبحث الخامس: التعليم بعد جائحة كورونا كوفيد

ً
 " جامعة نطر أنموذجا

 الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات. 
 

 .19المبحث األول: عالم التعليم قبل جائحة كورونا" كوفيد"
ي الوفاء بوعد إتاحة التعليم كحق أساسي من حقوق اإلنسان. 

 
ي بالفعل من تحديات هائلة ف

نبل الجائحة، كان العالم يعان 
ي أغلب البلدان، فقد كا

 
ي الصفوف المبكر  ف

 
ن هناك عدد مذهل وعىل الرغم من التعميم شبه الكامل لاللتحاق بالتعليم ف

 UNESCO Institute for Statistics (UIS), “Out-of-School) مليون طفل خارج المدارس 250أكتر من  –من األطفال 

Children and Youth ،2018) مليون بالغ أمي  800. ونحو (http://uis.unesco.org/en/topic/literacy)بال تاري    خ ،. 
ر أنوعالو  عىل ذلك، فإن 

َّ
م لم يكن مضمونا عىل اإلطالق، حتر ألولئك الملتحقي   بالمدارس. وُيقد

ُّ
 387نرابة  التعل

ي سن المدرسة االبتدائية عىل مستوى العالم، يفتقرون إل 56مليون طفل، أو 
 
ي المائة مّمن هم ف

 
 ف

-http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children) مهارات القراء  األساسية

not-learning-en-2017.pdf ،2017). 
 بالفعل نبل جائحة كوفيد 

ً
المتعلقة  2020. فتقديرات أوائل عام 19 -ومن وجهة النظر التمويلية، كان التحدي مخيفا

ي التمويل الالزم لتحقيق الهدف 
 
ي البلدان المنخفضة  -التعليم الجيد  –من أهداف التنمية المستدامة  4بالفجو  ف

 
ف

يحة الدنيا كانت تشت  إل مبلغ مذهل ندره  ر أن  148الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الرسر
َّ
بليون دوالر سنويا. وُيقد

يد فجو  التمويل هذه بما يصل إل الثلث  19 -أزمة جائحة كوفيد   UNESCO (forthcoming): “The impact of) ستر 

Covid-19 on the cost of achieving SDG 4”, GEM Report Policy Paper 42). 
ر منه نحو  19 -أوجدت جائحة كوفيد  َّ ي التاري    خ، وهو ما تض 

 
ي نظم التعليم ف

 
ي  1,6أكت  انقطاع ف ي  بليون من طالت 

 
العلم ف

ي جميع القارات. وأثرت 190أكتر من 
 
 وف

ً
م عىل  بلدا

ُّ
ها من أماكن التعل ي المائة من  94عمليات إغالق المدارس وغت 

 
ف

ي العالم، وهي نسبة ترتفع لتصل
 
ي البلدان المنخفضة الدخل والبلدان 99إل  الطالب ف

 
ي المائة ف

 
المتوسطة الدخل من  ف

يحة الدنيا  .الرسر
 عن طريق

ً
فاِنم األزمة الفوارق التعليمية القائمة أصال

ُ
المنتمي    الحد من فرص الكثت  من األطفال والشباب والبالغي    وت

ي  –أشد الفئات ضعفا إل 
 
ذوو اإلعانة  مناطق فقت   أو ريفية والفتيات والالجئون واألشخاص أولئك الذين يعيشون ف

 
ً
دون نرسا مهم –والمرسر

ُّ
ي مواصلة تعل

 
 .ف
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م إل ما يتجاوز
ُّ
ي التعل

 
ي مجاالت ليس أنلها وثمة خوف من أن تمتد الخسائر ف

 
دعم  هذا الجيل وتمحو عقودا من التقدم ف

ي االلتحاق بالتعليم والبقاءفرص الف
 
 وشاب آخرين مليون طفل 23,8فيه. وند يترسب من التعليم نحو  تيات والشابات ف

ي إل(
ي العام المقبل بسبب  أو ند ال يتمكنون من االلتحاق بالمدارس) التعليم العالي  من مرحلة ما نبل التعليم االبتدان 

 
ف

 .التأثت  االنتصادي للجائحة وحده
ي التعليم وسيظل له آثاٌر كبت  وبالمثل، كا

 
تقديم  تتجاوز التعليم. ويؤدي إغالق مؤسسات التعليم إل عرنلة ن لالنقطاع ف

ي ذلك القدر  عىل الحصول عىل الغذاء المغذي، ويؤثر خدمات أساسية لألطفال والمجتمعات المحلية، بما
 
عىل ندر   ف

 .مخاطر العنف ضد النساء والفتيات الكثت  من أولياء األمور عىل العمل، ويزيد من
ض المساعد  اإلنمائية  أن يواجه تمويل التعليم تحديات ومع زياد  الضغوط المالية وتعرُّ

ً
ى  للضغوط، يمكن أيضا كت 

ي التمويل
 
 .  19 -المرصود للتعليم نبل جائحة كوفيد تؤدي إل تفانم الفجوات الهائلة ف

يحة الدنيا، عىل سبيل المثال، بلغت هذه  دان المتوسطة الدخل منللبلدان المنخفضة الدخل والبل وبالنسبة الرسر
 ندره  الفجو 

ً
 مذهال

ً
 .اآلن بما يصل إل الثلث بليون دوالر سنويا، وند ترتفع 148مبلغا

زت األزمة االبتكار داخل نطاع
ّ
 الستمرارية التعليم ومن جهة أخرى، حف

ً
 مبتكر  دعما

ً
ُهجا

ُ
دريب: والت التعليم. وند رأينا ن

م عن بعد من اإلذاعة والتلفزيون إل الحزم التعليمية
ُّ
لية. وجرى تطوير الحلول القائمة عىل التعل بفضل االستجابات  المت  

كاء ي  الرسيعة من ِنَبل الحكومات والرسر
 
 الستمرارية التعليم، بما ف

ً
ي جميع أنحاء العالم دعما

 
ذلك التحالف العالمي  ف

 .سكوللتعليم الذي دعت إليه اليون
 بما للمعلمي   من دور أساسي وبأن

ً
نا أيضا كاء وند جرى تذكت   يقع عىل عاتق الحكومات والرسر

ً
 متواصال

ً
 ثمة واجبا

ي مجال التعليم
 
 .الرئيسيي   اآلخرين لرعاية العاملي   ف

 عىل أن المستقبل
ً
ات سلطت الضوء أيضا ي  إال أن هذه التغت 

 
ات المتسارعة ف م، ومعه التغت 

ُّ
توفت   أنماط الواعد للتعل

ور  عدم رين من  ترك أحد خلف الركب. ويصح ذلك عىل األطفال والشباب التعليم الجيد، ال يمكن فصله عن ض  المتض 
م. ويصح عىل مهنة التدريس وعىل حاجة غياب الموارد أو البيئة المواتية للحصول

ُّ
ممارسيها إل تدريب أفضل  عىل التعل

، يصح ذلك التعليم عىل الطرق الجديد  لتوفت  
ً
 وليس آخرا

ً
ا ي الدعم. وأخت 

عىل مجتمع التعليم ككل، الذي  وإل تلقر
ي إعاد  البناء  والذي تتونف عليه استمرارية التعليم أثناء األزمة والذي يشمل المجتمعات المحلية،

 
يضطلع بدور رئيسي ف

 .عىل نحو أفضل
ي التعليم. ولم يعلن بعد ما 19 -وليست هناك دالئل عىل نرب انتهاء أزمة جائحة كوفيد

 
يصل  واالنقطاع غت  المسبوق ف

ي جميع أنحاء  وتواجه الحكومات والنقابات وأولياء األمور واألطفال بلد عن تاري    خ إعاد  المدارس فتح أبوابها، 100إل 
 
ف

المدارس عىل  فتح المرحلة المقبلة. وند بدأت بعض البلدان تخطط إلعاد  العالم معضلة تونيت وكيفية التعامل مع
، سواء عىل أساس ي

الجتياز االمتحانات المرحلية، أو  الصف الدراسي مع إيالء األولوية للصفوف المؤهلة الصعيد الوطت 
ي تشهد حاالت أنل لإلصابة من خالل فتح أبواب

ي المناطق التر
 
 ف
ً
ي ضوء استمرار  المدارس محليا

 
وس. غت  أنه ف بالفت 

وس، اء الفت  ي أيار/مايوفإن غالبية الب استرسر
 
ي  2020حزيران/يونيو – لدان المشمولة باالستقصاء ف

 
ت بعد ف

ّ
لم تكن ند بت

،  فتح المدارس. ولهذه القرارات تبعات اجتماعية وانتصادية تاري    خ إعاد  هائلة وستكون لها آثار دائمة عىل المعلمي  
: التعليم أثناء  ات ككلبل وعىل المجتمع –ال سيما من النساء  –واألطفال والشباب، وأولياء أمورهم  ي

)موجز سياسانر
 .وما بعدها( 19 -جائحة كوفيد 

 
ي ظل جائحة كورونا. 

 
: إغالق المدارس وانقطاع التعليم ف ي

 
 المبحث الثان

ي التاري    خ، حيث كان لها حتر اآلن بالفعل تأثت  شبه شامل 19 -تسببت جائحة كوفيد
 
ي أكت  انقطاع للتعليم ف

 
ي  ف عىل طالت 

ي إل المدارس الثانوية، ومؤسسات
التعليم والتدريب  العلم والمعلمي   حول العالم، من مرحلة ما نبل التعليم االبتدان 

م الكبار، ومنشآت تنمية المهارات. وبحلول منتصف
ُّ
، والجامعات، وتعل ي

ي والمهت 
ي  94، كان 2020نيسان/أبريل  التقت 

 
ف

ي العلم عىل مستو  بليون من األطفال والشباب، من مرحلة  1,58ى العالم ند تأثروا بالجائحة، وهو ما يمثلالمائة من طالت 
ي 
 
، ف ي إل التعليم العالي

 .بلد 200ما نبل التعليم االبتدان 
 حسب مستوى التنمية: فعىل سبيل المثال، كان

ً
 هائال

ً
ي  86وتختلف القدر  عىل االستجابة إلغالق المدارس اختالفا

 
ف

ي من عامالمائة من األ 
ي خارج المدارس من الناحية الفعلية خالل الرب  ع الثان 

ي التعليم االبتدان 
 
ي  2020 طفال ف

ي البلدان التر
 
ف

ية مقابل  ي توجد بها 20توجد بها مستويات متدنية للتنمية البرسر
ي البلدان التر

 
ي المائة فقط ف

 
مستويات عالية جدا  ف

ية  :United Nations Development Programme (UNDP). COVID-19 and human development) للتنمية البرسر

Assessing the crisis, envisioning the recovery. 2020) 
ي بسبب جائحة

ي منطقة الساحل، جاءت حاالت إغالق المدارس عىل الصعيد الوطت 
 
ي أفريقيا، وال سيما ف

 
 19 -كوفيد وف

 ب
ً
 من المدارس مغلقا

ً
ي ونت كان فيه عدد كبت  جدا

 
ابات أو المخاطر ف الفعل لعد  أشهر بسبب انعدام األمن البالغ أو اإلض 
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ى حيث كان يعيش، نبل  19 -المناخية. وتؤدي جائحة كوفيد ي أفريقيا جنوب الصحراء الكت 
 
إل تفانم وضع التعليم ف

ي المائة من أطفال العالم الموجودين خارج المدارس البالغ عددهم  47الجائحة، 
 
  258ف

ً
ي المائة منهم  30) مليون طفال

 
ف

اعات وحاالت الطوارئ( -http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/new-methodology) بسبب الت  

shows-258-million-chil-dren-adoles%EF%BF%BD)بال تاري    خ ، 
ي  ي السنة المدرسية تأثت  سلت 

 
ي نظم التعليم األكتر هشاشة، سيكون لهذا االنقطاع ف

 
غت  متناسب عىل التالميذ األكتر  وف

 
ً
ل أيضا ي المت  

 
ل. ومن شأن وجودهم ف ي المت  

 
م ف

ُّ
ي تكفل استمرارية التعل

ي الظروف التر
 
، الذين يواجهون محدودية ف

ً
ضعفا

د الوضع االنتصادي آلبائهم وأمهاتهم الذين يتعي   عليهم إيجاد حلول لتوفت  الرعاية أو لتعويض خسار  
ّ
أن يزيد من تعق

ي حالة عدم تقديم الدعم المالئم لهؤالء الطالب، فإنهم ند ال  .بات الغذائية المدرسيةالوج
 
ايد من أنه ف وثمة نلق متر 

 
ً
-https://www.economist.com/intrnational/2020/07/18/school-closures-in-poor) يعودون إل المدارس أبدا

ountries-could-be-devastating)بال تاري    خ ،. 
ه من  4ن ذلك أن يزيد من مفانمة التفاوتات القائمة بالفعل، وند يعكس مسار التقدم المحرز بشأن الهدفومن شأ وغت 

وس كورونا بعكس مسار التقدم المحرز عىل مدى أهداف التنمية المستدامة  )تهدد انقطاعات الخدمات المتصلة بفت 
ي مكافحة، بال 

 
م القائمة بالفعل  تاري    خ(عقد فيما يتعلق باألطفال والنساء الحوامل ف

ُّ
 عن مفانمة أزمة التعل

ً
)نبل ، فضًل

ي سن المدارس االبتدائية والثانوية خارج المدارس، كما أن  258الجائحة، كان هناك 
 
مليونا من األطفال والشباب ف

، بال تاري    خ( ين من الملتحقي   االجتماعية واالنتصادية ، ويؤدي إل تآكل القدر   انخفاض جود  التعليم أدى إل أن الكثت 
دين ي صفوف الالجئي   والمرسر

 
 ./، بال تاري    خ(https://www.unhcr.org/steppingup) عىل الصمود ف

 
ي ظل جائحة كورونا

 
 :صعوبات التعليم عن بعد ف

، تكلفة اجتماعية وانتصادية باهظة، حيث يتسبب اإلغالق باضطراب 
ً
تب عىل إغالق المدارس، حتر ولو كان مؤنتا تتر

ي 
 
ي الفتيان والفتيات الذين ينتمون إل الفئات المحرومة، كما يؤثر ف

 
جميع المجتمعات المحلية، ولكنه يؤثر بصور  أكت  ف

 .عائالتهم

ي توضيح 
 
 للغاية، وهي تساعد ف

ً
ا  مض 

ً
ي تجعل من إغالق المدارس أمرا

وترد أدناه نائمة غت  شاملة لبعض األسباب التر
ي ح

 
 مدى تأثت  إغالق المدارس ف

ً
 .ياتنا جميعا

م: 
ّ
: توقف التعل

ً
، ولكن عند إغالنها ُيحرم األطفال والشباب من فرٍص للنمو أوال تقدم المدارس التعليم األساسي

ي مساوئ اإلغالق أشد وطأ  عىل الدارسي   من الفئات المحرومة، الذين يحظون بفرص تعليمية أنل خارج 
والتطور، وتأنر

 .المدرسة
: التغذية: 

ً
ي تقدمها المدارس من يعتمد اثانيا

لكثت  من األطفال والشباب عىل الوجبات المجانية أو المنخفضة التكلفة التر
 
ً
غلق المدارس، تتأثر تغذيتهم سلبا

ُ
 .أجل حصولهم عىل الطعام والتغذية السليمة، ولكن عندما ت

ل:  ي المت  
 
: عدم استعداد األهل لتعليم أوالدهم عن بعد أو ف

ً
غلق المدار ثالثا

ُ
 ما ُيطلب من األهل تيست  عندما ت

ً
س، غالبا

ي أداء هذه المهمة، وال سيما بالنسبة إل األهل محدودي التعليم 
 
ل، وند يواجهون صعوبة ف ي المت  

 
تعليم األطفال ف

   .والموارد
م الرقمية: 

ّ
ي إمكانية االنتفاع بمنصات التعل

 
: عدم المساواة ف

ً
لربط يمثل غياب االنتفاع بالتكنولوجيا أو ضعف ا رابعا

م المستمر، وال سيما بالنسبة إل الطالب الذين ينتمون إل عائالت محرومة
ّ
 أمام التعل

ً
نت، عائقا  .باإلنتر

ي رعاية األطفال: 
 
: التفاوت ف

ً
ي خامسا

 
غلق المدارس ف

ُ
ك األهل العاملون، األطفال وحيدين عندما ت  ما يتر

ً
حال عدم غالبا

توفر خيارات بديلة، مما ند يؤدي إل اتباع هؤالء األطفال سلوكيات خطت  ، مثل زياد  تأثت  ضغط األنران وتعاطي 
 .المخدرات

: التكلفة االقتصادية الباهظة: 
ً
غلق المدارس بسبب  سادسا

ُ
ح أال يتمكن األهل العاملون من تأدية عملهم عندما ت ُيرجَّ

ي اإلنتاجيةتفرغهم لرعاية أطفالهم، م
 
 ف
ً
ي حاالت كثت  ، ويؤثر سلبا

 
ي تراجع الدخل ف

 
 .ما يتسبب ف

: الضغط غتر المتوقع عىل نظام الرعاية الصحية: 
ً
ي مجال الرعاية الصحية من سابعا

 
 ما يكون أغلب العاملي   ف

ً
غالبا

امهّن برعاية األطفال نت  من الذهاب إل العمل بسبب التر 
ً
ن غالبا

ّ
ي ال يتمك

ي النساء اللوانر
يجة إغالق المدارس، مما يعت 

ي ونت األزمات الصحية
 
ي هي بأشد الحاجة إليهم ف

 .غياب العديد من مقدمي الرعاية الصحية عن أماكن عملهم التر
ي ال تزال مفتوحة: 

: ازدياد الضغط عىل المدارس التر
ً
 عىل المدارس  ثامنا

ً
ي بعض المناطق ضغطا

 
ل إغالق المدارس ف

ّ
يشك

ي ال تزال مفتوحةبسبب توجيه األهل والم
 .ديرين األطفال إل المدارس التر
: ميل نسب التوقف عن الدراسة إىل االرتفاع: 

ً
إن ضمان عود  األطفال والشباب إل المدارس عند إعاد  افتتاحها  تاسعا

 عندما يتعلق األمر بإغالق المدراس لفتر  طويلة
ً
، خصوصا

ً
ي الدراسة، يمثل تحديا

 
 .واستمرارهم ف
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: العزلة االجتماعية: 
ً
ا ، فعندما تغلق المدارس  عاشر ي

تعتت  المدارس مراكز لممارسة األنشطة االجتماعية والتفاعل اإلنسان 
م والتطور

ّ
ي التعل

 
ي لها دور أساسي ف

 أبوابها، يفقد الكثت  من األطفال والشباب عالناتهم االجتماعية التر
(https://ar.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences)بال تاري    خ ،. 
 

ي ظل جائحة كورونا. 
 
 المبحث الثالث: آثار انقطاع التعليم والتدريب ف
ي سببتها أزمة كوفيد 

ي جميع أنحاء  40للحيا  اليومية أن ما يصل إل  19 –كان من نتائج حالة اإلرباك التر
 
مليون طفل ف

ي مرحلة الطفولة 
 
ي السنة الحرجة السابقة للتعليم المدرسي الم.العالم ند فاتتهم فرص التعليم ف

 
بكر  ف

(https://www.unicef-irc.org/404.html?request=/article/2027-40-million-13)ي  ، بال تاري    خ
 
وهكذا فقدوا التواجد ف

ي ب
 
ي من التغذية ف

 
، بل والحصول عىل القدر الكاف عض بيئة محفز  وثرية، وفاتتهم فرص للتعلم، والتفاعل االجتماعي

 الحاالت. 
ي األجل الطويل، وال سيما األطفال الذين ينتمون إل

 
ار بنمائهم الصيي ف أرس فقت    ومن المرجح أن يؤدي ذلك إل اإلض 

 ، بال تاري    خ(https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/160420_Covid_Children) أو محرومة
ي نظم 

 
ي ذلك انخفاض وأبرزت األزمة بعض مواطن الضعف ف

 
، بما ف ي

ي والمهت 
ي المجال التقت 

 
التعليم والتدريب ف

ي شهدتها أماكن العمل إل صعوبة 
ي طال أمدها. وأدت حاالت التعطل التر

مستويات الرنمنة وأوجه القصور الهيكىلي التر
م القائمة عىل العمل، وهي عناض أساسية أل

ّ
ي تنفيذ منظومات التلمذ  الصناعية وتطبيق أساليب التعل

ي نظام تقت 
ي مؤد لوظائفه ومتجاوب مع متطلبات السوق

 .ومهت 
ات المسجلة ومنصات  ي القطاع الفرعي للتعليم العالي بشكل عام من خالل المحاض 

 
نت ف وبينما أتيح التعلم عت  اإلنتر

ي البت  التحتية لتكنو 
 
نت، أرجأت بعض الجامعات التعلم والتدريس حتر إشعار آخر، بسبب النقص ف لوجيا اإلنتر

 حول 
ً
. وال تزال هناك تساؤالت أيضا  المعلومات الالزمة لكل من الطالب والمعلمي  

امج عىل نت،  كيفية المواءمة بي   الفصول الدراسية والجداول الزمنية األكاديمية، حيث تم بنجاح تنفيذ بعض الت  اإلنتر
ر تنفيذ البعض اآلخر. 

ّ
 بينما تعذ

ي صناعة االنجاز وبالتالي أن تتجه هوية التعليم إل 
 
ي نراء  االحداث وأن يسهم التعليم بدور أكت  ف

 
تعميق مسار العالمية ف

ي االعتبار كل 
 
ز مسار الوعي آخذ  ف وتوفت  الحلول والبدائل ورسم معالم التقدم بطريقة تتسم باالتساع والعمق وتت 

، وندرتها عىل ي حققها التعليم العالمي
خلق تناغم بي   مخرجات التعليم وعالنتها  الممارسات والتوجهات اإليجابية التر

بكل من االنتصاد والوظيفة وبيئة العمل والرياد  واالبتكار وبناء الذات وحماية الحيا  الشخصية واألمن ، بمعت  أن 
ي 
 
 تسهم هوية التعليم الجديد  إل تعميق النظر  اإلنتاجية للتعليم فيصبح عامل انتاج فعىلي ونيمة مضافة، ومؤثر فاعل ف
ي تتعاط مع متطلبات جائحة كورونا، وتستدرك احتياجات المستقبل وتحدياته بوعي 

بناء القدرات وصناعة القدوات التر
ي 
 
ي تتجه فيها الدول إل إعاد  هيكلة التعليم يجب أن تشهد تحوالت جذرية ف

ومهنية، ومعت  ذلك أن المرحلة المقبلة التر
اب بالتعليم من الوانع االجتماعي وتسليطه الضوء عىل جوانب اإلخفانات مست   بناء الهوية التعليمية، وعت  االنتر 

ي ثقافة المجتمع أو 
 
ي تأصيلها ف

 
واولويات التطوير ومكمن القو ، وما أبرزته جائحة كورونا من نقاط أظهرت تأخر التعليم ف
ي مهاراته، وتوجيه التعليم إل انتاج حلول ومستلزمات الوانع االجتماعي و 

 
اتيجية تمكينها ف البحوث العلمية االستر

ي آليات العمل والمحافظة عىل 
 
ي التعامل مع التحديات، والتجديد ف

 
والمبادرات الميدانية الجاد  وأفضل الممارسات ف

ائحه بحيث يعيد  ي تنشيط حركة المجتمع وتنظيم العالنات بي   مختلف رسر
 
استمرارية تأثت  القيم وتفعيل دورها ف

ي حماية المجتمع والمحافظة عىل كيانه التعليم انتاج القيم وا
 
لعادات والتقاليد والتثمت  فيها لتصبح أدوات فاعلة ف

وتعزيز فرص التنافسية بي   مواطنيه، وصناع الحافز وترنية الدوافع بشأن االستفاد  من هذه االرصد  الثقافية والفكرية 
ي ا
 
ي تحقيق اإلنتاجية، وتوفت  منصات أوسع للعيش ف

 
لظروف الصعبة بحيث تصبح هذه العادات داعمة واالجتماعية ف

 .إلنتاج القو 
(، عن الحاجة إل هوية للتعليم تحفظ له مساحات القو  19لقد أفصح تعامل جيل المتعلمي   مع أحداث كورونا) كوفيد

ي التعاطي مع المستجدات واألحداث، ويحدد دوره وما له وما عليه، فال يتنازع احد اخ
 
تصاصاته، وتكسبه صفة األمان ف

وال يكلف بغت  طانته، وال يطلب منه تحقيق معالجات سحرية لوانع بعيدا عنه أو مقّصي منه، هوية تحفظ مساحات 
الود والثقة والتعاون والتكامل والحوار والنقد نائمة بي   مؤسسات التعليم والمجتمع، هوّية معت   عن الوانع تمتلك 

ف االنسان واحواله اليومية، نادر  عىل أن تصنع من التعليم منصة نو  حدس اإللهام بالمستقبل ، متناغمة مع ظرو 
ي أن يتعلم ، 

وإنتاج، تنقل الخري    ج من فقه انتظار الوظيفة إل البحث عن العمل واإلنتاج ، يعرف خاللها المتعلم ماذا يعت 
ي أن ند تخرج؟ ، وماذا يريد من التعليم، وماذا يريد منه الوطن بعد حصوله

، أو ماذا  وماذا يعت  عىل مستوى دراسي معي  
لها وما تحمله من فلسفة وأهداف  –كل المواطني     -تريد منه األرس ، إن من شأن وضوح هوية التعليم وإدراك المواطني   

وغاياته وفرص وتونعات وما تؤمن به من نيم واخالنيات ومسارات ، يضعها أمام عينيه مبضا بها طريق التنمية سالكا 
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ي التعاطي مع بها منهج ال
 
قو ، محققا خاللها لمعايت  المنافسة؛ الطريق الذي يحفظ للتعليم مونعه ويضمن حضوره ف

ي بناء انموذج التعليم القادم، فإن ما 
 
ي ميدان التعليم ف

 
الجوائح واالحداث، وعندها يقوى فرص المنافسة بي   العاملي   ف

ز حجم التباين بي     الهوية التعليمية والوانع، وتعكس االفتقار إل هوية تعليمية أفصح عنه كورونا من موانف للتعليم تت 
 .يتقاسم الجميع آليات العمل بها ويمتلك الجميع مفاهيمها وادواتها ويتعامل الجميع مع أخالنها بروح المسؤولية

ي تكوين تعليم عالمي التفكت  محىلي التطبيق يتناغ
 
 أن نشت  إل أن ممكنات الهوية التعليمية ف

م مع ظروف الدولة ويبقر
ي إدار  أحداث هذه الجائحة وأبرز المنصات اإليجابية 

 
ها ف ي مرت بها ويقيس مستوى تمت  

ويتفاعل مع كل األحداث التر
ي ارتبطت بها ، يستدعي إعاد  نراء  غايات التعليم وفلسفة عمله وأن تتضح صور  العمل الذي يحققه والمأمول منه، 

التر
ي باتت وسقف التونعات المطلوبة من 

ي االعتبار التوجهات التر
 
ي يعيشها المجتمع، آخذا ف

ي مختلف الظروف التر
 
التعليم ف

ي الظروف الصعبة والتعامل مع الجوائح والحاالت 
 
ي إعداد المتعلمي   للعيش ف

 
تطرحها أجند  التعليم العالمية ف

ها، وعندما تؤمن الهوية بمبد ي االستثنائية الطبيعية أو االمراض واألوبئة أو غت 
 
أ المرونة والتكيف مع الظروف ويدخل ف
ات مع المحافظة عىل أصولها  ي ظل ما تحمله من متغت 

 
نطاق عملها الثابت والمتغت  من القيم والعادات، وتقرأ االحداث ف

والمرتكزات والثوابت الوطنية؛ فإن ذلك سيفتح المجال للمزيد من المراجعة وتصحيح المسار، ليكون التطبيق مستندا 
قائق الوانع، مالمسا لمقتضياته، متناغما مع أولوياته مقدرا الحتياجاته، وليثبت من خالل ما يحققه من نواتج، عىل ح

ي التعاطي مع كورونا، فإن ما اتخذته الدول من خطوات او اتجهت إليه من نرارات بشأن التعليم 
 
ندرته عىل إدار  التغيت  ف

ي مواجهة كورونا سواء
 
ي ظل خطتها الوطنية ف

 
عت  تعليق الدراسة واالتجاه نحو تنشيط العمل بالتقنية وتفعيل دور  ف

ي التعامل مع 
 
ي للتعليم ف اتيي  ي بناء سلوك تعليمي نادم، وعت  استمرار التعليم عن بعد كمدخل استر

 
المنصات التعليمية ف

التعليم برمتها عت  إعاد  الجوائح والظروف االستثنائية ، ما نتونع أن يمهد له ذلك من نرارات نادمة تطال منظومة 
ي أفصحت كورنا 

امج واألنشطة التر  الهيكلة وتنظيم التعليم وإعاد  تصحيح مساراته ودمج مؤسساته وتفعيل بعض الت 
 عن أهمية العمل بها، لصناعة انموذج تعليمي راق يستجيب لمتطلبات المرحلة ويتفاعل مع احتياجاتها. 

 
اتيجيات التعليم اال ي مواجهة كورونا. المبحث الرابع: استر

 
ي ف

 
ون  لكتر

م كيف 
ّ
ي تعليم المتعل

 
ي "التعليم المستمّر." والتعليم هنا ينحض ف

 
ي العود  إل التفكت  ف

 
ٌ ف كان لجائحة كورونا أثٌر كبت 

 ّ  النظام التعليمي
َ
ي مصادرها الواسعة والمتنّوعة. وهذا النوع من التعليم سيغت ر بنية

 
ر ويبحث، بنفسه، عن المعرفة ف

ّ
 يفك

جاِعها، إل تكوين الشخصّية القادر  عىل  م بها ومن ثّم استر
ّ
القائم: من وظيفة نقل المعرفة وتلقيِنها وحشِو ذهِن المتعل

ي ظّل ثور  المعرفة والمعلومات. 
 
م العديد  ف

ّ
مه من مصادر التعل

ّ
 التفكت  النقدّي المستقّل وإعماِل العقل فيما تتعل

ي 
ه لكْن، عىل الرغم من الجائحة التر

ّ
ي التعليم المستمّر، وذلك ألن

 
ْر ف

ّ
 الجامعات والمدارس لم تفك

ّ
داهمت العالَم، فإن

منا التعليمّية العربّيِة المعاض . وانحض االهتماُم ب "التعليم عن ُبعد" 
ُ
ظ
ُ
ي ن
 
ِ موجودٍ  ف تعليٌم نائٌم عىل فلسفٍة وأهداٍف غت 

ي 
هما من الصيغ التعليمّية التر ِ م عىل مستوى العالم و"التعليم أونالين" وغت 

ّ
ي عملّية التعليم والتعل

 
 ف

ُ
 .لم تؤِت ثماَرها بعد

ي مواجهة الجائحة 
 
 ف

ُ
ظُمنا التعليمّية

ُ
ي كان يجب أن تقوَم بها ن

نات التغيت  التر
 أهّم مكور

َ
 أحد

ّ
ت   -بْيد أن

ّ
ل  -كحلٍّ مؤن

ّ
يتمث

م
ّ
اتيجّيات التعليم والتعل ي استر

 
ي التطّور غت  المسبوق ف

 
ويعتمد هذا التطّوُر عىل  .(Teaching Learning Methods) ف

 :ثالثة توّجهاٍت رئيسة

م عن ُبعد -
ّ
ي "الزمن والمسافة" من خالل تطوير منهجّيات التعليم والتعل

َ
ب عىل ُبعد

ّ
 Distance) األّول: بالتغل

Learning)م عت  الحدود
ّ
وهذه  .(Open Education) ، والتعليم المفتوح(Cross-Border Education) ، والتعل

 
ّ
َعد
ُ
ها ت

ّ
امنة عن ُبعد، ومن ثم فإن ِ المتر  امنة أو غت 

 تسمح بتقديم الخدمة التعليمّية المتر 
ٌ
بحسب رأي  -منهجّيات

اء المؤمني   بها  الت إتاحته -الخت 
ّ
ي معد

 
ِع ف  .من وسائل تحقيق عدالِة التعليم وديمقراطّيِته والتوسُّ

َ حداث - : بتطوير أساليب تدريسّية أكتر ي
ب كي تكون بدائَل ألسلوب الثان 

ّ
مي   والطًل

ّ
 بي   المعل

ً
 وتفاعلّية

ً
 ومرونة

ً
ة

 ّ ي
ُم المستقلُّ أو الذانر

ّ
، (Self or Independent Learning) التعليم التقليدّي )وجًها لوجه(. ومن هذه األساليب: التعل

ُم بالتجربة
ّ
ُم باعتماد حاالٍت تطبيقّية(Experimental Learning) والتعل

ّ
، وهي (Teaching With Cases) ، والتعل

 
َ
ّ مع الماد  العلمّية وإكساِبه المهاراِت المعرفّية ي ي بناء شخصّية الطالب العلمّية وتفاعِله اإليجان 

 
أساليُب تسهم ف

 .والذهنّية

م، وذلك من خالل أساليب:  -
ّ
ي دعم عملّية التعليم والتعل

 
الثالث: باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

ّ التع ي
ون  م اإللكتر

ّ
اضّية(E-Learning) ل ، (Virtual Universities & Classes) ، وتكنولوجيا الفصول والجامعات االفتر

م المدَمج
ّ
.  .(Blended Learning) والتعل ي

ي دعم التوّجهي ْ  األول والثان 
 
مة تساهم ف

ّ
 وهي تكنولوجيا تعليمّية متقد

ب ي مجال التر
 
ّ الجديد ف ي

 
ِ المتنامي للثور  العلمّية وسط هذا التطّور المعرف ية والتعليم المستمّر مدى الحيا ، والتأثت 

ّ وما نبل  ، وأهّمّيِة البعد التنموّي للتعليم الجامعي
ّ
والتكنولوجيا، وتداعياِت الثور  الصناعّية الرابعة والذكاِء االصطناعي
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ا تس اتيجيًّ ا إستر
ً
 مبدأ "الجود  مع اإلتاحة" هدف

ُ
، أضي تحقيق ّ  الجامعي

َ
 هذا الهدف

ّ
 أن

ّ
ع جميُع الدول إل األخذ به. إّل

ّ الراهن وفلسفِته وأهداِفه.  ي  العرن 
ّ
ي بنية النظام التعليمي

 
اٍت جوهرّيٍة ف ه من دون تغيت 

ُ
 يصعب تحقيق

ي بيئة التعلم عن بعد، لكنها لم يتم تطويرها خصيًص 
 
اتيجيات التعليمية المتاحة لالستخدام ف ا لذا يوجد العديد من االستر

اتيجيات  اتيجيات المختلفة وأن يختاروا االستر  أمام المدرسي   وهو المقارنة بي   االستر
ً
للتعليم لذلك. وهذا يضع تحديا

ا تعليمية معينة تتناسب مع طبيعة الماد  الدراسية المعطا  والمنصة التعليمية المستخدمة. من هذا 
ً
ي تحقق أهداف

التر
اتيجيات التعليمية هي أدوات أساسية متاحة للمعلمي   من أجل تصميم وتسهيل عملية التعلم. فيما  المنظور، فإن االستر

 للتعلم 
ً
ي يمكن استخدامها وتطويرها أيضا

اتيجيات التعليمية من داخل الفصول الدراسية التقليدية والتر يىلي بعض االستر
 :عن بعد

و 1 ات التقليدية لتتناسب مع المنصات اإللكتر نية كجعل مدتها أنض وجعلها تحتوي . تعديل طريقة إعطاء المحاض 
 فقط عىل المعلومات األساسية. 

ي السيانات التدريسية بغرض تعزيز العملية التعليمية التفاعلية. 2
 
 . فتح حلقات نقاشية ف

ي عند الطلبة عن طريق إرشادهم إل المكان المناسب للحصول عىل المعلومات  . 3
تشجيع وإنماء ندرات التعلم الذانر

 تخدامها ضمن إطار الماد  المطلوبة. وكيفية اس
نت.  . 4  اإلرشاد والتوجيه المستمر لكيال يضيع الطالب ونتهم بفائض المعلومات المتواجد  عىل شبكة اإلنتر
مجة عىل هيئة ألعاب تعليمية لتثبيت المعلومات ووضعها ضمن سيانها المناسب.  . 5  طرح مشاري    ع عملية وأنشطة مت 
ي بلورِ  . توضيح ألية تنظيم ال6

 
 جائحة كورونا ف

ُ
ي عملية التعلم عن بعد. لكن هل تساهم تداعيات

 
ونت عند الخوض ف

 هذا التوّجه ودعِمه؟
 األزمة تواَجه ب "فكر األزمة" للخروج منها! أّما المستقبل القريب، أو البعيد، فغائٌب تماًما

ّ
 حتر اآلن أن

ُ
 .والشاهد

 
".  19 -جائحة كورونا كوفيدالمبحث الخامس: التعليم بعد 

ً
 " جامعة قطر أنموذجا

 لعملية تطور مستمر، جاء اإلغالق غت  المسبوق للمنشآت 
ً
ي تخضع دوما

باعتبار نطاع التعليم من القطاعات التر
ي المعروف باسم )كوفيد وس كورونا التاج  ي جميع أنحاء العالم نتيجة لجائحة انتشار فت 

 
ي 19 -التعليمية ف

 
(. فتسبب ف

ي اضطر 
 
ي طرق التعليم الحالية، وعىل إثر ذلك أتت الحاجة الفورية لطرق التدريس والتعلم الجديد  ف

 
اب مفاج   وشديد ف

 ، ي
اض  ي جامعة نطر؛ نامت هيئة التدريس بتغيت  الطرق الحالية المتبعة وانتقلت إل التعلم االفتر

 
جميع أنحاء العالم. وف

ي مجاالت معينة مثل الطب 
 
 .الذي يمثل التطبيق العمىلي فيه أمر أساسي والذي شكل تحدًيا ف

ا؛ حيث 
ً
ي أن هذه الفتر  ند أربكت العالم بأرسه وخلقت آثار سلبية واضحة، ولكنها لم تخلو من الفرص أيض

 
ال شك ف

ي ذات المجال إلعاد  تكييف النظام التعليمي بما يتماسر مع الطروف الراهنة عىل المدى 
 
دفعت المعلمي   وصناع القرار ف

 .ريب ولربما عىل المدى البعيد كذلكالق

: إعاد  التقييم -
ً
دفعت جائحة كورونا القطاع التعليمي إلجراء تجارب عالمية عىل عمليات التدريس وذلك  :أوال

ات عىل أن هذه األزمة ستغت  العديد من جوانب الحيا ، ويمكن  لتحقيق التعليم عن بعد. هناك العديد من المؤرسر
 
ً
ا منها إذا أثبت التدريس عن ُبعد فاعليته. ولكن كيف سنعرف إذا كان كذلك؟ يجب أن نجمع أن يكون التعليم واحد

ي 
ي ظل هذه التجربة التر

 
ولي اهتماًما للتعليم العالي وإمكانية الوصول إل تعليم جامعي عالي الجود  ف

ُ
البيانات ون

كها األزمة حرر
ُ
 .ت

اضًيا  ي مؤتمًرا افتر
ي إبريل الماض 

 
مع مجموعة من المتحدثي   من الجامعة وخارجها حول آفاق عقدت جامعة نطر ف

 لالستشارات 19 -وتحديات )كوفيد
ً
(، حيث تحتم عىل نطاع التعليم أن يلجأ للمؤسسات والباحثي   طلبا

ي صنع السياسات 
 
تهم ف ورية لخت   بسبب الحاجة الض 

ً
ي هذه الفتر ، وأيضا

 
والتوجيهات عن كيفية التعامل ف

 .جتماعية واالنتصادية وصياغة الخطاب الفكري الرائدومعالجة القضايا اال 

: التكنولوجيا -
ً
 )كوفيد :ثانيا

ّ
وس كورونا المستجد  فت 

ّ
ي غضون أسابيع، غت 

 
ي كافة 19 -ف

 
م الطلبة ف

ُّ
( كيفية آليات تعل

ات لمحة عن كيفية تغيت  ثقافة التعليم نحو األفضل عىل المدى الطويل،  أنحاء العالم. تعطينا هذه التغيت 
ي إبطاء انتشار الوباء، فقد سارعت جامعة نطر باستخدام أحدث سبل التكنولوجيا وتسخت  المنصات 

 
وللمساعد  ف

م مستمر  بمسارها 
ُّ
اضية للهيئة التدريسية والطلبة؛ تماشًيا مع جهود الدولة، لتكون عملية التعليم والتعل االفتر

ي هذه الجهود من منطلق حرص الج
امعة لتقديم مستوى تعليمي عالي الجود  وذو كفاء  الصحيح والفّعال. وتأنر

نت، وبيئات التدريس عن ُبعد، فقد حرصت  م تحديات التكيف مع التعليم عت  اإلنتر عالية، وألن الجامعة تتفهَّ
ٍل من الهيئة التدريسية والموظفي   والطلبة

ُ
ي بشكل ممت   لك

 .جامعة نطر عىل تجهت   خط دعم فت 

: التمكي    -
ً
لق حرص جامعة نطر عىل ست  الفصول الدراسية لجميع الطلبة وتحقيق مخرجات التعلم من منط :ثالثا

ي فصلهم الدراسي 
 
ورية؛ نامت الجامعة بتسهيل منانشة رسائل الدراسات العليا للطلبة الذين يدرسون ف الض 
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، كما استمرت االجتماعات عن ُبعد بي   المسؤولي   وموظفيهم وجميع الكليات واألنسام ب الجامعة، وذلك األخت 
ة الجديد  اضيَّ  تستمر الحيا  الجامعية بشكلها الطبيعي ولكن عت  المنصات االفتر

 .حتر

: التواصل واالستجابة -
ً
ُر جامعة نطر  :رابعا

ر
ي الونت الراهن، وألنه من المهم أن تستمر عملية التعليم عن ُبعد، توف

 
ف

 
ُّ
ا عىل مونعها إمكانية الوصول إل أعضاء هيئة التدريس وموارد التعل

ً
نت، وند وفرت أيض م األخرى عت  اإلنتر

ويد موظفيها بأجهز   ل عىل الطلبة عملية الدراسة عن ُبعد، كما نامت بتر  سهر
ُ
ي ت
ا من التطبيقات التر

ً
ي عدد

ون  اإللكتر
ل تيست  العمل

ة تعقيدات، األمر الذي سهَّ ل دون أيَّ عىل  حاسوب عالية التقنية لضمان استمرارية عملهم من المت  
 .متطلبات الجامعة ضمن وتت   مستمر  وفعالة للطلبة والهيئة التدريسية عىل حٍد سواء

: مالمح المستقبل -
ً
ه من السابق ألوانه الُحكم عىل كيفية تأثت  ردود الفعل بسبب جائحة  :خامسا

َّ
عىل الرغم من أن

 )كوفيد
ّ
وس كورونا المستجد  يمكن أن ( عىل أنظمة التعليم محلًيا وعالمًيا 19 -فت 

ُ
ه
َّ
شت  إل أن

ُ
 ت
ً
، إال أن هناك دالئًل

. لقد تبي   لنا أن جود  التعليم  يٍ ٌ دائٌم عىل مسار التعليم وتحويله إل رنمي بشكٍل إيجان  يكون لهذه الجائحة تأثت 
. فقد أثبت  ي الفصول والقاعات الدراسية التقليدية، وألن المرحلة تستدعي التغيت  الحتمي

 
ليست محصور  فقط ف

ي 
الجيل الحالي واألجيال القادمة أن لديهم القدر  عىل التعامل مع التكنولوجيا بكل سهولة وسالسة وبشكل تعاون 

ي التعليم، 
 
ي نستخدمها ف

ي سبقتهم. حيث ساهمت هذه الجائحة بتوسيع مدارك الطرق التر
أكتر من األجيال التر

ي تعليم األجيال 
 
 .القادمةوأثبتت لنا أن المرونة هي الطريقة األمثل ف

ي األنظمة التعليمية حول العالم، ولذلك 
 
كانت جائحة كورونا اختباًرا لمدى استعداد خطط الطوارئ المعمول بها ف

فإن من مسؤوليتنا جميًعا إعاد  تقييم الخطط الحالية من خالل جمع البيانات وتحليلها وذلك للعمل عىل تقليل 
 .(2020)مونع جامعة نطر،  المخاطر المستقبلية

 
  الخاتمة: 

ممت هذا البحث بما يرسه هللا تعال لي من جمٍع وترتيٍب وتحليٍل، وتضمن هذا البحث 
َ
بحمد هللا تعال ومنته وتوفيقه أت

 
ً
ي بعد جائحة كورونا " فإن أساليب التعليم عن بعد المختلفة يمكن االعتماد عليها جنبا

ون  اتيجيات التعليم اإللكتر " استر
بوية، ويتونف اختيار هذه التقنيات عىل نوع التخصص إل جنب مع وسائل االت صال الحديثة والتقنيات المتطور  التر

ي دراسته حتر يتأكد من نجاح عملية التعلم عن بعد ويعت  كل أسلوب من هذه األساليب 
 
الذي يختاره الطالب ويرغب ف

ي تكن
 
ايد ف ، وبسب التطور المتر  ولوجيا المعلومات واالتصاالت انعكس عىل عن مرحلة معينة من مراحل التفاعل التعليمي

ي استخداماتها التعليمية وظهور أساليب جديد  أكتر فعالية للتعلم عن بعد، فلقد توصل البحث إل النتائج 
 
التوسع ف

 اآلتية: 
 توفت  برامج اكتساب المهارات لزياد  نابلية التعليم، وذلك من خالل تشجيع األساتذ  والمعلمي   وحتر الطلبة عىل .1

ي دورات تدريبية للتعليم عن بعد تقدمها منصات وورش العمل التدريبية لهذا النوع من التعليم مجانا. 
 
 المشاركة ف

 تطوير المنصات التعليمية وبرمجتها باللغة العربية.  .2
ي أساليب التدريس والتعلم ودعم مهنة التدريس واستعداد المدرسي    .3

 
ي ف  . تصور جديد للتعليم وترسي    ع التغيت  اإليجان 

وس والتخطيط الشامل إلعاد  فتح المدارس من خالل التنسيق مع الجهات الفاعلة الرئيسية، بما  .4 كبح انتقال الفت 
ي ذلك الدوائر الصحية. 

 
 ف
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