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ازمة فايروس كورونا (كوفيد –  :)19رؤى من ابحاث الزمات
ترتبط الزمة بالمصطلحات الخرى ،ولكنها تختلف عنها ،مثل "مشكلة" .تشير المشكلة إلى
وجود فجوة بين حالة ملحوظة وحالة مرغوبة .توجد مثل هذه الفجوة في كل ازمة ا ً
يضا ،على
سبيل المثال ،الفجوة بين العداد المتزايدة بسرعة لالشخاص الذين اصيبوا بفيروس كورونا
والرغبة العامة في ان يكون السكان بصحة جيدة .ومع ذلك ،فإن هذه الفجوة ليست شرطا
كافيا لزمة.

خصائص ازمة فايروس كورونا ( كوفيد – )19
عدم اليقين
ا إل لحاح

التهديد

اتخاذ القرار

 .1عدم اليقين ويشير إالى عدم القدرة على التنبؤ بما سيحدث
نقص المعرفة

اإلشارات الغامضة
نقص الوسائل الفعالة لمواجهة الوباء
اطر زمنية غير محددة

يحدث عدم
اليقين

 .2التهديد الوجودي للصول المجتمعية ذات القيمة العالية
حياة السكان

صحة السكان

المصالح القتصادية

المؤسسات الساسية للنظام
السياسي

يهدد اجزاء واسعة من

 .3ا إل لحاح ،ويشير إالى ضرورة العمل على الرغم من درجات عدم اليقين العالية

ل

يمثل الخمول وعدم اتخاذ القرار خيارات ،لنهما لن يؤديا إل إلى تفاقم الوضع الخطير.

لم تعد اإلجراءات الروتينية متاحة ،واصبح للفعل طابع ارتجالي او تجريبي قوي.

 .4اتخاذ القرار
على عكس مصطلح "كارثة"  ،فإن مصطلح "ازمة" يسلط الضوء على انه على الرغم من
التهديدات الوجودية  ،لم يفت الوان بعد لمنع الكارثة.
في الطب ،تمثل الزمة المرحلة الحاسمة في مسار المرض حيث ل تزال النتيجة
اإليجابية او السلبية ممكنة ،ويجب اتخاذ القرارات فيها بينما يكون الحاضر غير مؤكد
والمستقبل مفتوح.

كيفية اتخاذ القرار
في الزمات ُيجبر المشاركون على التعلم من خالل تفسير الموقف ً
مؤقتا اثناء العمل عليه .لذلك ،
عادة ما يتم النظر إلى الزمات مرتين:

بداية الزمة

نهاية الزمة

ازمة فايروس كورونا (كوفيد –  )19وقطاع التعليم
اثر فيروس كورونا (  ( Covid-19المميت والمعدي على القتصاد العالمي،و هز النتشار المفاجئ له ،قطاع
التعليم على مستوى العالم حيث انتشر الوباء بشكل اسرع مما كان من الممكن وضع خطط لمواجهته؛ ً
ونظرا
للتهديد الذي فرضته ازمة فايروس كورونا  ،COVID-19وسرعة هذه الزمة وعدم اليقين فيها ،جعل الكليات
والجامعات والمدارس تواجه قرارات بشان كيفية مواصلة التدريس والتعلم ،مع الحفاظ على اعضاء هيئة
التدريس والمعلمين والطالب والموظفين في مامن من حالة طوارئ صحية عامة تتحرك بسرعة وغير مفهومة
ً
جيدا.
فدعت العديد من الحكومات إلى إغالق المدارس و الجامعات ،واللتزام بالتباعد الجتماعي ،للمساعدة في منع
انتشار الفايروس ،وإلغاء جميع الفصول الدراسية ً
وجها لوجه،واستبداله بالتدريس عن بعد ،لضمان استمرار
التعليم إلى اقصى حد ممكن عبر اإلنترنت .

مفهوم التعليم الطارئ عن بعد اثناء ازمة فايروس كورونا
تقول ميلمان ) (Milman,2020استاذ تكنولوجيا التعليم ،ومدير برنامج قيادة تكنولوجيا التعليم في كلية الدراسات العليا
للتعليم والتنمية البشرية بجامعة جورج واشنطن ،وتدرس على اإلنترنت قرابة  20عاما « ،ان ما نشهده ً
جميعا بسبب كوفيد –
آ
 19غير مسبوق ،وهذه الظروف ليست ظروف تعليم وتعلم عادية .ما نشهده الن هو التدريس والتعلم عن ُبعد في حالت
الطوارئ  -او كما اطلق عليه البعض« التعليم فيزمن الوبئة».
وتذكر ميلمان في مقال قدمته في اسبوع التعليم  Education Weekبعنوان «هذا تعليم عن بعد في حالت الطوارئ  ،وليس
مجرد تعليم عبر اإلنترنت»  ،This Is Emergency Remote Teaching, Not Just Online Teachingان التعليم عبر
اإلنترنت المصمم ً
جيدا يمكن ان يكون بنفس فعالية التعليمات ً
وجها لوجه ،ولكن المعلمون الذين تم دفعهم فجاة إلى
التدريس عن ُبعد في حالت الطوارئ ل يتمتعون بظروف مثالية لتقديم تعليمات جيدة التخطيط وذات جودة.

الفرق بين التعليم الطارئ عن بعد  ) RET) Remote Emergency Teachingوالتعليم عبر ا إلنترنت
ناقش العديد من العضاء النشطين في المجتمع ال كاديمي  ،بشدة المصطلحات في وسائل التواصل الجتماعي  ،وظهر مصطلح
"التعليم عن بعد في حالت الطوارئ" كمصطلح بديل شائع يستخدمه باحثو التعليم عبر اإلنترنت والممارسون المحترفون إليجاد
تباين واضح مع ما يعرفه الك ثير من المتخصصين بانه تعليم عالي الجودة عبر اإلنترنت.
على النقيض من التجارب التي تم التخطيط لها من البداية والمصممة لتكون على اإلنترنت  ،فإن التعليم عن بعد في حالت
الطوارئ هو تحول مؤقت في تقديم التعليم إلى وضع بديل بسبب ظروف الزمة ،وسيعود إلى وضعه السابق وجها لوجه بمجرد
انحسار الزمة او الطوارئ.
الهدف الساسي في هذه الظروف ليس إعادة إنشاء نظام بيئي تعليمي قوي ولكن ً
بدل من ذلك توفير وصول مؤقت إلى التعليم،
والدعم التعليمي بطريقة سريعة اإلعداد ومتاحة بشكل موثوق اثناء الطوارئ او الزمات.
وعند فهم  RETبهذه الطريقة  ،يمكن البدء في فصله عن "التعليم عبر اإلنترنت".

تابع /الفرق بين التعليم عبر ا إلنترنت والتعليم الطارئ عن بعد

آ
يكشف كل من الباحثين هودجز واخرون ( (Hodges, et. Al, 2020الفروقات بين التعليم عبر اإلنترنت والتعليم في حالت
آ
الطوارئ والزمات ،كما التي:
 .1يعتمد التعليم عبر اإلنترنت على تخطيط تعليمي دقيق باستخدام نموذج ممنهج للتخطيط والتصميم ،وتتم عملية التصميم
وفق نموذج ممنهج ينبني عليه قرارات تؤثر في جودة التعليم عن بعد ،وهذه المنهجية والتخطيط هي ما تغيب حاليا عن
التعليم الطارئ عن بعد.
 .2يعتمد التصميم التعليمي للتعليم عبر اإلنترنت على ثمانية ابعاد شاملة تحدد بالضبط كل جوانب التعليم عبر اإلنترنت،
وهذه الشمولية مفقودة في التعليم الطارئ عن بعد.
 .3يعتمد التعليم عبر اإلنترنت على بيئة متكاملة من العوامل المترابطة فيما بينها ،وينبغي عدم خلطه مع التعليم الطارئ عن
بعد الذي ل يتجاوز نقل المعلومات.

تابع /الفرق بين التعليم عبر ا إلنترنت والتعليم الطارئ عن بعد
 .4يتجاوز التخطيط الجيد للتعليم عبر اإلنترنت مجرد تحديد المحتوى الذي يقدم ،إلى الهتمام آبدعم انماط التواصل المختلفة
التعلم ،وهذا يتطلب ان ينظر لعملية التعلم بكونها عملية اجتماعية ومعرفية في ان واحد ،وليست مجرد نقل
الالزمة لعمليات آ
المعلومات من طرف لخر.
 .5يهدف التعليم عبر اإلنترنت لصناعة مجتمع تعلم ،بحيث يدعم المتعلمين تعليميا عبر إشراكهم بالمنهج ويقدم انماط اخرى
من الدعم الجتماعي.
 .6يتطلب التعليم الفاعل عبر اإلنترنت استثمارا في منظومة تدعم المتعلم ،وذلك يتطلب وقتا في تحديده وبنائه.
 .7عادة ،ما يستغرق إعداد مقرر للتعليم عبر اإلنترنت ما بين  6إلى  9اشهر ،وعادة من يقدمون المقرر لن يكونوا في وضع جيد
من ادائهم ،إل بعد تقديم المقرر  3مرات ،وكل هذا غير متوفر في التعليم الطارئ عن بعد.
 .8يهدف التعليم الطارئ عن بعد إلى إيجاد حل مؤقت للتعليم بما يمكن تجهيزه بشكل سريع ُيعتمد عليه خالل اوقات
الطوارئ والزمات.

اوضاع المعلمين اثناء الزمات :ازمة فايروس كورونا نموذجا
قام معهد توني بلير للتغيير العالمي  Tony Blair Institute for Global Changeبجمع المعلمين ًمعا من جميع
انحاء العالم للتاكد من سماع اصواتهم اثناء الزمة باستضافتهم عبر حلقات الحوار ،وذلك بهدف إنشاء مساحات
مفتوحة ومرحبة تمكن المعلمين من مشاركة خبراتهم في التدريس خالل ازمة فايروس كورونا )،(COVID-19
باإلضافة إلى تقديم نصائح مفيدة للتعليم الطارئ عن ُبعد والمشورة والتوصيات للحكومات .
عقدت اول حلقة حوار عبر اإلنترنت في  23مارس مع معلمين من الوليات المتحدة المريكية والمكسيك وكولومبيا.
آ
شعر المعلمين بالرتياح الكبير لقدرتهم على التحدث مع الخرين الذين يواجهون تحديات مماثلة  ،ووصفوا التجربة
بانها تجعلهم يشعرون "بالمتنان" و "السعادة" و "الهدوء" و "الثقة".
سارع المعهد لستضافة المزيد من الجلسات في مناطق اخرى من المريك تين وبقية العالم ،وتم عقد  18حلقة حوار
آ
ً
حتى الن ،ضمت  352معلما من  19دولة  ،والشكل التالي يلخص التعليقات التي تم جمعها.

جهود فريق عمل المعلمين في دعم وحماية  63مليون معلم تاثروا بازمة فايروس كورونا
اصدر فريق عمل المعلمين  ،وهو تحالف دولي يعمل للمعلمين والتدريس  ،نداء للعمل على المعلمين لضمان
حمايتهم ودعمهم والعتراف بهم اثناء الزمة ،يدعو به الحكومات ومقدمي التعليم والممولين  -العام والخاص -
وجميع الشركاء المعنيين إلى:
 oالحفاظ على المعلمين وعدم إنهاء عقودهم
oإعطاء الولوية لصحة المعلمين والمتعلمين وسالمتهم ورفاههم
 oإشراك المعلمين في تطوير الستجابات التعليمية ل COVID-19
 oتقديم الدعم المهني المناسب والتدريب
oتحقيق اإلنصاف في صميم الستجابات التعليمية
 oتضمين المعلمين في استجابات المساعدة العالمية والمحلية

جهود البنك الدولي في تعزيز فعالية المعلمين اثناء ازمة كورونا وفي اعقابها مباشرة
تحدد مذكرة جديدة للبنك الدولي الخطوط العريضة لثالثة مبادئ رئيسية لتعزيز فعالية المعلمين
ً
اثناء الجائحة وفي اعقابها مباشرة  ،فضال عن فرص التحسين على المدى الطويل:

المبدا  :1دعم مرونة
المعلمين

المبدا  :2دعم المعلمين
ً
تقنيا

المبدا  :3دعم المعلمين
تدر ً
يبيا

التدريس في اوقات الزمات :مبادرة عالمية للتطوير المهني للمعلمين
تقوم الشبكة المشتركة بين الوكالت للتعليم في حالت الطوارئ INEE (Inter-agency Network for
) Education in Emergencies
بعقد سلسلة من الندوات عبر اإلنترنت حول التعليم الطارئ عن بعد في اوقات الزمات ،وسلطت الضوء على تجارب
وخبرات المعلمين في جميع انحاء العالم الذين قاموا بالتدريس في مجموعة من حالت الطوارئ لسنوات عديدة.
في كل ندوة عبر اإلنترنت  ،استمع المشاركون من المعلمين او المتخصصين في التعليم في مجموعة واسعة من
السياقات بما في ذلك :سوريا  ،اوكرانيا  ،كازاخستان  ،إيطاليا  ،سيراليون  ،جنوب السودان  ،كينيا  ،بورتوريكو ،
نيجيريا  ،الردن  ،مصر ،فلسطين ،نيوزيلندا  ،كوريا الجنوبية  ،الصين.
و
ر
التدريس في ظروف الصراع والزمات والستراتيجيات التي يستخدمها المعلمون
عن
مباشرة
ايات
ر
إلى
استمع الجمهو
ً
لدعم الطالب وانفسهم .سمع المشاركون ايضا عن الطرق اإلبداعية التي استجاب بها المعلمون لوباء فيروس كورونا ،
وتكييف ممارساتهم لتقديم التعليم عن بعد.
آ
والشرائح التية تتضمن روابط للتسجيالت الثالثة من الربعة للندوة عبر اإلنترنت.

المعلم والتعليم عن بعد اثناء ازمة كورونا في المملكة العربية السعودية
يذكر الجهيمي إن الحتفاء باليوم العالمي للمعلم فرصة لستشعار الدوار والمواقف البارزة،
التي اسس لها المعلم السعودي في مرحلة استثنائية ،اوجدت خاللها ازمة كورونا «كوفيد»19-
وضعا فريدا إلبراز صفات القيادة واإلبداع والبتكار لدى المعلمين ،وتفانيهم إليجاد حلول،
وإنشاء بيائت تعلم جديدة لطالبهم على نحو يك فل استمرار التعلم.

جهود وزارة التعليم في تدريب ودعم المعلم السعودي اثناء ازمة كورونا

ً
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي :في ظل ازمة كورونا استمرت وزارة التعليم ممثلة بالمركز
الوطني للتطوير المهني التعليمي في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية لشاغلي الوظائ ف التعليمية،
من خالل التدريب عن ُبعد باوعيته المختلفة عبر منصة التطوير المهني التعليمي فترة الزمة ،والتي
ساهمت بشكل كبير في إتاحة الفرصة لجميع المعلمين لالستفادة منها في تجويد الداء ،حيث اطلق
المركز حزمة من البرامج التدريبية عن ُبعد بلغ عددها:

جهود وزارة التعليم في تدريب ودعم المعلم السعودي اثناء ازمة كورونا
مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام 1441ه 2020/م المرحلة الثالثة (عن ُبعد) عبر
منصة المركز الوطني لجميع مناطق ومحافظات المملكة وبشراكة مجتمعية تطوعية مع مجموعة من
ً
ً
الجامعات السعودية شملت ( )28مجال تعليميا ،وعددها 3.705 :برنامج ،قدمت ل  425,377متدرب
ومتدربة على النحو الماثل:

جهود وزارة التعليم في تدريب ودعم المعلم السعودي اثناء ازمة كورونا
منصة مدرستي :تزامن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في برامجه التدريبية مع "منصة
مدرستي"؛ للتدريب على تطبيق الدوات في نظام إدارة التعليم اإللك تروني ،ولالستفادة من المصادر
وال
التعليمية
ا
وتطبيق
بها
تبطة
ر
الم
نظمة
المصادر المعرفية الرقمية
باستخدام
التربوية
الممارسات
فضل
ً
ُّ
ً
التعليم والتعلم لتدريب ( )436537متدربا ومتدربة على ( ) 5046برنامجا،
والتقنيات الحديثة في عمليات آ
كما تظهره اإلحصاءات على النحو التي:

جهود وزارة التعليم في تدريب ودعم معلم التعليم العام اثناء ازمة كورونا
منظومة التعليم الموحد :تحتوي المنظومة على دروس وانشطة تعليمية رقمية في بيئة تعليمية تفاعلية بين
المعلم والطالب ،وتوفر المنظومة مزايا عديدة للمعلمين ومنها:
إضافة الواجبات والختبارات
والمقررات للطلبة

تسجيل حضور وغياب الطلبة

إعداد الدروس الفتراضية

إعداد المسارات التعليمية
لمجموعة مخصصة من الطلبة

اإلجابة على استفسارات الطلبة
المرلة عبر غرف المعلمين

جامعة الملك سعود ودعم المعلم الجامعي اثناء ازمة كورونا
باعتبار جامعة الملك سعود مؤسسة كسائر المؤسسات في المجتمع فقد تاثرت بهذه الزمة بالتاكيد ،ولكونها جامعة
عريقة وثابتة ومتينة البنى التحتية ،فقد قاومت هذا التاثر بكل مرونة ،وعملت على بعض التغيرات الجزئية  -من
حيث مستوى التنفيذ  -في اإلجراءات دون المساس بالفلسفات والقواعد العامة للتعليم ،فانتقلت العملية التعليمية
في الجامعة إلى نظام التعليم عن بعد من خالل استخدام التطبيقات التكنولوجية والمنصات التعليمية المتخصصة
مثل:

اليونسكو ونصائح عملية لما بعد ازمة كورونا
❑ العتراف بالحجم غير المسبوق والطبيعة العالمية لالزمة.

❑ إعطاء الولوية للتعاون والعمل في شراكات داخل البلدان وعبرها والتشاور معها.
❑ تعزيز التعاون متعدد القطاعات ،على سبيل المثال بين قطاعات مثل التعليم والصحة ،كذلك القطاع الجتماعي والقطاع الخاص والمجتمع.
❑ تعزيز وتسهيل التعلم من النظراء ،وتبادل الخبرات والمعلومات والتحديات والدروس التي تم تعلمها ،والحلول والفكار ،والمناقشات
الجماعية ،باإلضافة إلى إجراءات اخرى في على المدى القصير لتعزيز التضامن والتفاهم بين اعضاء المجتمع التربوي يجب تاكيد على المدى
المتوسط والطويل.

❑ تقوية مجتمعات الممارسة للمعلمين.
❑ مراقبة الطبيعة المتطورة للموقف باستمرار .يمكن ان يتم ذلك باستخدام جمع المعلومات ،المتابعة ،البيانات السحابية ،ومشاركة
المعلومات.
❑ تعلم من التجارب السابقة ولكن تقبل ا ً
يضا ان التعلم بالممارسة قد يكون هو الوحيد في بعض الحيان اختيار.

واخيراً

 oيجب ان نستفيد من هذه الزمة بالسعي إلنجاح تجربة التحول نحو التعليم والتدريب الرقمي لمواجهة  -ل قدر هللا -
اي ازمات لحقة.
 oالحرص على تبادل المعرفة والخبرة بين المهتمين في الداخل والخارج ،لتطوير ممارسات التعليم والتدريب
اإللك تروني بالمملكة والنهوض بها ،لما لمستقبل التعليم والتدريب اإللك تروني من اهمية في تعزيز مك تسباته ،وما له
ً
من اهمية اقتصادية ايضا في تقليل التكاليف وتحسين المخرجات.
ً
 oتغير مشهد التعليم سيغير بالتاكيد الموقف العام للمعلمين  ،حيث اصبح الناس اك ثر وعيا باهميتهم ،وتقديرا
آ
لجهودهم .كما انه عزز ً
تقديرا اكبر للتعلم الفتراضي كالية داعمة.
 oممكن ان تكون هذه فرصة لتحويل هذا التقدير للمعلمين ،إلى الوقود الذي سيعيد في النهاية هيبة مهنة التدريس
ويحسن ظروف عمل المعلمين.

