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تحت عنوان "سياسات التعليم يف ظل جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-يف البلدان العربية" ،دعت دورية
حكامة عد ًدا من األكادمييني والخرباء العرب لورشة نقاش حول ما رتبته الجائحة عىل نظم التعليم يف البلدان العربية
من تداعيات .وجرت وقائع الورشة ظهر األحد 14 ،شباط /فرباير  ،2021عرب مداخالت أساسية قدمها أربعة باحثني،
هم :الدكتور عيل أسعد وطفة ،والدكتورة أسامء الفضالة ،والدكتور عدنان األمني ،والدكتور أحمد عالء فايد .وشملت
ملخصا ألبرز ما ُطرح فيها:
عدة جوالت للنقاش يف ما بني الحضور .ونعرض هنا
ً

أول :التعليم اإللكرتوين ما بعد الجائحة بوصفه خيا ًرا اسرتاتيج ًيا
ً
ق ّدم عيل وطفة عرضً ا بانورام ًيا للسياق التاريخي الذي ميكن من خالله فهم الجائحة ،وما تداعى عنها من آثار ،سواء
خصوصا .وبدأ بتوكيد أن التعليم قضية تدور يف فلك الرصاع االجتامعي،
عىل املجتمع عمو ًما ،أم عىل نظم التعليم
ً
وأنها متيض يف حالة جدالية معه ،وأنه بغري التطور نحكم عىل النظم باملوت .وقد جاءت الجائحة بتح ٍد كبري ،صدم
كيان اإلنسانية املعارصة وه ّز أوصالها ،كأمنا هي تسونامي أحدث تغي ًريا ً
هائل عىل مختلف مناحي الحياة .وبدأنا
نسمع جداالت لرصد هذا التغيري ،فيقولون األدب يف زمن كورونا ،والصناعة يف زمن كورونا .فام بالنا بالرتبية؛ كان تأثري
كورونا فيها صاد ًما بعمق ،وانعكست آثار الجائحة من االقتصاد يف التعليم ،وأسفرت آثار اإلغالق عن تهديد للبنية
التقليدية للتعليم ،وبدا أن تحوالت عميقة تقلب األنظمة الرتبوية وأسسها التقليدية.
وأضاف وطفة أنه عىل الرغم من هول الصدمة ،فثمة بعض األمل ،وبوادر لقفزات هائلة يف ميادين العلم والتكنولوجيا،
ولعلها تنعكس كام نرى عىل األنظمة التعليمية ،وأوضاعها الراهنة املرتدية .لكن الجداالت حول ما يجرى ال زالت
قارصة ،ويسودها ما تجدد من الرصاع بني أنصار القديم وأنصار الجديد ،القديم والحداثة ،وهو رصاع غري عقالين،
يفتقر إىل النظر الجاد والعميق للواقع وفهمه يف سياق من حركة التاريخ ،وهو من ناحية أخرى غري مجدٍ.
ومييز وطفة ما بني تعليم عن بعد يف ظل الطوارئ ،ونهج التعليم عن بعد؛ فاألول ال زال يعيد إنتاج التعليم التقليدي
بالطرائق واألساليب التقليدية ،لكنه ال ينطلق من املفاهيم التي تعنيها عبارة "تعليم إلكرتوين" .التعليم اإللكرتوين
هو فلسفة تربوية ،مل يتم االستثامر فيها من اإلعداد والتفكري .والحال أنه مختلف عام شهدناه يف زمن الجائحة من
التعليم عن ُبعد .لقد علمتنا الثورات الصناعية ،وآخرها الثورة التكنولوجية كيف ينتج اتحاد الذكاء الصناعي والذكاء
الطبيعي قوة حضارية هائلة ،واليوم تصل إىل مستوى "التفرد" ،بوصول تطبيقات الذكاء االصطناعي ذروة عالية،
إذ بات يعادل مجموع الذكاء البرشي عىل مر التاريخ .ومثة من يبرش بزوال الفاصل ما بني ذكاء اإلنسان واألشياء،
فيام يسمى إنرتنت األشياء ،حني تأخذ اآلالت بعض صفات البرش ،كام تقدمه مناذج الروبوتات التي تجوب العامل
الستعراض قدراتها القريبة من اإلنسان.
هل ينعكس هذا عىل التعليم؟ ال زالت مدارسنا بنية متورمة من األزمات ،وتعيش خارج سياق العرص ،ومنفصلة عن
سياق إنتاج الحضارة ،طاملا تقوم بوظيفتها التقليدية من أدلجة وقولبة وتطويع ،وال تستوعب اإلبداع ،بل تعرقله
وتحاربه ،وتنتهي مبا يخدم النظم السلطوية .كذلك هي تعيد إنتاج الثقافة التي يعنونها التعصب والكراهية ،وال زال
نداء الرعيل األول من الرتبويني العرب الذين نادوا بإصالح املدارس ال يجد له صدى جد ًيا ،وال زال األمر يف حاجة إىل
رافعة تنتشل مدارسنا من كبوتها.
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يرى وطفة أن األمل من لدن التكنولوجيا ،وربط التعليم بالوظائف التي تأيت ضمن التطور الجديد يف املستقبل ،وأن
تُعد لها املدارس ،وإال فموتها محتوم ،بحسب ما يحذر تقرير للمنتدى االقتصادي العاملي .املهارات العلمية التي تبدأ
من اإلبداع فاالبتكار وحل املشكالت عرب التطبيقات وكذا الربمجة وغريها ،ما زالت محارصة ضمن املناهج وأساليب
التعليم التقليدية ،يف حني أن املهارات التي يتم الرتكيز عليها راه ًنا لن يكون لها وجود يف املستقبل .العلم من جهته
يبرش مبنصات تزيل الفوارق املعرفية ،ويتيح ً
تعليم معززًا بالواقع االفرتايض ،وباتت املنصات هي املدارس الحقيقية،
ال املباين ،ومن ال يتواكب مع مثل هذه املستجدات والتطورات سيفنى .انتهى وطفة إىل أن االستعداد لكل هذا بات
رضورة كشفتها الجائحة .والتعليم اإللكرتوين ليس دامئًا عن بعد ،فيمكن أن يكون عن قرب ،وأن يكون ً
تعليم تزامن ًيا،
واندماج ًيا .ويؤمل بعد عام كامل من التجارب أن تكون قد أسست بنية للتعليم اإللكرتوين ،ومن ثم عىل مجتمعاتنا
وأنظمتنا أن تهيئ ملستقبل رهيب ومخيف ما مل نستطع تطوير مدارسنا إىل املستوى املطلوب.
ويف الرد عن التساؤالت التي دارت حول تحديات املستقبل ،طرح وطفة أهمية الرتكيز عىل فهم الواقع كمقدمة
لإلجابة عن سؤال املستقبل .ويرى أن العامل العريب يعيش حالة "مروعة وتراجيدية" ،ومثة بلدان تعيش رصاعات
أخرجتها من السباق الحضاري مثل سورية والعراق .إن املسافة الزمنية ما زالت كبرية يف ما بني املجتمعات التي
أنجزت الثورة الصناعية األوىل والثانية ،وتسري بخطى هائلة يف مجال التقدم .وحول التعليم اإللكرتوين ،أكد وطفة أنه
ال يتناىف والقيم األخالقية ،ويحمل يف طياته تطو ًرا يقوم عىل التعليم النشط والتعليم التكاميل والتعليم اإلبداعي.
وعرج عىل مزايا التعليم اإللكرتوين ،الذي وصفه بأنه يقوم عىل مبدأ الحوار ،وخاصة أنه يف العرص الحايل أصبح
ً
مسؤول ومحاس ًبا عىل أي معلومة يقدمها .يف التعليم التقليدي 80 ،يف املئة من الطاقة الذهنية لإلنسان تنفق
املدرس
يف الذاكرة ،أما يف التعليم اإللكرتوين فوسائل االتصال والبنوك املعلوماتية تعفيه من ذلك ،ليوظف عقله يف مهارات
التحليل والرتكيب واإلبداع.

ثان ًيا :آفاق إصالح التعليم بعد جائحة كورونا
يف مداخلتها التي تسعى لرسم أفق مستقبيل ما بعد الجائحة ،استعرضت أسامء الفضالة الحلول املمكن تب ّنيها لتجاوز
ما برز من معوقات يف النظم التعليمية ،وهي حلول تبدأ مام تعلمناه خالل األزمة ،وتقييم ما اتصل بها من سياسات
وإجراءات وبرامج عمل .وأكدت أن مسألة اإلغالق ليست ،كام يشاع ،مسأل ًة غري مسبوقة ،إذ تكرر األمر عىل سبيل
املثال يف الحرب العاملية الثانية ،وحصل قبلها مع وباء اإلنفلونزا اإلسبانية ،خالل الحرب العاملية األوىل ،وحتى مع
وباء إيبوال يف البلدان التي شهدت تفشيه قبل سنوات ،واليوم نشهده يف بعض املناطق بالبلدان العربية التي تعاين
الحرب األهلية .رمبا الجديد مع جائحة كورونا هو االتساع العاملي إلجراءات اإلغالق ،ما ترضر بسببه أعداد هائلة
من الطالب بكل بقعة يف العامل.
لقد شمل إغالق املدارس يف ربيع  2020مختلف دول العامل ،وقد تفاوتت فيام بينها القدرة عىل تب ّني خيار التعليم
عن ُبعد ،بل وقع ما ميكن تسميته فقدان التعلم  Learning lossيف عديد الحاالت ،وساد االرتباك يف ظل غياب توقع
واضح مبوعد انتهاء األزمة .هذا التأثري مل يقترص عىل إغالق املدارس وحسب ،وإمنا شمل إرضا ًرا بالنواحي النفسية
واالجتامعية للطالب واملعلمني عمو ًما .يف سياق تحول املدارس إىل التعليم عن ُبعد ،رصنا أمام بيئة تعلم مغايرة،
غاب عنها ملمح اختالط الطالب بأقرانهم ومعلميهم ،ما أثر يف الجانب االجتامعي للعملية التعليمية .مل تكن املدارس
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مجرد أماكن لتل ّقي املعلومات العلمية ،وإمنا باتت مساحات للتفاعل ،يكتسب فيها الطالب املهارات االجتامعية،
وميارس االندماج يف املجتمع الخارجي ويك ّون صداقات وعالقات يف دوائر أبعد من املنزل.
خ ّلفت الجائحة تغيريات عدة عىل أدوار املعلمني والقادة املدرسيني ،وجب معها اكتساب مهارات جديدة ،وقد طرأت
يف سياق تجريب التعليم عن ُبعد يف البلدان النامية معوقات ،أثرت يف العملية التعليمية بنمطها الجديد ،و ُرصد
تفاوت كبري يف حظوظ الطالب من التحصيل عرب هذه الوسائل ،وكذا عدم تكافؤ الفرص يف الولوج ملصادر التعلم
الرقمية ولشبكة اإلنرتنت ،كام جرى تقليص املحتوى التعليمي مع ضعف تناول املهارات العليا ،كالقيادة والتعلم
الوجداين واكتساب املهارات االجتامعية والتكيف مع الظروف وتخطي األزماتً ،
فضل عن غياب أدوات التقييم
الرتبوي الفاعلة.
يستها ابتكارات ّأطرت ً
بديل تعليم ًيا ميكنه تجاوز املعوقات
من جانب آخر ،تؤكد الفضالة أنه قد برزت فرص جيدةّ ،
قارصا عىل ما وفرته تكنولوجيات التعليم الشبيك فحسب ،بل كذلك االبتكار
التي خلقتها الجائحة؛ واألمر ليس ً
نجاحا هي التي
االجتامعي ،وتشكل بيئة تفاعل مغايرة ،اقتضت تكوين قناعات وقيم مختلفة .ولعل التجارب األكرث ً
ركزت عىل جعل الطالب محو ًرا للعملية التعليمية ،والتي متنحه دو ًرا ً
فاعل يف تسيريها ،ال يقترص عىل ملكات الحفظ،
والتي كذلك تسعى إىل متكني املعلم ،وترفع عن كاهله األعباء اإلدارية ،وتحرره يف التعامل مع املنهج.
إن التعلم من هذه التجارب واالستفادة بات رضورة مستقبلية .تساؤلنا اليوم هو عام ميكن عمله يف غضون العقد أو
العقدين القادمني لتأسيس هذا النظام التعليمي الجيد ،والخشية هنا من أن ترتد نظمنا التعليمية إىل ما دون الوضع
قبل الجائحة ،بنمطه التقليدي .ويقتيض الحال بناء نظام تعليمي يستوعب األزمات ،وتغري ظروف التعليم ،ويقبل
بالتعامل مع املخاطر من دون خوف ،ويعد الطالب للمستقبل.
يف ظل ما نتعلمه من النظام الصحي يف العامل يف مواجهة الجائحة ،والرهان عىل الوصول إىل لقاح فعال إلنهاء األزمة،
طرحت الفضالة السؤال عن "اللقاح التعليمي" الذي ينبغي لنا الوصول إليه ملواجهة ما يعرتض التعليم من مخاطر
مستقبلية؟ لقد ع ّلمتنا الجائحة أهمية أال نهمل التغريات التي تحدث من حولنا ،وأن نعمل ألبعد من مجرد إدراج
املعرفة بها يف محتوى التعليم ،وأن نسعى لبناء مهارات الطالب يف التعامل مع تلك التغريات .وأن يسعوا إلحداث
فارق يف مجتمعاتهم الستيعاب هذه التغريات وتجاوز مشكالتها ،بأن نهتم بالطالب وبكينونته ،وباختياراته .وبات
االستثامر يف دور املعلم والطالب لتخطي أي أزمات مستقبلية رضورة .وقد خرجت يف السنوات العرش األخرية
أبحاث مهمة عن دور القيادة الرتبوية ،املعلم ومدير املدرسة بالخصوص ،يف تطوير أداء الطالب ،وتحقيق فاعلية
لخطط واسرتاتيجيات قيادة التغيري يف املدارس .ورأت الفضالة رضورة إرشاك املعلم واملدرسة عمو ًما يف وضع الحلول،
وليس تنفيذها فحسب.
ويف ختام مداخلتها أوصت الفضالة بتوصيات عدة ،منها :ترتيب أولويات أهداف املنهج مع الرتكيز عىل النوعية وليس
الكم ،واالعتناء بخطط املتابعة الستعادة ما ُفقد من التعليم خالل األزمة ،من ذلك منح فرتة مراجعة مكثفة ،وتشجيع
املدارس عىل التدريس عن بعد باستخدام حلول مبتكرة ،ووضع آليات مناسبة لتقييم الطالب مبا يتناسب مع طريقة
التعلم الجديدة .ونوهت الباحثة إىل رضورة تبني املبادرات اإلبداعية ،كالتعلم التعاوين ،والتعلم القائم عىل اللعب،
والتعلم القائم عىل املرشوعات ،مع االهتامم يف كل هذا بالتنمية املهنية للمعلمني ،وتوكيد حصول قادة املدارس عىل
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الدعم املعنوي واللوجستي الذي يحتاجونه يف ظل هذه الظروف .كذلك أوصت الفضالة بتوكيد الرشاكة بني املدرسة
ومختلف قطاعات املجتمع.
تلقت الفضالة عد ًدا من التساؤالت والتعليقات ،وأجابت عن مسألة مهارات املستقبل أو ما يسمى املهارات اللينة
 Soft Skillsواملهارات التي تعني الطالب أن يكون عض ًوا ً
فعال يف مجتمعه ،ونوهت بالتعليم االجتامعي املعنوي
 Social Emotional Learningالذي يعلم الطالب التحكم يف مشاعره وانفعاالته يف مواجهة األزمات .وأضافت أن
تطورات رضورية مطلوبة اآلن ،منها الرتكيز عىل سبل التدريس واألخالقيات التي يجب أن تكون جز ًءا من املناهج.
وباملثل ،للمعلمني مهارات يجب اكتسابها ،كام يجب االهتامم بدمجهم يف عمليات وضع سياسات التعليم وتطويرها،
بوصفهم قادة تربويني .وأن تعني يف ذلك برامج التنمية املهنية لتدعيم مهارات املعلم يف إسناد عمله بالبحوث ،وأن
ميارس مهارات التعاون والعمل يف فريق.

ثالثًا :حالة لبنان :استجابة النظام التعليمي يف ظل أزمة اقتصادية
وسياسية خانقة
يف مداخلته التي تناولت الحالة اللبنانية ،جادل عدنان األمني بأن قطاع التعليم كان األكرث ترض ًرا من تداعيات اإلغالق
قياسا إىل القطاعات األخرى .لقد خلفت الجائحة أزمة هي األكرب يف تاريخ التعليم يف
التي فرضتها جائحة كورونا ً
العامل؛ فبحسب تقرير عن األمم املتحدة صدر يف عام  ،2020رتبت الجائحة آثا ًرا فادحة يف نظم التعليم يف  190دولة،
ترضر منها  1.6مليار طالب ،من املتدرجني يف مراحل التعليم النظامية املختلفة .وقد تُرك الطالب من دون تعليم
فرت ٍ
ات زمني ًة متفاوتة ،وتأثر  94يف املئة من إغالق املدارس يف البلدان املتقدمة ،يف حني ارتفعت نسبة املترضرين إىل
 99يف املئة يف البلدان املنخفضة الدخل ،ويف الرشيحة الدنيا من بلدان الدخل املتوسط .لقد غيبت كذلك ميزة مهمة
يف بيئة التعليم والتعلم هي االختالط االجتامعي ،بعدما فرضت الجائحة العزل والتباعد ً
بديل.
أوضح األمني أن الخسائر يف قطاع التعليم مل تكن موزعة بالتساوي ،إذ تفاوتت يف ما بني الدول ،ويف داخل الدولة
الواحدة ،يف ما بني الطبقات ويف ما بني املجموعات السكانية باملناطق املختلفة ،وحتى ما بني املؤسسات التعليمية.
بعض من هذا التفاوت يتصل مبدى انخراط املؤسسات والفاعلني الرتبويني يف إجراءات املواجهة ،وبخصوص ما يتصل
بقدرتهم عىل توفري بدائل تحقق الغايات الرتبوية للطالب.
طرح األمني نقاشً ا حول التعليم عن ُبعد ،الذي برز ً
بديل ،باملعنى املعروف للكلمة ،وتساءل عن تفاوت الفرص
التعليمية بني الطالب الناجم عن تفاوت قدرة النظم عىل توفري هذا البديل ،سواء من حيث التكلفة أو االستعداد
الستيعاب هذا البديل .كان من أثر الضغوط التي نشأت يف ظل هذا التفاوت أن وقع التخبط واالرتباك يف داخل
النظم التعليمية ،وحتى يف األدوار األرسية واملحيط االجتامعي وغريها من عوامل تش ّكل سياق عمليات التعليم.
وقف الباحث عىل آثار غياب التعليم الحضوري وحرمان الطالب من االختالط االجتامعي داخل البيئة املدرسية،
والتي يعجز منط التعليم عن ُبعد عن تقديم بديل شامل منها؛ فاالختالط عامل إلمناء رأس املال الثقايف وتشكيل
الذات االجتامعية ،بتحويله الفرد إىل عنرص منخرط يف املجتمع األوسع ،ويكسبه مهارات لهذا االنخراط ،مبا فيها فرص
التنافس والتفاعل.
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ّبي األمني انعكاسات هذا األمر يف ضوء الحالة اللبنانية .فتحت الجائحة ساحة معركة تعليمية يف وضع يعرف فيه
لبنان أزم ًة اقتصادية طاحنة ،وتأز ًما سياس ًيا يتصاعد منذ انتفاضة ترشين األول /أكتوبر  .2019ومنذ البداية ،كان
التخبط سيد املوقف .طرحت سياسات للمواجهة يف قطاع التعليم عىل عدة مستوياتُ ،
وطبق منط هجني ،يجمع
ما بني التعليم الحضوري والتعليم عن ُبعد والتعليم ا ُملدمج .واستغلت منصات منها "تيمز"  Teamsوبرنامج إدارة
التعلم  .Classeraوتطلب الحال تقليص مدة التعليم وحجم املواد الدراسية .وبرزت صعوبات التقييم عن ُبعد،
ويف التجهيز للدروس ،استخدمت تطبيقات ووسائط عدة .ووزعت عىل الطالب نسخ إلكرتونية من الكتاب املدريس.
كذلك جرى إنشاء "مبادرة التعلم الرقمي"  ،Digital Learning Initiativeالتي تحوي مكتبة رقمية للنصوص
والدروس املسجلة ،كام جرى تأمني القرطاسية مجانًا ملا يقرب من ثلث طالب التعليم العام ،وذلك بدعم خارجي.
وقد لوحظ غياب أي تدريب للمديرين ،كام تأخر تدريب املعلمني حتى نهاية ترشين األول /أكتوبر  ،2020واتصلت
دوراته بطرق استخدام برمجيات التعليم عن ُبعد ،فحسب ،يف إلقاء الدروس وإعدادها ،وكذا استخدام منصة مبادرة
التعلم الرقمي .وبشأن األخرية تتعدد الدالئل عىل أنها مل تستخدم عمل ًيا.
وبي أن القرارات
وضع األمني مجموعة من املالحظات التقييمة عىل استجابة النظام التعليمي لهذا الوضع الطارئّ ،
غلب عليها اآلنية والتخصيص  Ad hocمبا يصعب من إمكان تعميمها ،وارتبكت عنارص النظام املختلفة ،من التنظيم
إىل املنهج والتعليم والتدريب واملتابعة والتقييم .ومل يظهر تبلور جدي ملناهج ومامرسات تعوض خسائر التعليم
تلك .الحظ األمني كذلك أنه لدى تطبيق األمناط الجديدة يف املؤسسات التعليمية ،ما بني حضوري وعن بع ٍد وهجني،
تح ّد من فاعلية العملية
فإن تفاوتًا كب ًريا قد ظهر بني املؤسسات ،من ناحية انتظام عملية التعليم وبروز مامرسات ُ
التعليمية .وهذا التفاوت ظهر عىل نطاق األرسة كذلك ،وف ًقا لوضعها االجتامعي.
متثلت العوامل املؤثرة يف مدى نجاح منط التعليم عن بعد يف مستوى التمويل املتوافر لوزارة التعليم واملؤسسات
التعليمية وكذا األرس ،والذي يسمح بتوفري البنية التكنولوجية ،ويف إعداد القامئني عىل عمليات التعليم ومتكينهم،
ويف مستوى حكامة النظام ،ويف كفاءة اإلدارة وتطبيق التحوالت اإلدارية املطلوبة الستيعاب هذا النمط التعليمي
الجديد .لقد ظهرت مالمح عدة لضعف كفاءة النظام انعكست عىل أداء املعلمني واإلداريني والطالب .واتصلت بعض
املالحظات بوضعيات الفقراء واملهمشني واإلناث وكذا ذوي االحتياجات الخاصة.
كان من آثار محدودية هذا النمط وتعرث تشكيله لبديل حقيقي من التعليم الحضوري أثره يف جانب التفاوت
والالمساواة االجتامعية .صحيح أن الالمساواة مرصودة بوصفها مشكلة بنيوية يف نظام التعليم اللبناين ،وهو يف
ذلك يشابه العديد من البلدان ،لكن الجائحة فاقمت من هذا امللمح .وبعكس املؤسسات التي افتقرت إىل قدرات
تعينها عىل تجاوز األزمة ،فإن املؤسسات التعليمية األكرث حظوة بالقدرات والتمويل (واألشبه بجزر يف محيط من
املؤسسات محدودة القدرة) عربت تلك األزمة بأقل الخسائر ،بعدما متكنت من أن توفر ً
تعليم متس ًقا مع رشوط
التباعد االجتامعي.
ال يعني األمر ،بحسب األمني ،أن التعليم عن ُبعد مل يخلف مكاسب ،فثمة ما ميكن رصده يف الحالة اللبنانية من
تحسن عىل مستويات عدة ،وتوفري ملصادر وتطبيقات إلكرتونية ذات قيمة كبرية ،وتطور يف مامرسات التواصل
وانتباه للمعايري وتطويرها ،وتحسني طرق تصميم الدروس وإفساح املجال أكرث ملشاركة الطالب ومساهامتهم يف بيئة
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تواصل رقمي فاعلة .وانتهى لتوصيات أهمها :تحسني مشاركة األرس واملجتمع األهيل يف العملية التعليمية ،وإبقاء
املكتسبات اإللكرتونية يف ما بعد انتهاء الجائحة ،واالنفتاح عىل املصادر املعرفية بخالف الكتاب املدريس ،وتعزيز
مشاركة الطالب يف مجتمع للتعلم يتسم بالفاعلية ،مع تطبيق مفاهيم التشاركية  .Participatory approachوهذه
التوصيات تقتيض تحسن الوضعني السيايس واالقتصادي ،وتعزيز حكامة املؤسسات العامة عرب املشاركة االجتامعية.
وقدم الحضور مجموعة من األسئلة واملالحظات للباحث ،اتصل أولها مبسألة التفاوت االجتامعي والالمساواة يف
التعليم .وقد علق الباحث مبالحظة عن ندرة الدراسات حول هذه القضية ،رغم تعدد جوانبها وتشابك مواضيعها.
وخصوصا أن األطر القانونية والخطاب السيايس
ودعا إىل االهتامم بقضية اإلنصاف يف فرص التعليم ودراسة أبعادها،
ً
يدعيان أنها تنطلق من قاعد املساواة وتكافؤ الفرص .ويف معرض اإلجابة عن سؤال يتصل بالفوارق ما بني التعليم
الحضوري والتعليم اإللكرتوين شدد عىل أن قبول الجمهور والفئات املجتمعية للنظام الجديد إمنا يحصل طب ًقا
ملصالحهم وللعادات املكتسبة ساب ًقا ،وأن األمر عمو ًما يستدعي التغيري يف السلوك ويف االتجاهات نحو التعليم.
والسياسة الحكيمة يف املستقبل تقوم عىل إدماج التعليم عن ُبعد ،وعدم التعامل معه بوصفه ً
بديل ،فهو ال يحل
محل التعليم القائم عىل التفاعل االجتامعي داخل املدارس؛ ففي ذلك خسارة كبرية.

عا :حالة مرص :تحديات ضعف املوارد ورهانات االبتكار التعليمي
راب ً
ق ّدم أحمد فايد استعراضً ا للوضع العام يف مرص يف ظل الجائحة ،وبعض التداعيات االقتصادية واالجتامعية والعوامل
املتعلقة بالنظام الصحي التي تؤطر الوضع الراهن .وشدد عىل أن التحديات الناجمة عن الجائحة تدفع بأهمية
االستثامر العام يف رأس املال البرشي والعناية بالتعليم الذي مل َ
يول اهتام ًما كب ًريا خالل األزمة .ثم انتقل إىل سؤاله
الرئيس :هل التعليم يف زمن الجائحة برز بوصفه فرصة أم تحد ًيا؟ أظهر الباحث أن  25مليونًا من الطالب ومليونني
من املعلمني ،والذين ينخرطون يف مستويات التعليم املختلفة ،ويف املؤسسات العامة والخاصة ،قد كانوا الفاعلني
األهم يف هذا السياق .وأوضح أن وزير التعليم املرصي قاد قبل الجائحة سياسة للدفع برقمنة التعليم قد ًما ،وإنْ القى
هجو ًما واس ًعا ،سواء من الكوادر الرتبوية العاملة تحت إمرته ،أو من املجتمع عمو ًما ،لكن أثبتت الجائحة عمق هذه
الرؤية ،إذ توافرت عنارص مهمة لتوفري التعليم عن بعد ،متثلت يف أربع منصات إلكرتونية ،هي بنك املعرفة املرصي،
ومنصة االمتحانات اإللكرتونية ،واملكتبة الرقمية (ذاكر) ومنصة "مودو" .واألخرية مكنت الوزارة من توفري  650ألف
فصل درايس رقمي يرست التواصل ما بني الطالب واملدرسني.
تطرق الباحث إىل املشكالت التي اعرتضت العملية التعليمية يف ظل الجائحة ،ونوه إىل قضية التفاوت الرقمي وغياب
العدالة الرقمية ،إذ تتفاوت البنية التحتية املتوافرة للتعليم عن بعد ،كام أن القدرات العامة لشبكة اإلنرتنت يف مرص
تظل محدودة ،لكن هذه املحدودية مل تنعكس بنسب متساوية ،بل تفاوتت القدرة عىل الوصول إىل املواد واألنشطة
التعليمية االفرتاضية بني الريف والحرض وما بني املناطق األعىل ً
دخل وتلك الفقرية .كانت هناك أمور اقتصادية تتصل
بالتعليم املبارش الحضوري ،كتوفري التغذية واملنح املالية للطالب ،غابت بسبب التباعد االجتامعي وإغالق املدارس.
وكان لهذا أثره املبارش يف األرس الفقرية األقل ً
دخل.
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الحظ الباحث بعض العوامل الهيكلية املتصلة بسياسات التعليم وإدارة املنظومة ،ومنها مسألة التمويل؛ فعىل الرغم
مام تفرضه الجائحة من رضورة توفري متويل استثنايئ يعني عىل استيعاب متطلبات النمط الجديد للتعليم عن ُبعد،
فإن متويل التعليم العام قد انخفض يف عام الجائحة ،مقارنة بالسنني السابقة.
أشار الباحث إىل بعض صور االرتباك وعدم استيعاب متطلبات التعليم عن بعد ،وبخاصة الكيفية التي يتم بها
التقييم ،ورضب ً
مثل بفشل اعتامد األبحاث الطالبية أدا ًة للتقييم ،بسبب مامرسات سلبية عديدة ،ما دفع الوزير
إىل إلغاء هذا النوع من التقييم والعودة إىل االمتحان ً
بديل منها .الحظ الباحث أيضً ا التدين الكبري يف مستويات
التحصيل لدى الطالب خالل عام جائحة كورونا مقارنة بالسنة التي قبلها .وتساءل عن الطريقة التي ميكن من خاللها
تجاوز هذه املشكلة .ويف معرض اإلجابة ،بني أن بحثه اعتمد عىل دراسة ميدانية ،أجريت عىل عينة من  120طال ًبا،
نصفهم من الذكور والنصف اآلخر من اإلناث ،من طالب املدارس يف رشق القاهرة ،يتوزعون عىل املرحلتني اإلعدادية
والثانوية .وأشارت نتائج البحث إىل أن  72يف املئة من الطالب ّ
تدن تحصيلهم يف ظل التعليم اإللكرتوين عن بعد،
لكن رغم ذلك أبدى  86يف املئة من طالب العينة تفضيلهم لهذا النمط عىل النمط التعليمي التقليدي القائم عىل
الحضور .ويف تفسريه ألبعاد هذا التناقضّ ،بي أن ميزة التعليم اإللكرتوين املتمثلة يف إمكانية تقسيم الصفوف الكثيفة
(والتي تحتوي يف بعض األحوال عىل ما ُيراوح ما بني  60و 90طال ًبا) إىل عدة فصول افرتاضية ،ما ينعكس إيجاب ًيا
عىل تحصيل الطالب ،لكن النقيض متا ًما هو ما حدث ،إذ جرى دمج الصفوف بأعداد أكرب ،وتحولت إىل ما يشبه
املحارضات يف املدرجات الجامعية.
مثة فرص بزغت من حنايا األزمة ،تعزز التحول إىل آليات للتعليم جديدة ،منها املدارس الصغرية ،والتعليم املنزيل،
ونوه فايد مببادرة "شجرة" التي بدأ تطبيقها قبل الجائحة ً
مثال عىل ابتكار صفوف تعليمية يف األماكن املفتوحة
الخارجية ،وقد ثبتت فاعليتها يف تعزيز التحصيل الدرايس .كام نوه مبنصة "أشطر" ومنصة "أبواب" بوصفهام ابتكارين
جيدين يعززان من تطوير التعليم اإللكرتوين البديل .وقال إن نجاح هذه االبتكارات يدفعنا إىل التفكري يف امليض قد ًما
نحو أمناط التعليم املرن والبيئة التعليمية املرنة .وشدد عىل أهمية إيجاد معادلة مغايرة تضمن مخرجات تعليم
عالية للطالب ،وهو ما يقتيض االنفتاح عىل التجربة واالبتكارات يف املجال التعليمي ،وعىل رضورة أن ُيدمج يف النظم
الجديدة ما يسمى "التلعيب االفرتايض للتعليم"  .Virtual Gamification of Learningوأكد أن بحثه امليداين قد
أظهر أن  93يف املئة من العينة يؤيدون هذه الفكرة .وختم الباحث مناقشته برضورة الرتكيز عىل "التوطني املحيل
للمناهج"  Localization of Curriculumبحيث تتناسب مع املناطق املختلفة وظروفها املتباينة.
وقد بادر الحضور بطرح عدد من التعليقات والتساؤالت ،منها ما تعلق بأثر مالمح الالمساواة التي أوردها الباحث،
ً
مستقبل ،الذي أكد أن املوضوع معقد ،ويحتاج إىل إرادة مؤسسية وسياسية ،وتفعيل املشاركة
وما قد ينجم عنها
يف القرار التعليمي ،ونوه مبا قاله عدنان األمني يف الحالة اللبنانية ،عن أهمية املشاركة املجتمعية ،وتوسيع قاعدة
صنع القرار ،وهذا أمر يقتيض إحداث تغريات جذرية يف السياسات .وحول ما يجب عمله لتطوير تأهيل املعلمني،
نوه بأهمية التحول يف طرق التدريس ذاتها ،وهو أمر يقتيض فلسفة تدريب جديدة ،وبرامج إعداد مختلفة ،ووفق
وبي أن الكثري من التجارب الناجحة يف مجال التعليم االفرتايض
مشاركة فاعلة من مختلف عنارص العملية التعليميةّ .
ً
مستقبل.
التفاعيل ميكن البناء عليها ،واإلفادة منها
200

سياسات التعليم ونظمه يف ظل جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد :)19-تساؤالت وآفاق

اختتمت الورشة بتوكيد أبرز األفكار واألطروحات التي تناولتها املداخالت وكذا تعليقات الحضور من األكادمييني
وخصوصا أنه قد حرق مراحل يف مسألة استيعاب
والباحثني .وفيها توكيد عىل أهمية اعتبار عام الجائحة فرصة،
ً
التكنولوجيا والتنبيه عىل رضورة اإلرساع يف تأسيس وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية ألنظمتنا التعليمية يف مختلف
البلدان العربية ،واالهتامم بالتعليم القائم عىل التكنولوجيا ،واملستوعب ملفاهيمها وأنظمتها .وكذلك بينت الورشة
رضورة التعمق يف بحث املعوقات التي اعرتضت العملية التعليمية حينام فرضت الجائحة التباعد االجتامعي وإغالق
املدارس ،وبالخصوص ما يتصل بالتقويم الرتبوي ،ومبهارات املعلمني ،وبتعزيز اإلبداع الرتبوي طر ًقا ومناهجً ،
فضل
عن التنبيه عىل أهمية توجيه البحوث إىل قضايا حكامة املؤسسات التعليمية ،وبيان السبل التي متكن من إحداث
طفرة يف مجال اإلدارة التعليمية ،للخروج بها من طابعها التقليدي الراهن وفتح أفق الرشاكة بني املنظومة التعليمية
وبني املجتمع .كذلك شملت التعليقات تنبي ًها عىل أبعاد ما كشفته الجائحة من طغيان التفاوت والالمساواة ،مبا يعني
رضورة إنجاز تحوالت يف مجال عدالة التعليم وتكافؤ الفرص فيه ،مع االنتباه إىل أبعاد الحق يف التعليم يف مجتمعاتنا،
وهي مساحة تح ٍد تتخطى زمن الجائحة.
يف ختام الورشة ،يؤمل أن تسهم مخرجاتها يف تأطري مرشوع بحثي متكامل يف موضوع إصالح سياسات التعليم
ً
مستقبل .وقد رشعت بالفعل يف وضع ورقته املرجعية وستعلن قري ًبا فتح
وتحوالته الراهنة ،تسعى حكامة إىل نرشه
باب التقدم ببحوث يف املوضوع.
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