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عن نرشة نوراج الخاصة:

مؤلفني  إبراز  إىل  تسعى  املصدر،  مفتوحة  دورية  نرشة  هي 

عدد  كل  تخصيص  سيتم  متنوعة،  نظر  بوجهات  الدول  مختلف  من 

الدويل  والتعاون  العاملية  التعليم  بسياسة  خاص  ملوضوع 

املوجزة  املقاالت  من  عدًدا  نوراج  وتتضمن  التعليم،  مجال  يف 

من وجهات نظر، وجهات فاعلة متنوعة؛ بهدف سد الفجوة بني 

النظرية والتطبيق، وكذلك الدعوة والسياسة يف تطوير التعليم 

الدويل.

يتم إصدار النرشة بواسطة نوراج، واملدعومة من قبل مؤسسات 

 ،)the Open Society Foundations )OSF املفتوح  املجتمع 

 the Swiss Agency for والتعاون  للتنمية  السويرسية  والوكالة 

ووجهات  واملحتوى   ،)Development and Cooperation )SDC

النظر الواردة يف املقاالت تخص املؤلفني، وال متثل وجهات نظر 

أي من هذه املنظامت، باإلضافة إىل ذلك الِحْظ أن أسلوب اللغة 

أجزاء  جميع  يف  يتباين  قد  واألمريكية(  )الربيطانية  اإلنجليزية 

العدد؛ الحرتام اللغة األصلية للمقاالت املقدمة.

عن نوراج:

نوراج شبكة عاملية، تضم 5000 )خمسة آالف( عضو من السياسات 

من  فرع  وهي  والتدريب،  التعليم  مجال  يف  والتعاون  الدولية 
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الدويل  املركز  قبل  من  الوقت  ذلك  يف  متويلها  وتم  1976م، 

 the International Development Research التنمية  لبحوث 

 Swedish الدولية  للتنمية  السويدية  والهيئة   ،)Centre )IDRC

International Development Authority )Sida(، وقد عهد إليها 

النامي  بالعامل  التعليمية املتعلقة  للبحوث  النقدية  باملراجعة 

ونرشها، واعتمد االسم الحايل لها عام 1986م.

تكمن قوة نوراج يف معالجة مسائل الجودة واإلنصاف التي مل 

ويف  والتنمية،  التعليم  يف  الرئيسية  القضايا  يف  بحثها  يتم 

تضخيم الخربات املمثلة متثياًًل ناقًصا وال سيام يف بلدان الجنوب، 

النقدية،  املعرفة  إنتاج  يف  األساسية  نوراج  مهمة  وتتمثل 

من  واسعة  ملجموعة  القدرة  وبناء  فيها،  والتوسط  ونرشها، 

أصحاب املصلحة الذين يشكلون شبكتنا، ومعهم، ويقوم أصحاب 

واملنظامت  والحكومات  األكادميية  األوساط  من  لدينا  املصلحة 

والقطاع  واملؤسسات  الدولية  واملنظامت  الحكومية  غري 

عىل  التعليم  ومامرسات  سياسات  وصياغة  بتوجيه  الخاص 

نوراج  تساهم  عملنا،  خاًلل  ومن  والدويل،  الوطني  املستويني 

يف تهيئة الظروف لقرارات أكرث تشاركية، ومدعومة باألدلة من 

والتدريب  التعليم  عىل  الحصول  يف  املساواة  تحسني  شأنها 

وجودتهام.
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أنحاء  جميع  يف  التعليم  أنظمة  يف  ِهزًَّة   19 كوفيد  أحدث  لقد 
بشكل  بعد  آثارها  ر  نقدِّ مل   - مستمرة  تبعاتها  تزال  وال   - العامل 
كامل، فضاًًل عن قدرتنا عىل التعامل معها، والتي مل ترتك إال عدًدا 
قلياًًل من األشخاص واملؤسسات واألنظمة – إن مل يكن جميعها 
تم  التي  القضايا  أصبحت  2020م،  عام  يف  وفجأة  تأثري،  دون   -
تجاهلها سابًقا عىل أنها مصنفة كمشكاًلت “العامل الثالث” تجربة 
معاشة للعديد ممن كانوا قادرين يف السابق عىل تجاهلها إذا 
اختاروا ذلك، أما أولئك الذين تم تهميشهم بالفعل فقد شهدوا 

أسوأ مأساة.

اتسم استمرار الجائحة باستمرار التفاوتات الكائنة من قبل بني كل 
من الشامل والجنوب، وكذلك بني “الجنوب االقتصادي يف الشامل 
)Mahler, 2017, p. 1( .”الجغرايف والشامل يف الجنوب الجغرايف

وتفاقمت أوجه عدم املساواة املستمرة واملعقدة واملتشابكة 
النظامية  الصدمة  تلك  بسبب  لها(  االستجابات  كفاية  )وعدم 
اإلضافية، وعدم كفاية اإلجراءات ملعالجة هذه القضايا قبل حدوث 
التفاقم،  من  مزيد  إىل  أدت  قد  تبعاته  أن  يعني  الجائحة  هذه 
نظاًما  املفاجئة  الكوارث  تصدم  عندما  فإنه  ذلك،  عىل  وعاًلوة 
تباًعا االهتامم والتمويل للتحديات املزمنة طويلة األجل  ما، يقل 
تزال  وال  التعليمية،  األنظمة  جذور  يف  تنخر  التي  واملشكاًلت 
التاًلميذ،  عىل:  مدمرة  آثاًرا  تخلف   19 بكوفيد  املتعلقة  الصدمات 
واملامرسات  لألهداف  ونظرتنا  األمور،  وأولياء  واملعلمني، 

الرتبوية، وكذلك البحث الرتبوي.

 يناقش املؤلفون يف هذا العدد كيف أن العامل اآلن يحتاج إىل 
معالجتها  وطرق  املزمنة  القضايا  مع  التعامل  يف  جديدة  طرق 
ميكن  والتي  املعتادة،  بالطرق  العمل  يف  االستمرار  من  بدالً 
لتحديد  الطرق  مختلف  وتدبر  التفاقم،  استمرار  يف  تتسبب  أن 
املناسبة  الطرق  معرفة  شأنها  من  والتي  ودراستها  املشكاًلت 
لكيفية التعامل معها تسمح باالستجابات املناسبة، وإن التعامل 
والذي  املكونات  ومعقد  متشابك،  ككل  التعليم  أنظمة  مع 
بالتبعية  والتي  الخارجية،  والضغوطات  للصدمات  عرضة  يجعله 
تؤثر عىل األنظمة االجتامعية والبيئية خارج بوابات املدرسة هو 
املختلفة،  املعرفة  نظم  تقييم  آليات  دراسة  ومع  أسايس،  أمر 
املعرفة  وانتقال  التعليمي،  السياق  مع  تتناسب  حلول  وتوفري 
إىل  باإلضافة  األخرى  القطاعات  من  الواردة  التعليمي  للقطاع 
مهمة،  أمور  أخرى  قطاعات  إىل  التعليم  من  برؤى  املساهمة 
والنظرية  الفلسفية  التساؤالت  من  مجموعة  العدد  هذا  ويعالج 

والتجريبية، ويعرض للديناميات 
بحجرات  اإلجرايئ  املستوى  من  تتنوع  التي  والعاملية  املحلية 
السيايس  املستوى  إىل  واالفرتاضية  النظامية  الدراسة 

للحكومات الوطنية وإجراءات التنسيق الدويل.

يقدم هذا العدد الخاص خمسة عرش مقااًل،  يتناول حاالت الطوارئ 
عىل  لها  االستجابة  وكيفية  علينا؛  نفسها  فرضت  التي  الحالية 
من  عدد  وتقديم  والتخطيط؛  واملامرسة،  السياسة،  مستوى 

املقدمة

كل  فهم  من  القراء  متكن  والتي  تطبيقها،  وسبل  النظريات 
وضوًحا،  أكرث  بشكل  وتطبيقها  املحتملة  والحلول  املشاكل  من 
سياقات  يف  جديدة  مشاكل  يخلق  مل   19 كوفيد  أن  ويناقشون 
التعليم الرسمية وغري الرسمية فقط؛ بل زاد من تفاقم املشكاًلت 
وتأخر  والتي  مستعصية،  أنها  عىل  بالفعل  تحديدها  تم  التي 
العمل بشأنها، ويف إطار هذا الرتكيز، يعالج املؤلفون واملحررون 
التعليم  الديناميات غري املتكافئة يف  باستمرارية  تتعلق  أسئلة 
حالة  يف  الرقمية،  التفاوتات  وتعقيد  العاملي،  الصعيد  عىل 
النظم  مرونة  إىل  املتزامنة  الحاجة  مع  بالتكنولوجيا؛  االستعانة 
ملجابهتها،  العاملي  والتضامن  معها،  التعامل  يف  الوطنية 
والقطاعات،  واملكان  الزمان  عرب  والقامئة  الجديدة  والتشابكات 
وتحدي مفاهيم التنوير الاًلزمة للتطوير الحثيث؛ مع الحاجة إىل 
وحاالت  والطبيعة،  البرشية  بني  الفصل(  )وليس  بالرتابط  اإلقرار 
الطوارئ االجتامعية والصحية والبيئية؛ وبالتايل يشري هذا العدد 
بشأن  القامئة  التفكري  طرق  تحديث  وأهمية  امللحة،  الحاجة  إىل 
التعليم، وتراجع  أوجه عدم املساواة، والتعليم والتعلم، ونظم 

التعليم أمام االهتاممات التي تنشأ يف قطاعات أخرى.

تم تطوير هذا العدد يف أواخر عام 2020م، وأوائل عام 2021م، 
وال تزال الظاهرة التي يعالجها تتكشف مع نرشها يف أواخر عام 
 Elaine أونرتهالرت  وإيلني   Will Brehm بريهم  ويل  قام  2021م، 
Unterhalter وموىس أوكيتش Moses Oketch بتجميع مساهامت 
63 مؤلًفا من خمس قارات ملساعدة القراء عىل التفكري يف حاالت 
الطوارئ التي نجد أنفسنا فيها يف بداية العقد الثالث من القرن 

الحادي والعرشين ومعالجتها.

القوى  األول:  الجزء  يتناول   حيث  أجزاء،  ستة  من  العدد  يتكون 
والقرارات الدينامية – غري املرشوعة – غري املتكافئة التي تتفاقم 
يف جميع أنحاء العامل، مع تسليط الضوء عىل أن املعرفة ذاتها 
مهمشة  تزال  ال  املشكلة  معالجة  يف  فائدة  أكرث  ستكون  التي 
خارج  أم  للسياق،  مناسبة  أم  أصيلة،  أكانت  )سواء  كبري  حد  إىل 
الضوء  الثاين:  الجزء  ويسلط   وغريها(،  النظامي،  التعليم  إطار 
عىل تعقيد وتعدد أوجه عدم املساواة الرقمية التي تحتاج إىل 
معالجة - مبا يتجاوز الوصول وحده – وكيفية التحرك نحو تحقيق  
تدريس وتعلم مناسب، واستقاًللية البيانات وإتاحتها، ويدعو الجزء 
والجاهزية:  باملرونة  الدول  ومتتع  العاملي  التضامن  إىل  الثالث 
من  باملرونة  املطالبات  قلت  مرونة،  أكرث  الدول  كانت  فكلام 

مواطنيها.

لفكرة  جميعها  والسادسة  والخامسة  الرابعة  األجزاء  وتتصدى 
مركزية التفكري التنويري  من أجل فهم املشكاًلت وتصميم الحلول 
لتقديم  التنوير  بقيم  واالعرتاف  أجلها،  ومن  التعليم  أنظمة  يف 
حلول معززة باألدلة والنقاش الدميقراطي، وال يتطلب أيًضا أحادية 
عىل  وحدها  الغربية  املعرفة  أنظمة  أفضلية  وال  التقدم،  طريق 
بوصفة  يرتبط  ال  الهادف  التعليم  أن  الرابع  الجزء  يذكرنا  غريها، 
سحرية، ويناقش بعض التشابكات القامئة والجديدة مع التقنيات 
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مويرا ف. فاول
املدير التنفيذي

جنيف

ورفاهية  والتعلم  التدريس  عىل  وتأثرياتها   ، الفاعلة  والجهات 
واسعة  االجتامعية  التوترات  الخامس  الجزء  ويستعرض  الطاًلب، 
لكل  املحدودة  والطبيعة   ،19 كوفيد  جائحة  أبرزتها  التي  النطاق 
ويدعو  للجائحة،  الواسعة  واالجتامعية  التعليمية  االستجابات  من 
الشعوب  بني  املتشابك  بالرتابط  االعرتاف  إىل  السادس  الجزء 
واملشاكل والقطاعات )يف هذه الحالة؛ التعليم، والصحة، وتغري 

املناخ(.

طموح  مع  2018م،  عام  يف  نوراج  من  الخاص  العدد  إطاًلق  تم 
من  للمؤلفني  أولوية  تعطي  املصدر،  مفتوحة  دورية  تكون  أن 
العديد من الدول، والتوجهات املتنوعة، ومتاشيًا مع إسرتاتيجية 
نوراج، والسعي إىل سد الفجوة بني النظرية والتطبيق، ويتبنى 

العاملية  التعليم  سياسة  تدعم  التي  اآلنية  القضايا  أحد  عدد  كل 
والتعاون الدويل يف مجال التعليم، وكان العدد األول عن حركات 
وسياسات الحق يف التعليم: الوعود والحقائق، واإلصدار الثاين 
عن جمع البيانات وبناء األدلة لدعم التعليم يف حاالت الطوارئ، 
وركز اإلصدار الثالث عىل الرصد العاملي لتطوير التعليم الوطني: 
الجديد  الخريي  العمل  الرابع  اإلصدار  وتناول  بناء؟  أم  قرسي 
تناول  األحدث،  وهو  الخامس  والعدد  العاملي،  التعليم  وإرباك 

التمويل املحيل: الرضائب والتعليم.

https://resources.norrag.org/resource/124/the-right-to-education-movements-and-policies-promises-and-realities 
https://resources.norrag.org/resource/124/the-right-to-education-movements-and-policies-promises-and-realities 
https://resources.norrag.org/resource/525/data-collection-and-evidence-building-to-support-education-in-emergencies 
https://resources.norrag.org/resource/544/monitoreo-global-del-desarrollo-educativo-nacional-coercitivo-o-constructivo
https://resources.norrag.org/resource/592/new-philanthropy-and-the-disruption-of-global-education 
https://resources.norrag.org/resource/544/monitoreo-global-del-desarrollo-educativo-nacional-coercitivo-o-constructivo
https://resources.norrag.org/resource/630/domestic-financing-tax-and-education
https://resources.norrag.org/resource/592/new-philanthropy-and-the-disruption-of-global-education 
https://resources.norrag.org/resource/630/domestic-financing-tax-and-education
https://resources.norrag.org/resource/630/domestic-financing-tax-and-education
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السنوات  خالل  العامل  واجه  وقد  منه،  مفر  ال  أمرًا  التغيري  يعد 
واجهت  التي  الوجودية  التحديات  أعظم  من  واحدة  املاضية 
الرؤية  يف  اليقني  عدم  من  حالة  وظهور  والتعليم،  املجتمع 
املصاحبة لواقعهام والتحديات املستقبلية يف مرحلة كوفيد 19 

وما بعدها.

تتضمن  فهي  مركبة؛  أزمة  أنها  عىل   19 كوفيد  جائحة  وتحدد 
األرواح  تحصد  فهي  واجتامعية،  واقتصادية،  صحية،  تحديات: 
التغيري؛  فرص  تظهر  التحديات  تظهر  ما  قدر  وعىل  والوظائف، 
فالوباء نقل املحادثات حول مستقبل التعليم إىل الوقت الحارض، 
مناذج  من  البناء  يعيد  ال  األجل  طويل  منظور  إىل  الحاجة  يربز  مام 
املايض فقط؛ لكنه يطور إسرتاتيجيات تخلق مرونة يف مواجهة 

األزمات املستقبلية.

تقديم  نوراج إىل  - من  العربية  النسخة   – الحايل  العدد  ويسعى 
يف  التعليم  عىل  الجائحة  تأثري  مدى  عن  مختلفة  نظر  وجهات 
مختلف دول العامل املتقدم والنامي، وما كشفه من أوجه ضعف 
وقصور يف السياسات واملامرسات الرتبوية أثناء الجائحة، وإبراز 
خالل  وآلياته  التعليم  بإتاحة  ارتبطت  التي  املساواة  عدم  أوجه 

الجائحة.

مرتجاًم،  مقااًل  عرش  وثالثة  أقسام،  خمسة  العريب  العدد  وتضمن 
وتم اختيار املقاالت من النسخة اإلنجليزية وفق أولويات التعليم 
للواقع  املشابهة  والسياقات  والنامذج  العربية  املنطقة  يف 
تطبيقية  تجارب  توثق  مقالتان  أضيفت  كام  العربية،  واإلمكانات 
فرتة  أثناء  التعليم  مجال  يف  عاملة  عربية  إقليمية  ملؤسسات 

كوفيد 19وما بعدها.

مقدمة العدد العريب:

خالل  رانيا  امللكة  أكادميية  منوذج  األول  العريب  املقال  تضمنت 
عىل  القامئة  الرقمي  التحول  ورحلة  كوفيد،  جائحة  مع  التعامل 
أربع ركائز رئيسية، وهي: تطوير منوذج برامج عرب اإلنرتنت، وإنشاء 
لتكنولوجيا  التحتية  البنية  وتحديث  اإللكرتوين،  التعلم  قسم 
ورقمنة  املطلوبة،  التغيريات  الستيعاب  للمؤسسة؛  املعلومات 
العمليات والحلول؛ لتحقيق كفاءة أفضل، وهو ما أدى إىل تحسني 

الربامج والخدمات املقدمة من األكادميية.

والتنمية  للطفولة  العريب  املجلس  منوذج  الثاين  املقال  وعرض 
ركائز  أربعة  عىل  تعتمد  والتي   ،19 كوفيد  جائحة  مواجهة  يف 
أساسية، وهي: نرش الوعي، وتنمية املعرفة، وتنمية الرشاكات، 
وتنفيذ املشاريع وتحفيز املنظامت عىل املشاركة يف مواجهة 
فرضتها  تقليدية،  غري  حلول  وهي  املستقبل،  واسترشاف  األزمة 
الجائحة كمحاولة من املجلس إيجاد املرونة يف مواجهة التحديات 

القامئة.

القضايا  يف  النظر  إلعادة  محاولة  هو  نوراج  من  الحايل  العدد 
الزمان  عقبة  تجاوز  إىل  تسعى  جديدة،  منظورات  من  التعليمية 

واملكان التي أصبحت أكرث وضوًحا بعد كوفيد 19.

أ.د/ رشا سعد رشف
  املحرراالقليمي

القاهرة
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لقد واجهت األفكار حول أعاملنا العظيمة، واالعتقاد بأننا          خلقنا 
فريوس  دمج  مجهريًّا  بروتيًنا  2020م،  عام  يف  مبفردنا  العامل 
كورونا الجديد مع الخاًليا البرشية دون عناء، وكنا نظن أننا تعلمنا 
التاريخ” و “تنفيذ مرشوع ال نهايئ  باإلضافة إىل  الطبيعة  “خلق 
عىل أساس محدود” - األفكار التي انعكست يف أنظمتنا التعليمية 
للوباء،  املتزايدة  الوفيات  معدالت  ولكن   - خاًللها  من  وتقدمت 
وموجات العدوى املستمرة والطفرات الجديدة للفريوس، والتي 
ومشاريعه  املتنوعة  التعليمية  وأنظمته  العامل  سكان  أجربت 
عىل الدخول يف حاالت مختلفة من التباعد االجتامعي، وعمليات 
القلق  أو  اإلنكار  هسترييا  أظهرت  فقد  للبعض  وبالنسبة  اإلغاًلق، 
بوضوح أن “فقاعة املدينة الفاضلة الحركية للحداثة قد انفجرت”. 

.)Sloterdijk, 1989/2020, p. 2, 151, 3(

تم التشكيك يف كل فكرة متداولة حول التعليم: ما الغرض منها؟ 
وأين حدثت؟ ومن شارك فيها؟ وكيف تم تجربتها؟ وكانت كل فكرة 
وأين  منه؟  الغرض  ما  تساؤل:  موضع  التعليم  عن  تقريبًا  متداولة 
التعليم  يعد  ومل  تجربته؟  متت  وكيف  مشاركًا؟  كان  ومن  حدث؟ 
كان  أنه  اعتقدنا  الذي  العظيم  املعادل  هو  الحديث  الجامهريي 
التعليمية  املشاريع  عن  التساؤل  حول  يدعو  مام  السابق،  يف 
جعل  إىل  الحاجة  مع  ومتشابكة  الجدارة  عىل  قامئة  كانت  التي 
دعواتنا  وكانت   ،)Sandel: 2020( الحارض  من  أفضل  املستقبل 
والدراسة  العمل  ُحجز  عندما  جوفاء؛  املساواة  إىل  السابقة 
التكنولوجيا،  إىل  تصل  أن  ميكن  التي  املتميزة  للقلة  املنزل  من 
وعندما  العاملي،  الشامل  قبل  من  اللقاحات  تخزين  تم  وعندما 
توفري  خاًلل  من  ضخمة  ثروات  التعليم  تكنولوجيا  رشكات  حققت 
عىل  ولكن  التعليم  من  نوع  توفري  عىل  للحفاظ  الاًلزمة  الوسائل 
حساب حرمان املاًليني من األشكال الحيوية للمعرفة، وما اعتقدنا 
أننا نعرفه عىل وجه اليقني مل يعد مؤكًدا عىل اإلطاًلق، باستثناء 
والربح  االستغاًلل  من  جديدة  أشكال  إيجاد  عىل  املال  رأس  قدرة 
عىل الرغم من )أو بسبب( الوباء. كيف ميكننا إذن أن نفهم حالة 

الطوارئ هذه بينام ال تزال مستعرة يف جميع أنحاء العامل؟

تصور  هي  نوراج  من  الخاص  العدد  هذا  يف  انطاًلقنا  نقطة  كانت 
وعىل  متعدد،  بشكل  ولكن  فردي؛  بشكل  وليس  الطوارئ،  حالة 
 SARS-Cov-2 الرغم من احتامل وجود مصدر حيواين املنشأ فإن
طوارئ  حالة  ليس   19- كوفيد  مرض  يسبب  الذي  الفريوس   -
بيولوجية وصحية فقط؛ إنه أيًضا حالة طوارئ سياسية واقتصادية 

شعوب  فتنت  لقد  حديثًا:  عرصنا  نسمي  فقط  واحد  “لسبب 
وجدوا  أنهم  لدرجة  العظيمة  بأعاملهم  وأعجبوا  الغرب، 
بيرت  بأنفسهم”.  العامل  خلقوا  أنهم  إلعاًلن  الشجاعة 

سلوتردايك )1989/2020، ص 2(

وأشكال  التعليمية  ديناميكيتها  وتنسج  متشابكة،  واجتامعية 
كينواي  يسميه  فيام  األكرب  العمليات  هذه  خاًلل  من  الطوارئ 
وإبستني Kenway and Epstein )2021( »وضع كوفيد 19 العاملي«، 
عىل  الضوء  نوراج  من  الخاص  العدد  هذا  ويسلط  كاملة،  قراءة 

الطرق التي ترتابط بها حاالت الطوارئ هذه يف التعليم.

استخاًلص  دون  الطوارئ  حالة  بتأطري  املنظرين  من  العديد  وقام 
أهميتها للعديد من تشكياًلت التعليم.

استخاًلص  دون  الطوارئ  لحالة  إطاًرا  املنظرين  من  العديد  صاغ 
أغامنب  جورجيو  فخيش  التعليم،  تشكياًلت  من  للعديد  أهميتها 
19 إىل  أن تؤدي جائحة كوفيد  Giorgio Agamben )2020م( من 
 state of خلق حالة طوارئ سياسية أطلق عليها “حالة استثنائية
السيادة  حساب  عىل  االستبدادي  الحكم  يزدهر  إذ   ،”exception
 ,2020( هاريف  ديفيد  واعرتف  الدميقراطي،  والنظام  الفردية 
para. 11, 55( بحالة طوارئ اقتصادية يف »وضع مجتمع برجوازي 
قديم ومنهار« وشهد تشكياًًل ناشئًا لطبقة عاملة جديدة »عالية 
النوع والعنرصية واإلثنية«، يتحمل أفرادها عبأين يف وقٍت واحٍد، 
اإلصابة  لخطر  عرضة  العامل  أكرث  فإنهم  نفسه،  الوقت  ويف 
بالفريوس من خاًلل وظائفهم، والترسيح دون موارد مالية بسبب 
االنكامش االقتصادي الذي يفرضه الفريوس، ويف الوقت نفسه، 
بحالة طوارئ   )Slavoj Žižek )2020, p. 3 اعرتف ساًلفوي جيجيك 
التباعد  كان  حيث  الجائحة  من  مبكر  وقت  يف  تختمر  اجتامعية 
الجسدي - وهو أكرث سلوك معاد للمجتمع ممكن إنسانيًّا - رضوريًّا 
ملكافحة انتشار جائحة كوفيد 19، ومع ذلك، رأى يف ذلك فرصة: 
مني،  املقربني  من  العديد  تجنب  إىل  أضطر  عندما  فقط،  “اآلن 
أشعر متاًما بوجودهم، وأهميتهم بالنسبة يل”، مل يكن هؤالء 
املثقفون العامون م خطئني متاًما يف توقعاتهم، عىل الرغم 
االقتصادية  والجامعية  الدميقراطية  إحياء  يف  آمالهم  أن  من 
وإعادة التصور االجتامعي، وكل ذلك مع تداعيات تربوية، كانت أقل 

نجاًحا بكثري وبالتأكيد ليست عاملية.

الطوارئ  لحالة  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  األبعاد  أثرت 
الدولية،  والتنمية  التعليم  عىل   19 كوفيد  جائحة  عن  الناجمة 
أنحاء  جميع  يف  العايل  التعليم  ومؤسسات  املدارس  وأغلقت 
عدم  أوجه  تفاقم  إىل  األحيان  من  كثري  يف  أدى  مام  العامل، 
املدارس  بعض  إغاًلق  ومع  املجتمع،  يف  القامئة  املساواة 
الخاصة ذات الرسوم املنخفضة أبوابها لألبد، تدفق الطاًلب الذين 
العادية؛  املدارس  إىل  جامعي  بشكل  املدارس  بهذه  التحقوا 
وعىل  بالفعل،  املنهكة  العامة  األنظمة  عىل  الضغط  زاد  مام 
االجتامعي،  النوع  عىل  القائم  العنف  قياس  صعوبة  من  الرغم 
التامس  الذين ال يستطيعون  بالنسبة لبعض األطفال  ازداد  أنه  إال 

https://www.newyorker.com/news/annals-of-inquiry/the-sudden-rise-of-the-coronavirus-lab-leak-theory
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.627559/full
https://www.lopinion.fr/edition/international/strategie-zero-covid-reste-plus-econome-tribune-cecile-philippe-248867?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=barre-partage-site
https://www.lopinion.fr/edition/international/strategie-zero-covid-reste-plus-econome-tribune-cecile-philippe-248867?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=barre-partage-site
https://gh.bmj.com/content/6/5/e005739
https://www.unicef.org/globalinsight/media/1581/file/UNICEF_Global_Insight_Implications_covid-19_Low-cost_Private_Schools_2021.pdf
https://gh.bmj.com/content/6/5/e005739
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املدرسية   التغذية  برامج  إغاًلق  وأدى  املدرسة،  يف  الحامية 
أن  أخريًا  الناس  من  العديد  واعرتف  الصحة،  واعتاًلل  الجوع  إىل 
املعلمني هم عاملون يف مجال الرعاية يف الخطوط األمامية؛ 
والعاًلقات  والتمثيل  العامل  حقوق  حول  مهمة  أسئلة  يثري  مام 
التكنولوجيا؛  املدارس  بعض  وتبنت  التعليم،  قطاع  يف  املحلية 
استفادت  الغالب  يف  ولكن  لألطفال،  التعلم  من  أشكال  لتوفري 
األرس والدول الغنية من هذه األمناط، وعدم وجود جهاز كمبيوتر 
أو الوصول إىل اإلنرتنت يعني عدم وجود تعلم مرتبط باملدرسة 
للعديد من األطفال )Hossain, 2021(، ويف الوقت نفسه شهدت 
الهدف  أخريًا  أدركت  إذ  األرباح،  يف  ارتفاًعا  التكنولوجيا  رشكات 
املجال  هذا  يف  العاملني  لبعض  طويلة  فرتة  منذ  املنشود 
 Williamson & Hogan:( التعليم.  قطاع  “تعطيل”  يف  املتمثل 
2021(، وسيجرب التأثري االقتصادي للجائحة بعض الدول عىل خفض 
من  الرغم  عىل  والطويل،  القصري  املدى  عىل  التعليم  ميزانيات 
وتركت   ،)Lennox et al., 2021( حاميتها  عىل  السياسة  تأكيدات 
هذه الديناميكيات مستقبل التعليم، والعاملني يف القطاع، يف 

حاالت طوارئ مختلفة.

والعديد  العاملي،  املستوى  عىل  الفاعلة  الجهات  واستجابت   
أحيانًا  إليها  ينظر  والتي  املتحدة؛  األمم  بوكاالت  مرتبط  منها 
هيو  رد  انظر  )للنقد،  للتعليم”  عاملية  “بنية  تشكل  أنها  عىل 
بعض  عىل  الضوء  الجائحة  وألقت   ،)2021 بيهاري،  عىل  ماكلني 
الفاعلة  والجهات  العاملية  املنظامت  بني  األمد  طويلة  التوترات 
واملحلية،  والوطنية،  العاملية،  باألولويات  يتعلق  فيام  املحلية 
عنها،  الكشف  تم  التي  الخلل  خطوط  وبعض  ترابطها،  يتم  وكيف 
الصحة  مجال  يف  واملعلومات  املعرفة  بتكوين  واملتعلقة 
العامة - ومدى ماًلءمة البنية العاملية لهذا الغرض - وهي أيًضا 
مناسبة للتعليم، ويف الوقت الذي تحتاج فيه العديد من الدول 
للتغلب  للتعليم  إضايف  متويل  إىل  الدخل  ومتوسطة  منخفضة 
املقدمة  املساعدات  تنخفض  أن  املتوقع  من  الجائحة،  عىل 
الجهات  بعض  وأعادت  املعونة،  ميزانيات  خاًلل  من  املانحني  من 
الخارجية والكومنولث والتنمية يف  املانحة، مثل مكتب الشؤون 
أولويات سياساتهم، مع فشل  اململكة املتحدة )FCDO( صياغة 
االلتزامات  إىل  رصاحة  اإلشارة  يف  الرئيسية  السياسات  إعاًلنات 
 ،)FCDO: 2021( الحياة  مدى  التعلم  دعم  أو  الفقر  من  بالحد 
التعليم العاملي لضامن  التي تعرب عن مجتمع  وكافحت الهياكل 
تدفق املساعدة إىل الدول والشعوب األكرث احتياًجا، وتتطلب بنية 
التدقيق خاًلل حالة طوارئ  التحوييل واستدامته  التغيري  تخطيط 

عاملية مثل جائحة كوفيد19- وما بعدها.

استخدمت العديد من املنظامت التي تعمل عىل الساحة العاملية 
ملقاييس  الضيقة  بالرؤية  املرتبطة  األولويات  لتعزيز  الجائحة 
)انظر عرض ويل سميث(،  التعلم التي متت صياغتها قبل أن تضل 
املقاس  الشكل  فكرة  يف  وضوًحا  أكرث  بشكل  هذا  رؤية  وميكن 
املرتبطة  املدارس  إغاًلق  عن  الناتج  التعلم  فقدان  من  بدقة 
إىل  الحجة  هذه  وتشري  بعد،  عن  التعلم  كفاية  عدم  أو  بالجائحة، 
أن مجرد وجود طفل يف املدرسة يعادل التعلم، بينام يُفرتض أن 
الغياب يسبب فقدان التعلم )Kuhfeld: 2019(، وخاًلل الجائحة تم 
ربط هذا املفهوم الخطي للتعلم بخسائر قابلة للقياس الكمي 
عرب  للقياس  قاباًًل  التعلم  يصبح  وعندما  الحياة،  مدى  األرباح  يف 
ربط  السهل  فمن  القياسية،  املعايري  بعض  خاًلل  من  األنظمة 
االقتصادية  النمذجة  استخدام  ثم  االقتصادي  بالنمو  التعليم 
لتحديد األنظمة التي تنتج تعلاًم أكرث، وبالتايل فإن فقدان التعلم 
هو أحدث خطاب يف التعليم لتحويل العمليات املعقدة للتعلم 

إىل مؤرشات وتصنيفات رقمية بسيطة ألغراض اإلدارة والرقابة ) 
 Shore & Wright, 2015, p. 22; see also Gorur, 2016; Unterhalter,
واملواقع  التعلم  ثراء  إن   ،)2019; Piattoeva & Boden, 2020
خاًلل  للغاية  واضحة  كانت  والتي  فيها،  يحدث  التي  املتعددة 
بايس  كتبت  وكام  الخطية،  املقاييس  هذه  يف  تضيع  الجائحة، 
األسطورة  عن  نتخىل  أن  علينا  “يتعني   :Pasi Shalberg شالبريج 

التي تقول إن وقت الجلوس يساوي التعلم.

طريقة  الجائحة  خاًلل  الناشئة  التعليمية  الخطابات  تأريخ  يعد 
مفيدة لفهم بعض التوترات يف التعليم والتنمية الدولية كمجال 
ُدعَِّمت  وقد  التجريبي،  والبحث  والنظرية  واملامرسة  للسياسة 
الفاعلة  الجهات  من  العديد  قبل  من  التعلم”  “فقدان  رسدية 
التي تدعو إىل زيادة استخدام التكنولوجيا واالختبار املوحد يف 
التعليم )Williamson & Hogan, 2021, p. 8(، وترتدد أصداء الفكرة 
2010م،  عام  التعبري  تم  التي  العاملية  التعلم  أزمة  خطاب  يف 
وبعض  الخطاب،  هذا  ماًلمح  وتحديد   ،)Benavot & Smith, 2020(
الكبرية املتعلقة  التحديات  التي حشدها، ال يعني تجاهل  األفكار 
بالجودة واملساواة يف نظم التعليم وتوفريها لألطفال والدول 
األكرث فقرًا؛ ومع ذلك، فإن األفكار القائلة: إن املشكلة الرئيسية 
األمد  طويلة  أولوية  تقدم  التعلم،  فقدان  يف  متمثلة  للجائحة 
لبعض الجهات الفاعلة يف مجال التنمية، إلنشاء مقاييس التعلم 
العاملية واستخدامها كوسيلة لتحديد األنظمة التي توفر تعلياًم 
الجيد  التعليم  تصور  مع  يتناقض  وهذا  للطاًلب،  جيٌد  أنه  يفرتض 
يف  األطفال  بتعليم  فقط  تتعلق  ال  وشاملة  واسعة  بعبارات 
أوجه  معالجة  نحو  املوجه  الحياة  مدى  بالتعلم  ولكن  املدارس؛ 
املستدامة  التنمية  ودعم  والظلم  املتداخلة  املساواة  عدم 
هدف  التوتر  هذا  ويهدد   ،)McCowan & Unterhalter, 2021(

)Wulff, 2020( .التنمية املستدامة بشأن التعليم

سعى العديد من املعلقني إىل فهم تأثري الجائحة عىل التعليم 
– عىل األقل من حيث فقدان التعلم – من خاًلل البيانات وتصورها، 
غري  األطفال  عدد  املثال  سبيل  عىل  الحية،  الخرائط  وأظهرت 
امللتحقني باملدارس، والوقت الذي أغلقت فيه املدارس، وحيث 
نواٍح  ومن  اللقاحات،  عىل  للحصول  للمعلمني  األولوية  أعطيت 
التفاعلية خرائط فريوس كورونا يف  الخرائط  عديدة عكست هذه 
مؤسسات،  العامة  الصحة  ألغراض  طورتها  التي  الفعيل  الوقت 
أكسفورد،  وجامعة  البيانات،  يف  وعاملنا  هوبكنز،  جونز  مثل: 
واللقاحات  والوفيات  واالستشفاء  للحاالت  خرائط  رسمت  والتي 
واستجابات السياسة العامة، وال تساعد هذه البيانات وتصوراتها 
 ،)Rose, 1991( ”يف الوقت الحقيقي فقط عىل “الحكم باألرقام
وقت  يف  والتحكم  باليقني  إحساًسا  لألفراد  أيًضا  توفر  ولكن 
من  التعليم  تكنولوجيا  رشكات  تربح  فرصة  إىل  باإلضافة  األزمة، 
مهم  العمليات  هذه  وبعض  إنتاجها،  يتم  التي  الضخمة  البيانات 
يف  مفيدة  الحية  الخرائط  تكون  أن  وميكن  الحكومات،  ملساءلة 
النظر  أوجه عدم املساواة قيد  الفقر وغريه من  كان  إذا  ما  إبراز 
أم ال، لكن االعتامد عىل الخرائط الحية كمصدر رئييس للمعلومات 
البيانات  النظر إىل مجموعة أوسع من مصادر  الجائحة دون  حول 
وعمليات املناقشة والتفكري يف ما تظهره الخرائط، يطرح أسئلة 
حول األساليب والبيانات التي يتم تحديد أولوياتها، ومدى اكتامل 
أن تقدمها، والذين تقدر معرفتهم،  التي ميكن  الصورة  أو ضيق 
الحفاظ  ينبغي  كان  إذا  وما  عاملية،  أنها  نفرتض  التي  واملعايري 
عىل رسية البيانات املدرسية وكيفية ذلك، وكيف يجب أن نفهم 
الخصوصيات الوطنية واملحلية، إن طرح األسئلة حول هذه القضايا 

هو يشء يجيده العلامء يف مجال التعليم والتنمية الدولية.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2033629 
https://www.routledge.com/blog/article/needed-support-for-teachers-on-the-covid-19-front-line 
https://pubs.cgdev.org/pathway-to-progress-on-sdg-4/index.html?page=10 
https://pubs.cgdev.org/pathway-to-progress-on-sdg-4/index.html?page=10 
https://pubs.cgdev.org/pathway-to-progress-on-sdg-4/index.html?page=10 
https://blogs.worldbank.org/education/protecting-education-finance-covid-19s-triple-funding-shock
https://www.norrag.org/21-and-24-june-2021-grading-goal-four-a-look-at-what-covid-has-highlighted/
https://ifs.org.uk/publications/15291
https://dianeravitch.net/2020/05/28/david-berliner-kids-missing-school-dont-worry/
https://dianeravitch.net/2020/05/28/david-berliner-kids-missing-school-dont-worry/
https://pasisahlberg.com/five-things-not-to-do-when-schools-re-open/
https://pasisahlberg.com/five-things-not-to-do-when-schools-re-open/
https://pasisahlberg.com/five-things-not-to-do-when-schools-re-open/
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018
https://education.asu.edu/news/are-global-learning-metrics-answer
https://education.asu.edu/news/are-global-learning-metrics-answer
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/covid-19-government-response-tracker 
https://ourworldindata.org/covid-cases 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
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ليك نبدأ يف فهم حاالت الطوارئ يف مجال التعليم والتنمية 
هذه  نرى  أن  يجب   ،19 كوفيد  جائحة  كشفتها  التي  الدولية 
الحاالت الطارئة املتعددة متشابكة، كل منها يبني اآلخر ويعززه، 
أكرث  نكون  أن  ميكننا  هل  ولكن  مسبًقا،  موجود  بتاريخ  ومرتبط 
واالقتصادية  السياسية  باألبعاد  االعرتاف  مجرد  من  بداًل  وضوًحا 
العدد  لهذا  التحليل  تنظيم  عند  الحايل؟  ملأزقنا  واالجتامعية 
للتعليم املرتبطة  التشكياًلت املتغرية  نوراج، حددنا  الخاص من 
واقتصادية  سياسية  أبعاد  لها  وكلها  مرتابطة،  مواقع  بستة 
واجتامعية، وهذه املواقع هي: عدم املساواة، والتكنولوجيا، 
الستة  املواقع  وهذه  والطبيعة،  والتأثري،  والتقدم،  والدول، 
الدراسية  املناهج   - التعليم  طرائق  خاًلل  من  وتتشكل  تشكل 
كشفت  وقد  والتقييمية.  والرتابطية،  والتنظيمية،  والرتبوية، 
التعليم يف  التاريخية إلمكانية واستحالة  الجائحة عن الظروف 
أماكن معينة، وهو ما توضحه املقاالت الواردة يف هذا العدد 
الخاص من مجلة نوراج، تم ترتيب هذه املواقع املرتابطة يف 
مناقشتها  متت  التي  باملجاالت  للبدء  نوراج  من  الخاص  العدد 
يف معظم األحيان أثناء الجائحة: عدم املساواة والتكنولوجيا، 
أقل  كانت  أنها  نشعر  مجاالت  إىل  بعدها  التحليل  ينتقل  ثم 
الدول،  القدر:  بنفس  فيها  النظر  املهم  من  ولكن  مناقشة، 
والتقدم والتأثري، وينتهي العدد الخاص من مجلة نوراج بقسم 
بدأنا،  حيث  إىل  يقودنا  هذا  أن  ويبدو  الطبيعة،  بعنوان  فرعي 
مع الرتكيز عىل حالة طوارئ بيولوجية تنبئ أو ترمز إىل حاالت 
طوارئ أخرى مرتبطة باالضطرابات يف هذه الحالة، يركز القسم 

عىل حالة الطوارئ املناخية وعاًلقتها بالجائحة.

كل  يقدم  بحيث  نوراج  من  الخاص  العدد  عرب  الحجة  تنظيم  يتم 
مقالة  تبدأ  املركزة،  املناقشات  من  مجموعة  فرعي  قسم 
يف  األخرى  املساهامت  وتشري  موضوعي،  جزء  كل  رئيسية 
هذا الجزء إىل الحجج املقدمة يف املقالة الرئيسية وتتعامل 
معها، ويبدأ كل منها من وجهة نظر أو تجربة أو مشكلة معينة، 
ويفتح  جدليًّا،  يكون  أن  إىل  املقاالت  عرب  الحوار  هذا  ويهدف 

مساحات جديدة من الفكر والتطبيق العميل.

الواقع  ويف  املساواة،  عدم  موقع  عىل  األول  الجزء  يركز 
أوجه  عن  كشفت  الجائحة  إن  القول:  تقريبًا  البديهي  من  أصبح 
عدم املساواة، وعززتها عامليًّا ووطنيًّا ومحليًّا، كام أن العديد 
لبعض  استجابة  نوراج،  من  الخاص  العدد  يف  املقاالت  من 
املوضوعات األوسع، تثري أيًضا قضية عدم املساواة، وبالتايل 
الخاص  العدد  نبدأ  أن  كمحررين  لنا  بالنسبة  املنطقي  من  كان 

لـنوراج بهذا املوقع املهم والشامل.

 Francesستيوارت لفرانسيس  رئييس  مبقال  الجزء  هذا  يبدأ 
عىل   19 كوفيد  لجائحة  املتكافئة  غري  اآلثار  ويحدد   ،Stewart
لألطفال  املساواة  عدم  تعميق  تم  كيف  مستعرًضا  التعليم، 
بسبب عدم املساواة املوجودة مسبًقا فيام يتعلق مبستويات 
ستيوارت  ملقال  تستجيب  مقاالت  ستة  آلبائهم،  التعليم 
بعض  عىل  الضوء  تسليط  يتم  املقال،  هذا  وعرب  عليه،  وتبني 
السكان  مجتمعات  من  واستبعاًدا،  تهميًشا  األكرث  املجموعات 
ذوي  األطفال  إىل   ،)Johnson & Levitan( بريو  يف  األصليني 
السياقات  يف  الطاًلب  إىل   ،)Francis et al( كندا  يف  اإلعاقة 
أوجه  عىل  الضوء  تسليط  تم  كام   ،)Cameron( بالنزاع  املتأثرة 
عدم املساواة داخل النظم التعليمية، مع ماًلحظة بعض اآلثار 
 ،)Robinson & Hussain( فيام يتعلق بالقطاع الخاص يف نيجرييا
والتعلم العادل وتبادل املعلومات بني املستويات اإلدارية يف 

إثيوبيا )Robinson & Hussain(، ومدى استقاًللية مدير املدرسة 
يف الهند )Moore & Kameshwara(، ويصبح من الواضح أن تجارب 
عدم املساواة الناجمة عن هذه الجائحة مل تكن متساوية؛ فقد 
النظم  بعض  وشهدت  غريها،  من  أكرث  املجموعات  بعض  عانت 
التعليمية عمليات عدم مساواة أو عمليات منتجة للمساواة أكرث 

من غريها.

يركز الجزء الثاين عىل موقع التكنولوجيا، وهو مجال رئييس آخر 
كوفيد  جائحة  حول  الناشئة  األدبيات  يف  مناقشته  تتم  ما  غالبًا 
ريفيت  ألولريك  رئييس  مبقال  الجزء  هذا  ويبدأ  والتعليم،   19
التحول إىل  الخاصة يف  تجاربها  تفكر يف  Ulrike Rivett، والتي 
عن  تتساءل  وهي  2020م،  عام  أوائل  يف  اإلنرتنت  عرب  التعلم 
وتستجيب  مادي،  مجتمع  لديها  يكون  ال  عندما  الجامعة  معنى 
الرئييس، وتسلط الضوء عىل كل من  أربعة مقاالت لهذا املقال 
التعليم  عىل  للتكنولوجيا  السلبية  والعواقب  اإليجابية  الفوائد 
خاًلل الجائحة، وبالنسبة للبعض، وفرت التكنولوجيا األدوات الاًلزمة 
ملواصلة التعليم عىل الرغم من االضطرابات الناجمة عن عمليات 
 Moldavan;( األقنعة  ارتداء  وفرض  االجتامعي  والتباعد  اإلغاًلق 
Anand & Lall(، وبالنسبة آلخرين، أصبحت التكنولوجيا مصدًرا جديًدا 

)Câmara; Crompton, et. al( .لعدم املساواة

ويف الجزء الثالث، ينصب الرتكيز عىل الدول، كيف وبأي تأثري أعيد 
تبنت  التي  الدول  من  العديد  يف  الجائحة؟  خاًلل  الدولة  تشكيل 
الحرة  بالسوق  واحتفلت  الجديدة،  والليربالية  التقشف  سياسات 
تم  ما  ورسعان  الخطاب،  يف  ملحوٌظ  تغيرٌي  هناك  كان  لعقود، 

تبني تدخل الدولة يف الحياة االجتامعية واالقتصادية، وأصبح دور 
الخدمات العامة، مثل: الرعاية الصحية والتعليم شائع املناقشة 
التغيريات،  هذه  عىل  وبناًء  الدولة،  رشعية  عروض  يف  ومحوريًّا 
الجزء،  لهذا  الرئييس  املقال  يف   Adam Habib حبيب  آدم  يكتب 
تدعم  مؤسسات  إنشاء  إىل  الحاجة  عىل  الرتكيز  املهم  من  أنه 
الدول يف تطوير العدالة االجتامعية بعد الجائحة، وإضفاء الطابع 
الذي يويل االهتامم إىل  التعليم والبحث  املؤسيس من خاًلل 
السياق املحيل ألي حلول مطورة عامليًّا، وييل مقاله الرئييس 
يف  التعليم  عىل   19 كوفيد  تأثري  تستكشف  مقاالت،  أربعة 
دول  ذلك  يف  مبا  املؤسسية،  والتشكياًلت  الدول  من  مجموعة 
املتنازع  والواليات   ).the Maldives; Muna et al( الصغرية  الجزر 
هيئة  منظور  من  وكذلك   )Kashmir; Andrabi & Kadiwal( عليها 
املرونة،  بناء  إعادة  إىل  وتهدف  الدول،  جميع  مع  تعمل  دولية 
وتردد أجزاء من إطار سينداي Sendai Framework للحد من مخاطر 

 )Castle et al( .الكوارث لعام 2015م

يوسع الجزء الرابع الرتكيز عىل أحد مبادئ الحداثة التي انتقدها 
وهنا  التقدم،  وهي:   ،)Sloterdijk )1989/2020, p. 2 سلوتريديك 
تكتب كيتا تاكاياما Keita Takayama مقااًل رئيسيًّا يعيد التفكري يف 
للحكم  للتجزئة”، ومصدًرا  التعليم “قاباًلً  الوقت ورغبتنا يف جعل 
الجائحة  عن  الناجمة  االضطرابات  يف  ويتأمل  األرقام،  خاًلل  من 
اللحظات  تفوتنا  ما  وغالبًا  عرضية،  تعلم  لحظات  تقدم  أنها  عىل 
التقدم  من  نوع  تحقيق  عىل  التعليمية  جهودنا  نركز  عندما 
 alakrishnan وجوهر   باالكريشنان  يجادل  ماليزيا  ويف  الخطي، 
Johar & أن الجائحة زادت من طمس الحدود بني الجهات الفاعلة 
الوقت  حول  النظر  ووجهات  التعليم،  مجال  يف  والخاصة  العامة 
التاريخية  الدروس  الذي يعربون عنه، ويف سرياليون استخِدَمت 
الناجمة  التحديات  للتغلب عىل بعض  اإليبوال  املستفادة من وباء 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2021.1885122 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2021.1885122 
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قد   19 كوفيد  أن  الواضح  ومن   ،).Durrani, et. al(  19 كوفيد  عن 
يزيله  أن  املرجح  غري  من  ولكن  للتقدم،  الشائع  املفهوم  تحدى 
أو  املايض  من  التعلم  وفكرة  التعليمية،  الخطابات  داخل  متاًما 
الحارض للتفكري بشكل أفضل للمستقبل هي موضوع يشارك فيه 

الثاًلثة.

من  التعليم  عىل  وتأثريها  الجائحة  إىل  الخامس  الجزء  ينظر 
 Irving منظور التأثري، يف مقاله الرئييس يحدد إيرفينغ إبشتاين
Epstein أربعة مواضيع موجودة يف نظريات التأثري، وهي: شدة 
أن  ويجادل  والطوارئ،  والتجميع،  املعنى،  وصنع  املواجهة، 
املضطربة  املعيشية  التجارب  فهم  عىل  تساعده  األمور  هذه 
19، وتطبق ثاًلثة  الناجمة عن كوفيد  والصعبة للطاًلب واملعلمني 
األربعة  املوضوعات  من  أكرث  أو  واحًدا  الجزء  هذا  يف  مقاالت 
التي يحددها إبشتاين Epstein يف سياقات مختلفة، بالنظر إىل 
العاملني املبدعني املستقلني يف لندن )Derrik & Harris(، وتأثري 
 )Towne( دول  مثان  يف  الطاًلب  رفاهية  عىل  التعليم  تكنولوجيا 
وتجارب الطاًلب يف الجامعات اليابانية )Clark et al.(، ويعد البعض 
أن هناك وزنًا تفسرييًّا لتحليل إبشتاين، بينام يقدم لآلخرين قراءة 

سلبية للغاية لعمليات صنع املعنى.

إىل  نوراج  من  الخاص  العدد  يتحول  السادس  الجزء  يف  أخريًا 
هذا  عىل  يطلق  بالفعل،  معنا  املوجودة  التالية  الطوارئ  حالة 
 ،19 كوفيد  جائحة  بني  الروابط  ويستكشف  الطبيعة،  القسم: 
يجادل  املناخية،  الطوارئ  حالة  يف  منها  املستفادة  والدروس 
 Hikaru كوماتسو   وهيكارو   Jeremy Rappleye رابيل  جريميي 
الرئيسية  Komatsuوإيفيتا سيلوفا Iveta Silova، يف مقاالتهم 
من  بداًل  الجامعية  الرفاهية  تؤكد  التي  الثقافية  املامرسات  أن 
الفردية قد أثبتت نجاحها خاًلل الجائحة، وستكون رضورية للنجاة من 
حالة الطوارئ املناخية، أربعة مقاالت تبني هذه الحجة وتنتقدها، 
استخدام   Pegram & Kreienkamp وكرينكامب  بيغرام  ويؤيد 
 Adams آدامز  ويجادل  العاملية،  التحديات  لفهم  التعقيد  نظرية 
باستخدام الزراعة املستدامة كمدخل تربوي للتعليم املستدام، 
أفكار  من  التحول  إىل   Molloy Murphy مرييف  مولوي  ويدعو 
اإلدارة، التي تفرتض أنه من املمكن السيطرة عىل الطبيعة، إىل 
نوراج  الخاص من  الجزء والعدد  الرعاية املتبادلة، ويختتم  عاًلقات 
تحديدها  تم  التي  الستة  املواقع  من  عنارص  مًعا  ينسج  مبقال 
املناخ،  أزمة  أوقات  يف  التعليم  يف  التفكري  إلعادة  دعوة  يف 
وعدم مواجهة العلم بشكل حاد، وطرق أخرى للمعرفة، لتطوير 
 McKenzie &( مدخل تعددي متعدد األوجه يهتم بتعقيد التعليم
Kwauk(.، وهذه النهاية هي أيًضا بداية للعدد الخاص القادم من 
 - الذي حررته هياًل لوتز  نوراج، “التعليم يف أوقات تغري املناخ” 
ويوريتا   .Heila Lotz-Sisikta and Eureta Rosenberg سيسيكتا 

.Eureta Rosenberg روزنربغ. ء

من  فصاًًل   29 عىل  نوراج  من  الخاص  العدد  يحتوي  عام،  بشكل 
66 شخًصا، ينتمون إىل مؤسسات مختلفة من جميع أنحاء  تأليف 
العامل، مبا يف ذلك الجامعات واملدارس واملنظامت املجتمعية 
واملجتمع املدين والقطاع الخاص، وتتناول الفصول كل مرحلة من 
وتركز  العليا،  الدراسات  إىل  األوىل  السنوات  من  التعليم  مراحل 
عىل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة مبا يف ذلك: األطفال، 
وأولياء األمور، واملعلمني، واإلداريني، وعامل الصناعة املبدعني، 

والقادة املؤسسيني، واملعلقني.

يجمع  إذ  املنهجيات،  من  متنوعة  مجموعة  املؤلفون  يستخدم 
السفر  لقيود  نظرًا  مبتكرة؛  طرق  باستخدام  البيانات  بعضهم 
والتباعد االجتامعي يف بعض الدول، وينرش آخرون أطرًا مفاهيمية 
من  جديدة  أشكال  إىل  الحاجة  يف  آخرون  يفكر  بينام  مألوفة، 
التغيريات  عمق  مدى  عىل  الضوء  ككل  العمل  ويسلط  النظرية، 
التعليمية  الحياة  عىل  التأثريات  قسوة  من  وبعض  التعليم،  يف 
يكون  قد  ما  بشأن  التأمل  يتخذها  التي  األشكال  وبعض  اليومية، 

ممكًنا يف التفكري يف أنواع مختلفة من العقود اآلجلة.

تُقرأ املقاالت يف هذا العدد الخاص من نوراج ككل؛ لتوضح كيف أن 
ومعقدة  متنوعة  الدولية  والتنمية  التعليم  يف  الطوارئ  حاالت 
عرب الدول والفئات االجتامعية املختلفة، وعىل الرغم من أنه من 
سيجدون  واملؤسسات  الناس  كان  إذا  ما  معرفة  ألوانه  السابق 
طريقة للتغلب عىل التحديات السياسية واالقتصادية واالجتامعية 
النظر واملامرسات  باالعتامد عىل وجهات  الجائحة،  التي تسببها 
تأماًلت  تقدم  املجلد  هذا  يف  الفصول  فإن  الجديدة،  التعليمية 
تكوينية تشري إىل أنه يتم إجراء تغيريات خطابية ومادية رئيسية، 
ويناقش تدخل الدولة اآلن حسب الحاجة لخلق قيمة عامة، وليس 
تصحيح إخفاقات السوق؛ هذا تحول كبري من العقيدة االقتصادية 
من  ألكرث  العامة  السياسة  يف  سادت  التي  الجديدة  الكاًلسيكية 
يف  عاملون  أنهم  عىل  املعلمني  إىل  اآلن  وينظر  عاًما،  أربعني 
واملجتمع؛  املحلية  للمجتمعات  أساسيون  وهم  الرعاية،  مجال 
وتجري  متييزها،  يتم  للعجر  السابقة  األوصاف  مع  واالختاًلف 
العقلية،  الصحة  مثل:  االنتشار،  واسعة  الضعف  أوجه  مناقشة 
بدالً  والرعاية  الجامعي  بالعمل  مطالب  مع  التعليم،  يف  والفقر 
الخاص  العدد  هذا  يف  الفصول  تجميع  يف  الفردي،  اللوم  من 
من نوراج، نأمل أن تلهم الناس لتحويل هذه األفكار الناشئة إىل 
ومؤسسات  جديدة  معيشية  وتجارب  للمامرسة،  جيدة  نظرية 
وإسكات  للحداثة  الحركية  اليوتوبيا  تكرار  عدم  مراعاة  مع  عادلة، 

تجارب كوفيد 19 يف التعليم.

شكر وتقدير:
العدد  هذا  تطوير  مشاركني  كمحررين  رسورنا  دواعي  من  كان 
الخاص من نوراج خاًلل العام املايض، وقد انبثقت الفكرة األولية 
 Centre for الدولية  والتنمية  التعليم  مركز  مدونات  سلسلة  من 
بعنوان:   )Education and International Development’s )CEID
وتم  2020م،  أبريل  يف  بدأت  التي  كوفيد،  زمن  يف  التعليم 
االسم  تحمل   اإلنرتنت  عرب  ندوة  خاًلل  من  أكرب  بشكل  تطويرها 
 NORRAG 2020م، وندوة عرب اإلنرتنت نفسه، عقدت يف سبتمرب 
كوفيد  فعل  “ماذا  بعنوان:  2021م،  أبريل  يف  عقدت   KIX EAP
ساهموا  الذين  املؤلفني  بعض  ضمت  والتي  والبحث؟”  للتعليم 
يف العدد الخاص من نوراج، نشكر العديد من زماًلء مركز التعليم 
والتنمية الدولية الذين جعلوا سلسلة املدونات ممكنة عىل مدار 
باإلضافة إىل ثاًلثة وستني  الثامنية عرش شهرًا املاضية،  األشهر 
بلطف  استجابوا  الذين  نوراج،  من  الخاص  العدد  هذا  يف  مؤلفا 
ملجموعة من التعليقات وردود الفعل التي تعد املقاالت للنرش، 
 Gemma Moss وجيني باركس Gemma Moss شكرا لجيام موس
ملراجعة مسودات مقدمتنا، وأخريًا، نود أن نشكر مويرا ف. فول، 
بريلينسيك،  وإميلني  جريهارد،  وبول  ديو،  دي  باسكييه  وأنوك 
 Moira V. Faul, Anouk Pasquier Di كانيلهاس،  لويس  وخوسيه 
 Dio, Paul Gerhard, Emeline Brylinski, José Luís Canêlhas

وبقية فريق نوراج عىل دعمهم خاًلل عملية التكليف واإلنتاج.

 

https://blogs.ucl.ac.uk/ceid/
https://blogs.ucl.ac.uk/ceid/2020/09/25/covidwebinar/
https://www.norrag.org/21-april-2021-kix-eap-webinar-what-has-covid-19-done-to-education-and-research/
https://www.norrag.org/21-april-2021-kix-eap-webinar-what-has-covid-19-done-to-education-and-research/
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التحول الرقمي يف إعداد املعلم: رحلة أكادميية 

امللكة رانيا للمعلمني

    نبيلة بشري، مديرة تطوير األعامل والرشاكة بأكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني. .     
    أسامة عبيدات، الرئيس التنفيذي ألكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني. .     

    روال سعيد - مديرة الربامج األكادميية بأكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني.

ملحة عامة:
 Queen Rania Teacher تم إطاًلق أكادميية امللكة رانيا للمعلمني
املعلمني  إلعداد  ربحية  غري  منظمة  وهي   ،)Academy )QRTA
رانيا  امللكة  جاًللة  قبل  من  األوسط  والرشق  األردن  يف  تعمل 
ويف  األردن  يف  املعلمني  لتمكني  2009؛  عام  يف  الله  العبد 
املاضية،  سنة  عرش  الثاًلثة  مدى  وعىل  املنطقة،  أنحاء  جميع 
دعم  خاًلل  من  التعليم  إصاًلح  لدفع  منوذًجا  األكادميية  قدمت 
املعلمني ومتكينهم باملهارات الاًلزمة، وتقدم األكادميية برامج 
أفضل  إىل  ومستندة  األدلة،  عىل  وقامئة  مبتكرة،  مهني  تطوير 

املامرسات الدولية، وأحدث البحوث يف هذا املجال.

يسلط هذا املقال الضوء عىل رحلة التحول الرقمي لـألكادميية، 
عىل  الضوء  تسليط  مع   ،)2022  :2020(  19 كوفيد  جائحة  خاًلل 
تلك  طوال  نشأت  التي  واإلنجازات  والتحسينات  والفرص  التحديات 

الفرتة.

خلفية:
بها  تظهر  التي  الطريقة  إصاًلح  عىل  الرقمي  التحول  يعمل 
املنظامت وتعمل وتتطور. كام يعرض التغيريات يف كيفية دخول 

)Cardoso & Vatolkina، 2021( .السوق وتقديم التسهياًلت

تؤمن األكادميية أن محو األمية الرقمية يجب أن يكون جزًءا ال يتجزأ 
من الكفاءات واملواضيع األساسية األخرى يف تعليم املعلمني 
يف القرن الحادي والعرشين، وقد حدد Starkey )2020( مستويني 
رئيسيني للتكيف الرقمي للمعلمني: أ( االستبدال والتعزيز؛ إذ يتم 
وب(  بالفعل،  املعلمون  يفعله  ما  لتعزيز  التكنولوجيا  استخدام 
التعديل وإعادة التعريف، إذ تدعم األدوات الرقمية املعلمني يف 
القيام مبامرسات ما كانوا ليتمكنوا من القيام بها لوال استخدام 
التدريس  أن تضمني مداخل   )Lunevich )2021 التكنولوجيا، واقرتح
الرقمي  التدريب  يعزز  املعلمني  إعداد  يف  واملبتكرة  اإلبداعية 
يف  الرقمية  للحلول  الثابت  االستيعاب  عىل  ويساعد  املتعمق، 

مامرسات الفصل الدرايس.

لوجه،  وجًها  الطرق؛  بكل  الجائحة  قبل  الربامج  تقديم  تم 
االفرتاضية،  التعلم  بيئة  الربامج  بعض  واستخدمت  واملختلطة، 
بينام اعتمد بعضها عىل أدوات تكنولوجيا التعليم املختلفة، ولكن 

مل يتم تقديم أي منها بالكامل عرب اإلنرتنت.

اإلنرتنت  عرب  التعلم  يف  كبرية  زيادة  إىل   19 كوفيد  أزمة  أدت 
يف  مبكرًا  قراًرا  األكادميية  اتخذت  لذلك  ونتيجة   ،)OECD, 2020(

برامج  وتطوير  اإلنرتنت  عرب  الحالية  برامجها  بنقل  2020م،  عام 
جديدة عرب اإلنرتنت.

تم عقد العديد من املناقشات وجلسات التطوير املهني املستمر 
بني أعضاء فريق األكادميية؛ لضامن أفضل تصاميم للربامج، وطرق 

تقديم التدريب عرب اإلنرتنت.
لخلق تجربة تعليمية متسقة وفعالة للمرشحني، وضامن استكامل 
البنية  عىل  بناًء  الجلسة  لهيكل  اإلنرتنت  عرب  والتعليم  التدريس 
بيئة  األكادميي  الفريق  واستخدم  املتاحة،  التكنولوجية  التحتية 

التعلم االفرتاضية الحالية للجلسات غري املتزامنة.

ولتحديد التحديات التي تواجه األكادميية أجرى الفريق استبيانات 
ومقاباًلت مع املوظفني من مختلف اإلدارات واملستويات اإلدارية، 
شعورهم  حول  متعمقة  رؤى  لتكوين  املرشحني،  مع  وكذلك 
النجاحات  أساس  الجهود  هذه  وكانت  الجائحة،  أثناء  واستجابتهم 

التي يجب اتباعها.

بحث تقييم التعلم عرب اإلنرتنت خاًلل جائحة كوفيد 19:
 1000 من  أكرث  رأي  األكادميية  استطلعت  2020م،  عام  يف 
مشارك من مختلف الفئات لقياس جودة برامجها عرب اإلنرتنت بعد 
املستمرة  الراجعة  التغذية  دورات  وفرت  وقد  الرقمي،  التحول 
واالجتامعات التأملية التي أجريت بني فرق األكادميية سجاًًل واضًحا 

لألداء وانعكاسات كافية عىل التجربة.

فريق  وأعضاء  املرشحني  من  كل  رضا  إىل  التقييم  نتائج  أشارت 
كانت هناك  اإلنرتنت، حيث  عرب  التعلم  برامج  جودة  األكادميية عن 
زيادة إيجابية يف مستويات املعرفة للمستفيدين من األكادميية.

وشملت التوصيات الرئيسية: إنشاء حل تقني شامل لربامج التعلم 
عرب  التعلم  مناذج  نطاق  وتوسيع  األكادميية،  يف  اإلنرتنت  عرب 
اإلنرتنت الخاصة بـاألكادميية إىل نهج أكرث دمًجا، وإنشاء دورات عرب 
اإلنرتنت لتغطية مواضيع وموضوعات إضافية؛ وتزويد املرشحني 
يف  والنظر  املهني؛  التطوير  بفرص  األكادميية  فريق  وأعضاء 
الحلول املتاحة عرب اإلنرتنت مبتطلبات بنية تحتية منخفضة لتلبية 

احتياجات املستخدمني املختلفة.

اإلجراءات املتخذة:
 عىل مدى السنوات الثاًلث املاضية، ركزت األكادميية عىل خطة 
تطوير  وهي:  رئيسية،  ركائز  أربع  عىل  القامئة  الرقمي  التحول 

منوذج برامج عرب اإلنرتنت، وإنشاء قسم التعلم اإللكرتوين، 

https://qrta.edu.jo/
https://qrta.edu.jo/
https://qrta.edu.jo/
https://qrta.edu.jo/
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للمؤسسة؛  املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  وتحديث 
والحلول؛  العمليات  ورقمنة  املطلوبة،  التغيريات  الستيعاب 
لتحقيق كفاءة أفضل، والركائز األربعة موضحة يف الشكل 1 أدناه:

الشكل 1: الركائز األربعة للتحول الرقمي التي اعتمدتها األكادميية.

منوذج برامج عرب اإلنرتنت، وقسم التعلم اإللكرتوين:
اإلنرتنت  عرب  التعلم  فرص  من  كل  يف  النشطة  املشاركة  أن  ُوجد 
ونتائج  أفضل  مشاركة  إىل  تؤدي  املتزامنة  وغري  املتزامنة 
 Fabriz,( فقط  لوجه  وجًها  الفصول  حضور  من  أفضل  أكادميية 
استجابت  وبالتايل   ،)Mendzheritskaya, & Stehle, 2021
خيارات  اعتامد  خاًلل  من   19 كوفيد  جائحة  الضطرابات  األكادميية 

التعلم االفرتاضية املتزامنة وغري املتزامنة.

عمل الفريق أيًضا عىل تحسني تطبيق املعلمني للتكنولوجيا أثناء 
تصميمهم، وتقييم تجارب التعلم من خاًلل:

• أنشطة التعلم املوجه عرب اإلنرتنت أثناء التدريب               املدريس؛ 
االفرتاضية  التعلم  تجربة  يف  االنخراط  عىل  املعلمني  ملساعدة 

للطاًلب بعد إغاًلق املدارس.
• دوائر القراءة االفرتاضية؛ الستكشاف اتجاهات التعليم الجديدة.

التكامل  مجال  يف  املعلمني  لتمكني  الرقمي؛  التعزيز  جلسات   •
التكنولوجي.

والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مناهج  أهمية  عىل  التأكيد   •
والرياضيات يف تعزيز االلتزام باالبتكار واإلبداع.

محاكاة  يف  املعلمني  ترشك  التي  االفرتايض  الواقع  محاكاة   •
بيئة صفية ديناميكية ومتحدية وأصلية.

واستناًدا إىل توصيات التقييم، طورت األكادميية: عمليات، وأطر، 
وسياسات، وإجراءات؛ لضامن جودة عالية للربامج وكفاءة العمل.

طورت األكادميية منوذًجا تعليميًّا مميزًا عرب اإلنرتنت موضًحا يف 
والرتبوية  املنهجية  القدرات  تعزيز  عىل  يركز  والذي   ،)2( الشكل 
يف  الجديدة  التقنيات  استخدام  من  لتمكينهم  املعلمني؛  لدى 

بيئة عملهم اليومية.

الشكل 2: منوذج األكادميية لتطوير الربامج

 )3( الشكل  يف  املوضحة  التعلم  دورة  توضح  ذلك،  غضون  ويف 
كيفية بناء املعرفة واملهارات تدريجيًّا، بدًءا من مرحلة “املقدمة” 
وتحدد  األهداف،  وتضع  خلفية،  وتوفر  املتعلم،  تستقطب  التي 
النتائج، ويتم اكتساب املعرفة خاًلل مرحلة “التعلم”، تليها مرحلة 
والحياة  املفاهيم  بني  روابط  إنشاء  يتم  عندما  “املشاركة”، 
املعرفة،  املتعلمون  يظهر  ذلك  بعد  التعلم،  لتعزيز  الحقيقية 
أحكاًما  ويصدرون  الحقيقية،  الحياة  مواقف  يف  “ويطبقونها” 
املرحلة  وتركز  أفضل،  تعلم  إىل  تؤدي  التي  اإلجراءات  بشأن 
املهنية،  املامرسات  عرض  عىل  والتأمل”  “املامرسة  النهائية 

والتفكري فيها.

 

الشكل 3: دورة التعلم.

رقمنة العمليات والحلول:
 Learning Management التعلم  إدارة  نظام  األكادميية  أطلقت 
للمتعلمني  وافرتاضية  آمنة  مساحة  أنشأ  والذي   ،)System )LMS
تعليمية  بيئة  التعلم  إدارة  نظام  ويدعم  املدربني،  مع  للتواصل 
تعزز  التي  الوسيطة  الهياكل  مع  األكادميي  للتقدم  شاملة 
التجمعات التعاونية عرب اإلنرتنت، والتدريب املهني، واملناقشات، 
والتواصل بني املستخدمني )Bradley, 2021(، كام تم تطوير نظام 
معلومات الطالب A Student Information System )SIS( للسامح 
للفريق بإدارة بيانات الطاًلب والدورات التدريبية بكفاءة، باإلضافة 
 Customer العماًلء  إدارة  نظام  األكادميية  استخدمت  ذلك  إىل 
مركزية  بيانات  قاعدة  إلنشاء   )Management System )CRM
 )Enterprise Resource Planning )ERP وتخطيط موارد املؤسسة
واملشرتيات،  املحاسبة،  مثل:  اليومية،  األعامل  أنشطة  إلدارة 
سلسلة  وعمليات  واالمتثال،  املخاطر،  وإدارة  املشاريع،  وإدارة 
التوريد، ويوضح الشكل )4( الحلول التي تم تطويرها واستخدامها 

وتنفيذها عىل مدى السنوات الثاًلث املاضية.

الشكل 4: الحلول املقدمة لرقمنة العمليات.
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البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات:
قام قسم تكنولوجيا املعلومات بتمكني الشبكة االفرتاضية الخاصة 
Virtual Private Network )VPN( للسامح للموظفني بالوصول عن 
بعد إىل املجلدات املشرتكة، وأنظمة املوارد البرشية، واملزيد، 
لاًلتصاالت  موحدة  منصة  وهو   -  Microsoft Teams استخدام  وتم 
األول  املقام  يف   -a unified communications )UC( platform
األعامل،  التصاالت  املشرتكة  القنوات  دمج  ألنه  األكادميية؛  داخل 
 instant واالجتامعات عرب اإلنرتنت، مبا يف ذلك: املراسلة الفورية
الصويت،  والربيد  والصوت،  املستخدم،  ووجود   ،)messaging )IM
ونقل امللفات، ومؤمترات الفيديو، ومؤمترات الويب، وتم ترحيل 
من  الوصول  لتسهيل  السحابة  إىل  اإلنرتنت  عرب  الطاًلب  امتحانات 
األكادميية  فريق  متكني  وكان  االستقطاب،  عملية  أثناء  مكان  أي 
للمساعدة  رضوريًّا  أمرًا  مختلفة  وأدوات  تطبيقات  استخدام  من 
 Microsoft :يف إدارة املهام وتفاعاًلت الفريق عرب تطبيقات، مثل

.Microsoft Teams و Zoom و SharePoint و Planner

بنية  بتنفيذ  الفريق  قام  املعلومات،  أنظمة  أمن  عىل  وللحفاظ 
تحتية عالية التوافر، مبا يف ذلك تحديثات خط اإلنرتنت، واملفتاح 
نظام  إنشاء  يف  يتمثل  آخر  تحد  ومثة  الحامية،  وجدار  األسايس، 
للدعم عرب اإلنرتنت، ولذلك تم نرش نظام تذاكر الدعم املستند إىل 

السحابة؛ لخدمة: احتياجات الفريق، واملرشح، وأصحاب املصلحة.
اليوم تم حل هذه التحديات، واألهم من ذلك أنها أنظمة تشغيل 

جيدة التنظيم، وتعمل بكفاءة.

إدارة التحول الرقمي:
النظام  مستوى  عىل  املصممة  واالبتكارات  التغيريات  حفزت 
2022، يف  2020 و  لتحسني األداء التحوالت التنظيمية بني عامي 
العامل  كوفيد  جائحة  اجتاحت  عندما   - 202م0  عام  يف  الواقع، 
التحول  “عام  بعنوان  لـألكادميية  السنوية  املراجعة  كانت   -
 Year اإلنجازات  “عام   2021 عام  ويف   ”Year of Transformation
يف  للمؤسسة  الناجحة  التحوالت  بسبب   ”of Achievements
وبناء  األداء،  وإدارة  واالعتامد،  اإللكرتوين،  والتعليم  العمليات، 
القدرات، أما بالنسبة لعام 2022م، فإن املراجعة السنوية تحمل 
التأثري  عىل  الضوء  وتسلط   ”Year of Impact التأثري  “عام  عنوان 

الشامل للربامج املقدمة.

الحفاظ عىل الصالح العام وتعزيزه:
وكجزء من خطة التحول الرقمي، كان تعزيز حضور األكادميية عىل 
تحقق  رئيسيًّا،  إسرتاتيجيًّا  هدفًا  واإلقليمي  الوطني  الصعيدين 
عىل  الرشاكات  وتعزيز  وشهرية،  أسبوعية  إخبارية  رسائل  بنرش 
للجلسات  تجارية  عاًلمة  وإنشاء  والعاملي،  اإلقليمي  الصعيدين 
 ،)QRTA Talk )QRTAlk بعنوان  لـألكادميية  الشهرية  املبارشة 
وتضم  األمور،  وأولياء  والطاًلب،  املعلمني،  تستهدف:  والتي 
متحدثني ضيوف من األردن وخارجها، وقد ُعقدت أكرث من 80 جلسة 

خاًلل السنوات الثاًلث املاضية.
يف  السنوي  منتداها  من  اإلنرتنت  عرب  نسخة  األكادميية  قدمت 
عام 2021م، بعنوان: “مهارات التعلم املكتسبة يف زمن كوفيد 
الجانب   - يومني  استمر  -الذي  اإلنرتنت  عرب  املنتدى  وأظهر   ،”19
اإليجايب للوباء من خاًلل تسليط الضوء عىل مهارات التعلم التي 
عىل  املنتدى  وحصل  الصعبة،  الفرتة  تلك  خاًلل  الطاًلب  اكتسبها 

أكرث من 7.050 تسجياًًل من أكرث من 52 بلًدا.

اإلنرتنت  عرب  املفتوحة  الضخمة  الدورات  بأهمية  منها  وإميانًا 

عىل  انفتاحها  أي   -  )Massive Open Online Courses )MOOCs
الجمهور، وعدم وجود حواجز مالية وجغرافية وثقافية، وتحسني 
 )Aljaraideh, 2019( املجال االجتامعي من خاًلل التفاعل بني الطاًلب
التعلم  إدارة  نظام  2021م  العام  نفس  يف  األكادميية  أطلقت   -
مجانية  اإلنرتنت  عرب  مفتوحة  ضخمة  دورات  وطورت  بها  الخاص 
مفتوحة  ضخمة  دورات  سبع  إنشاء  تم  املعلمني،  احتياجات  تلبي 
عرب اإلنرتنت، تغطي مواضيع مختلفة؛ مبا يف ذلك: إدارة الفصول 
واالبتكار  السلوك،  وإدارة  األمية،  ومحو  االفرتاضية،  الدراسية 
وريادة األعامل يف التعليم، والتاميز، والرفاهية، وِفرَق البيانات؛ 

لتحسني تعلم الطاًلب للقادة.

نقطة تحول:
إقليميًّا  األكادميية  توسعت  سابًقا،  املذكور  للتحول  ونتيجة 
لخدمة  الرشاكات  لتعزيز  ونهجها؛  اإللكرتونية  برامجها  خاًلل  من 
أغراض مختلفة، مثل: تصميم الربامج، وتنفيذها، والبحث. وتشمل 
وجامعة   ،College London جامعة  األكادميية:  رشكاء  قامئة 
Connecticut، وجامعة Columbia، وكلية الدراسات العليا للرتبية 
 ،Harvard Graduate School of Education هارفارد  بجامعة 
املدارس  ومبادرة  املانحني،  ومجتمع  والتعليم،  الرتبية  ووزارات 

الرقمية، واملنظامت التعليمية، واملدارس، وغريها.

باإلضافة  وتحسينها؛  إصاًلحها  خاًلل  من  برامجها  األكادميية  غريت 
املهني  والتطوير  التعلم  تصور  إلعادة  تصميمها  إعادة  إىل 
التي  التحديات  توقع  يف  مرنة  األكادميية  وكانت  للمعلمني، 
نشأت بني عامي 2019م: 2021م واالستجابة لها، مع الحفاظ عىل 

وفائها بإسرتاتيجيتها الشاملة.
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مواجهة جائحة كوفيد 19 وتداعيتها عىل األطفال

    محمد عادل قاسم: مدرس، كلية الرتبية، جامعة حلوان. .     
    عبد الله عامرة: باحث باملجلس العريب للطفولة والتنمية. .     

    إميان باهي: مدير قسم اإلعالم، املجلس العريب للطفولة والتنمية.

التعليمية  النظم  استقرار  تهديد  يف   19 كوفيد  جائحة  تسببت 
بصورة كبرية منذ بدايتها وحتى اآلن، وقد أدت هذه الجائحة إىل 
والتمويل  اإلنفاق  سياسات  توجيه  وإعادة  الدول،  سياسات  تغري 
نحو سد االحتياجات األساسية للشعوب من: ماء، وغذاء، ولقاحات، 
التعليم؛  عىل  اإلنفاق  معدالت  وتقلصت  صحية،  ورعاية  وأدوية، 
عىل  التعليمية  املؤسسات  وجميع  املدارس  الدول  أجربت  بل 
مارس   28 فحتى  القاتل.،  الفريوس  هذا  انتشار  من  للحد  اإلغاًلق؛ 
2020، تسببت جائحة كوفيد 19 يف انقطاع أكرث من 1.6 مليار طفل 
وشاب عن التعليم يف 161 بلًدا، أي ما يقرب من %80 من الطاًلب 
 )world bank, 2022( العامل  مستوى  عىل  باملدارس  امللتحقني 
منهم حوال 86 مليون متعلم انقطعوا عن الدراسة حضوريًّا يف 

 )UNESCO, 2020( .مدارس املنطقة العربية

التحول يف سياسات الدول من اإلنفاق عىل التعليم إىل 

محاولة الخروج من األزمة:

يف  الدول  جميع  عىل  سلبًا  أثرت  قد  الجائحة  أن  من  الرغم  عىل 
ألخرى؛  منطقة  من  تفاوتت  أيًضا  اآلثار  هذه  أن  إال  كافة،  املجاالت 
فلقد أثرت األزمة تأثريًا حادًّا عىل معدالت الفقر وعدم املساواة 
عىل مستوى العامل، وبخاصة يف منطقة الرشق األوسط والعامل 
الاًلجئني  ومشاكل  األهلية  الحروب  يعاين  زال  ما  الذي  العريب، 
التي مرت بها  االقتصادية  األزمات  باإلضافة إىل  يف بعض دوله، 
يف  العربية  الدول  سياسات  فتوجهت   ،)United Nations, 2022(
الخروج من هذه األزمة  التعليم ومتويله إىل  املنطقة من دعم 
االقتصادية التي عصفت بها وبحاجات شعوبها األساسية من أكل 
وأصبح  التعليم  أهمل  وبالتايل  صحية،  ورعاية  وملبس  ومرشب 
الوصول إىل التعليم حكرًا عىل طبقة اجتامعية واقتصادية دون 
أخرى، فاألرس ذوي الدخل املنخفض الذين ال ميتلكون املتطلبات 
حرمت  قد  بعد  عن  التعليم  إىل  للوصول  األساسية  التكنولوجية 

 )OECD, 2020( .متاًما من الوصول إىل الفرص التعليمية

األطفال كانوا أكرث الفئات تأثرًا بتداعيات هذه الجائحة:

هذا  لتداعيات  عرضة  الفئات  أكرث  هم  األطفال  بات  ولألسف 
الفريوس، فالواقع هم كانوا أقل عرضه لإلصابة به، ولكنهم هم 
أكرث الفئات ترضًرا من تداعياتها السلبية عىل حياتهم املستقبلية، 
من  فجأًة  ُمنعوا  إذ  واقتصاديًّا؛  وثقافيًّا،  واجتامعيًّا،  تعليميًّا، 
الجد والجدة، والذهاب  الذهاب إىل املدارس، والحضانات، وزيارة 
إىل النوادي، وُدور السينام، أو مامرسة الرياضة، وحدث لهم ما 
يشبه الصدمة؛ مام أدى إىل ارتباك األطفال، من جرَّاء جلوسهم 
مييل  بطبيعته  والطفل  حركة،  دومنا  طويلٍة  لفرتاٍت  البيوت  يف 
إىل كرثة الحركة وبخاصة يف املراحل العمرية األوىل؛ وقد أدى 
حالة  انترشت  وقد  الوالدين،  مع  الدائم  صدامه  إىل  بدوره  هذا 

األمور  هذه  أدت  وقد  البيوت،  يف  والعنف  العصبية  حاالت  من 
 United Nations,( األطفال  بني  متباينة  َمرَضيَّة  حاالت  انتشار  إىل 
2022(، كحاالت االنطواء والعزلة، وعدم رغبتهم يف التواُصل مع 
صعبة،  اكتئاب  حالة  يف  ودخولهم  أرستهم  وأفراد  أصدقائهم 
التي  اإللكرتونية  األلعاب  عىل  يعكفون  آخرون  أطفال  راح  بينام 
قد تنطوي عىل العنف، والقتل، والرسقة، والخديعة؛ مام يرسخ 
عىل  واضحة  بصورة  هذا  وانعكس  العنف،  ثقافة  نفوسهم  يف 
تعاماًلتهم مع أفراد عائلتهم، كام أثر بشكل واضح عىل التحصيل 

)Alzarra, 2020( .الدرايس، ومذاكرتهم

بن  العزيز  عبد  األمري  املليك  السمو  صاحب  عنه  تحدث  ما  وهذا 
الطفل  19 وحقوق  العزيز يف مؤمتر جائحة كوفيد  بن عبد  طاًلل 
تلك  إىل  أشار  حني  فرصة،  إىل  أزمة  من  2020م:  نوفمرب  يف 
الدولية  التقارير  إن  قائاًًل:  املسبوقة،  غري  اإلنسانيَّة  الكارثة 
واإلقليمية أوضحت أن هناك صورة مقلقة وضبابية حول التداعيات 
تعطيل  فهناك  األطفال،  عىل  واالجتامعية  والتعليمية  الصحية 
وفيات  نَِسب  ارتفاع  خطر  مع  والتطعيامت،  الصحية  الخدمات  يف 
عودة  مع  التعليمية  العملية  توقف  واحتاملية  ع،  الرُّضَّ األطفال 
املوجة الثانية من جائحة كورونا؛ مام يعني العودة إىل التعليم 
عن بُعد، وهو أمر يجلب العديد من التحديات يف دول عدة، لعدم 

 )ACCD, 2020( .توافر ُمقوِّمات البنية التكنولوجية

أهمية دور املؤسسات املحلية واإلقليمية والدولية يف 

تنمية التعليم وحقوق األطفال:

كان من الرضوري أن يكون هناك دور للمؤسسات غري الحكومية، 
من خاًلل توفري برامج إمنائية وإثرائية لألطفال املترضرين من هذه 
الجائحة، ومن هنا تبحث هذه الورقة يف إحدى هذه املؤسسات 
وهو املجلس العريب للطفولة والتنمية، وهو منظمة عربية غري 
حكومية، مقرها القاهرة، أُسست عام 1987م، مببادرة من صاحب 
مجال  يف  وتعمل  العزيز،  عبد  بن  طاًلل  األمري  املليك  السمو 
الطفولة برئاسة صاحب السمو املليك األمري عبد العزيز بن طاًلل 

 )ACCD, 2022( .بن عبد العزيز

األطفال  ألوضاع  دراسته  يف  علميًّ  منوذًجا  املجلس  تبنى  وقد 
معالجته  يف  وكذلك  الجائحة،  هذه  ظل  يف  العريب  الوطن  يف 
هذا  املجلس  تبني  وقد  ومشاريعه،  مبادراته  عرب  األوضاع  لهذه 
الحكومية،  املؤسسات  من  العديد  فيه  شاركت  الذي  النموذج 

واألهلية املحلية، والدولية، والعاملية

.
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أزمة كورونا وتداعيتها عىل األطفال:

بالتسلسل املنطقي  باعتامد منوذج علمي يتسم  قام املجلس 
رئيسية،  محاور  أربعة  عىل  فيه  اعتمد  وأهدافه،  خطواته  يف 
ثم  الوعي،  بنرش  فاهتم  اآلخر،  عىل  ويعتمد  منها  كل  يتكامل 
تنمية املعرفة، ثم بناء الرشاكات، ودعم املرشوعات واملبادرات، 
يف  الطفل  قضايا  يف  املشاركة  نحو  املؤسسات  إرشاك  ثم 

مجتمعاتهم وتوجيهها، وهذا النموذج هو: 

الشكل  1 : منوذج املجلس العريب للطفولة والتنمية يف مواجهة 
جائحة كورونا.

وميكن رشح هذا النموذج واملجهودات واألنشطة التي متت يف 
 )ACCD, 2020( :كل محور كام ييل

1( نرش الوعي: 

عىل  توعية  حملة  والتنمية  للطفولة  العريب  املجلس  أطلق 
#حامية-أطفالنا-من- هاشتاج  تحت  االجتامعي،  التواصل  مواقع 

كورونا، منذ مارس2020م، ويدعو من خاًللها الجميع: )الحكوماٍت، 
واملؤسساٍت األهليًة، والجمهور( إىل التعاون لتجاوز هذه األزمة، 
هذا  انتشار  وقف  أجل  من  وااللتزام  املسئولية  بروح  والعمل 

الفريوس. 

2( تنمية املعرفة:

  وجد املجلس يف نرش الندوات ودعوة األطراف املعنية وسيلة 
عىل  املؤسسات  ويساعد  األزمة،  بهذه  املعرفة  لتنمية  مهمة 
من  العديد  بتنظيم  فقام  األطفال،  عىل  مخاطرها  مواجهة 
الندوات، متثلت يف: ندوة الدعم النفيس لألطفال يف ظل جائحة 
كورونا؛ املنعقدة يف 5 مايو 2020م، والتي أكدت أهميَة حامية 
األطفال صحيًّا ونفسيًّا، والحد من تنامي العنف األرسي خاًلل فرتة 
والتعامل  الرتبية،  مفاهيم  حول  رسائل  وتوصيل  املنزيل،  العزل 

اآلمن.

كام تم عقد ورشة عمل التعاطي اإلعاًلمي لتداعيات جائحة كورونا 
اتحاد  مع  بالتعاون  2020م،  يوليو   15 يف  الطفل؛  حقوق  عىل 
وكاالت أنباء دول منظمة التعاون اإلساًلمي )يونا(، وأكدت الورشة 
جائحة  تداعيات  ملواجهة  الوعي  زيادة  يف  اإلعاًلم  دور  أهمية 

كورونا.
كام تم تنظيم ندوة “تنامي ظاهرة العنف يف املجتمعات العربية 
بتأثري جائحة  العنف  تنامي  أكد املجلس  إذ  كورونا؛  أزمة  ظل  يف 
املؤسسية  األطر  تعزيز  أهمية  إىل  املجلس  وأشار   ،19 كوفيد 
سياسات  وإصاًلح  االقتصادي،  الضعف  من  والحامية  والترشيعية، 
الحامية االجتامعية، والحامية من أثر النزاع املسلح، والحامية من 

اإلرهاب والحد منه؛ للحد من جوانب العنف لهذه الجائحة.

3( تنمية الرشاكات: 

العاًلقة،  ذات  املؤسسات  من  عدٍد  مع  رشاكات  املجلس  طور 
إميانًا بأهمية الرشاكات يف هذه الفرتة العصيبة؛ فقد تم تطوير 
الاًلجئني  لشئون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  مع  رشاكة 
)UNHCR(، وقدم املجلس العريب للطفولة والتنمية تربًعا مببلغ 
السامية  للمفوضية  أمرييك(  دوالر  ألف  )خمسني  دوالر  ألف   50
لألمم املتحدة لشؤون الاًلجئني )UNHCR(؛ لدعم األطفال الاًلجئني 
غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم يف ظل جائحة كورونا 

كوفيد 19 يف جمهورية مرص العربية.

كام تم تطوير رشاكة أخرى مع منظمة األمم املتحدة للطفولة 
تربًعا  والتنمية  للطفولة  العريب  املجلس  قدم  إذ  )اليونيسف(: 
ملنظمة  أمرييك(  دوالر  ألف  )خمسني  دوالر  ألف   50 مببلغ 
والشباب  اليافعني  مشاركة  “تعزيز  مرشوع  لدعم  اليونيسف 
ملواجهة جائحة كوفيد ١٩”، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة 

يف جمهورية مرص العربية. 

تطوير  عىل  املجلس  حرص  عربية،  إقليمية  مؤسسة  وبصفته 
لتثقيف  إعاًلمية  حملة  وأطلق  العربية،  الدول  جامعة  مع  رشاكة 
االجتامعي  التواصل  وسائل  استخدام  كيفية  حول  األطفال 

والتكنولوجيا الحديثة بأمان أثناء جائحة كوفيد 19.

4( تنفيذ املشاريع وتحفيز املنظامت عىل املشاركة يف 

مواجهة األزمة واسترشاف املستقبل: 

يف  متمثلًة  وتنفيذيًة  وسياسيًة  علميًة  أذرًعا  املجلس  ميتلك 
املؤسسات  مع  ورشاكاته  وسياساته  العريب،  اإلقليمي  طابعه 
العاملية، ومتويله للعديد من املرشوعات داخل مرص، ويف أنحاء 
الجانب  إلثراء  التشجيعية  الجوائز  وعمل  كافة،  العريب  الوطن 

املعريف يف موضوع ما يخص األطفال وحقوقهم.

املعنية  األهلية  املؤسسات  لتحفيز  املجلس  من  محاولة  ويف 
فريوس  خطر   مواجهة  يف  املشاركة  عىل  الطفولة  بقضايا 
السمو  صاحب  برعاية  املجلس  وأعلن  األطفال،  19عىل  كورونا 
املليك األمري عبد العزيز بن طاًلل بن عبد العزيز آل سعود؛ رئيس 
التقدم  باب  فتح  عزمه  عن  والتنمية،  للطفولة  العريب  املجلس 
للجمعيات األهلية ومنظامت املجتمع املدين العاملة يف مجال 
تبلغ  املجلس،  من  مساهمة  عىل  للحصول  مرص  يف  الطفولة 
دعم  وتستهدف  مرصي،  جنيه  ألف  ثاًلمثائة  املساهمة  قيمة 
جهود ثاًلث جمعيات ومنظامت مرصية يف مجال مواجهة فريوس 
كورونا؛ لحامية األطفال ودعمهم أثناء األزمة، وبالفعل فازت ثاًلث 
واألنشطة،  املرشوعات  هذه  تنفيذ  مقابل  يف  بذلك  مؤسسات 

ليستفيد بها األطفال يف مناطق مختلفة.

الدروس املستفادة، ونتائج تطبيق هذا النموذج: 

يف  والتنمية  للطفولة  العريب  املجلس  منوذج  تطبيق  أثناء 
التي  سياقات مختلفة ويف هذه األزمة، أدت القضايا والتحديات 

https://www.arabccd.org/
https://www.arabccd.org/
https://www.arabccd.org/
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هذه  عىل  التغلب  يف  املجلس  تساعد  آليات  تبني  إىل  أثريت 
التحديات وتطويرها اآلن ويف املستقبل، ويتم عرض هذه القضايا 
والتحديات التي تشري إىل الجهود واآلليات التي ساعدت املجلس 

عىل تجاوزها:

ووجود  التحتية،  البنية  مستوى  تدىن  األول:  التحدي   )1

األماكن الجغرافية النائية يف كثري من الدول العربية:

بسبب  نائية  جغرافية  أماكن  ووجود  التحتية،  البنية  ضعف  أدى 
يف  صعوبة  إىل  العربية  الدول  ملعظم  الشاسعة  املساحات 
بعمل  املجلس  قام  ولذلك  اإلنرتنت؛  إىل  املؤسسات  وصول 
مراكز  من  مجموعة  تزويد  خاًلل  من  املشكلة  هذه  ملعالجة  آلية 
التكنولوجية  التحتية  البنية  عىل  تحتوي  التي  االجتامعات 
إىل  الوصول  لتوفري  مشاركة؛  دولة  كل  يف  الاًلزمة  األساسية 

اإلنرتنت مع اتخاذ تدابري التباعد الصحي كافة.
األنشطة  عن  الرضا  نسب  انخفاض  الثاين:  التحدي   )2

االفرتاضية عرب اإلنرتنت:

والفعاليات  واألنشطة  االجتامعات  من  التحول  أن  املجلس  الحظ 
إىل  أدى  االفرتاضية  االجتامعات  إىل  الواقع  يف  واملؤمترات 
يقدمها؛  التي  واألنشطة  الربامج  بشأن  الرضا  نسبة  انخفاض 
الفتقاد التفاعل املبارش، وألن إدارة األنشطة والفعاليات كالندوات 
يف  قبلت  جديدة،  ثقافة  مبثابة  كانت  اإلنرتنت  عرب  املؤمترات  أو 
من  مجموعة  بعمل  املجلس  قام  لذلك  للتغيري،  مقاومة  البداية 
املنتديات؛ لتشجيع التواصل، وزيادة التفاعل، وضامن االستمرارية 
حول  معها  والتفاعل  لها،  واالستجابة  األفعال  ردود  تلقي  يف 

األنشطة االفرتاضية التي قدمها.

3( ًالتحدي الثالث: مشكاًلت ما قبل جائحة كوفيد 19:

نتجت  مشكاًلت  كورونا  جائحة  قبل  العربية  املنطقة  تعاين  كانت 
عن ثورات الربيع العريب والحروب يف بعض الدول، ووجود أطفال 
محل  املناطق  من  مجموعة  يف  باملوت  مهددين  الجئني  وأرس 
واالجتامعية،  االقتصادية  النظم  ضعف  إىل  ذلك  وأدى  النزاع، 
وأثرت عىل معدالت الدخل لدى األفراد، وأدى إىل زيادة معدالت 
الفقر والترسب من املدرسة لدى األطفال للعمل يف حرف أخرى 
ملساعدة األرس الفقرية؛ كل ذلك أدى إىل تحوالت يف العوامل 
إىل  املجلس  دفع  مام  املنطقة،  يف  واالقتصادية  االجتامعية 
الجهات  مع  رشاكات  وبناء  مشاريع،  ومتويل  بروتوكوالت،  توقيع 
املحلية واإلقليمية كافة؛ لتوحيد الجهود والحد من هذه الظواهر 

السلبية. 
 

. 
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القسم األول:

عدم املساواة
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املساواة  عدم  عىل   19 كوفيد  تداعيات  بعض 

التعليمية

فرانسيس ستيوارت ، ، أستاذ متفرغ، جامعة أكسفورد، اململكة املتحدة.        
frances.stewart@qeh.ox.ac.uk    

امللخص:

 19 لكوفيد  املتكافئ  غري  للتأثري  املراجعة  هذه  تظهر 
بينها،  وفيام  الدول  داخل  التعليم  يف  املساواة  عىل 
كرد  األعىل  الجودة  ذات  البديل  التدريس  تقديم  وكان 
أن  حني  يف  الغنية،  الدول  يف  املدارس  إلغالق  فعل 
األكرث  األرس  بني  أسوأ  كانت  منه  االستفادة  عىل  القدرة 
والتلفزيون  اإلنرتنت  إىل  الوصول  محدودية  بسبب  فقرًا؛ 
يكون  وقد  الوالدين،  دعم  وقلة  املحمولة،  والحواسيب 
طويلة  آثار   19 لكوفيد  املتكافئ  غري  التعليمي  للتأثري 
الفقرية. واألرس  الدول  من  األطفال  آفاق  عىل  املدى 

الكلامت املفتاحية: 

عدم املساواة.
كوفيد 19.

التعليم.
املدارس.

بشكل  االجتامعية  العدالة  أبعاد  من  مهامًّ  بعًدا  التعليم  يعد 
خاص، وعىل الرغم من كونه ليس عنرًصا حيويًّا يف حد ذاته، إمنا 
عنرٌص مركزيٌّ يف ازدهار اإلنسان؛ ووسيلة ميكن أيًضا من خاًللها 
يزيد  أنه  ذلك  من  واألهم  األخرى،  الحاسمة  القدرات  تحقيق 
عدم  ولعل   – االجتامعية  العدالة  ويحقق  الصحة،  ويحسن  الدخل، 
عىل  والحصول  والكليات،  املدارس  إىل  الوصول  يف  املساواة 
جودة التعليم يف هذه املؤسسات – يعد عاماًًل رئيسيًّا يف إحداث 
أمد عدم املساواة الرأسية وإطالتها )بني األفراد( واألفقية )بني 

املجموعات( يف التوظيف والدخل والعديد من جوانب الصحة.

وقد كان لكوفيد 19 تأثري كبري عىل التعليم، وتم إغاًلق املدارس 
2020م، وبالتحديد  يف معظم الدول ملدة ستة أشهر يف عام 
من   80٪ من  أكرث  أن  إىل  التقديرات  وأشارت  2020م،  مارس  يف 
تأثروا  قد  العامل  أنحاء  جميع  يف  باملدارس  امللتحقني  األطفال 
يف  البديل  التدريس  توفري  وتم  واإلغاًلق،  اإلقفال  بعمليات 
اإلنرتنت،  عرب  التفاعيل  التدريس  ذلك:  يف  مبا  متنوعة،  أشكال 
وإلقاء الدروس عىل التلفزيون، والراديو، وأحيانًا تقديم األنشطة 

املصاحبة للدروس عرب هذه الوسائل.

وبينام أثَّر اإلغاًلق العاملي للمدارس عىل الطاًلب، وفًقا ملستوى 
دخل أرسهم، كانت األرس والدول منخفضة الدخل هي األكرث ترضًرا، 
التعليم  يف  املساواة  عدم  إىل  التأثري  هذا  امتد  عام  وبشكل 

داخل الدول وفيام بينها بسبب:

1. عدم املساواة يف املرافق الاًلزمة للوصول إىل أشكال بديلة 
الذكية،  والهواتف  الحاسب،  وأجهزة  اإلنرتنت،  مثل:  التدريس،  من 

وأجهزة التلفزيون، والراديو.

2. عدم املساواة يف قدرة الوالدين عىل دعم التعليم املنزيل، 
لهم  املتاح  والوقت  تعليمهم،  ملستوى  وفًقا  تتفاوت  والتي 

للمساهمة يف تعليم أطفالهم.

إغاًلق  من  تبعه  وما   19 لكوفيد  النطاق  واسع  السلبي  التأثري   .3
تأثري  له  كان  بدوره  والذي  والدخل،  التوظيف  عىل  للمدارس 
عىل  التأثري  ألن  األطفال؛  تعليم  عىل  متكافئ  وغري  مبارش  غري 
التوظيف والدخل كان بحد ذاته غري متساٍو بني األرس واملجموعات؛ 
وألن االنخفاض يف دخل األرسة له تأثري أكرب عىل تعليم األطفال 
أو  الكفاف  مستوى  عند  بالفعل؛  منخفضة  الدخول  تكون  عندما 

بالقرب منه.

مداها  أن  إال  املتكافئة،  غري  التأثريات  انتشار  من  الرغم  عىل 
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يختلف عرب الدول بسبب االختاًلفات يف طول الفرتة الزمنية التي 
أغلقت فيها املدارس، وطبيعة التدريس البديل، والدعم املقدم 
الدول  أيًضا بني  اآلثار االقتصادية  تباينت  للطاًلب، عاًلوة عىل ذلك، 
وفًقا لطول القيود املفروضة عىل األنشطة االقتصادية وشّدتها، 
 19 كوفيد  عن  الناتج  االقتصادي  لاًلنكامش  املبارشة  غري  واآلثار 
يف الدول األخرى، والسياسات الحكومية )ومانحي املساعدات( 
للحفاظ عىل الدخل، وفيام ييل أوضح هذه النقاط ببعض البيانات 

العامة، وبعض األدلة من دول معينة.

نظرة عامة عىل البيانات العاملية:
إغاًلق املدارس:

لقد أثر كوفيد 19 عىل كل بلد يف العامل، بعضها أسوأ بكثري من 
ففي  املدارس،  إغاًلق  هو  العاملي  شبه  الفعل  رد  وكان  اآلخر، 
)82.5 ٪ من  تأثر 1.471 مليون طفل  2020م،  الذروة بنهاية مارس 
املسجلني(، وتم فتح املدارس تدريجيًّا بعد ذلك، وبحلول 24 مايو 
الدول،  مستوى  عىل  املدارس  فقط  دولة   24 أغلقت  2021م، 
ال  وهو  طالب؛  مليون   211 إىل  املترضرين  األطفال  عدد  وانخفض 

يزال رقاًم كبريًا.

جدول ١. إغاًلق املدارس خاًلل كوفيد ١٩

التاريخ

 عدد الدول
 التي أُغلقت

 فيها
 املدارس

 عىل مستوى
الدولة

 عدد األطفال
 املترضرين،

باملليون

 النسبة
 املئوية
 لألطفال

 امللتحقني
 باملدارس

 الذين تأثروا
 بإغاًلق

املدارس

31 مارس 
2020م

1641,47182,5

6 يونيه 
2020م

10791952,5

9 سبتمرب 
2020م

4080946,2

12 نوفمرب 
2020م

2322412,8

29 مارس 
2021م

4020511,7

24 مايو 
2020م

2421112

Source: UNESCO, 2021.

التدريس البديل:
بعد إغاًلق املدارس تم تبني مجموعة متنوعة من طرق التعليم 
البديلة، مبا يف ذلك التدريس التفاعيل عرب اإلنرتنت، واستخدام 
التلفزيون أو الراديو، وأحيانًا توصيل املواد التعليمية شخصيًّا أو 

الدول  يف  املوارد  حيث  من  األسوأ  املدارس  تقدم  ومل  بالربيد، 
 Human Rights Watch,( اإلطاًلق.  عىل  البديل  التدريس  الفقرية 

)2020

فاعلية  األكرث  البديل   - اإلنرتنت  عرب  التفاعيل  التعليم  توفري  تم 
املدارس  قبل  من  أسايس  بشكل   - لوجه  وجًها  التدريس  عن 
اتصااًل  التاًلميذ إىل هذا يتطلب  ذات املوارد األفضل، وكان وصول 
الدول  يف  اإلنرتنت  إىل  الوصول  واقترص  باإلنرتنت،  الجودة  عايل 
حني  يف   ،)16.3٪( بلغت  األطفال  من  أقلية  عىل  الدخل  منخفضة 
اقترص الوضع التايل األفضل - الدروس عىل التلفزيون - أيًضا عىل 
األرس  من   19٪ فقط  تلفزيون،  جهاز  متتلك  التي  األرس  من  أقلية 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  اإلنرتنت  إىل  الوصول  إمكانية  لديها 
مقارنة بـ ٪89 يف أمريكا الشاملية، وتظهر البيانات فجوة مامثلة 
يف ملكية التلفزيون )الجدول 2(، ويف كل حالة، مل يتمكن أطفال 
األرس الفقرية من الحصول عىل هذه البدائل، وعىل الرغم من أن 
الوصول إىل الراديو يف الدول الفقرية أكرب بكثري من الوصول إىل 
التلفزيون، إال أن العديد من األشخاص الذين يعانون فقرًا مدقًعا ال 

ميتلكون جهاز راديو.

وجودته  البديل  التدريس  إىل  الوصول  توزيع  تم  لذلك،  ونتيجة 
أجريت  دراسة  وجدت  فقد  وداخلها،  الدول  عرب  متساٍو  غري  بشكل 
وماًلوي،  إثيوبيا،   – الصحراء  جنوب  إفريقيا  يف  دول  أربع  عىل 
إمكانية  لديهم  األطفال  نصف  من  أقل  أن   - وأوغندا  ونيجرييا، 
الوصول إىل الراديو أو التلفزيون أو تطبيقات التعلم عرب الهاتف 
املحمول، وانخفضت االتصاالت بني الطاًلب واملعلمني إىل ٪17 أثناء 
الجائحة )Josephson et al., 2020(، وذَكََر أطفال يف بوركينا فاسو 
 Human Rights( الكهرباء  نقص  بسبب  التعلم  من  ُحرموا  أنهم 
الكاريبي  البحر  ومنطقة  الاًلتينية  أمريكا  ويف   ،)Watch, 2020
أشارت التقديرات إىل أن ثاًلثة أرباع األطفال يف املدارس الخاصة 
الذي متكن  الوقت  التعلم عن بعد، يف  الوصول إىل  متكنوا من 
 UNICEF,( .فيه نصف األطفال يف املدارس العامة فقط من ذلك

)2020a

قدرت اليونيسف أنه بالنسبة للدول النامية، كان أكرث من ٪70 من 
الذين مل يتم الوصول إليهم عن طريق التعلم عن بعد تقع يف 
الـ ٪40 األدىن من توزيع الدخل، بينام كان أكرث من ثاًلثة أرباعهم 
يف املناطق الريفية )UNICEF, 2020b(، وأشار تحليلهم إىل أن 
األطفال من األرس الفقرية للغاية – من أرس املهاجرين والسكان 
األصليني عىل وجه الخصوص – قد ال يستأنفون التعليم بعد إعادة 
فتح املدارس )UNICEF, 2020a(، وأفادت دراسة مسحية لحقوق 
الوسطى  إفريقيا  العديد من األطفال يف جمهورية  أن  اإلنسان 
اإلغاًلق  فرتة  خاًلل  تعليم  أي  يتلقوا  مل  ومدغشقر  والكونغو 
الفتيات بشدة بشكل  تأثرت  )Human Rights Watch, 2020(، وقد 
الذكور، وكثريًا  الذهاب إىل منازل املعلمني  خاص؛ ألنهن يخشني 
ما كان لديهن واجبات منزلية، وقد حدد معلم من منطقة منخفضة 
الدخل يف املغرب أن ٪10 عىل األكرث من األطفال يشاركون يف 
 Human( متعلمون  آباء  لديهم  الذين  وبخاصة  بعد،  عن  التعلم 
Rights Watch, 2020(، وال تقترص أوجه عدم املساواة هذه عىل 
نتائج دراسة مسحية  إنجلرتا وويلز، أظهرت  الدول الفقرية؛ ففي 
أن أربعة أخامس املدارس التي تضم أفقر تاًلميذ ليس لديها ما 
يكفي من األجهزة وإمكانية الوصول إىل اإلنرتنت لضامن استمرار 

)Teachfirst, 2020( .التعلم لجميع التاًلميذ املعزولني ذاتيًّا

الدول  يف  التعليم  لوزارات  مسحية  دراسة  نتائج  كشفت  كام 
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 UNESCO et al.,( النامية تفاوتات واضحة يف االستجابة عرب الدول
:)2020

• طلبت %90 من الدول ذات الدخل املرتفع من املعلمني االستمرار 
ذات  الدول  من  فقط   60٪ مقابل  يف  اإلغاًلق،  أثناء  العمل  يف 

الدخل املتوسط، ٪39 من الدول منخفضة الدخل.

الدخل  ذات  الدول  من   97٪ يف  التاًلميذ  أداء  املعلمون  تتبع   •
املرتفع، يف مقابل نصف الدول منخفضة ومتوسطة الدخل فقط.

• يف حني أن معظم الدول ذات الدخل املرتفع واملتوسط ساعدت 
التعلم عن بعد، فقد حدث ذلك يف ٪30 فقط  يف الوصول إىل 

من الدول منخفضة الدخل.

جدول 2: األصول التكميلية للوصول إىل التدريس البديل حسب 
املنطقة.

 النسبة
 املئوية

 لألرس
 التي
 لديها
 تلفاز،
2000-
2003م

 النسبة
 املئوية
 للوصول

 إىل
 الكهرباء،

 سكان
 الريف،
2018م

 النسبة
 املئوية
 للوصول

 إىل
 الكهرباء،
 إجاميل
 السكان،
2018م

النسبة 
املئوية 

ملستخدمي 
اإلنرتنت، 

2018م

املنطقة

22.7 31.5 47.7 18.7a  أفريقيـا
 جنـوب

 الصحراء
الكربى

23.4 87.6 91.6 20.1 جنوب آسيا

75b 96.3 98 54.9a  رشق آسيا
 واملحيط
الهادئ

85.6c 79.2 89.3 63.2  العامل
العريب

73.8d 92.8 98.3 72.4  الاًلتينية  
والكاريبي

94.3 100 100 81.6  االتحاد
األورويب

88.5 100 100 98  أمريكا
الشاملية

 .d ،الرشق األوسط وشامل أفريقيا .c ،تقدير .a. 2017، b
املستعمرات االسبانية السابقة.

دعم الوالدين للتعليم املنزيل:
املنزيل  للتعليم  الوالدين  دعم  يف  شديدة  تفاوتات  هناك 
لذلك هو عدم  الرئيسية  بينها، وأحد األسباب  الدول وفيام  داخل 
املساواة يف تعليم الوالدين؛ ففي الدول مرتفعة الدخل يحصل 

االبتدايئ والثانوي، ولكن هناك  التعليم  تقريبًا عىل  اآلباء  جميع 
وضع  يف  هم  الذين  العايل،  التعليم  عىل  الحاصلني  بني  فجوة 
ليس  الذين  وأولئك  ألطفالهم،  الثانوي  التعليم  لدعم  أفضل 
الوالدين  تعليم  يف  التفاوتات  أن  الثابت  ومن  شهادات،  لديهم 
عىل  املتحدة  اململكة  ففي  األرسة؛  دخل  يف  بالتفاوت  ترتبط 
األكرث  األرس  التحاق  احتامل  كان  2018م،  عام  يف  املثال،  سبيل 
فقرًا )التي لديها أطفال يتلقون وجبات مدرسية مجانية( بالجامعة 
أقل من نصف احتامل التحاق بقية السكان، مع وجود اختاًلف أكرب 
بكثري عند استخدام مؤرش متعدد للحرمان )UCAS, 2018(، وستكون 
الفجوة أكرب بكثري بالنسبة للسكان البالغني ككل، إذ إن املشاركة 

الجامعية آخذة يف االتساع عىل مر العقود.

ويف الدول منخفضة الدخل، هناك نسبة كبرية من اإلناث البالغات 
سيئ  وضع  يف  فإنهن  وبالتايل  االبتدايئ،  التعليم  يكملن  مل 
للغاية لدعم تعليم أطفالهن )الجدول 3(، عىل سبيل املثال، يف 
السنغال عام 2017م، أكملت ٪13 فقط من اإلناث فوق سن 25 عاًما 
املدرسة االبتدائية، وترتكز الخربة التعليمية املحدودة للغاية بني 
التعليمية  العواقب  من  يزيد  مام  فقرًا،  األشد  األرس  يف  اآلباء 
السلبية لكوفيد 19 بني األرس ذات الدخل املنخفض، وأفاد عدد من 
األطفال الذين شملهم االستطاًلع من قبل منظمة مراقبة حقوق 
مل  إذ  املنزل؛  يف  الدراسة  يف  صعوبة  وجدوا  أنهم  اإلنسان 
 Human Rights Watch,( يتلق أي شخص يف منزلهم أي تعليم
2020(، ويف دراسة أجريت يف بنغاًلديش، قال نصف اآلباء الذين 
يف  أطفالهم  مساعدة  عىل  قادرين  غري  إنهم  مقابلتهم:  متت 
مواضيع جديدة )Biswas et al., 2020(، بينام وجدت دراسة مسحية 
لألطفال يف سن )11: 17 عاًما( يف 46 دولة أن ٪37 أفادوا أنه ليس 
 Gordon and( املنزل  يف  تعليمهم  يف  يساعدهم  من  لديهم 

.)Burgess, 2020

جدول 3: نسبة اإلناث البالغات الاًليئ أكملن التعليم االبتدايئ يف 
دول نامية مختارة.

الدولة

نسبة اإلناث 
البالغات 

)+25( الاًليئ 
أكملن التعليم 

االبتدايئ، 
النسبة املئوية

السنة

32.92014أنجوال

54.52018بنجاًلديش

13.82017بوروندي

60.22018هندوراس

74.92018إندونيسيا

36.12017موزمبيق

17.12008نيبال

8.92012النيجر

37.72017باكستان

31.82018رواندا

13.12017السنغال
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33.42008سوريا 

58.92012تنزانيا

65.82016تونس
Source: World Bank, World Development Indicators.

تنشأ هذه اآلثار التوزيعية السلبية عىل تعليم كوفيد 19 من اآلثار 
املبارشة إلغاًلق املدارس والتعليم البديل، ومع ذلك عىل الصعيد 
الدراسة  سن  يف  األطفال  من   9٪ بنحو  يقدر  ما  فإن  العاملي 
 6 االبتدائية، وحوايل ٪18 من األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 
اليونسكو(،  )بيانات  باملدرسة عىل اإلطاًلق  يلتحقوا  مل  عاًما   17  -

ومن الواضح أن هؤالء األطفال لن يتأثروا بإغاًلق املدارس.

عامل مهم آخر هو تأثري الركود االقتصادي الناجم عن اإلغاًلق عىل 
تعلم األطفال.

العواقب االقتصادية:
لقد كان للجائحة آثار اقتصادية ضارة للغاية يف جميع أنحاء العامل، 
أواًل: بسبب عمليات اإلغاًلق يف دول معينة، وثانيًا: من خاًلل اآلثار 
غري املبارشة عىل التدهور االقتصادي لألسواق يف أماكن أخرى، 
تم تخفيف اآلثار يف بعض الدول من خاًلل الربامج الحكومية لدعم 
ر  قدَّ 2021م،  أبريل  ففي  والدخل،  والتوظيف  التجارية  األعامل 
املحيل  الناتج  يف   3.3٪ بنسبة  انخفاًضا  الدويل  النقد  صندوق 
لكيفية  وفًقا  كبري  بشكل  متفاوتة  بدرجات  العاملي،  اإلجاميل 
املحيل  الناتج  أن  قُدر  أخرى  ناحية  من  للجائحة،  دولة  كل  إدارة 
بينام كان  2020م،  اإلجاميل للصني قد منا بنسبة ٪2.3 يف عام 
بنسبة  يقدر  انخفاض  مع  خاص،  بشكل  سيئًا  الجزر  اقتصادات  أداء 
٪19 يف فيجي و ٪32 يف جزر املالديف، وتشري التقديرات إىل 
أن الناتج املحيل اإلجاميل يف االقتصادات املتقدمة قد انخفض 
إسبانيا  يف  بشكل خاص  انخفاضات كبرية  حدوث  مع  بنسبة 4.7٪، 
النامية  االقتصادات  بني  ومن   ،)10٪( املتحدة  واململكة   )11٪(
 ،11٪ بنسبة  لبريو  اإلجاميل  املحيل  الناتج  انخفض  حجاًم،  األكرب 
واألرجنتني والفلبني بنسبة ٪10، والهند واملكسيك بنسبة ٪8، مع 
انخفاض بنسبة ٪7 يف جنوب إفريقيا، كام أظهرت أمريكا الاًلتينية 
مع   ،)-7,0٪( اإلقليمية  التقديرات  أسوأ  الكاريبي  البحر  ومنطقة 
تراجع أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة أقل بكثري من هذا عند 1.9٪- 

.)IMF, 2021(

يعتمد التأثري التوزيعي للتدهور االقتصادي عىل طبيعة عمليات 
حيث  اإلغاًلق،  عمليات  أثناء  الحكومية،  الحامية  وبرامج  اإلغاًلق 
من  العمل  يف  االستمرار  ميكنهم  الذين  أولئك  دخول  كانت 
ترضًرا،  األقل  هي   - يدوية  غري  وظائف  يف  منهم  وكثري   - املنزل 
خطط  عىل  عملهم  تعليق  تم  الذين  أولئك  دخل  فقدان  واعتمد 
تم  محددة  حكومية  برامج  وعىل  لألرس،  والخاصة  العامة  التأمني 
تبنيها لحامية الناس أثناء الجائحة – وقد دعمت يف الغالب أولئك 
الذين يعملون يف وظائف القطاع الرسمي بعقود طويلة األجل، 
وميكن لألرس التي لديها أصول الحفاظ عىل استهاًلكها باالعتامد 
والعامل  الرسمي  غري  القطاع  يف  فالعامل  األصول،  هذه  عىل 
املؤقتون يعانون أكرث؛ ألنهم يفتقرون إىل التأمني، وكثري منهم 

ال يحصلون عىل تعويضات من برامج الدعم الحكومية.

للركود  التوزيعي  التأثري  حول  التعميم  املمكن  من  ليس 
والسياسات  اإلغاًلق  طبيعة  عىل  يعتمد  الكثري  ألن  االقتصادي 
أن  املحتمل  من  يبدو  أنه  من  الرغم  عىل   ، التعويضية  الحكومية 

 e.g., Chetty et( الدول  معظم  يف  متكافئة  غري  كانت  التأثريات 
الناس  من  الكثري  ُدفع  الدخل  منخفضة  الدول  ويف   ،)al., 2020
إىل ما دون خط الفقر )IMF, 2021(، ويف يناير 2021م، قدر البنك 
الدويل أن 119 إىل 124 مليون شخص إضايف قد دفعوا إىل الفقر 
املدقع يف عام 2020م )Lakner et al., 2021(، كام وجدت دراسة 
السكان يعيشون يف  أن ٪77 من  أفريقية  أربع دول  أجريت عىل 
أرس فقدت الدخل بسبب الجائحة، ووجد حوايل ربع األرس صعوبة 
الدخل  فقدان  بسبب  الكايف  والغذاء  األدوية  عىل  الحصول  يف 
وتحملها بشكل غري متناسب “األرس التي كانت فقرية بالفعل قبل 

)Josephson et al., 2020, p. 8( .”الجائحة

عىل  آثاره  جانب  إىل  التعليم  عىل  سلبية  آثار  له  الفقر  تزايد  إن 
األطفال  تغذية  يف  التدهور  ويؤدي  العامة،  الحرمان  أوجه 
وصحتهم إىل زيادة صعوبة تعلمهم، بينام قد يُطلب من األطفال 
الذين  سنًّا  األصغر  األشقاء  رعاية  الفتيات(  )وبخاصة  سنًّا  األكرب 
ليسوا يف املدرسة، كام سعى بعض األطفال إىل الحصول عىل 
مسحية  دراسة  وأفادت  األرسة،  دخل  لزيادة  األجر  مدفوع  عمل 
ملنظمة مراقبة حقوق اإلنسان )2020م(، أن األطفال يف أفريقيا 
جنوب الصحراء كانوا يصطادون ويبيعون األسامك، أو يعملون يف 
الزراعية، وقد خيش املعلمون  الحرفية ويف األنشطة  املناجم 

من أنهم لن يستأنفوا دراستهم أبًدا.
ملخص التأثريات:

داخل  متكافئة  غري  آثار   19 لكوفيد  كان  مًعا،  األدلة  هذه  بتجميع 
الدول وفيام بينها، وقد أيدت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان هذا 
االستنتاج )2020، ص 1(، والتي خلصت بعد إجراء مقاباًلت يف تسع 
الجائحة أدى إىل  أن: “إغاًلق املدارس بسبب  أفريقية، إىل  دول 
تفاقم عدم املساواة املوجودة سابًقا، و .... األطفال األكرث عرضة 

لخطر االستبعاد من التعليم الجيد هم األكرث ترضًرا”.

التعليمي،  التأثري  يف  اإلقليمية  التفاوتات   )4( الجدول  ويوضح 
املستمدة من دراسة مسحية لألطفال ومقدمي الرعاية يف 46 

دولة.
   
جدول 4: التفاوتات اإلقليمية يف التدريس البديل خاًلل كوفيد 19.

 ال يوجد عمل
 مدريس،

 النسبة
املئوية

 قضاء أكرث
 من 4 ساعات
 يف األسبوع
 يف العمل
 املدريس،

 النسبة
املئوية

 الحاسب
 والوصول

 إىل اإلنرتنت،
 النسبة
املئوية

املنطقة

9 45 75
 أمريكا

الشاملية

19 40 39
 أمريكا

 الاًلتينية،
والكاريبي

13 45 62 آسيا

19 40 44 غرب أفريقيا

44 40 19
 رشق، وجنوب

أفريقيا

Source: Gordon and Burgess,2020. 
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تظهر التقارير القطرية التأثري غري املتكافئ داخل الدول، وتظهر 
زيادة  املتقدمة  الدول  يف  املدارس  إغاًلق  تأثري  حول  الدراسات 

فقدان التعلم بني التاًلميذ من األرس منخفضة الدخل:

تصل  بنسبة  أكرب  االختبار  درجات  يف  االنخفاض  كان  هولندا،  يف   •
 Engzell et al.,( تعلياًم.  األقل  املنازل  من  األطفال  بني   55٪ إىل 

)2020

• يف املدارس الفلمنكية يف بلجيكا، كان االنخفاض يف الدرجات 
املدرسة.  يف  املحرومني  التاًلميذ  نسبة  زادت  كلام  أعىل 

)Maldonado & De Witte, 2020(

الرياضيات  دروس  يف  االنخفاض  كان  املتحدة،  الواليات  يف   •
Zearn أكرث من ٪70 للتاًلميذ يف الربع  املكتملة عىل منصة زيرن 
األدىن من توزيع الدخل، وحوايل ٪60 ملن هم يف منتصف توزيع 

)Bruyckere, 2020( .الدخل، ٪30 ملن هم يف الربع العلوي

تم  الحكومية،  الثانوية  املدارس  يف  املتحدة،  اململكة  يف   •
تقديم مساعدة نشطة لـ ٪64 من األطفال من الُخمس األغنى يف 
وتلقى  فقرًا،  األكرث  الُخمس  من   47٪ بـ  مقارنة  املدريس  العمل 
%82 من تاًلميذ املدارس الخاصة مساعدة نشطة، وكان األطفال من 
العائاًلت امليسورة يقضون وقتًا أكرب يف العمل املدريس بنسبة 

)Andrew et al., 2020( .30 مقارنة بالطاًلب يف الخمس األدىن٪

أظهرت  املثال  سبيل  عىل  النامية،  للدول  مامثلة  نتائج  هناك 
دراسة يف اإلكوادور تأثريات غري متكافئة للتدريس البديل عىل كاًل 

النوعني الرأيس واألفقي من عدم املساواة )الجدول 5(.

جدول 5: التعليم أثناء إغاًلق كوفيد 19 يف اإلكوادور.

 الحاسب
 والوصول

 إىل اإلنرتنت،
 النسبة
املئوية

قضاء أكرث 
من 4 ساعات 
يف األسبوع 
يف العمل 
املدريس، 

النسبة 
املئوية

 ال يوجد عمل
 مدريس،

 النسبة
املئوية

75 45 9
 الربع األعىل

ثراًء

39 40 19
 الربع األقل

ثراًء

62 45 13
 مستيزو

Mestizo/ 
أبيض

44 40 19
 السكان

 األصليني
وغريهم

عدم  تفاقم  إىل  نيجرييا  يف  املدارس  إغاًلق  أدى  وباملثل، 
يتمتع  إذ  سواء؛  حد  عىل  واألفقية  الرأسية  التعليمية  املساواة 
بإمكانية  تعلياًم  األكرث  واآلباء  املرتفع  الدخل  ذوي  من  األطفال 
يعيشون  الذين  أولئك  يتمتع  وباملثل،  اإلنرتنت،  إىل  أفضل  وصول 

الذين  أولئك  من  بكثري  أفضل  وصول  بإمكانية  نيجرييا  جنوب  يف 
من  “األطفال  أن:  إىل  الدراسة  وخلصت  الشامل،  يف  يعيشون 
ألن  بشدة؛  محرومون  تعلياًم  واألقل  املنخفض  الدخل  ذات  األرس 
للمساعدة  واملوارد  الهياكل  توفر  عدم  يعوقه  بعد  عن  التعلم 

)Briggs, 2020, p. 50( .”يف التعليم املنزيل

خامتة:
أنحاء  جميع  يف  التعليم  عىل  سلبي  تأثري   19 لـكوفيد  كان 
وداخلها،  الدول  عرب  متكافئ  غري  السلبي  التأثري  وكان  العامل، 
داخل  صحيًحا  هذا  كان  مجزأة،  تزال  ال  األدلة  أن  من  الرغم  عىل 
وعدم  املجموعات(  )عرب  األفقية  املساواة  عدم  من  لكل  الدول 
بني  املساواة  عدم  وكذلك  األفراد(  )بني  الرأسية  املساواة 
املقدمني  املنزيل  للتعليم  والدعم  البديل  التدريس  كان  الدول، 
الفقر  معدالت  ارتفاع  وأدى  متكافئ،  غري  واآلباء  املعلمني  من 
الدول  تعايف  ومع  فقرًا،  الناس  أشد  تعلم  تقويض  إىل  املدقع 
19، فإن العديد من هذه اآلثار السلبية سوف تنعكس،  من كوفيد 
الدول  التعايف غري متساٍو مع امتاًلك  أن يكون  ولكن من املرجح 
األكرث تقدًما للموارد الاًلزمة لدعم التعايف الرسيع، يف حني أن 
الدول األكرث فقرًا قد تعاين الديون الكبرية املتكبدة، مام يعوق 
التعايف الرسيع، ومن املرجح أن يتلقى األطفال من الدول األغنى 
واألرس مرتفعة الدخل مزيًدا من الدعم من الحكومات واملدارس 
التي  التعليم  يف  الفجوات  تعويض  عىل  ملساعدتهم  واألرس؛ 
سببتها الجائحة، ومع ذلك فبالنسبة للعديد من األطفال من األرس 
ضارة  آثار  له  سيكون   19 لكوفيد  التعليمي  التأثري  فإن  الفقرية، 
دامئة، مام يرض بآفاقهم االقتصادية ورمبا بصحتهم، ومن املرجح 
آثار غري  أن يزيد هذا من عدم املساواة بشكل عام وأن يكون له 

مبارشة عىل الجيل القادم.
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من  التخفيف  املدرسة  مدير  الستقاًللية  ميكن  هل 

آثار إغاًلق املدارس يف الهند بسبب كوفيد 19؟
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امللخص:

يف  للمدارس  دراسة  من  بيانات  الورقة  هذه  تستخدم 
إغالق  مع  املدارس  مديري  تفاعل  كيفية  لفحص  الهند 
كيفية  االعتبار  يف  نأخذ  نحن   ،19 كوفيد  بسبب  املدارس 
تأثري االختالفات يف استقاللية صنع القرار لقادة املدارس 
كيفية  واستكشاف  للتكيف،  وإسرتاتيجياتهم  ثقتهم  عىل 
مساعدة ذلك يف التخفيف من اآلثار غري املتكافئة للجائحة.

الكلامت املفتاحية: 

التعليم.
االستقاللية.

القيادة املدرسية.
املدارس العامة.

الهند.

صارم  إغاًلق  عن  الهندية  الحكومة  أعلنت  2020م،  مارس  يف 
واملؤسسات  املدارس  وأغلقت   ،19 كوفيد  لجائحة  استجابة 
مليون   320 عددهم  البالغ  الهند  طاًلب  أمام  األخرى  التعليمية 
طالب )Sahni, 2020(، وظل التعليم عىل جميع املستويات معطاًًل 
لفرتة طويلة من عام 2020م أو كله، وظلت املدارس يف واليتي 
إندرا براديش Andhra Pradesh )AP(، وتياًلنجانا Telangana مغلقة 
خارج  األطفال  كان  وبالتايل  2021م،  ويناير  2020م،  نوفمرب  حتى 
الفصول الدراسية ملعظم العام الدرايس 2021-2020م، مام أثار 
املساواة  عدم  وتزايد   ،)ASER, 2021( التعلم  نقص  بشأن  مخاوف 
 Stewart,( الوالدين  ودعم  التكنولوجيا  إىل  الوصول  أساس  عىل 

.)this issue

تتناول هذه الورقة كيفية استجابة املدارس يف هاتني الواليتني 
الجنوبيتني من الهند لهذه الفرتة الطويلة من اإلغاًلق، وإىل أي 
مدى مارس مديرو املدارس االستقاًللية يف صنع القرار للتخفيف 
من اآلثار عىل طاًلبهم، وذلك باستخدام بيانات املسح الهاتفي، 
التي تم جمعها من مديري املدارس يف يوليو 2020م، باإلضافة 
إىل مجموعة بيانات موجودة من نفس املدارس يف عام -2016 
الشباب  حياة  قبل  من  املجموعتني  كلتا  بيانات  جمع  وتم  2017م، 
Young Lives، وهي دراسة طولية حول فقر األطفال، أجريت يف 
أربع دول، ويستخدم تحليل هذه البيانات ملعالجة األسئلة التالية:

1. إىل أي مدى تؤثر االستقاًللية عىل ثقة مديري املدارس يف 
التأثري  هذا  هل  املدارس؟  إغاًلق  تأثري  مع  التعامل  عىل  قدرتهم 

خاضع لنوع إدارة املدرسة؟

املدارس  بإسرتاتيجيات  املدرسة  مدير  استقاًللية  ترتبط  كيف   .2
للتعامل مع عمليات اإلغاًلق والعودة الاًلحقة إىل املدرسة؟ هل 

يرجع ذلك لنوع إدارة املدرسة؟

يجب األخذ يف الحسبان أسئلة االستقاًللية ذات الصلة يف سياق 
الجائحة، إذ تم وضع قادة املدارس يف موقف غري مألوف وغري 
ويشري  فتحها،  وإعادة  املدارس  إغاًلق  بفرتة  يتعلق  فيام  مؤكد 
االستقاًللية  زيادة  أن  إىل   )Schütz et. al, 2008  ( وآخرون  شوتز 
داخل املدارس ميكن أن تؤدي عىل الصعيد الدويل إىل تحسني 
االجتامعي  الوضع  بسبب  املحرومني  لألطفال  الفرص  تكافؤ 
تشري  وتياًلنجانا،  براديش،  إندرا  واليتي  سياق  ويف  واالقتصادي، 
األبحاث الحالية إىل أن النتائج التعليمية كانت غري متكافئة إىل حد 
كبري قبل الجائحة )Rolleston & James, 2015(، مع نظام تعليمي 
غري متجانس، ويتميز بأنواع متعددة من إدارة املدارس والفجوة 
 Singh A., 2015; ASER, 2018; Rolleston &( الريفية   - الحرضية 

https://www.younglives.org.uk/ 
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Moore, 2018(، كام هو الحال يف أجزاء كثرية من الهند، فقد ُوجد 
أن املدارس الحكومية لديها نتائج تعليمية أقل مقارنة باملدارس 
الخاصة )Kingdon, 2017; Rossiter et al., 2018(، عىل الرغم من أنه 
تم أخذ التباين يف خلفية الطالب والتحصيل املسبق يف الحسبان، 
 Muralidharan &( وضوًحا.  أقل  الفجوات  هذه  تكون  ما  وغالبًا 

)Sundararaman, 2015; Singh A., 2015

أنواع  يف  الطاًلب  تصنيف  عىل  دليل  هناك  ذلك،  إىل  باإلضافة 
مختلفة من املدارس، فقد كشفت بيانات حياة الشباب من -2016 
مبدارس  امللتحقني   -  )97٪( تقريبًا   - الطاًلب  جميع  أن  2017م، 
حرمانًا  الطبقية  الفئات  أكرث  من  كانوا  القبلية  االجتامعية  الرعاية 
يف  فقط   )8%( بــحوايل  مقارنة  املجدولة(،  والطوائف  )القبائل 
 Intake املدخول  ويختلف  هذا  املدعومة،  غري  الخاصة  املدارس 
حكومة  طاًلب  من   22٪ األخرى:  األساسية  الخصائص  باختاًلف  أيًضا 
الوالية، و٪26 من طاًلب الرعاية االجتامعية القبلية لديهم أبوين 
أميني؛ بينام بالنسبة للمدارس الخاصة غري املدعومة واملدعومة، 
 ،)Moore et al., 2017( التوايل  عىل   8%  ،4% هو  الرقم  هذا  فإن 
تغطيها  التي  املدارس  أنواع  تفاصيل   )1( رقم  الجدول  ويوضح 

بيانات دراسة حياة الشباب.

جدول 1: أنواع املدارس املدرجة يف بيانات برنامج حياة الشباب.

)Aggarwal & Thakur, 2003( الوصفنوع املدرسة

حكومة الوالية
تدار املدارس من قبل حكومة الوالية؛ 

ممولة بالكامل من الدولة، وال توجد 
رسوم دراسية.

 الرعاية االجتامعية
القبلية

يتم التعليم الداخيل ألطفال األقليات، 
وتدار املدارس من قبل حكومة الوالية، 

وال توجد رسوم دراسية.

 الخاصة غري
املدعومة

تدار املدارس من قبل ائتامن أو منظمة 
خاصة أو فرد؛ وال تتلقى أي متويل من 

يل الرسوم الدراسية. الحكومة، مع تحصِّ

الخاصة املدعومة

تدار املدارس من قبل ائتامن أو منظمة 
خاصة أو فرد؛ وتساهم الحكومة مبقدار 

٪95 من املوارد املالية، وقد يتم تحصيل 
رسوم دراسية.

وتشري األدلة من الهند إىل أن التباين يف استقاًللية صنع القرار 
يف  االختاًلفات  بعض  تفسري  يف  يساعد  قد  املدارس  ملديري 
 Patrinos et al., 2009; Kingdon,( نتائج التعلم بني أنواع املدارس
املزيد  يوفر  مدى  أي  إىل  الورقة،  هذه  يف  ونستكشف   ،)2017
سياق  يف  أخرى  فوائد  املدارس  ملديري  االستقاًللية  من 
19، نحن ننظر فيام إذا كانت املستويات األعىل من  جائحة كوفيد 
االستقاًللية قد متكن مديري املدارس يف واليتي إندرا براديش، 
وتياًلنجانا من التخفيف من بعض آثار إغاًلق املدارس عىل طاًلبهم، 
وبالتايل من املحتمل أن تساعد يف معالجة االرتفاع املتوقع يف 

عدم املساواة التعليمية الناجمة عن الجائحة.

البيانات واألساليب:
مسح  خاًلل  من  املرتبطة؛  البيانات  من  مجموعتني  استخدام  تم 
مدريس تم إجراؤه عىل 205 مدرسة ثانوية إعدادية يف عرشين 
عام  خاًلل  وتياًلنجانا،  براديش،  إندرا  واليتي  عرب  فرعية  منطقة 

أجري  آخر  هاتفي  ومسح   ،)Moore et al., 2017( 2017م،   2016-
183 مديرًا من مديري املدارس من نفس  2020م، مع  يف يوليو 
العينة من املدارس، تم جمع مجموعتي البيانات من قبل دراسة 
حياة الشباب، ويسمح بربط املسحني باستخدام املعلومات التي 
تم جمعها حول خصائص املدرسة )مبا يف ذلك استقاًللية مدير 
أثناء  املدارس  يف  حدث  ما  لفحص  2017م،  عام  يف  املدرسة( 

إغاًلق املدارس بسبب جائحة كوفيد 19. 

املدرسة  مدير  استقاًللية  بني  العاًلقة  لفحص  االنحدار  تحليل  تم 
يف صنع القرار، و )1( مستويات الثقة و )2( إسرتاتيجيات املواجهة 
استجابة  نظرية  باستخدام  االستقاًللية  تقدير  وتم  الجائحة،  أثناء 
عنرص املعامل واحد parameter IRT-1 من الردود عىل ستة عنارص 

ثنائية التفرع يف صنع القرار داخل املدرسة )جدول 2(.

جدول 2: العنارص يف مقياس استقاًللية مدير املدرسة

هل مدير املدرسة مسؤول عن العنرص

تعيني املعلمني. 1

فصل املعلمني. 2

تحديد رواتب املعلمني. 3

تحديد زيادات رواتب املعلمني. 4

إنشاء وضع ميزانية املدرسة. 5

تحديد مواضع إنفاق امليزانية. 6

باملدرسني  الخاصة  املواجهة  إسرتاتيجيات  تقدير  يتم  وباملثل، 
عنارص  خمسة  عىل  الردود  من  واحد  املعامل  ذات   IRT باستخدام 

ثنائية التفرع )جدول 3(.

جدول 3: إسرتاتيجيات املدرسة لدعم العودة إىل املدرسة.

هل تخطط املدرسة  العنرص

تعويض التعلم املفقود أثناء إغاًلق املدرسة. 1

القيام بالتدريس يف عطاًلت نهاية األسبوع 
لتعويض ما فقد من التعلم.

2

القيام بالتدريس خاًلل العطاًلت املدرسية 
لتعويض ما فقد من التعلم.

3

إضافة املزيد من الساعات إىل اليوم الدرايس 
لتعويض ما فقد من التعلم.

4

تقديم رسوم دراسية إضافية للتاًلميذ األكرث ترضًرا 
من إغاًلق املدارس.

5

مع  التعامل  عىل  قدرتهم  يف  املدارس  مديري  ثقة  تقدير  يتم 
من  الرئيسية  املكونات  تحليل  باستخدام  املدارس  إغاًلق  آثار 

مقياس مكون من ثاًلثة عنارص )جدول 4(.

https://www.younglives.org.uk/content/use-our-data
https://www.younglives.org.uk/content/use-our-data
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جدول 4: عنارص ضمن مقياس الثقة.

 خيارات
االستجابة

العبارة العنرص

)1( لست واثًقا 
عىل اإلطاًلق.

)2( واثق إىل 
حد ما.

ا. )3( واثق جدًّ

الثقة يف أن املدرسة ميكن أن 
تعزز رفاهية الطالب أثناء اإلغاًلق.

1

الثقة يف أن املدرسة ميكن أن 
تعزز تعلم الطاًلب أثناء إغاًلق 

املدرسة.
2

الثقة يف قدرة الطاًلب عىل 
تعويض ما فقدوه بسبب إغاًلق 

املدارس.
3

تم توحيد جميع املتغريات الثاًلثة التي تم إنشاؤها: )االستقاًللية، 
معياري  وانحراف   )0( مبتوسط  لتكون  واإلسرتاتيجيات(  والثقة، 

قدره )1(.

وحدها  االستقاًللية  تأثري  االنحدار  تحليل  ضمن  الحسبان  يف  نأخذ 
يعكس  مام  املدرسة،  إدارة  ونوع  االستقاًللية  بني  والتفاعل 
املدرسة  مدير  بثقة  مختلف  ارتباط  لاًلستقاًللية  يكون  أن  إمكانية 
واإلسرتاتيجيات اعتامًدا عىل نوع املدرسة، ونقوم بتضمني ضوابط 
للخصائص األخرى عىل مستوى املدرسة، وهي: متوسط تحصيل 
الطالب يف الرياضيات، واللغة اإلنجليزية، ومتوسط ثروة الطاًلب، 
وموقع املدرسة، ونوع مدير املدرسة، وتم استخدام أوزان أخذ 
عرشين  ضمن  املدارس  جميع  عىل  النتائج  تعميم  لدعم  العينات 
القياسية  األخطاء  تجميع  تم  بينام  الفرعية،  املناطق  من  عينة 

عىل مستوى املنطقة لزيادة موثوقية التقدير.

النتائج:
من  الرئيسية  النتائج  مع  الكامل،  االنحدار  نتائج   )5 )الجدول  يقدم 

هذه التحلياًلت التي متت مناقشتها أدناه.

.OLS جدول 5: تقديرات

 متغري نتيجة
النموذج

اإلسرتاتيجية )2(الثقة )1(

0*0.14-االستقاًللية

)0.07()0.04( 

نوع املدرسة )الفئة املرجعية = مساعدة خاصة(

 خاص من دون
مساعدة

*-0.66-0.47

)0.34()0.45(

0.13-0.54-***حكومة الوالية

)0.19()0.48(

TSW-0.62**0.28

)0.25()0.43(

نوع املدرسة االستقاًللية X )الفئة املرجعية = املساعدة 
الخاصة × االستقاًللية(

 خاص من دون
 x مساعدة
االستقاًللية

0.17**-0.18

)0.08()0.13(

 x حكومة الدولة
االستقاًللية

***0.460.16

)0.14()0.22(

TSW × 0.130.31-االستقاًللية***

)0.21()0.09(
تظهر األخطاء املعيارية املجمعة حسب املواقع )املناطق( بني 

قوسني.

ماًلحظة: باإلضافة إىل املعاماًلت النموذجية املقدمة هنا، تشمل 
ريفي(،   - )حرضي  املدرسة  موقع  أيًضا:  النموذجية  املواصفات 
يدرسون  الذين  الطاًلب  ثروة  مؤرش  ومتوسط  املدريس،  واألداء 

يف املدارس املعنية، ونوع مدير املدرسة.

وإسرتاتيجيات  املدرسة  مدير  ثقة  املدارس:  إلغاًلق  االستجابة 
املواجهة

إدارة املدرسة،  تختلف ثقة مدير املدرسة بشكل كبري حسب نوع 
يف  ثقة  أقل  القبلية  االجتامعية  الرعاية  مدارس  مديرو  وميتلك 
أثناء الجائحة، رمبا ألن الطبيعة األكرث  قدرتهم عىل دعم الطاًلب 
مديرو  ميتلك  كام  صعوبة،  أكرث  الدعم  تجعل  لطاًلبهم  حرمانًا 
أن  حني  يف  أيًضا،  أقل  ثقة  املدعومة  غري  الخاصة  املدارس 
العاملني يف املدارس الحكومية يف الوالية يتمتعون بثقة عالية 
)الفئة  مبساعدة  الخاصة  املدارس  يف  بالعاملني  مقارنة  نسبيًّا 

األساسية(. 

أكرب  لديهم مجموعة  القبلية  االجتامعية  الرعاية  أن مديري  وجد 
من اإلسرتاتيجيات، التي ميكن من خاًللها دعم طاًلبهم يف العودة 
إىل املدرسة، وقد يرتبط هذا جزئيًّا بطبيعتهم السكنية إىل حد 
والطالب  املعلم  وقت  يف  املرونة  من  مبزيد  يسمح  مام  كبري؛ 
فيام يتعلق بالدروس املجدولة بانتظام، وميتلك مديرو املدارس 
الخاصة دون مساعدة أقل عدد من إسرتاتيجيات املواجهة، عىل 

الرغم من أن االختاًلف هنا ليس له داللة إحصائية.

دعم صنع القرار: التفاعاًلت بني االستقاًللية ونوع املدرسة:

واإلسرتاتيجيات  الثقة  عىل  االستقاًللية  تأثري  خاًلل  من  العثور  تم 
الحكومية  املدارس  يف  املدرسة،  نوع  حسب  هذا  يختلف  وكيف 
يف الوالية عىل ارتباط إيجايب قوي بني االستقاًللية وثقة مدير 
املدرسة، يف هذا النوع من املدارس، مع ارتباط زيادة االنحراف 
املعياري الواحد يف االستقاًللية بالثقة وهي أعىل بنسبة 0.46 
باملدارس  مقارنة   0.29 و  املدعومة  الخاصة  باملدارس  مقارنة 
الخاصة غري املدعومة، ويشري هذا إىل أن زيادة استقاًللية مدير 
املدرسة يف املدارس الحكومية يف الوالية ترتبط بثقة أكرب يف 
القدرة عىل دعم الطاًلب خاًلل الجائحة، كام هو موضح يف الشكل 
1 بالنسبة ألنواع املدارس األخرى، تكون العاًلقة أضعف أو ليست 

مهمة. 
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نوع  حسب  والثقة  املدرسة  مدير  استقاًللية  بني  االرتباط   :1 شكل 
املدرسة.

 

اتضح متتع االستقاًللية العالية بتأثري كبري وإيجايب بشكل ملحوظ 
مدارس  يف  املدارس  مديري  لدى  التكيف  إسرتاتيجيات  عىل 
املدارس  يف  أقل  إيجايب  وتأثري  القبلية،  االجتامعية  الرعاية 
الرعاية  مدارس  ملديري  وبالنسبة  الوالية،  يف  الحكومية 
االجتامعية القبلية، ترتبط زيادة قدرها بزيادة االنحراف املعياري 
يف   SDs  0.49 و   SDs  0.31 قدرها  بزيادة  االستقاًللية  يف  الواحد 
املدعومة  الخاصة  باملدارس  مقارنة  املواجهة  إسرتاتيجيات 
يف  أنه  إىل  يشري  وهذا  التوايل،  عىل  املدعومة  غري  والخاصة 
زيادة  بأن  العام،  القطاع  من  املمولة  املدارس  من  األنواع  هذه 
أفضل  إسرتاتيجيات  تقديم  من  املدارس  قادة  متكن  االستقاًللية 
لدعم الطاًلب، بينام يف املدارس الخاصة، وبخاصة املدارس غري 

املدعومة، تكون الرابطة سلبية أو غري مهمة )انظر الشكل 2(.

وإسرتاتيجيات  املدرسة  مدير  استقاًللية  بني  االرتباط   :2 شكل 
املواجهة، حسب نوع املدرسة.

 

املناقشة:
السلبي  “التأثري  أن  كيف  العدد(  )هذا   Stewart ستيوارت  يصف 
تحليلنا  ويشري  وداخلها”،  الدول  عرب  متكافئ  غري  كان   19 لكوفيد 
إىل أن زيادة استقاًللية مدير املدرسة يف الهند قد توفر وسيلة 
وتياًلنجانا،  براديش،  إندرا  واليتي  يف  ذلك  من  للتخفيف  محتملة 
املدرسة  استقاًللية  زيادة  أن  عىل  املوجودة  األدلة  يدعم  مام 
التعليمية  الفرص  يف  املساواة  تحسني  يف  تساعد  أن  ميكن 
)Schütz et al., 2008(، وتبنيَّ أن زيادة استقاًللية مديري املدارس 
الحكومية يف صنع القرارات متنحهم ثقة أكرب يف قدرتهم عىل 
املواجهة؛  إسرتاتيجيات  وتحسني  الجائحة،  أثناء  الدعم  تقديم 
وباملثل  لطاًلبهم،  املناسبة  القرارات  باتخاذ  لهم  يسمح  مام 
القبلية  االجتامعية  الرعاية  مدارس  يف  االستقاًللية  زيادة  ترتبط 
بارتفاع إسرتاتيجيات املواجهة لدعم العودة العادلة إىل الفصل 
الدرايس، ومع وجود أدلة كبرية عىل أن هذه األنواع من املدارس 
فقرًا،  األكرث  واألطفال  الفتيات  بها  تلتحق  أن  يحتمل  التي  هي 
اجتامعية  مجموعات  ومن  تعلياًم  أقل  آباء  لديهم  الذين  وأولئك 
محرومة )Härmä, 2011; Singh R.& Bangay, 2014(، فهذه نتيجة 
غري  الخاصة  املدارس  يف  وباملقارنة  العدالة،  أجل  من  مهمة 
حظًّا(،  األكرث  الطاًلب  عادًة  يحرضها  )التي  واملدعومة  املدعومة 
فإن الزيادة يف استقاًللية مدير املدرسة؛ إما ليس لها أي تأثري، 
أو ذات تأثري سلبي عىل ثقة مدير املدرسة وإسرتاتيجيات العودة. 

وكام كتب روي Roy )2020م(، “تاريخيًّا، أجربت األوبئة البرش عىل 
االنفصال عن املايض، وتخيل عاملهم من جديد”، واقرتح تحليلنا 
براديش  إندرا  يف  ذلك  حدوث  خاًللها  من  ميكن  واحدة  طريقة 
وتياًلنجانا مع بدأ إعادة فتح املدارس، إذ إن التفاوتات التي كانت 
موجودة يف التعليم يف الهند حتى قبل انتشار الجائحة موثقة 
جيًدا )Alcott & Rose, 2017; ASER, 2017(، بينام تؤكد األدلة الدولية 
إغاًلق  أثناء  غريهم  من  أكرث  عانوا  قد  حااًل  األسوأ  األشخاص  أن 
تجد  أن  املتوقع  ومن  العدد(  هذا   ،Stewart )ستيوارت  املدارس 
بالركب” )Outhred et al., 2020(، ومع ذلك،  صعوبة يف “اللحاق 
تشري النتائج التي توصلنا إليها إىل أن زيادة استقاًللية صنع القرار 
القطاع  من  املمولة  املدارس  يف  العاملني  املدارس  ملديري 
توفر  قد  القبلية(  االجتامعية  والرعاية  الوالية،  )حكومة  العام 
ورمبا  حرمانًا  األكرث  املتعلمني  لدعم  التكلفة  منخفضة  طريقة 
الجائحة،  تساعد عىل سد هذه الفجوات اآلخذة يف االتساع، قبل 
كان قادة املدارس يف هذه األنواع من املدارس يتمتعون بأدىن 
مستوى  عىل  القرار  صنع  مركزية  مع  االستقاًللية،  مستويات 
ملديري  السامح  أن  ونقرتح   ،)Kameshwara et al., 2019( الوالية 
صنع  عىل  السيطرة  من  مبزيد  الحكومة  متولها  التي  املدارس 
من  التخفيف  عىل  أكرب  قدرة  مينحهم  أن  شأنه  من  الذي  القرار 
آثار الجائحة عىل الطاًلب، مام ميكنهم من االستفادة بشكل أفضل 
من معرفتهم بالسياق الذي يعملون فيه، وإتاحة فرصة لنظام 

تعليمي أكرث إنصافًا يف السنوات املقبلة.
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امللخص:

بناًء عىل األدلة املستمدة من البحث الذي تم 
إجراؤه مع املسؤولني الحكوميني ومديري 
املدارس واملعلمني واملانحني يف إثيوبيا، 
نستكشف استجابة النظام التعليمي لجائحة 

كوفيد 19 يف إثيوبيا.
أدت االختناقات داخل النظام التعليمي، مقرتنة 

بأوجه عدم املساواة القامئة، إىل الحد من 
فعالية االستجابة، ونحن نفكر فيام هو مطلوب 

للميض قدًما.
الكلامت املفتاحية: 

تخطيط التعليم.
كوفيد 19.

العدالة.
استطالعات الهاتف.

إثيوبيا.

 19 اآلثار غري املتكافئة إلغاًلق املدارس بسبب كوفيد 
يف إثيوبيا:

الشامل  الجيد  التعلم  ضامن  أصبح   ،19 كوفيد  جائحة  سياق  يف 
والعادل، عىل النحو املبني يف الهدف الرابع من أهداف التنمية 
 Stewart,( املستدامة، أكرث تحديًا بسبب اآلثار غري املتكافئة لألزمة
ُحقِّقت  التي  الكبرية  املكاسب  أصبحت  إثيوبيا  ويف   ،)this issue
أن  املرجح  ومن  اآلن،  مهددة  األخرية  العقود  يف  التعليم  يف 

يكون لهذا عواقب دامئة عىل تطور الطاًلب ونتائجهم.

ويتمثل أحد التحديات املهمة يف تزايد أوجه عدم املساواة بني 
االجتامعي،  بالنوع  يتعلق  فيام  سيام  وال  الطاًلب،  فئات  مختلف 
ومن  الدخل،  ومستوى  والحرض(  والريف،  )املنطقة،  واملوقع: 
اآلثار  بسبب  هذه  املساواة  عدم  أوجه  تتفاقم  أن  املرجح 
واألرس  األفراد  عىل  للجائحة  السلبية  واالقتصادية  االجتامعية 

واملجتمعات.

ونتيجة إلغاًلق املدارس يف إثيوبيا، والذي بدأ يف مارس 2020م، 
كان ما يقرب من 26 مليون طالب املسجلني يف املدارس االبتدائية 
خارج املدرسة ملدة ستة أشهر عىل األقل، ولدعم تعلم الطاًلب 
عن بعد، وضعت الحكومة عدًدا من اإلجراءات، تتضمن بث الدروس 
عىل  خاص  بشكل  وركزوا  االبتدائية،  املدارس  لطاًلب  اإلذاعة  عرب 
دعم الطاًلب املحرومني قائلني: “... األطفال الضعفاء واملحرومون 
هم األكرث ترضًرا، وبالتايل سيتم الرتكيز عليهم بشكل خاص خاًلل 
هذه األزمة املعقدة” )MoE, 2020, p. 1(، ومع ذلك تشري الدراسات 
إىل أن التعلم عن بعد مل يصل إىل جميع الطاًلب، وأن أولئك الذين 
 Azevedo et al.,( .يواجهون بالفعل أكرب العوائق تلقوا أقل دعم

)2020; Kim et al., 2020; Wieser et al., 2020

أصبح  العادل  التعلم  أجل  من  التعليم  نظام  تعزيز  فإن  وبالتايل، 
نظم  بناء  إعادة  إىل  الرتكيز  من  الكثري  تحول  وقد  حتميَّا،  أمرًا 
وجه  يف  الصمود  عىل  وقادرة  كفاءة،  وأكرث  أفضل  تعليمية 
الصدمات املستقبلية، وتقدم إثيوبيا دراسة حالة للنظر فيام هو 
مطلوب لتنشيط التقدم املحرز قبل الجائحة، وبالنظر إىل أن تعزيز 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2021.1885122
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2021.1885122
https://www.unicef.org/ethiopia/stories/case-safely-reopening-schools-ethiopia 
https://www.unicef.org/ethiopia/stories/case-safely-reopening-schools-ethiopia 
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لدى  ثابتة  أولوية  له  كان  العادل  التعلم  أجل  من  التعليم  نظام 
للحكومة، والذي أصبح أكرث إلحاًحا يف سياق جائحة كوفيد 19.

البحث اإلثيويب عن بعد
 RISE Ethiopia distance research

التعليم  أنظمة  تحسني  ببحوث  الخاصة  البحثية  الدراسة  تضمنت 
 )The Research for Improving Systems of Education )RISE
هاتفية  مقاباًلت  كوفيد19،  جائحة  خاًلل  بحثية  دراسة  إثيوبيا  يف 
)اإلقليميني،  الحكوميني  واملسؤولني  املانحني  مع  اإلنرتنت  وعرب 
التقسيم  من  الثالث  املستوى  تعني  والتي   –  woreda والوريدا 
سبعة  يف  واملعلمني  املدارس  ومديري   - إثيوبيا  يف  اإلداري 
مواقع )املناطق، وإدارة املدن( )الجدول 1(، وأتاح إرشاك مختلف 
املنظومة  مستوى  عىل  منظور  لوضع  الفرصة  املصلحة  أصحاب 
19، ومع ذلك، كانت قدرتنا  ملا حدث يف االستجابة لجائحة كوفيد 
محدودة عىل إرشاك أصحاب املصلحة الذين يفتقرون إىل إمكانية 

الوصول إىل التكنولوجيا.

 RISE Ethiopia استطاًلع  يف  املدرجون  املشاركون   :)1( جدول 
لكوفيد 19 عرب الهاتف.

املانحاملنطقة

 املسؤولون
الحكوميون

مستوى املدرسة

املعلموناملديرونالوريداإقليمي

 أديس
أبابا

 3001647

821740-أمهرة

 بن
جوموز

-001741

363183-أوروميا

SNNP-821428

001537-صومايل

151740-تيجراي

32015127316اإلجاميل

وبناًء عىل املقاباًلت، نأخذ يف الحسبان التصميم والتنفيذ واألثر 
لكوفيد  الحكومي  التعليم  نظام  استجابة  إلسرتاتيجية  امللحوظ 
19، مع الرتكيز عىل كيفية تضمني احتياجات مجموعات مختلفة من 
الطاًلب يف مرحلة التخطيط، والعوامل التي تؤثر يف الدعم الذي 
تعليمهم  عىل  املحتمل  والتأثري  النظام،  مستوى  عىل  تلقوه 
مطلوب  هو  فيام  نفكر  فإننا  الرؤى،  هذه  عىل  وبناًء  وتطورهم، 

لتعزيز نظام التعليم من أجل التعلم العادل.

تصميم إسرتاتيجية استجابة نظام التعليم الحكومي:
قدمت  إذ  املدارس،  إلغاًلق  استجابة  برسعة  الحكومة  ترصفت 
خطة التأهب واالستجابة لكوفيد 19 يف قطاع التعليم يف أبريل 
2020م، وتم تصميم هذا عىل املستوى الفيدرايل، من قبل وزارة 
التعليم )MoE, 2020( بالتعاون مع الجهات املانحة، واملسؤولني 
عن توفري التمويل، وأشار املانحون الذين أجريت معهم مقاباًلت 
إىل أن البيانات واألدلة املستخدمة لتوجيه إسرتاتيجية االستجابة 
ما  بالرضورة  تعكس  ال  وبالتايل  محدثة،  دامئًا  ليست  الحكومية 

يجري عىل أرض الواقع، يف حني أن الربمجة غري املرنة وامليزانية 
جعلتا االستجابة لألزمة أكرث صعوبة، ومل يكن هناك سوى القليل 
املستوى  عىل  املصلحة  أصحاب  مع  التشاور  أو  املشاركة  من 
اإلقليمي أو عىل مستوى املقاطعات أو املدارس املسؤولة عن 
تنفيذ اإلسرتاتيجية، ويف حني أفاد ٪80 من املجيبني اإلقليميني 
و٪93 من املجيبني يف “املستوى اإلداري وريدا woreda” أنهم 
شاركوا يف تنفيذ إسرتاتيجية االستجابة لنظام التعليم الحكومي؛ 
وأشار ٪18 و٪14 فقط عىل التوايل أنهم شاركوا يف تصميمها، 
ويعتقد بعض أصحاب املصلحة عىل مستوى املدرسة أن الطبيعة 
التعليمي،  النظام  استجابة  فعالية  من  تحد  للتخطيط  املركزية 
تم  قد  املحلية  والخربات  املعارف  أن  اعتربوا  الحاالت  بعض  ويف 
تجاهلها فيام يتعلق مبا هو مطلوب لدعم تعلم الطاًلب، وبخاصة 

للفئات املحرومة.

املعلومات والدعم من أجل االستجابة لجائحة كوفيد 
:19

للطبيعة املتغرية ألدوار ومسؤوليات أصحاب املصلحة يف  نظرًا 
نظام التعليم يف سياق كوفيد 19، فإن تلقي املعلومات والدعم 
، ومع ذلك وجدنا  الكافيني لاًلستجابة الرسيعة للجائحة أمٌر رضوريٌّ
أن أصحاب املصلحة – وبخاصة عىل مستوى املدرسة - مل يتلقوا 
ما يكفي من املعلومات والدعم لتمكينهم من االستجابة بفعالية، 
ويرجع ذلك يف املقام األول إىل االعتامد املفرط عىل التدفق 
مكتب  إىل  التعليم  وزارة  من  والدعم  للمعلومات،  املتسلسل 
التعليم اإلقليمي، ومكتب التعليم يف املستوى اإلداري وريدا 
Woreda، ثم إىل مديري املدارس واملعلمني )الشكل 1(، وفُِقدت 
املعلومات من مستوى إىل آخر، مام يعني أن أصحاب املصلحة 
املعلومات  لتلقي  احتاماًل  أقل  كانوا  املدرسة  مستوى  عىل 
والدعم الذي يحتاجونه، وكان مديرو املدارس واملعلمون الذين 
عرضة  أقل  واملعلامت  والنائية  الريفية  املناطق  يف  يعيشون 
إىل  الوصول  محدودية  إىل  جزئيًّا  ذلك  ويرجع  الدعم،  لتلقي 
الهواتف يف هذه املواقع، وكان لدى %89 من مديري املدارس 
من   100% بنسبة  مقارنة  الهاتف  إىل  الوصول  إمكانية  الريفية 
تحديًا  أكرث  لوجه  وجًها  االجتامع  وكان  الحرضية،  املدارس  مديري 
خاًلل جائحة كوفيد 19، وبخاصة بالنسبة للمعلامت، فمن املرجح أن 

يواجهن زيادة عبء العمل املنزيل.

لجائحة  التعليمي  النظام  التخطيطي الستجابة  التمثيل   :)1( شكل 
كوفيد19-

 
Source: Adapted from Yorke et al., 2021.

https://riseprogramme.org/node/449 
https://riseprogramme.org/node/449 
https://riseprogramme.org/countries/ethiopia 
https://riseprogramme.org/countries/ethiopia 
https://riseprogramme.org/blog/practical-ethical-challenges-distance-research-Global-South-pandemic 
https://riseprogramme.org/blog/practical-ethical-challenges-distance-research-Global-South-pandemic 
https://www.weforum.org/agenda/2020/12/covid-women-workload-domestic-caring/ 
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والتنسيق  التعاون  أن  للمعلومات  الفعالة  غري  التدفقات  وتعني 
عرب مختلف مستويات املنظومة محدودان، وكانت هناك مستويات 
مستويات  مختلف  عىل  املصلحة  أصحاب  بني  االتصال  من  جيدة 
وبني  التعليم  وزارة  ومسؤويل  املانحني  بني  أي  املنظومة، 
اإلداري  املستوى  عىل  واملسؤولني  اإلقليميني  املسؤولني 
االتصال عرب هذه املستويات املختلفة ظل  وريدا woreda، ولكن 
محدوًدا، وكان ألصحاب املصلحة وجهات نظر مختلفة حول التحديات 
التي يعتقدون أن الجائحة متثلها، وما هو مطلوب لاًلستجابة لها.

إلغاًلق  لاًلستجابة  واملعلمني  املدارس  مديري  دعم 
املدارس:

وخيمة  عواقب  والدعم  للمعلومات  الفعالة  غري  للتدفقات  كان 
إلغاًلق  املدرسة  مستوى  عىل  املصلحة  أصحاب  استجابة  عىل 
بعد،  عن  الطاًلب  تعلم  دعم  عىل  قدرتهم  يف  وأثرت  املدارس، 
وكان مديرو املدارس واملعلمون الذين تلقوا املعلومات والدعم 
املدارس،  إغاًلق  أثناء  بعد  عن  التعلم  دعم  عن  لإلباًلغ  عرضة  أكرث 
الريفي   - الحرضي  واملوقع  النوع  بني  االختاًلفات  يف  والتحكم 
 e.g., Stewart,( )Yorke et al., 2021(، كام ورد يف سياقات أخرى 
this issue(، فإن أقل من نصف املعلمني يف العينة شاركوا يف 
تقديم الدعم عن بعد لتعلم الطاًلب، مع انخفاض احتامل أن يشري 
املعلمون الريفيون إىل أنهم يقدمون الدعم، وشملت التحديات 
األخرى التي أبلغ عنها املعلمون محدودية الوصول إىل املعدات 
عىل  قدرتهم  يف  الثقة  وعدم  الحاسوب(  أجهزة  )مثل  التقنية 

تقديم التعلم عن بعد ودعمه.

ما مدى فعالية التعلم عن بعد؟

)اإلقليمي،  النظام  مستويات  جميع  عىل  املصلحة  أصحاب  كان 
إىل  مياًًل  أكرث  واملدرسة(   ،woreda وريدا  اإلداري  واملستوى 
للجائحة  الحكومي  التعليم  النظر إىل إسرتاتيجية استجابة نظام 
عىل أنها فعالة إىل حد ما فقط يف دعم التعلم عن بعد للطاًلب، 
التعليمية  والربامج  الشاملة  االستجابة  إسرتاتيجية  ذلك  يف  مبا 

التي تبث عرب اإلذاعة )الشكل 2(.

الريفيون  والطاًلب  املنخفض  الدخل  ذات  األرس  من  الطاًلب  وكان 
يستطيعون  ال  ألنهم  املقدم؛  الدعم  من  استفادة  األقل  هم 
أن يشاركوا يف  التكنولوجيا املطلوبة، ومن األرجح  الوصول إىل 
أن  إىل  العينة  شملتهم  الذين  املعلمون  وأشار  العمل،  أنشطة 
غالبية اآلباء ومقدمي الرعاية لن يكونوا قادرين عىل دعم تعلم 
الطاًلب؛ بسبب ارتفاع الطلب عىل العمل الذي يواجهه اآلباء، هذا 
إىل جانب انخفاض مستويات معرفة القراءة والكتابة لديهم، كام 
أن  املرجح  فمن  وبالتايل  العدد(،  )هذا   Stewart ستيوارت  أوضح 
تؤدي التفاوتات يف املستوى التعليمي للوالدين إىل مزيد من 

أوجه عدم املساواة.

عن  تبث  التي  التعليمية  للربامج  املتصورة  الفعالية   :)2( شكل 
مستويات  مختلف  عىل  عنها  اإلباًلغ  يتم  والتي  اإلذاعة  طريق 

النظام التعليمي )٪(

 

لقد سلط املشاركون الضوء عىل مدى احتاملية مواجهة الطاًلب 
املحرومني مزيًدا من التحديات بسبب نطاق الدعم اإلضايف الذي 
من  للطاًلب  املدرسية  التغذية  مثل:  املدرسة،  يف  سيفتقدونه 
األرس منخفضة الدخل، والدعم العاطفي للفتيات واألطفال ذوي 
والطاًلب  املنخفض  األداء  ذوي  للطاًلب  األقران  ودعم  اإلعاقة، 
 RISE Ethiopia أبحاث  مع  النتائج  هذه  وتتفق   ،)2 )الشكل  الريفني 
األخرى ذات الصلة التي سلطت الضوء أيًضا عىل الدعم غري الكايف 
وبخاصة  املدارس،  إغاًلق  أثناء  املحرومون  الطاًلب  تلقاه  الذي 
األطفال ذوي اإلعاقة، وعىل الرغم من أن الحكومة حددت أهمية 
االستجابة الحتياجات الطاًلب املحرومني يف مرحلة التخطيط؛ إال أن 
الطاًلب،  فئات  مختلف  احتياجات  تلِب  مل  املوضوعة  اإلسرتاتيجيات 
املتنوعة  األدوار  الحسبان  يف  تأخذ  أو  تهميًشا،  األكرث  وبخاصة 

التي تؤديها املدارس يف تعلم الطاًلب وتطورهم.

تحديات إعادة فتح املدارس:

ذلك:  يف  مبا  املدارس،  فتح  إلعادة  املتوقعة  التحديات  تتضمن 
االجتامعي،  التباعد  لتنفيذ  الدراسية  الفصول  عدد  كفاية  عدم 
وعدم كفاية مرافق غسل اليدين، وانخفاض عدد املعلمني )الشكل 
3(، وتسليط الضوء عىل الحاجة إىل جلب املزيد من املوارد إىل 

نظام التعليم.

سيتم  أنه  املصلحة  أصحاب  يعتقد  التي  التحديات   :)3( شكل 
مواجهتها مع إعادة فتح املدارس )٪(

ًً 
عنه  أبلغ  الذي  التحدي  هي  الطاًلب  ترسب  نسبة  زيادة  وكانت 
ذوي  والطاًلب  الفتيات  أن  ويُعتقد  واملعلمون،  املدارس  مديرو 
إىل  العودة  يف  التحديات  أكرب  يواجهون  املنخفض  الدخل 

املدرسة )الشكل 4(.

https://www.ukfiet.org/2021/disability-and-learning-in-ethiopia-what-has-changed-as-a-result-of-the-covid-19-pandemic/ 
https://www.ukfiet.org/2021/disability-and-learning-in-ethiopia-what-has-changed-as-a-result-of-the-covid-19-pandemic/ 
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يعتقد  الذين  املجموعات  يف  املصلحة  أصحاب  يوضح   :)4( شكل 
أنهم األكرث عرضة لخطر الترسب من املدرسة )٪(

 

وعىل الرغم من هذه املخاوف، أفاد ثلثا مديري املدارس فقط 
أنهم كانوا يضعون خططًا لدعم الطاًلب املحرومني للعودة إىل 
عىل  كانوا  الذين  املدارس  مديري  أن  من  الرغم  عىل  املدرسة، 
اتصال باآلباء ومقدمي الرعاية أثناء إغاًلق املدارس من املرجح أن 
يبلِّغوا عن إجراء هذه االستعدادات؛ مام يشري إىل أنهم كانوا أكرث 

انسجاًما مع احتياجات الفئات املحرومة.

من  فقدوه  ما  تعويض  كان  املصلحة،  أصحاب  لجميع  وبالنسبة 
التعلم أمرًا رضوريًّا، إذ أشار البعض إىل أن نهج الحكومة الحايل غري 
كاٍف، وال يأخذ يف الحسبان االحتياجات املتنوعة للطاًلب، ويعتقد 
أن  اإلقليميني  الحكوميني  املصلحة  وأصحاب  املانحني  من  العديد 
سياسة الحكومة يف الرتويج التلقايئ كانت رضورية خاًلل كوفيد 
19، لكن أصحاب املصلحة عىل مستوى املدرسة يعتقدون أن هذا 
سلبًا  ويؤثر  التعليم،  جودة  يف  التدهور  من  مزيد  إىل  سيؤدي 
عىل تعلم الطاًلب، وبخاصة الطاًلب ذوي األداء املنخفض الذين قد 
يكافحون من أجل اللحاق بالركب، ورأوا أن الجهود املبذولة للحاق 
االحتياجات  تحديد  إىل  تسعى  أن  ينبغي  املفقود  التعلم  بركب 
الدخل  ذات  األرس  من  للطاًلب  بالنسبة  سيام  وال  للطاًلب،  الفردية 
وفًقا  االستجابات  وتكييف  الريفيني،  والطاًلب  والفتيات  املنخفض 
الاًلزمة  باملهارات  الطاًلب  تزويد  إىل  الحاجة  آخرون  وحدد  لذلك، 

للدراسة املستقلة، وتشجيع اآلباء عىل دعم تعلم األطفال.

تعزيز نظام التعليم من أجل التعلم املنصف:
الرسيعة  االستجابة  رغم  أنه  عىل  الضوء  النتائج  هذه  تسلط 
أن  املرجح  غري  من  أنه  إال   ،19 لكوفيد  املدارس  إلغاًلق  للحكومة 
يكون الطاًلب املحرومون قد تلقوا الدعم خاًلل هذا الوقت، وهذا 
توافر  عدم  وتتضمن:  التعليم،  نظام  داخل  املعوقات  بسبب 
عىل  املصلحة  أصحاب  مشاركة  ومحدودية  محدثة،  وأدلة  بيانات 
املستوى املحيل، واإلفراط يف االعتامد عىل التدفق املتسلسل 
عرب  القامئة  املساواة  عدم  وأوجه  النظام،  داخل  للمعلومات 
والنوع  الدخل،  ومستوى  والحرض(،  والريف،  )املناطق،  املوقع: 
االجتامعي، وهو ما يعني أنه من غري املرجح أن يصل الدعم إىل 

من هم يف أمس الحاجة إليه.

ومن ثمَّ يقدم هذا التحليل دروًسا للجهود املبذولة لتعزيز نظام 
عدم  أوجه  ملعالجة  الصلة  ذات  والسياقات  إثيوبيا،  يف  التعليم 
وهنا  بينها،  وفيام  الطاًلب  مجموعات  داخل  املتزايدة  املساواة 
املتطورة  االحتياجات  لتحديد  واألدلة  البيانات  أفضل  إىل  حاجة 
شأن  ومن  لها،  واالستجابة  الطاًلب  مجموعات  ملختلف  والخفية 
بذل املزيد من الجهود إلرشاك أصحاب املصلحة عىل املستوى 
املحيل يف تصميم اإلسرتاتيجيات أن يساعد عىل ضامن اتساقها 

بشكل أوثق مع االحتياجات املحلية، وإضافة إىل ذلك هناك حاجة 
إىل تجاوز الرتكيز عىل التعلم األكادميي وحده للنظر يف احتياجات 
والتعلم  الجسدية  االحتياجات  ذلك:  ويتضمن  الشاملة،  الطاًلب 
وتحسني  والرفاهية،  العقلية  والصحة  والعاطفي  االجتامعي 
عىل  يساعد  مام  املنظومة؛  داخل  واالتصاالت  املعلومات  تدفق 
ضامن إطاًلع جميع أصحاب املصلحة، ودعمهم للتصدي للتحديات 

عند ظهورها، مبا يكفل تحسني التعاون والتنسيق.
 

https://riseprogramme.org/publications/importance-students-socio-emotional-learning-mental-health-and-wellbeing-time-covid-19 
https://riseprogramme.org/publications/importance-students-socio-emotional-learning-mental-health-and-wellbeing-time-covid-19 
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أن تكون رقميًا: كيف غرّي كوفيد 19 مشهد التعليم 

العايل

أولريك ريفيت،  أستاذ، قسم نظم املعلومات، جامعة كيب تاون، جنوب أفريقيا.        
ulrike.rivett@uct.ac.za    

امللخص:

التعليم  قطاع  تجربة  تحدد  التي  املشرتكة  القواسم  أحد 
يف كوفيد 19 ينطوي عىل أن يصبح التدريس والتكنولوجيا 
يف  تفكريي  عىل  وبناًء  مفاجئ،  بشكل  متشابكني 
التدريس خالل عام 2020م، أسعى إىل فهم املرونة يف 
مبثابة  تكون  أن  للتكنولوجيا  ميكن  وكيف  التعليم،  قطاع 
مؤكدة. وغري  متغرية  بيئة  يف  للتدريس  متكني  عامل 

الكلامت املفتاحية: 

التدريس عن بعد.
التعلم عرب اإلنرتنت.

التعليم العايل.
كوفيد 19.

تكنولوجيا التعليم.

أو  الكثافة  لتقليل  والتحرك  الجائحة،  تفيش  من  وجيزة  فرتة  بعد 
البحثية  األوراق  من  العديد  نرش  تم  متاًما،  الجامعات  إغاًلق  حتى 
التي تسلط الضوء عىل تجارب التدريس والتعليم عن بعد وآثاره، 
وبيئة  الطوارئ  حاالت  يف  بعد  عن  التدريس  بني  التمييز  تم 
والرسعة،  االستعداد  عدم  األول  يعكس  إذ  اإلنرتنت،  عرب  التدريس 
 Hodges( ومدروًسا  جيًدا  مصماًم  تعليميًّا  مفهوًما  األخري  ويحدد 
التدافع  األكادمييني  عىل  كان  2020م،  عام  ويف   ،)et al., 2020
الستيعاب البيئة الجديدة، ونقل جميع املواد عرب اإلنرتنت يف ظل 

)Hedding et al., 2020( .ظروف أقل من املثالية

أثناء الجائحة، وال تزال  لقد ركزت بعض األوراق عىل تجربة الطاًلب 
 Aristovnik et al.,( جارية،  النطاق  واسعة  العاملية  الدراسات 
تجربة  عن  إعاًلميًّا  جزًءا  وتقدم   ،)2020; Crawford et al., 2020
جنوب إفريقيا يف العديد من مؤسسات التعليم العايل انعكاًسا 
عرب 15 جامعات عامة )Czerniewicz et al., 2020(، والخيط املشرتك 
مام  الجامعي،  الحرم  بيئة  إزالة  عند  املساواة  عدم  إظهار  هو 
يسلط الضوء عىل أن مؤسسات التعليم العايل تواجه حقيقة أن 
ممكنة،  تعد  مل  الطبيعي  الوضع  إىل  والعودة  كاملعتاد  العمل 
ومن املفارقات أن الجائحة قد أدت إىل تغيري إيجايب يف سياسة 
املايض.  يف  تخيله  ميكن  ال  أمر  وهو  اإلنرتنت،  عرب  التدريس 

)Czerniewicz et al., 2020(

“عن بعد” مقابل “عرب اإلنرتنت” – ملاذا الفرق؟
تكنولوجيا  كلية  يف  املعلومات  نظم  يف  أستاذ  بصفتي 
بيئة  يف  بالتدريس  أقوم  تاون،  كيب  جامعة  يف  املعلومات 
التقنيات  يف  بخربة  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطاًلب  فيها  يتمتع 
واملجموعة  القسم  ضمن  تجاهها،  بالراحة  ويشعرون  الرقمية، 
إىل  الوصول  التدريس  هيئة  وأعضاء  للطاًلب  ميكن  أدرسها  التي 
املعدات: )أجهزة الحاسب املحمولة، والهواتف الذكية، والربامج، 
والشبكات الخاصة االفرتاضية، والبيانات ذات الصلة(، وإذا لزم األمر، 
الجامعة، وأُْغلِقت  باإلنرتنت من خاًلل  تم توفري املعدات واالتصال 
للمشاركة  فتحها  وأعيد  2020م،  مارس  يف  متاًما  الجامعة 
املحدودة وجًها لوجه بداية من مارس 2021، وانتقلت مشاركتنا مع 
الطاًلب عرب اإلنرتنت، ووفرت الجامعة إمكانية الوصول إىل العديد 
من  صغرية  مجموعة  وواجهت  للمشاركة،  واألدوات  املنصات  من 
الطاًلب تحديات كبرية يف البنية التحتية؛ والتي تم معالجتها يف 
التدريس عن بعد، وكنا نستخدم منصة تعليمية  الشهر األول من 
 blended عرب اإلنرتنت لعدة سنوات لتسهيل مدخل التعلم املختلط
الوصول  إمكانية  للطاًلب  املنصة  وتوفر   ،learning approach
اإلنرتنت،  عرب  واملهام  الدرجات،  وسجل  الرقمي،  املحتوى  إىل 

واالختبارات، وتسجياًلت املحارضات.
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تتطلب منصات التدريس عرب اإلنرتنت قدًرا كبريًا من البنية التحتية، 
املعلومات  تكنولوجيا  دعم  فرق  إىل  والربمجيات  املعدات  من 
الجديدة،  البيئة  مع  التعليم  بيئة  تتكيف  أن  يجب  والتي  املاهرة، 
مدار  عىل  تطور  جديد،  صناعي  قطاع  هو  التعليم  وتكنولوجيا 
العقد املايض، واستفاد بشكل كبري من خاًلل الجائحة، ويف هذا 
متفائلة  جاهزة  مفتاح”  “تسليم  حلول  تقديم  يتم  غالبًا  القطاع 
إىل حد ما، وتَِعد فرق املبيعات بخيارات االستعانة مبصادر خارجية 
سيام  وال  عوامل  بعدة  مدفوعة  الصناعة  وهذه  بيئة،  أي  إلدارة 
الربح، ولتوفري التكنولوجيا والبنية التحتية التي تأيت معها يجب 
وتخصيص  امليزانيات،  هيكلة  إعادة  التعليمية  املؤسسات  عىل 
األموال لتكاليف التكنولوجيا السنوية املتكررة، وبالنسبة ملعظم 
املعلومات،  تكنولوجيا  لدعم  جديد  قسم  إنشاء  يجب  املنظامت 
التدريس  أعضاء  عىل  تؤثر  التي  التكنولوجيا،  تنفيذ  تغيري  وإدارة 
املوارد  محدود  التعليم  قطاع  يف  مستدام  هذا  فهل  والطاًلب، 

يف جنوب أفريقيا وخارجها؟

بعد بدء اإلغاًلق، قرر مجتمع جامعتي استخدام مصطلح “التدريس 
عن بعد يف حاالت الطوارئEmergency Remote Teaching” بداًل 
من “التدريس عرب اإلنرتنت”، ومصطلح الطوارئ يعكس استجابتنا 
لحالة غري عادية وغري مسبوقة، وعرب عن شعور بأن الوضع محدود، 
إىل  دائم  بشكل  الجامعة  يف  التدريس  منوذج  ننقل  نكن  مل 
مساحة جديدة، يشري هذا املصطلح إىل أن هذا مل يكن بأي حال 
من األحوال تجربة مثالية عرب اإلنرتنت، لقد كان حاًلًّ مؤقتًا مع جميع 

التحديات التي تجلبها تدابري الطوارئ.

وتشري كلمة “عن بعد” إىل وصول الطاًلب إىل املواد التعليمية 
مل  اإلنرتنت،  عرب  مصمم  مقرر  خاًلل  من  التعلم  من  بداًل  بعد  عن 
غري  االتصال  بسبب  متزامنة  محارضات  حضور  الطاًلب  من  نتوقع 
التدريس  لجميع  التخطيط  تم  الكهرباء،  إىل  والوصول  املتكافئ 
الطاًلب  إىل  املطبوعة  املواد  وأرسلت  متزامن،  غري  وضع  يف 
املوارد،  يف  نقًصا  وتعاين  النائية  املناطق  يف  يعيشون  الذين 
عرب  املصممة  والتعلم  التدريس  مواد  بني  الفرق  معرفة  وتم 
غري  ظروف  ظل  يف  بوضوح  إنشاؤها  تم  التي  واملواد  اإلنرتنت 
عادية يف فرتة زمنية قصرية، فلم يكن هناك وقت إلعادة تصميم 
وتطبيق  االستخدام،  سهلة  مواقع  وإنشاء  الدراسية،  املقررات 
املقررات  مواقع  عىل  اإلنرتنت  عرب  التعلم  عىل  األبحاث  أحدث 
مل  لسيناريو  طارئة  استجابة  هذه  وكانت  بنا،  الخاصة  الدراسية 

يسبق له مثيل.

كانت التكنولوجيا املفتاح، ولتصميم تجربة التدريس عن بعد حاولنا 
خلق بيئة متثل حرم جامعة UCT لكل طالب، أينام وجدوا أنفسهم 
عىل  دعم  ومواد  ومحارضات  محتوى  محارض  كل  وقدم  جغرافيًّا، 
املنصة اإللكرتونية، وأنشئت مجموعات دعم WhatsApp، وانطلق 

عدد من املبادرات املثرية يف وقت قصري.

وكان هناك أيًضا الفوىض املتوقعة والذعر والفشل التكنولوجي، 
ولكن بشكل عام اجتمع أعضاء هيئة التدريس والطاًلب مًعا، مدركني 
قد  نكون  أن  املحتمل  غري  من  وأنه  هذا،  كل  يف  الطوارئ  حالة 
أحرزنا تقدًما مامثاًًل يف مثل هذا الوقت القصري تحت أي ظرف آخر، 
كان عىل هيئة التدريس والطاًلب أن يديروا املوقف، مام أتاح ذلك 
فرصة رائعة لاًلنتقال إىل بيئة رقمية، ويف النصف الثاين من عام 
الدرايس  الفصل  ويف  أكرب،  بهدوء  االستجابة  من  متكنَّا  2020م، 
األول من عام 2021م، متكن معظم أعضاء هيئة التدريس والطاًلب 

من املشاركة بشكل مثمر يف الفضاء الرقمي.

بعد  عن  التدريس  أن  الواضح  من  أصبح  عندما  شهرين،  أول  وبعد 
يف حاالت الطوارئ سوف يطول، قمنا بتعديل املواد واملشاركة 
بشكل مختلف، صممنا املزيد من نقاط االتصال الرقمية مع الطاًلب، 
التقينا عرب اإلنرتنت وعقدنا دروًسا تعليمية مًعا، متت دعوة الطاًلب 
إىل  للوصول  الجامعي  الحرم  إىل  للعودة  النائية  املناطق  يف 
اإلنرتنت واإلقامة بأمان يف أماكن إقامة الطاًلب، ومع ذلك، حتى 
اللحظة  يف  جميًعا  صوتنا  نكتم  ومل  التكنولوجيا،  تفشل  مل  لو 
أو  املحارضة  مثل  أبًدا  مرضية  تكن  مل  التجربة  فإن  املناسبة، 

الربنامج التعليمي وجًها لوجه، فام الذي كان مفقوًدا؟

الحرم  تجربة  استبدال  من  التكنولوجيا  تتمكن  مل  بسيطة:  اإلجابة 
مجموعة  من  أكرث  ميثل  الجامعي  فالحرم  إنشائها؛  أو  الجامعي 
الحرم  يف  الفعيل  والوجود  املحارضات،  أماكن  مع  املباين  من 
مجتمع  رقمية،  غري  اجتامعية  وشبكة  مجتمًعا،  يخلق  الجامعي 
يدرس ويتعلم مًعا، واالتصال غري مريئ للعني، لكننا كافحنا لخلق 
يف  االتصال  نقاط  نفقد  نحن  دونه،  من  والتعلم  التدريس  بيئة 
مشاركاتنا الرقمية، وال ميكننا تقييم فهم طاًلبنا من خاًلل تقييم 
للطالب  فبالنسبة  حديس،  بشكل  الغرف  يف  املزاجية  الحالة 
الحرم  يف  الوجود  هو  الرتكيز  يكون  معتاد،  درايس  فصل  يف 
اختاًلفًا  يختلف  رقمي  جامعي  حرم  يف  الوجود  أما  الجامعي، 
عميًقا، ومهام كان تصميم الحرم االفرتايض جيًدا، حتى مع أفضل 
دون  من  أنه  الجائحة  لنا  أظهرت  مستخدم؛  وتجربة  اتصال  رسعة 
يتم  املشاركة  عىل  القائم  التدريس  جوهر  فإن  املادي،  الحرم 
الجامعي  الحرم  ومفهوم  عنه،  االستغناء  ميكن  ال  بشكل  فقده 
اكتساب  يف  مشرتك  هدف  يجمعه  الذي  املجتمع  مفهوم  هو 
إىل  الوصول  خاًلل  من  الفردية  التعلم  تجربة  وُدعِّمت  املعرفة، 
التامسك  ملعالجة  طريقة  بعد  نجد  ومل  والهياكل،  املرافق 

االجتامعي ملثل هذا املجتمع من خاًلل التكنولوجيا.

إن خلق املعرفة وتدريسها ومشاركتها للطاًلب تحدث داخل حدود 
الجامعي من خاًلل املشاركة املرئية وغري املرئية، وهذه  الحرم 
تجربة  ترجمة  من  نتمكن  ومل  للمعلم،  والبنية  التوجيه  تعطي 
الحرم الجامعي هذه إىل مساحة عرب اإلنرتنت؛ ألن التكنولوجيا غري 
مدربني  لسنا  كمعلمني  ونحن  التكامل،  بهذا  تسمح  حتى  متوفرة 
املطلوب،  الرقمي  املستوى  إىل  التدريس  تجربة  تجريد  عىل 
وتؤثر التكنولوجيا عىل علم أصول التدريس، وتنظيم ما هو ممكن 
التي ميكننا  الرقمية  التحتية  بناًء عىل مستوى مهاراتنا والبنية 
الوصول إليها، لتوفري لقاءات تربوية يف الفضاء الرقمي، يجب أال 
نصمم  أن  يجب  لكن  املادية؛  البيئة  يف  به  نقوم  ما  فقط  نرتجم 

هذه العملية بشكل هادف. 

املستقبل،  يف  التعليم  نظام  تصور  إلعادة  فرصة  الجائحة  أتاحت 
اليومية  الحياة  ولطاملا لوحظت املحارضات كجانب غري جذاب من 
تسجياًلت  توفري  وزيادة  الحضور  تضاؤل  مع  الجامعي،  الحرم  يف 
املحارضات  بحضور  املعنية  العمل  مجموعات  تسلط  املحارضات، 
قاعة  يف  الطاًلب  إلبقاء  وجيهة  أسباب  وجود  عدم  عىل  الضوء 

املحارضات.

وجًها  محارضات  دون  حدث  ما  ملراقبة  فرصة  الجائحة  أتاحت  لقد 
لوجه عىل مدى فرتة طويلة، هل سمحت لنا التكنولوجيا باستبدال 
أو حتى تحسني دور املحارضات كنقطة اتصال مهمة مع الطاًلب؟ 
لقد تعلمنا أن املحارضات هي أكرث من مجرد عرض للمعرفة، وتم 
لـلتدريس  أوضح  فهم  خاًلل  من  للمقرر  القراءة  مفهوم  تجاوز 
الرتبوية املطلوبة الستخدام فرتة املحارضة واملواد  واألساليب 
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الفصل،  مع  والعمل  املعرفة  لتبادل  بناءة  كمشاركة  املناسبة 
عادة ما متثل املحارضة نقطة انطاًلق لربط الطالب بفكرة رئيسية 
خاًلل  من  التعلم  تكثيف  عملية  ذلك  ويتبع  معني،  موضوع  أو 
مع  العملية  واملشاركة  التكوينية  والتقييامت  الذاتية  الدراسة 

املواد، فاملحارضة تحدد مسار رحلة التعلم.

عندما انتقلنا إىل بيئة عرب اإلنرتنت، تم استبدال التفاعل األول مع 
مشاهدته،  الطالب  عىل  كان  نص  أو  اإلنرتنت  عرب  بفيديو  املادة 
وقد نجح هذا مع أول مقاطع الفيديو، ومبراجعة إحصائيات تنزياًلت 
الفيديو مبرور الوقت، كان معدل الرتاجع عن تنزياًلت الفيديو أعىل 
بكثري، باملقارنة مع انخفاض حضور املحارضات يف جميع مقررايت 

الدراسية.

نحن نعلم أن الطاًلب يحرضون املحارضات لتجربة اكتساب املعرفة، 
وكام أوضح الطاًلب يف تقييامت املقرر الخاص يب، فقد افتقدوا 
بشدة املحارضات وجًها لوجه؛ ألنهم فاتهم الجلوس يف مكان، 
والقدرة عىل التفاعل مع املعلم بعد املحارضة، وإجراء مناقشة، 
غري  الفوائد  وهي  اآلخرين،  الطاًلب  مع  والدردشة  سؤال،  وطرح 

امللموسة ملجتمع التعلم.

من الواضح أن املحتوى عرب اإلنرتنت مفيد يف دعم الدراسة، لكنه 
ال ميكن أن يحل محل نقطة االتصال األوىل التي تم تسهيلها من 
ورؤية  الفصل،  قراءة  عىل  املحارض  قدرة  وتصبح  املحارضة،  خاًلل 
ما إذا كان الطاًلب يتابعون الرشح، أو يتابعون سؤااًل أو يشاركون 
وفرحتنا  اإلنرتنت،  بيئة  يف  صعبًا  أمرًا  مختلف،  مثال  باستخدام 
نشهد  نعد  فلم  أزيلت،  قد  لوجه  وجًها  الفضاء  يف  بالتدريس 
الحامس والطاقة التي نأخذها من التفاعل مع الطاًلب يف الوقت 
ميكننا  نعم  صعب،  مفهوم  فهم  يتم  عندما  ورضانا  الحقيقي، 
منصات  توفري  أو  أفضل  بشكل  املحارضات  فيديو  مقاطع  تصميم 
التدريس  رحلة  يف  عميق  تحول  هناك  ولكن  للمشاركة،  أفضل 
الرقمية، أشارت رسالة مفتوحة من األكادمييني يف جنوب إفريقيا 
إىل أن فائدة التعلم يف الجامعة ليست من املحارضات ولكن من 
اللقاءات يف الحرم الجامعي )Pikoli, 2020(، املحارضة هي أول 
مثال ملثل هذه اللقاءات، وعن طريق إلغاء املحارضة، يتم فقدان 

اللقاء ونقطة البداية للمشاركة.

الخامتة:
التعليم بطريقة عميقة ودامئة،  19 عىل  أثرت جائحة كوفيد  لقد 
برسعة  اإلنرتنت  عىل  مساحة  إىل  تعليمنا  نحول  أن  علينا  كان 
التعليمية  موادنا  نقل  من  بد  ال  وكان  اإلعداد،  من  وقليل  مذهلة 
برامج جديدة، وأنشأنا مقاطع  إىل منصات عىل اإلنرتنت، وتعلمنا 

فيديو، واستضفنا دروًسا تعليمية عرب اإلنرتنت.

وما كان لكل هذا أن يتحقق لوال التكنولوجيا، لقد تعلمنا أن نظامنا 
الرقمية،  املشاركة  من  كبري  بشكل  يستفيد  أن  ميكن  التعليمي 
لكننا رأينا أيًضا أن فرصة املشاركة والتواصل، وخلق رحلة تعليمية 
لطاًلبنا ضائعة إىل حد ما يف الفضاء الرقمي، ولضامن املشاركة 
أعمق  بشكل  التفكري  علينا  سيتعني  املستقبل،  ىف  اإلنرتنت  عرب 
ىف الشكل الذي يجب أن يبدو عليه التدريس والتعلم يف الفضاء 

عرب اإلنرتنت.

كان عام 2020م، مرهًقا ألعضاء هيئة التدريس، نحن نشعر بالتوتر 
عندما نتحمل مسؤولية التسليم دون أن تكون لدينا القدرة عىل 
التفكري  إىل  نحتاج  إجهادنا  وتقليل  التعليم  عىل  وللتأثري  التأثري، 
يف تجربتنا، وإنشاء محتوى هادف عرب اإلنرتنت، وتصميم لقاءات 

تربوية مع طاًلبنا بشكل هادف.
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امللخص:

أدت السياسة واملامرسة اإلقصائية للهجرة والتعليم إىل 
لقد  إنجلرتا،  يف  والالجئني  اللجوء  طالبي  تهميش  زيادة 
عريض  واالتصال  الرقمية،  األجهزة  إىل  للوصول  كافحوا 
النطاق، ودعم اللغة أثناء التعليم عن بعد، ووفًقا للشباب 
املدارس  تواصلت  الدراسة،  لهذه  مقابلتهم  متت  الذين 
اإلغالق. فرتة  طوال  وعائالتهم  الطالب  مع  سيئ  بشكل 

الكلامت املفتاحية: 

التكنولوجيا.
التعليم.

الجئ.
طالب لجوء.

كوفيد 19.

األول  اإلغاًلق  خاًلل  التاًلميذ  معظم  أمام  املدارس  أُْغلقت  عندما 
انتقال  املتحدة  اململكة  حكومة  طلبت  2020م،  عام  إنجلرتا  يف 
التعليم والتعلم عرب اإلنرتنت، ومع ذلك فإن الوصول إىل األجهزة 
واجه  للجميع،  متساويًا  ليس  النطاق  عريض  واالتصال  الرقمية 
العديد من الشباب الذين يعيشون دون إمكانية الوصول إىل جهاز 
البتوب أو حاسب آيل أو تابلت يف املنزل )Vibert, 2020( صعوبة 
التعلم عن بعد؛ مام جعلهم غري قادرين عىل  يف الوصول إىل 
الوصول  يف  كبرية  اختاًلفات  وهناك  الدراسية،  املناهج  مواكبة 
بأعىل  لندن  منطقة  تتمتع  إذ  إنجلرتا؛  داخل  حتى  اإلنرتنت  إىل 
معدالت الوصول، والشامل الرشقي لديه أدىن معدالت الوصول 
مستخدمني  غري  أنهم  عىل  املصنفني  السكان  من   12.1٪ بنسبة 
بعني  الرقمية  الفجوة  الحكومة  تأخذ  ومل   ،)ONS, 2019( لإلنرتنت 
االعتبار، ومل تخطط لتوفري التكنولوجيا ألكرث من 1.14 مليون طفل 
يعيشون يف اململكة املتحدة دون الوصول إىل املوارد الرقمية 
تفاقم  إىل  أدى   19 كوفيد  أن  من  الرغم  عىل   ،)Vibert, 2020(
مشكاًلت الوصول إىل التعليم عن بعد، إال أن هذه العوائق التي 

تحول دون التعلم ليست جديدة.

الرقمي  التنقل  محدودية  والاًلجئون  اللجوء  طالبو  عاىن  لطاملا 
التعليم  وزارة  أطلقت  عندما  الرقمية،  بالفجوة  املرتبط  والتمييز 
مع  جاءت  التكنولوجيا”،  برنامج  يف  املساعدة  عىل  “الحصول 
العديد من القيود واالستثناءات )DfE, 2020(، مل تكن هناك خطة 
محددة لدعم املجتمعات املحرومة، مثل طالبي اللجوء والاًلجئني، 
الذين تأثروا سلبًا بسياسات الهجرة والتعليم، واستند توفري وزارة 
وجبات  عىل  للحصول  الشباب  أهلية  عىل  للتكنولوجيا  التعليم 
طالبي  من  األرس  فإن  ذلك،  ومع   ،)DfE, 2021a( مجانية  مدرسية 
“ليس  ألنه  مجانية؛  وجبات  عىل  للحصول  مؤهلة  ليست  اللجوء 
مينع  مام   ،)NRPF, n.d( العامة”  األموال  من  االنتفاع  حق  لديهم 
الحاجة  تشتد  الذي  الغذائية  واملواد  التكنولوجيا  إىل  وصولهم 
إليها )Coram, 2018; Câmara, 2020(، ويحظر عىل طالبي اللجوء 
ميكنهم  ال  أنه  يعني  مام  الهجرة،  ملراقبة  ويخضعون  العمل، 
النحو املحدد يف قانون الهجرة  املطالبة باألموال العامة عىل 
واللجوء وقانون الهجرة )2014(، ومنذ ذلك الحني، قامت الحكومة 
“مؤقتًا بتوسيع نطاق األهلية للوجبات املدرسية املجانية لتشمل 
إىل  لجوء  إمكانية  لديها  ليس  التي  املجموعات  أطفال  بعض 
األموال العامة” مام يسمح للعائاًلت طالبي اللجوء بالحصول عىل 
بعض قسائم الوجبات املدرسية املجانية )DfE, 2021b(، ويتسق 
االفتقار إىل الوصول إىل اتصال موثوق باإلنرتنت مع أوجه عدم 
اللجوء  يعانيها طالبو  األخرى املوجودة سابًقا والتي  املساواة 

والاًلجئون يف إنجلرتا.

https://www.childrenscommissioner.gov.uk/2020/08/18/children-without-internet-access-during-lockdown/ 
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/2020/08/18/children-without-internet-access-during-lockdown/ 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/951739/Laptops_and_Tables_Data_as_of_12_January.pdf 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/951739/Laptops_and_Tables_Data_as_of_12_January.pdf 
https://www.theguardian.com/education/2018/may/09/children-denied-free-school-meals-because-of-parents-immigration-status 
https://www.theguardian.com/education/2018/may/09/children-denied-free-school-meals-because-of-parents-immigration-status 
https://www.nrpfnetwork.org.uk/nrpf-500.html?aspxerrorpath=%2fsitecore%2fservice%2fnotfound.aspx 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/22/contents/enacted/data.htm 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/22/contents/enacted/data.htm 
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-free-school-meals-guidance/guidance-for-the-temporary-extension-of-free-school-meals-eligibility-to-nrpf-groups 
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يستطيع  ال  والاًلجئني،  اللجوء  طالبي  عائاًلت  مع  عميل  يف 
الكثريون الدفع مقابل الوصول الثابت واملوثوق إىل اإلنرتنت يف 
املحمولة،  الحاسوب  وأجهزة  املكتبية،  الحاسب  وأجهزة  املنزل، 
إذ  بيانات،  الذي يحتوي عىل  الهاتف  أو حتى  اللوحية،  واألجهزة 
معهم  عملت  الذين  اللجوء  طالبي  من  العائاًلت  إحدى  أطلعتني 
عىل أن اتصالهم الوحيد باإلنرتنت هو بيانات هواتفهم املحمولة 
)Câmara, 2020(، وتتم مشاركة الجهاز الوحيد بني األم وطفليها 
إىل  باإلضافة  بعد،  عن  تعليمهام  جميع  يف  استخدماه  اللذين 
عدم التأهل لتلقي الوجبات املدرسية املجانية التي تشتد الحاجة 
باستخدام  بعد  عن  تعليمها  ملواصلة  األرسة  كافحت  وقد  إليها، 
بيانات  عىل  اعتامدهم  وكان  محدودة،  بيانات  مع  واحد  هاتف 
تم  البيانات  أن  يعني  اإلنرتنت  عرب  التعليم  إىل  للوصول  الهاتف 
استهاًلكها برسعة أكرب مام تستطيع األم تحمله، وتعترب التكاليف 
اإلضافية من هذا النوع صعبة بشكل خاص بالنسبة لطالبي اللجوء 
جنيًها   39.63 قدره  محدود  أسبوعي  بدل  عىل  يحصلون  الذين 

.)UKVI, 2021( إسرتلينيًّا لدفع جميع نفقاتهم

أثناء  اللغوية  والحواجز  الرقمية  املساواة  عدم 
التعليم عن بعد:

لقد شاركت ثاًلث عائاًلت من طالبي اللجوء والاًلجئني يف دراستي، 
خاًلل  من  الرقمية  األجهزة  إىل  للوصول  تحديات  جميًعا  واجهوا 
من  مختلفة  رسائل  2020م  عام  يف  تلقيت  وقد  مدارسهم، 
الطاًلب وأولياء األمور يسألونني عن كيفية الوصول إىل األجهزة 

الرقمية:

وكانت واحدة فقط من عائاًلت طالبي اللجوء والاًلجئني الثاًلث التي 
لكن  مدرستها،  من  محمولة  حاسب  أجهزة  تلقت  قد  معها  عملت 
عىل  فقط  واحد  حصل  شبان،  أربعة  تضم  التي  األرسة  هذه  يف 
جهاز  إىل  الوصول  من  عائلة  كل  ومتكنت  محمول،  حاسب  جهاز 
اشرتيت  ألنني  اإلغاًلق  من  أشهر  عدة  بعد  املنزل  يف  رقمي 
لعدم  “بالغضب  شعر  أنه  الشباب  أحد  أخربين  وقد  لهم،  أجهزة 
اإلغاًلق”،  أثناء  املنزل  يف  حاسب  جهاز  إىل  الوصول  من  متكنه 
بالواجبات  للقيام  فقط  الهاتف  استخدام  الصعب  من  “كان  وأنه 
املنزلية مثل عدم القدرة عىل الكتابة برسعة باستخدام الهاتف، 

والوصول إىل بعض الواجبات املنزلية التي أرسلها املعلمون”.

تواجه  التي  العوائق  بعض  أعاًله  املوضحة  الحسابات  وتوضح 
ويوضحون  بعد،  عن  التعلم  ملواصلة  والاًلجئون  اللجوء  طالبو 
كيف أن مدارسهم لديها تواصل محدود مع املنازل واملجتمعات 
املحلية، اتصل يب الشباب وعائاًلتهم ليسألوا عن كيفية الوصول 
الدعم أو  الرقمية؛ ألنهم ال يعرفون ممن  يطلبون  إىل األجهزة 
يتلق  مل  الطاًلب،  ملعظم  املدارس  إغاًلق  وبعد  يطلبونه،  كيف 

أولياء األمور تعليامت واضحة حول التعلم عرب اإلنرتنت، ومل يتم 
سؤالهم عامَّ إذا كان لديهم أجهزة رقمية أو ما نوع الدعم الذي 
يحتاجون إليه ملواصلة الدراسة عن بُعد، أخربتني إحدى األمهات 
يناير  يف  املدارس  فتح  إعادة  عدم  الحكومة  قررت  عندما  أنه 
ميكن  كيف  لرشح  مطلًقا  أطفالها  مدرسة  بها  تتصل  مل  2021م، 
كيفية  اكتشفت  ولكنها  بُعد،  عن  التعليم  إىل  الوصول  ألطفالها 
الوصول إىل التعليم ألطفالها بعد أن اتصلت باملدرسة لتسألهم، 
لحسن الحظ، فهي تتحدث اإلنجليزية وتشعر بثقة أكرب يف االتصال 
باملدرسة عىل عكس الوالدتني األخرتني اللتني كنت أعمل معهام. 

وقالت إحدى األمهات الناطقات باللغة العربية: إنها تأمل يف أن 
ال  حتى  اللغتني؛  من  أشخاص  توظيف  من  “بريطانيا  يف  يتمكنوا 
يشعر اآلباء أنهم ال يفهمون أو يعرفون شيئًا عن وضع أطفالهم، 
يجادل  البلدين”،  بني  التدريس  يف  كبريًا  فرقًا  هناك  أن  وبخاصة 
“تفاوتات  هناك  كان  أنه  العدد(  هذا  )يف   Stewart ستيوارت 
شديدة يف دعم الوالدين للتعليم املنزيل داخل الدول وعربها، 
قدرة  يف  أثر  الذي  الوالدين،  تعليم  يف  املساواة  عدم  بسبب 
اآلباء عىل املساهمة يف تعليم أطفالهم، ومع ذلك يف حالة 
أرس الاًلجئني، حتى اآلباء املتعلمني أكادمييًّا يعانون بسبب وجود 
إباًلغ  يتم  ال  قد  مختلفة،  تعليمية  ونظم  باللغة  تتعلق  قضايا 
األمور  أولياء  مشاركة  وتعد  األمور،  أولياء  إىل  بوضوح  التوقعات 
إىل  تهدف  أن  ويجب  التعليم،  ونظم  الطاًلب  لتعلم  أساسيًّا  أمرًا 
تعزيز املشاركة بني املدارس وأولياء األمور )OECD, 2020(، فقد 
كافح أحد الشباب للقيام مبهامه الهندسية؛ ألنه يجد صعوبة يف 
مسبًقا،  املسجلة  الفيديو  مقاطع  يف  معلمه  يقوله  ما  فهم 
ونظرًا ألن والدته ال تتحدث اإلنجليزية بشكل كاٍف، وال تشعر بالثقة 
اإلنرتنت ملساعدته عىل إكامل مهامه، فقد طلب  يف استخدام 
مدرستهم  مع  العائلة  هذه  تواصلت  وقد  كثريًا،  الدعم  مني 
للحصول عىل مزيد من املساعدة، لكنها مل تسمع أي رد، ومن ثمَّ 
يجب عىل نظام التعليم اإلنجليزي بذل املزيد من  الجهد للوصول 

إىل عائاًلت املهاجرين وإرشاكهم يف الحياة املدرسية.

طلبت عائلة أخرى من املدرسة السامح ألطفالها بحضور الدروس 
حديثي  زالوا  ما  ألنهم  األقل  عىل  األسبوع  يف  مرتني  شخصيًّا 
العهد باللغة اإلنجليزية، وقد كافحوا إلكامل واجباتهم املدرسية 
دون دعم من املدرسة، ولكن لسوء الحظ رفضت املدرسة طلبهم 
قائلة: إن أطفال العاملني الرئيسيني فقط هم من ميكنهم حضور 

الدروس وجًها لوجه.

يف عام 2021م، خففت الحكومة من تعريفات األطفال املعرضني 
املشاركة  يف  صعوبة  يجدون  قد  الذين  الطاًلب  لتشمل  للخطر، 
بسبب  املثال  سبيل  )عىل  املنزل  يف  بعد  عن  التعليم  يف 
اللغة  ومتعلمو  للدراسة(،  هادئة  مساحة  أو  األجهزة  نقص 
)2020م(  عام  ويف  للخطر”،  “معرضون  إضافية  كلغة  اإلنجليزية 
إىل  الوصول  ميكنه  من  حول  إرشادات  الويلزية  الحكومة  نرشت 
“املتعلمني  لتشمل  للخطر  معرضة  أنها  عىل  املصنفة  املدرسة 
من مجموعات األقليات العرقية الذين لديهم اللغة اإلنجليزية أو 

الويلزية كلغة إضافية”.

محو األمية الرقمية:
تعد القدرة عىل الوصول إىل الخدمات الرقمية واستخدامها أمرًا 
حيويًّا دامئًا يف عاملنا الرقمي املتزايد، ولكنها ذات صلة بشكل 
بُعد والخدمات األساسية األخرى  التعليم عن  خاص بالوصول إىل 
ما  رسعان  اإلنرتنت،  وضع  إىل  بحثي  تحول  عندما   ،19 كوفيد  أثناء 

حاسب  جهاز  عىل  الحصول  ميكنني  كيف  آنسة،  “مرحبًا 
محمول من فضلك؟ هل ميكنك أن تسأليهم ]املدرسة[؟ “

آنسة، هل ميكنني أن أطلب منك يشء؟ هل ميكنك الحصول 
عىل جهاز حاسب يل من املدرسة؟ ألنه إذا حصلت يل عىل 
من  اإللكرتوين  الربيد  عرب  مراسلتك  ميكنني  حاسب،  جهاز 

الحاسب الذي أريد إنهاء واجبي املنزيل عليه”.

إنرتنت،  لدي  املدرسية؛  واجبايت  يف  مساعدة  إىل  “أحتاج 
ولكن ليس لدي حاسب”.

هل ميكنك أن تطلب منهم )حاسويب املحمول( من فضلك؟

https://www.gov.uk/asylum-support/what-youll-get 
https://www.gov.uk/asylum-support/what-youll-get 
https://www.gov.uk/asylum-support/what-youll-get 
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de/
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أصبح واضًحا أن الفجوة الرقمية تتعلق أيًضا بعدم املساواة يف 
 van Dijk, 2005; Hargittai and Hinnant,( الرقمية  املهارات 

.)2008

قدر  والاًلجئني  اللجوء  طالبي  بدعم  والتزامي  بحثي  من  وكجزء 
شباب  ملساعدة  األسابيع  معظم  الوقت  بعض  خصصت  اإلمكان، 
الرقمية  أجهزتهم  استخدام  عىل  والاًلجئني  اللجوء  طالبي 
أحد  متكن  أن  بعد  التعليمية،  خرباتهم  لتحسني  واإلنرتنت؛ 
املشاركني يف البحث من الوصول إىل أول حاسب محمول شخيص 
خاص به، اتفقنا عىل أنني سأساعده وأرسته يف إعداده وتثبيته 
ومامرسته باستخدام الربامج الاًلزمة للمدرسة مثل ميكروسوفت 
الهاتف،  عرب  أجريت  التي  اجتامعاتنا  أحد  وخاًلل   ،MS Teams تيمز 
أنا ال أحب ذلك،  سألني “ملاذا يتحدث ]الحاسب املحمول[ معي؟ 
“كان يشري إىل مساعد إنتاجية ميكروسوفت Microsoft، وكورتانا 
يحاول  كان  وبينام  قصد،  غري  عن  تفعيله  تم  الذي   ،Cortana
بعض  تلقى  قد  كان  الشاب  هذا  تغلقها؟”  “كيف  سأل:  إسكاتها، 
يفهم  “مل  إنه  قال:  لكنه  قبل،  من  مدرسته  يف  الحاسب  دروس 
أي يشء” ومل يتعلم املهارات الرقمية العملية التي ميكن أن 

تسهل انتقاله من التعليم وجًها لوجه إىل التعليم عن بعد.

يف   Wi Fi الوايفاي  وشبكة  الرقمية  األجهزة  إىل  الوصول  بعد 
وأولياء  والاًلجئني،  اللجوء  طالبي  من  الشباب  عىل  كان  املنزل، 
من  األدىن  الحد  مع  التكنولوجيا  استخدام  كيفية  تعلم  أمورهم 
التعاون  منظمة  وجدت  التعليم،  ووزارة  املدارس  من  الدعم 
االقتصادي والتنمية أن اآلباء قد يشعرون بأنهم غري قادرين عىل 
وخاًلل   ،)2020( الرقمية”  املهارات  “نقص  بسبب  أطفالهم،  دعم 
محادثايت مع شباب طالبي اللجوء والاًلجئني وأرسهم، تبني أنهم 
كانوا سيستفيدون من املزيد من املعرفة الرقمية قبل التعليم 
عنوان  تجاربه  ألهمت  الذي  الشاب  سألني  وقد  وأثناءه،  بعد  عن 
 PDF إىل  وتحويلها   Word مستندات  إنشاء  كيفية  عن  النص  هذا 
وإرفاقها برسائل الربيد اإللكرتوين كام هو مطلوب من قبل بعض 
الرقمية،  التحديات  من  العديد  عىل  التغلب  عليه  كان  معلميه، 

باإلضافة إىل محاولة التكيف مع التعلم عن بعد.

الخامتة:
أن  ميكن  التكنولوجيا  بأن  العدد(  هذا  )يف   Rivett ريفيت  يجادل 
ال  صحيح،  هذا  أن  حني  يف  والتعلم،  للتعليم  متكينيًّا  عاماًًل  تكون 
إال  والتعلم  للتدريس  متكينيًّا  عاماًًل  تكون  أن  للتكنولوجيا  ميكن 
إذا كان لدى الطاًلب وأرسهم الوصول املناسب إىل التكنولوجيا 
واملعرفة الرقمية الاًلزمة للتعلم األمثل، وقد أصبح الوصول إىل 
فإن  لذلك،  متزايد؛  بشكل  رقميًّا  والخدمات  والسلع  املعلومات 
ويجب  أساسية،  موارد  الرقمية  واألجهزة  النطاق،  عريض  االتصال 
الرقمية عىل  أن تركز املناقشات والسياسات املتعلقة بالفجوة 
كيفية تطوير الناس للمعرفة الرقمية واملهارات لتحقيق أقىص 
بعد  عن  التعليم  توفري  افرتض  فقد  التكنولوجيا،  من  استفادة 
متساوية  بفرص  يتمتعون  وأرسهم  الطاًلب  جميع  أن  إنجلرتا  يف 
املنزل،  يف  اإلنجليزية  اللغة  وإتقان  التكنولوجيا،  إىل  للوصول 
فمن  لغويًّا،  متنوعني  مهاجرين  تضم  التي  املجتمعات  ويف 
املواد  وترجمة  الفوريني،  املرتجمني  توفري  للمدارس  الرضوري 
ومقدمي  اآلباء  مع  أقوى  عاًلقات  وبناء  الشباب،  تعليم  لدعم 
مثل  للخطر”  “املعرضة  املجتمعات  تصوير  يتم  ما  غالبًا  الرعاية، 
طالبي اللجوء والاًلجئني عىل أنها يصعب الوصول إليها، وبخاصة 
أثناء الجائحة، ولكن األمر ال يعني أن املجتمعات املعرضة للخطر 

يصعب الوصول إليها، ولكن املوارد والفرص ليست يف متناولها.

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/strengthening-online-learning-when-schools-are-closed-the-role-of-families-and-teachers-in-supporting-students-during-the-covid-19-crisis-c4ecba6c/ 
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كوفيد 19 واملؤسسات والدولة: رشاكات املعرفة 

من أجل العدالة االجتامعية
آدم حبيب،  أستاذ ومدير، كلية الدراسات الرشقية واألفريقية، جامعة لندن، اململكة املتحدة.        

ah130@soas.ac.uk    

امللخص:

تحدياتنا  أن  هو   19 كوفيد  جائحة  من  املستفاد  الدرس 
إذا  نتامسك  أن  منَّا  تتطلب  للحدود  العابرة  الوطنية 
يتطلب  وهذا  كنوع،  الحياة  قيد  عىل  البقاء  أردنا 
يف  املتجذرة  العاملية  للرشاكة  جديدة  منهجية 
الدراسية  واملناهج  التدريس،  ذلك  ويستتبع  املؤسسات، 
والتمويل  املقسمة،  الدراسية  واملنح  املشرتكة، 
يف  البحوث  ملراكز  املشرتكة  وامللكية  املشرتك 
والجنوب.  الشامل  يف  الجامعات  بني  النامي  العامل 

الكلامت املفتاحية: 

املعرفة.
الرشاكات الدولية.

املساواة.
العدالة االجتامعية.

الوكالة.

نحن نعيش يف أوقات ممتعة؛ ولكنها خطرية، وعاملنا اليوم غري 
لقد  والثانية،  األوىل  العامليتني  الحربني  قبل  كان  كام  متكافئ 
كنا  كام  متزايد  نحو  عىل  وسياسيًّا  اجتامعيًّا  مستقطبني  أصبحنا 
آنذاك، تطارد األحزاب الشعبوية اليمينية واألحزاب الوطنية جميع 
الصعيدين  عىل  مجتمعاتنا  بني  االنقسامات  يعمق  مام  أراضينا، 
الوطني والدويل؛ فالنخب السياسية واالقتصادية عاجزة بشأن ما 
يجب القيام به أو ما مل تتمكن من حشد اإلرادة لاًلضطاًلع مبا يلزم 

القيام به.

ومع ذلك، فإن ما يجب القيام به معروف، إن قلب األزمة اليوم هو 
الفقر،  من  املاًليني  أخرجنا  لقد  االجتامعية،  العدالة  إىل  االفتقار 
ولكن املاًليني ما زالوا غارقني يف البؤس، وعدم املساواة هي 
ملستقبلنا  تهًديدا  أكرث  تكن  مل  إن  األهمية  من  القدر  نفس  عىل 
لديهم  القليل  ألن  ا  جدًّ القليل  لديهم  فالكثري  لذلك  الجامعي، 
السبب  هو  وهذا  لعرصنا،  الشعبي  اإلدراك  هو  وهذا  ا،  جدًّ الكثري 
الشعبية  األحزاب  متكنت  وقد  للهجوم،  تعرضت  العوملة  أن  يف 
بالطبع  لكنهم  االستياء،  هذا  أساس  عىل  التعبئة  من  والقومية 
القومية  إىل  الرتاجع  إىل  تدفعنا  ألنها  إجابات؛  لديهم  ليس 

والوطنية املفرطة بجميع أنواعها.

يف  جوهري  لتحول  نتيجة  كثرية  نواح  يف  هي  الظروف  هذه 
يقرتح  كام  والدولة  املاضية،  عاًما  األربعني  يف  الدولة  شخصية 
يحتكر  حكم  نظام  هي   ،)Max Weber )1919/2015 فيرب  ماكس 
ومع  منازع،  باًل  دامئًا–  يكن  مل  إن   – للعنف  املرشوع  االستخدام 
ذلك فهي تبني هيمنتها أيًضا من خاًلل وسائل أخرى غري العنف، 
فيام سامه لويس ألتوسري Louis Althusser الجهاز األيديولوجي 
األكرث  التفاهامت  أبرزت  كام  ولكن   ،)Ferretter, 2006, p. 85(
 Jürgen( الحاكمة  للطبقة  أداة  مجرد  ليست  فهي  للدولة،  حداثة 
أن  ميكن  ولكن   ،)Habermas, quoted in Andrew, 2014, pp. 5-6
تكون فاعاًًل مستقاًلًّ )Skocpol, 1999( أو عىل األقل تظهر استقاًللية 
املصالح  عن  مستقل  بشكل  الترصف   ،)Poulantzas, 2014( نسبية 
املبارشة للنخبة االقتصادية، حتى لو كانت تَُؤمن مصلحتهم عىل 
إنتاج الشكل الخاص لنظام  املدى الطويل، من خاًلل ضامن إعادة 
الرتاكم، ولعل أكرث األدلة األخرية دراماتيكية عىل ذلك هو تدخاًلت 
2008م، وآثار جائحة  الدول يف إدارة الركود االقتصادي بعد عام 

كوفيد 19 يف عامي 2020م و 2021م.

مكَّن تطور الدولة يف عهد مارغريت تاترش ورونالد ريغان من تنفيذ 
السياسات االقتصادية واالجتامعية الليربالية الجديدة عىل مدى 
الثاًلثني عاًما املقبلة، وقد كان أهمية استرياد خاص يف التعليم 
حول إدخال املنافسة والرسوم والتخصص وتأثري التسويق العام، 
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مع  العايل،  التعليم  سيام  ال  الوطنية،  للحدود  عابر  شكل  وله 
الجامعي،  للتعليم  عام  وتسليع  األجانب،  للطاًلب  متفاوتة  رسوم 
ولكن هذا التسليع يتم التعبري عنه بلغة الرشاكة والتضامن، يؤدي 
إىل التعتيم عىل تأثرياته الحقيقية، ومتكينه من عدم املساواة 

سواء داخل الدول أم عىل املستوى العاملي.

وفيام  الدول  داخل  االنقسامات  تعميق  هو  الصايف  األثر  وكان 
بينها؛ مام يعرض املجتمع البرشي للخطر، إن تغري املناخ، والصحة 
االجتامعي  واالستقطاب  املساواة،  وعدم  والطاقة،  العامة، 
منا  تتطلب  الوطنية،  للحدود  عابرة  تحديات  هي  والسيايس 
التامسك، والعمل ككيان واحد، ولن نبقى عىل قيد الحياة كجنس 
الدرس  هو  وهذا  اإلنساين،  التضامن  جسور  بنينا  إذا  إال  برشي 
19، والذي يضع مبدأ العدالة  الرئييس املنبثق من جائحة كوفيد 
بذلك  القيام  خاًلل  ومن  العاملية،  املحادثة  قلب  يف  االجتامعية 
فإنه يخلق إمكانية – مجرد إمكانية – تهيئة الظروف املواتية لبناء 

ا يف عاملنا. أحد منابر التضامن اإلنساين الرضوري جدًّ

لكن هذا ليس حتميًّا، والواقع أن الجائحة أظهرت قوتنا الجامعية 
التي  وضعفنا املركزي عىل حد سواء، وتكمن قوتنا يف براعتنا، 
تنعكس يف الثورة العلمية والتكنولوجية الجارية؛ التي مكنت من 
تطوير لقاحات متعددة يف إطار زمني قصري مل يسبق له مثيل، 
ومع ذلك كشف كوفيد 19 أيًضا عن ضعفنا البرشي املركزي، الذي 
من  القومية  مكنت  التي  أواًل”  “نحن  الخام  االستجابة  يف  تجىل 
رشاء اللقاحات وتوزيعها، وقد حدث هذا عىل الرغم من النصائح 
الصحة  يف  واملتخصصني  العاملية  الصحة  ملنظمة  املتكررة 
العادل  النرش  هو  الجائحة  هذه  عىل  السيطرة  مفتاح  أن  العامة 
للقاحات يف جميع أنحاء العامل؛ فإذا ظلت بعض الدول غارقة يف 
الجائحة، فاًل يشء يف عاملنا آمن، فإما أن نهزم هذا الفريوس 
املدمرة،  واالقتصادية  االجتامعية  لعواقبه  نستسلم  أو  جامعيًّا، 
وهي  عرصنا،  يف  الحاسمة  األسئلة  أحد  هو  هذا  نفعل  وكيف 
ذات صلة بالتعليم العايل بقدر ما هي ذات صلة بأجزاء أخرى من 

الوجود البرشي.

هناك مربر علمي مهم للعمل بشكل جامعي، ينعكس يف عمل 
الهندسة  قيم  رئيس  Tania Douglas )2018م(،  دوغاًلس  تانيا 
الطبية الحيوية واالبتكار يف جامعة كيب تاون، التي توفيت يف 
تكنولوجيا  “تصميم   TED ملتقى  يف  حديثها  يف  2021م،  مارس 
من  املناسبة  غري  التقنيات  لنرش  تأسف  السياق”،  وفهم  أفضل، 
إىل  دوغاًلس  عمل  يشري  النامي،  العامل  إىل  الصناعي  العامل 
بالسياق، ويتطلب فهم  االبتكار املتصل  التفكري يف  الحاجة إىل 
واالقتصادية  والسياسية  االجتامعية  السامت  فهم  السياق 
التخصصات  بني  عمل  إىل  الحاجة  عىل  الضوء  ويسلط  للمجتمع، 
أو متعدد التخصصات وأهمية النظر يف الفئات املهمشة، التي 
ميكننا  فقط  وعندئذ  وشواغلها،  اهتامماتها  تجاهل  يتم  ما  غالبًا 
ننهض  وأن  الوطنية،  عرب  لتحدياتنا  مستدام  نحو  عىل  نتصدى  أن 

بالعدالة االجتامعية يف عاملنا.

إن صياغة التكنولوجيات أو تكييفها مع الظروف السياقية للعامل 
إىل  تحتاج  ولكنها  جميًعا،  عاتقنا  عىل  تقع  مسؤولية  النامي 
من  واحد  جزء  سوى  ليس  وهذا  الجنوب،  مؤسسات  تقودها  أن 
مؤسسية،  أساسية  هياكل  إنشاء  أيًضا  يتطلب  الذي  التحدي، 
وتطوير قدرات املوارد البرشية التمكينيَّة، نحن نحتاج إىل املزيد 
من: املخرتعني، والعلامء، والتقنيني، والجهات الفاعلة االجتامعية، 
واألكادمييني، والطاًلب؛ باختصار املبتكرين، وليك يحدث ذلك نحتاج 

إىل بيئات متكينية، وموارد كافية وجامعات وكليات مهنية ممتازة 
الريادية  والرشكات  واالبتكار،  والبحث  بالتدريب  تقوم  أكادمييًّا، 
رأس  وشبكات  الجديدة،  التقنيات  رعاية  ميكنها  التي  والحاضنات 

املال االستثامري التي ميكنها رعاية هذه املبادرات.

يف  سياساتنا  وتتحدث  ذلك،  ندرك  نحن  واحد  مستوى  عىل 
واملنصف  الشامل  التعليم  أهمية  عن  والنامي  املتقدم  العامل 
أوجه  تعمق  بطريقة  مؤسسيًّا  نترصف  فإننا  ذلك  ومع  والجيد، 
العاملية  الرشاكات  وتعد  املؤسسية،  والفوارق  املساواة  عدم 
واملنح الدراسية والحراك يف جميع أنحاء العامل من سامت عرص 
العوملة، ومع ذلك فإن هجرة العقول ال تستمر فحسب؛ بل إنها 
تصاعدت بشكل كبري، مام أضعف املؤسسات يف أجزاء كثرية من 

العامل النامي.

إضعاف  يف  الوحيد  السببي  العامل  ليست  الديناميكية  وهذه 
العديد من الجامعات األفريقية، وقد ترضرت بشكل ال ميكن إصاًلحه 
دعت  عندما  الثامنينَّات،  يف  الهيكيل  التكيف  سياسات  جراء  من 
االبتدايئ  للتعليم  األولوية  إعطاء  إىل  الدولية  التنمية  وكاالت 
أن  والفكرة  الجامعات،  متويل  نقص  إىل  أدى  مام  والثانوي، 
التعليم العايل سيكون يف العامل املتقدم، وقد انعكست هذه 
ومل  وقع،  قد  الرضر  ولكن  الاًلحقة،  العقود  يف  جزئيًّا  السياسة 
يتغري منوذج رشاكتنا العاملية تغريًا جوهريًّا منذ الثامنينَّات، وهو 
يعتمد عىل تقديم منح دراسية مبارشة إىل األفراد املوهوبني 
أوروبا  يف  العايل  التعليم  عىل  للحصول  النامي  العامل  يف 
سيعودون  الطاًلب  هؤالء  أن  هو  واالفرتاض  الشاملية،  وأمريكا 
إىل ديارهم، لكن األدلة يف العقود القليلة املاضية هي أن هذا 
إنهم يقعون  الحياة،  الطاًلب تحدث  يتحرك  الحال، عندما  ليس هو 
يف  ويبقون  وظائف  عىل  ويحصلون  عائاًلت،  ولديهم  الحب،  يف 
الشامل العاملي، يف مؤمتر حول الشتات األفريقي حرضته يف 
االتحاد األفريقي يف أديس أبابا يف عام 2019م، أظهر عبد الله 
الطاًلب ال  أن أكرث من ٪80 من  غيي Abdoulaye Gueye )2019م( 
يعودون، وهذه التجربة منوذجية يف كثري من دول العامل النامي 
إال  االتجاه  هذا  الصني  تعكس  ومل  والصني،  الهند  ذلك  يف  مبا 
مؤخرًا، والنتيجة الطبيعية يف العامل النامي هي أن املؤسسات 
وتعرضت  البرشية،  املوارد  قدرات  تطوير  يتم  ومل  أُضِعفت،  قد 
التنمية الشاملة للخطر، ويتحدث بعضنا عن تداول العقول بداًل من 
هجرتها، وأهمية التحوياًلت املالية إىل العامل النامي، ولكن إذا 
كنا صادقني فسوف ندرك أن هذه اتجاهات مضادة ضعيفة ال تغري 
تصاحب  التي  السلبية  والهيكلية  املؤسسية  الديناميكيات  جذريًّا 

هجرة العقول.

فحسب؛  النامي  للعامل  مشكلة  ليست  هذه  أن  أؤكد  أن  ويجب 
قدرات  انخفاض  ومع  القدر،  بنفس  املتقدم  للعامل  مشكلة  إنها 
عىل  قدرتنا  أيًضا  ترتاجع  النامي؛  العامل  يف  البرشية  املوارد 
التصدي للتحديات الهيكلية يف عرصنا، وجميع تحدياتنا ذات طابع 
والصحة  املساواة،  وعدم  املناخ،  تغري  إن  الوطنية،  للحدود  عابر 
العامة، واالستقطاب االجتامعي والسيايس لها عواقب عاملية، 
واملثال األكرث دراماتيكية عىل ذلك هو فريوس كورونا الذي أصبح 
املؤسسية  األساسية  الهياكل  إىل  بحاجة  ونحن  عاملية،  جائحة 
لوقف  والنامي؛  املتقدم  العامل  من  كل  يف  البرشية  واملوارد 
هذه التحديات من مصدرها أينام ظهرت، ومع ذلك فإن منهجيات 
الناحية العملية إن مل يكن عن  رشاكتنا العاملية تقوض ذلك من 

قصد.

https://www.ted.com/talks/tania_douglas_to_design_better_tech_understand_context?language=en 
https://www.ted.com/talks/tania_douglas_to_design_better_tech_understand_context?language=en 
https://www.carnegie.org/our-work/article/african-diaspora-forum-2019/ 
https://www.carnegie.org/our-work/article/african-diaspora-forum-2019/ 
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أنا ال أدعو إىل بعض الرتاجع االستبدادي إىل القومية والوطنية 
والعرقية، ال أعتقد أن هذا ممكن وأنا أرى أن الروح البرشية لديها 
يف نفس الوقت دافع للتجول واالستكشاف - للتعومل مع التأكيد 
ليست  هذه  التوجه،  لهذا  التوطني  يعنى-  مام  املحلية  عىل 
الشعبوية  األحزاب  متيل  كام  بعًضا  بعضها  يستبعد  أعامل  جداول 
والقومية إىل اإليحاء، ميكننا أن نحب عائاًلتنا وشبكاتنا املجتمعية 
محليًّا  تكون  أن  املمكن  من  اإلنساين،  التضامن  منارس  زلنا  وما 

وعامليًّا، ويف الواقع هذا رضوري للبقاء عىل قيد الحياة كنوع.

منهجية  العاملية،  للرشاكة  جديدة  منهجية  اتباع  إىل  أدعو  وأنا 
التعليم  ويف  األفراد،  يف  منها  أكرث  املؤسسات  يف  متجذرة 
ومنًحا  مشرتكة،  ومناهج  تدريس،  برامج  ذلك:  سيتطلب  العايل 
اكتساب املعرفة  الطاًلب من  دراسية مقسمة، من شأنها متكني 
الجديدة  العلمية، وتطوير وعي عاملي، والوصول إىل املعدات 
يف  كاٍف  بشكل  متجذرة  تكون  ذلك  ومع  التمويل،  وشبكات 
مؤسسات العامل النامي للسامح بنرش هذه املعرفة واملهارات 
يف السياقات املحلية، وقد يتطلب ذلك متوياًًل وملكيًة مشرتكة 
الشامل  يف  متعددة  جامعات  بني  البحوث  ومعاهد  ملراكز 
والجنوب، ومن شأن هذه املنهجية أيًضا أن تتيح للطاًلب من العامل 
وتطوير  وفهمها،  النامي  العامل  سياقات  زيارة  فرصة  املتقدم 
املهارات واملعارف التي ميكن تطبيقها عىل الصعيد العاملي، 
وهذا يتعارض مع الخطط اإلسرتاتيجية لبعض الجامعات يف العامل 
املتقدم، وتعتقد بعض املؤسسات رفيعة املستوى أن عاًلماتها 
املشرتكة،  التدريس  أعامل  جداول  خاًلل  من  ستضعف  التجارية 
عاملنا،  يف  املعرفة  ووسطاء  العلامء  تدريب  هي  ومهمتها 
العلمية،  قوتهم  نقاط  كانت  ومهام  أنفسهم،  يخدعون  لكنهم 
كان  ومهام  به،  معرتفًا  األكادميي  جمهورهم  كان  ومهام 
الغطرسة  فإن مساهامتهم محدودة بسبب  موهوبني؛  طاًلبهم 
املؤسسية، التي تشري إىل أنهم مهمون أكرث من غريهم، ويف 
رغبتهم املرشوعة أن يكونوا قادرين عىل املنافسة، ومن خاًلل 
فإنهم  مؤسسية،  تجارية  لعاًلمة  املفرطة  الوطنية  حاميتهم 
يحتاج  العظيم  العلم  أن  نسوا  لقد  الخاصة،  مهمتهم  يقوضون 

إىل أن يكون مصحوبًا بفهم سياقي ليكون له تأثري.

إن النخب االقتصادية التي تجلس يف دافوس، أو الباحثني الذين 
القرى  مقاهي  يف  املحمولة  الحاسب  أجهزة  خلف  يجلسون 
املتقدم،  العامل  يف  العظيمة  بالجامعات  املحيطة  األكادميية 
إىل  بحاجة  وهي  عرصنا،  تحديات  يحلوا  أن  مبفردهم  ميكنهم  ال 
فرق  خاًلل  من  فقط  ممكن  وهذا  النامي،  العامل  لسياق  فهم 
الجامعية  املعرفة  ونرش  مًعا،  واملؤسسات  الباحثني  من  عاملية 
ذات  والحلول  التقنيات  لتطوير  والفهم  املهارات  ومجموعات 
عاملية  رشاكة  إىل  بحاجة  ونحن  عرصنا،  لتحديات  بالسياق  الصلة 
البرشي  املجتمع  تنوع  يف  املتجذرة  املؤسسات  من  منصفة 
واملنترشة يف جميع بلداننا، وهذه خطة عاملية أكرث إنصافًا وعداًل 

اجتامعيًّا واستدامة وذات صلة عاملية بهذا العرص.

تدعم  التي  األعامل  مناذج  ظل  يف  ممكن  غري  أعامل  جدول  إنها 
التعليم العايل يف العامل األنجلوسكسوين، ومرتبطة بسياسة 
نظم  أقوى  بعض  وتستند  وشخصياتها،  معينة  قومية  دول 
الطاًلب  التجارية، يقوم فيه  العايل إىل منوذج لألعامل  التعليم 
مالية  إعانات  بتقديم  النامي،  العامل  من  ومعظمهم  األجانب 
ليس  النموذج  وهذا  املحليني،  الطاًلب  تدريب  تكاليف  لتغطية 
املؤسسية  املساواة  عدم  أوجه  يولد  بل  فحسب؛  مستدام  غري 
القدرات  تآكل  إىل  تؤدي  والتي  أيًضا؛  ويوطدها  واملجتمعية 

العاملية الجامعية عىل التصدي للتحديات العاملية.
ً

تدعمه  التي  األعامل  ومناذج  العايل  التعليم  تصور  إعادة  يجب 
تحدياتنا  مستوى  إىل  ترتقي  أن  لها  كان  إذا  أسايس،  بشكل 
من  اجتامعيًّا  وتضامًنا  سياسية  شهامة  يتطلب  وهذا  الحالية، 
االقتصادية  والنخب  السياسية  والطبقات  القومية  الدول  جانب 
التي مل تكن وشيكة الحدوث دامئًا، ولكن حتى يف هذه اللحظة، 
البحثية  بناء رشاكات بني تحالف الجامعات  إذ تم  هناك بذور أمل؛ 
 - )the African Research Universities Alliance )ARUA األفريقية
 ،UKRI  - األفريقية  القارة  البحثية يف  الجامعات  وهي شبكة من 
تم  موقف  ورقة  ويف  للبحوث،  األوروبية  الجامعات  ونقابة 
البحثية  الجامعات  تحالف  دعى  مشرتك،  بشكل  مؤخرًا  إعدادها 
األفريقية والنقابة االتحاد األورويب إىل تخصيص ٪10 من ميزانية 
التنمية لاًلتحاد األفريقي للرشاكات الجامعية والبحثية للجامعات 
األفريقية واألوروبية، وقد تكون هذه بداية محاولة رائدة إلعادة 
إنصافًا  أكرث  تكون  العايل،  التعليم  يف  عاملية  رشاكات  تشكيل 

وترتكز عىل تدريب املثقفني العامليني.

 ،an academy of the commons للعوام  أكادميية  أقرتح  أنا 
وتظاهرنا لقرون أن العلم ليس له حدود، ومع ذلك فإننا نضع كل 
واالبتكار،  واملعرفة  العلم  تقيد  ووطنية  مؤسسية  حدوًدا  يوم 
نحن بحاجة إىل كرس هذه الحدود، واالستعارة والتعلم من بعضنا 
بطريقة تعاونية ومتساوية، وميكن أن تؤدي الدروس املستفادة 
يف  تغيريات  إىل  معينة  سياقات  يف  املستحدثة  واالبتكارات 
نفهم  حتى  للعوام  عاملية  أكادميية  بناء  ويجب  العامل،  بقية 
عامل  خلق  يف  دوًرا  يؤدي  أن  لاًلبتكار  ميكن  كيف  جامعي  بشكل 
يف  الوطنية  للحدود  العابرة  للتحديات  التصدي  إن  شمواًل،  أكرث 
عرصنا - والتي ال يعد كوفيد 19 سوى أحدث مظاهرها - سيوفر لنا 
أساًسا اجتامعيًّا وسياسيًّا للبقاء عىل قيد الحياة كمجتمع عاملي، 
إنه جرس أمل بني ماض وحارض غري متكافئني وممزقني ومستقبل 
لدينا  أجله،  من  تداولية  ساحات  متكني  إىل  نحتاج  شامل،  جامعي 
أن  ميكن  التي  واملؤسسات  التخصصات  عرب  الفكرية  املوارد 
تساعدنا يف التفكري من خاًلل االبتكار بعناية أكرب؛ لضامن أن يكون 
قامئًا عىل السياق وشاماًًل، من خاًلل القيام بذلك سنعالج بصدق 
أوجه عدم املساواة والتحديات يف عرصنا ومن خاًلل ذلك نخلق 

عاملًا أكرث شمواًل واجتامعيًّا وإنسانيًة.

https://arua.org.za/collaborations/partnerships/guild-of-research-intensive-european-universities/ 
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كيف   :19 كوفيد  جائحة  بعد  التعليم  نظم  تعزيز 

يجب  وملاذا  املرونة؟  بناء  إعادة  الدول  تستطيع 

عليها ذلك؟
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امللخص:

لالستجابة  الدول  دعم  يف  اليونسكو  تجربة  إىل  استناًدا 
أن  الدول  تستطيع  كيف  الورقة  هذه  تصف   ،19 لكوفيد 
يجب  وملاذا  التعليمية؟  أنظمتها  تعزيز  إىل  تسعى 
ويتضمن  األزمات،  مواجهة  يف  مرونة  أكرث  لتصبح  عليها؟ 
التي  امللموسة  والخطوات  اإلجراءات  عىل  أمثلة 
الوطني  وعرب  القومي  الصعيدين  عىل   - الدول  اتخذتها 
لألزمات. االستجابة  جهود  خالل  من  املرونة  لتعزيز   -

الكلامت املفتاحية: 

املرونة.
إدارة األزمات واملخاطر.

هائلة  خسائر  إىل   19 كوفيد  جائحة  أدت  العامل،  أنحاء  جميع  يف 
وتقليص  القامئة،  الفوارق  تفاقم  إىل  أدى  مام  التعلم،  يف 
إذا  حرج  فالوضع  ضعًفا،  األكرث  السكانية  للفئات  التعليمية  الفرص 
مل يتم التعامل مع أزمة التعلم هذه بشكل كاٍف، فقد تصبح كارثة 

)United Nations, 2020( .جيل

التعليم  نظم  مرونة  تعزيز  أهمية  عىل  الضوء   19 كوفيد  يسلط 
يف الدول املتقدمة والنامية عىل حد سواء، فلقد أعادت الجائحة 
التغلب  يف  التعليمية  ونظمها  الدول  قدرة  ضامن  أهمية  تأكيد 
تواجهها،  التي  املخاطر  مواجهة  يف  واملرونة  الشدائد،  عىل 
إىل  حاجة  هناك  أن  العدد(  هذا  )يف   Habib حبيب  يؤكد  كام 
اعرتاف جامعي بأن التحديات العابرة للحدود - تغري املناخ، والصحة 
واالستقطاب  القرسي،  والتهجري  املساواة،  وعدم  العامة، 
االجتامعي والسيايس - تتطلب من الدول أن تتامسك وتعمل مًعا 
لتأمني املستقبل، إن تعزيز مرونة نظام التعليم أمر بالغ األهمية 
لسببني: 1( أنه ميّكن الدول من االستجابة للتحدي الفوري املتمثل 
يف إعادة فتح املدارس بأمان، 2( يسمح للدول بتوقع تأثري األزمات 
بحالة  متعلقة  أكانت  سواء  وتخفيفها،  املستقبلية  العاملية 
تجربة  إىل  واستناًدا  أخرى،  بأخطار  أم  بجائحة  أم  صحية  طوارئ 
اليونسكو يف دعم الدول لاًلستجابة لجائحة كوفيد 19، تصف هذه 
الورقة كيف تستطيع الدول أن تسعى إىل تعزيز أنظمة التعليم، 
وملاذا يجب عليها ذلك؛ لتصبح أكرث مرونة يف مواجهة األزمات، 
مرنة،  تعليمية  أنظمة  لبناء  للدول  ملموسة  توصيات  تقديم  وتم 
مع أمثلة من الدول التي اتخذت خطوات لتعزيز املرونة من خاًلل 

جهود االستجابة لألزمات.

االعتبارات الرئيسية لتعزيز مرونة النظام:
الصحية  الطوارئ  حاالت  مواجهة  يف  مرنة  الدول  تكون  ليك 
الطابع  إضفاء  ضامن  عليها  يجب  األخرى،  واملخاطر  واألوبئة 
املؤسيس عىل إدارة األزمات واملخاطر يف نظم التعليم، ويجب 
السكان  من  الضعيفة  الفئات  احتياجات  لفهم  جاهدين  يسعوا  أن 
يف األزمات ومعالجتها، وتوفري الفرص إلرشاك مجموعة واسعة 
واملتعلمني  املعلمني  من  القرار،  صنع  يف  املصلحة  أصحاب  من 
وزارات  عىل  يجب  التعليم  نظام  مرونة  ولتعزيز  األمور،  وأولياء 
عىل  الرتكيز  التعليم  مجال  يف  املصلحة  وأصحاب  التعليم، 
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:)United Nations, 2020( اإلجراءات املرتابطة، وهي

مستويات  جميع  عىل  واملخاطر  األزمات  إلدارة  القدرات  تعزيز   .1
نظام التعليم.

2. معالجة أوجه عدم املساواة، واالستبعاد من النظام التعليمي.

3. ضامن التشاور والتنسيق بني من يعملون داخل قطاع التعليم 
واملستفيدين من خارجه.

جميع  عىل  واملخاطر  األزمات  إلدارة  القدرات  تعزيز 

مستويات نظام التعليم:

واملخاطر  األزمات  إدارة  عىل  املؤسيس  الطابع  إضفاء  يضمن 
وزارة  عمل  عنارص  جميع  يف  واستدامتها  املفاهيم  هذه  دمج 
من  كجزء  أو  واحدة  ملرة  كنشاط  معها  التعامل  من  بداًل  التعليم، 
ضامن  القدرات  هذه  تعزيز  يتضمن  فقط،  معينة  ألزمة  استجابة 
القرارات  واتخاذ  الرصد  لدعم  باملخاطر  املتعلقة  البيانات  توافر 
التعليم؛  معلومات  إدارة  نظام  تعزيز  أن  كام  باألدلة،  املدعومة 
لضامن جمع البيانات وتحليلها بانتظام وإحداث التنسيق الجيد بني 
القطاعات، عىل سبيل املثال مع وزارات الصحة، ميكن أن يساعد 
أيًضا يف تسهيل االستجابة الرسيعة واملركزة يف حالة الطوارئ.

وقد بذلت وزارة التعليم يف غيانا Guyana )سيصدر قريبًا( جهوًدا 
وطنية  إسرتاتيجية  تطوير  خاًلل  من  املؤسسية  القدرات  لتعزيز 
إلدارة املخاطر يف قطاع التعليم، ستسعى وزارة التعليم جاهدة 
تشكيل  خاًلل  من  املخاطر،  إلدارة  التنظيمية  القدرات  تعزيز  إىل 
املخاطر  بإدارة  املكلفني  التعليم  موظفي  من  متخصص  فريق 
اإلقليمية،  القدرة  تأكيد  وتم  أزمات،  حدوث  عند  واالستجابة 
األزمات  إلدارة  القدرات  لتعزيز  الوطنية  عرب  املداخل  وفرت  كام 
واستجابة  القامئة،  املخاطر  ملعالجة  للدول  وسيلة  واملخاطر 
أنشأت  املناخ،  تغري  آلثار  والتعرض  الطبيعية  األخطار  ملخاطر 
 the Organisation of Eastern الكاريبي البحر  منظمة دول رشق 
يف  واملرونة  املناخ  لتغري  وحدة   ،)Caribbean States )OECS
استباقي  بشكل  للتصدي  األعضاء  الدول  لدعم  الكوارث  مواجهة 
الكوارث، وتشمل  لتغري املناخ وإدارة مخاطر  للتحديات املرتابطة 
وتعزيز  القدرات،  وتنمية  والترشيعات،  السياسات  تعزيز  التدخاًلت 

.).OECS, n.d( الوعي، وإدارة املعرفة

معالجة عدم املساواة، واالستبعاد النظامي:

يؤكد حبيب Habib)هذا العدد( أن عدم املساواة تشكل تهديدات 
أمناط  عىل  للتغلب  السعي  وأن  للدول،  الجامعي  للمستقبل 
مهم  دور  وللتعليم  أخاًلقي،  واجب  واإلقصاء  املساواة  عدم 
مستدام،  بشكل  الوطنية  للحدود  العابرة  التحديات  معالجة  يف 
داخل  االجتامعية  العدالة  وتعزيز  االجتامعي،  التامسك  وتعزيز 
املساواة  عدم  من  محددة  أمناط  وترتبط  وخارجها،  الحدود 
بأزمات مختلفة، وينبغي ألصحاب املصلحة يف مجال  واالستبعاد 
وفهم  املتعلمني،  جميع  إىل  الوصول  إىل  يسعوا  أن  التعليم 
وإجراءات  تدابري  وتبني  الضعيفة،  للفئات  املحددة  االحتياجات 
العاًلجي،  التعليم  توفري  إىل  حاجة  فهناك  والتعايف،  االستجابة 
وبرامج الصحة والتغذية املدرسية والدعم املوجه للطاًلب األكرث 
والاًلجئني  اإلعاقة  ذوي  واملتعلمني  الفتيات  ذلك  يف  مبا  ضعًفا 
مستلزمات  توزيع  املحددة  اإلجراءات  وتشمل  داخليًّا،  واملرشدين 
املواد  وتوفري  املدرسة،  يف  الفتيات  إلبقاء  النسائية  النظافة 
التعليمية بأشكال مناسبة، وتلبية احتياجات التعلم يف املناطق 

املساواة  قدم  عىل  البناء  فإعادة  إليها؛  الوصول  يصعب  التي 
عنرص حيوي يف بناء املرونة.

نحو  مهامًّ  زخاًم  أيًضا  الوطنية  عرب  املبادرات  توفر  أن  ميكن 
عىل  أفريقيا  رشق  منطقة  ففي  املساواة؛  عدم  أوجه  معالجة 
سبيل املثال، ويف أعقاب حملة عاملية لدمج الاًلجئني يف نظم 
لاًلجئني  لاًلستجابة  الشامل  اإلطار  خاًلل  من  الوطنية،  التعليم 
الحكومية  الهيئة  اضطلعت  الاًلجئني،  بشأن  العاملي  واالتفاق 
 the Intergovernmental Authority بالتنمية  املعنية  الدولية 
بحقوق  النهوض  يف  رئييسٍّ  بدور   ،)on Development )IGAD
الاًلجئني، وألزم إعاًلن جيبويت سبًعا من الدول األعضاء  يف الكتلة 
والربامج  واإلسرتاتيجيات  السياسات  يف  الاًلجئني  دمج  بتعزيز   )1(
الدول  من  للعديد  وبالنسبة  للتعليم،  الوطنية  العمل  وخطط 
األعضاء يف الهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية، أدت هذه 
العملية بالفعل إىل زيادة النظر يف احتياجات الاًلجئني والتفكري 

فيها.

ضامن التشاور والتنسيق داخل قطاع التعليم وخارجه:

إن ضامن التشاور الفعال والتنسيق القوي بني أصحاب املصلحة 
- مبا يف ذلك من القطاعات األخرى - مثل الصحة أو البيئة، يخلق 
يساهم  مام  وبعدها؛  وأثناءها  األزمة  قبل  مستداًما  أساًسا 
فإن  التعليم،  لوزارات  وبالنسبة  عام،  بشكل  النظام  مرونة  يف 
نظام  مستويات  جميع  عىل  املصلحة  أصحاب  إرشاك  يعني  هذا 
الجهود املبذولة لتسهيل املشاركة يف  التعليم، مبا يف ذلك 
صنع القرار للمعلمني واملتعلمني وأولياء األمور وقادة املدارس، 
الدروس  وتبادل  العاملي،  املستوى  عىل  التعاون  وتعزيز 

املستفادة داخل الدول وفيام بينها. 

خطة  تتضمن  املثال،  سبيل  عىل  الوطني،  املستوى  عىل 
الدميقراطية  الو  لجمهورية   19 لكوفيد  التعليمية  االستجابة 
للحكومة  منسقة  استجابة  “ضامن  يف:  يتمثل  هدفًا  الشعبية 
19 لقطاع  ورشكاء التنمية لتدابري الوقاية والسيطرة عىل كوفيد 
 MoES Lao PDR,( األخرى”  القطاعات  مع  بالتنسيق  التعليم، 
الجامعية  واإلجراءات  املتكاملة  التدخاًلت  أهمية  ويؤكد   ،)2020
بروتوكوالت  مع  يتامىش  مبا  سيام  وال  القطاعات،  عرب  املنسقة 
التي  اإلسرتاتيجية  املبادئ  من  العديد  وهناك  والنظافة،  الصحة 
السعي  خاًلل  من  أفضل  بشكل  البناء  إعادة  أحدها  الخطة،  تدعم 

لتعزيز مرونة مجتمعات املدارس.

بناء  إلعادة  الوطنية  وعرب  الوطنية  املداخل  دعم 

املرونة:

لتعزيز   ،19 كوفيد  جائحة  فرتة  طوال  الدول  اليونسكو  دعمت 
بناء  إىل  والتطلع  القامئة  للتحديات  االستجابة  خاًلل  من  مرونتها 
أنظمة تعليمية أقوى، واعرتافًا باآلثار عرب الوطنية للجائحة، أنشأت 
للتعاون  منصة  يوفر  الذي  للتعليم،  العاملي  التحالف  اليونسكو 
منظامت  ذلك  يف  مبا  مؤسسيًّا،  رشيًكا   175 من  ألكرث  والتبادل 
األمم املتحدة واملجتمع املدين واألوساط األكادميية والقطاع 
الخاص، ويهدف التحالف إىل حامية الحق يف التعليم، وضامن أاّل 
 100 يتوقف التعلم أبًدا، فمنذ تشكيله، نفَّذ التحالف إجراءات يف 
 ،)UNESCO, 2021a( واالتصال  واملعلمني  املهارات  لدعم  دولة 
فلقد كان مبثابة آلية مهمة للتبادل عرب الدول بني صانعي القرار، 
2021م،  مارس  أواخر  يف  الجائحة،  انتشار  عىل  عام  مرور  وبعد 
الدروس  لتقييم  املستوى  رفيع  وزاريًّا  اجتامًعا  التحالف  عقد 
عدم  وإسرتاتيجيات  التعليم،  تواجه  التي  واملخاطر  املستفادة 
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ترك أي متعلم خارج املدرسة.

املدارس  إغاًلق  رصد  اليونسكو  واصلت  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
وقد  الحقيقي،  الوقت  يف  العامل  أنحاء  جميع  يف  وفتحها 
لتأثري  أفضل  فهم  إىل  الرامية  االستقصائية  الدراسات  ساعدت 
بشأن  القرار،  لصانعي  االستجابات  توجيه  يف  املدارس  إغاًلق 
كيفية االنتقال إىل طرائق التعلم عن بعد وتحسينها، وقد طورت 
املوضوعات  تغطي  التي  القضايا  مذكرات  من  سلسلة  اليونسكو 
الرئيسية املتعلقة باالستجابة التعليمية لكوفيد19؛ لتبادل األدلة 
الرئيسية،  واملراجع  العملية  والنصائح  الجيدة  املامرسات  عىل 
كيف  املرونة:  بناء  “إعادة  املاًلحظات،  هذه  إحدى  وتتضمن 
واألوبئة  الصحية  الطوارئ  حاالت  متنع  أن  التعليم  ألنظمة  ميكن 
الربامج  خيارات  من  سلسلة  تضمن  لها؟”،  وتستجيب  وتستعد 
ألصحاب املصلحة يف مجال التعليم لتعزيز مرونة نظام التعليم. 

)UNESCO, 2021b(

الدويل  واملعهد  اليونسكو  قدمت  الُقطْري،  املستوى  وعىل 
التعليمية  للسلطات  الفني  الدعم  لها  التابع  الرتبوي  للتخطيط 
األردن،  ففي  منه؛  والتعايف   19 كوفيد  لفريوس  يف استجابتها 
احتياجات  ملعالجة  والتعليم  الرتبية  وزارة  اليونسكو  دعمت 
والتي  الجائحة،  فرتة  مدار  عىل  املتطورة  اإلسرتاتيجي  التخطيط 
واالستجابة  التعليم،  نظام  عىل  األزمة  تأثري  تحليل  تضمنت 
وزارة  التحليل  هذا  سيوجه  ورشكائها،  الرتبية  لوزارة  التعليمية 
الرتبية والتعليم خاًلل مراجعة منتصف املدة لخطتها اإلسرتاتيجية 
للتعليم 2022-2018م، مام يساعد عىل فهم كيفية تأثري الجائحة 
نتائج  ستفيد  الرئيسية،  األداء  مؤرشات  نحو  املحرز  التقدم  عىل 
هذا التحليل يف تخطيط وزارة الرتبية والتعليم للسنوات القادمة، 

مبا يف ذلك تعزيز القدرات إلدارة املخاطر.

استرشاف املستقبل: العمل مًعا لبناء أنظمة تعليمية 
أقوى وأكرث استدامة:

التعليم حق أسايس من حقوق اإلنسان، ومحرك رئييسٌّ للتنمية 
املستدامة، فعىل الصعيد العاملي سيكون تجاوز الجائحة تحديًا؛ 
التعلم،  وخسائر  االقتصادية  االنكامشات  معالجة  إىل  فباإلضافة 
تلبي  تعليمية،  نظم  توافر   19 كوفيد  من  التعايف  سيتطلب 
االحتياجات الجديدة واملتطورة للطاًلب وأولياء األمور واملعلمني 
واملجتمعات، وميكن معالجة بعضها داخل الدول، كام يشري حبيب 
)يف هذا العدد(، ولكن طاملا أن بعض الدول غارقة يف الجائحة، 

فاًل يشء يف العامل آمن.

يف  الدول  ستواجهها  التي  واألزمات   19 كوفيد  بني  العاًلقة 
املوضوعة  للمبادرات  وينبغي  التأكيد،  تستحق  املستقبل 
لاًلستجابة لجائحة كوفيد 19 والتعايف منها أن تعزز اإلسرتاتيجيات 
القيام  خاًلل  ومن  واملشاركة،  االستجابة  عىل  للحفاظ  املحلية 
مرافق  يف  املثال،  سبيل  عىل  اآلن،  إسرتاتيجية  باستثامرات 
الرصف الصحي والتهوية املدرسية، ويف برامج الصحة والتغذية 
املدرسية، ويف تعزيز التنسيق مع القطاعات األخرى مثل الصحة، 
أو عن طريق اتخاذ خطوات لسد الفجوة الرقمية لضامن استمرارية 
الطويل،  املدى  عىل  التحسينات  يف  الدول  تساهم  التعليم، 
مام  لها؛  والتأهب  املستقبلية  األزمات  من  الوقاية  يدعم  وهذا 
يوفر فرصة مهمة ملزيد من التعاون والتبادل بني الدول، وهو أمٌر 
حيويٌّ لاًلستجابة للتحديات عرب الوطنية التي تواجه العامل اليوم.

طويل  إىل  متوسط  مسعى  هو  التعليم  نظام  مرونة  تعزيز  إن 

ولكنها  العامل،  يواجهها  أزمة  آخر   19 كوفيد  يكون  فلن  األجل، 
االستجابة  كيفية  فهم  يف  أفضل  لتصبح  للدول  فرصة  متثل 
والتكيف والتعايف من األزمات، وحامية الحقوق األساسية لجميع 
املتعلمني، وبناء نظم تعليم أقوى وأكرث إنصافًا وأكرث استدامة 

وأفضل استعداًدا.
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إعادة النظر يف التقدم والوقت: العندليب الياباين 

)أوجيسو( وكوفيد 19 يف كيوتو
كيتا تاكاياما،  أستاذ، كلية الدراسات العليا يف الرتبية، جامعة كيوتو، اليابان.        

takayama.keita.7w@kyoto-u.ac.jp    

امللخص:

االضطرابات  خلقت  كيف  الشخيص  الرسد  هذا  يناقش 
الياباين  العندليب  غناء  جانب  إىل   ،19 كوفيد  عن  الناجمة 
يقدم  وهو  للحداثة،  الزمني  املنطق  يف  تأمل  لحظة 
تعطيل  يجب  بأنه  كتذكري  املحارضات«  »هوامش  مفهوم 
هادف. تعليم  أجل  من  والتقدمي  الخطي  الوقت  منطق 

الكلامت املفتاحية: 

كوفيد 19.
الحداثة.

 املستقبل.
 التقدم.

 العندليب الياباين.

هل لديك أي نصيحة حول كيفية الحفاظ عىل إنتاجيتنا خاًلل جائحة 
كوفيد 19؟ “شخص يبدو وكأنه باحث مهني مبكر طرح هذا السؤال 
مؤمتر  يف  أنا،  فيهم  مبن  العروض،  مقدمي  من  لجنة  عىل 
كنت  بقليل،  الحدث  هذا  قبل  2020م،  أبريل  يف  عقد  افرتايض 
إذ كان  مريًضا ألكرث من ثاًلثة أسابيع، وكانت تجربة مزعجة للغاية، 
لدي بعض أعراض كوفيد النموذجية، ومع ذلك مل تكن خطرية مبا 
طريقة  هناك  تكن  مل  أنه  يعني  هذا  التشخييص،  لاًلختبار  يكفي 
ما  أعرف  ال  زلت  )وما   19 كوفيد  بسبب  مريض  كان  إذا  ما  ملعرفة 
هو حتى اليوم(، بعد فرتة طويلة من العزلة الذاتية يف املنزل، 
حصلت عىل ما يكفي للمشاركة يف اللجنة، “ال أعتقد أننا نستطيع، 
ورمبا ال ينبغي لنا حتى أن نحاول أيًضا”، قلت شيئا بهذا املعنى 
للقلق،  البحث” آخر يشء يدعو  “إنتاجية  ردًّا عىل السؤال، وكانت 
عائلتي  صحة  بل  فحسب؛  محتمل  خطر  يف  صحتي  تكن  مل  عندما 

بأكملها.

أحد  صباح  يف  الحظت  املنزل،  يف  الذايت  العزل  بدأت  أن  مبجرد 
األيام الغناء الجميل للعندليب الياباين )Uguisu(، ال أعرف كم كان 
عددهم موجوًدا بالفعل، رمبا كان مجرد طائر واحد يسحرنا بزقزقته 
الساحرة كل 10 ثوان أو نحو ذلك، لقد كانت مفاجأة سارة ألنني مل 
كيوتو،  من  الشاميل  الجزء  يف  حيِّنا  يف  يعيشون  أنهم  أعتقد 
أن  منذ  صباح  كل  يغنون  كانوا  هل  قبل؟  من  ذلك  أالحظ  مل  كيف 
انتقلنا إىل كيوتو قبل ستة أشهر؟ أم أن الحال اآلن بعد أن تباطأت 
يب  يحيط  ما  إىل  يكفي  مبا  منتبه  فأنا  الكفاية،  فيه  مبا  حيايت 
لسامع الغناء؟ أم أن انخفاض األنشطة البرشية قد أعاد الطبيعة 
باألمان  والحيوانات  الطيور  من  املزيد  يشعر  لذلك  املدينة  إىل 
 19 كوفيد  غرّي  الواقع  يف  الحرضي؟  الحيز  يف  ليكونوا  الكايف 
السياحية  والوجهة  متاًما،  لليابان  القدمية  للعاصمة  النظرة 
إىل  عدنا  إننا  املحليون:  السكان  يقول  عامليًّا،  الشهرية  الدولية 

كيوتو قبل حوايل 30 عاًما، عندما كانت ال تزال لطيفة وهادئة.

مل يكن غناء العندليب والتباطؤ يف الحياة هو ما الحظته بسبب 
عامل  أوضح  وكام  ذاته،  الوقت  لتجربة  شيئًا  فعلت  إنها  الجائحة، 
االجتامع األمرييك بيرت بريغر Peter Berger )1977, p. 104( ذات مرة، 
الحياة  عىل  الحداثة  تفرضها  التي  الخمس  املعضاًلت  إحدى  فإن 
البرشية هي املستقبل، “تغيري عميق يف البنية الزمنية للتجربة 
الخيال  من  لكل  أساسيًّا  توجًها  املستقبل  يصبح  إذ  اإلنسانية، 
والنشاط”، إن املفهوم الحديث للزمن، أو “وقت الساعة”، يقوم 
عىل الخطية التقدمية، وينظر إىل الوقت عىل أنه “دقيق وقابل 
البرشية”  للسيطرة  يخضع  املبدأ  حيث  من  األقل  وعىل  للقياس، 
اليومية،  التكنولوجية  األجهزة  تعمل   ،)Berger, 1977, p. 104(
هذا  تعزيز  عىل  الوقت  وإدارة  الجدولة  تطبيقات  أنواع  جميع  مع 

https://www.youtube.com/watch?v=-BEFlt_JTrQ
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االتجاه، مام يفرض فهاًم وظيفيًّا للوقت عىل أنه قابل للتقسيم، 
وأحادي، وخطي، وميكن امتاًلكه” )Mazmanian et al., 2015(، إنها 
تساعدنا عىل حساب وتنسيق كل ثانية من حياتنا الخاصة واملهنية 
نحو اليقني املستقبيل، لقد تحطم منطق املستقبل هذا متاما 
19، وإن كان ذلك مؤقتًا، ومع عدم معرفتنا ملدى  بسبب كوفيد 
رسعة السيطرة عىل الجائحة، ومدى انتشار العدوى الفريوسية، 
شعور  أعمق  مع  املنزل،  يف  يوم  بعد  يوم  قضاء  إىل  اضطررنا 
يف  األفضل  يف  نأمل  وببساطة  املستقبل،  بشأن  اليقني  بعدم 
اليوم التايل، ورسعان ما فقدنا إحساسنا بالوقت، إذ تعطل روتيننا 
آمًنا  املستقبل  يعد  مل  إذ  املستقبل؛  واختفى  متاًما،  األسبوعي 
ومتوقًعا، وألغيت جميع االجتامعات واملؤمترات والرحاًلت املقررة 
جميع  تحول  مع  أعاميل،  جدول  من  املقبلة  القليلة  لألشهر 

املواعيد النهائية فجأة إىل غري ذات أهمية.

قفزت الجامعات يف جميع أنحاء العامل إىل أسلوب التدريس عرب 
الجامعة  من  يائسة  محاولة  كانت  لقد  للجائحة،  استجابة  اإلنرتنت 
لتعيد إىل عملها إحساًسا مضمونًا باملستقبل، ويف الواقع تعد 
املستقبل  بناء  كيفية  حيث  من  متاًما،  حديثة  مؤسسة  الجامعة 
تقسيم  هو  للجامعة  املؤقت  والزبدة”  “الخبز  إن  عملها،  يف 
الطاًلب  تعليم  خاًللها  من  يتم  مصطلحات  إىل  والتعلم  التدريس 

ضمنيًّا لتطوير مهارات إدارة الوقت والترصفات.

يتم وضع خطط املقرر مع جميع نتائج التعلم املتوقعة املحددة 
بوضوح قبل بدء الفصل الدرايس، تتخلل األنشطة الفكرية تغطية 
تقدمية أسبوعية ملواضيع مختلفة، تتوج مبجموعة من املهام 
حساسة  بطريقة  إكاملها  الطاًلب  عىل  يتعني  التي  واألنشطة 

للوقت.

كل هذه التدابري التنظيمية الزمنية موجودة لجعل عملية التعلم 
الضعف  إزالة  التدابري  لهذه  وميكن  بها،  التنبؤ  وميكن  خطية 
التعليم جديرًا باسمه؛  بالضبط ما يجعل  للتعليم، وهو  األسايس 
غريت  الرتبوي  للفيلسوف  وفًقا  كذايت،  التعليم  مفهوم  أي 
التي  التعلم  أزمة  مواجهة  يف  Gert Biesta )2013م(،  بييستا 
عرب  التدريس  إىل  منا  بالعديد  األمر  انتهى  الجائحة،  سببتها 
املعياري  بالنمط  اإلخاًلل  دون  كاملعتاد،  العمل  بطريقة  اإلنرتنت 

الزمني للتعليم الجامعي.

للمستقبل  الرومانيس  الرفض  أن  Berger )1977م(  بريجر  يذكرنا 
من  العديد  أن  والواقع  متاًما،  الحديثة  حياتنا  يف  عمليًّا  ليس 
الكيل  االقتصاد  سياسات  بني  ترتاوح  التي  الحديثة،  املؤسسات 
والنقل العام يجب أن تعمل عىل أساس املستقبل لضامن الراحة 
واألمن الحديثني، ولكن ماذا عن الجامعات؟ تاريخيًّا، أدت الجامعات 
كثرية  أجزاء  يف  الساعة  لوقت  املبكر  التقديم  يف  حاساًم  دوًرا 
من العامل )Rappleye & Komatsu, 2015(، واليوم هيمن الشكل 
املكثف بشدة للمنطق الزمني الحديث عىل الحياة اليومية يف 
الجامعة، عندما تعمل التصنيفات الجامعية العاملية عىل تكييف 
أماكن عملنا الفكري بقوة )Shahjahan et al., 2017(، يشعر بعضنا 
إزاء اآلثار الوخيمة لهذا عىل طبيعة املعرفة التي  بقلق عميق 
ننتجها، وكيف نتحرك نحو ذلك )Shahjahan, 2015(، واآلثار املرتتبة 
 Biesta,( عىل إمكانات التعليم من أجل نظام الحكم الدميقراطي
2013(، بالعودة إىل السؤال األول.. كيف أصبح من املعقول يف 
العامل أن يتحدث باحث مهني مبكر عن البحث من حيث “اإلنتاجية”، 
التي تقاس ضمن  القابلة للقياس الكمي  أي من حيث املخرجات 
إطار زمني محدد؟ واألمر األكرث إثارة للقلق هو أن هذا حدث عندما 

العاملية،  الجائحة  من  خوف  يف  تعيش  جمعاء  البرشية  كانت 
 ,1977( بريغر  كلامت  مستعريين  نسأل،  أن  يف  نرغب  قد  ثم،  ومن 
p. 106( “كيف ويف أي مجاالت من الجامعة قد يكون من املمكن 

االستغناء عن الساعات والتقوميات؟”

انتشار  حول  فسيكون  درس،  أي  علمني  قد   19 كوفيد  كان  إذا 
الجائحة  أجربتنا  وهشاشته،  وحدوده  الحديث  الزمني  املنطق 
العاملية للحظات عىل االنفصال عن املفهوم الحديث والتقدمي 
ساعات  دون  “من  العيش  عليه  سيكون  ما  وتجربة  للوقت، 
اليقني  إىل  االفتقار  ولد  لقد   ،)Berger, 1977, p. 106( وتقوميات” 
بالنا  عن  يغيب  ما  وغالبًا  بيننا،  فيام  كبريًا  قلًقا  املستقبل  يف 
لو  ماذا  مختلفة،  بطريقة  نتخيل  ليك  لنا  أوجدها  التي  الفرصة 
استفدنا من أزمة التعلم يف التعليم العايل التي تسببت فيها 
يتم  إذ  الجامعي،  التعليم  ملستقبل  بدائل  الستكشاف  الجائحة 
االعرتاف باالنحراف واالضطراب عىل أنهام أمران أساسيان للتعليم 
الجيد )Takayama, 2020(؟ كيف سيبدو ذلك؟ كيف ميكن أن ندرس 
الزمني املعتمد مؤسسيًّا؟ بينام نرفض يف نفس  ضمن الهيكل 
الوقت منطق املستقبل والخطية التي تجعل التعليم شيئًا آخر؟ 
هل سيمكننا أسلوب التدريس عرب اإلنرتنت من متابعة ذلك؟ أم أنه 

سيعزز املنطق الزمني الحديث؟

يف  صغريًا  عموًدا  صادفت  هذا،  كل  يف  أفكر  كنت  عندما  فقط 
 Yamada,( املحارضات”  “هوامش  عنوان  تحت  محلية،  صحيفة 
املقصودة  غري  العواقب  بشأن  املخاوف  العمود  أثار   ،)2020
ملؤمترات الفيديو للمحارضات الجامعية، يشري إىل تلك اللحظات 
العرضية من التعلم، مبا يف ذلك خروج املحارضين عن املوضوع، 
من  للطاًلب  أهمية  أكرث  يشء  عن  بالحديث  األمر  بهم  وينتهي 
املحارضة املتسلسلة بعناية، وميكن أن يشمل ذلك عندما ينخرط 
يف  ورمبا  الجامعي،  الحرم  خارج  عفوية  مناقشة  يف  الطاًلب 
املقاهي والحانات، حول الكتب والحجج املقدمة خاًلل املحارضات 
ملزيد  واملقاالت  الكتب  بعضهم  مع  يشاركون  عندما  الرسمية، 
الجامعات  طاًلب  أصوات  العمود  قدم  املستقلة،  الدراسات  من 
اليوم، مام يشهد عىل اختفاء لحظات الصدفة من التعلم، عندما 
الجامعات  يف  لوجه  وجًها  التعلم  محل  اإلنرتنت  عرب  التعلم  حل 
منظاًم  اإلنرتنت  عرب  التعلم  منط  يكون  أن  نضمن  كيف  اليابانية، 
بطريقة تسمح بـهوامش واسعة – أو الضعف يف كلامت بييستا 
Biesta – بحيث تستمر أشكال التعلم العرضية، واألكرث جدوى يف 

الحدوث؟

من  الثاين  األسبوع  هو  هذا  الساعة،  مدار  عىل  قدًما  وبامليض 
يناير 2021 اآلن، وال يزال كوفيد 19 معنا يف كيوتو، ويف األسبوع 
يف  األخري  لاًلرتفاع  استجابة  الطوارئ  حالة  أُعلنت  فقط،  املايض 
الحاالت، ولكن يبدو اآلن أن الناس هنا قد اعتادوا عىل التعايش مع 
الجائحة لدرجة أن اإلباًلغ العريض عن مجموعات صغرية يف كيوتو 
وحولها مل يعد يفاجئنا كثريًا، وتم القبول الكامل بكوفيد 19 كجزء 
لسوء  لجسمنا،  امتداًدا  الوجه  قناع  وأصبح  الطبيعية،  الحياة  من 
الحظ جاء تطبيع كوفيد 19 باملستقبل يف حيايت؛ متتلئ ساعات 
االجتامعات  بعض  مع  اإلنرتنت،  عرب  املتتالية  باالجتامعات  عميل 
الدولية املقررة بعد ساعات عميل؛ تم ملء تقويم 2021م، الذي 
يف  مبا  النهائية،  املواعيد  من  بالعديد  برسعة  حديثًا  اشرتيته 
ذلك، يجب أن أضيف املوعد النهايئ لهذه املساهمة، وأنا حزين 
ا لإلباًلغ عن أنني مل أعد أسمع العندليب الياباين يغني بشكل  جدًّ
جميل يف الصباح، هل يظهرون فقط يف حينا يف فصل الربيع؟ 
أم أن اختفاءهم يرجع إىل حقيقة أن حيايت اليومية قد استعادت 
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عىل الرغم من أن العندليب مل يعد معي، إال أن االنعكاس الذي 
تدرييس  يف  بالفعل  واضح  وهذا  عيّل،  دائم  تأثري  له  كان  أحدثه 
أبدأ  الخاص يب،  الحايل عرب اإلنرتنت، إلنشاء هوامش يف املقرر 
حول  رسمية  غري  مبحادثة  وأنهيها  األسبوعية  فصويل  دامئًا 
أفكاري  يف  لاًلنخراط  الطاًلب  وأدعو  بايل،  عىل  يخطر  يشء  أي 
طاًليب  وأترك  املقرر،  خطة  عن  باستمرار  وأبتعد  ومشاعري، 
باستمرار  عيل  يتعني  أنه  يعني  وهذا  نفسه،  اليشء  يفعلون 
القراءات  من  مختلفة  مجموعة  وتقديم  املقرر،  خطة  تغيري 
أسبوع،  كل  مناقشتنا  إليه  تأخذنا  قد  الذي  املكان  عىل  اعتامًدا 
الذي قامت  الزمني والخطي  بالتطور  القليل  الشعور  مهام كان 
عليها خطتي األصلية قد تم التخلص منها، واألكرث إثارة )وإحراًجا( 
املاضية  القليلة  األسابيع  حتى  أعرف،  أكن  مل  أنني  حقيقة  هو 
املفرتض  من  كان  التي  الساعات  عدد  كم  الدرايس  الفصل  من 
التي كان من  الندوات  أن يستغرقها صفي األسبوعي، وكم عدد 
جامعة  يف  كنت  أن  بعد  مرة  ألول  تعلمت  أعقدها،  أن  املفرتض 
كيوتو ملدة عامني، عن هذه األمور؛ الساعات والتقوميات، عندما 
للعام  الزمني  للجدول  طلبي  بتصحيح  مرتبك  إداري  موظف  قام 
الدرايس املقبل؛ موضًحا أن ندوة الدراسات العليا الخاصة يب من 
املفرتض أن تكون ملدة ساعة ونصف )مقابل ساعتني كام طلبت( 
أنا ال  لكل فصل وملدة خمسة عرش أسبوًعا، كام ميكنك أن تقول 
يف  الطاًلب  يرغب  مل  رمبا  واإلدارية،  التنظيمية  باملهارات  أفتخر 
إحراجي من خاًلل اإلشارة إىل أخطايئ الصارخة، ولكن عندما سئلوا 
حقيقة  من  جميًعا  ضحكوا  تصحيحي،  عدم  سبب  عن  الفصل  يف 
قالوا  ثم  األخطاء،  ألدرك  الوقت  هذا  كل  مني  استغرق  األمر  أن 
ببساطة: إن األمر ال يهمهم، عند التفكري يف اللحظة أدرك اآلن أنه 
أنني وطاًليب متكنَّا  رمبا كان شيئًا جيًدا، ألنه رمبا كان يشري إىل 
بهذه  والتقوميات  الساعات  تكن  مل  تعليمية،  تجربة  إنشاء  من 

األهمية.
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امللخص:

توفر هذه الدراسة املختلطة حول العودة إىل 
املدرسة تقديرات عىل املستوى الوطني 

لنتائج التعلم ورفاهية الطفل يف املدارس 
الثانوية يف سرياليون، وتم إجراؤها فور 

استئناف املدارس يف أكتوبر 2020م، بعد 
ستة أشهر من اإلغالق بسبب كوفيد 19، وعىل 

الرغم من عدم اكتشاف انخفاض كبري يف 
نتائج التعلم، تظل مستويات التعلم منخفضة 

ا بشكل عام، وهناك أدلة عىل اتساع نطاق  جدًّ
عدم املساواة يف التعلم حسب: النوع، 

وثروة األرسة، وموقع املدرسة، وتناقش هذه 
الدراسة أيًضا كيف استفادت سرياليون من 

تجربتها التاريخية مع فريوس اإليبوال، وطبقت 
ذلك إلدارة االستجابة التعليمية لكوفيد 19.

الكلامت املفتاحية: 

فقدان التعلم.
إغالق املدارس.

كوفيد 19.
السالمة املدرسية.

سرياليون.

تأكيد  2020م، بعد  31 مارس  أُْغلقت املدارس يف سرياليون يف 
أول حالة كوفيد 19 يف الباًلد، وأعيد فتحها بعد ستة أشهر، يف 
مليوين  من  يقرب  ما  كان  الوقت  هذا  وخاًلل  أكتوبر2020م،   5
و450.000  واالبتدائية،  االبتدائية  قبل  ما  املرحلة  يف  تلميذ 
املرحلة  يف  تلميذ  و300.000  اإلعدادية،  املرحلة  يف  تلميذ 
ليس  وهذا   ،)MBSSE, 2019( املدرسة  إىل  يذهبوا  مل  الثانوية 
ملا  املدارس  أُْغلقت  2015-2014م،  ففي  سرياليون؛  عىل  جديًدا 
إىل  األدلة  وتشري  إيبوال،  فريوس  بسبب  أشهر  تسعة  من  يقرب 
ورفاهيتهم  األطفال  لتعليم  بالنسبة  املدارس  إغاًلق  تكلفة  أن 
كانت مرتفعة، وأكرث عمًقا بالنسبة للفتيات والتاًلميذ األشد فقرًا، 
والثانوي  األسايس  التعليم  وزارة  أطلقت   ،19 لكوفيد  واستجابًة 
يف سرياليون، ولجنة خدمات التدريس برنامًجا للتدريس اإلذاعي، 
ووزعت املعونات عىل التاًلميذ يف املجتمعات األكرث فقرًا، وأجرت 
توعية مجتمعية للحفاظ عىل ساًلمة الفتيات، وكان الهدف حامية 

األطفال وتعزيز تعايف التعلم عند إعادة فتح املدارس.

تقدم دراسة العودة إىل املدرسة فرصة فريدة الستخدام األدلة 
أولويات  لتوجيه  ورفاهيته  التلميذ  تعلم  عىل  والنوعية  الكمية 
دراسة  وتقدم  سرياليون،  يف   19 لكوفيد  التعليمي  التعايف 
العودة إىل املدرسة تقديرات آلثار التعلم ورفاهية الطفل بسبب 

صدمة كوفيد 19 عىل نظام التعليم يف سرياليون.

كانت املواد التعليمية التي ميكن للتاًلميذ الوصول إليها، والتي 
كانوا أكرث درايًة بها قبل إغاًلق املدارس هي األكرث استخداًما أثناء 
اإلغاًلق، والتي شملت ماًلحظات الدروس من املعلمني واألصدقاء، 

والكتب املدرسية، وكتيبات التاًلميذ، وأوراق االمتحانات السابقة.

إغاًلق  خاًلل  بعد  عن  للتعلم  كمصدر  اإلذاعي  الربنامج  تقديم  تم 
التاًلميذ  من   30٪ حوايل  واستخدم   ،19 كوفيد  بسبب  املدرسة 
أثناء  َوذُكر  املدارس،  إغاًلق  أثناء  اإلذاعي  التدريس  برنامج 
إليه  الوصول  )يتم  منتظاًم  نشاطًا  يكن  مل  هذا  أن  املناقشات 
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مرة أو مرتني فقط يف األسبوع(، وذكر عدد أكرب من األوالد أنهم 
بـ  مقارنة   32٪( الفتيات  من  أكرث  الراديو  دروس  إىل  يستمعون 
٪25(، ونسبة أكرب من التاًلميذ األغنياء أفادوا أنهم يستمعون إىل 
الربنامج مقارنة بالتاًلميذ األفقر )٪41 مقارنة بـ ٪15(، وبشكل عام 
اإلذاعي؛  التدريس  برنامج  إىل  الوصول  يف  تحديات  هناك  كانت 
فقد ذكر ثلث التاًلميذ فقط أن لديهم إمكانية الوصول إىل الراديو، 
والرتدد  واإلشارة  بالبطاريات  تتعلق  تحديات  أيًضا  هناك  وكانت 
الربنامج  كان  إذ  والنائية،  الريفية  املناطق  يف  للتاًلميذ  وبخاصة 
من  العديد  كان  عندما  الظهر  وبعد  الصباح  يف  يُذاع  اإلذاعي 

التاًلميذ منشغلني باألعامل املنزلية داخل املنزل أو يف السوق.

تؤكد نتائج العودة إىل املدرسة أن مستويات تعلم التاًلميذ يف 
الصفوف الثانوية يف سرياليون ال تزال منخفضة للغاية، بالنسبة 
ملعظم الطاًلب هناك فجوة كبرية يف املهارات الفعلية وتوقعات 
أقل  مستويات  يف  يؤدون  التاًلميذ  فمعظم  الدراسية،  املناهج 
بكثري من الصف الذي يحرضونه؛ ففي الرياضيات ميكن لـ ٪3 فقط 
املتوقعة  املهارات  إظهار  اإلعدادي  الثالث  الصف  تاًلميذ  من 
يف  يؤدون  أنهم  )أي  اإلعدادي  الثالث  الصف  يف  تلميذ  من 
املستوى(، بينام ال يستطيع أي من تاًلميذ الصف الثالث الثانوي 
إظهار مهارات الرياضيات يف املرحلة الثانوية العليا، ويُظهر 9٪ 
من تاًلميذ الصف الثالث الثانوي األداء يف الصف الثالث اإلعدادي 

يف الرياضيات )أي أنهم تخلفوا عن الركب مبقدار 3 سنوات(.

مع  للتاًلميذ  الرياضيات  تعلم  نتائج  يف  للغاية  ضئيل  تقدم  هناك 
تقدمهم يف الصفوف، فمعظم التاًلميذ - ٪61 من تاًلميذ الصف 
- يؤدون  الثانوي  الثالث  الصف  تاًلميذ  من  و53٪  اإلعدادي،  الثالث 
عند املستوى املتوقع يف الصف السادس االبتدايئ، أو أقل يف 
الثالث  الصف  طاًلب  من  أكرب  عدًدا  أن  من  الرغم  وعىل  الرياضيات، 
الثانوي يحققون نطاقات أداء أعىل مقارنًة بتاًلميذ الصف الثالث 
تأخروا  قد  الثانوي  الثالث  الصف  تاًلميذ  من   80٪ فإن  اإلعدادي، 
األول  الصف  مستوى  يف  أنهم  )أي  سنوات   5 إىل  تصل  ملدة 
الصف  تاًلميذ  من  أي  يكن  مل  الواقع،  ويف  أقل(،  أو  اإلعدادي 
من  أعىل  الرياضيات  مهارات  إظهار  عىل  قادًرا  الثانوي  الثالث 

الصف الثالث اإلعدادي.

من  كل  يف  املتوسط  يف  الفتيات  من  أفضل  األوالد  أداء  كان 
دراسة  يف  تغطيتها  متت  التي  الدراسية  واملواد  الصفوف 
والفتيات  األوالد  بني  األداء  فجوة  وتتسع  املدرسة،  إىل  العودة 
بشكل كبري من الصف الثالث اإلعدادي إىل الصف الثالث الثانوي، 
ورمبا يكون االختاًلف بني الجنسني مدفوًعا بحقيقة أن نسبة أعىل 
األقل  عىل  أيام  ثاًلثة  درسوا  أنهم  أفادوا   )81٪( األوالد  من  بكثري 
يف األسبوع أثناء إغاًلق املدرسة مقارنة بالفتيات )٪70(، وأفادت 
مقابل   48%( لألوالد  بالنسبة  تقريبًا  الفتيات  من  الضعف  نسبة 
%26 عىل التوايل( أن لديهن عماًًل إضافيًّا يف املنزل عند إغاًلق 
املدارس، ويف املناقشة مع املجيبني، يبدو أن الفتيات كُنَّ أكرث 
عرضة لاًلنخراط يف التجارة الصغرية أثناء إغاًلق املدرسة، وكُنَّ أكرث 

عرضة للتحرش الجنيس.

إغاًلق  أثناء  التاًلميذ  سلوك  يف  داللة  ذات  فروٌق  هناك  كانت 
أعىل  نسبة  أفادت  إذ  بعًدا؛  واألكرث  األقل  املدارس  بني  املدارس 
من التاًلميذ يف املدارس األقل بعًدا أنهم يدرسون يوميًّا )خمس 
مرات أو أكرث يف األسبوع(، كام كانوا أكرث عرضة الستخدام مصادر 
عىل  وحصلوا  الخاص،  والتعليم  اإلنرتنت  مثل  البديلة  التعلم 

مساعدة أثناء الدراسة، ومعظمهم من أفراد أرسهم.

أداء التاًلميذ من األرس األكرث ثراًء أفضل من أداء التاًلميذ من األرس 
دوًرا  تؤدي  والتعليم  الوالدين  ومشاركة  األرسة  فرثوة  الفقرية، 
التاًلميذ  بني  األداء  يف  فالفجوة  التلميذ،  أداء  تحديد  يف  مهامًّ 
من األرس األغنى واألفقر موجودة يف كل من الصفوف واملواد 
الرياضيات بني األرس  أداء  الدراسية، فقد لوحظت أكرب فجوة يف 

األغنى واألفقر لدى تاًلميذ الصف الثالث الثانوي.

يدرسون  كانوا  أنهم  ثراًء  األكرث  التاًلميذ  من  أعىل  نسبة  أفادت 
والدعم  املوارد  إىل  للوصول  عرضة  وأكرث  ويوميًّا،  اإلغاًلق  أثناء 
مثل املساعدة من أحد الوالدين أو األخ أثناء الدراسة، أو الحصول 
عىل معلم أو الوصول إىل الراديو لاًلستامع إىل برنامج التدريس 
اإلذاعي، ومن ناحية أخرى، أفاد تاًلميذ من األرس األشد فقرًا أنهم 
كانوا يواجهون تحديات مالية، وصعوبات أثناء الدراسة عندما كانت 
)الكهرباء،  الرضوريات  إىل  الوصول  يف  ونقص  مغلقة،  املدارس 
وكلها  الصحي(،  الرصف  ومرافق  للتعلم،  الاًلزمة  والتكنولوجيا 
تسببت يف حدوث اضطراب يف مقدار الوقت الذي يقضونه يف 

الدراسة وجودته.

بأنفسهم  أفادوا   )45٪( العينة  تاًلميذ  نصف  من  يقرب  ما 
يف  مبا  املدرسة  إغاًلق  أثناء  التحدي  من  نوًعا  واجهوا  أنهم 
والعنف  اإلضافية،  املنزلية  واألعامل  املالية،  الصعوبات  ذلك: 
والجنيس،  الجسدي،  واالعتداء  العاطفي،  والضغط  واالستغاًلل، 
عرضة  أكرث  العليا،  الثانوية  املرحلة  يف  سًنا  األكرب  التاًلميذ  وكان 
املرحلة  يف  سًنا  األصغر  بالتاًلميذ  مقارنة  التحديات  عن  لإلباًلغ 
أكرث  الفقرية  األرس  من  والتاًلميذ  الفتيات  عانت  وقد  اإلعدادية، 
عن  أبلغوا  الذين  واألوالد  الفتيات  نسبة  ضعف  من  يقرب  ما  إىل 
التاًلميذ من  عمل إضايف يف املنزل، ويواجه عدد أكرب بكثري من 
األرس الفقرية تحديات مالية، ويفتقرون إىل إمكانية الحصول عىل 
الرضوريات األساسية، فلم تؤثر هذه التحديات بشكل مبارش عىل 
صحة التاًلميذ ورفاهيتهم فحسب؛ بل أثرت أيًضا يف قدرتهم عىل 

التعلم أثناء إغاًلق املدارس. 

عىل  األمد  طويل  تأثري  التحديات  لهذه  كان  الحاالت،  بعض  يف 
االلتحاق باملدارس واالنقطاع عن الدراسة بعد استئناف املدارس 
يف أكتوبر 2020م؛ فقد أدى اإلغاًلق وما يرتبط به من قيود عىل 
التنقل وإغاًلق املدارس والصدمات االقتصادية لألرس إىل تعطيل 
التفاعاًلت الروتينية واالجتامعية للتاًلميذ، وتعريضهم لخطر سوء 
جانب  من  واالستغاًلل  العنف  خطر  الفتيات  وواجهت  املعاملة، 

مختلف الجناة داخل منازلهن ويف املجتمع األوسع نطاقًا.

تعرضت بعض الفتيات لإليذاء يف املنزل الذي يعشن فيه، إذا مل 
يكن العم، فستكون العمة أو ابن العم أو الجار - وال يهم إذا كنَّ 
نفس  إنه  الباًلد،  من  النائية  األماكن  أكرث  يف  أو  فقراء  أو  أغنياء 
اليشء بالنسبة لهن جميًعا. )عضو لجنة إدارة املدرسة، مدرسة 

ثانوية، املنطقة الغربية(

بعض األطفال يعيشون مع اآلباء أو األوصياء األرشار... سيطلبون 
منهم جلب املال ]عن طريق البيع[ أو بعد ذلك مغادرة املنزل... 
الفتيات،  وبخاصة  الشارع،  إىل  األطفال  ذهاب  إىل  هذا  سيؤدي 
الفتيات  يرون  حمقى  كباًرا  رجااًل  سرتى  ذلك،  يفعلون  وعندما 
املشكلة،  رشح  بعد  املشكلة؟  ما  ويسألونهم:  الشارع  يف 
من  يتمكنوا  أن  قبل  الجنس  مامرسة  الفتيات  من  الرجال  سيطلب 
املقاطعة  اإلعدادي،  الثالث  الصف  يف  )تلميذة  مساعدتهم. 

الشاملية الغربية(
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أدت الرصاعات املالية واإلحباطات املنزلية إىل زيادة خطر التعرض 
آباء  بعض  تشجيع  وتم  األطفال،  عىل  واالعتداء  الجسدي  للعنف 
التلميذات عىل العثور عىل خاطب أو إجبارهم عىل الزواج كنتيجة 
االقتصادية،  واملصاعب  املدرسة،  استئناف  بشأن  اليقني  لعدم 
إطار  خارج  الحمل  حيث  من  أطفالهم  ساًلمة  عىل  اآلباء  ومخاوف 
أو  املركزية  املواقع  يف  وبخاصة  األوالد،  واجه  كام  الزواج، 
واالستغاًلل،  لألقران  السلبي  التأثري  من  متزايدة  مخاطر  الحرضية، 
وهناك العديد من أوجه الشبه هنا مع تجربة سرياليون مع اإليبوال، 
إذ ازداد العنف الجسدي والجنيس ضد األطفال مع ارتفاع كبري يف 
معدالت حمل املراهقات، والتي غالبًا ما تكون مرتبطة باالغتصاب 

أو املعاماًلت الجنسية لتأمني السلع والخدمات األساسية.

يفضل األطفال عادة مناقشة تحديات الرفاه أو طلب املساعدة من 
العائلة أو األصدقاء؛ ومع ذلك، يصبح هذا األمر أكرث تعقيًدا عندما 
البالغني  من  للطفل  املبارشة  الدائرة  من  اإلساءة  مرتكب  يكون 
عىل  الطاًلب  من  كبريًا  عدًدا  أن  من  الرغم  وعىل  بهم،  املوثوق 
املجتمع  صحة  مراكز  سيام  وال  الرسمية،  الدعم  بأنظمة  دراية 
بقدر  تستخدم  ال  غالبًا  أنها  إال  األرسة،  دعم  ووحدات  املحيل، 

خدمات الدعم املجتمعية األخرى.

عاىن العديد من األطفال الجوع ونقص الغذاء أثناء إغاًلق املدارس، 
الجافة  اإلعاشة  مؤن  والثانوي  األسايس،  التعليم  وزارة  ووزعت 
ملعظم  فبالنسبة  ذلك،  ومع  املجتمعات،  بعض  يف  األرس  عىل 
التاًلميذ، كانت التحديات املالية مقرونة بفقدان الوجبات املدرسية 
مناطق  يف  األطفال  سيام  وال   - األطفال  أن  تعني  املجانية 
أثر  وقد  الكايف،  الغذاء  تأمني  عىل  قادرين  غري   - املقاطعات 
ودوافعهم  تركيزهم  إىل  باإلضافة  الجسدية  صحتهم  عىل  ذلك 
للدراسة، وبحسب ما ورد كان “فريوس الجوع” هذا أكرث فظاعة من 
كوفيد 19 نفسه مع آثار باقية عىل الرغم من استئناف املدارس، 
إنهم  وقيل:  املنزل  يف  الطعام  نقص  التاًلميذ  بعض  عاىن  كام 
يكن  مل  لذلك،  ونتيجة  فارغة،  معدة  عىل  املدرسة  إىل  يأتون 
لديهم الطاقة للمشاركة يف الفصل والتعلم، ولقد فهم ممثلو 
هناك  يكن  مل  ولكن  معهم،  وتعاطفوا  الطاًلب  هؤالء  املدرسة 

الكثري مام ميكنهم فعله لتغيري وضعهم بشكل ملموس.

يُعد ضامن إعادة فتح املدارس بصورة آمنة وعودة التاًلميذ إليها 
املدارس  نظام  يف  الفاعلة  الجهات  سلسلة  عرب  واضحة  أولوية 
الثانوية يف سرياليون، ولكن هناك فجوة بني النية والعمل، وقد 
مع  ومشاركتها  وبروتوكوالت  مفصلة  إرشادية  مواد  تطوير  تم 

املدارس.

ومع ذلك، هناك تحديات يف التنفيذ واالمتثال، ال سيام يف نظام 
التعليم، إذ تعاين معظم املدارس بالفعل وتفتقر إىل املوارد، 
بغض النظر عن كوفيد 19، تخلق هذه الطلبات اإلضافية املزيد من 
التحديات ملديري املدارس، عىل الرغم من قوة االلتزام بالحفاظ 

عىل ساًلمة األطفال.

تواجه  التي  التحديات  عن  لإلعجاب  مثري  بشكل  األطفال  تحدث 
رفاههم العاطفي أثناء إغاًلق املدارس، من دون الروتني اليومي 
وهيكل املدرسة، وتقليل التواصل االجتامعي مع األصدقاء، وتقليل 
الراديو،  التعلم والذي تحول إىل االستامع إىل صوت بعيد عىل 
والعزلة  والقلق”  التوتر  مشاعر  عانوا  أنهم  األطفال  شارك  كام 
املدريس،  مبجتمعهم  االتصال  بعدم  ربطوها  والتي  واالكتئاب، 
وهنا يتم تذكري املرء بإعادة التفكري يف تكاياما Takayama )يف 

الهياكل  تجريد  يتم  ذاتها” عندما  الوقت  “تجربة  يف  العدد(  هذا 
الناتج  اليومية واالرتباك  الحياة  لـلساعات والتقويم من  الخارجية 
يزال  ال  املتزامن  املحري  السباق  أن  حني  يف  أخرى،  ناحية  من 
يشعر باإلنتاجية واالستمرار يف “العمل كاملعتاد” من خاًلل برامج 

التعلم اإلذاعي إلكامل منهج االمتحان.

بهذه  يتعلق  فيام  للغاية  حقيقية  التاريخي  الوقت  أهمية  إن 
الجائحة، إذ تتشابه تجربة سرياليون مع فريوس إيبوال يف -2014

2015م، مع تجربة كوفيد 19 األخرية، وتوضح املجاالت التي يبدو أن 
هذه  وجلب  دروًسا،  تعلم  قد  الخصوص،  وجه  عىل  التعليم  قطاع 
األفكار يف إدارة كوفيد 19، ويف ضوء ذلك أطلقت وزارة التعليم 
الطاًلب  لحامية  واستباقية  فورية  استجابة  والثانوي  األسايس 

وتعليمهم أثناء إغاًلق املدارس، ويشمل هذا:

خاًلل  املستخدمة  اإلذاعية  الربامج  عىل  بناًء  اإلذاعية:  الدروس 
اإليبوال، ملواصلة اتصال األطفال بالتعلم، بدأت الدروس اإلذاعية، 
املسامة “عىل الهواء”، خاًلل األسبوع، وتم تقدميها عرب موجات 

األثري خمسة أيام يف األسبوع.

الدعم املوجه لألطفال األكرث ضعًفا: أدى اليتم الناجم عن وفيات 
إىل  أشهر  عرشة  ملدة  املدارس  عن  القرسي  والغياب  اإليبوال 
املقصودة،  غري  واالقتصادية  االجتامعية  العواقب  من  مجموعة 
وحمل  الجنيس  والتحرش  املعاماًلت  مع  التكيف  وإسرتاتيجيات 
أربعة أضعاف مقارنة مبتوسط ما  بنحو  ارتفعت  التي  املراهقات 

قبل اإليبوال.

بسبب  املدارس  إغاًلق  أثناء  ورفاهيتهم  األطفال  ساًلمة  لحامية 
كوفيد 19، تم تنظيم برامج توعية مجتمعية بشأن ساًلمة الفتيات، 
وتم توزيع مؤن اإلعاشة الجافة التي يتم أخذها يف املنزل عىل 

املجتمعات األكرث ضعًفا.

التعليم  وزارة  قامت  املدارس،  فتح  إعادة  من  وجيزة  فرتة  بعد   
املدرسة  إىل  العودة  دراسة  خاًلل  من  والثانوي،  األسايس 
فلم  للمعالجة،  املحددة  واملجاالت  التعلم  فقدان  مدى  بتقييم 
التعليمي  التأثري  إدارة  من  املستفادة  سرياليون  دروس  توفر 
 19 بكوفيد  الخاصة  الوطنية  الستجابتها  األساس  اإليبوال  لوباء 
رؤى  إىل  باإلضافة  قيّمة  ودروًسا  أفكاًرا  أيًضا  قدمت  بل  فحسب؛ 
قيمة للدول األخرى التي تواجه إغاًلقًا ألنظمتها التعليمية بسبب 

جائحة كوفيد 19.
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امللخص:

الغموض  عىل  الضوء  التأثري  نظريات  تسلط 
والتحديات التي حدثت خالل الجائحة، أدرس أربعة 
املواجهة  شدة  النظريات:  هذه  يف  مواضيع 
والطوارئ،  والتجميع  املعنى،  وصنع  اللقاء، 
والتعليق عىل أهميتها املعارصة، تسلط هذه 
االجتامعية  التوترات  عىل  الضوء  املوضوعات 
األكرب التي كشفتها الجائحة، وطبيعتها املعقدة 
يف  التعليمية  املامرسة  وتضع  واملتناقضة، 
يشهدون  بذلك  وهم  أوسع،  اجتامعي  سياق 
يف  املعلمون  واجهها  التي  املشاكل  عىل 
وأرسهم،  األطفال  احتياجات  تلبية  محاولتهم 
قيود  بها  تعكس  التي  الطرق  تأكيد  ويكررون 
واالتجاهات  املامرسات  التعليمية  استجاباتنا 

االجتامعية األوسع نطاقًا.

الكلامت املفتاحية: 

التأثري.
صنع املعنى.

الطوارئ.
التجميع.

شدة املواجهة.

عندما  واملؤرخون  العلامء  سيؤكده  مبا  التنبؤ  املألوف  من 
املامرسة  عىل  بتأثريه  يتعلق  فيام   19 كوفيد  عرص  إىل  ينظرون 
القصور  أوجه  أن  بالفعل  املعلقني  بعض  رأى  لقد  التعليمية، 
يف  تظهر  والتي  التعليم،  توفري  يف  املنهجية  الهيكلية 
عليها  الضوء  تسليط  تم  قد  متعددة  ووطنية  عاملية  سياقات 
مرئية  الضارة  آثارها  تظل  بحيث   ،19 كوفيد  قبل  من  درامية  بطرق 
 Carvalho & Hares, 2020; Save the( حتى بعد انحسار الفريوس
ويتنبأ   ،)Children International, 2020; United Nations, 2020
آخرون أن التعليم وبخاصة التعليم العايل لن يكون هو نفسه أبًدا 
إجراؤها  تم  التي  التعدياًلت  من  العديد  وأن  الجائحة،  أعقاب  يف 
 ،Witze, 2020(( دامئة  ستصبح  املعارصة  املتطلبات  ملعالجة 
عن  يقوله  ما  يف  يكمن  فإنه  قيمة،  التنبؤ  لهذا  يكون  ما  وبقدر 
تصوراتنا املعارصة يف تجاربنا التعليمية املتعلقة بكوفيد 19 أكرث 
من قوة التنبؤ ودقته خاًلل هذه األوقات غري املؤكدة، ولكن حتى 
نتيجة طبيعية، وإن  التنبؤ هام  أن امليل والحاجة إىل  اعرتفنا  لو 
كانت عاًلجية، للهشاشة التي نواجهها؛ فإنني أقرتح أنه قد يكون 
من املفيد دراسة ما ال ميكن تدوينه أو تفسريه بسهولة، وما قد 

تفشل األجيال املقبلة يف تقديره بشأن استجاباتنا للجائحة.

هو  دامئًا  املايض  يعرف  أن  ميكنه  املرء  بأن  القائل  االفرتاض  إن 
إىل  بالنظر  قليل،  عدد  سوى  عنها  الدفاع  يف  يرغب  ال  فكرة 
والجامعية  والشخصية  التاريخية  للذاكرة  املختلفة  الوظائف 
يعرب  التي  املختلفة  والسياقات  منها،  كل  وحدود  واالجتامعية 
عرب  دعمها  يتم  التي  النظر  وجهات  تفشل  ما  وغالبًا  عنها،  فيها 
متيز  التي  واالختزالية  والشدة  اإللحاح  تقدير  يف  زمنية  مسافة 
الكثريين  أن  يف  السبب  هو  هذا  املعارصة،  التجارب  من  العديد 
نظروا إىل قوة االستعارة لتوصيل الحقائق الحية لكوفيد 19 بقوة 
كامو  أللبري  الطاعون  اكتشاف  إعادة  تم  السياق  هذا  ويف  أكرب، 
)1948م( كتأريخ أنيق ألنواع التجارب اإلنسانية الواضحة يف وقت 
 de Botton, 2020;( وكاريث  عليه  السيطرة  ميكن  وال  متوقع  غري 
إىل  تهدف  كانت  كامو  رمزية  أن  من  الرغم  وعىل   ،)Illing, 2020
اإلشارة إىل الحرب العاملية الثانية وانتشار الفاشية، إال أن ردود 
فعل شخصيات الرواية: مقاومتهم، وإذعانهم، وعدم اكرتاثهم، 
عدم  عليها  طغى  التي  املحددة،  االستجابات  كفاية  وعدم 
القدرة عىل التنبؤ املصاحب لتطور الطاعون ونهايته؛ تتحدث عن 

الحساسيات املعارصة.

خضم  يف  التعليمية  املخاوف  يدرسون  الذين  ألولئك  بالنسبة 
تحلياًلتنا،  يف  التحكم  ميكنهام  خيارين  لدينا  أن  يبدو  الجائحة، 
املشكاًلت  لطرح  محاولة  يف  الحالية  التحديات  تحديد  ميكننا 
وحلها، والتفكري يف نقاط القوة والضعف يف جهودنا التعليمية 
والطقوس  القواعد  جانب  إىل  امللحة،  أطفالنا  احتياجات  لتلبية 
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الضغط  ثم  دعمتها،  أو  الجهود  هذه  أعاقت  التي  املؤسسية 
عىل  التعليقات  من  العديد  ويعكس  الاًلزمة،  التحسينات  أجل  من 
نحاول  أن  ميكننا  ذلك  من  وبداًل  املنظور،  هذا  املسألة  هذه 
بها  تساهم  التي  الطرق  يف  شمولية  وأكرث  أعمق  بشكل  النظر 
وقت  يف  البرشية  للتجربة  إطار  وضع  يف  التعليمية  القضايا 
متيز  التي  املتقاطعة  والتيارات  الغموض  يف  والتفكري  الكارثة، 
تلك التجربة، ومثل هذا التقدير ال يطلب وال يتطلب نوع املامرسة 
األشكال  متعددة  بالطبيعة  ويعرتف  التعليم،  بإصاًلح  املرتبطة 
الضوء  ويسلط  الظروف،  أفضل  ظل  يف  حتى  والتعلم  للتدريس 
عىل  انعكست  التي  الوضوح  وعدم  والنضال  األمل  عىل  كذلك 
الثامنية  األشهر  خاًلل  التعليمية  املشاركة  من  مختلفة  أشكال 
التفاعل  لطبيعة  فهمنا  أن  من  الرغم  وعىل  املاضية،  عرش 
أعتقد  التطور،  يف  آخذ  الجائحة  مع  اليومية  ولقاءاتنا  التعليمي 
املرء  يبدأ  أن  قبل  رضوري  أساس  وغموضها  تعقيدها  تقدير  أن 
األخري  املنظور  هذا  أن  أعتقد  املستقبلية،  االحتامالت  تخيل  يف 
يتحقق بشكل أفضل من خاًلل تطبيق عدسة التأثري عىل التحقيق 

.)Epstein, 2020(

تساهم نظريات التأثري يف منظور ما بعد اإلنسانية األوسع نطاقًا، 
االستثنائية  تحدد  التي  بالتنوير  املتأثرة  االفرتاضات  يتحدى  الذي 
إنهم   ،)Carney & Madsen, 2021( والعقاًلنية  بالوعي  البرشية 
يتساءلون عن حدود ما يعنيه أن تكون إنسانًا مع ماًلحظة العاًلقات 
التعبري  يتم  التي  تلك  )مثل  الحية  غري  الكيانات  مع  نطورها  التي 
عنها يف: علم التحكم اآليل، والذكاء االصطناعي، وعلم الوراثة، 
عىل  بها  تؤثر  التي  والطرق  االصطناعية(،  األطراف  واستخدام 
تفاعاًلتنا الحية مع بعضنا، هناك أربعة مفاهيم داخل نظرية التأثري 
والتجميع،  املعنى،  وصنع  املواجهة،  شدة  خاصة:  أهمية  لها 
تحديد  يف  دوًرا  منها  كل  يؤدي   ،)Epstein, 2019( والطوارئ 
التوجهات العامة للعيش يف القرن الحادي والعرشين، ويتحدث 

عن بعض حقائق وجود كوفيد 19.

 Deleuze شاع مفهوم “شدة املواجهة” من قبل دولوز وجوتاري
and Guattari )1987م(، باالعتامد عىل كتابات سبينوزا وبريغسون 
التي  العاطفية  التفاعاًلت  أن  وجادلوا   ،Spinoza and Bergson
وتظهر  ثابتة،  وليست  ديناميكية  حولنا  من  األجسام  مع  نختربها 
جميع عنارص العامل الطبيعي صفات الظهور واإلمكانات، وتفرتض 
تناقض  الرتابط كعنرص أسايس يف وجودنا يف  شدة املواجهة 
ال  كثرية  نواح  من  الذات،  عن  واملستقلة  الفردية  املفاهيم  مع 
البرشية  غري  الكيانات  تأثري  عىل  أكرب  دليل  هناك  يكون  أن  ميكن 
عىل تجربتنا املعيشية من فريوس كوفيد 19، وهو كيان غري حي 
غري قادر عىل البقاء مبفرده حتى يغزو جسم اإلنسان، لكنني أرى 
تفاعاًلتنا التعليمية املحددة التي تتأثر بالجائحة عىل أنها توضح 

بشكل خاص الكثافة الحية للقاء.

مبارش  بشكل  املواجهة”  “شدة  ترتبط  املستويات،  أحد  عىل 
بقضايا التعلم عن بعد وإغاًلق املدارس، اكتشف املزيد من الطاًلب 
التعلم  تقنيات  يف  املدمج  األداء  أن  واملعلمني  األمور  وأولياء 
تشمل  التي  الشخصية  للتفاعاًلت  فيه  مشكوك  بديل  هو  بعد  عن 
االفرتايض  الصوت  كتم  إن  النموذجي،  الدرايس  الفصل  نشاط 
مليكروفون Zoom من أجل سامع صوت شخص آخر، والهيكلة التي 
تخلق  ذلك،  تيل  التي  الجامعية  للمناقشة  املعلم  حول  تتمحور 
واملعلم،  الطالب  بني  واإلدراك  التواصل  تشكيل  تعيد  اصطناعية 
ومشاركتهم  حضورهم  يف  التوسط  يتم  الذين  الطاًلب  يفهم 
يف الفصل الدرايس بواسطة شاشة الكمبيوتر سطحية العاًلقة 

االتصال  تتداخل مع  التي  التكنولوجية  الهياكل  تتحكم فيها  التي 
املبارش والحقيقي، سواء أكان ذلك من خاًلل املشاركة املتزامنة 
 Appadurai and وألكسندر  أبادوراي  يتحدث  املتزامنة،  غري  أم 
مع  التسامح  يتم  ال  حيث  معومل؛  عرص  عن  Alexander )2020م( 
أيًضا  به  اإلشادة  يتم  بل  فحسب،  مساءلة  أو  نتيجة  دون  الفشل 
إىل  ينظرون  وهم  الجديدة،  الليربالية  الحساسية  تقود  كقوة 
السعي  يف  املخاطرة  يعيد  الذي  العاملي،  املايل  السلوك 
أدىن  إىل  التقليل  مع  الشخيص(  االقتصادي  الربح  تحقيق  إىل 
حد من تداعيات الفشل االقتصادي والخسارة، عىل أنه صدى يف 
املجاالت الثقافية واالجتامعية والتكنولوجية، إنهم يذكرون عىل 
التخزين  أو  الرقمي  التأخر  عواقب  لرفض  استعدادنا  التحديد  وجه 
الوصول  فوائد  مقابل  لدفعه  استعداد  عىل  نحن  كثمن  املؤقت 
إىل اإلنرتنت، نحن نقدم تسهياًلت مامثلة كجزء من التزامنا بتقديم 
“عاًلقات  يف  املتضمن  االصطناع  ونقبل  الجائحة  أثناء  التعليم 
يف  الخوض  دون  األوقات  هذه  خاًلل  رضورًي  كإزعاج   ”Zoom

العواقب السلبية.

متتد إعادة هيكلة التفاعل التعليمي بني األشخاص بالطبع إىل ما 
هو أبعد من الخيارات التكنولوجية التي متكن من التعلم عن بعد، 
والتفاعاًلت الشخصية حيثام وجدت تم التوسط فيها بالرضورة من 
خاًلل ارتداء القناع والتباعد الجسدي؛ مام يخلق حواجز أقل تعقيًدا 
نحن  األشخاص،  بني  للتفاعل  القدر  بنفس  قوية  ذلك  مع  ولكنها 
للوصول  الوسائل  لديهم  الذين  املحظوظني  عن  نتحدث  بالطبع 
من   31% يتمكن  ومل  شخصية،  دروًسا  يحرضون  أو  اإلنرتنت،  إىل 
الطاًلب يف العامل من املشاركة يف أي نوع من التعلم عن بعد؛ 
 UNICEF,( بسبب نقص املوارد املنزلية أو قدرة االتصال الاًل سليك
2020(، وهكذا بالنسبة للكثريين، فإن الشدة هي واحدة من عدم 
املواجهة املنهجية، للتجاهل وعدم اإلنصاف بسبب املوقع داخل 
إىل  املواجهة  كثافة  بقوة  االعرتاف  ويدفعنا  الرقمية،  الفجوة 
قبلناها  التي  السطحية  املشاركة  قواعد  كانت  إذا  عام  التساؤل 
بسبب الجائحة تتجاوز إصاًلح القيم التعليمية التي ندَّعي تعزيزها، 
إذا رفضنا هذا االستنتاج فعند أي نقطة نعرتف بدورنا يف تنفيذ 
محاكاة فجة للمشاركة التعليمية التي تفتقر إىل النزاهة، والتي 

تتميز بالتنازالت التي نقدمها لواقع كوفيد 19؟

تقديم  مشهد  خارج  متفاوتة  بدرجات  املواجهة  شدة  حدثت 
ساهم  قد  للمدرسة  املادي  اإلغاًلق  أن  ومبا  الفوري،  التعليم 
يف االنكامش االجتامعي للمساحة العامة، فقد تنافس التعرض 
للغة األكادميية مع لغة الخوف وخيبة األمل والقلق التي تعانيها 
وويل  املعلم  أدوار  تحديد  إعادة  وتم  للطاًلب،  السكنية  البيئات 
بطرق  دور  بكل  املرتبطة  التفاعاًلت  ضبط  وإعادة  والطالب،  األمر 
التنافس  التعلم املدريس عندما يضطر إىل  غامضة، ماذا يعني 
والفقر  واالكتئاب  والبطالة  للمرض  السائدة  التجارب  مع  املبارش 
يف بيئات أرس الطاًلب؟ ما رد الفعل املناسب عندما ال تتغري األدوار 
بل تكون يف رصاع مستمر مع بعضها؟ كيف  االجتامعية فحسب؛ 
نفهم ما تعنيه الطفولة عندما تصبح الصورة التلفزيونية بدياًًل عن 
مستويات  يف  التعلم  ميز  الذي  واملرح  الهادف  األقران  تفاعل 
التي كان  األلغاز  الصف املبكر؟ هذه ليست سوى عدد قليل من 
مع  وتتحول  الشدة  تتعارض  املعلمون،  يحلها  أن  املتوقع  من 
تحول التجارب إىل أجزاء ذاكرة غري خطية يف عرص كوفيد 19، لكن 
االعرتاف بوجودهم أمر رضوري إذا أردنا أن نقدر تأثري الجائحة عىل 

مامرساتنا التعليمية اليومية.

يجادل ويذريل )Wetherell, 2012( أن تجربة التأثري تتضمن االنخراط 



69 

املواجهة  شدة  تأريخ  مجرد  يكفي  ال  ألنه  املعنى،  صنع  يف 
جوهرها  يف  للعامل،  فهمنا  كيفية  إىل  اإلشارة  من  مزيد  دون 
الرتابط،  وراء  السعي  عىل  املعنى  صنع  يف  االنخراط  ينطوي 
منا  تطلب  لقد  للتعلم،  املتأصلة  االجتامعية  بالطبيعة  واالعرتاف 
صنع املعنى أثناء كوفيد 19 مواجهة العديد من االفرتاضات التي 
اعتربناها منطقية، لقد تطلب منا أن نطرح أسئلة صعبة تستعيص 
يزودنا  أن  العلمي  لاًلكتشاف  ميكن  هل  املبسطة،  اإلجابات  عىل 
باألدوات الاًلزمة للقضاء عىل هذا الفريوس بشكل فعال؟ إذا كان 
بالقضاء  االحتفال  قبل  سيستغرق  الوقت  من  فكم  كذلك،  األمر 
تم  عندما  املتغريات؟  مع  نتعامل  أن  يجب  كيف  عليه؟  التام 
االعرتاف بالجائحة ألول مرة، وتجادلنا حول مقدار االختبارات الذي 
واسع  االتصال  كان  إذا  ما  وناقشنا  آمنا،  إجراؤها  يكون  أن  يجب 
االختبار  يصبح  ظروف  أي  وتحت  متى  آمنة،  بيئات  سينتج  النطاق 
تدخليًّا بشكل مفرط؟ وبالنسبة للكثريين عزز الوباء شكوكهم يف 
السلطة التقليدية، سواء أكانت علمية أم حكومية أم مؤسسية، 
ومع ذلك فإن رضورة إيجاد معنى وسط كل هذا الغموض أمر ُملِح، 
إن الفشل يف بناء إجابات قابلة للتطبيق بشكل موحد عىل هذه 
املعنى  صنع  يف  االنخراط  يف  الرغبة  يجعل  الذي  هو  األسئلة 
الردود القاطعة لحاالت عدم  أكرث رضورة، هذا هو السبب يف أن 
ال  أن ضخامة ما  يف  تبدو جوفاء، والسبب  نواجهها  التي  اليقني 
نعرفه يحجب امليل إىل الخلط بني ما نرغب فيه وما ميكن معرفته 

وفعله.

يف الوقت نفسه يجربنا صنع املعنى عىل إجراء اتصاالت أوسع، 
الهيكيل  العنف  بني  التشابه  بأوجه  االعرتاف  عىل  يجربنا  إنه 
املتأصل يف النظم التعليمية، واملتكرر يف نظم الرعاية الصحية 
عىل  ذلك  كل  وينطوي  القضائية،  واألنظمة  الجنائية  والعدالة 
اإلجرايئ  اإلنصاف  إىل  واالفتقار  املوارد،  إىل  الوصول  تفاوت 
ترضرت  التي  املحرومة،  والفئات  األقليات  باحتياجات  واالعرتاف 
يف  الهيكيل  العنف  تجىل  وقد  الجائحة،  آثار  من  غريها  من  أكرث 
الشعوب  وإنجازات  نضاالت  متحو  التي  الدراسية  املناهج  خيارات 
توظيف  يف  تفشل  التي  التوظيف  مامرسات  ويف  املهمشة، 
متويل  سياسات  ويف  عليها،  والحفاظ  متثيلية  تعليمية  قوة 
بشكل  تحد  التي  املامرسات  اختبار  ويف  غري املنصفة،  املدارس 
الفرص  من  مزيد  إىل  املهمشة  الفئات  وصول  من  عادل  غري 
التعليمية، والفجوة الرقمية وعدم الوصول إىل اإلنرتنت والتعلم 

عرب اإلنرتنت بالنسبة للعديد من األطفال هي أحد مظاهر ذلك.

العنرصي  القمع  أعامل  يف  ا  جدًّ الواضح  املادي  العنف  إن 
الذي  الهيكيل  العنف  يكمل   ،19 كوفيد  حقبة  يف  والسيايس 
ولكن  التعليمية،  الكيانات  ذلك  يف  مبا  الدولة،  مؤسسات  تدميه 
بالضعف  املشرتك  الشعور  عزز  قد   19 كوفيد  فريوس  ألن  نظرًا 
والهشاشة؛ يصبح من األسهل بالنسبة لنا أن نتساءل عن املصادر 
تبدو  قد  التي  الظواهر  بني  الروابط  نرى  وأن  للسلطة،  التقليدية 
متباينة يف حاالت أخرى، وخاًلل األشهر األوىل من انتقاله، وبسبب 
اإلنكار القاطع املتكرر للتداعيات واآلثار السلبية للفريوس من قبل 
واملكسيك  والربازيل  املتحدة  الواليات  يف  السياسيني  القادة 
وبياًلروسيا والهند؛ تعرضت الساًلمة العامة للخطر، وأصبح الفشل 
يف السعي إىل صنع املعنى خاًلل هذه الجائحة مسألة حياة أو 

موت.

الحقيقي  املعنى  تحويل  يجري  الظروف،  هذه  ظل  ويف 
محتمل  كمصدر  املدارس  تحديد  تم  الوقت  من  لفرتة  للمدرسة؛ 
لنرش العدوى، مام يسهل إلحاق الرضر بالجمهور بداًل من تعزيز 

الصالح العام، وأصبحت املدرسة كموقع مثايل للساًلمة، وحاضنة 
معرضة  والفضول؛  اإلبداع  تشجيع  فيه  ميكن  ومكان  للتعلم، 

باستمرار لخطر اإلغاًلق والتخيل عنها.

يعتقد ويذرول Wetherall )2012م( بقوة أن صنع املعنى ينطوي 
هذا  يكون   ،19 كوفيد  عرص  ويف  هادف،  عمل  يف  االنخراط  عىل 
التجميع  ويشري  التجمعات،  يف  املشاركة  خاًلل  من  مرئيًّا  اإلجراء 
إىل   )Latour )2007 التور  ويشري  املختلفة،  التجمع  أعامل  إىل 
يعرتف  وحلها،  االجتامعية  العاًلقات  تكوين  يف  الحركة  أهمية 
للتجربة  الجوهرية  االجتامعية  بالطبيعة  التجمعات  مفهوم 
ويتم  مًعا،  االلتقاء  إىل  املشرتك  التوق  جانب  إىل  اإلنسانية، 
التعبري عن التجميع بطرق ديناميكية وسلسة ومرشوطة وعابرة، 
ومن املفارقات أن االحتجاج بالتباعد االجتامعي كاستجابة لكوفيد 
19، قد تم تربيره من خاًلل الوعد بالتجمع املستقبيل واملزيد من 
املشاركة االجتامعية املبارشة يف وقت الحق، تم تشكيل تجمعات 
معينة كام تم التعبري عنها من خاًلل االحتجاج االجتامعي اليميني، 
بهدف معلن وهو إدامة أيديولوجية تتبنى الفردية املجردة، مام 
يدل عىل عدم ثقة عميق يف التجربة االجتامعية، ورفض االعرتاف 

باملسؤولية الجامعية التي نتقاسمها تجاه بعضنا.

وطأة  الفقراء  امللونون  األشخاص  تحمل  املتحدة،  الواليات  يف 
املرض واملوت املرتبطني بالفريوس، بالنسبة للكثريين فإن التباعد 
االجتامعي ليس احتاماًل واقعيًّا، كان بقاؤهم عىل قيد الحياة يف 
أوقات ما قبل كوفيد يعتمد عىل االلتزام بأشكال التجمع نفسها 
نظام  يف  الثقة  لعدم  نظرًا  للغاية،  مهددة  اآلن  أصبحت  التي 
الرعاية الصحية الذي مل يقدم تاريخيًّا سوى القليل من املوارد 
الداعمة، والذي يعاين الظروف االجتامعية التي تفاقمت بسبب 
اقتصادية  فرص  ذات  مجتمعات  يف  والعيش  البيئية  العنرصية 
امللونني(  من  متناسب  غري  )بشكل  الحرض  فقراء  اعتمد  محدودة، 
تعتمد  التي  الرسمية  غري  واالقتصادات  املقايضة  عىل  تقليديًّا 
 Venkatesh, 2014;( النطاق  واسعة  االجتامعية  الشبكات  عىل 
Eldeib et al., 2020(، ومعدل الوفيات لألمريكيني من أصل أفريقي 
هو 3.6 أضعاف معدل وفيات البيض يف الواليات املتحدة، ومعدل 
2.5 ضعف معدل وفيات البيض  الوفيات للمجموعات الاًلتينية هو 
الفئات  لجميع  عامليًّا  الظاهرة  هذه  تحدث   ،)Ford et al., 2020(
املهمشة )Bachelet, 2020(، ورمبا يكون التجميع يف ظل ظروف 
ما قبل كوفيد 19 قد أنقذ املهمشني؛ وقد هدد االحتجاج به مؤخرًا 
أولئك  ببعض  االعرتاف  تم  نفسه،  الوقت  ويف  أحياء،  بقاءهم 
والعاملني  األوائل،  املستجيبني   - املواجهة  عىل  أجربوا  الذين 
عىل   - البقالة  وموظفي  واملعلمني  الصحية،  الرعاية  مجال  يف 

البطولة الكامنة يف عملهم اليومي.
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امللخص:

املادي  الحرم  إغالق  إىل   19 كوفيد  أدى 
التعلم  مع  اليابان،  يف  الجامعات  من  للعديد 
عرب اإلنرتنت، ونركز يف هذه الورقة عىل تجارب 
مجتمعات  إطار  باستخدام  الجائحة  أثناء  الطالب 
املامرسة، وباالعتامد عىل البيانات النوعية من 
املكتوبة،  الردود  وتتضمن:  جامعيًّا،  طالبًا   133
امليدانية،  واملالحظات  الصوتية  والتسجيالت 

واملذكرات التحليلية.
 

الكلامت املفتاحية: 

كوفيد 19.
الجائحة.

التعليم العايل الياباين.
مجتمعات املامرسة.

يف  منفًيا  ملعظمنا،  بالنسبة  كان،  فقد  املنفى،  كان  إذا   ...“
منزله.” كاموس، الطاعون.

بحلول نهاية فرباير 2020م، تم تأكيد كوفيد 19 يف اليابان ملدة 
تزيد قلياًًل عن شهر، مع اكتشاف أول حالة يف أوائل يناير، ويف 
من  والخوف  املتزايد  الشعبي  الضغط  إىل  واستنادا  فرباير   27
االنتشار الرسيع للجائحة، طلب رئيس الوزراء الياباين شينزو آيب 
أنهى  وهذا  العامة،  والثانوية  االبتدائية  املدارس  جميع  إغاًلق 
شهر  قبل  مارس(  إىل  أبريل  من  يستمر  )الذي  الدرايس  العام 
واحد، وطلب من املدارس أن تظل مغلقة حتى أوائل أبريل، والذي 
19، تم  2020م، ومع تزايد حاالت كوفيد  سيخترص العام الدرايس 
أعلن  الوقت،  ذلك  وبحلول  مايو،  نهاية  حتى  اإلغاًلق  طلب  متديد 
التي  للمحافظات  كانت  والبداية  الطوارئ”،  “حالة  الوزراء  رئيس 
ترتفع فيها معدالت اإلصابة فقط، ثم يف اليابان بأكملها، وعىل 
العامل،  من  أخرى  أماكن  يف  تحدث  التي  اإلغاًلق  عمليات  عكس 
كانت حالة الطوارئ اليابانية مجرد توصية قوية للرشكات لتقليص 
الساعات وسن بروتوكوالت التباعد االجتامعي، واملؤسسات، مثل: 
صالونات الكاريويك، أو الحانات، أو غريها من األماكن التي تقدم 
الكحول أن تقلل ساعاتها، وتم تأجيل األحداث الرياضية أو إلغاؤها 
مثل بطولة السومو يف مارس )ثم مرة أخرى يف مايو 2020م(، 
الصيفية  األوملبية  األلعاب  ودورة  للمحرتفني،  البيسبول  وألعاب 
طوكيو 2020م، التي طال انتظارها، وتم تشجيع املواطنني عىل 
ارتداء األقنعة يف األماكن العامة، وتقليل التجمع يف مجموعات، 
وتجنب ما يسمى “ثاًلثة  C’sthre ”C’s؛ األماكن املزدحمة، واألماكن 
إماًلءات  أي  فرض  يتم  ومل  الوثيق،  االتصال  وإعدادات  املغلقة، 
دت الرشكات التي انتهكت االقرتاح الرسمي  قانونية رسمية، وُهدِّ

ببساطة بالكشف عن أسامئها علًنا.

والثقافة  التعليم  وزارة  اليابان،  يف  التعليم  إدارة  هيئة  أصدرت 
 The Ministry of Education, والتكنولوجيا  والعلوم  والرياضة 
مبادئ   ،)Culture, Sports, Science, and Technology )MEXT
والتباعد  النظافة  بروتوكوالت  بشأن  العامة  للمدارس  توجيهية 
املالية  املساعدة  لتقديم  خطة  ووضعت  الجديدة،  االجتامعي 
انخفاض  دفع  25 مايو،  ويف   ،)MEXT, 2020( واملدارس  للرشكات 
الطوارئ  حالة  بإرجاء  قرار  إصدار  إىل  الحكومة  اإلصابة  معدالت 
يف  غرضها  حققت  قد  الجديدة  الربوتوكوالت  تكون  أن  أمل  عىل 
الحد من انتشار املرض، وهكذا انتهت أوىل موجات العدوى يف 
التخاذ  جديدة  باقرتاحات  موجة  كل  قوبلت  إذ  الباًلد،  أنحاء  جميع 

https://www.mhlw.go.jp/content/3CS.pdf 
https://www.mhlw.go.jp/content/3CS.pdf 
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شدة  إىل  منها  أي  وصول  عدم  من  الرغم  عىل  طارئة،  تدابري 
العامل، وطوال  أماكن أخرى من  التي تحدث يف  عمليات اإلغاًلق 
الخاصة،  سياساتها  لتحديد  الجامعات  إدارات  تُرِكت  الفرتة،  هذه 
عىل  بعد  عن  املتزامن  التعلم  آثار  الورقة  هذه  يف  ونناقش 

الطاًلب يف مؤسستني للتعليم العايل.

مركزية التأثري يف الجامعات اليابانية:
الشخيص  للنمو  بيئة  أنها  عىل  اليابان  يف  الجامعة  إىل  ينظر 
واملهني للطاًلب من خاًلل تطوير العاًلقات اإلنسانية، وذلك عىل 
النقيض من دول، مثل: الواليات املتحدة األمريكية، وكندا؛ إذ يُعتقد 
أن الرتكيز الكبري للجامعات يجب أن يكون عىل نتائج التعلم، ويحدث 
هذا بشكل رئييس يف الفصول الدراسية، باإلضافة إىل النوادي 
جزيئ،  بدوام  والوظائف   ،)see Cavcircles e, 2004( الحلقات  أو 
العلمية  الحلقات  فصول  )تعني   zemi لـ  املتنوعة  واألنشطة 
seminar classes(، واملشاورات غري الرسمية مع األساتذة، وحتى 
حفاًلت الرشاب، ويف اليابان ال يُنظر إىل هذه األنشطة املرتبطة 
بحياة الطاًلب يف أي بلد عىل أنها رشيط جانبي للحياة الجامعية، 

لكن كدور أسايس خفي )Kelly, 1993(، كام اقرتح بول )2010(:

اليابانية  الجامعات  طاًلب  يجتاز  الجامعية،  الحياة  نشاط  إطار  يف 
أخذها،  يجب  التي  الدراسية  الفصول  مثل:  الشائعة،  املخاوف 
أي  يف  التوظيف  يف  املساعدة  ميكنهم  الذين  واملعلمني 
إىل  لاًلنضامم  الهرمية  التقاليد  مع  التكيف  وكيفية  املجاالت، 
كيفية  وتعلم   ،)shakai sanka; see Roberson, 1995( املجتمع 
والعاًلقات  التفاعاًلت  فإن  أخرى،  وبعبارة  مقبول،  بشكل  التحدث 
يف الجامعة لديها القدرة عىل التأثري عىل حياة الطاًلب الاًلحقة 
عملية  هو  العاًلقات  هذه  إىل  الوصول  فإن  ذلك،  ومع  بالكامل، 
تفاوضية، وبالتايل يدخل الطاًلب مجتمًعا ويشاركون يف األنشطة 
وفهم  التعلم،  قيم   - آخرين  لطاًلب  املشرتكة  املامرسات  أو 
األنشطة  بهذه  املرتبطة  العبارات  أو  الكلامت  وتبني  التوقعات، 
الجامعيني،  الطاًلب  مجتمع  داخل  الهوية  تطوير  عملية  يف   -
الذاكرة الجامعية، ويصنعون معنى  ويستوعبون املعلومات من 
من ذلك، وهم يف جوهرها يصبحون طاًلبًا جامعيني يابانيني من 
خاًلل عملية االنضامم إىل مجتمع املامرسة الذي ينطوي عىل 

أشكال مختلفة من التأثري.

و  الف  االجتامع  علامء  بعمل  املرتبط  املامرسة،  مجتمعات  إطار 
فينجر  Lave and Wenger )1991م(، يصور التعلم من خاًلل عملية 
البسيطة،  املهام  من  بدًءا  الصناعية،  التلمذة  لعملية  مامثلة 
ويشارك األعضاء يف املجتمع من خاًلل تعلم املفردات والروتني 
ذوي  أعضاء  تدريجيًّا  ليصبحوا  خربة،  األكرث  األعضاء  من  واألساليب 
بالتفاوض  االعرتاف  نحو  )1998م(  فينجر  تحرك  بأنفسهم،  خربة 
دامئًا  هو  “املعنى  أن  وذكر  املجتمعات،  داخل  املعنى  حول 
هذه،  التفاوض  عملية  يف  موجود  أنه  به  وأعني  تفاوضه،  نتاج 
فاملعنى ال يوجد فينا وال يف العامل بل يف العاًلقة الديناميكية 
وهي:  للمجتمع،  أبعاد  ثاًلثة  وحدد   ،)54 )ص  العامل  يف  للعيش 
املشرتك  واملرشوع  املجتمع،  ومعايري  املتبادلة،  املشاركة 

)املعرفة  املشرتكة  والذخرية  املجتمع(  ملجال  مشرتك  )فهم 
يتم  التي  املشرتك(،  املرشوع  ملتابعة  املستخدمة  واألنشطة 
ربط  وميكن  معينة،  بيئة  يف  املعنى  عىل  التفاوض  خاًللها  من 
هذه األبعاد بثاًلثة عنارص من التأثري التي وصفها إبشتاين )2019; 
وينطوي  والتجمعات،  املعنى  وصنع  اللقاء،  شدة   :)this issue
أفراد  يستخدمها  التي  املشاركة  وقواعد  األشخاص  بني  التفاعل 
املواجهة،  وشدة  املتبادلة  املشاركة  عىل  املحيل  املجتمع 
وصنع املعنى متأصل يف املرشوع املشرتك للمجتمع، والرغبة 
املشرتكة يف االجتامع” )Epstein, this issue(. التجميع هو جزء ال 

يتجزأ من الذخرية املشرتكة للمجتمع.

املعنى  عىل  اليابانية  الجامعات  يدخلون  الذين  الطاًلب  يتفاوض 
املشاركة  أولها:   ،)Wenger, 1998( للمجتمع  أبعاد  ثاًلثة  ضمن 
التي  املشرتكة  والتفاعاًلت  األنشطة  من  وتتكون  املتبادلة، 
سبيل  عىل  بعضهم،  من  والتعلم  للتطوير  األعضاء  فيها  يشارك 
املثال الطاًلب الذين يتواصلون عرب أجهزة الحاسب املكتبية عىل 
إىل  ببساطة  اآلخرين  متابعة  األوىل  السنة  لطاًلب  أو  املهام، 
الغرفة الصحيحة يف اليوم الصحيح، ويتضمن املرشوع املشرتك؛ 
وهو البعد الثاين للمجتمع، عدًدا ال يحىص من الجوانب الشخصية 
ولكنه  الجامعة،  من  التخرج  هدف  ذلك  يف  مبا  وبينشخصية  
يتجاوزه أيًضا، واملامرسات املعقدة مثل العثور عىل مكان للفرد، 
أو التفكري يف املستقبل، أو ببساطة االستمتاع، ال تتطلب موافقة 
املتبادل  التفاوض  تتطلب  ولكنها  املجتمع،  داخل  األعضاء  جميع 
لهذه املامرسات، وهذا بدوره يطور املساءلة املتبادلة، ويتألف 
تم  إسرتاتيجيات  من  املشرتكة،  الذخرية  وهو  النهايئ  البعد 
املامرسني،  مجتمع  قبل  من  الوقت  مبرور  وتطويرها  تعلمها 
حول  املعرفة  مشاركة  ميكن  اليابانية،  الجامعات  طاًلب  حالة  يف 
يأخذه  أن  يجب  الذي  ما  أو  إليها،  االنضامم  يجب  التي  النوادي 
عىل  التفاوض  جذري  بشكل   19 كوفيد  جائحة  غريت  ولقد   ،zemi
املعنى واملامرسات داخل هذه األبعاد الثاًلثة ملجتمع املامرسة 

الجامعي الياباين، وضمن نظرية التأثري.

ولدراسة كيفية تشكيل التعليم عرب اإلنرتنت لعمليات صنع املعنى 
والتأثري للطاًلب يف جامعتني يابانيتني، قمنا بجمع البيانات من 133 
طالبًا مسجلني يف ثاًلثة أقسام مختلفة يف جامعتني خاصتني يف 
اليابان، وكلتاهام تستخدمان التعلم املتزامن عن بعد، وكان خريف 
فيهام  أجرى  دراسيني  فصلني  من  الثاين  الفصل  هو  2020م، 
املشاركون جميع االلتزامات الجامعية عرب اإلنرتنت )مبا يف ذلك 
تسجيل املقرر والعمل الصفي والتلقي السلبي بسبب كوفيد 19 
البيانات: تسجياًلت صوتية  الدراسية(، وتتضمن  لتعليامت املناهج 
للطاًلب، ومقاالت، وإجابات قصرية، تم جمعها كجزء من املقررات 
ومذكراتنا  امليدانية،  ماًلحظاتنا  إىل  باإلضافة  للطاًلب،  الدراسية 
اللغة  إىل  الردود  بعض  برتجمة  املؤلفون  وقام  التحليلية، 

اإلنجليزية من اليابانية األصلية.

مجتمعات الفصول الدراسية:
2020م، عن استساًلم لألمر الحتمي - ما  عربت البيانات من خريف 
ميكن تسميته gaman ]املثابرة أو الصرب[ باللغة اليابانية - وهذا ال 
يعني أن الطاًلب كانوا راضني، وكانت الشكوى األكرث اتساقًا تتعلق 
بعدم التفاعل مع األقران، كتب أحد الطاًلب: “أعتقد أن الفرق بني 
بني  الفرق  هو  الدرايس  الفصل  ويف  اإلنرتنت  عرب  الدروس  أخذ 
وجود أصدقاء وعدم وجود أصدقاء، والقدرة عىل القيام باألشياء 
وعدم القدرة عىل القيام باألشياء، بالنسبة لطاًلب السنة األوىل، 
كانت العبارة الشائعة هي أنه عىل الرغم من رؤية وجوه اآلخرين 

… )يف اليابان( عىل الرغم من أن الطاًلب واألساتذة يف عاًلقة 
رسمية تعاقدية من خاًلل الرسوم الدراسية الجامعية، إال أن 
ولكن  النشاط،  ينظامن  اللذان  هام  ليسا  والتعلم  التدريس 
نشاط الحياة الجامعية هو الذي ينظم التدريس والتعلم، يركز 
كل من الطاًلب واألساتذة عىل نشاط الحياة الجامعية، والذي 

بدوره يوفر فرًصا للتعلم، وليس العكس. )ص 10(
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أنهم  يشعروا  مل  أنهم  إال  اإلنرتنت،  عرب  الدراسية  الفصول  يف 
يعرفون أي شخص؛ “مل أذهب أبًدا )جسديًّا( إىل الجامعة... لذلك 
مل يكن لدي أصدقاء”، كتب أحد الطاًلب، وتابع: “لذلك، مل يكن هناك 
التحقوا  الذين  من أستشريه عندما كنت يف ورطة”، الحظ الطاًلب 
بالجامعة بشكل طبيعي يف العام السابق أن التقارب النموذجي 
يف  وبخاصة  اختفى،  قد  أقرانهم  مع  الدراسية  الفصول  بني 
أثناء  باللغة اإلنجليزية فقط  اللغة؛ إذ كان تفويض التحدث  فصول 
الفصل الدرايس محدوًدا بالتفاعل: “يف دروس الفصل الدرايس، 
األصدقاء  مع  محادثات  إجراء  خاًلل  من  صداقات  تكوين  ميكنني 
املمتع  من  يجعل  وهذا  االسرتاحة،  فرتات  أثناء  اليابانية  باللغة 
التحدث باللغة اإلنجليزية أثناء الفصل، ومع ذلك من الصعب القيام 
بذلك عرب اإلنرتنت ألن لدي محادثة إلزامية باللغة اإلنجليزية فقط 

عندما أتلقى دروًسا”.

بعضهم  أعرب  إذ  املعلمني،  مع  التفاعل  حول  التعليقات  وتباينت 
أسلوب  يف  أمل  بخيبة  واآلخر  املعلمني  لجهود  تقديرهم  عن 
التدريس ونقص التغذية الراجعة، أو محبطني بسبب مشاكل فنية 
مثل انقطاع االتصاالت أو الصوت املكسور أو الشاشات املجمدة، 
بعض  هناك  “كانت  املشاركة:  لعدم  أسفهم  عن  آخرون  وأعرب 
الفصول الدراسية التي تحدث فيها املعلم من جانب واحد فقط، 
وكان من الصعب الرتكيز يف بعض األحيان، لذلك كانت هناك أوقات 
متنيت فيها أن يكون لدينا املزيد من الوقت للتفكري يف أنفسنا”. 
كام أن مشاهدة الفصول الدراسية من خاًلل شاشة فيديو مل ترق 
إىل مستوى تلبية متطلبات الفصل الدرايس للعديد من الطاًلب، 
كتب أحد الطاًلب: “مل أشعر أنني كنت آخذ فصاًًل دراسيًّا، ولكن فقط 
من  جزًءا  تكن  مل  املشاهدة  حتى  الحاالت،  بعض  يف  أشاهد”، 
)أو املعلمون(  الطاًلب  مل يستخدم  الحال عندما  هو  كام  الفصل، 
زماًلء  مع  التواصل  إىل  “اضطررت  بهم:  الخاصة  الفيديو  وظيفة 
رؤية  ودون  الرسائل،  كتابة  طريق  عن  فقط  واملعلمني  الدراسة 
وأشار  منفرًدا،  للدراسة  تقريبا  مشابًها  األمر  يكون  وجوههم؛ 
آخر إىل أن االرتباك الطبيعي يف الفصل عند مواجهة مواد غري 
مألوفة قد ازداد سوًءا: “عندما أبقى يف املنزل طوال الوقت... 
ال يوجد أحد للتحدث معه عن املهام أو األشياء التي ال أفهمها”، 
“أحد التعليقات التي لخصت الكثري: “أسوأ يشء يف الدراسة دون 
الذهاب إىل الحرم الجامعي هو أنني ال أشعر أنني أدرس”، تعكس 
هذه الحسابات تصور إبشتاين )هذا العدد( أن “املزيد واملزيد من 
الطاًلب وأولياء األمور واملعلمني يكتشفون أن األداء املتأصل يف 
تقنيات التعلم عن بعد هو بديل مشكوك فيه للتفاعاًلت الشخصية 

التي تشكل النشاط الصفي النموذجي”.

مجتمعات النوادي:
ويطور  اليابانية،  الجامعات  ثقافة  من  مهامًّ  جزًءا  النوادي  تعترب 
حياتية  مهارات  النوادي  يف  شاركوا  الذين  الجامعات  خريجو 
تخدم  وال   ،)Amano & Poole, 2005; Shinobu, 2014( مفيدة 
التافهة،  منهجية  الاًل  األنشطة  األحوال  من  حال  بأي  النوادي 
وسيلة  األول  املقام  يف  فهي  عديدة؛  أغراًضا  تخدم  فهي 
ثقافة  مامرسات  يف  الشباب  عىل  االجتامعي  الطابع  إلضفاء 
النوادي  وتعترب  الحًقا،  فيه  العيش  يعتزمون  الذي  العمل  عامل 
بالنسبة لبعض الطاًلب اليابانيني مهمة للغاية، لدرجة أنها الغرض 
الرئييس من االلتحاق بالجامعة )McVeigh, 2002, p. 216(، وتعزز 
الطاًلب  بني  العاًلقة  )مثل  الهرمية  األدوار  من  يشء  كل  النوادي 
 )Enyou, 2013( انظر  senpai/kohai؛  والقدامى  املستجدين، 
أهمية  إىل  اليابانية،  االجتامعية  التفاعاًلت  بجميع  املرتبطة 
إىل   ،)nakama zukuri( الوثيق  الجامعي  التضامن  عىل  الحفاظ 

الكحول  الثقافية املتعلقة برشب  توفري املامرسة يف املعايري 
)Cave, 2004; McDonald & Sylvester, 2013(، إن الرتاجع املفاجئ 
من  للعديد  محتمل  عائق  هو  هذه  االجتامعية  التنشئة  طرق  عن 
الطاًلب الذين كانت عضوية النادي مهمة بالنسبة لهم، ورًدا عىل 
سؤال حول ما أكرب خيبة أمل يف زمن كوفيد 19، كتب أحد الطاًلب 
النادي  يف  أنشطة  وجود  لعدم  كبرية  أمل  بخيبة  “أشعر  بإيجاز: 
حيث ميكننا مقابلة أشخاص آخرين مبارشة”، مل يكن األعضاء الجدد 
الطاًلب  إرشاف  تحت  الوصاية  عىل  العثور  عىل  قادرين  غري  فقط 
غري  بدورهم  الكبار  الطاًلب  كان  بل  فحسب؛   )senpai( القدامى 
قادرين عىل توجيه األعضاء الجدد، وكتب أحد طاًلب السنة الثانية: 
“ال ميكننا دعوة الطاًلب الجدد إىل نادينا هذا العام بسبب الجائحة، 
وبعض الطاًلب الجدد عىل استعداد لاًلنضامم إىل نادينا، لكنني مل 
ألتق بهم بعد”. وكام الحظ إبشتاين )هذا العدد(، “من املفارقات 
مربر  لكوفيد  كاستجابة  االجتامعي  بالتباعد  االحتجاج  أن  العميقة 
االجتامعية  املشاركة  من  واملزيد  املستقبيل  التجمع  بوعد 

املبارشة يف وقت الحق”.

الوصول إىل املوجهني:
الحظ بعض الطاًلب بخيبة أمل أن الحد من تفاعاًلت الطاًلب مع الطاًلب، 
والطاًلب مع املعلمني خلق حواجز أمام تخطيط مستقبلهم، ومن 
تعد  اليابانية،  الجامعات  يف  املقدمة  املختلفة  الفصول  بني 
ZEMI من أقل الفصول األكادميية ولكنها أكرث عملية، مام يسمح 
املستقبلية،  للمهن  واالتصاالت  التوجيه  إىل  بالوصول  للطاًلب 
يقوم معلمو ZEMI برعاية الطاًلب من خاًلل أطروحاتهم النهائية 
الضيوف، واألحداث  )sotsugyyo ronbun(، ويستضيفون محارضات 
االجتامعية، ومعسكرات التدريب )gasshuku( حتى يتمكن األعضاء 
التشاور  أصبح  الثانية،  سنتهم  يف  للطاًلب  بالنسبة  التفاعل،  من 
مألوفة،  سياقات  دون  بكثري  صعوبة  أكرث   zemi اختيار  بشأن 
ومعلميَّ  زماًليئ  مقابلة  ميكنني  “ال  قائاًًل:  الطاًلب  أحد  اشتىك 
وأصدقايئ، وال ميكننا الحصول عىل فرصة للتحدث إىل املعلمني 
 zemi خارج الفصول الدراسية، وهذا جعل من الصعب تحديد فصل
 zemi يف العام املقبل”، بالنسبة للطاًلب الذين شاركوا يف فصل
أحد  كتب  ا”،  جدًّ حزيًنا  “كنت  أفضل:  التجربة  تكن  مل  “االفرتايض”، 
الطاًلب: “لدي ندوة كطالب يف السنة الثالثة، لكنني مل أر جميع 
أصدقايئ، وشعرت أنه من العار أننا مل نصبح قريبني عىل الرغم 

من أننا كنا يف فصل درايس صغري”.

البحث عن الخري؛ التأثري، وصنع املعنى:
التعليم  كان  للكثريين  وبالنسبة  سلبية،  الردود  جميع  تكن  مل 
وسائل  خاًلل  من  للقتال  مضطرين  ليسوا  أنهم  يعني  االفرتايض 
أكن  مل  أنني  بحقيقة  استمتعت  “لقد  املزدحمة:  العام  النقل 
الوقت  استخدام  من  أمتكن  حتى  املدرسة،  إىل  للتنقل  مضطرًا 
الوقت  وتحويل  تغيري  من  “متكنت  آخر:  وكتب  يل”،  يحلو  كام 
فراغ  وقت  إىل  املدرسة  إىل  التنقل  يف  أقضيه  أن  اعتدت  الذي 
لنفيس”، اتخذ أحد الطاًلب موقًفا تأمليًّا فلسفيًّا تقريبًا: “مقارنة 
أعتقد  آلية،  بطريقة  املدرسة  إىل  ذهبت  عندما  املايض،  بالعام 
الطالبات  إحدى  “تأملت  مبفردي”،  أكرث  وأترصف  أفكر  بدأت  أنني 
وكيف  باملدرسة،  لاًللتحاق  األصلية  أهدافها  يف  مؤثر  بشكل 
أجربتها الجائحة عىل تغيريها: “دخلت قسم اللغة اإلنجليزية هذا 
أعرف  ال  اآلن  ولكن  الخارج،  يف  الدراسة  إىل  الذهاب  أردت  ألنني 
عىل  مهنة  أي  عىل  أحصل  لن  أنني  أدركت  بإمكاين...  كان  إذا  ما 
اإلطاًلق، اعتقدت أن الدراسة يف الخارج ستوسع آفاقي... لكنني 
أعتقد أن هناك طرقًا أخرى مثل الحصول عىل شهادة أو املشاركة 
يف العمل التطوعي، لذلك أدركت أنه يتعني عيل اتخاذ إجراء اآلن 
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إلرضاء نفيس”، مبعنى أعاد الطاًلب تقييم كيف أنهم - كام اقرتح 
إبشتاين )هذا العدد( صنعوا فهمهم للعامل وعاًلقاتهم داخله.

الخامتة:
تأثري  متاًما  يدركون  أنهم  الدراسة  هذه  يف  املشاركون  أثبت 
الفراغ الناجم عن انخفاض مستوى تأثري التجمعات، وانخفاض شدة 
املواجهة خاًلل فرتة وجودهم يف الفصول الدراسية االفرتاضية، 
وتتكون املشاركة املتبادلة من معايري املجتمع املحيل؛ والتي 
التنبؤ  وميكن  املعتادة،  الدراسية  السنة  يف  مكررة  ستكون 
حتى  املعايري،  هذه  جميع  تغريت  الجائحة  وخاًلل  ما،  حد  إىل  بها 
أو  الطاًلب  مع  التعامل  لكيفية  واضح  فهم  دون  تُركوا  املعلمون 
أصبحت  إذ  مسبوقة؛  غري  بيئة  واجهوا  لقد  اآلخرين،  املعلمني 
الدرايس  الفصل  إجراء  يتم  ومتى  كيف  مثل  األساسية  األفكار 
مادي،  لدرس  محاكاة  أقرب  وهو  الفيديو  فصل  يف  مائعة، 
اقترصت التفاعاًلت لجميع أعضاء الفصل عىل األنشطة األكادميية 
التي يحددها املعلم، ثم أصبح االلتقاء بالنسبة للطاًلب أن يجلس 
الشاشة،  عىل  األشكال  ظهور  وينتظر  حاسب  جهاز  أمام  سلبيًّا 
ما،  يوًما  النادي  أنشطة  استئناف  أمل  عىل  الطاًلب،  بعض  اعتمد 

)Epstein, current issue( .وعىل وعد التجمع يف املستقبل

مجتمع  لقواعد  املشرتك  الفهم  أو  املشرتك،  املرشوع  كان 
فرصة  لديهم  تكون  قد  الطاًلب  أن  حني  يف  صامتًا،  املامرسة 
غرف  يسمى  ما  مثل  االفرتاضية  األماكن  هذه  مثل  يف  للتعاطف 
أي  يف  تنتهي  أن  وميكن  موجزة،  الحاالت  هذه  كانت  االسرتاحة، 
لحظة، وكانت مقترصة عىل نطاق أي مهمة قد تكون قد أعطيت 
فيه  مبا  جيًدا  فهموا  قد  الطاًلب  أن  بافرتاض   - املعلم  قبل  من 
الكفاية أو كانوا متحركني بشكل كاٍف إلكامل الدرس يف مثل هذه 
األوقات، ومبجرد انتهاء الدرس - أو بشكل أكرث دقة، مبجرد أن قرر 
املعلم إنهاء اجتامع Zoom – بدالً من أي تفاعل اجتامعي، أصبحت 
الشاشات سوداء، ووجد الطاًلب أنفسهم مرة أخرى معزولني يف 
بني  اللقاءات  هذه  بأن  اإليحاء  إن  الحقيقي،  العامل  عن  غرفهم 
الطاًلب، إذا كان هذا ما ميكننا تسميته به، كانت منخفضة الكثافة، 

ويبدو أقل من الواقع يف أحسن األحوال.

تستخدم  وأنشطة  معارف  أو  مشرتكة،  معرفية  ذخرية  وأي 
ملتابعة املرشوع املشرتك، ال ميكن استناًدا إىل هذا االفتقار أن 
يكون هناك تجميع حقيقي، وأن تتقاسم إال بصورة افرتاضية، من 
أجل إظهار مثل هذه الذخرية املشرتكة، سيحتاج الطاًلب إىل اتخاذ 
إجراء )عرب أدوات مثل الربيد اإللكرتوين أو الرسائل الفورية( خارج 
يعد  ومل  الجامعة،  مساحة  إىل  إضافة  الدرايس  الفصل  سياق 
من املمكن الوصول إىل البيئة املادية للحرم الجامعي وممراته 

واملقاهي وأماكن التجمع االجتامعي األخرى.

من  الجامعة  عىل  غالبًا  العايل  التعليم  يف  الباحثون  يركز 
إىل  ينظر  بالجائحة،  املتعلقة  األبحاث  ويف  األكادميية،  الناحية 
اآلثار عىل نظام التعليم من حيث التعلم يف الفصول الدراسية 
وراء  السعي  أن  من  الرغم  عىل  إنه  نقول:  اليابان  يف  والتأثري، 
التعليم  عن  األحوال  من  حال  بأي  غائبًا  ليس  األكادميية  الرصامة 
هو  يزال  ال  للجامعة  القدر  بنفس  املهم  الغرض  أن  إال  العايل، 
لاًلستكشاف  فرًصا  يوفر  مام  للطالب،  اإلضايف  الشخيص  التطور 
االنتقال  لتسهيل  استخدامها  ميكن  والتي  والتعلم،  االجتامعي 

إىل عامل العمل والحياة يف وقت الحق كمواطن.

ومرافقه،  الجامعي  الحرم  بإغاًلق  الجامعات  مديري  قرارات  إن 
املتاحة  الفرص  عىل  متاًما  تقيض  لن  إليه  الدخول  من  الحد  أو 
إىل  تشري  الطاًلب  تصورات  لكن  للتطور؛  املامرسني  ملجتمعات 
املجتمعات  هذه  غريت  رمبا  للجائحة  نتيجة  املفروضة  القيود  أن 

بطرق درامية، مل يتم تحديد عواقبها بعد.
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امللخص:

الغموض  عىل  الضوء  التأثري  نظريات  تسلط 
والتحديات التي حدثت خالل الجائحة، أدرس أربعة 
املواجهة  شدة  النظريات:  هذه  يف  مواضيع 
والطوارئ،  والتجميع  املعنى،  وصنع  اللقاء، 
والتعليق عىل أهميتها املعارصة، تسلط هذه 
االجتامعية  التوترات  عىل  الضوء  املوضوعات 
األكرب التي كشفتها الجائحة، وطبيعتها املعقدة 
يف  التعليمية  املامرسة  وتضع  واملتناقضة، 
يشهدون  بذلك  وهم  أوسع،  اجتامعي  سياق 
يف  املعلمون  واجهها  التي  املشاكل  عىل 
وأرسهم،  األطفال  احتياجات  تلبية  محاولتهم 
قيود  بها  تعكس  التي  الطرق  تأكيد  ويكررون 
واالتجاهات  املامرسات  التعليمية  استجاباتنا 

االجتامعية األوسع نطاقًا.

الكلامت املفتاحية: 

التأثري.
صنع املعنى.

الطوارئ.
التجميع.

شدة املواجهة.

 19 كوفيد  لقاحات  طرح  عمليات  تعيد  2021م،  عام  خريف  يف 
ذات  الدول  من  العديد  يف  طبيعتها  إىل  الحياة  أخريًا  الجامعية 
الكثري الذي يتعني القيام به،  الدخل املرتفع، بينام ال يزال هناك 
العلم  أن  يف  شك  أي  هناك  هل  إتاحتها،  يف  كبرية  والتفاوتات 
قد أنقذنا؟ اعتقد القليلون أنه ميكن تطوير هذه اللقاحات برسعة، 
الذي  البحث  فربنامج   ،)95٪ عن  تزيد  )حامية  الفعالية  وبهذه 
يستغرق عادة عقوًدا تم االنتهاء منه يف أقل من عام، ونسقت 
كربى رشكات الصيدلة متعددة الجنسيات بقيادة العلامء الباحثني، 
األقران،  ومراجعة  األكادميية،  واملؤسسات  الطبيني،  واملهنيني 
مستحيل،  أنه  البعض  اعتقد  لقاح  إلنتاج  الوفري،  العام  والتمويل 
كانت حملة فايزر اإلعاًلنية “العلم سوف يفوز”، والتي تم إصدارها 

يف أبريل 2020م، ذات بصرية:

ميكن للعلم التغلب عىل األمراض، وخلق العاًلجات - للتغلب عىل 
ألن  أخرى؛  مرة  يحدث  وسوف  قبل  من  ذلك  حدث  ولقد  الجائحات، 
بل  الرتاجع؛  عدم  جديد،  خصم  مواجهة  عند  تقتيض  العلم  قوة 

الرسعة، وطرح األسئلة إليجاد حلول عامَّ يتم البحث عنه.

)هنا  اإلعاًلنية  اللوحات  عىل  نفسها  الرسالة  لهذه  الرتويج  تم 
نيويورك  ذلك  يف  مبا  للجائحة،  الرئيسية  البؤر  بعض  يف  وهنا( 
براعة  هي  اإلعاًلنات  هذه  يف  املهيمنة  الفكرة  وكانت  ولندن، 

علامء املعامل ذات املعاطف البيضاء. 

أن  تخيل  الصعب  من  ليس  الطبية”،  “املعجزة  هذه  أعقاب  يف 
سوف  املقبل  العقد  مدى  عىل  والتعليمي  البحثي  التمويل 
لنا برتويض الشكوك  العلم هو ما يسمح  العلم،  يتحول أكرث نحو 
كان  ولقد  طويل،  بوقت  الجائحة  قبل  الطبيعة  أطلقتها  التي 
التعليم يركز بشكل متزايد عىل العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات STEM، لكن اآلن سيمنح رأس املال البرشي الخام من 
وراء العلم رشعية جديدة يف التعليم، ويتطلب التحكم يف أي 
شكوك مستقبلية غري متوقعة من العلم كمرشوع تعليمي، ملَ ال 

يف مواجهة انتصار العلم املذهل للقاح كوفيد 19؟

ألزمة  كعاًلٍج  العلم  إىل  ينظر  كان  الجائحة،  من  طويلة  فرتة  قبل 
الكربون،  )احتجاز(  التقاط  الخاًلص:  وعود  قامئة  وتتضمن  املناخ، 
واملدن  الكربون،  أكسيد  ثاين  ومكافحة  الحيوية،  والهندسة 

إىل  ننتقل  مؤكدة،  غري  األشياء  فيه  تكون  الذي  الوقت  يف 
اليشء األكرث تأكيًدا: العلم.

 )إعاًلن رشكة فايزر، أبريل 2020(

https://www.youtube.com/watch?v=Xl0tEfLve1U
https://www.rappler.com/science/life-health/pfizer-vaccine-results-published-peer-reviewed-journal/
https://jp.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-vaccines-pfizer-fa-idUSKBN28I0QC
https://www.usatoday.com/story/news/health/2020/12/12/covid-pfizer-vaccine-best-reactions-fda-authorization/6520405002/
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القطب  تجميد  وإعادة  الكربون،  من  الخالية  والخرسانة  الذكية، 
الشاميل، وإدارة اإلشعاع الشميس، وتخضري املحيطات، والتربيد 
الحراري الكهروكيميايئ، وتحسني البنية التحتية للطاقة وأكرث من 
ذلك بكثري، عىل الرغم من أن قلة من الناس لديهم الوعي بذلك، 
   The إال أن توقعات الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
لديها   )Intergovernmental Panel on Climate Change )IPCC
الجديدة  التكنولوجية  السحرية  الرصاصات  هذه  مثل  بأن  تفاؤل 
 Lawrence( املتسارع  التسخني  إبطاء  يف  ستساعد  هذه  مثل 
سوف  بالفعل  املظلمة  التوقعات  فإن  هذا  وعىل   ،)et al., 2018
منهم  يتألف  الذين   - العلامء  يتضمن  مل  إذا  كثريا،  أسوأ  تكون 
االخرتاقات   - املناخ  بتغري  املعني  الدويل  الحكومي  الفريق 
التكنولوجية املتوقعة، والواقع أن العامل ينتظر لقاح أزمة املناخ 
شك  أي  هناك  هل   ،19 كوفيد  لقاح  من  بالتفاؤل  مدعوًما  أيًضا، 
العلوم  خريجي  من  القادم  الجيل  أليس  أيًضا؟  سيأيت  أنه  يف 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أفضل أمل لدينا لتجنب كارثة 
املناخ التي تنتظرنا عىل الجانب الخلفي من الجائحة؟ ومع ذلك، 
انضم إلينا يف التوقف مؤقتًا قبل العودة إىل الحياة الطبيعية 
املتفائلة، هل كان هذا حقا انتصارا للعلم؟ وقتل أكرث من 700 ألف 
أمرييك، إىل جانب مليون أورويب آخر، يعيش معظمهم يف دول 
دول  وهي  االقتصادي،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة 
الرغم  عىل  أخرى،  مرة   - الكفاية  فيه  مبا  وغنية  الدخل،  مرتفعة 
من أوجه عدم املساواة الرئيسية - لتوفري بنى تحتية طبية قوية، 
العامة  الصحة  وحماًلت  عاًلجية،  وعقاقري  مكثفة،  طبية  وعاًلجات 
الضخمة، وترتيبات املعيشة والعمل عرب اإلنرتنت، وإنفاذ عمليات 
اإلغاًلق. ومع ذلك، بحلول ديسمرب 2020، تجاوزت معدالت الوفيات 
بالفعل ألف شخص لكل مليون يف الواليات املتحدة والعديد من 
وإسبانيا(،  وإيطاليا  وبلجيكا  املتحدة  )اململكة  األوروبية  الدول 
قبل أن تتوفر اللقاحات الطبية عىل نطاق واسع، وسجلت الواليات 
مليون  )لكل  الوفيات  من  عدد  أعىل  املتحدة  واململكة  املتحدة 
مستويات  أعىل  امتاًلكهام  يُزعم  مام  الرغم  عىل  السكان(،  من 
املقاالت  عدد  إىل  يعزى  ما  وهو  العامل،  يف  الطبية  العلوم 
األكادميية التي استعرضها األقران للفرد الواحد، وبراءات االخرتاع 

الطبية، وأعىل تركيز للجامعات “املرموقة عامليًا، وهكذا.

من  النقيض  عىل  هذا  يقف  نوراج،  من  آخر  مقال  يف  ناقشا  كام 
لكل  ملحوظ:  بشكل  أقل  الوفيات  معدالت  كانت  إذ  آسيا،  رشق 
نهاية  يف  السكان(،  من  مليون  )لكل  أمريكية  وفاة  حالة   1000
حالة  و27  )تايوان(  وفاة  حالة   0.3 بني  ما  هناك  كان  2020م،  عام 
وفاة )اليابان(، كام أن دول رشق آسيا ذات دخل مرتفع، مام يجعل 
الهند،  مثل  حاالت  من  النقيض  عىل  ما،  حد  إىل  أسهل  املقارنات 
قبل  2020م،  ديسمرب  أواخر  من  بيانات  أدناه   1 الشكل  يستخدم 
املقارنات  إرباك  يف  اللقاحات  وطرح  الجديدة  الساًلالت  تبدأ  أن 

البسيطة )ميكن العثور عىل بيانات أحدث هنا(: 

شكل 1: إجاميل الوفيات لكل مليون نسمة يف بلدان مختلفة.

Source: Redrawn from Silova et al., 2021

منظور  من   - اللقاح  قبل  الوفيات  عدد  يف  الواسعة  والفجوة 
بأن “العلم سيفوز” أجوف يف أحسن  - تجعل االدعاء  رشق آسيا 
انتظارها  األحوال، وقاسيًا يف أسوأ األحوال، والعودة التي طال 
إىل “الحياة الطبيعية”، دون التفكري الجاد يف الظروف الثقافية 

التي أدت إىل تدمري ما قبل اللقاح تبدو غري مسؤولة.

ولكن  أيًضا،  العلم  استخدمت  آسيا  رشق  أن  فيه  شك  ال  ومام 
التغيريات  ترسيع  يف  العلم  رؤى  ساعدت  إذ  مختلف؛  مبعنى 
نزعة  غرس  يف  تساهم  كانت  ولكنها  آسيا،  رشق  يف  السلوكية 
ثقافية موجودة مسبًقا: االستعداد الجامعي إليجاد طرق جديدة 
للمساهمة يف الصالح العام واستخدامها، واملثال األكرث رمزية 
كان  والذي  آسيا،  رشق  يف  القناع  ارتداء  تعميم  بالطبع  هو 
مرتسًخا ثقافيًّا يف العديد من دولها قبل الجائحة؛ درس مستفاد 
من املايض ومر عرب الثقافة )Sachs, 2021(، وكانت هذه املامرسة 
الوجه، ولكن تم  التأكيد األكادميي لفعالية أغطية  الثقافية قبل 
ارتداء  أصبح  ما  ورسعان  املامرسات:  هذه  لتعزيز  بالعلم  الرتحيب 

ا تقريبًا يف معظم أنحاء رشق آسيا. القناع عامًّ

سبيل  عىل  املتحدة  الواليات  مع  الصارخ  التناقض  هنا  ولنتأمل 
 Time,( املثال، إذ تم تجنب ارتداء األقنعة ثقافيًّا يف بداية الجائحة
أصبحت  عندما  وحتى   ،)Lopez, 2020( برسعة  ثم تسييسه   ،)2020
آسيا  رشق  سكان  كان  واضحة،  والوفيات  اإلصابات  يف  الفجوات 
للمضايقة  يتعرضون  املتحدة  واململكة  املتحدة  الواليات  يف 
كثرية  أخرى  تناقضات  وهناك  وهنا(،  )هنا  األقنعة  الرتدائهم  علنا 
بجدية  التعامل  يف  الفردية:  الرغبة  وعدم  الجامعية  الرغبة  بني 
لتتبع املخالطني، وإيقاف  مع تفويضات “عدم السفر”، والخضوع 
رحاًلت العطاًلت مؤقتًا، والثقة يف مسؤويل الصحة العامة، وكان 
لرشق آسيا بهذا املعنى نوع مختلف متاًما من اللقاح منذ البداية: 
نهج يركز عىل اآلخر، والقدرة عىل رؤية الذات كجزء من املجتمع، 
واالعرتاف باملصري املشرتك والوفاء باملسؤوليات، وكلها تستند 
– كام يؤكد علم النفس الثقايف مراًرا وتكراًرا – إحساًسا مرتابطًا 
بالوجود )Rappleye et al., 2020(، ومن هذا املنطلق، فإن اللقاحات 
الطبية الجديدة ليست حاًلًّ سحريًّا، ولكنها يف أفضل األحوال أداة 
الثقافية عىل تحمل تكاليفها،  مساعدة طبقت بعد فشل القدرة 
الثقافة”  “نسخ  نفرتض  قد  سينترص”،  “العلم  من  النقيض  عىل 

كشعار يعرّف تجربة كوفيد 19 الرائدة عامليًّا يف رشق آسيا.

ما الذي يخلق هذا االختاًلف يف نظرة العامل؟ ما الذي يكمن وراء 
يجب  آسيا؟  رشق  يف  العمل  يف  للغاية  الفعال  الثقايف  اللقاح 
االعرتاف أن “العلم سيفوز” كأحدث تكرار لفرضية حول كيفية عمل 
العامل )Pepper, 1942(، وهي صورة ميتافيزيقية أساسية، تحدد 
 Bowers,( الغربية  الثقافة  ملعظم  الجذرية  االستعارات  بدورها 
 - )اليوتوبية(  املثالية  النظرة  هو  سيفوز”  “والعلم   ،)1995
موقع  يف  يقف  أن  ميكن  اإلنسان  أن  فكرة  للعامل؛  امليكانيكية 
النظر  وجهة  وتركز  والطبيعة؛  اإلنسان  بني  العاًلقة  خارج  األفضل 
العاملية عىل اكتشاف القوانني التي تحدد كيفية عمل الطبيعة 
 Komatsu & Rappleye,( القوانني  تلك  خاًلل  من  فيها  والتحكم 
مرة،  ذات  الله  وقف  حيث  الوقوف  اإلنسان  يحاول  وهكذا   ،)2017
وبالنسبة للكثريين ال يزال يفعل هذه الحيلة، وهذه الحيلة اإللهية 
إذ  السيطرة،  إىل  املطاف  نهاية  يف  وتؤدي   ،)Haraway, 1988(
التقدم عىل الطبيعة يعني عدم اليقني، وإما أن يتم التحكم فيه 
أو القضاء عليه، مام يقربنا خطوة واحدة إىل اليوتوبيا اإلنسانية، 
حتى لو ادعى العديد من العلامء املعارصين أنهم تخلوا عن هذه 
الطريقة  فإن  أبحاثهم،  يف  الوسطى  العصور  يف  امليتافيزيقا 
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هذه  بالضبط  هي   – علًنا  عنها  ويُعلن   – العلم  بها  يُفهم  التي 
عنه”،  يبحث  ما  “يجد  حتى  يتوقف  وال  يجسد،  العلم  الطريقة، 
واألهم من ذلك أن لديه خصاًم، يقف يف طريق التقدم، ويعيق 
الحياة الطبيعية، ومينع املزيد من الكشف ملستقبلنا اإلنساين، 
الفتًا  األمر  يبدو  الطبيعة،  هي  ]هكذا[  اإلنسان؛  لسيادة  والخصم 
للنظر مثل معركة الله مع الرش، باستثناء أن عقل اإلنسان املتمركز 
نكون  أن  يجب  أننا  من  الرغم  وعىل  الله،  محل  حل  قد  الذات  حول 
العلمية  العقاًلنية  النظرة  هذه  فإن  التعميم،  عىل  حريصني 
املؤسسية  الثقافة  من  واسعة  مساحات  تشكل  اليوتوبية 
العلوم  وتعليم  سيفوز”  “العلم  فإن  الزاوية،  هذه  ومن  للغرب، 
ثقايف  لرسد  تكراران  هام  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا 

دائم.

ما الذي يشكل النظرة العاملية للثقافة؟ وهنا أيًضا يجب أن نكون 
حريصني عىل عدم التعميم، ولكن رمبا تظهر القواسم املشرتكة 
حول فكرة عامل يف حالة تغري مستمر من دون يوتوبيا، إن خدعة 
الله ليست ببساطة خياًرا؛ فالعاًلقة بني اإلنسان والطبيعة عاًلقة 
ال  البرش  أن  واسع  نطاق  عىل  يُعتقد  وبالتايل  منه؛  مفر  ال  ترابط 
ميكنهم التحكم يف الطبيعة دون تغيري أنفسهم، وال يوجد لجوء 
إىل وراء ما ال يتغري يف هذا العامل، وال تقدم غايئ نحو يوتوبيا 
ومؤسسة  متأصلة  والطبيعة  اإلنسان  بني  العاًلقة  إن  مستقبلية، 
بشكل ال ينفصم، وماًلذنا الوحيد للتعامل مع ما ينشأ يف الطبيعة 
هو العمل بشكل جامعي، وهذه الفرضية املختلفة اختاًلفًا جذريًا 
يشء  إىل  الثقافة  مفهوم  تحول  املتبادل  االعتامد  عامل  يف 
االزدهار  عىل  تساعدنا  التي  املامرسات  من  مجموعة  يشبه 

ومواجهة التحديات غري املتوقعة.

هذه األنواع من الرسائل تأيت بصوت عاٍل وواضٍح يف العديد من 
االجتامعية  الدراسات  كتب  تضع  آسيا؛  رشق  يف  املدرسية  الكتب 
مام  أول،  كدرس  املناخ  أزمة  الثانوية  املدارس  لطاًلب  اليابانية 
 Gendai Shakai,( يؤكد أن املجتمعات مدمجة يف البيئة الطبيعية
الثانوية  املدارس  يف  املدرسية  األخاًلق  كتب  تُعلِّم   ،)2018
اليابانية علًنا عدم ازدواجية اإلنسان والطبيعة، فاًل يوجد خط واضح 
الطبيعة  من  ما  بطريقة  نخرج  فنحن  الطبيعة،  وبني  بينك  يفصل 
رسائل  عىل  العثور  وميكن   ،)Rinri, 2017, p. 181( إليها  ونعود 
 Citizen( مامثلة، مبا يف ذلك تقدير األجيال األكرب سنًّا، يف تايوان
 ،)Sung & Kim, 2003( وكوريا الجنوبية )and Society, 2012, p. 156
هي  هذه  ولكن  بالتأكيد  املخرتعة  الثقافية  التقاليد  هي  هذه 
النقطة؛ فمن خاًلل إعادة اخرتاع املامرسات الثقافية يف كل جيل، 
يتم إعادة تنشيط النظرة العاملية األساسية وامليض بها قدًما، 
واألمثلة عىل اإلمكانيات الثقافية كثرية يف العديد من دول رشق 
آسيا الحديثة، وعرب مجموعة من مجتمعات السكان األصليني، إنها 
أن  للمرء  ميكن  أنه  تفرتض  ال  التي  الكونيات(  علم  )أو  أنطولوجيا 
يقف بعيًدا عن الطبيعة، اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان كلها دول 
دميقراطية حديثة ومتقدمة للغاية من الناحية التكنولوجية، ومع 

ذلك تستمر هذه األنطولوجيا.

نحن  برجامتية جامعية: واحدة  الثقافة هنا طوافة عملية  وتصبح 
من  ينفصم  ال  جزًءا  تشكل  واحدة  مًعا؛  الطفو  ونواصل  مًعا  فيها 
بحر من عدم اليقني دائم التغري الذي تطفو عليه، وإذا مل نتعلم 
ويف  نضيع،  فإننا  جامعي  بشكل  حركاتنا  وتنسيق  األمواج،  ركوب 
خدعة  وغياب  اآلخرين  عىل  الرتكيز  فإن  للعامل،  النظرة  هذه  إطار 
يف  املايض،  من  مرت  حاسمًة  عمليًة  دروًسا  بل  عجزًا،  ليسا  الله 
املقام األول من خاًلل األشكال الثقافية مثل التعليم، هل ميكننا 

أن نشك يف النهج الذي تتبعه رشق آسيا عندما نواجه املأساة 
أن  نعترب  عندما  الدخل؟  مرتفعة  أخرى  بلدان  يف  تكشفت  التي 
19 املستقبلية قد تتهرب من اللقاحات الطبية )أو  طفرات كوفيد 
جرعات  إلنتاج  الفليك  والسعر  الجامعي(،  التحصني  إعادة  تتطلب 
ملناعة القطيع، والفرتة الزمنية املحدودة ملناعة اللقاح الطبي، 
الثقايف  اللقاح  هذا  يف  التفكري  األقل  عىل  األمر  يستحق  أال 

البديل؟

شعار  فشل  والتعليم،  املناخ  عىل  املرتتبة  اآلثار  إىل  بالعودة 
“العلم سيفوز” بشكل مستمر يف تحقيق النتائج املرجوة فيام 
يتصل بأزمة املناخ، عىل الرغم من الرصاصات السحرية املوعودة 
للمناخ، استمر العلم امليكانييك اليوتويب يف تفاقم املشاكل، 
وتم االعرتاف بعواقب استخراج الوقود األحفوري كتهديد وجودي 
القدرة  البرش  منح  العلم  لكن   ،)Rich, 2019( منذ 1970م،  للبرشية 
عىل البحث عن النفط والوصول إليه يف أعامق األرض، حتى يف 
هذا  وقادنا  كمورد،  التقليدي  غري  النفط  واستخدام  املحيطات، 
وتسارع  الكربون،  أكسيد  ثاين  انبعاث  معدالت  ارتفاع  إىل  الفوز 
عندما  الطبيعة  مع  العيش  تعلم  املستحيل  ومن  املناخ،  أزمة 
يقودها العلم املتجذر يف مثل هذه النظرة للعامل، إن التغريات 
إن  البرشية،  الثقافات  يف  تغيريات  حتاًم  تتطلب  الطبيعة  يف 
النظرة العاملية وراء “العلم سيفوز” ليست متضمنة يف البيئة 
وال مرتابطة عمليًّا، ولكن األمر األكرث غرابة هو أن رسد الخاًلص تحت 
عنوان “العلم سيفوز” مينعنا من استكشاف وجهات نظر عاملية 
مختلفة قد تكون مفيدة يف تعلم التعايش مع الطبيعة، والتي 
تشكل أزمة املناخ أعظمها وأكرثها انتشاًرا عىل اإلطاًلق، والواقع 
آسيا،  لرشق  العاملية  النظرة  تبني  ينبغي  أنه  يعني  ال  األمر  أن 
- كام  أن يقدم  ناهيك عن كونها صحيحة، فوجهة نظرنا ببساطة 
رأينا التأكيد مع كوفيد 19 - بدياًًل قاباًًل للتطبيق، يسمح لنا بالتفكري 
نقطة  ويوفر  العامل،  عمل  كيفية  حول  األساسية  فرضياتنا  يف 
إمكانيات  وإلهام  الذايت،  التأمل  يف  لاًلنخراط  خارجية  مرجعية 
قابلة  نهج  نرش  إىل  آخر  يشء  أي  من  أكرث  بحاجة  ونحن  جديدة، 
 Plumwood, 1993;( للتطبيق ألن استبعادات الحداثة تضعف خيالنا

.)Common Worlds Research Collective, 2020

والتكنولوجيا  العلوم  تعليم  سيدمج  التعليم؟  عن  وماذا 
ميكن  ال  الذي  النجاح  من  االستفادة  والرياضيات  والهندسة 
التعاون  منظمة  أعامل  من  موجة  مع   19 كوفيد  للقاحات  إنكاره 
االقتصادي والتنمية التي وضعت الجائحة بالفعل يف إطار الدعوة 
إىل تحسني البنى التحتية للتعلم )الرقمية( بوساطة تكنولوجية 
سياسات  تفضياًلت  تضمني  لزيادة  وسيلة  وهي   ،)OECD, 2020(
دعوة  ومتت  االقتصادي،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة 
لتعويض   Hanushek and Woessmann وويسامن  هانوشيك 
 19 الخسائر االقتصادية الناجمة عن إغاًلق املدارس بسبب كوفيد 
 Hanushek &( عىل منو الناتج املحيل اإلجاميل يف املستقبل
حذوها  الدويل  البنك  حذا  وقد   ،)Woessmann for OECD, 2020
يعيد  كاملعتاد  العمل  إن   ،)Psacharopoulos et al., 2020, 2021(
 Hanushek and بالفعل تأكيد نفسه، ويدعي هانوشيك وويسامن
القانون  بإلهام  بأخرى  أو  بطريقة  قاما  قد  أنهام   Woessmann
الذي يؤدي إىل منو ال حدود له يف عاملنا املحدود، وهو مظهر 
 ،)Rappleye & Komatsu, 2020( من مظاهر اليوتوبيا امليكانيكية
الخربة  من  وال   ،19 كوفيد  من  رئيسية  دروس  استخاًلص  يتم  ومل 
التجريبية لرشق آسيا، ناهيك عن وجهات النظر املتباينة للعاًلقة 
بني العلم والثقافة التي ال تزال حية هناك )Sachs, 2021(، وعىل 
لقاح  وانتصار   19 كوفيد  نتائج  يف  الصارخة  االختاًلفات  من  الرغم 
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https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/713540
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/713540
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03050068.2020.1741197
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03050068.2020.1741197
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نسخ الثقافات منخفض التكلفة والعادل، مل يكن هناك أي تعلم 
تقريبًا من رشق آسيا، كل هذا يصبح عىل األقل بالنسبة لنا نبوءة 
مشؤومة مبا سيحدث للتعليم يف خضم أزمة املناخ املتفاقمة، 
نحن نتطلع ببساطة إىل مضاعفة العلم، وجعل الطبيعة الخصم، 
االقتصادي  التعاون  منظمة  يف  اإلنقاذ  علم  لخرباء  والسامح 

والتنمية والبنك الدويل بدفعنا إىل األمام.

أن  وميكن  الثقافة،  يف  أساسيًّا  مساهاًم  التعليم  يكون  رمبا 
19 أم أزمة  يساهم يف إيجاد لقاح قابل للتطبيق، سواء لكوفيد 
 ،)Komatsu et al., 2019, 2020( املناخ، ولكن ليس يف شكله الحايل
التعليم  إىل  حاليًا  ينظرون  ال   - الغرب  يف  األقل  عىل   - معظمنا 
أو  املستفادة،  الدروس  لتضمني  مكانًا  أو  للثقافة،  ناقاًًل  باعتباره 
طوفًا ملساعدة الجيل القادم عىل تجاوز شكوك الطبيعة، وبداًل 
من تعليم االعتامد املتبادل املتأصل، نعلم األفراد خدعة الله، ثم 
نسميها التقدم، إذا نظرنا إىل جائحة كوفيد 19 عىل أنها مقدمة، 
أمل نلمح بالفعل املستقبل مع تسارع أزمة املناخ؟ هل فات األوان 
األسئلة،  هذه  عن  ولإلجابة  املسار؟  وتغيري  الدروس  تعلم  عىل 
بينام نرسع بالعودة إىل الحياة الطبيعية، توقف ببساطة لتجاوز 
ركز عىل يشء مختلف: كم عدد  الطبية،  اللقاحات  تصنيفات نرش 
الدروس املستفادة من األشهر الـثامنية عرش املاضية التي تم 

تضمينها يف الثقافة؟
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213305419300098
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التخيل عن اإلدارة: تداعيات الوباء عىل أزمة املناخ

أنجياًل مولوي موريف،، محارض يف تعليم الطفولة املبكرة، كلية ملبورن للدراسات العليا يف     
الرتبية، أسرتاليا.

  angela.molloymurphy@unimelb.edu.au    

   

امللخص:

األزمات  عىل  الضوء  العاملية  الجائحة  سلطت 
املتشابكة،  والكوكبية  واالقتصادية  االجتامعية 
ويتناول هذا املقال الدعوة إىل التعليم من أجل 
واإلدارة  الرباعة  عالقات  من  للتحول  االستدامة؛ 

إىل عالقات الرعاية املتبادلة.

الكلامت املفتاحية: 

الرتبية البيئية.
 العالقات األرضية.

 أزمة املناخ. 
الجائحة.

تسبب الوباء العاملي يف تسليط الضوء عىل األزمات االجتامعية 
واالقتصادية الكوكبية املتشابكة، باإلضافة إىل االضطراب الهائل 
املقال  هذا  ومييز  العامل،  أنحاء  جميع  يف  التعليم  أنظمة  يف 

بني منظورين يف االستجابة لهذه األزمات.

املصلحة  وأصحاب  السياسات  وصانعو  املعلمون  هو:  األول 
مع  التعليم،  يف  الراهن  الوضع  عىل  الحفاظ  بكيفية  املهتمون 
صياغة سيناريوهات متغرية وغري مستقرة، والعودة إىل العمل 
 Rappleye, et al., this( ممكن  وقت  أرسع  يف  املعتاد  بالشكل 
issue(، ويفرتض هذا املنظور أن التعليم نفسه، من حيث الشكل 
أو املحتوى غري ذات صلة بالوضع الحايل، ومن وجهة النظر هذه 
بالثقة  وجديرة  صلبة  سفينة  القامئة  التعليمية  االتفاقيات  تعترب 
نهر  عن  عبارة  والجائحة  العاملي،  ملأزقنا  املتقلبة  املياه  يف 
جليدي، وعقبة ضخمة غري ذات صلة يف طريق تقدم التعليم نحو 
مدينة إنسانية فاضلة، ويستلزم هذا الرأي أن يتكفل املستثمرون 
الهائجة،  املياه  عرب  بالسفينة  اإلبحار  مبهمة  التعليم  يف 
واالبتعاد عن العقبة، بحيث تظل السفينة سليمة ملواصلة السري 

بثقة يف مسارها.

أن  يف  الحايل  العاملي  للأمزق  البديلة  النظر  وجهة  وتتمثل 
الجائحة جعلت تشابك األزمات االجتامعية واالقتصادية والكوكبية 
مرئيًّا، وعملت عىل إعادة تصور التعليم بشكل حاسم، وبالتايل فإن 
الجائحة – التي وجدت يف ظل االضطرابات االجتامعية والكوكبية 
– جعلت التعليم نفسه موضع تساؤل، ولعل هذا املوقف يوضح 
لنا بأن طرقنا يف التفكري والعمل خلقت عىل نطاق واسع ظروفًا 
واالقتصادي،  والعرقي  االجتامعي  والظلم  املناخ،  وأزمة  للوباء، 
والعمل  التفكري  يف  املعتادة  السامة  الطرق  هذه  نرش  ويتم 
والتعلم  للتعليم  املصمم  النظام  وبصفته  التعليم،  خاًلل  من 
البيئي متورط بشكل مبارش يف هذه  التعليم  عن الطبيعة؛ فإن 
كيفية  حول  جامعيًّا  رصاًعا  املنظور  هذا  يتطلب  وأخريًا  العملية، 
التدريس والتعلم والعيش بطريقة أخرى غري الطرق التي أوصلتنا 
الرصاع  لهذا  مساحة  البيئي  التعليم  ويوفر  االنهيار،  نقطة  إىل 

الجامعي والتحول.

اإلدارة كقوة استعامرية:
حلقة  يف  البرش  من  األرض  سكان  حصار  يتم  الحايل،  الوقت  يف 
واالستهاًلك  واإلنتاج  لاًلستخراج  كمصدر  العامل  مع  املشاركة  من 
والتخلص واإلنقاذ حسب الرغبة )Molloy Murphy, 2020a(، وهذه 
الطرق االستعامرية للعمل عىل عاًلقاتنا األرضية - وليس معها - 
السادس  الجامعي  االنقراض  عتبة  إىل  اإلنسانية  الحضارات  جلبت 
العمل  يف  البرشية  الطرق  هذه  آثار  وتتجىل   ،)Steffen, 2019(
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وتغري  املتعددة،  األنواع  وانقراض  الكوكب،  تدهور  يف:  والوجود 
تزال  ال  الكاملة  الصورة  أن  من  الرغم  عىل  املنشأ،  برشي  املناخ 
القاتل،  التجمع  الحالية جزٌء من هذا  الجائحة العاملية  تظهر، فإن 

وينترش يف ظل ظروف التفوق البرشي والرأساملية املهيمنة.

تدريس  خاًلل  من  البيئية  األزمات  البيئية  الرتبية  عالجت  وتاريخيًّا، 
مداخل اإلدارة، مثل: إعادة التدوير، والرتميم، والحفظ، وغريها من 
أشكال اإلرشاف البرشي )Taylor, 2017(، وميكن العثور عىل أصول 
هذه املداخل اإلدارية يف األدلة امليدانية ألمريكا الشاملية يف 
العاًلقات  عن  التعبري  تم  إذ  عرش،  والتاسع  عرش  الثامن  القرنني 
يتضمن  ما  وغالبًا  واالستهاًلك،  االستخراج  خاًلل  من  الطبيعة  مع 
لفحصها  الطبيعة  من  والحيوانية  النباتية  العينات  تحديد  ذلك 
وتصنيفها علميًّا، وتجسد املشاتل وحدائق الحيوان مداخل اإلدارة 
من  ورعايته  الطبيعي  العامل  إدارة  إىل  وتسعى  الطبيعة،  تجاه 
وكثريًا   ،human appeal له  البرشي  والدعم  العلمي  الفهم  أجل 
النظم  الجديدة  االستعامرية  املشاريع  هذه  مثل  تتجاهل  ما 
البيئية للنباتات والحيوانات املوجودة، واملعارف البيئية للشعوب 
لقرون،  األرض وكائناتها  التي عاشت يف عاًلقة مع هذه  األصلية 

وتنزع رشعيتها.

البيئية،  الرتبية  يف  الرئييس  العنرص  هو  التفكري  هذا  وممثل 
األرض”  إلنقاذ  به  القيام  لألطفال  ميكن  بسيطًا  شيئًا  “خمسون 
عام  يف  إصداره  أعيد  الذي  الكتاب  هذا   ،)Silverstein, 1990(
وتم  البيئية،  الرتبية  مبادرات  من  يحىص  ال  عدًدا  ألهم  2006م 
الحراري  االحتباس  ظاهرة  ملعالجة  صغرية  طرقًا  األطفال  تعليم 
الطيور،  وإطعام  األشجار،  وزراعة  التدوير،  إعادة  خاًلل:  من 
يقابلها  وما  اإلدارية  املداخل  هذه  وغريها...،  األنوار،  وإطفاء 
يف  كافية  غري  التعليمية  والربامج  والسياسات  املبادرات،  من 
مواجهة أزمة املناخ، وبغض النظر عن عدد األشجار التي نزرعها، 
سيستمر االحتباس الحراري لعدة عقود أخرى عىل األقل، إن مل 

)NASA, 2019( .يكن لقرون

السفينة  من  املياه  غليان  لنهج  مامثلة  البيئية  اإلدارة  ومداخل 
ولكنها  مؤقتًا؛  الحالية  املادية  الظروف  تتحسن  قد  الغارقة. 
تقنية  مبثابة  اإلدارة  مناهج  تكون  أن  وميكن  السفينة،  تنقذ  لن 
باملثل  واملعاملة  الرتابط  اعتبارات  تتجنب  النيوليربالية  للحكومة 

والرتابط املتشابك مع األرض وأكرث من البرش.

لقد تطلبت طرقنا يف التعامل مع الجائحة كحدث درجة معينة من 
اإلدارة ملنع االنقراض البرشي الجامعي، ومع ذلك، ودون االعرتاف 
بطرق التعامل مع العامل الطبيعي الذي أدى إىل الجائحة وأزمة 
 ،habitat loss املناخ، مثل: إزالة الغابات، وفقدان املواطن البيئية
مبواصلة  علينا  محكوم  فإننا   -factory farming املصانع  وزراعة 

إنتاج تهديدات وجودية أثناء إدارة التهديد الحايل لكوفيد 19.

اإلدارة  جهود  خاًلل  من  املناخ  وأزمة  الجائحة  من  النجاة  رؤى  إن 
 magic bullet السحرية  الرصاصة  لقاحات  أكانت  سواء  البطولية، 
املعتمدة  اإلصاًلح  حلول  معجزة  أو   ))Rappleye et al., this issue
بالفشل  عليها  ومحكوم  مدروسة  غري  التكنولوجي،  الجانب  عىل 

ألنها تديم الوضع الراهن.

تعتمد  الطويل،  املدى  عىل  ناجحة  غري  كونها  عن  النظر  وبرصف 
مداخل اإلدارة عىل براعة اإلنسان وتقدمه كحل لاًلنقراض الوشيك 
فهم  عىل  التقليدية  البيئية  الرتبية  وترتكز  الكوكبية،  للحياة 

تخليص  عىل  القدرة  لديهم  املستقبل،  يف  كمواطنني  األطفال 
سواء  البرش،  ووضع  الكوكبي،  اإلصاًلح  خاًلل  من  البرشي  الجنس 
األمر  الكوكب،  قصة  يف  وحيدين  كأبطال  املستقبل،  يف  أم  اآلن 
عن  بعيًدا  وينظر  الطبيعة،  مع  االستعامرية  العاًلقات  يعزز  الذى 
التعقيدات األخاًلقية املتشابكة لتعايشنا متعدد األنواع، ولقد حذر 
زعامء السكان األصليني من استعامر العاًلقات مع الطبيعة، ودعوا 
مراًرا وتكراًرا إىل تحول عاملي نحو طرق الرعاية والتعايف التي 

تهم عاًلقاتنا األرضية.

جميع  تجاه  واملسؤولية  األشياء  لجميع  املتشابكة  الطبيعة  إن 
األصليني  السكان  ملعارف  أسايس  أمر  باألرض  املتعلقة  األشياء 
 Tuck & McKenzie, 2015; Davis & Todd, 2017; Nxumalo &(
آلالف  الروح  بهذه  األصلية  الشعوب  عاشت  وقد   ،)Cedillo, 2017
السنني، ردد كل من راشيل كارسون Rachel Carson )1962( وجون 
موير John Muir )1979( هذه الفكرة، متحدثني عن االعتامد املتبادل 
يف العامل الطبيعي، ولكن الرتبية البيئية ظلت حبيسة الروايات 
والحيوانات،  واملياه  األرض  وإنقاذ  بإدارة  املتعلقة  اإلنسانية 
وتندرج الرعاية التي يتم استحضارها يف الرتبية البيئية التقليدية 
يف مداخل اإلدارة؛ مام يعزز مفاهيم التفوق البرشي واالنفصال 

عن العامل الطبيعي.

التخيل عن اإلدارة:
العامل  عىل  اإلداري  للمنطق  الروتيني  التطبيق  من  قرون  بعد 
اضطراب  حدوث  إىل  حاجة  هناك   ،)Berry et al., 2020( الطبيعي 
عاًلقاتنا  مع  والتفكري  والعمل  للوجود  جديدة  طرق  لتصور  للبرش 
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البرش واألرض، وهذا يتطلب تحواًل من املداخل اإلنسانية املعتادة 
بشأن “التعلم عن العامل من أجل العمل وفق ذلك” إىل “تعلم 
 Common Worlds Research Collective,( العامل”.  مع  تصبح  أن 
p. 2 ,2020(، لقد حان الوقت اآلن للرتبية البيئية أن تخرج عن الرباعة 
 Puig de( املعتادة واملداخل اإلدارية لسن عاًلقات اعتامد متبادلة
 Rappleye( تهتم بالرتابط املتأصل بني البرش )la Bellacasa, 2017
نفسها.  للعاًلقات  ورعاية  فيه،  أو  العامل  مع   )et al., this issue
قدرتنا  عىل  املستقبل  يف  بقاؤنا  ويعتمد   ،)Kimmerer, 2017(
 Common Worlds Research Collective,( عىل إجراء هذا التحول
غري  العواقب  من  الرغم  عىل  رضوري  أمر  وهو   ،)2020, p. 3

)Molloy Murphy, 2020b( .املؤكدة واملستقبل غري املستقر
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