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 مقدمة 

غير جيدة ، وجاءت أزمة  من املدارس  كثير ال تزال البنية التحتية لشبكة اإلنترنت للو ،  ضخمة ومعقدة  تمتلك مصر منظومة تعليمية  

حاجتنا إلى نظام تعليمي جديد يوجه إلى املستقبل، ويكون قادرا على كورونا  أظهرت جائحة  ، و كورونا لتزيد من معانأة التعليم املصري  

ار الحق  وص ، ، وقد فرضت جائحة كورونا أهتماما بالحق بالتعليم بشكل مختلف  مواجهة التحديات، والتي من بينها الكوارث واألزمات 

في التحول الرقمي وسد الفجوات الرقمية بين األفراد أبرز املتغيرات التى فرضتها الجائحة ، وأصبح من الضروري على الدول واملنظمات  

 ؛ التعاون 
 
   لضمان بقاء الحق في التعليم حقا

 
 .  األزمات العاملية حتى في ظل  أساسيا

التعليم املصرية  لقد   أنظمة  في  الحدث فصاروا ،  كشفت أزمة كورونا عن خلل  املعلمين على مجارات  أكثر منهم    وعدم قدرة  ملقنين 

  مبدعين وفي حقيقة األمرأن أوليا األمور يمتلكون ثقافة واعية ملدي أهمية التعليم ، ولكن سرعة وفجائية األزمة لم يقابلها استجابة من 

 ن أولياء األمور. املعلمين واستيعاب م 

أرتبطت األثار السلبية للتعليم في ظل جائحة كورونا بشكل واضح علي طلبة الشهادة اإلعدادية والثانوية العامة والطالب املتواجدين  

 في الريف.

 الدراسة:   دافأه

 في وقت األزمات وانتشار األوبئة والفير
 
وسات التي تتطلب التباعد  مما ال شك فيه أن التعليم عن بعض أصبح ضرورة ملحة خصوصا

العملية   سير  على  تداعياته  وتقليل  كورونا  جائحة  ملواجهة  املبذولة  الجهود  مشاركة  خالل  من  الدراسة  أهمية  وتنبع   ، االجتماعي 

 التعليمية. 

 مساندة جهود وزارة التعليم في تطوير التعليم في ظل االعتماد على التعليم الرقمي.

 ديات التي تنتظر التعليم والرؤية املستقبلية من بعد كورونا.وتسعي الدراسة للكشف عن التح

خاصة في ظل استمرار جائحة    2022/  2021محاوالت تجنب السلبيات القائمة عند تطبيق التعليم االلكتروني في العام الدراس ي القادم  

 كورونا.

 على ما تقدم فإن الدراسة تحاول اإلجابة على اإلشكالية 
 
 الرئيسية اآلتية.استنادا

 ما هو تأثير جائحة كورونا على الحق في التعليم؟ 

 ما هي أبرز التحديات التي تواجه التعليم في ظل أزمة كورونا؟ 

 ما هي الحلول املقترحة التي يمكن استخدامها للحفاظ على الحق في التعليم في ظل األزمة؟. 

 منهجية الدراسة: 

إلزمة وتحديد الحقائق بواقع الحياة وتحليل املادة دراسة مختلف الجوانب املتعلقة باالوصفي التحليلي لاعتمدت الدراسة على املنهج  

 ومحاولة الوصول لنتائج وحلول تساعد على التعامل مع جائحة كورونا.  ، التي تم جمعها الستخالص الدالالت التي توصلت اليها الدراسة
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 تور املصري. الحق في التعليم بين األمم املتحدة والدس 

أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن  للجميع  األداة الرئيسية التي يمكن بها  ويعد  حق مؤسس لباقي حقوق اإلنسان،    هوالحق في التعليم،  

 أنشطة املجتمع .  يحصلوا على فرصة املشاركة الكاملة في مختلف

ستدامة  
ُ
حيث    (1) ،  2015، التي أطلقتها في كوريا الجنوبية  2030ركزت األمم املتحدة على التعليم كإحدي األهداف الرئيسية للتنمية امل

أكدت األمم املتحدة في الهدف الرابع على ضمان التعليم الجيد املنصف الشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدي الحياة تضمن هدف  

 (2)رافق التعليمية التي ترافق الفروق بين الجنسينأن يتم بناء امل

 من حقوق اإلنسان فأكدت املادة   
 
من اإلعالن العاملي على حق التعليم من    26سعت األمم املتحدة لحماية حق التعليم بإعتباره حقا

 على األقل في املرحلة ا –الحقوق األساسية 
 
 (3) ألساسية. لكل شخص الحق في التعليم ، ويجب أن يوفر مجانا

العاملي لحقوق اإلنسان    26املادة   املادة  1948من األعالن  الدولي على ضرورة تمكين كل فرد من حقه في   13. كما نصت  العقد  من 

 (4التعليم ) 

املصري  و  الدستور  حيث  2014أكد   ، التعليم  في  الحق  أهمية  املادة  على  ”  19نصت  أن:  هدفه  على  مواطن،  لكل  حق  بناء التعليم 

الشخصية املصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل املنهج العلمي في التفكير، وتنمية املواهب وتشجيع االبتكار، وترسيخ القيم  

ووسائله،  التعليم  مناهج  في  أهدافه  بمراعاة  الدولة  وتلتزم  التمييز،  وعدم  والتسامح  املواطنة  مفاهيم  وإرساء  والروحية،  الحضارية 

 ملعايير الجودة العاملية. والتعليم إلزامي حتى نهاية املرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله املختلفوتوفيره 
 
ة  وفقا

 للقانون "التعليم اإللزامي، والتعليم املجاني" وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومي  
 
في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقا

 حتى تتفق مع املعدالت العاملية  %4يم ال تقل عن للتعل
 
 "...من الناتج القومي اإلجمالي، تتصاعد تدريجيا

 

 

 

تعهدت فيه الدول المشاركة، بتنفيذ جدول أعمال”التعليم   2015أثناء المنتدى العالمي للتربية  بكوريا الجنوبية  صدر "إعالن إنشيون"  (   1)
كانة الصدارة م وأوصى بأن يحتل التعليم    ،    نص على حق اإلنسان في التعليم وعلى ضرورة أال ُيترك أحد بدون تعليم  ، و“  2030حتى  

 .عمليات التنفيذ والمتابعة والتقويمعلى المستوى الوطني، وأن على عاتق الحكومات تقع المسؤولية األساسية في ضمان نجاح 
 

 ، إعادة صياغة الحق في التعليم في عالم ما بعد كورونا.2020محمود سالمة (  2)

 .  7ص 2020، جامعة الدول العربية 2030نشرة االلكسيو ، العلمية جائحة كورونا وتداعياتها على التنمية المستدامة    (3)
 

 . 1966الدولي الخاص من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من العقد  13المادة  (  4)
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 في ظل كورونا . اإلنفاق علي التعليم و األسرة املصرية 

 لتحقيق الحق  
 
 في إتاحة الفرص الدولية ضمانا

 
يعتبر نظام التعليم املصري أكبر أنظمة التعليم في الشرق األوسط وحققت مصر تقدما

 2018/2019خالل عام في التعليم فأرتفعت معدالت القيد وأقتربت من املعدالت العاملية 

التعليم    وبلغت بكافة    256مخصصات  جنيه  التعليم  مثيحيث    مراحله مليار  على  االتفاق  العامة    % 21ل  املوازنة  إجمالي  من 

وتتفق األسر الريفية ½ ما تنفق األسر الحضرية على التعليم بفضل الدروس ،  من الناتج املحلي اإلجمالي    % 6مما يعادل  ،    2020/2021

 (5). الخصوصية والرسوم الدراسية 

مضاعفة، ألنها تمثل جهة اإلشراف    مسؤولية األسرة باتت   األسرة املصرية وأضحت أضافت أزمة كورونا مزيد من األعباء على عاتق  

مثل صعوبة متابعة األبناء بعدما أصبح التعليم عن بعد وكشفت    املباشرة على الطالب أثناء تلقيه الدروس عبر قنوات التعلم عن بعد،

الخصوصية ، حيث أصبح التحصيل العلمي ضعيف جدا ،    الجائحة عن ضعف األستفادة العلمية ولجوء التالميذ ملزيد من الدروس

أبناءها   ملتابعة  العاملة  األم  لدي  الكافي  الوقت  لعدم وجود  الجميع  إضافة  لدى  تتوفر  املادية حيث ال  اإلمكانيات  تفاوت  على  عالوة 

 التقنيات ذاتها 

واإلحصاءو  للتعبئة  املركزي  الجهاز  تقرير  األسر   أغلب   ،2020وفق  أما  % 37.7بنسبة     لخصوصية ا  ليم،الدروسالتع  على  إنفاق   .

 . %5.7, واملالبس  %9.4  ، ومصاريف االنتقال%14.2تحمل األسرة لتكاليف الكتب بنسبة كما ت  %. 30.8  املصروفات الدراسية تمثل

 

 

 . 2020، مارس 5المركز المصري للدراسات االقتصادية: أزمة التعليم قبل الجامعي العدد (  5)
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جائحة كورونا الحاجة لوضع    لقد دفعتنا األزمة الي القفز خطوة الي االمام وجعلتنا تنبني صيغا من التعليم كنا ال نعترف بها وأظهرت 

 لتنفيذها وقت األزمات،  
 
معاير لضمان جودة التقنيات التدريسية و تمكين عمل املنصات التعليمية الجديدة ، والتي ستكون شرطا

 (  6) وأوضحت األزمة أن تدخالت التكنولوجيا في مجال التعليم ستسمر في القيام بدور رئيس ي في تعليم األجيال القادمة.

، وهو األمر الذي  2020بتعطيل الدراسة مارس    2020لسنة    717عقب أصدار رئيس الوزراء قرار  و ،  في ظل تفش ي فيروس كورونا  و

وقد أستفاد قطاع التعليم من وجود بنية  ،  إلي التعليم الرقمي الدولة   أستوجب اإلسراع نحو تحول نموذجي في عملية التعليم فأتجهت 

 على أرواح املواطنين  –افة  تحتية تكنولوجية حديثة في ك 
 
حيث أطلقت    (7) ،    املراحل التعليمية والتحول نحو التعليم عن بعد حفاظا

وزارة التربية والتعليم مجموعة من املنصات الرقية لضمان استكمال املناهج وتقييم الطالب ، وقد ساهمت املنصات في استكمال العام 

بسبب عدم توافر األنترنت لدي عدد كبير من  األسر بمستوياتها املختلفة بنفس   ؛مولةأ ملبالفاعلية االدراس ي، وأن كان ذلك لم يتم  

و الكفاءة   التعليم  ،  تطبيق  بعدواجه  األدوات    عن  استخدامهم  ومحدودية  املعلمين  معرفة  ضعف  أبرزها  الهامة  املعقوات  بعض 

بإالضافة   التعليم،  في  قبل لالتكنولوجية  من  الس ئ  ،    إلستخدام  للتكنولوجيا  الطالب  الصحية    بعض  اإلستعداد  لضعف  إضافة 

 . باملدارس وضعف منظومة التعليم 

العديد من البرامج  ، وقدمت  حداث تغيير جذري في منظومة التعليم  إاستهدفت الحكومة املصرية من خالل سياسة التحول الرقمي  لقد  

املفي  لتعزيز قدراتهم  ؛  لمعلمين  ل  التدريبية الرقميةالتعامل مع  أطلقت    نصات  التعليم  ، وقد  االلكترونية اوزارة  لعديد من املنصات 

   ؛ جعل    لتسهيل التواصل بين املعلمين والطالب اال أن غياب الرقابة الحكومية على أداء املعلمين 
 
دون   التحول الرقمي الطالب وحيدا

 (8) .معلم ، ومن ثم فتح املجال للدروس الخصوصية 

 إلستخدام األجهزة األلكترونية ئحأصبحت جا، حيث  انتشار التعليم اإللكتروني    وتيرة  ت جائحة كورونا فيعر س
 
 محفزا

 
ة كورونا عامال

ايد سوق التعليم اإللكتروني، مع إيجاد حلول  ترقب تز توبالتالي فإن التوقعات  ،  والدراسة عبر االنترنت كحل بديل للتعليم داخل املدرسة

الش الباهظة لألشتراك في  الدخل اليومي تقف عاجزة عن  نمكات في ظل تراجع  بللتكلفة  الذي يجعل األسر ذات   ،
 
و االقتصاد عامليا

 (9).تحمل األعباء املالية التي يتطلبها التعليم اإللكتروني 

ا أزمة    العديد من املزايا    لتعليم عن بعديوفر  الوقت، وحل  التعليمي، وكسر حاجز الحدود، وتوفير  مثل سهولة الوصول للمحتوى 

وارتفاع تكلفة خدمة    ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،لكن هناك الكثير من العيوب منها :  كثافة الطالب،  

في التعليم  االفتقار للنواحى الواقعية  و ضعف مستوى التفاعلية بين املعلم والطالب ،    ، و  املنخفضة  اإلنترنت بالنسبة ملستويات الدخول 

 

 (. 2020،  4جمال الدهشان، مستقبل التعليم بعد جائحة كورونا، مجلة العلوم التربوية، العدد  (    6)

 . 12، ص    2020داد: التداعيات المحتملة ألزمة كورونا على األقتصاد المصرى، معهد التخطيط القومي مايو حسمة الب(  7)

الهبيرى  (     8) العام قبل الجامعيوأخرون :  أحمد موسى مختار  التعليم  التحول الرقمي في اصالح قطاع  المركز ،    اليات تعزيز دور 

 2021 الديمقراطي العربي

 

 . 31، ص  2020لكتروني في ظل جائحة كورونا تعليم اإلهدي عماري، ال(  9)
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وعدم تقبل  ، باإلضافة إلقتصار املادة العلمية على الجزء النظري من املنهج  ضعف التزام الطالب بمتابعة برامج التعليم عن بعد  و 

، وأختزل درو املعلم على الجانب التعليمي وانتهي دوره القيمي التربوي  التفاعلية    الطالب لهذا النوع من التعلم ؛ إلنعدام البيئة الدراسية 

.(10) 

انكاره التعليم، أمر ال يمكن  لتطبيق سياسة التحول الرقمي كوسيلة  كبيرة  قامت الدولة بجهود    ، حيث    ان سعي الحكومة لتطوير 

تنطوي على عدد من االختالالت التي    سياسة التحول  أثبت أن  ولكن الواقع    ،  لتطوير التعليم وتحسين مستوى املخرجات التعليمية

 
 
 حقيقي البد أن تتدخل الدولة للقضاء عليها قبل أن تتسبب في حدوث كارثة تؤدي الى تدهور التعليم تدهورا

 
 .ا

 :  الحق في التعليم في ظل الجائحة

إعادة صياغة ليشتمل على حق األفراد في التحول الرقمي، والتغلب على التحديات إن الحق في التعليم في عالم ما بعد كورونا يتطلب  

 :  )11(التي تعوق هذا التحول، والتي يمكن أن تتلخص فيما يلي

وتتعلق تلك الفجوة بضمان اتصال جميع الطالب باالنترنت، فعلى الرغم من أن الحلول التكنولوجية    الفجوة في اإلتصال باإلنترنت 

ريقة لتقبل خسائر التعلم بسبب الجائحة، إال أنها تنطوي على مخاطرة كبيرة تتمثل في توسيع الفجوات في املساواة في هي أفضل ط 

التعلم سيزدادان، حيث سيتم   أثناء إغالق املدارس، فإن تفاوت التعلم وفقر  التعليم ستزداد  الرقمية في  التعليم وإذا كانت الفجوة 

 ة للبعض وُيحرم البعض اآلخر منه.ضمان استمرارية التعلم بالنسب 

: وتتعلق تلك الفجوة بقدرة الطالب وأولياء أمورهم على التفاعل مع املحتوى عبر اإلنترنت، حيث يمكن  الفجوة في االستخدام الرقمي

ا نحو التعلم للطالب من الخلفيات االجتماعية واالقتصادية األفقر.  أن يكون هذا التفاعل أقل توجه 

: ويتعلق ذلك بقدرات وإمكانيات كل مدرسة على توفير التعلم الرقمي الفردي أو املتكافئ واملتسلسل بما  ية في املدارسالفجوة الرقم

 أقص ى درجة . يالئم جميع الطالب، وتعزيز ورصد املشاركة مع هذه املواد، وتقديم املالحظات التي تساعد في زيادة نتائج التعلم إلي  

إلى زيادة عدم املساواة بين الطالب في ظل    إضافة  على الشهادات أكثر من املهارات،    التى تركز، في الدول النامية  جمود نظم التعليم

 تباين انتشار وسرعة شبكة االنترنت وهو ما أدى إلى زيادة حدة الفجوة الرقمية وتداعيات ذلك على جودة التعليم عن بعد.

 

 

 

 .  18، ص 2020أثير أبو عبادة تقييم تجربة التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا (  10)

القاهرة (11) التعليم في عالم ما بعد كورونا، المراكز المصري للفكر والدراسات اإلستراتيجية ،  محمود سالمة: إعادة صياغة الحق في 
 22، ص  2020
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 األثار التي خلقتها أزمة كورونا على نظم التعليم حول العالم تتمثل في:  

ستمر   -
ُ
 أمام التعلم امل

 
عدم املساواة في إمكانية االنتفاع من املنصات في التعلم االلكتروني حيث وقف االتصال باألنترنت عائقا

 عند طالب األسر الفقيرة.
 
 خاصتا

 بالنسبة ملحدودي التعليم واملوارد. عدم استعداد األهل ملساعدة   -
 
 أوالدهم للتعلم عن بعد خاصتا

 ارتفاع التكلفة االقتصادية للتعليم بسبب تراجع الدخل وغلق املدارس.  -

أن التعليم عن بعد يمكن أن يحقق أهدافه إذا توافرت الشروط إلنجاحه حتى نتمكن من صياغة سياسات علمية مناسبة   -

 للتعامل مع هذا املستقبل. 

 توصيات 

 تحديث البنية التحتية التكنولوجية في الق ➢
 
ستمر في القرى الفقيرة على  ، و   رى والريف واملناطق األكثر فقرا

ُ
تدريب املعلمين امل

 استخدام التكنولوجيا الحديثة.

املراحل التعليمية ملساعدة أولياء األمور  مجاني وبسيط لإلستخدام من قبل الوزارة لكافة ) إبلكيشن ( اصدار تطبيق تعليمي  ➢

 أبنائهم وقيام أخصائي املدارس بتدريب اآلباء على استخدام التطبيق بسهولة ويسر.   ة على متابع

مع   ➢ والتعامل  االنترنت  استخدام  على  املوظفين  تدريب  خالل  من  التعليم  وزارة  في  األداء  ومتابعة  الرقابة  ادارة  دور  تفعيل 

 نية ليتمكنوا من متابعة أداء املعلمين في الفصول االفتراضية املنصات االلكترو 

مطالبة منظمات املجتمع املدني املهتمة بقضايا التعليم وبالتنسيق مع مجلس األمناء باملدارس مساعدة أولياء األمور بتقديم    ➢

التكنولوجية ؛ ملواكبة التحصيل الدراس ي ، ذلك ألن   الدورات تدريبية ملحو  األمية  تعلم عن ُبعد يتوقف على تعاون  نجاح 

 .ومتابعة املدارس مع أولياء األمور 

االستعانة بالخبرات الدولية والبرامج  ، و   2021/2022  ضخ موارد مالية لتطوير برامج ومقررات تعليمية للعام الدراس ي الجديد ➢

 . الدولية ملساندة برامج التعليم 

الدولة للتعليم عن  اتجاه  زيادة االستثمارات في قرى ومحافظات الوجه القبلي لتحديث البنية التحتية التكنولوجية في ظل   ➢

ستقبل
ُ
 . بعد ملواجهة كورونا في امل

فزيونية لطالب املناطق الفقيرة واملحرومة لضمان شمولهم في عملية التعلم عن  االهتمام بالبرامج التعليمية على القنوات التل ➢

 . بعد

وبث الدروس على القنوات التعليمية مقابل دخل  ،  استغالل منظومة التعلم املوازي في دعم العملية التعليمية بشكل رسمي  ➢

 . محدد

والتي تساعد علي القيام باإلصالحات املعنية على    (  دولياليونيسيف والبنك الالدولية ) االستفادة باملنح الدولية واملنظمات   ➢

 . حصار الفيروس ومكافحته
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 . املراجع 

 . 2020أثير أبو عبادة تقييم تجربة التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا 

الجامعي ، املركز الديمقراطي  أحمد موس ى مختار الهبيرى وأخرون : اليات تعزيز دور التحول الرقمي في اصالح قطاع التعليم العام قبل  

 2021العربي 

 . 2020وما بعدها، أغسطس  19-كوفيد ناء جائحة ثاألمم املتحدة، التعليم ا

  2020بسمة الحداد: التداعيات املحتملة ألزمة كورونا على األقتصاد املصرى، معهد التخطيط القومي مايو 

 .2020على األصعدة السياسية،  البنك الدولي، جائحة كورونا صدمات التعليم واالستجابة

 .2020، 4زايد محمد، أهمية التعليم عن بعد في ظل تفش ي فيروس كورونا، مجلة القانون العدد 

 .2020سامي نصار، الحق في التعليم في مصر، القاهرة 

 . 2020ت اإلستراتيجية ، القاهرة  محمود سالمة: إعادة صياغة الحق في التعليم في عالم ما بعد كورونا، املراكز املصري للفكر والدراسا

 . 2020، مارس 5املركز املصري للدراسات االقتصادية: أزمة التعليم قبل الجامعي العدد 

 . 2020، مجلة جامعة الفيوم،  19-كوفيد صور ُمقترح لتطبيق التعليم الهجين في ظل تمصطفي عبدهللا ، 

 . 2020كورونا هدي عماري، التعليم اإللكتروني في ظل جائحة 

 


