جریان کرونا ویروس در خاورمیانه و شمال آفریقا موسوم به منطقه  MENAاز اول فوریه  2020آغاز
شد .تا  26ماه مارس ،بهترتیب ایران ،عربستان سعودی ،قطر ،امارات متحده عربی ،کویت و مصر جزء
کشورهای پر خطر در منطقه بودند .این گزارش به بررسی نحوه مواجهه نظام آموزشعالی این منطقه با بحران
العرسانی اینترنتی برای گردآوری اطالعات مربوطه استفاده شده است.
کوید  19میپردازد .از منابع اط 
پاندمی کوید  19نظام آموزش عالی منطقه را تا حد زیادی تحتتأثیر قرار داده است .با شیوع پاندمی و
تعطیلی دانشگاهها و دیگر مؤسسات نظام آموزش عالی ،گذار به نظام آموزش از راه دور و نحوه بکارگیری
استراتژیها و ابزارهای جدید آموزشی تکنولوژی محور به معیاری برای آزمودن سرعت عمل و میزان
اثربخشی ،سطح توسعهیافتگی ،نحوه مدیریت بحران دانشگاهها و دیگر موسسات آموزش عالی در برابر
این رخداد ناگهانی و بیسابقه تبدیل شده است.
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منطقه  MENAبه لحاظ جغرافیایی
دربرگیرنده کشورهای عربی حوزة
خلیجفارس ،ایران ،عراق ،فلسطین،
اسرائیل ،سوریه ،اردن ،لبنان ،مصر،
لیبی ،یمن ،تونس ،الجزایر و مراکش
است.
این منطقه از نظر ساختا ر و
ویژگیهای سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی ،جغرافیایی ،امنیتی و
همچنین مذهبی بسیار متنوع و چندپاره
است .بسیاری از کشورهای منطقه
(بجز مصر ،تونس و فلسطین) از
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تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصلی
نفت محسوب میشوند.
ً
اخیرا نظام آموزشعالی نقش
مهمی را در توسعه منطقه MENA
بهعنوان خدمتی ر و به رشد و عاملی
کلیدی در تنوعبخشی به اقتصاد و
رهاییبخشی آن از اتکای صرف به
منابع انرژی بهویژه نفت بر عهده
داشته است .جالب آنکه این منطقه
سنت و فرهنگی غنی در آموزش
و یادگیری دارد و به لحاظ تاریخی
قدیمیترین دانشگاههای جهان در

کشورهای ایران ،مراکش و مصر قرار
دارند .بهرغم برخورداری از این میراث
باشکوه ،نظام آموزشعالی منطقه با
چالشهای بسیاری از جمله فقدان
منابع مالی الزم ،توسعهنیافتگی،
بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی،
ناتوانی در جذب و حفظ استعدادهای
منطقه ،نابرابریهای گسترده و
بیثباتیهای سیاسی مواجه بوده است
ً
که اخیرا همهگیری کوید  19نیز بیشتر
بر وخامت اوضاع افزوده است.

مواجهه دانشگاههای منطقه با بحران کرونا
درحالیکه بیشتر کشورهای منطقه  MENAاز دانشگاههای آموزش از راه دور برخوردارند و برخی از دانشگاههای خصوصی منطقه هم از
قبل سرمایهگذاریهایی در توسعة پلتفرمها و تولید محتوای الکترونیک ،برای آموزش و یادگیری آنالین داشتهاند ،اما بدنبال شیوع پاندمی،
اکثر کشورها و دانشگاههای عمومی منطقه با ایجاد این ضرورت ناگهانی در فراهمسازی دورههای آموزشی و یادگیری آنالین در سطح
گسترده دچار چالش جدی شدهاند .وقوع این بحران ،دانشگاهها را مجبور به اتخاذ رویکردهای جدید آموزشی بهطور سریع و اورژانسی
کرده که در حقیقت باید بسیار قبلتر ،بهنحوی مقتضی ،سنجیدهشده و مناسب بهکار گرفته میشدند .در این بخش به برخی از شایعترین
مشکالت و چالشهای کلی پیشآمده برای نظام آموزشعالی منطقه در دوران همهگیری کوید  19اشاره خواهد شد:

عدم برخورداری از آمادگی الزم و
کاهش کیفیت آموزشی و یادگیری
در گذار سریع به آموزش آنالین ،بسیاری
از اساتید از آمادگیهای حرفهای الزم در
ش آمده
سازواری اصولی با تغییرات پی 
برخوردار نبودند .در واقع ،اساتید یا
دانشجویانی که در دورههای آموزشی
سنتی پرورش یافتهاند ،ممکن است
ارائه و یادگیری آموزش آنالین را فرآیندی
دشوار و نامطلوب در نظر گیرند؛ چرا که
یادگیری رودررو فرهنگ آموزشی غالب
در منطقة  MENAمحسوب میشود.
گفتنی است که نسل دیجیتالی عرب
بهندرت از اینترنت برای مقاصد آموزشی
بهره گرفته است؛ علت این قصور را نه در
فقدان عالقه و تمایل این نسل به استفاده
از ابزارهای آموزشی تکنولوژی محور،
بلکه باید در بخش آموزشی دانست که
تاکنون به نحوی مقتضی ،دسترسی و

محتوای دیجیتالی مناسب که این قشر
خواهان آن بوده را فراهم نیاورده است
(صباغ و همکاران .)2012 ،بنابراین
بسیاری از اساتید دانشگاهها از مهارتها
و سوادهای دیجیتالی الزم برای برگزاری
دورههای آموزشی آنالین برخوردار
نیستند.برخالفمهارتهایدیجیتالی،
سواد دیجیتالی به یادگیری ُبعد فنی
ابزارهای دیجیتالی مربوط نمیشود،
بلکه بیشتر دربارة جنبههای احساسی،
اجتماعی و ماهیت نسبی استفاده از
ابزاری مشخص برای هدفی درست و
در زمان مناسب است؛ همچنین سواد
دیجیتالی مرتبط با آگاهی داشتن از این
است که گاهی برای تحقق منظور خود،
نیازی به استفاده از فناوریهای خیلی
پیچیده نداریم ،بلکه میتوانیم به ابزار-
های ساده مثل ایمیل یا تماس تلفنی هم
بسنده کنیم .ب ه عبارت دیگر ،در حالیکه

مهارتهایدیجیتالیبیشتربرچگونگی
بکارگیری ابزار دیجیتالی مشخصی
داللت دارند؛ سواد دیجیتالی سواالت
عمیقتری را دربارة چرایی ،زمان و زمینة
مناسب ،مقاصد و تبعات کاربست آن
ابزار مطرح میکند .بهطور مثال سواالتی
نظیر اینکه چرا بکارگیری این ابزار خاص
در مقایسه با دیگر ابزارهای دیجیتالی
در شرایط و زمینة مور د نظر مناسبتر
است؟ بکارگیری آن برای کدام مخاطبان
بهتر است؟ کاربست آن چه تبعاتی را
به همراه دارد؟ چطور میتوان از ابزار
دیجیتال مخصوصی برای تحقق اهداف
مدنی ،نوآورانه ،فرهنگی ،تعلیمی،
ارتباطی ،سازنده و یا اطمینانبخش بهره
گرفت ،و سواالتی از این قبیل.
بهتر است اساتید در برگزاری
دورههای آموزشی آنالین در مدت
شیوع بیماری همهگیر کرونا ویروس ،از
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سوادهای دیجیتال زیر برخوردار باشند:
.)1سوادمراعاتدیگران؛پاندمیهمگان
را بهنحوی از انحاء متأثر کرده است،
شزا،
بنابراین بهتر است در این دوران تن 
درکی متقابل میان اساتید و دانشجویان
برقرار شود .2 .سواد برابری؛ در فضای
آموزشی آنالین ،برخورد یکسان با همه
بهعنوان تالشی منصفانه ،به رویکرد
برابر و عداالنه نسبت به همة دانشجویان
منجر نمیشود .به دیگر بیان ،درحالیکه
اتخاذ یک راهبرد آموزشی یا ارزیابی
میتواندبرایگروهیازدانشجویانامتیاز
و مزیتی فراهم آورد ،این امر همزمان
میتواند برای گروهی دیگر بیفایده و
آسیبزننده باشد .3 .سواد اجتماعی-
احساسیآنالین؛کهبرچگونگیاستفاده
از فضاهای آنالین برای ایجاد فضاهای
اجتماعی اشاره دارد .4 .سوا د بارگذاری
(مطالب)؛ نهتنها به آگاهی از میزان
مناسب محتوای بارگذاریشده آموزشی،
بلکه به مالحظاتی از این قبیل که آیا این
محتوا برای دانشجویان جدید است؟
ش برانگیز است؟ انتظار ما از
آیا چال 
نحوه مواجهة دانشجویان با این مطالب
چیست؟ و غیره اشاره دارد .5 .سواد
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بهاشتراکگذاری/پذیرابودنمطالب؛مراد
از این سواد دیجیتالی ،ب ه اشتراکگذاری
مطالب آموزشی ،بهرهمندی و همچنین
سهیمشدن تجارب ،موفقیتها و
شکستهایی است که در فضای آنالین
آموزشی بدست آوردهایم .عالوهبراینها،
آموزش آنالین مؤثر در گرو آگاهی از
ابزارها و سوادهای دیجیتالی دیگری
است که بسیاری از اساتید بهخوبی برای
اجراییسازیآنهاآمادهنشدهاند.
امتحانات و تقلبات
با آنالینشدن اجباری آموزشعالی،
اساتید با چالش جدیدی ،یعنی نحوه
تعیین و ارزیابی آنچه که دانشجویان
در دوران پاندمی فرا گرفتهاند ،مواجهه
ً
شدهاند .اساتید و مربیان آموزشی سریعا
به این نکته پیبردند که مشکالتی در
برگزاری آنالین امتحانات ،از جمله
احتمال باالی تقلب در آنها وجود دارد.
شماری از تکنولوژیهای نوظهور،
مانند تکنیکهای شناخت هویت
بر اساس صدا ،تصویر و یا عنبیه
چشم وجود دارند که صحت و سقم
هویت افراد شرکتکننده در آزمون

را معلوم میکنند .بنا به گفته یکی از
استادان علوم کامپیوتر و ریاضیات در
دانشگاه علم و صنعت ملک عبدالله
(عربستان) ،راهبرد دیگری در شناسایی
هویت افراد شرکتکننده در آزمون بر
اساس شدت ضربه شخص بر روی
کیبورد رایانه وجود دارد که باید با
امتحانات قبلی همان فرد مطابقت
داشته باشد؛ یا بهطور مثال نرمافزاری
وجود دارد که از طریق دوربین کامپیوتر
(وبکم) شخص آزموندهنده را تحت
نظارت قرار میدهد و بهطور همزمان
مانع از عملکرد جستجوگر رایانه در
مدت برگزاری امتحان میشود .درواقع
نیاز به تکنولوژیهای احزار هویت
در آزمونهای آنالین دانشگاهها ،شور
و هیجانی مثل تب استخراج طال در
میان شرکتهای نرمافزاری جهان
ایجاد کرده است .بهکارگیری چنین
نرمافزارهایی با اعتراض و مخالفت
بسیار شدید دانشجویان مواجهه شده
است؛ چراکه اینگونه اقدامات به نقض
حریم شخصی آنها انجامیده و فشار
مضاعفی را به دانشجویان در هنگام
امتحان تحمیل میکنند .بنابراین،
بسیاری از دانشگاهها از اعضای هیأت
علمی خود خواستهاند تا از شیوههای
جایگزین برای ارزیابی سطح یادگیری
دانشجویان ،مثل امتحانات شفاهی
یا تعیین پروژههای دانشجویی (مانند
مقالههای علمی ،مروری بر ادبیات،
ارائة گزارش یا تحلیل فیلم) استفاده
کنند .برخی هم به اساتید دانشگاهی
توصیه کردهاند تا بهمنظور کاهش
احتمال تقلب و تبدیل آن به امری
دشوار ،در هنگام برگزاری امتحانات
آنالین ،سواالتی را انتخاب و مطرح
کنند که نیازمند تأمل و بازاندیشی فکری
دانشجو هستند (الفنار2020 ،ب).

افزایش نابرابریهای آموزشی در اثر
شکاف دیجیتالی
تالش برای گذار به آموزش آنالین
در دوران پاندمی کرونا ویروس،
نابرابریهای آموزشی را در منطقه میان
دانشجویانی که دسترسی به اینترنت
پرسرعت و گوشیهای هوشمند ،تبلت
و یا لبتاپ دارند و آنانی که دسترسی
به این ابزارهای دیجیتالی ندارند افزایش
داده است .آموزش از راه دور نیازمند
بهکارگیری فناوری است که قشر
محروم جامعه بدان دسترسی ندارد؛
بنابراین وضعیت آموزشی اقشار محروم
جامعه ،یعنی جنگزدگان ،پناهندگان،
دانشجویان طبقات اجتماعی پایین
و دانشجویان مناطق روستایی در اثر
پاندمی کرونا بهمراتب بدتر از قبل شده
است .شکاف دیجیتالی در سطح فردی
و همچنین سطح ملی در این منطقه
بهحدی شدید است که برخی از اساتید
خواستار توقف فعالیتهای مربوط به
دورههای آموزشی آنالین بودهاند؛ چراکه
بسیاری از دانشجویان آنها از دسترسی
به ابزارهای دیجیتال محروم هستند
(الفنار .)2020 ،eدر حالیکه کشوری
همچون قطر از پوشش اینترنتی %100

برخوردار است ،کشوری نظیر سودان
فقط پوشش  30درصدی اینترنتی را،
آنهم بیشتر در مناطق شهری ،فراهم
میآورد .حتی در یمن ،تنها در حدود
 %27از مردم ،آن هم بیشتر مردان
جوان شهری ،از دسترسی به اینترنت
برخوردارند(صداهایجهانی.)2020،
بر اساس گزارش منتشرشده توسط
اتحادیه مخابرات بینالمللی %48 ،
خانوادههای عربی از اینترنت خانگی
برخوردار نیستند (اتحادیه مخابرات
بینالمللی .)2019 ،به-طور کلی،
پوشش تلفن همراه در کشورهای عربی
بهتر از پوشش اینترنتی آن است .طبق
گزارش ارائهشده توسط مدیریت شبکه
اجتماعی هوتسوت (روزنامه الحره،
 )2019منطقه عربی در سال 2019
بیش از  304میلیون مشترک تلفن همراه
داشته است ،اما این بدان معنا نیست که
ً
این تلفنها ضرورتا به شبکه اینترنتی با
سرعت خوب و ظرفیت مناسب برای
شرکت در دورههای آموزش آنالین هم
دسترسی داشتهاند .یافتههای پژوهشی
توسط بانک جهانی نشان میدهد که
دسترسی به اینترنت پرسرعت زمانی
در میان کاربران محبوبیت مییابد که

فرد فقط مجبور به پرداخت سه الی پنج
درصد از درآمد ماهیانهاش برای استفاده
از چنین سرویسهایی باشد .در برخی
از کشورهای عربی ،همچون سوریه،
تونس یا یمن ،هزینه دسترسی به اینترنت
پر سرعت خیلی فراتر از پنج درصد
حقوق ماهیانه یک فرد شاغل است.
بهطور مثال ،در کشور تونس ،فقیرترین
افراد که  41درصد کل جمعیت را
تشکیل میدهند ،باید بیش از  40درصد
درآمدشان را برای دریافت خدمات
اینترنت ثابت یا پر سرعت اختصاص
دهند .در یمن %40 ،از فقیرترین قشر
جامعه ،بایستی بیش از  %51حقوقشان
را تنها برای دریافت خدمات اینترنتی
موبایل بپردازند ِ(گلوانوسکا و همکاران،
 .)2014زمانیکه مجبورید تا میزان
باالیی از درآمد ماهیانه را برای دریافت
اینترنت مناسب دورههای آموزشی
آنالین پرداخت کنید ،آموزش تبدیل
بهنوعی کاالی لوکس میشود که بسیاری
ً
معموال استطاعت تأمین مخارج مربوط
به آن را ندارند .ازاینرو ،سیاست برخی
ُ
از کشورها از جمله اردن در دسترسی به
سایتهای آموزشی رایگان گامی مثبت
در جهت کاهش بار هزینهای خانوارها
نحوه مواجهه نظام آموزش عالی کشورهای منطقه MENA
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«دختران از شرکت در گروههای واتساپ و سایر ابزار ارتباطی که در آموزش آنالین استفاده میشود منع هستند		 » .
طارق المرحبا ،دانشگاه ججه ( /عکس :خالد عبدالله/رویترز)

در دوران کرونایی بوده است؛ اما عالج
قطعی محسوب نمیشود؛ چونکه
گاهی اساتید در دورههای آموزشی
آنالین به ابزارهای دیجیتال دیگری مثل
واتساپ ،یوتیوب یا تلگرام نیاز دارند که
هزینة دسترسی به آنها تحت پوشش این
قانون قرار نمیگیرد.

6

نابرابریهای جنسیتی
این حقیقت مورد اذعان قرار گرفته
که بحران کرونا ویروس مردان و زنان را
بهطور متفاوتی تحتتأثیر قرار میدهد
(لوییس2020 ،؛ هنریکه)2020 ،؛
بنحویکه تأثیرات اجتماعی-اقتصادی
این بحران برای زنان بهمراتب شدیدتر
بوده است (سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی .)2020 ،مروری بر یافتههای
مطالعات انجامشده نشان میدهد که
زنان منطقه  MENAاز نظر اجتماعی،
اقتصادی ،حقوقی و سیاسی همواره با
مشکالت و چالشهای بسیاری مواجه
بودهاند .برخی دلیل عملکرد ضعیف
زنان این منطقه را در اثر سلطة فرهنگی
نحوه مواجهه نظام آموزش عالی کشورهای منطقه MENA
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سنتی دانستهاند که همچنان نقشهای
جنسیتی تعریفشده را در عصر حاضر
تداوم و تقویت میبخشد و سطح
دسترسی زنان به اشتغال ،منابع مالی
و فرصتهای برابر در زندگی را تحدید
میکند .برخی دیگر هم علت را در
قوانین تبعیضآمیز ،و چالشهای کلی
منطقه همچون حکمرانی دولتهای
غیردموکراتیک،بی-ثباتیهایسیاسی،
رشد ضعیف اقتصادی ،تروریسم و
افراطگرایی ،و یا جنگهای داخلی و
خارجی شناسایی کردهاند که بهناچار
به تضعیف توانمندی و عاملیت زنان
منطقه منجر شد ه است.
بر اساس «گزارش شکاف
جنسیتی» برابری جنسیتی کشورهای
منطقة منا در پایینترین رتبه جهانی قرار
دارد (مجمع جهانی اقتصاد .)2020 ،
انتظار میرود که شیوع پاندمی کرونا،
آسیبپذیری از پیش موجود زنان منطقه
را از لحاظ دسترسی به فرصتهای
اقتصادی ،آموزش ،بحرانهای انسانی
ت محور تشدید و
و خشونتهای جنسی 

بدتر از قبل کند َ(دنن و کولینز.)2020 ،
بهدلیل هنجارها ،تنشها ،و
تبعیضهای محدودکنندة فرهنگی و
اجتماعی منطقه ،گذار به وضعیت
آموزشی آنالین برای دانشجویان
مونث این کشورها دشوارتر بوده است.
همچنین بر اساس اتحادیه بینالمللی
مخابرات  ،ضریب نفوذ اینترنت برای
زنان منطقة ِمنا  %44/2است ،در
حالیکه این آمار برای مردان منطقه
 %58/5درصد است و این شکاف
در دسترسی به اینترنت در طول چند
سال گذشته در حال افزایش بوده
است (اتحادیة بینالمللی مخابرات،
 .)2019با در نظر گرفتن شکاف
دیجیتالی جنسیتی و دیگر دیدگاهها
و باورهای محدودکننده ،در شتاب
برای ارائة دورههای آموزشی تکنولوژی
محور ،عالوهبر زیرساختهای
تکنیکی ،نابرابریهای جنسیتی
سیستماتیک و ریشهدار در این منطقه
هم باید مورد توجه قرار گیرند و اساتید
باید آگاهی بیشتری در قبال مسائلی که
دانشجویان مونث را تحتتأثیر قرار
میدهند بدست آورند.
برخی از آگاهیهای جنسیتی
که بهتر است در دورههای آموزشی
آنالین لحاظ شوند ،چنین توصیه شده
است .1 :با توجه به شرایط فرهنگی در
مناطق خاورمیانه ،چارچوبی آفالین
برای دورههای یادگیری از راه دور در
نظر گرفته شود .2 .جنبههای جنسیتی
یادگیری تصویری آنالین مورد نظر قرار
گیرد ،و از روشهای بصری جایگزین
استفاده شود  .3از اتاقهای مجزای
مختلف در نرمافزارهای کنفرانس
مجازی مثل ادوبی کانکت استفاده
شود؛ این اتاقهای مجزا این امکان را
برای دانشجویانی که تمایلی به دیده
شدن در فضای مجازی ندارند ،فراهم

میآورند .4 .از کاربست رویکردی
واحد در یادگیری آنالین اجتناب شود.
 .5حمایتها و اصالحات نهادی
و ساختاری متمرکزتری برای رفع
مشکالت و نابرابریهای آموزشی این
گروه از جامعه اختصاص داده شوند.
چالش موازیکاری
با توجه به تعدد بازیگران درگیر در
حوزه آموزشعالی که شامل وزارت،
انجمنهای آموزشعالی ،سازمانهای
تضمینکیفیتوخوددانشگاههامیشود
و اهداف و مسئولیتهایی که گاهی
بهروشنی و دقت برای هر کدام از این

سازمانهاتعریفنشدهاست،بسیاریاز
کشورها مانند مصر در دوران بحران کرونا
باچالشجدیدستیابیبهپاسخیواضح
و هماهنگ و ایجاد ارتباطی پایدار میان
این سازمانها با مدیران ،دانشجویان،
کادر آموزشی ،پژوهشی و پرسنل اداری
دانشگاههاروبهروبودهاند.
عالوهبر اینها ،افزایش میزان انصراف
از تحصیل ،دسترسی محدود به محتوای
آموزشی الکترونیکی و محدودیت
برخی از رشتهها در تبدیل شدن به
وضعیت آنالین (برخی از رشتههای
تحصیلی از جمله شیمی و داروسازی
نیاز به دورههای عملی در آزمایشگاهها

دارند) ،فقدان زیرساختهای الزم
مانند پلتفرمهای آنالین آموزشی و
یادگیری ،پایین بودن سطح انگیزشی
دانشجویان برای مشارکت در این
دورهها ،آسیبپذیری پرسنل اداری،
آموزشی و پژوهشی دانشگاهها در اثر
فشارهای اقتصادی تحمیلشده در
دوران پاندمی ،کاهش چشمگیر در
جابجایی دانشجویان ،اساتید و محققان
بینالمللی بهخاطر محدودیتهای
جاری جزء چالشهای فعلی نظام
آموزشعالی منطقه محسوب میشوند.
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بهرغم چالشهای بهوجود آمده،
یکی از تأثیرات مثبت بحران کرونا
ویروس آن بود که بسیاری از کشورها
ً
و دانشگاههای منطقه  MENAکه قبال
تمایل چندانی برای معتبر شناختن
دورههای آموزش از راه دور نداشتند،
در مواجهه با این بحران ،به ناچار
گذار به وضعیت آموزشی آنالین را
به رسمیت شناختهاند .گذار سریع
و اورژانسی به آموزش آنالین در اثر
بحران کرونا ،برخی از اصالحات را
در نظام آموزشعالی کشورهای عربی
به همراه داشته و بسیاری از اساتید
ً
عربی را که قبال تمایلی به کار آنالین
نداشتند ،و متدهای آموزشی رودررو را
ح میدادند ،به انجام آن واداشته
ترجی 
ً
است .تقریبا در یک دهه گذشته،
حامیان آموزش آنالین با مقاومت
شدیدی در منطقه روبهرو بودند؛
حتی دانشگاههای آموزش از راه دور
نیز به این حقیقت پیبرده بودند که
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برای ب ه رسمیت شناخته شدن مدارک
دانشجویانشان در کشورهای عربی به
حضور و ساختار نهادی فیزیکی نیاز
دارند .بهعبارت دیگر ،پیش از آغاز
پاندمی ،نظامهای آموزشی کشورهای
عربی به قبول یا به رسمیت شناختن
آموزش آنالین تمایلی نداشتند؛ اما
اکنون این بحران آنها را مجبور به
پذیرش و اعتباربخشی آن کرده است.
در این منطقه ،رویکرد آموزشی
رودررو و انتقالدهنده  ،مدل آموزشی
غالب بوده است که بهجای تفسیر،
بیشتر بر بخاطرسپاری مطالب تأکید
دارد (دانشگاه آزاد انگلستان )2018 ،؛
سالهاست که منتقدان نظام آموزش
سنتی در کشورهای عربی بر این
باورند که اتکای صرف به روشهای
سنتی تدریس و یادگیری و حفظ کردن
سطحی و طوطیوار مطالب درسی ،از
توجه کافی به پروژهها و مقاالت علمی
که نتیجه تفکر تحلیلیاند و نشان

میدهند که دانشجویان از توانایی
سنتز دانش برخوردارند ،بازمانده
است (روزنامه الفنار.)2020 ،a
درواقع فرهنگهای سازمانی که مشوق
نوآوری نبوده و چارچوبهای قانونی
ت شناختن مدارک
که فرصت بهرسمی 
تحصیلی آنالین را فراهم نیاوردهاند،
از جمله عوامل بازدارندة موثر در
بکارگیری استراتژیها و ابزارهای
جدید آموزشی در منطقه بودهاند .اما
درحال حاضر اصالحگران آموزشی
تصور میکنند که بحران پیشآمده
ً
محتمال بهسرعت تغییرات ایجاد شده
را به قوانین ملی کشورها تبدیل خواهد
کرد و آموزش از راه دور را در منطقه
به رسمیت خواهد شناخت .بنابراین
بسیاری به این بحران بهعنوان یک
فرصت پیشآمده در توسعه و تقویت
نظام یادگیری آنالین مینگرند.

برنامههای درسی استفاده کردهاند،
 .1کشورهای حوزه خلیج فارس
به دلیل دسترسی به شبکههای اینترنت چراکه بسیاری از دانشجویان آنها به
پرسرعت و ابزارهای دیجیتالی ،و دورهها و ابزارهای آموزشی آنالین
برنامهریزیهای قبلی آنها در تبدیل دسترسی نداشتهاند (الفنار.)2020 ،c
شدن به دولت و آموزش الکترونیک  .1-1عربستان سعودی
هوشمند ،گذار به وضعیت آنالین در بدنبال همهگیری کوید  19از هشتم ماه
ج فارس مارس ،ثبتنام دانشگاهها و کالجهای
کشورهای عربی حوزة خلی 
ً
نسبتا سهل و آسان بوده است .در سایة عربستان متوقف شد ،کالسهای درسی
برخورداری از منابع مالی هنگفت ،به حالت تعویق درآورده شد و بسیاری
نهادهای آموزشی کشورهای حوزة از دانشجویان بینالمللی عربستان که
ً
خلیج فارس در بکارگیری منافع حاصله عموما از کشورهایچین،هندو پاکستان
از زیرساختهای فنی و آموزش آنالین بودند به کشورهای خود فرستاده شدند.
در وضعیت بهتری نسبت به دیگر دانشجویان بومی (بیشتر از مکه و جده)
کشورهای منطقه قرار دارند؛ که این نیز به شهرهای محل سکونت خود
برتری این فرصت را در اختیار آنها بازگشتند تا فعالیتهای آموزشی خود را
قرار داده تا پاسخ بهتر و اثرگذارتری در از طریق شرکت در کالسهای مجازی
برابر بحرانهای آموزشی دوران پاندمی ادامه دهند (زیگوراس و لی.)2020 ،
در دوران کرونایی ،عربستان
کرونا داشته باشند ِ(بنسد و براهیمی،
 .)2020عالوهبراین دانشگاههای سعودی کمپینها و برنامههای آموزشی
کشورهای حوزة خلیجفارس خدمات آنالین بسیاری ،بهطور مثال ،وبسایت
روانشناسی مناسب از راه دور را برای تعاملی چند ملیتی تحتعنوان
اعضای هیأت علمی و دانشجویانشان ( Blackboard learnتنویر و
(سالمن  .)2020 ،اما همکاران )2020 ،را به راه انداخت.
فراهم آوردهاند
ِ
در کشورهای کمتر برخوردار منطقه ،همچنین از اپلیکیشنهای کاربردی،
مانند مصر و مراکش ،مقامات آموزشی تخصیص کانال تلویزیونی ،و یوتیوب
بیشتر از کانالهای تلویزیونی در پخش بهعنوان پلتفرمهای آموزشی استفاده

کرد .شرکت تلکام عربستان سعودی
اعالم کرد که اینترنت مصرفی استفاده
از این پلتفرمهای آموزشی رایگان
ُ
خواهد بود (ابید.)2020 ،
برای حمایت از دانشجویان و
اعضای دانشگاهی ،افزایش کیفیت
کالسها و پلتفرمهای یادگیری
مجازی ،و تقویت دسترسی به خدمات
ملیدیجیتالی،شبکهنوآوریوتحقیقات
سعودی ب ه همراه شرکت تلکام در قالب
تیمی واحد تالش کردهاند تا سهمیه
دادهای را بهطور رایگان میان برخی از
دانشگاههایپادشاهیعربستانسعودی
و شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز
افزایش دهند (دریکت.)2020 ،
اگرچه که آموزشعالی عربستان
با شروع کمپینهای مختلف سعی
در تقویت آموزش از را ه دور و
کالسهای مجازی داشته ،اما این
اقدامات با مشکالت بسیاری هم
روبهرو بوده است .بهطور مثال بسیاری
از مناطق عربستان سعودی مجهز
به زیرساختهای شبکه فیبر نوری
برای تسهیل دسترسی به اینترنت
پرسرعت نیستند؛ بنابراین بسیاری
از دانشجویان اغلب درباره نحوه
نحوه مواجهه نظام آموزش عالی کشورهای منطقه MENA
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برقراری ارتباط اینترنتی ،ورود به شبکه
و شرکت در دورهها و کالسهای
درس مجازی دلنگرانیهای شدیدی
داشتند .بر اساس نظرسنجی صورت
گرفته از میان دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دانشگاههای ملی و بینالمللی
عربستان سعودی ،برداشت کلی
دانشجویان «یک نه بزرگ» به
کالسهای مجازی بوده است .قطعی
در ارتباطات اینترنتی ،عدم برخورداری
از آشنایی و آمادگی قبلی در
کاربست ابزارهای آموزشی مجازی،
ناکافیبودن کمکهای آموزشی از
طریق سامانههای مدیریت یادگیری و
ابزارهای اینترنتی (همچون واتساپ)،
فرصتهای نابرابر آموزشی ،و دشوار
بودن تکالیف و مطالب درسی
ارائهشده از جمله شایعترین مشکالت
گزارششده دانشجویان کشور
عربستان در این دوران اعالم شده است
(تنویر و همکاران.)2020 ،
پس از بحث و مشاورههای
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بسیار با مدیران دانشگاهی ،بر اساس
تصمیمات وزارت آموزش عربستان،
دانشجویان از این حق انتخاب
برخوردار شدند تا یک یا چندین دوره
درسی و یا کل ترم تحصیلی را تا 23
آوریل  2020لغو کنند؛ بدون اینکه
این اقدام تأثیری بر سوابق تحصیلی
آنها داشته باشد .این تصمیم اعالم
ً
شد که امتحانات نهایی باید دقیقا در
تاریخ  26آوریل برگزار شوند .همچنین
بر اساس تصمیمات اعالمشده80 ،
درصد نمره دانشجویان باید بر اساس
فعالیت آنها در طول ترم و  20درصد
بر اساس ارزیابی نهایی تعیین شود.،
بهعالوه سیستم نمرهدهی قبولی /ردی
میتوانست مورد استفاده قرار گیرد.
بیشتر اینکه دانشجویانی که قادر به
شرکت بهموقع در امتحانات آنالین
نیستند ،میتوانند در امتحان جایگزین
دیگری که بعدتر برگزار میشود،
شرکت کنند .بر اساس آنچه که اعالم
شد ،امتحان جامع دانشجویان دکتری

میتوانست به تعویق انداخته شود.
بهمنظور کاهش تقلبات در
امتحانات آنالین ،دانشگاه ملک
عبدالله در عربستان سعودی بیشتر از
امتحانات شفاهی استفاده کرده است.
اگرچه این روشی بسیار زمانبر برای
اساتید محسوب میشود ،اما از آنجا
که تعداد کالسهای این دانشگاه کم
است ،بکارگیری این روش در آن آسان
بوده است.
عربستان قصد دارد تا شیوههای
آموزش از راهدور را زیر نظر هیأتی
جدید آغاز کند تا به این اطمینانخاطر
دست یابد که کالسهای مجازی
تحت رویکردهای یادگیری آموزش از
راه دور این هیأت به فعالیت میپردازند
(دریکت.)2020 ،

دانشگاه علم و صنعت ملک عبداهلل
عربستان سعودی

دانشگاه پژوهشی علم و صنعت ملک
عبدالله ،در وبسایت دانشگاهی،
پرتالی را به کرون ا ویروس اختصاص

دانشگاه امارات متحده عربی

داده است تا درک بخش عمومی جامعه
را از ماهیت این ویروس و همچنین
تالشهای تحقیقاتی انجامشده در
مبارزه علیه پاندمی کوید 19افزایش
دهد .عالوهبراین ،تالش شده تا
آگاهیبخشی به تصمیمگیران ،وزیران،
پرسنل خطمقدم و همچنین دیگر
متخصصان مشغول به فعالیت در این
حوزه دنبال شود .این پرتال از سه
بخش تشکیل شده است:
الف) فعالیتهای مرتبط به تیم
پاسخگویی سریع :این تیم از گروهی
از متخصصان عضو هیأت علمی
دانشگاه تشکیل شده که از طریق
قابلیتهای علمیاشان در طیف
وسیعی از حوزههای پژوهشی از جمله
ژنومشناسی ،یادگیری ماشین ،علوم
دریایی و غیره با دیگر دانشمندان و
مهندسان در سرتاسر جهان همکاری
دارند تا به پاسخگویی بهتر در برابر
این پاندمی کمک کنند .تمرکز این تیم
همکاری و حمایت از نظام سالمت
عربستان سعودی ،در مبارزه علیه
شیوع این ویروس است .بهینه کردن
تستهای کرونا ویروس ،نظارت

به پیشرفت دیگر آزمایشگاههای همچون برگزاری دورههای آموزشی
دانشگاهی و بیوتکنولوژی جهان ،آنالین و دورکاری پرسنل دانشگاهی را
همکاری با دانشگاه آکسفورد ،توسعه آغاز کرده است.
پلتفرمهای تشخیصی ،ارائة تحلیل  .1-2امارات متحده عربی
ژنوم ویروس کرونا ،توسعه ابزارهای از همان ابتدا ،ایاالت متحده عربی با
موثر در ردیابی شیوع و تکامل ویروس اتخاذ اقدامات ایمنی ،از جمله تعطیلی
مدارس و دانشگاهها ،لغو رویدادهای
از جمله اقدامات این تیم بودهاند.
ب) همکاری دانشگاه با کارگروهی عمومی ،منع ورود به کشور ،اقدامات
جهانی بهنام کارگروه جهتیاب پیشگیرانه توسط فروشگاههای غذایی،
کوید :این کارگروه از متخصصان ضدعفونی در سرتاسر کشور ،و
علم و فناوری از سرتاسر جهان در دورکاری کارمندان (سی.ان.بی.سی،
حوزههایی چون علم دادهها ،اقتصاد )2020 ،عملکرد موفقی را در مهار
روزنامهنگاری ،سیاستگذاری عمومی بیماری همهگیر داشته است.
در میان کشورهای عربی ،امارات
و رسانه تشکیل شده و متعهد به انتشار
سریع دادهها و اطالعات مرتبط و متحده عربی از نظر سرعت اینترنت در
کاربردی درباره پاندمی و پاسخگویی رتبه نخست قرار دارد  .همچنین بر اساس
هوشمندانه به آن است .درواقع این رتبهبندی ارائهشده توسط وبسایتی که
کارگروه نقشه راه معتبر فراهم میآورد به بررسی سرعت اینترنت در کشورها
تا نشان دهد که از لحاظ وضعیت اختصاص دارد ،عراق ،یمن ،الجزایر و
شیوع بیماری ،ظرفیت نظام سالمت ،سودان در پایینترین سطح این رتبهبندی
تأثیر مداخالت حکومتی و تأثیرات جای گرفتهاند .در پاسخ به کوید ،19
اقتصادی و اجتماعی پاندمی در سطح همه دانشگاههای امارات متحده عربی به
محلی و جهانی در کجا قرار داریم و به برگزاری دورههای آموزشی آنالین روی
توسو میرویم .3 .دانشگاه آوردهاند (سازمان دانش و توسعه منابع
کدام سم 
نیز در پاسخ به کرونا ویروس ،اقداماتی انسانی  .)2020 ،ازاینرو ،دانشگاه زاید
نحوه مواجهه نظام آموزش عالی کشورهای منطقه MENA
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از نرمافزار ادوبی کانکت ،دانشگاههای
شارجه و امارات متحده عربی از سامانه
بلک-برد ،و دانشگاه هریوت-وات
دوبی از ابزار یادگیری مجازی ،بهنام
ویژن بهره گرفتهاند (دانشگاه امارات
متحده عربی .)2020 ،دانشگاه
هوشمند حمدانبنمحمد آل مکتوم
اولین دانشگاه الکترونیکی در امارات
متحده عربی است که از فوریه 2009
شروع به فعالیت کرده است و تجربه
گستردهای در ارائة محتوای آنالین دارد
(دانشگاه حمدانبنمحمد آل مکتوم،
2020الف)؛ بنابراین با شروع بحران
کوید  ،19این دانشگاه به دیگر نهادهای
آموزشعالی امارات متحده در اجرای
کالسهای آنالین کمک کرده است و
مربیان و استادان دانشگاههای امارات
متحده عربی در دورههای آموزشی
برگزار شده توسط این دانشگاه درباره
چگونگی ارائة موثر محتوای آنالین در
نهادهای آموزشعالی شرکت کردهاند
(دانشگاه حمدانبنمحمد آل مکتوم،
2020ب).
دانشگاههای امارات متحده عربی
نحوه مواجهه نظام آموزش عالی کشورهای منطقه MENA

با بحران ویروس کرونا

بهطور منحصربهفردی به درگیرکردن
دانشجویان و تقویت مشارکت آنها
در بحثهای تعاملی (خواه بهطور
همزمان از طریق ابزارهای تماس
اینترنتی و یا بهطور غیرهمزمانی از طریق
انجمنهای گفتوگو و یا دیگر ابزارها)
ادامه میدهند .اما هنوز مشخص نیست
که آیا این سیر تکاملی در پداگوژی
دیجیتالی قرار است بقایی دائمی داشته
باشد ،یا آنکه با ریشهکن شدن کرونا
مرجوع یا تضعیف خواهد شد.
 .1-3عمان

دانشگاه خاورمیانه عمان ،یکی از
مؤسسات آموزشعالی مهم این کشور
ش از  4500دانشجوی
است که بی 
بومی و بینالمللی دارد .با گذار به
وضعیت آموزش آنالین ،دانشگاه از
این مدل آموزشی استفاده کرده است:
 .1ارائه مطالب آموزشی آنالین از
طریق پلتفرمهای مایکروسافت تیم
یا ام .اس لکچر نوت انجام میشود.
در هنگام برگزاری این جلسات آنالین،
توضیحات تفصیلی درباره موضوع ارائه
میشوند و دانشجویان از فرصت طرح
سواالت خود برخوردارند .همزمان،

این جلسات آنالین ضبط شده و از
طریق پلتفرم آموزشی (یعنی نرمافزار
مودل ) در اختیار دانشجویان گذاشته
ِ
میشوند .این جلسات ضبط شده امکان
پیگیری مباحث را برای دانشجویانی که
قادر به شرکت در دورههای آموزشی
آنالین همزمان نبودند ،فراهم میآورد.
اما برخی از مواقع ،دانلود کامل این
جلسات آموزشی بهخاطر دسترسی
به حجم اینترنتی محدود دشوار بود.
ازاینرو ،از صداگذاری بر روی
اسالیدهای پاورپوینت استفاده شد تا
درباره هر اسالید آموزشی ،راهنمایی
کافی ارائه شود .مزیت کلیدی این
روش این است که سایز فایل کم است
و دانلود آن راحتتر خواهد بود .زمان
برگزاری جلسات از انعطافپذیری و
پویایی الزم برخوردار است تا بسته به
موقعیت اساتید و دانشجویان تنطیم شود
و شبکه اجتماعی دانشگاه نقش مهمی را
در تعیین زمان برگزاری جلسات آنالین
بر عهده دارد.
الزم به ذکر است که این دانشگاه،
از ده سال پیش ،واحدی تحت عنوان

«مرکز عملیات دانشگاهی » را
تشکیل داده بود که مسئولیت فراهم
آوردن کارگاهها ،برنامهها ،وبینارها و
پلتفرمهای آموزشی مناسب برای
تقویت عملیات اداری و دانشگاهی
در دانشگاه خاورمیانه عمان را بر
عهده داشت .پس از شروع همهگیری
کوید  ،19این واحد ،برنامهای گسترده
برای حمایت از پرسنل دانشگاهی
در سازماندهی ابزارها و ارائه مطالب
آنالین-خواه به صورت یادگیری
همزمان یا غیر همزمان  -در این دوران
ارائه کرده است.

 .1-4بحرین

دانشگاهها و موسسات آموزشعالی
بحرین در همکاری با شرکتهای حوزه
ارتباطات و فناوری ،تداوم آموزش دراین
دوران را محقق کردهاند.
عالوهبر راهاندازی پرتال آموزشی
الکترونیکی توسط وزارت آموزش و
مرجع حکومت الکترونیکی بحرین،
از کانالهای تلویزیونی نیز برای
پخش برنامههای آموزشی استفاده
شد .همچنین وزارت آموزش بحرین
از خدمات آنالین و اپلیکیشنهای
بسیاری استفاده کرده تا ارتباطی دو
سویه میان دانشجویان و اساتید برقرار
کند .شرکت ارتباطات بحرین و شرکت
زین بحرین تالش کردهاند تا خدمات

آموزشی آنالین را بدون دریافت هیچ
گونه هزینه-ای در اختیار دانشجویان
و دانشآموزان بحرینی قرار دهند (گروه
کسبوکار اکسفورد .)2020 ،bدولت
بحرین و برخی از بازیگران بخش
خصوصی نقش مهمی را در توسعه
و تداوم آموزش الکترونیک در دوران
پاندمی بر عهده داشتهاند.

پردیس و کالسهای درس؛  .5کاهش
مدت زمان کالسهای درسی؛ .6
دستور به ترک سریع محیط دانشگاه
پس از اتمام کالس ؛  .7استفاده از
نرمافزارهای شبیهساز بهمنظور تکمیل
کالسهای عملی برخی از رشتهها؛ .8
ک نفره برای
فراهمآوردن خابگاههای ت 
دانشجویان و اعضایهیأت علمی.

بحرین زمان بازگشت به پردیسهای
دانشگاهی را از ماه سپتامبر اعالم
کرده است .دانشگاه آمریکایی بحرین،
دستورالعملی را برای بازگشایی منتشر
کرده (دانشگاه امریکایی بحرین،
)2020؛ که از اجرای اقدامات زیر
برای حفظ سالمت اعضا در پردیس
دانشگاه خبر میدهد:
 .1بکارگیری نظام آموزشی دوگانه-
یعنی پخش همزمان کالسهای درس
حضوری بهطور آنالین از سامانههای
یادگیری دانشگاه ؛ بنابراین دانشجویان
بحرینی از حق انتخاب حضور فیزیکی
در کالس درس یا ادامه تحصیل از
راه دور برخوردار خواهند بود؛ .2
کاهش تعداد دانشجویان شرکتکننده
در کالسهای درس حضوری؛ .3
رعایت فاصلهگذاری اجتماعی دو
متری در محیطهای دانشگاهی؛ .4
اجباری بودن استفاده از ماسک در

دانشگاه جرجتاون قطر تصمیم نهایی
را درباره استفاده یا عدم استفاده از
نرمافزارهای نظارتی در هنگام برگزاری
آزمونهای آنالین دانشگاهها بر عهده
خود دانشجویان قرار داد .احمد دالل،
مدیر این دانشگاه گفت« :تنها زمانی
که همه دانشجویان موافق بودند ،ما
تصمیم به استفاده از این نرمافزارهای
نظارتی خواهیم گرفت» (الفنار،c
 .)2020با موافقت دانشجویان،
امتحانات نهایی دانشگاههای قطر
بهطور آنالین برگزار شد ،و برای
جلوگیری از تقلب در امتحانات ،از
اساتید خواسته شد تا از گزینههای
جایگزین برگزاری امتحانات شفاهی
یا طرح سواالتی که نیازمند تأمل یا
بازاندیشی فکری دانشجویان بودند،
استفاده کنند.
مؤسسه تحقیقاتی قطر که بخشی
از دانشگاه حامد بن خلیفه است
در همکاری با وزارت بهداشت و
بهمنظور کاستن از فشار سیستم
پزشکی و بهداشتی کشور ،اپلیکیشن
خودارزیابی آنالینی را راهاندازی کرده
که کاربران را از عالئم بیماری کوید
 19مطلع کرده و درباره زمان مناسب
مطالبه کمکهای پزشکی ،توصیههایی
به آنها ارائه میکند (گروه کسبوکار
آکسفورد.)2020 ،

دانشگاه آمریکایی بحرین

 .1-5قطر
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دانشجویان اجازه پوشیدن ماسک و کنند ،این اقدام میتواند به ذخیره منابع
 .2کشورهای جنگزده و ضعیف
در کشورهای جنگزدهای مانند دستکش در محل برگزاری امتحانات را قابلتوجهی برای دانشگاههای مصری
بینجامد.
یمن و لیبی ،مقامات آموزشی بهخاطر ندهیم (الفنار.)2020 ،i
دانشگاه بریتانیایی در قاهره
فقدان زیرساختهای الزم ،در نهایت  .2-1مصر
این حقیقت را پذیرفتهاند که چارهای در تاریخ  29مارس ،مصر ،پر در مدت تعطیلی ،دانشگاههای
جز تعطیلی کامل دانشگاههایشان جمعیتترین کشور خاورمیانه ،از  36خصوصی سرشناس گامهایی در جهت
ندارند .عالوهبر مشکالت جنگ و جانباخته و  579مورد ابتال به کرونا اجرای آموزش آنالین برداشتهاند؛
فقدان زیر-ساختهای مناسب ،خبر داد (سازمان جهانی بهداشت ،بهطور-مثال ،دانشگاه بریتانیایی
تبعیضات جنسیتی در این کشورها  .)2020مشابه دیگر کشورهای عربی ،در قاهره ،آموزش الکترونیکی را از
را باید بهعنوان دیگر عامل مهم در مصر بهطور موقت دانشگاهها و دیگر طریق بکارگیری مودل  ،مایکروسافت
ناکارآمدی گذار به آموزش آنالین در نهادهای آموزشی خود را تعطیل کرد ِکلسنوتز  ،و نرمافزار مایکروسافت
نظر گرفت؛ بنا بهگفته یکی از اساتید (اهرام2020 ،؛ رویترز .)2020 ،تیمز ارائه کرده است .در واقع ،پس
دانشگاه حجه در یمن ،دختران یمنی بهطور کلی ،مصر  3/1میلیون نفر از اعالم دستور حکومتی برای تعطیلی
بهطور کلی بهخاطر مسائل عرفی و دانشجو در  28دانشگاه دولتی و  25دانشگاهها ،دانشگاه بریتانیایی در
قاهره اعالم کرد که اگرچه کالسهای
سنتی ،از حضور در گروههای واتزاپ دانشگاه خصوصیاش دارد.
استراتژیهای آموزشی نظام درس حضوری در پردیس دانشگاه
و دیگر ابزارهای ارتباطی که گاهی در
دورههای آموزشی آنالین مورد استفاده آموزشعالی مصر در دوران پاندمی برگزار نخواهند شد ،اما روند آموزش
قرار میگیرند ،خودداری میکنند و در طیف وسیعی قرار میگیرند :ارسال و یادگیری بهطور آنالین ادامه خواهد
بسیاری هم دسترسی به گوشیهای مطالب آموزشی از طریق واتساپ ،یافت .پرسنل دانشگاهی ،دستیاران
هوشمند ندارند (الفنار .)2020 ،eاستفاده از نسخه رایگان زوم برای آموزشی و مدیریت وارد پردیس
بنابراین گذار به یادگیری آنالین برگزاری کالسهای  40دقیقهای ،دانشگاه و دفاتر کاری خود خواهند
میتواند شکاف جنسیتی حاکم بر این ارسال تکالیف و مطالب پیشنهادی شد ،چراکه اینکار برای اطمینانیافتن
منطقه را در دسترسی به آموزش تشدید از طریق ایمیل و گاهی هم بکارگیری از تداوم آموزش بهنحو آنالین ،ضروری
کند .در الجزایر هم بهخاطر اینترنت سامانههای مدیریت یادگیری مناسب .است .برای رویدادهایی مانند برگزاری
ضعیف و عدم دسترسی گسترده به بنابراین قابلیتها و فرصتهای سخنرانیها ،ارائة مطالب آموزشی
ً
عمال آموزشی آنالین در مصر بسیار متنوع یا مالقات اساتید با دانشجویان که
لپتاب و گوشیهای هوشمند،
دانشجویان از ادامه دادن به تحصیالت و همچنین نابرابر بودهاند؛ اما فرصت پیش از شروع بحران برنامهریزی
یادگیری از یکدیگر و تقویت محتوا شده بود ،مدیران و دستیاران آموزشی
خود از طریق آنالین بازماندهاند.
• در سوریه ،اعضای هیأت علمی و ابزارهای دیجیتالی وجود دارد .بهطور آنالین حاضر خواهند بود؛
ً
از مقامات آموزشعالی این کشور عالوتا برخی از شرکتهای ارائه اما آزمایشگاهها یا برگزاری جلسات
درخواست کردهاند تا برای جلوگیری دهنده خدمات آموزشی مانند پیرسن ،عملی که نیازمند حضور دانشجویان
ی است ،به پس از
از احتمال تقلب ،حتی زدن ماسک را مکگروهیل ،کورسرا ،و سایت در پردیس دانشگاه 
در مدت برگزاری امتحانات حضوری ِا ِدکس یا مایکروسافت تیمز در این بازگشایی دوباره دانشگاه موکول خواهد
ممنوع کنند .این تصمیم پس از رایزنی دوران برخی از خدمات و دورههای شد.
در برنامه آموزشی آنالین دانشگاه،
با سازمان بهداشت جهانی گرفته شد .آموزشی آنالین خود را بهطور رایگان
عماد العزب ،وزیر آموزش و پروش در اختیار دانشجویان مصری قرار نکات زیر به دانشجویان یادآوری
سوریه در کنفرانس خبری روز  16داده بودند ،بنابراین اگر دانشگاهها شد .1 :مطلع باشید که این یک
ژوئن گفت« :معلوم شد که پوشیدن بتوانند به دانشجویان گواهی معتبری تعطیالت نیست .2 .به پیامی که از
ماسک اثر محافظتی در برابر ویروس برای این دورههای رایگان که توسط طریق سامانه یادگیری برای شما ارسال
ً
ندارد ،بنابراین ما تصمیم گرفتیم که به ادکس یا کورسرا ارائه میشوند اعطا میشود ،فورا پاسخ دهید .3 .مطالب
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آموزشی و تمرینات قرار گرفته بر روی
سامانه را تکمیل کنید .4 .تمامی
تکالیف تعیینشده را بهموقع و بهطور
الکترونیک ارائه کنید .5 .اگر سوالی
درباره مطالب قرارگرفته شده در سامانه
داشتید ،با تیم پشتیبانی صحبت کنید.
ً
 .6وب-سایت دانشگاه را مرتبا چک
کنید تا از خبرهای تکمیلی بیشتر
مطلع شوید (دانشگاه بریتانیایی در
قاهره .)2020 ،همچنین از پرسنل
دانشگاهی خواسته شد تا  .1همگی
بر اساس دستور العمل رئیس و مدیر
دپارتمان ،که باید به تمام اعضا ایمیلی
در رابطه با ترتیبات تعیینشده برای
مدت تعطیلی ارسال میکرد ،اقدام
ً
کنند .2 .فورا با دانشآموزانی که در
دوره شرکت کرده بودند ارتباط یافته
و آنچه را که آنها موظف به انجامش
هستند را اعالم کنند .3 .ارتباطی
منظم با دانشجویان ،خواه به طور
فردی یا گروهی داشته باشند .4 .هر
کجا که مناسب بود ،تمرینات درسی،
درسهای کاربردی ،مطالب آموزشی
و سخنرانی [درسی] اضافیتری را
در سامانه یادگیری که دانشجویان
موظف به انجام آن هستند ،قرار دهند
ت پوشش و
و به تقویت مطالب تح 
آموزش تعاملی الکترونیکی کمک
ً
کنند .عالوتا این نکته اعالم شد که
در صورت تمدید تعطیلیها ،دانشگاه
بریتانیایی استمرار دورههای آموزش و
یادگیری آنالین را در برنامهریزی خود
قرار داده است.
دانشگاه امریکایی در قاهره

پس از اینکه رئیس دانشگاه امریکایی
در قاهره تمام اساتید را از تعلیق
کالسهای درس حضوری و آغاز
تعطیالت بهاره زودهنگام و همچنین از
شروع دورههای آنالین مطلع کرد ،فقط
فرصت محدود یکهفتهای برای تبدیل

و تطابق برنامههای درسی معمول با
مقتضیات آموزش آنالین وجود داشت.
البته دانشگاه امریکایی در قاهره از قبل
از زیرساختهای فنی الزم برای ارائه
این نوع آموزش برخوردار بود.
این دانشگاه گامهای متعددی
را برای گذار از کالسهای درسی
حضوری به کالسهای آنالین برداشته
است (دانشگاه آمریکایی در قاهره،
 .)2020برخی از ابزارهای استفاده
شده توسط این دانشگاه در ارائة
کالسهای آنالین عبارتند از بلکبرد،
مودل ،ایمیل ،و نرمافزار زوم .برخی
از این ابزارها قبل از شروع بحران
هم بهخوبی شناخته شده بودند ،اما
شیوع بحران کرونا ،اجراییسازی این
برنامهها را تسریع کرده است (کرفورد
و همکاران  .)2020 ،افزون بر این،
دانشگاه امریکایی درقاهره ده پروژه
تحقیقاتی برجسته را که معطوف به
اثرگذاری بر پاندمی کوید  19هستند،
شناسایی و در قالب کمکهزینه
تحصیلی به تأمین مالی آنها پرداخته
است ،و با این اقدام در راستای نوآوری
و تحقیقات علمی در مبازره علیه این
پاندمی مشارکت کرده است (دانشگاه
امریکایی در قاهره2020،ب).
بهمنظور کاهش احتمال تقلب
در امتحانات آنالین ،این دانشگاه
از وبکم و نرم افزار قفل مرورگر
استفاده کرده است که همانطور که
گفته شد از جستجوگر وب و دیگر
کارکردهای آن در هنگام برگزاری آزمون
جلوگیری می-کند .اما بنا به گفتهحب
عبدالرحمن ،مدیر دانشگاه امریکایی
در قاهره« ،دانشجویان به این مسئله
اعتراض کردند .ما دغدغههای آنها
را درک میکنیم و ازاینرو ،استفاده
از روشهای جایگزین دیگری مانند
ارزیابی پروژه-های آخر ترم را در

نظر گرفتهایم» (الفنارب .)2020 ،در
آزمونهای آنالین ،اساتید این دانشگاه
تا حد زیادی از امتحانات «کتاب باز
» استفاده کر دهاند ،زیرا در این نوع
امتحانات دانشجویان باید نشان دهند
که مطالب ارائه-شده را بهخوبی درک
کردهاند (الفنار.)2020 ،h
دانشگاه اسیوط

ً
اخیرا دانشگاههای دولتی مصر،
از جمله دانشگاههای اسیوط،
َ
عینالشمس ،کفرالشیخ ،حلوان ،سوئز
و قاهره ،در نخستین گام برای گذار
نظام آموزشعالی کشور به سمت
نظام دانشگاهی دیجیتالی هوشمند
از کتابهای الکترونیکی هوشمند
بهجای کتابهای درسی چاپشده
استفاده میکنند .گذار به سمت نظام
دانشگاهی جدید در س ه مرحله انجام
میشود .1 :ارائه مطالب درسی بر روی
سیدیها بهجای کتابهای چاپی
(گام نخست که در حالحاضر در
مرحله اجرایی شدن قرار دارد) .2 .این
مطالب درسی در سایت دانشگاهی
بارگذاری خواهند شد .و  .3این برنامه
درسی به دورههای آموزشی تعاملی
میان اساتید و دانشجویان تبدیل
خواهد شد .فایلهای دیجیتالی کتاب
(ایبوک) بار اقتصادی دانشگاهها و
دانشجویان را ،البته به شرط در اختیار
داشتن ابزارهای موردنیاز ،تا حد زیادی
کاهش دادهاند و راه مناسبی برای مقابله
با مافیای کتابهای چاپی در این
کشور بودهاند.
دانشگاههای بزرگ دولتی در مصر،
همانند دانشگاه قاهره و اسکندریه ،تا
حدی بهخاطر تعداد باالی دانشجویان
(وزارت آموزشعالی و تحقیقات
علمی  ،)2014 ،و تا حدی هم بهخاطر
میزان دسترسی به شبکه اینترنت (و
همچنین مشکالت مربوط به اتصاالت
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اینترنتی) و یا نرمافزار و سختافزار
مناسب با مشکالتی در اجرای آموزش
آنالین مواجهه بودهاند.
ً
حدودا یکماه پس از تعطیلی
مدارس و دانشگاهها ،مقامات
آموزشعالی مصر از لغو امتحانات
نهایی ترم دوم دانشگاهها خبر دادند.
شورای عالی دانشگاهها ،سازمانی
دولتی که مسئول تعیین سیاستهای
دانشگاهی در مصر است ،اعالم کرد
که تمامی امتحانات در دانشگاههای
مختلف لغو شده ،و در عوض ارائة
مقاله پژوهشی یا شرکت در آزمون
آنالین بهعنوان گزینههای جایگزین در
نظر گرفته شدهاند .بر اساس بیانیه این
شورا ،مقاالت پژوهشی باید برنامه و
رئوس درسی آموزش داده شده در طول
ترم دوم را در برگیرند؛ اما این اجازه به
دانشگاهها داده شد تا قوانین مشخص
خودشان را برای ارزیابی و تأیید
این مقاالت در نظر گیرند .برگزاری
آزمونهای آنالین محدود به موسسات
دانشگاهی و برنامههای مطالعاتی
خواهد بود که از زیرساخت فنی
موردنیاز برای اجرای چنین آزمون-
هایی برخوردارند .بدون اینکه نمرات
کلی دانشجویان در اثر بحران کرونا
تحتتأثیر قرار داده شود ،از قانون رد یا
قبولی برای آزمونهای آنالین و مقاالت
پژوهشی استفاده خواهد شد .دورههای
آموزشی عملی نیز از آغاز سال
تحصیلی آتی از سر گرفته خواهند شد.
در این بین ،زمان برگزاری امتحانات
دانشجویان سال آخر تا بازگشایی
دوباره دانشگاهها به تعویق خواهد افتاد
(اخبار جهان دانشگاهی.)2020 ،
در مصر بازگشایی دانشگاهها به
پاییز موکول شده است .ولی با این
وجود ،دانشگاه امریکایی در قاهره
برنامههایی احتمالی در نظر گرفته تا
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ترم پاییز را به بخشهای کوتاهتر شش
هفتهای تقسیم کند تا اینکه چابکی
بیشتری را برای حرکت کردن در میان
برنامه های آموزشی حضوری و آنالین،
بسته به وضعیت پاندمی داشته باشد.
بکارگیری اقدامات احتیاطی و
پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع
ویروس در محیطهای دانشگاهی
که تعداد زیادی از افراد در آن حضور
دارند ،امری بس دشوار است .دانشگاه
امریکایی بیروت قصد دارد تا از
اول سپتامبر ترم پاییزه را شروع کند
و آموزش ترکیبی (یعنی دورههای
آنالین و حضوری) را ارائه دهد.
وزیر آموزشعالی مصر اعالم کرده
که سیستم آموزشی ترکیبی ،یعنی
آموزش حضوری بههمراه یادگیری
آنالین بهطور ثابت و همیشگی از
سال تحصیلی آینده مورد استفاده
قرار خواهند گرفت .برنامه پیشنهادی
این است که  60درصد آموزش به-
صورت حضوری ،و  40درصد هم
به آموزش آنالین اختصاص یابد50 .
درصد آموزش آنالین به رشتههای
تحصیلی نظری اختصاص خواهد
یافت .همانطور که گفته شد ،این
سیستم آموزشی ثابت و همیشگی
خواهد بود و در دوران پساکرونایی هم
ادامه خواهد یافت (الفنار.)2020 ،G
 .2-2لبنان

تشدید بحران اقتصادی لبنان در اثر
بحران کوید  ،19استطاعت مالی
دانشجویان و دانشگاههای لبنانی را
در تأمین هزینهها بهشدت کاهش
داده است .بسیاری از دانشجویان
با آنالین شدن دانشگاهها خواستار
کاهش شهریههای دانشگاهی شدهاند،
اما بسیاری از این موسسات با این
درخواست مخالفت کرده و چنین
استدالل کردهاند که درواقع انتقال

به دورههای آموزشی آنالین و خرید
مجوز برای برخی از اپلیکیشنها
برای آنها پر هزینهتر از قبل بوده است.
بحران اقتصادی آغا ز شده از سال
 ،2015بحرانهای سیاسی و اکنون
بحران کرونا ،طبقه متوسط لبنان را که
بهطور سنتی متقاضی آموزشعالی
بوده بهشدت آسیبپذیر کردهاند .این
بحرانها تأثیر منفی بر قدرت مالی
خانوارهای طبقه متوسط در تأمین
هزینههای مربوط به حوزه آموزش
داشته است .برخی از دانشگاههای
لبنان درخواست دریافت شهریه
دالری از دانشجویانشان داشتند
و محدودیتهای بسیاری را برای
دانشجویانی که شهریهها را بهموقع
پرداخت نمیکنند ،قرار دادهاند .در
پاسخ به بحران اقتصادی بهوجودآمده،
دانشگاههای لبنان اقداماتی ریاضتی
همانند کاهش بودجه ،تعدیل نیرو،
ت نگاه داشتن حقوقهای پرداختی،
ثاب 
ممانعت استفاده از تسهیالت و
تجهیزات دانشگاهی را بهکار گرفتهاند.
تخمین زده میشود که %60
دانشجویان در لبنان در دانشگاههای
خصوصی مشغول به تحصیلاند.
حتی دانشجویان دانشگاههای
دولتی لبنان هم مجبور به پرداخت
هزینههای مربوط به حملونقل و یا
خابگاه و غیره هستند .انتظار میرود
که با بیارزش شدن پول ملی لبنان
و کاهش استطاعت مالی خانوارها
در تأمین مالی هزینههای آموزش ،با
کاهش قابلتوجه نرخ ثبتنام و کیفیت
آموزش دانشگاهها مواجهه باشیم.
پیشبینی میشود که دانشجویانی که
از طریق وامهای تحصیلی به آموزش
ادامه میدهند دیگر قادر به انجام این
کار نباشند ،چون-که بیشتر بانکها
اعطای این وامها را متوقف کردهاند

و دانشجویان راهی برای بازپرداخت
وامهای فعلی و گرفتن وامهای جدید
ندارند .اما از سوی دیگر با توجه به
شرایط پیشآمده ،ممکن است که نهتنها
نرخ ثبتنام دانشگاه-های لبنان کاهش
نیابد ،بلکه بنا به چند دلیل افزایش
هم داشته باشد .اول اینکه بسیاری
از دانشجویان لبنانی که در خارج از
کشور مشغول به تحصیل هستند،
ممکن است مجبور به بازگشت به
لبنان و ادامه تحصیل در دانشگاههای
لبنان شوند .همچنین افزایش قدرت
دالر آمریکا به پوند لبنان ،این کشور
را به مقصدی مقرونبه-صرفه برای
دانشجویان خارجی تبدیل خواهد
کرد .عالوه بر اینها ،با توجه به افزایش
بیکاری در لبنان ،بسیاری از افراد
ممکن است ادامه تحصیل در دانشگاه
را به بیکار ماندن ترجیح دهند.
گفته میشود که شرکت
مایکروسافت ،نرمافزار میکرسافت
تیمز را بهطور رایگان در اختیار
دانشآموزان و دانشجویان لبنانی قرار
داده است .مایکروسافت تیمز نهتنها
سامانه مدیریت یادگیری ،بلکه ابزار
تعاملی مؤثری است که ارتباط میان
دانشجویان و اساتید و همچنین انتقال
فایلهای آموزشی را فراهم میآورد.
در لبنان ،دانشگاه سنتژوزف
بهخاطر پاندمی ،قوانین سفت و
سخت قبلی خود را که آموزش از راه
دور را چندان به رسمیت نمیشناخت،
تغییر داده و این اجازه را به اساتید خود
داده تا آزمونهای آخر ترم را بهطور
آنالین برگزار کنند یا اینکه به جای
آزمون ،پروژههای کالسی دیگری را
برای دانشجویانشان در نظر گیرند.
با وجود این انعطافپذیری نهادی،
بسیاری از اساتید که با آموزش آنالین
نامأنوساند ،هنوز آزمونهای نهایی

ترم را بهطور حضوری در سالنهای
بزرگ دانشگاه با حفظ فاصلهگذاری
اجتماعی برگزار میکنند .قرار است از
 25ماه می ،دانشجویان سال آخر در
کالسهای درسی حاضر شوند ،مابقی
دانشجویان هم از  8ژوئن به دانشگاه
باز خواهند گشت .اما پس از بازگشایی
دانشگاهها ،سخنرانیهای بزرگ لغو
شده ،زمان برگزاری کالسها بهنحوی
برنامهریزی خواهد شد که تعداد کمی
از دانشجویان بهطور همزمان در
محیط دانشگاه حاضر باشند ،پس از
برگزاری هر کالس ،ضدعفونی انجام
خواهد شد و پوشیدن ماسک پزشکی
اجباری خواهد بود (الفنار.)2020 ،c
همچنین ،در دانشگاه سنتژوزف
بیروت ،دانشجویانی که وارد هر یک
از هشت پردیس این دانشگاه شوند،
بایستی نام و اطالعات تماسشان را ثبت
کنند تا اینکه در هنگام شیوع پاندمی در
محیط دانشگاه ،قابل شناسایی باشند.
دانشگاه لبنان که تنها دانشگاه
دولتی در لبنان است تمام 82000
دانشجوی این دانشگاه را ملزم به
شرکت در امتحانات نهایی حضوری
کرده است .این دانشگاه با بازگشایی
کالسها ،آنها را اغلب ضدعفونی
میکند ،فاصله-گذاری اجتماعی را
در حین امتحانات رعایت میکند،
استفاده از ماسک را اجباری کرده و
اقدام دیگری که برای جلوگیری از
شیوع این ویروس اتخاذ کرده این بوده
که مدت استاندارد امتحانات نهایی
را از دو ساعت به یک-ساعت و نیم
کاهش داده است (الفنار.)2020 ،i

 .2-3اردن

برای جلوگیری از گسترش این
ویروس ،بالفاصله مرزهای زمینی،
هوایی و دریایی اردن بسته شد ،و
اقدامات کنترلی شدیدی از جمله

برقراری حکومت نظامی (روزنامه
گاردین ،)2020 ،تعطیلی مدارس و
دانشگاهها (روزنامه الشرق االوسط،
 ،)2020و برگزاری کالسهای درسی
به شیوة آنالین (روزنامه خبرنی،
 )2020اجرا شدند.
برخی از دانشگاههای اردن از
اسکایپ برای پخش زنده سخنرانیهای
اساتید ،و همچنین نرمافزارهای گوگل
کلسروم ،مودل و فیسبوک استفاده
کردند (دانشگاه آلالبیت .)2020 ،
نامحتمل به نظر میرسد که
دانشگاههای اردن قادر به مشارکت در
آموزش و توسعه دورههای آنالین با
آن سرعتی که در شرایط فعلی بحران
کرونا مورد نیاز است ،باشند .بنابراین
علیرغم تالشهای صورتگرفته،
احتمال کاهش کیفیت یادگیری در
کوتاه مدت وجود دارد (کرفورد و
همکاران.)2020 ،

 .2-4تونس

دانشگاه مجازی تونس پلتفرم ،آیتی
و ظرفیت آموزشی خودش را در اختیار
دیگر دانشگاههای تونس قرار داد تا
به آنها در گذار به دورههای آموزشی
آنالین کمک کند.
وزارت آموزشعالی و تحقیقات
علمی تونس تحت پروژه جاری
«آموزش دانشگاهی برای پروژه
اشتغال» ،بودجه-ای را برای تأمین
مالی بخش یادگیری از راه دور نهادهای
آموزشعالی اختصاص داده است.
دانشگاه دولتی کارتاژ تونس از
دانشجویان خواسته بهجای شرکت
در دورهها و امتحانات حضوری،
پروژههای پژوهشی نظری را ارائه
دهند .دانشگاه المنستیر با  20هزار
دانشجو برنامهای ترتیب داده تا نیمی از
دانشجویان در ماه ژوئن ،و نیمی دیگر
در ماه ژوئیه در کالسها و امتحانات
نحوه مواجهه نظام آموزش عالی کشورهای منطقه MENA
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درسی حضور یابند .پس از بازگشایی
کالسها ،از نیمی از دانشجویان که
قرار بود بهطور حضوری در دانشگاه
حاضر شوند تست کرونا گرفته شد
که پاسخ تست هیچ یک از آنها مثبت
نبود.

 .2-5فلسطین
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بدنبال اعالم وضعیت اورژانسی سی
روزه توسط محمود عباس در کرانه
باختری و نوار غزه ،تمامی دانشکدهها
و دانشگاههای فلسطینی تعطیل شدند.
وزیر آموزشعالی و تحقیقات علمی از
تمامی دانشگاهها درخواست کرد تا از
چهاردهم مارس برگزاری کالسهای
آنالین آموزشی را آغاز کنند .دانشگاهها
قصد دارند تا در این مدت ،از
استراتژیهایی مثل یادگیری ترکیبی،
کالسهای مجازی ،و همچنین از
برنامههای کاربردی مختلف نظیر زوم
و گوگل هنگآوتس استفاده کنند.
سرعت پایین اینترنت ،عدم دسترسی
به ابزارهای دیجیتال مثل لپتاب و یا
تبلت از جمله مشکالت شایع در
کرانة باختری و نوار غزه بوده است؛
اما دانشجویان و نهادهای آموزشی
فلسطینی سعی کردهاند با پاسخگویی
خالقانه از جمله تشکیل گروههای
واتزاپ و به اشتراکگذاری مطالب
درسی از طریق تلفنهمراه تا اندازهای
بر این مشکالت فائق آیند.
بهدلیل جنگ و درگیریهای
نظامی ،عدم دسترسی به محیط دانشگاه
تجربة جدیدی برای اکثر دانشجویان و
اساتید فلسطینی محسوب نمیشود.
با شروع پاندمی ،دانشگاه بیرزیت از
پرتال آموزشی آنالینش بهنام ریتاج
استفاده کرد که برای نخستین بار در
سال  2002در طول دوران انتفاضة دوم
راهاندازی شده بود .همچنین بهطور
رسمی از نرمافزارهای زوم یا بیگ بلو
نحوه مواجهه نظام آموزش عالی کشورهای منطقه MENA
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باتن نیز برای آموزش از را ه دور بهره
گرفت .این دانشگاه تالش کرد تا با
سرمایهگذاری در تقویت ظرفیتهای
فنی و تشکیل کمیتههای دانشگاهی،
تجربة یادگیری آنالین را بهبود و
تقویت بخشد .ارزیابی دورههای
آموزشی آنالین از طریق سیستم
قبولی اورژانسی /ردی اورژانسی انجام
شد؛ به-طوریکه اگر دانشجویان قادر
به کسب حداقل پیشنیازهای دوره
نبودند ،در ردیف ردی اورژانسی قرار
میگرفتند که این بدان معناست که
دانشجو میتواند این دوره را در ترمهای
تحصیلی آتی از سر گیرد بدون اینکه
نیازی به پرداخت مجدد شهریة مربوط
به آن داشته باشد .درباره نحوه برگزاری
امتحانات ،اختیار کامل به اساتید داده
شد تا درباره بهترین شیوه ارزیابی برای
دورة آموزشی مربوطه تصمیمگیری
کنند .از آنجا که بسیاری از دانشجویان
فلسطینی به اینترنت دسترسی ندارند،
باشگاه دانشجویان دانشگاه بیرزیت
شروع به جذب کمکهای مالی برای
تحت پوشش قرار دادن هزینههای
اینترنتی دانشجویان کرده است.
از دانش و تخصص برخی از
َ
استادان دانشگاه بیتلحم در وزارت
بهداشت فلسطین استفاده شده
است .کمبود منابع مالی یکی از
گرفتاریهای این دانشگاه در دوران
بحران کرونا ویروس اعالم شده ،اما
بهرغم این وضعیت دشوار ،پرداخت
شهریههای دانشگاهی دانشجویان در
این شرایط اورژانسی از سوی دانشگاه
برای حمایت از دانشجویان فلسطینی
به تعویق انداخته شده است و تالش
شده تا آموزش از طریق آنالین و بهویژه
کانال یوتیوب دنبال شود (بنیاد دانشگاه
بیتاللحم.)2020 ،

 .2-6اسرائیل

نخستین مرحلة یادگیری آنالین در
اسرائیل با تأسیس دانشگاه آزاد بر
اساس الگوی دانشگاه آزاد بریتانیا از
سال  1971آغاز شد .مرکز محاسبات
میا ن دانشگاهی در دهة  1990به
همت دانشگاههای تحقیقاتی اسرائیل
شروع به کار کرد و به گسترش و توسعة
زیرساختهای ارتباطی و کامپیوتری،
خدمات اطالعات دیجیتالی ،و
تکنولوژی-های یادگیری پیشرفته
پرداخت .همچنین این مرکز مسئول
افزایش همکاریها در حوزههای یاد
شده میان نهادهای تحقیقاتی و صنایع
بود .عالوه بر اینها ،خدمات کمک
رایانهای پیشرفته را در بخشهای
تحقیقات و آموزش برای اعضای
هیأت علمی ،محققان ،و دانشجویان
دانشگاههای مختلف اسرائیلی فراهم
میآورد.
در سال  ،2001زیرواحدی از این
مرکز تحت عنوان مرکز میان دانشگاهی
برای یادگیری الکترونیک در اسرائیل
ایجاد شد که مسئولیت بکارگیری
تکنولوژیهای آموزشی و یادگیری
را در میان نهادهای آموزشعالی
اسرائیل بر عهده داشت .همچنین بر
اساس کاربست سیاست ملی بهنام
«اسرائیل دیجیتالی» در سال ،2015
سازواریهای الزم با عصر دیجیتالی
در حوزة آموزشعالی هم دنبال شد.
به هر حال ،این اقدامات به انقالبی
واقعی در آموزش دانشگاهی اسرائیل
منجر نشدند .در اسرائیل همچنان
شکاف دیجیتالی قابلتوجهی در
بکارگیری و استفاده از تکنولوژی
میان گروههای اجتماعی برخوردار و
محروم جامعه وجود دارد .بنابراین
با شروع پاندمی و گذار اجباری به
آموزش از راه دور اورژانسی و فقدان

برنامهریزیهای قبلی توسط نظام
آموزشعالی اسرائیل ،بیشتر اساتید و
دانشجویان از تجربه قبلی در کاربست
این نوع دورههای آموزشی برخوردار
نبودند و اجراییسازی و ارزیابی آن با
کاستیها و دشواریهای بسیار همراه
بود .طبق نظرسنجیهای انجام شده،
متد آموزشی آنالین باعث افت سطح
کیفی آموزش و کاهش انگیزههای
یادگیری دانشجویان شده است (کوهن
و دیویدویچ .)2020 ،

 .2-7مراکش

در مراکش از شبکههای آموزش از
راه دور متعددی استفاده شده است:
 .1شبکه ملی تلویزیونی ورزش که
به مدت  12ساعت در روز به پخش
جلسات درسی دانشگاهی برای
دانشجویان میپرداخت .2 .پخش
برنامههای آموزشی از طریق رادیوی
محلی برای دانشجویان مناطق
روستایی که به اینترنت دسترسی

نداشتند  .3از پلتفرم آنالین
دانشگاهی و ملی  MOOCبرای
ارائه تعدادی از دورههای آموزشی
استفاده شد  .3همچنین برخی از
اعضای هیأت علمی و دانشگاهها از
نرمافزارهای مایکروسافت تیمز/گوگل
کلسرومز استفاده کردند .عالوهبراین،
موافقت شد تا دسترسی به اینترنت
رایگان پر سرعت در اختیار دانشجویان
قرار داده شود.
نهتنها روسای دانشگاهها ،بلکه
ً
پرسنل آموزشی هم شدیدا به ارائة
آموزش با کیفیت متعهد هستند و
از برگزاری دورههای آنالین استقبال
کردهاند .بهطور هفتگی میزگردهای
تلویزیونی درباره جوانب مختلف
وضعیت کرونا ویروس پخش
میشوند .پروژههای تحقیقاتی،
مانند تهیه ماسکهای پزشکی توسط
دپارتمان مهندسی ،در دست اقدام قرار
دارند .در مراکش ،دانشگاه بینالمللی

رباط دهها هزار ماسک پزشکی را
به بیمارستانها اهدا کرد .در همین
اثنا ،گروهی از مهندسان دانشگاه
پلیتکنیک محمد پنجم از ساخت
دستگاه تنفس مصنوعی و تبسنج
 100درصد ملی خبر دادند (گروه
کسبوکار آکسفورد.)2020 ،
• نظام آموزشعالی مراکش امیدوار
است که با بازگشایی دانشگاهها از ماه
سپتامبر ،در ابتدا امتحانات معوقشده
ترم بهار را برگزار کند ،و پس از آن ،ترم
پاییز را از ماه اکتبر از سر گیرد.
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آینده پساکرونایی
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آموزش آنالین موضوع پیچیدهای است.
اثربخشی دورههای آموزشی آنالین
در گرو تالشی فراتر از دیجیتالسازی
برنامههای متداول تحصیلی و بعد
قرار دادن آنها در مرکز ذخیرهسازی
وبمحور است؛ موفقیتآمیز بودن این
دورهها نیازمند تقویت مشارکت مؤثر
دانشجویا ن و اساتید ،برقراری فضاهای
گفتوگو و ارتباط میان آنها ،شمولیت،
انعطافپذیری ،آگاهی از مهارتها و
سوادهای دیجیتالی ،تأکید بر آموزش
یادگیری-محور ،ایجاد انگیزه،
آگاهی از شکافهای دیجیتالی،
جنسیتی ،اجتماعی ،و همچنین
چالشهای ذهنی ،و روانی ،تأکید
بر ایجاد فضاهای اجتماعی ،افزایش
همکاری و همافزاییها و نوآوری در
پداگوژیهای آموزشی آنالین ،داشتن
برنامهریزیهای قبلی و سنجیده شده،
اجتناب از اتخاذ رویکردی واحد
در این دورهها ،و سرمایهگذاری در
نحوه مواجهه نظام آموزش عالی کشورهای منطقه MENA
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زیرساختهای فناوری اطالعات و
ارتباطات است .بنابراین ضرورری
است که عالوهبر ُبعد فنی ،جنبههای
اجتماعی ،احساسی ،و ماهیت نسبی
آموزش آنالین مورد توجه قرار داده
شود.
اکنون وقفه پیشآمده بیش از گذشته
مجریان نظام آموزشعالی را به این
اندیشه سوق داده که چگونه میتوان از
توانایی دانشجو برای بهکارگیری دانش
بهجای فقط بهخاطرسپاری آن اطمینان
یافت .ممکن است که راهحل در
مدلی ترکیبی ،یعنی آمیزهای از آموزش
حضوری و آنالین باشد که دانشجو را
از حضوری منفعالنه در کالسهای
درسی رهایی میبخشد؛ در این
رویکرد جدید که یادگیری معکوس
نام دارد ،دانشجویان ،جلسات درسی
را بهطور آنالین در پلتفرمهایی فرا
میگیرند که از منابع کمکی دیگر مانند
متون ،ویدیوها ،آزمونها ،انجمنهای

تعاملی و غیره برای یادگیری بهتر مدد
میگیرند.
به تدریج دانشگاهها ،با وضع
اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه در
برابر شیوع ویروس کرونا ،همچون
اجباری بودن استفاده از ماسک،
رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در
کالسهای درسی ،جلوگیری از
ازدحام در محیطهای دانشگاهی
و تبسنجی دانشجویان در هنگام
ورود به محیط دانشگاهها شروع به
بازگشایی پردیسهای دانشگاهی
کردهاند .بازگشایی دانشگاههای سوری
از روز یکم ژوئن و دانشگاههای تونسی
یک هفته پس از آن انجام گرفت.
بالفاصله کشورهای دیگری نظیر لبنان،
فلسطین ،لیبی هم شروع به بازگشایی
دانشگاههایشان کردهاند .اما دولتها و
مقامات دانشگاهی بر این نکته تأکید
کردهاند که این بازگشاییها بهطور
آزمایشی بوده و با افزایش خطر شیوع

بیماری ،وضعیت به حالت قبل باز
میگردد؛ بهطور مثال ،فلسطین و لیبی
از اواسط ماه ژوئن آغاز به بازگشایی
دانشگاهها کردند اما پس از گذشت
مدت زمانی کوتاه در اثر افزایش تعداد
مبتالیان به بیماری ،دستور به تعطیلی
دوباره دانشگاهها دادند .در واقع
بسیاری از کشورها در این شرایط دچار
تردید و هراس بسیار در تصمیمگیری
قطعی هستند.
مشخص نیست که تعطیلیهای
مربوط به کوید  19چه تأثیراتی را به
دنبال خواهد داشت؛ در مقابل عواملی
که میتوانند منجر به کاهش ثبتنام
در سال تحصیلی بعدی دانشگاهها
شوند ،عواملی دیگر قرار دارند که
میتوانند نرخ ثبتنامی دانشگاهها را
تقویت کنند .عواملی که ممکن است
منجر به کاهش در نرخ ثبتنامی
دانشگاهها شوند عبارتند از .1 :کاهش
داوطلبان شرکتکننده در کنکور
ورورد به دانشگاهها  .2انصراف از
تحصیل دانشجویان فعلی بهخاطر
مشکالت اقتصادی تحمیلشده و عدم
برخورداری از حمایتهای مالی الزم.

در مقابل ،عواملی که میتوانند منجر به
تقویت نرخ ثبتنامی دانشگاهها شوند
عبارتند از .1 :بازگشت دانشجویان
بینالمللی به کشورهایشان در منطقه
بهخاطر عدم استطاعت مالی آنها
در پرداخت هزینههای تحصیل در
خارج از کشور  .2افزایش بیکاری در
دوران پسا کرونایی و تمایل افراد به
ادامه تحصیالت دانشگاهی بهجای
بیکار ماندن .کاهش نرخ ثبتنامی
در دانشگاههای خصوصی و روند
افزایشی استقبال از دانشگاههای
دولتی هم قابل پیشبینی است؛ چراکه
بهخاطر مشکالت مالی ،دانشجویان
دانشگاههای خصوصی ممکن است
مجبور به انتقال به دانشگاههای دولتی
رایگان یا با شهریههای پایین باشند.
احتمال کاهش بودجههای
اعطاشده به دانشگاههای عمومی و
متضرر شدن دانشگاههای خصوصی
از پایین آمدن درآمد شهریهای وجود
دارد .قبل از شیوع پاندمی هم نظام
آموزشعالی کشورهای بسیاری نظیر
لبنان ،کرانه باختری ،و غزه از بحران
اقتصادی ،کاهش بودجه و مشکالت

دیگری رنج میبردند .بنابراین هرگونه
کاهش اضافی در بخش تأمین مالی
ً
احتماال دانشگاهها را از عملکرد
مناسب باز خواهد داشت و بهطور
منفی کیفیت محیط آموزشی و یادگیری
را تحتتأثیر قرار خواهد داد.
وقفه پیشآمده در اعالم برنامه
دانشگاهها برای ترم تحصیلی آینده،
بورسیههای دولتی کشورهای عربی
حوزه خلیج فارس را هم تحتتأثیر قرار
داده است .عمان اعالم کرده بورسیه
ملی تحصیالت تکمیلی را تا یک سال
به تعویق انداخته است و قرار است در
این مدت این برنامه تحصیلی را مورد
ارزیابی قرار داده و با توجه به شرایط
مالی دولت ،جایگزینهایی برای
ک تحصیلی مطالعات
برنامه-های کم 
تکمیلی در نظر گیرد .قطر هم ثبتنام
برای بورسیه دانشجویی را تا اطالع
ثانوی به تعویق انداخته است .در مصر
و امارات متحده عربی همچنان مهلت
ثبت تقاضا برای دریافت بورسیه دولتی
وجود دارد ،اما تاریخ تعیین وضعیت
درخواستها و اعالم نتایج هنوز
نامشخص است.
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پیمایش موسسه آموزش عالی تایمز

بر اساس نتایج پیمایش اخیر موسسة آموزشعالی تایمز در رابطه با کرونا ویروس (موسسة آموزشعالی تایمز،)2020،
 %50از دانشگاههای منطقه  MENAتخفیف شهریهای را حداقل در برخی از رشتههای تحصیلی آنالین اعمال خواهند
کرد.
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ی در
همچنین بیشتر مدیران دانشگاهی این منطقه ،کاهش  50-25درصدی را در میزان ثبتنامی دانشجویان بین-الملل 
سال تحصیلی آتی انتظار دارند.
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بیش از %30شرکتکنندگان این پیمایش هم بیم ورشکستگی نهادها و موسسات آموزشعالی را در سالهای آتی
تحصیلی داشتند.
بر اساس یافتههای این پیمایش %79 ،از مدیران دانشگاهی منطقه  MENAاطمینان دارند که در اثر این پاندمی،
همکاریهای بینالمللی در حوزههای علمی و پژوهشی تقویت خواهد شد.

نتیجهگیری
بهطور کلی ،سه نوع واکنش
مختلف در برابر بحران کرونا در
منطقه وجود داشته است .1 :وضع
اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه گسترده
و سختگیرانه از سوی برخی از
کشورهای برخوردار از منابع مالی
هنگفت (مثل کشورهای حوزه
خلیج-فارس ،مراکش)  .2کشورهایی
که تالش کردند تا اهمیت بحران
را پس از مد نظر قرار دادن دغدغه
و دلنگرانیهایشان درباره تأثیرات
اقتصادی آن تأیید کنند (از جمله ایران،
مصر)؛  .3کشورهایی که بهخاطر
وضعیت جنگزده و اغتشاشات داخلی
فاقد توانایی کافی در پاسخگویی
مناسب به این بحران بودند (مانند
لیبی ،سوریه و یمن).
با رخداد بحران کرونا ،مؤسسات
آموزشعالی وادار به ایجاد تغییرات
در نظام آموزشی خود شدهاند؛ یعنی
دانشگاهها بهطور استراتژیک و نظاممند

بهسمت آموزش آنالین پیش نرفتهاند
و در واقع اکثر آنها به ارائة محتوی
آموزشی حضوری در فضای آنالین
اورژانسی روی آوردهاند .بهعبارت
دیگر ،باید به خاطر داشته باشیم
در شرایط کنونی ،این نوع آموزش،
آموزش از راه دور نیست ،بلکه آموزش
از راه دور اورژانسی است .بنابراین،
در نتیجهگیری درباره اثرگذاری
آموزش آنالین هنگامیکه در چنین
شرایط اضطراری و خاص بهکار گرفته
میشود ،باید بسیار محتاط باشیم .این
نکته را باید در نظر گیریم که برخی
از کشورها هیچ تجربه قبلی درباره
کاربست آموزش آنالین نداشتهاند
و با توجه به شرایط غیرمنتظره و
اورژانسی کرونایی ،مجبور به کاربست
آن در نظام آموزشیاشان شدهاند.
بنابراین این احتمال وجود دارد که
از زیرساختهای الزم برخوردار
نبوده ،محتوی آموزش آنالین بهنحو
مقتضی برای دورههای آنالین طراحی

نشده و استادان و دانشجویان بهخوبی
برای آن آماده نشده باشند .بسیاری از
رهبران آموزشی در منطقه خاورمیانه
بر سر این موضوع متفقالقولاند که در
بیشتر موارد آنچه که در دوران پاندمی
ً
شاهد آن بودهایم ضرورتا یادگیری
الکترونیکی نبوده ،بلکه در واقع ارائه
مطالب آموزشی کالسهای درسی
سنتی در پلتفرمهای مجازی بوده
است؛ چراکه یادگیری آنالین نیازمند
اساس آموزشی متفاوتی است .رشد
و توسعه سیستمهای آموزشی آنالین
حرفهای و تخصصی نیازمند صرف
زمان و هزینه قابلتوجهاند؛ بنابراین
تداوم و تقویت این پروژه-ها باید به
اهداف رقابتی آتی دانشگاهها تبدیل
شوند .دیجیتالیزه کردن مناسب
برنامههای آموزشی در گرو هماندیشی
و همکاری تیمی افراد دانشگاهی،
فراهمکنندگان خدمات اینترنتی،
صنایع تلکام ،مهندسان و برنامهنویسان
نحوه مواجهه نظام آموزش عالی کشورهای منطقه MENA
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کامپیوتر و کارشناسان آیتی ،طراحان
آموزشی ،تصویرگران ،برنامهریزان
و سیاستگذاران آموزشی است تا
بهلحاظ محتوایی و از نظر دسترسی
به تکنولوژیهای در هم ترکیبشده و
ابزارهای ارتباطی ،تجربههای موثر و
خوشایندتر آموزش از راه دور را ایجاد
کنند و کاستیهای موجود در یادگیری
الکترونیکی همچون نحوه ارزیابی
یادگیری دانشجویان ،دسترسی برابر
به اینترنت ،و دیگر موانع اشاره شده را
مرتفع سازند.
در این موضوع شکی نیست که
نظام آموزش از راه دور اورژانسی با
کاستی و مشکالت بسیاری همراه
است و آموزش آنالین نمیتواند
جایگزین کامل برای کالسهای
درس حضوری در نظر گرفته شود ،اما
بهرغم کاستیها و نقاط ضعف بسیار،
بکارگیری دورههای آموزشی آنالین
بهترین گزینه ممکن برای دانشگاهها
و دیگر موسسات نظام آموزشعالی
بهمنظور ادامه-دادن به اهداف و
برنامههای آموزشیاشان در این شرایط
بحرانی بیسابقه و ناگهانی بودهاند.
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تالش کشورهای منطقه برای تداوم
آموزش از راه دور در واقع تالش برای
تحقق این هدف بوده که مشکالت
تحصیلی فعلی در اثر شیوع همهگیری
کرون ا ویروس ،به سال تحصیلی بعدی
تسری نیابند .عالوهبراین ،به رسمیت
شناختن آموزش آنالین و دورکاری
فضای امیدبخشی در میان نوآوران
و اصالحطلبان آموزشی برای تغییر
فرهنگ ،قوانین و ساختارهای متصلب
سنتی آموزش در خاورمیانه ایجاد کرده
است.
هنوز مشخص نیست که پس از
کشف واکسن این بیماری ،آیا نظام
آموزشعالی منطقة  MENAبه
شرایط عادی قدیم بازخواهد گشت
و به حفظ وضعیت و زنجیرة موجود
در نابرابری و شکافهای عیا ن شدة
اقتصادی ،اجتماعی ،حقوقی و یا
جنسیتی که عاملیت و بهزیستی
شهروندان منطقه را تضعیف و تحدید
کرده ،ادامه خواهد داد؛ یا اینکه این
بحران ،بر اساس نظریه تخریب
خالق شومپیتر ،به بازاندیشی و
بازسازی بنیادین ساختارها و نهادهای

انحصارطلب و ناکارآمد و به تعبیری
ایجاد نرمال جدید منجر خواهد شد،
بهنحویکه در این تحوالت ،نهاد
آموزشعالی نقشی کلیدی و معنادار بر
عهده خواهد داشت.
اگرچه بسیاری بر این باورند که
ش برانگیز برای
دورانی سخت و چال 
فارغالتحصیالن دانشگاهی 2020
وجود خواهد داشت ،اما دانشگاهها
باید استراتژیهای مشخصی را برای
کمک به این دانشجویان در مواجهه
با این چالشها بیابند .دانشگاههای
بینالمللی بهتر است تا بررسی
بورسیههای نیاز محور یا شایسته محور
و همچنین اجرای یادگیری ترکیبی
با دانشگاههای منطقهای را بیشتر
مورد توجه قرار دهند ،و تا حد امکان
فرصتهای تحصیلی و پژوهشی
بینالمللی مانند یادگیری زبان
خارجی ،یا همکاریهای آموزشی و
پژوهش مجازی با دانشجویان خارجی
در کشورهای مبدأ آنها ادامه یابد.
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