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 قطاع التعليم في المناطق المحررة بعد كورونا مستقبل
 By: Ahmet Nasif                                                     أحمد ناصيف         

 

تعتبر سوريا عموًما مركز حضاري هام في منطقة الشرق األوسط، وفيها وجدت أول أبجدية 

حسب االنظمة  ا تطور وتغير نظام التعليم فيه متكاملة في التاريخ وهي األبجدية األوغاريتية.

الحاكمة مرورا بالدولة االموية حيث انشأت المدارس في دمشق وكان أشهر المدارس المدرسة 

ثم العصر العباسي حيث كان أهم المراكز العلمية  ،ة التي تقع شمال الجامع األمويالسيمساطي

الى  في تلك الفترة كانت في مدن دمشق وحلب وقنسرين والرها وغيرها من المدن السورية.

في سورية حظي التعليم   2011احداث  الكتاتيب، قبلفي  التعليمالعصر العثماني حيث نشط 

إذ يكفل الدستور السوري حق التعلم لكل مواطن، وهو إلزامي ومجاني في ، باالهتمام والرعاية

  .مرحلة التعليم األساسي

 ، عصيبة نتيجة الحرب الدائرة في البالد بأيامقطاع التعليم في سوريا  مر  االخيرة  السنوات في

مع تفشي جائحة كورونا و سلوب التقليدي من خالل المدارس،واعتمد التعليم في البالد على األ
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)شمال غرب  1ق المحررةغلقت المدارس في عموم البالد ومنها المدارس في المناطهذا العام أ

  766,545ثر على نحو مدرسة منتشرة في المحرر أبوابها مما أ 2,349غلقت سوريا( حيث أ

رى قالمدن وال% من الطالب المسجلين في المدارس بعموم 100 ما يعادلطالب فيها أي 

التقليدي ودفع نحو  التعليمفاحدث ذلك تغييرا في طرق ، مخيمات في المناطق المحررةالو

المناطق   تحوالت جذرية للبدائل مختلفة عن التعليم التقليدي لضمان استمرارية التعليم في

لطالب والمعلم في المنطقة وفتحت تغييرات في ثقافة المجتمع وا  هذه التحوالت أحدثت،  المحررة

لتعليمهم المدرسي  مكانية متابعة فئات متعددةمما عزز إ، للتعليم غير التقليدي جديدةفق أ

ومع توافر العديد من المقومات لنجاح ،  ن كانوا متسربين بسب ظروفهم الخاصةوالجامعي بعد أ

ظروف كورونا وظروف أخرى سياسية وإقليمية فالبد طرق بديلة عن التعليم التقليدي هيئتها 

 هناك تغيرات هامة في قطاع التعليم بعد كورونا ستحدث.ن أ

سيتغير قطاع التعليم  التالي كيفل الرئيسي التساؤ التي تتناولها الدراسة في تتمحور المشكلة

 في المناطق المحررة بعد كورونا؟ 

همية العلم ومخاطر االنقطاع عن التعليم وتفشي الجهل في أمن  همية هذه الدراسةتنبع أو

 واألزمات إغفال دور بدائل التعليم التقليدي في ظل تفشي جائحة كورونا    لخطورة  إضافةالمجتمع  

 والحروب على المجتمع ككل في المناطق المحررة.

 بعد: التبني السريع للتعليم عن  

 ً غير مسبوقا من المدارس والجامعات في المحرر لتبني التعليم عن بعد كحل مؤقت   شهدنا توجها

في المناطق المحررة اشكاليات وصعوبات كثيرة بسب غياب  توهنا ظهر في ظل كورونا،

هذه المقومات كانت غائبة عن طرفي العملية  ، مقومات نجاح التعليم عن بعد في هذه المناطق

،  كذلك الوسط المحيط بهم وهو المجتمع ومؤسسات التعليم الرسميةالتعليمة المعلم والطالب و 

مقابل ، والحصص الدروسزمة لنقل الال أهيل لدى المعلمين والتجهيزات اإللكترونية غياب الت

كونها ثقافة جديدة ل  إضافة  ،زمة الستقبال والتفاعل من قبل الطلبةغياب التجهيزات والمعدات الال

التعليمة في   التجربةمر كانت عوامل فشل لهذه العوامل في بداية األ مور كل هذهعلى أولياء األ

والمنظمات والمؤسسات  المانحينالوضع من خالل تدخالت  ما تغيرالمحرر ،لكن سرعان 

دنى من مقومات والتجهيزات والتدريبات لضمان الحد األالتعليمية الرسمية  لتوفير المعدات 

في دراسة يجريها الباحث بعنوان مدى نجاعة التعليم عن بعد المنطقة .استمرارية التعليم في 

كبديل عن التعليم التقليدي في المناطق المحررة من وجهة نظر المعلمين ،حيث استهدفت الدراسة 

 
تقع حالياً في شمال  السوري، والتيانها المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بيقصد بالمناطق المحررة في سوريا - 1

تسيطر عليها بشكل من االشكال  ادلب. والتيغرب سوريا وتضم مناطق شمال حلب وغرب حلب ومناطق من 

 حكومة المعارضة.
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ن التعليم عن بعد في المحرر أ ولية  أظهرت النتائج األ  ية،معلم من مختلف المستويات التعليم   800

النتيجة مع نتائج الدراسات  ذا ما قارنا هذه  و إ  ة من وجهة نظر المعلمين فيها،طناجح بدرجة متوس

ن التعليم عن بعد من البدائل وأ التي أجريت في العديد من الدول نجد أنها نتيجة مقبولة عموما،

 الهامة للتعليم التقليدي في ظل كورونا  بدول العالم بشكل عام وفي المحرر بشكل خاص .

 التعليم: في توفير مقومات نجاح   الدور التركي 

ً لعب األتراك دوراً هاماً   المنطقة الممتدة من عفرين   في المناطق المحررة في سوريا وخصوصا

حيث مدت المنطقة بشبكة من الكهرباء والماء  وجرابلس وغيرها  بإعزاز اب مرورا الى الب 

وجود القوات التركية الى منع قصف المدنيين في هذه المناطق مما   وأدى،  واالنترنت والطرقات

ً  مهد لعودة حركة البناء والتجارة، كما لعبت دوراً  ة من خالل افتتاح يفي العملية التعليم محوريا

ساسي ومديريات التربية في  السوري وتنظيم التعليم األفروع لجامعات تركية في الداخل 

 المنطقة. 

 : دعم بدائل التعليم التقليدي مع المدني في دور منظمات المجت

 كورونا، سارعتالمحرر بسب    الشمال السوري  ولى لتوقف التعليم المدرسي فيمنذ اللحظات األ

نظمات الدولية المانحة ومكاتب  المنظمات السورية التي تعلم في مجال التعليم بالتعاون مع الم

 التعليم، فقامتالتحرك لدراسة وتقييم الوضع واالحتياجات لضمان استمرارية    المتحدة، إلىاألمم  

 المعلمين، وتحركتوكذلك احتياجات  والمخيماتبمسح احتياجات الطلبة في المدن والقرى 

المقدم،  الدولي للدعم التركي و بعد، إضافةء وتجهيز منصات للتعليم عن الجامعات بتجاه شرا

 المحررة.تج عنه استمرار التعليم في المناطق تضافر جهود الجميع ن إن

 مبكرة: اكتساب الجيل الجديد مهارات تكنولوجية في مرحلة عمرية 

كثر معرفة الطلبة أ المدارس، أصبحمن التعلم في المنزل خالل فترة إغالق  بعد قضاء شهور

االنترنت،   التعليم التكنولوجي واستخدام التجهيزات والمعدات والبحث عبر بأساليبودراية 

ن الجيل الجديد سيتبنى  يعني أ التلفزيونية، مماوالقنوات التي تبثها المواقع  الدروس ومتابعة

من استخدام التعليم  مبكرة، وسيتمكنونة متقدمة للغاية في مرحلة عمرية يمهارات تعليم

 السريع.والتعلم  الدروسوالتعليم عبر النت بشكل جيد يمكنهم من استيعاب اإللكتروني 

- ثار السلبية للتعليم التقليدي )التسرب من ال تخفيف  اليمية في  لهمية البدائل التعأ

 : اكتظاظ الصفوف(

االمر  بسب اعداد النازحين والمهجرين فان المناطق المحررة تعاني من اكتظاظ سكاني كبير،

كمان ان سوء االحوال  سلبيا على المدارس حيث اكتظت الصفوف بالطالب، الذي انعكس
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المعيشة نتيجة طول فترة الصراع في سوريا دفع بعدد كبير من الطالب للتسرب من مدراسهم 

الى عيوب التعليم التقليدي الذي يعتمد على اسلوب التلقين    إضافة  بغية العمل ومساعدة عائالتهم،

واهمال االنشطة التي تنمي المهارات والمواهب لدى الطلبة واهمال تنمية الميول واالتجاهات 

اضافة الى المناهج التعليمة الموضوعة من قبل تربويين   وطمس روح االبتكار لدى الطلبة،

جود اعداد كبيرة من الطالب بقاعات الدراسة ادى لخفض كما ان و بعيدا عن اشراك المعلمين، 

تظهر اهمية البدائل للتعليم التقليدي حتى بعد   بدأتمن هنا ، قيمة التواصل بين الطالب والمعلم

السلبية للتعليم وكسبيل الستمرار العملية التعليمة لكافة الطلبة  ألثارلانتهاء جائحة كورونا كحل 

 ظروفهم المعيشية والصحية  . فوباختال في كافة المراحل التعليمة

 ما الذي ينتظرنا في المستقبل 
  :التعليميةتغيير في البنية التحتية  -1

لى جانب كتروني إل تعتمد على أساليب التعليم اإلستكون المدارس في المحرر مستقبالً 

 المدراس.المعدات والتقنيات الحديثة في  التقليدي، وسيتعزز استخدامالتعليم 

 :لكترونيمج التي تدعم القطاع التعليمي اإلبراالنمو  -2

لكتروني والتعليم عن بعد من ية السورية لدعم قطاع التعليم اإلنسانستتوجه المنظمات اإل

 بذلك.خالل توفير منصات خاصة 

   :التوجه نحو بدائل التعليم التقليدي -3

الى جانب التعليم المدرسي مثل التعليم    هملمتابعة تعليم  الطالب فرص كثيرةسيكون لدى  

 المفتوح.التعليم و االفتراضي، الليلي، التعليمالتعليم ، عن بعد

 قبال على متابعة التعلم في المحرر:تحسن مستوى اإل -4

ة مدراس لمتابعوبدائل التعليم في المحرر ستعيد الطالب المتسربين من الساليب تعدد أ

 العاملون، وذوي طفال وأهمهم األة تالئم ظروفهم ينماط تعليمتعليمهم باستخدام أ

 .االحتياجات الخاصة حيث ستكون لهم برامج تعليم تالئم ظرفهم

  :دخول القطاع الخاص في التعليم -5

ضات الخاصة في التعليم في مناطق المحررة سواء الرو  سيدخل القطاع الخاص مستقبالً 

وسينجذب   مونتيسوري،علم وفق المناهج الحديثة مثل مدارس  التي ت    الخاصة  و المدراسأ

األطفال إلى المناهج األجنبية الحديثة في التعليم البديل، لما تتسم به من قيم في ترسيخ 

بشكل ديمقراطي، وإدخال عناصر ثقافة الثقة بالنفس وتعزيز المشاركة عند الطفل 

 .تفاعلية جديدة في العملية التعليمة بعيدة عن األسلوب النظري المعتمد على التلقين البحت

 :شكال االتصال والتفاعل بين المعلم والمتعلم في التعليم بالمناطق المحررةأن يتحس -6
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تصال والتفاعل فيما بينهم ة بااليالعملية التعليم  ألطرافسيتم اتباع وسائل اتصال تسمح   

أكاديمي، ر المعلم من مجرد ملقن للمعلومة إلى مشرف دو أفضل، وسيتحولبشكل 

يملك مهارات لالتصال والتواصل وتبادل المعلومات مع المعلم   )الطالب(المتعلم    سيكون

 .(اب.. الخ الكتروني، واتسبواسطة وسائل اتصال مختلفة )بريد 

  :ليات التي تخلق الدافعية لدى الطلبة لمتابعة تعليمهمتعدد ال -7

ن توفر العديد من البدائل التعليمية الرسمية في المناطق المحررة ستعزز الرغبة  إ

لى المشاركة في العملية التعليمية بفعالية  تعليم من قبل الطلبة وستدفع بهم إواالقبال على ال

 تعليمهم.كمال ية حتى إواستمرار

االستثمار في التعليم عن بعد كسبيل لضمان متابعة الفتيات لتعليمهم الجامعي في  -8

 المحررة:المناطق 

ن اعتماد الجامعات في المناطق المحرر لنظام التعليم عن بعد بشكل رسمي سيعزز من إ

بعض ل  ة وكونه حالً يالتعليم   التكلفةفرص متابعة الفتيات تعليمهم الجامعي نتيجة انخفاض  

 للجامعة.العادات والتقاليد في المناطق التي تمنع خروج الفتاة 

 المحررة:تحسن مستوى الكفاءة التدريسية للمعلمين بالمناطق  -9

ستتحسن القدرات والمعارف والمهارات التي يمتلكها أعضاء هيئة التدريس في المحرر 

ساليب التدريسية نتيجة امتالكهم وسيكونون أكثر كفاءة في التنفيذ واألهداف واأل

الموسع عن  واالطالعلمهارات جديدة تتناسب مع التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني 

 ساليب التعليم الحديثة.أ

 المتلقي:دارة الوقت داخل الدروس وتعزيز التزام تحسن فعالية إ -10

دارة فعالية في إ وأكثرعلمين البحث في أساليب جديدة التعليم عن بعد على الم فرض   

حشو واالهتمام عن ال  د(، والبعوقت الدرس وجذب انتباه ومتابعة والتزام المتلقي )الطالب

طر علمية يراعى فيها التماسك والترابط وحسن الترتيب والتسلسل بتنظيم الدروس في أ

  ته والتكامل بين الموضوعات لتجنب التشويش وتشتيت المتلقي لضمان التزامه ومتابع

 س.للدرو

 والتعليم:تفعيل دور وزارة التربية  -11

ة في المحرر لمواكبة يكبر في العملية التعليم  للعب دور أة تحد  رمام الوزاسيكون أ

على االعتراف ببدائل التعليم التقليدي   ي تجري في التعليم وستكون مجبرةً التغيرات الت

 المحررة.ة في المناطق  مي  فض مستوى األخه يضمن  في المنطقة كتعليم رسمي معترف ب
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 عداد حملة شهادة الدراسات العليا:زيادة أ -12

الماجستير ستشهد السنوات القادمة زيادة ملحوظة من خريجي الدراسات العليا )

و برامج التعليم الجامعي التقليدي أاء من خالل ( في المناطق المحررة سوالدكتوراه

 بعد. التعليم عن 

 

  وانتشاره:زيادة االهتمام بالبحث العلمي  -13

ية التي تنشر الباحثين المفرغين  التعليم العالي في المنطقة بالثقافة التركية التعليم سيتأثر

حملة الشهادات   وغيرها وسيكونو المتعاقدين في الجامعات والمراكز البحثية والمشافي  أ

 عليها.العليا النواة التي سيبنى 

 العلمية:ظهور المجالت  -14

المجالت العلمية هي نوع من المجالت وبمكن تعريفها بانها نشره منتظمة ودوريه  

في مجال علمي محدد وذلك بعد ان تمر تلك  متخصصةتختص بنشر ابحاث علميه 

مراحل كثيره قبل النشر من تلك المراحل ما يعرف بعمليه التحكيم  من خاللاالبحاث 

وهذه المجالت ستكون  .2لمراد نشرهافي نفس مجال البحوث ا متخصصةمن قبل لجنه 

سيعزز   خاصة، وهذامراكز دراسات او مجالت    مدني،مجتمع    لجامعات، منظماتتابعة  

 الثقافية. النتاج الفكري في المناطق المحررة ويحفز الحركة 

 نشاط المؤتمرات العلمية:  -15

يين( لعرض يجتمع في المؤتمر العلمي عدد من الباحثين )األكاديميين أو غير األكاديم

ومناقشة أعمالهم ونتائج أبحاثهم، وتعتبر المؤتمرات العلمية إضافة إلى المجالت العلمية 

المحكمة المنصات األكثر انتشاراً في العرف األكاديمي لنشر األبحاث وعرض ومناقشة 

النتائج، ويختلف المؤتمر عن الندوة العملية في أن عدد المشاركات عادة ما يكون أكبر، 

ن المشاركات المطروحة في الندوة عادة ما تتنمي لموضوع واحد محدد بينما يغطي  كما أ

المؤتمر مجاالً أوسع وعدداً من المواضيع المترابطة، ويختلف المؤتمر أيضاً عن ورشة 

العمل في نوعية المواضيع المطروحة، حيث تغطي ورشة العمل في العادة موضوعاً 

.ستكون هذه المؤتمرات 3مشاركات فيه ذات طابع تطبيقي واحداً محدداً وكثيراً ما تكون ال

تحت رعاية جامعات منتشرة في المنطقة وجامعات من دول اخرى وستكون نتاج تعاون 

 بين القطاع التعليمي والمنظمات اإلنسانية السورية ومراكز بحث محلية ودولية.

 

 

 
2 -ar.wikipedia.org 

3 -ar.wikipedia.org 
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 :الكتاتيبتنظيم  -16

الك تاب بضم الكاف وتشديد التاء، يمثل موضع تعليم الكتابة والتجويد وجمعه الكتاتيب   

وغالبا ما يكون هذا الموضع في المساجد أو غرفة في منزل تبنى خصيصا للتعليم القرآني  

والكتابة وتعتبر الكتاتيب أدنى مؤسسة في التعليم اإلسالمي. بعد تنظيم دائرة األوقاف في 

االساليب موحدة  نشاطات الكتاتيب  وتفعيل دورها وتوحيد نهجها ستكون  ررة  المناطق المح

 .والطرق التدريسية والمناهج فيها

   خيرا  أو
إن البذور الجافة تبقى محتفظة بقوة حياة كامنة    الحياة،هي إرادة لبلوغ حد أعلى في    الحياة،  ادةإر

 والمحصول.تصادف الظروف المناسبة تنمو لتعطي أجود الثمار  سنة وعندمافيها ثالث أالف 

ً ئلمستقبل أبنا   لتحقيق انتقال أفضل وسلس زمة إلدارة أمن خالل إنشاء خلية    نا التعليمي لنعمل معا

األمور والهيئات التدريسية ومؤسسات الحكومة ملف التعليم مكونة من ممثلين عن أولياء 

 ومنظمات المجتمع المدني العاملة في حقل التعليم.

فقد وفرت تجربة التعليم في ظل   من التجربة الحالية والبناء عليها، لالستفادةاليوم أنسب وقت 

 .هو أعمق مال نحو مستقبل تعليمي واعد والتطلع نحو ماكورونا أفاقاً جديدة تبشر بكثير من اآل

فلنعمل معا  لتوفير فرص التعليم تكفل الدساتير والقوانين اإلنسانية في العالم حق التعليم للفرد 

 .الجميعمن أجل 

 


