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لعبت المرأة دوًرا محوریًا في نھضة المجتمعات 
القدیمة والحدیثة وأثبتت من خالل ھذا الدور 

قدرتھا على التغییر اإلیجابي في تلك المجتمعات، 
فحضورھا الالفت في مختلف جوانب الحیاة 

وإصرارھا على الوقوف بجانب الرجل ومساندتھا 
لھ دلیل على كونھا عنصًرا أساسیًا في إحداث 

عملیة التغییر في المجتمع.

وبرز دور المراة بشكل كبیر في ظل جائحة كورونا 
فقد كانت دائما في المواقع االمامیة تخوض كفاحھا 
اال ان ھذه المرة لیست من اجل الحریات والحقوق 
وانما من اجل الحفاظ على اسرتھا وأوالدھا وكل 

من حولھا من ھذا المرض



أدوار المرأة في المجتمع

إن التغییر االیجابي الذي تسعى لھ المجتمعات مرھون بشكل •
كبیر بواقع المرأة ومدى تمكنھا من القیام بأدوارھا في 

المجتمع، فھي تشغل دور أساسي في بناء أسرتھا ورعایتھا 
لھم، من خالل ما یقع على عاتقھا كأم من مسؤولیة تربیة 

األجیال، وما تتحملھ كزوجة من أمر إدارة األسرة، ومع تقدم 
المجتمعات وتطورھا نجد أن المرأة لم تلتزم فقط بواجبھا 
تجاه أسرتھا وتربیة األبناء بل أصبح لھا دوًرا اجتماعیًا 
كبیًرا في شتى المجاالت، وبناًء على مؤھالتھا العلمیة 
والثقافیة واالجتماعیة تنوعت أدوارھا في الُمجتمع على 

ُمختلف األصعدة.



وفي ما یأتي بعض األدوار المھمة التي تشغلھا المرأة 
في المجتمع:

دور المرأة في الرعایة والدعم: للمرأة دور كبیر في •
أسس الرعایة والدعم المجتمعي في العدید من 

المجاالت، حیث أنھا تبذل أقصى طاقتھا في رعایة 
األطفال وكبار السن.

دور المرأة في العمل: للمرأة دور كبیر وعالمي في •
تطویر سبل العمل في المجاالت والقطاعات العملیة 

المختلفة، كما أنھا تسھم أیًضا في بث التأثیرات 
اإلیجابیة التي تطرأ على المجتمع ومكوناتھ

https://sotor.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84/


دور المرأة في التعلیم: تسھم •
المرأة بشكل كبیر في تطویر 
األسس التعلیمیة المختلفة في 
دول العالم، وذلك من 
خالل التدریس األساسي 
المتضمن لقواعد ومفاھیم 
القراءة والكتابة في البیت 
والمؤسسات التعلیمیة المتنوعة

https://sotor.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3/


التعلیم في ظل جائحة كورونا

أدى تفشي جائحة كورونا في كل انحاء العالم الى احداث •
تغییر كبیر في العملیة التعلیمیة ، حیث جاءت عملیات الحجر 

الصحي والمنزلي لتحدث تغییر كبیر في  التعلیم لتنقلھ من 
الوسائل التقلیدیة الى التعلیم الرقمي او ما یسمى بالتعلیم 

االلكتروني عن بعد .

والتعلیم عن بعد ھو نظام تعلیمي وتربوي یتم فیھ تقدیم •
المعرفة المخططة دون التقید بالمكان او الزمان او الحضور 

لتلقیھا باستخدام الوسائل االلكترونیة الممكنة واالدوات 
المختلفة المتوفرة.



 ان لم نتدخل فان ھذه االزمة سیكون لھا اثار كارثیة على "
 التعلیم على شبابنا وسوف تقودھم الى مسار خطیر من الیاس
 وربما التطرف وبدل من العمل بدافع الخوف یجب ان ننتھز

 الفرص لتضییق الفجوة الرقمیة وتقدیم حلول مبتكرة ألطفالنا
وشبابنا".

الشیخة موزة بنت ناصر / قطر

ونتیجة جائحة كورونا فقد انقطع اكثر من 1.6 ملیار طفل عن •
مؤسساتھم التعلیمیة من 161 دولة على مستوى العالم أي ما یقارب 

80% من الطالب الملتحقین بالمؤسسات التعلیمیة. ھذا االمر دفع 
الدول الى اللجوء الى التعلیم االلكتروني باعتباره البدیل األكثر 

مالئمة لتالفي عواقب الجائحة ، اال ان بعض الدول لم تستطع اللجوء 
الى ھذا البدیل العتمادھا على التعلیم التقلیدي وعدم توفر اإلمكانیات 

والمتطلبات الالزمة مع وجود الكثیر من التحدیات. 



التحدیات التي واجھت المرأة اثناء التعلیم االلكتروني
جاءت جائحة كورونا لتبین بشكل كبیر التحدیات التي تواجھ النساء 

والفتیات في العدید من دول العالم من اجل تلقي التعلیم االلكتروني حیث 
أوضحت الجائحة التمییز الواضح بین الجنسین في العدید من الدول 

وكاالتي: تعاني الفتیات في العدید من الدول من تراجع في تلقي التعلیم االولي حیث یعاني •
الكثیر من الفتیات من ضعف في القراءة والكتابة لعدم اھتمام االھل بارتیاد 

ابنتھم للمدرسة بشكل یومي وتفضیل العمل المنزلي على ذلك.

اغلب العوائل في المناطق الریفیة تعاني من أوضاع اقتصادیة صعبة خاصة في •
ظل جائحة كورونا وبالتالي فانھ في حال امتالكھم جھاز موبایل او البتوب فانھ 

یفضل اعطاءه للذكر دون االنثى.

الساعات او الوقت الذي تستطیع فیھ الفتاة استخدام االنترنیت فیھ لتلقي الدروس •
التعلیمیة عن بعد قلیل جدا بسبب استخدام اخیھا النت طوال الیوم.



- المسؤولیة المنزلیة للفتیات في ظل الجائحة: جمیعنا 
یدرك بان ھناك توزیع غیر متكافئ ألعمال رعایة 
االسرة بین الرجال والنساء، ففي األوقات المعتادة 
تتحمل النساء والفتیات مسؤولیة رعایة االسرة 
والمنزل بسبب التقالید االجتماعیة. وھن یتحملن االن 
في ظل جائحة كورونا الزیادة في مسؤولیات اعمال 
الرعایة الناجمة عن اغالق المدارس وعزل كبار 
السن واالعداد المتزایدة ألفراد االسرة المرضى، 
وھناك مخاطر كبیرة تتمثل في دفع ھذه الظروف الى 
ترك العدید من الفتیات تعلیمھن بعد ان تحول الى 
تعلیم رقمي وبالتالي عدم تنظیم وقتھم بین اعمال 
المنزل وبین الدروس العلمیة. 
- عانى الكثیر من الفتیات النازحات والالجئات من 
صعوبات التعلیم االلكتروني لعدم امتالكھن أجھزة 
التعلیم عن بعد مما یشكل نتائج سلبیة على مستقبلھن 

.



ان جائحة كوفید-19 ال تمثل تحدیا 
للنظم الصحیة في العالم فحسب بل انھا 

اختبار لروحنا البشریة ، اذا كان 
للجائحة تبعات مجتمعیة فكانت تبعاتھا 
األكثر على النساء من ضمنھا مضاعفة 
األعباء الملقاة على كاھل المراة داخل 

االسرة وتزاید الضغوط علیھا
د. صفاء الباز

ممثل امین عام المجلس القومي 
للمرأة/ مصر 



 دور المرأة في االرتقاء بالعملیة التعلیمیة ابان جائحة
كورونا

في ظل جائحة كورونا ومن اجل االرتقاء بالعملیة التعلیمیة فقد وقع على •
عاتق المراة الدور األكبر كما یحدث عادة في كل االزمات ، فقد كان 
لتحول التعلیم من الوسائل التقلیدیة الى التعلم الرقمي عن بعد وبقاء 
الطالب في المنازل بسبب الحجر الصحي والمنزلي ان ترك المسؤولیة 
الكبیرة على عاتق النساء ، وذلك لكونھا ام وربة منزل مسؤولة عن 
تعلیم أوالدھا مع الحفاظ علیھم من مرض كوفید19 أوال ولكونھا معلمة 
تمارس دورھا التعلیمي من المنزلوھذا یتطلب منھا بذل جھد اكبر من 

المعتاد .



 دور االم في تطویر التعلیم في ظل الجائحة

تھیئة الظروف المنزلیة من مكان واضاءه •
وتوقیت مناسب وراحة نفسیة ألداء المھام 

الموكلة الیھ من المدرسة.

تعلم االم كیفیة استخدام وسائل •
التكنولوجیة الحدیثة لیتسنى لھا استخدامھا 
ومعرفة اخر التطورات والتعلیمات حول 

الجائحة وكیفیة مواجھتھا.



االتفاق مع المعلم على وضع خطة تعمل •
على رفع مستوى أداء ابنھا وتحسین 

مردوده العلمي .

تبادل الراي والمشورة مع المتخصصین •
في األمور التعلیمیة والتي تنعكس على 

تحصیل الطالب.

توفیر أدوات التعلم عن بعد من حاسوب •
وانترنیت خاصة في أوقات المحاضرة 

لیتسنى لھ المشاركة في الدرس.



دور المعلمة في تطویر التعلیم ابان جائحة كورونا

منذ بدایة الجائحة، كلف المعلمین على الفور •
بتطبیق طرائق التعلیم عن بعد وغالبا من دون 

توجیھات او تدریبات أو موارد كافیة. 

كان على المعلمات الدور األكبر في تعلم المھارات •
االلكترونیة بسبب عدم المامھن باألمور 

االلكترونیة قبل الجائحة باالعتماد على التعلیم 
التقلیدي خاصة في الدول الفقیرة التي ال تتیح فیھا 

الحكومات للمدارس وسائل التكنولوجیا الحدیثة.



تعرض صحة المدرسات البدنیة للخطر عندما طلب ً•
منھن تقدیم التعلیم وجھا لوجھ ألطفال الضعفاء. 

فأضیف على خوفھم خوف آخر من فقدان مرتباتھم 
واستحقاقاتھم فیما یواجھون زیادة في أعباء العمل 

والمسؤولیات االسریة.

من اجل االرتقاء بالعملیة التعلیمیة خاصة وان الجائحة •
أصبحت امر واقع ومستقبلي شارك العدید من 

المعلمات والتدریسیات دورات تدریبیة مكثفة من اجل 
تطویر مھاراتھم االلكترونیة وبرامج التعلیم المتطور 

من اجل تطویر تعلیم الطالب من جھة وتعلیم اوالدھن 
من جھة أخرى.

ان التحول الى التعلم عن بعد دفع المعلمات الى قضاء •
وقت اكثر على برامج الحاسوب مما اثر ذلك على 

مسؤولیاتھن المنزلیة وعلى راحتھن النفسیة والبدنیة.



دور المراة في التنمیة الثقافیة•
ویمكن ان تعرف بانھا عملیة تطویر أداء المرأة واالستفادة من طاقاتھا القصوى 
في خدمة المجتمع من خالل الوسائل الحدیثة للتدریب والتعلیم في إطار المحافظة 

على خصوصیتھا وتخطیا للمعوقات التي تواجھھا.
تعد المراة محور مھم من محاور التنمیة في المجتمع بل انھا كانت وما زالت 
تمثل محور أساسیا في التنمیة اإلنسانیة ، ذلك كانت تسھم بدورھا في رعایة 
االسرة ودعمھا وتوجیھھا وتربیة األجیال وتدبیر أمور مملكتھا الخاصة فكانت 
عماد التنمیة في اھم وحدة اجتماعیة وھي وحدة االسرة. فلما فتح لھا الباب لتتعلم 
وتدلي بدورھا في مجاالت أخرى اثبتت قدرتھا الفعلیة على النجاح والتقدم، 
واستطاعت ان تؤدي دورھا وتثبت وجودھا في كل مكان وجدت فیھ، فكسرت 
حاجز عدم الموثوقیة في قدرات المراة وطاقاتھا. كما استطاعت ان تحافظ على 
خصوصیتھا فجمعت بین المحافظة على ھویتھا والتقدم في أداء أدوارھا وتنمیة 

مجتمعاتھا



ومنذ اعتماد اجندة التنمیة المستدامة لعام 2030 اكد 
مسؤولو األمم المتحدة ان ال تنمیة اجتماعیة دون مساواة 

بین الجنسین وال تنمیة ثقافیة دون التطور العلمي 
للمرأة. وباعتماد الدول اھداف التنمیة المستدامة السبعة 
عشر لعام 2030 ركز الھدف الخامس على " تحقیق 
المساواة بین الجنسین وتمكین النساء والفتیات في كافة 

المجاالت واھمھا التنمیة الثقافیة"



(ان تعزیز المشاركة الكاملة والھادفة للمرأة في صناعة العلوم 
والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات یعزز النمو االقتصادي في 
جمیع انحاء العالم) كما ان ضمان المساواة في الحصول على 
الفرص في صناعة ھذه العلوم لیس ضروریا لسد فجوة العمل 

ودعم النمو االقتصادي فحسب وانما یؤدي الى وجود مجتمعات 
اكثر شموال وابتكارا وازدھارا). 

وأضافت ( ان المجتمعات التي تعترف باألدوار الحیویة التي 
تلعبھا المرأة سیاسیا واقتصادیا ومجتمعیا تعمل على إزالة 

الحواجز التنظیمیة والقانونیة والسیاسیة التي تبقي المرأة على 
الھامش اذ انھا تدرك ان القیام بذلك یجعل مجتمعاتنا اكثر 

ازدھارا وسالما).
السفیرة االمریكیة المتجولة 
لقضایا المراة العالمیة (كیلي 

كوري) في قمة القیادة 
النسائیة التي عقدت في 

أكتوبر2020



 ساعدت الثورة التكنولوجیة وشبكة االنترنیت النشاطات 
النسویة على المستویات العالمیة واإلقلیمیة عن وجود 

عدة جھات وقنوات لالتصال والمعلومات تصدر 
مطبوعات تتنتجھا النساء مثل الشبكة االسیویة 

لالتصاالت النسائیة في نیودلھي ، ورسائل بحثیة حول 
موضوعات متنوعة مثل العنف ضد النساء والحقوق 
اإلنجابیة والحرمان من حق التصویت ولھذه الشبكات 

اتصال مع الجماعات النسویة في الشمال اسفرت 
األنشطة المشتركة عن انشاء موقع في االنترنیت حول 

الحقوق اإلنسانیة للمراة.



 النتائج 
اثبتت الجائحة ضعف الحكومات في التحول من التعلیم التقلیدي الى التعلیم الرقمي وعدم قدرتھا •

على توفیر األدوات االلكترونیة الالزمة خاصة للمناطق الریفیة والفقیرة .
من اجل استمرار العملیة التعلیمیة في ظل جائحة كورونا كان على المعلمة ان تبذل الجھد األكبر •

في ذ لك كونھا ام ومربیة الوالدھا أوال وكونھا تدریسیة ثانیة.
وقفت المرأة في الصفوف االمامیة وھي تخوض معركتین األولى الحفاظ على سالمة اسرتھا •

والثانیة أداء مھمتھا التعلیمیة على اكمل وجھ ،اذا تطلب االمر قضاء وقت اكثر في التعلیم 
خاصة للصغار والمراحل األولیة، فكان االمر مجھدا بدنیا ونفسیا وصحیا.

من اجل مواكبة التطور العلمي وأداء واجب التعلیم عن بعد على اكمل وجھ كان على المعلمة •
دور مھم ھو معرفة كل البرامج الخاصة بالتعلیم مما تطلب منھا االنضمام الى دورات تدریبیة 

مكثفة لمواكبة التطور العلمي.
اثبتت الجائحة ان التمییز بین الجنسین في التعلیم بحاجة الى وقفة من قبل الحكومات ومنظمات •

المجتمع المدني حیث انھ ما زالت العدید من العوائل وخاصة الریفیة والفقیرة ال تسمح للفتیات 
بالحصول على األجھزة المتطورة واالنترنیت الن مكانھن في المنزل ولیس في التعلیم.




