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امللخص :هدفت الورقة البحثية إىل حتديد آليات تفعيل التعليم يف حاالت الطوارئ ،واستعراض أبرز
جتارب الدول التعليمية يف التصدي لفريوس كورونا ،واقرتاح توصيات الستمرارية التعليم يف حاالت
انتشار األوبئة .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وتوصلت إىل جمموعة من النتائج من أبرزها:
ضعف جاهزية الدول للتعليم يف الطوارئ ،واالنتقال الكامل للتعليم عن بعد والتعلم االلكرتوين،
وتشابه جتربة اململكة العربية السعودية مع جتربة مجهورية فرنسا يف نجاح مجيع الطالب وانتقاهلم
للصوف التالية لصفوفهم .،كام أوصت الدراسة بعدة توصيات جاء منها :إنشاء مركز إلدارة الكوارث،
وتضمني مواد من اخلطة الدراسية ملا بعد األزمة لتدريسها بشكل التعليم عن بعد ،وتدريب الطالب
عىل مهارات التعلم الذايت ،تدريب املعلمني عىل تنويع أساليب التقويم وزيادة االختبارات القائمة عىل
مهارات التفكري الناقد والتحليل.
الكلامت املفتاحية :التعليم يف الطوارئ ،كوفيد ،19-التعليم عن بعد ،األزمات الرتبوية.
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Abstract: The research paper aimed to define the conceptual framework for education
in emergencies, review the most prominent experiences of educational countries in
dealing with Coronavirus, and propose recommendations for the continuity of
education in cases of epidemics. The study used the descriptive approach, and came to
a set of results, the most prominent of which are: the weak readiness of countries for
education in emergencies, the complete transition to distance education and e-learning,
and the similarity of the experience of the Kingdom of Saudi Arabia with the experience
of the Republic of France in the success of all students and their transfer to the next
classes of their classes. The study also recommended several recommendations,
including: establishing a disaster management center, including materials from the
post-crisis study plan to teach in the form of distance education, training students in
self-learning skills, training teachers to diversify evaluation methods and increasing
tests based on critical thinking and analysis skills.
Key words: Education in Emergencies, Covid-19, Distance Learning, educational
crises.
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املقدمة:
التعليم حق أصيل من حقوق اإلنسان األساسية ،وهو أحد أهداف التنمية املستدامة لعام
 ، 2030وعامل رئييس يف حتقيق األهداف األخرى للتنمية ،ومنذ عقود قد تراكمت األدلة عىل أن
التعليم واالستثامر يف رأس املال البرشي له فوائد اقتصادية واجتامعية أكثر من أن حتىص.
ال جيب التقليل من أمهية التعليم يف حاالت الطوارئ ،كأداة مهمة لالستقرار واحلامية العاطفية
واجلسدية ومن أجل االستمرارية ،ويمكن للتعليم أيضا أن يلعب دورا مهام يف اإلغاثة وقت الكوارث
وما بعد الرصاعات واجلهود الرامية لتحقيق السالم ،ويمكن للتعليم أن يساعد األطفال املجندين
واألشخاص النازحني داخليا والالجئني واألشخاص الذين يتأثرون بحاالت الطوارئ ،يف إعادة
دجمهم يف املجتمع ويف ختطي اآلثار السلبية التي ترتكها حاالت الطوارئ عىل اإلنسان (اليونسكو ،د.ت)
أما يف حاالت األوبئة فقد واجهت البرشية خالل القرون الثالثة السابقة 10 ،جائحات انفلونزا
عاملية عىل األقل  3منها يف القرن األخري ،كان أشدها ما عرف باسم " األنفلونزا اإلسبانية" – 1918
 ،1919وقد سببت وفاة بني  50 – 20مليون إنسان (منظمة الصحة العاملية )2012 ،ويف  2009عام
انفلونزا اخلنازير تم تعليق الدراسة يف رصبيا وفق (  )Kekić& Miladinović,2013بسبب أن املدارس
هي الطريقة األرسع لنرش األوبئة لذلك فقد توصلت إىل مجلة من التوصيات أمهها إدخال برامج احلد
من خماطر الكوارث ،وتعليم موظفي املدارس وطالهبا احلامية من تفيش األمراض املعدية.
ويف  2014خالل عام اإليبوال تم إغالق املدارس وتأثر مخسة ماليني طفل يف ليبرييا وغينيا
وسرياليون ملدة متفاوتة ما بني ستة إىل ثامنية أشهر ()Minardi&Hares&Crawfurd,2020
ويف نموذج كورونا  2019فقد تسببت جائحة كورونا ( )COVID-19حتى اآلن يف وفاة ما
يزيد عن  120ألف إنسان (وزارة الصحة السعودية )2020 ،وتسببت يف تعطيل التعليم حول العامل
ألجل غري مسمى.
ومع إغالق املدارس واالنتقال إىل التعليم عن بعد والتعلم اإللكرتوين يف الوقت احلايل للحد
من انتشار الوباء بشكل مل يكن له مثيل من قبل هناك خماوف من انعدام تكافؤ الفرص يف التعليم ،حيث
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إن املدارس اآلن جمهزة باحلد األدنى من التكنولوجيا الالزمة للتعلم عرب اإلنرتنت ،فقد رصح ربع
مدراء املدارس عرب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OECDأن نقص وعدم كفاية التكنولوجيا
لدهيم يعوق التعليم ،وقد تراوحت ما بني  %2يف سنغافورة ،و %30يف فرنسا وإيطاليا ،وإىل أكثر من
 %80يف فيتنام ( ،)Schleicher,2020وكذلك وضحت اليونسكو أن إغالق املدارس حتى املؤقت منه
يؤثر عىل التغذية بسبب اعتامد عدد كبري من الطالب عىل التغذية املدرسية ،وكذلك صعوبة وصول
الطالب من العائالت املحرومة للتعلم عرب اإلنرتنت ،وارتفاع معدالت الترسب والعزلة االجتامعية
(اليونسكو ،د.ت) ،لذل وبام إن خماطر األوبئة مستمرة ومتطورة فقد جاءت هذه الدراسة للبحث يف
ضامن استمرارية التعليم يف الطوارئ يف حاالت انتشار األوبئة فايروس كورونا أنموذجا.
املشكلة:
تركت النزاعات والكوا رث الطبيعية واألوبئة ماليني األطفال والطالب خارج املدرسة ،وال
تزال هذه األعداد آخذه يف التزايد (اليونسكو .)2019 ،وتعترب األمراض املعدية أو الوبائية من أكرب
مآيس احلياة ،فمهام تقدمت حضارة االنسان وازداد التقدم العلمي والتكنولوجي فإن مسببات هذه
األمراض من ال فريوسات والبكترييا وغري ذلك من املسببات ستظل موجودة ومؤثرة عىل اإلنسان
(الدجدج .)2012 ،ومع حلول شهر فرباير من عام  2020ظهر فايروس كورونا بداي ًة من مجهورية
الصني ثم أخذ باالنتشار إىل مجيع أنحاء العامل؛ مما ترتب عىل ذلك إيقاف اخلدمات واجلهات احلكومية
واألهلية عن العمل ومنها املدارس واجلامعات واملعاهد الفنية كإجراءات وقائية للحد من انتشاره ،ويف
انقطاع ما يقارب من  1.6مليار طفل عن التعليم يف  188بلدا ،أي ما يقرب من  %91من الطالب
امللتحقني باملدارس يف العامل (اليونسكو ،)2020 ،ونظر ًا ألمهية التعليم وكونه حق من حقوق كل إنسان
جيب احلصول عليه مهام كانت الظروف بدأت مجيع الدول بالتفكري ببدائل للتعليم لضامن استمراريته،
وهذا ما أوصت عليه منظمة األمم املتحدة "ينبغي الرتكيز بدرجة أكرب عىل ضامن احلق يف التعليم خالل
حاالت الطوارئ" (مونيوس ،)2008 ،وقد توصلت دراسة (اللييل وآخرون )2020،يف دراسة حول
التعليم عن بعد كاستجابة لألزمات إىل جمموعة من النتائج منها :قلب التعليم عن بعد املعايري فأصبح
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اجلهد األقل عىل املدرس ،واجلهد األكرب عىل أولياء األمور يف البيوت ،تم تفريغ التعليم عن بعد من
مضمونه وجوهره ،حيث أصبح يف غايته القصوى يتمثل يف جمرد تسجيل املحارضات فقط.
بنا ًء عىل ما سبق جاءت هذه الورقة البحثية لتقديم إجراءات مقرتحة الستمرارية التعليم يف
ظل حاالت انتشار األوبئة وحتديد ًا فايروس كورونا.
وتتمثل مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل:
ما آليات تفعيل التعليم يف حاالت الطوارئ ؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما اإلطار املفاهيمي للتعليم يف الطوارئ؟
 .2كيف استجابت الدول من الناحية التعليمية للتصدي لفايروس كورونا؟
 .3ما التوصيات املقرتحة الستمرارية عملية التعليم يف حاالت انتشار األوبئة؟
األهداف :
هتدف الدراسة للتعرف عىل:
 .1اإلطار املفاهيمي للتعليم يف الطوارئ.
 .2استجابة الدول من الناحية التعليمية للتصدي لفايروس كورونا
 .3التوصيات املقرتحة الستمرارية عملية التعليم يف حاالت انتشار األوبئة.
املنهج :
اعتمدت الدراسة عىل املن هج الوصفي وهو أحد أشكال التحليل والتفسري العلمي املنظم
لوصف ظاهرة أو مشكلة حمددة وتصويرها كميا عن طريق مجع البيانات واملعلومات عن الظاهرة
وتصنيفها وحتليلها واخضاعها للدراسة الدقيقة (عبد املؤمن ،)2008 ،حيث نقوم برصد أبعاد املشكلة
وأسباهبا وكيفية مواجهتها من خالل تقديم إجراءات ومقرتحات تعليمية مستفادة ملواجهة األوبئة يف
دول العامل.
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األمهية:
تضمنت أمهية الدراسة التايل:
 .1التعريف بالتعليم يف الطوارئ.
 .2إثراء األدب الرتبوي العرب عن استمرار العملية التعليمية يف حاالت انتشار األوبئة فبهذا
تفتح الدراسة املجال ملزيد من األبحاث املتعلقة هبذا املوضوع.
 .3قد تساعد هذه الدراسة وزارات التعليم يف تقديم اقرتاحات وإجراءات الستمرار العملية
التعليمية يف حالة انتشار األوبئة.
 .4يساعد البحث يف معاجلة قضية مهمة حالي ًا وهتم مجيع الدول وهي ضامن استمرارية التعليم
والتأكد من حمافظته عىل جودته يف ظل انتشار جائحة كورونا.
املصطلحات :
 .1التعليم يف الطوارئ :تعرف حاالت الطوارئ التي توثر عىل التعليم عىل أهنا مجيع احلاالت التي تدمر
فيها ،يف غضون فرتة قصرية زمنية ،ظروف احلياة املعتادة ومرافق الرعاية واملرافق التعليمية لألطفال،
وبال تايل تعطيل إعامل احلق يف التعليم أو حترمهم منه ،أو تعيق التقدم فيه أو تأخر ،سواء كان ذلك من
صنع اإلنسان أو الكوارث الطبيعية (التعليم يف حاالت الطوارئ.)2018 ،
وتعرفه الباحثتان إجرائي ًا :تعرف بأهنا حاالت الطوارئ التي تؤثر عىل استمرار التعليم بسبب انتشار
األوبئة واألمراض املعدية.
 .2األوبئة :حدوث حاالت مرضية أو سلوك حمدد متعلق بالصحة أو أحداث أخرى تتعلق بالصحة يف
املجتمع أو املنطقة بشكل واضح بام يتجاوز التوقعات العادية ،يتم حتديد املجتمع أو املنطقة والفرتة التي
حتدث فيها احلاالت بدقة .خيتلف عدد احلاالت التي تشري إىل وجود وباء وف ًقا للعامل واحلجم ونوع
السكان املعرضني ،واخلربة السابقة أو عدم التعرض للمرض ،وزمن ومكان حدوثه (منظمة الصحة
العاملية ،د.ت) يف حالة انتشار الوباء عرب مناطق جغرافية كبرية تغطي قارات متعددة فيسمى باجلائحة
(األمم املتحدة.)2020 ،
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 .3فايروس كورونا (كوفيد :)19-تعرف منظمة الصحة العاملية فايروس كورونا عىل انه "فصيلة كبرية
من الفريوسات التي قد تسبب املرض للحيوان واالنسان ،وهي تسبب لدى البرش حاالت عدوى
للجهاز التنفيس التي ترتاوح حدهتا من نزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشد وخامة" (منظمة
الصحة العاملية.)2020 ،
احلدود:
سيلتزم البحث باحلدود التالية:
احلدود املوضوعية :تقترص الدراسة احلالية عىل التعرف عىل التعليم يف حاالت الطوارئ والتي منها
انتشار األوبئة ،وفايروس كورونا حتديد ًا ،كام سوف تعرض الدراسة جتارب الدول التعليمية التالية يف
التصدي ملواجهة كورونا :اململكة العربية السعودية ،مجهورية فنلندا ،اململكة املتحدة ،اجلمهورية
الفرنسية.
احلدود الزمانية :تقترص الدراسة عىل إجراءات الدول التعليمية املتخذة للتصدي لفايروس كورونا
(كوفيد )19-من عام .2020
أوالً اإلطار املفاهيمي للتعليم يف الطوارئ:
 .1مفهوم التعليم يف الطوارئ:
إن احلاالت الطارئة التي يشهدها العامل بسبب انتشار النزاعات املسلحة يف أنحاء خمتلفة من
العامل ،أو بسبب الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي يسببها اإلنسان ،تؤدي إىل وجود عدد متزايد من
املرشدين والالجئني الذين يرتكون منازهلم وأوطاهنم بحث ًا عن أماكن آمنة متنحهم املأوى املؤقت ،فضالً
عن احتياجاهتم املتزايدة من املساعدات اإلنسانية .مثل هذه األوضاع الطارئة حتول دون حصول عدد
كبري من األطفال عىل حقهم يف التعليم .وهلذا فقد أخذ التعليم يكتسب أمهية ورضورة ملحة كبند
أسايس من بنود االستجابة للحاالت الطارئة من قبل املجتمعات املدنية واملنظامت اإلنسانية املختلفة
( ) Unrwa ،D.Tوبام أن التعليم حق من حقوق كل إنسان والذي يتم تعطيله عند إيقافه يف مثل هذه
الظروف ،فيتم التفكري ببدائل عديدة لضامن استمراريته.
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ويكون التعليم أولوية ملحة يف حاالت الطوارئ ألنه (:)Plan international ،D.T
 .1يوفر مساحة آمنة لألطفال خصوص ًا يف الدول الفقرية ،حيث يتم محايتهم من األذى اجلسدي
وعاملة األطفال.
 .2يعترب التعليم وسيلة رئيسية يمكن لألطفال من خالهلا التعرف عىل األمراض التي يمكن
الوقاية منها ،وكيفية الوقاية منها ،والتغذية السليمة ،وغريها من املواضيع املنقذة للحياة.
 .3يوفر التعليم مساحة لتعليم مهارات وقيم جديدة ،مثل السالم والتسامح وحل النزاعات
وحقوق اإلنسان واحلفاظ عىل البيئة واحلد من خماطر الكوارث.
 .4مواصلة تعليم األطفال ،يضمن هلم مستقبلهم ولعائالهتم وملجتمعاهتم ودوهلم.
وخيتلف معنى مصطلح "التعليم يف الطوارئ" من منظمة إىل أخرى ،فبالنسبة إىل اليونسكو،
تعد حالة الطوارئ التعليمية حالة أزمة تنشأ عن الرصاعات أو الكوارث التي زعزعت استقرار النظام
التعليمي أو شوهته أو دمرته ،أما بالنسبة إىل اليونيسيف فتشمل حاالت الطوارئ الكوارث الطبيعية
مثل :الفيضانات والزال زل ،واألزمات التي من صنع اإلنسان مثل احلرب األهلية ،وكذلك حاالت
الطوارئ الصامتة مثل فايروس نقص املناعة البرشية (اإليدز) ،والفقر املدقع ،وأطفال الشوارع (،D.T
.)Sinclair
أيضا يمكن تعريف التعليم يف الطوارئ عىل انه استجابة حاسمة منقذة للحياة تعمل عىل محاية
األطفال يف النزاعات والكوارث الطبيعية ،واحلفاظ عىل حقهم يف التعليم (.)World vision ،2020
ويتبني مما سبق ان التعليم يف حاالت الطوارئ ،حالة مفاجئة ،غري متوقعة ،تأثرياته غري حمددة،
وهنايته غري واضحة ،فقد يستمر لشهور حمددة أو حتى يصل لسنوات وأشكاله متنوعة ،فقد تكون احلالة
الطارئة تتعلق بالكوارث الطبيعية كالزالزل والفيضانات ،وقد تكون بسبب اإلنسان كاحلروب األهلية،
وقد تكون بسبب انتشار األوبئة واألمراض.
 .2نشأة التعليم يف الطوارئ:
أرخت وكالة التعليم يف الطوارئ لنشأة التعليم يف الطوارئ حسب التسلسل اآليت ):(INEE, d.t
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يف ديسمرب من عام  1948ظهر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وهي وثيقة مهمة يف تاريخ
حقوق اإلنسان ،وقد نصت املادة  26من هذا اإلعالن عىل أن لكل شخص احلق يف التعليم وجيب توفري
التعليم جمانا وأن يكون إلزاميا عىل األقل يف مرحلة االبتدائي.
ويف عام  1947ويف عام  1949نرشت اليونسكو من باريس كتابني حول االحتياجات يف
البلدان التي عانت من احلرب ،وهو أول كتاب لالحتياجات ،تم رسد الوضع يف مخسة عرش دولة ،سبعة
منها يف أوروبا ،تم حساب اخلسائر يف جمال الرتبية والعلوم والثقافة واالحتياجات التعليمية من خالل
زيارات استقصائية ومن خالل تقارير إدارة إعادة اإلعامر يف اليونسكو.
ويف أعقاب الرصاع العرب اإلرسائييل عام  1948أنشئت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني (األونروا) ،ويف مايو من عام  1950وفرت األونروا التعليم لالجئني
الفلسطينيني ،ومنذ ذلك الوقت وحتى اآلن وهي تقوم بالتعليم لالجئني يف لبنان وسوريا واألردن
والضفة الغربية وقطاع غزة.
ويف  30يونيو من عام  1950أيضا تم إنشاء وكالة األمم املتحدة إلعادة اإلعامر الكورية لإلغاثة
وإعادة التأهيل يف كوريا ،وقد ساعد التعليم بحسب وصف األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون يف
حتويل كوريا إىل دولة من أفضل دول العامل ،توقفت الوكالة عن العمل عام .1959
ويف عام  1966تم إقرار العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،التي جاءت
وفقا لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حيث مجيع البرش أحرارا متمتعني باحلرية من اخلوف والفقر وهذا
ال يمكن حتقيقه إال من خالل بالتعليم وهتيئة الظروف لتمكني كل إنسان.
ومن منتصف الثامنينات وحتى التسعينات تم تطوير وتنسيق ووضع املبادئ التوجيهية للتعليم
اإلنساين والتدخل للتعليم املبكر يف حاالت الطوارئ من خالل شبكة تعليم الالجئني الدولية (.)WUS
ثم جاءت اتفاقية حقوق الطفل  1989ودخلت حيز التنفيذ عام  ،1990وقد أقرت فيه الدول
يف املادة  28واملادة  29عل حق الطفل يف التعليم واختاذ التدابري لتشجيع احلضور للمدارس وخفض
معدالت الترسب ،وتنمية شخصية الطفل ومواهبه العقلية والبدنية.
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خالل التسعينات بحسب ( (Sinclair& Refugees,2001قدمت العديد من املنظامت الدعم
من أجل تعليم السكان املترضرين من حاالت الطوارئ ،واكتسب مفهوم " التعليم كاستجابة إنسانية"
أمهية ،وأصبحت احلكومات ملزمة بتقديم وتسهيل الوصول للتعليم داخل أراضيها جلميع األطفال
بغض النظر عن وضعهم ،ويف منتدى التعليم العاملي املنعقد يف داكار يف عام  ،2000أقر وزراء التعليم
يف العامل هذه املبادئ وتعهدوا بتلبية احتياجات أنظمة التعليم املتأثرة بالرصاعات والكوارث الطبيعية
وإجراء برامج التعليم بطرق تعزز التفاهم املتبادل والسالم والتسامح ،وتم إنشاء شبكة مشرتكة بني
الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ ( ،)INEEتقدم خدماهتا للمؤسسات واألفراد املهتمني بالتعليم
يف حاالت الطوارئ ،وتتألف هيئتها اإلدارية من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة األمم
املتحدة للطفولة(اليونسيف) ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والبنك الدويل
واملنظامت غري احلكومية الرائدة ،هذه الشبكة أقرت املعايري الدنيا للتعليم يف حاالت الطوارئ.
إن رحلة التعليم يف الطوارئ واإلقرار بحق األطفال يف التعليم حتت أي ظرف واالهتامم
بتحسني أوضاعهم بدأت مع إقرار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وتعهد احلكومات بااللتزام هبا
وابتدأت باألطفال الذين يعانون نتيجة احلروب واللجوء لكنها أصبحت تتسع لكل الظروف التي حترم
األطفال من ممارسة الطفولة والتعليم.
 .3أمهية التعليم يف الطوارئ:
يعد التعليم حق بحد ذاته ،فهو يعطي املقدرة عىل التطور الكامل وازدهار مجيع األهداف
البرشية التي تتعلق بحاالت الطوارئ بشكل خاص ،ويمكن للتعليم ايض ًا أن يلعب دور ًا مه ًام يف اإلغاثة
وقت الكوارث وما بعد الرصاعات واجلهود الرامية لتحقيق السالم ،يمكن للتعليم أن يساعد األطفال
املجندين واألشخاص النازحني داخلي ًا والالجئني واألشخاص الذين يتأثرون بحاالت الطوارئ ،يف
إعادة دجمهم يف املجتمع ويف ختطي اآلثار السلبية التي ترتكها حاالت الطوارئ عىل اإلنسان (التعليم يف
حاالت الطوارئ.)2018 ،
كام يعد التعليم يف الطوارئ مه ًام تبع ًا لألسباب التالية (:)Theirworld ،2020
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 .1اإلحساس باالنتامء للمجتمع :يف حاالت الطوارئ ،يمكن أن يمنح التعليم األطفال النازحني أو
املصابني بصدمات نفسية ،مكان آمن يساعدهم عىل الشفاء.
 .2إكساب عادات صحية جيدة :يمكن أن تكون املدرسة ايض ًا مكان ًا لتقديم معلومات الصحة
والسالمة.
 .3كرس حلقة الفقر :أن إعادة األطفال إىل التعلم يوفر فرصة أفضل للتخلص من الفقر؛ فهو يساعد
األطفال عىل تطوير املهارات واملعرفة التي حيتاجوهنا لبناء جمتمعات واقتصادات آمنة وقوية عند
بلوغهم سن الرشد.
استناد ًا إىل ما سبق يعد التعليم يف حاالت الطوارئ مهامً ،نظر ًا ألمهية التعليم بحد ذاته وكونه حق من
حقوق اإلنسان التي جيب احلصول عليها مهام كانت الظروف.
 .4معايري التعليم يف الطوارئ:
قامت الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ ) )INEE,2012بوضع قائمة من املعايري
متثل احلد األدنى يف التعليم الواجب توفره يف حاالت الطوارئ ،وهي تقع يف مخسة جماالت توضيحها
كام ييل:
املجال األول :املعايري األساسية
 .1املشاركة املجتمعية :املشاركة :يشارك أعضاء املجتمع بنشاط وشفافية ودون متييز يف التحليل
والتخطيط والتصميم والتنفيذ واملراقبة والتقييم الستجابات التعليم ،وحتديد موارد املجتمع
واستخدامها لتنفيذ برامج التعليم واألنشطة التعليمية.
 .2التنسيق :تنسيق آليات التعليم ودعم أصحاب العمل الذين يعملون لضامن الوصول إىل
التعليم اجليد واستمراريته.
 .3التحليل :التقييم ويعنى بأجراء التقييامت للتعليم يف الوقت املناسب حلالة الطوارئ بطريقة
شفافة وكلية وتشاركية ،اسرتاتيجيات االستجابة للتعليم وتتضمن وصفا واضحا للسياق
وللعقبات أمام حتقيق التعليم واسرتاتيجيات جتاوز تلك العقوبات ،املراقبة إجراء املنتظم
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ألنشطة املجتمع املحيل وترضر السكان ،التقويم تعمل عىل حتسني أنشطة التعليم وتعزيز
املساءلة.
املجال الثاين :الوصول وبيئة التعلم
 .1فرص متساوية :يتمتع اجلميع بإمكانية الوصول إىل فرص التعليم اجليد.
 .2احلامية والرفاهية :بيئة التعلم آمنة وتعزز احلامية والرفاهية النفسية واالجتامعية للمتعلمني
واملعلمني وغريهم من العاملني يف جمال التعليم.
 .3املرافق واخلدمات :تعزز املرافق التعليمية سالمة ورفاهية املتعلمني والعاملني يف جمال التعليم
وترتبط بخدمات الصحة والتغذية والرعاية النفسية واالجتامعية.
املجال الثالث :التعليم والتعلم
 .1املناهج :استخدام املناهج ذات الصلة ثقافيا واجتامعيا ولغويا لتوفري التعليم الرسمي وغري
الرسمي ،بام يتناسب مع السياق اخلاص.
 .2التدريب والدعم :املعلمون واألفراد العاملني يف التعليم يتلقون تدريب بشكل متواصل
ومنظم وفق االحتياجات.
 .3تعليامت وعمليات التعلم :عمليات التعليم والتعلم تتمحور حول املتعلم وتشاركية وشاملة.
 .4تقييم نتائج التعلم :يتم استخدام الوسائل املناسبة لتقييم والتحقق من نتائج التعلم.
املجال الرابع :املعلمني والعاملني اآلخرين
 .1التوظيف واالختيار :تعيني عدد كاف من املعلمني املؤهلني والعاملني اآلخرين بشكل
مناسب من خالل عملية تشاركية وشفافة قائمة عىل معايري االختيار التي تعكس التنوع
واإلنصاف.
 .2ظروف العمل :حتديد ظروف العمل للمعلمني والعاملني اآلخرين بوضوح وتعويضهم عنها
بشكل مناسب.
 .3الدعم واإلرشاف :توفري آليات فاعلة لدعم املعلمني والعاملني اآلخرين.
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املجال اخلامس :سياسة التعليم
 .1القانون وصياغة السياسة :متنح السياسة التعليمية األولوية الستمرارية التعليم اجليد
واستعادته ،بام يف ذلك الوصول املجاين والشامل إىل التعليم.
 .2التخطيط والتنفيذ :تأخذ أنشطة التعليم يف االعتبار السياسات والقوانني واملعايري
واحتياجات السكان املترضرين.
بناء عىل ما سبق يمكننا صياغة جمموعة من املعايري املتعلقة بالتعليم يف حاالت الطوارئ وهي كام ييل:
 .1وضع سياسات تعليمية للتنبؤ باألزمات وضامن فيها استمرارية العمل اجليد.
 .2توفري فرص متساوية تضمن التعليم اجليد والوصول املجاين.
 .3توفري بيئة تعليم يف الطوارئ آمنة تعزز الرفاهية واحلامية الصحية.
 .4توفري التدريب والدعم للمعلمني بشكل متواصل ووفق االحتياجات.
 .5توضيح ظروف العمل للمعلمني والعاملني بالقطاع وتعويضهم بشكل مناسب.
 .6دعم مشاركة املجتمع للمحاسبة والتخطيط وتوفري املوارد.
ثاني ًا استجابة الدول من الناحية التعليمية للتصدي لفايروس كورونا:
اختارت الباحثتان أربع دول نظر ًا لتقدم نظامها التعليمي ،لرسد جتربتها التعليمية يف التعامل
مع فايروس كورونا وهي :اململكة العربية السعودية ،مجهورية فنلندا ،اململكة املتحدة ،اجلمهورية
الفرنسية ،وسيتم من خالل ذلك استنباط إجراءات مقرتحة الستمرارية العملية التعليمية يف حاالت
انتشار األوبئة.
 .1اململكة العربية السعودية:
منذ أن اجتاح فايروس كورونا العامل ،سعت اململكة العربية السعودية إىل محاية مواطنيها
واملقيمني عىل أرضها من خطر هذا الفايروس ،بنا ًء عىل ذلك أصدر امللك سلامن – حفظه اهلل – العديد
من اإلجراءات االحرتازية ،كام سارعت وزارة التعليم إىل نقل منظومة التعليم من التعليم داخل
املدارس ،إىل التعليم عن بعد كأول جتربة للوزارة عىل مستوى الوطن ،وسخرت كافة اإلمكانات ألن
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يتمكن الطالب من إكامل مسريهتم التعليمية ،وفق خيارات غري مكلفه للطالب ومتاحة يف أي وقت
وأي مكان ،حيث تم توفري قنوات للتلفاز ملن ليس لديه جهاز كمبيوتر أو اتصال بشبكة اإلنرتنت مثل:
قنوات عني والتي متثلها  20قناة فضائية ،نافذة عني عىل اليوتيوب ،بوابة عني اإلثرائية ،بوابة املستقبل،
منظومة التعليم املوحد ،وتشري اإلحصاءات بحسب الناطق الرسمي للوزارة أن هنالك أكثر من 37
مليون مشاهدة هلذه القنوات (املطلق.)1441 ،
وأوضحت التعليم أن "بوابة عني" تقدم خدمة الدروس بشكل افرتايض عرب عدد من املعلمني،
وخدمة الكتب التفاعلية والتقويم الذايت ،فيام تقدم "بوابة املستقبل" للمسجلني فيها أدوات تواصل بني
املعلم والطالب عرب دروس تفاعلية يف أي وقت من خالل  3700مدرسة موزعة عىل  33إدارة تعليمية
يف مناطق وحمافظات السعودية ،بمشاركة  100ألف معلم ،يتواصلون مع طالهبم باستمرار (عيل،
.)2020
يعول عليها يف أوقات
كام ذكر وزير التعليم أن وزارة التعليم بام حتمله من مسؤوليات وطنية ّ
األزمات؛ ستواصل العمل بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة لتقديم أصوهلا وخدماهتا ،وإمكاناهتا
خلدمة املجتمع ،بام يف ذلك جتهيز املباين التعليمية ألي احتياج مستقبيل" (وزارة التعليم.)1441 ،
كام ذكر معاليه أن الوزارة جاهزة جلميع اخليارات املمكنة الستكامل العملية التعليمية للفصل
الدرايس الثاين؛ بحسب مستجدات الواقع ومتطلباته ،مشري ًا إىل أن مجيع هذه اخليارات ستحقق العدالة
للطالب والطالبة ،مؤكد ًا أن الطالب والطالبات يواصلون تعليمهم يف منازهلم ،ويستثمرون وقتهم يف
التعليم وفق اخلطة الدراسية املحددة (وزارة التعليم.)1441 ،
ويف هناية الفصل الدرايس أصدر الوزير قرار ًا بنقل مجيع طالب وطالبات التعليم العام
للصفوف الدراسية التي تيل صفوفهم احلالية ،مراعي ًا جلوانب عدة ،أبرزها أن الطالب سينال أفضل
حتصل عليه يف هذا العام ،مع التأكيد عىل أن عملية التعليم عن ُبعد استمرت حتى هناية
نتيجة وتقييم ّ
الفصل الدرايس الثاين ،ووفق التقويم الدرايس املعتمد (واس.)2020 ،
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أما فيام يتعلق باختبارات القبول للجامعة فقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب متمثلة يف
مركز قياس وهو اجلهة املسؤولة عن انعقاد هذه االختبارات بتأجيل اختبار التحصييل والقدرات اىل ما
بعد شهر رمضان من عام 1441هـ ،يف حال سمحت الظروف بذلك ،ويف حال عدم إمكانية تطبيق
االختبار ورقي ًا ،فإن اهليئة تؤكد عىل استعدادها لتقديم اختبارات التحصيل الدرايس للتخصصات
العلمية والنظرية عن بعد من خالل منصة إلكرتونية تضمن توفري االختبارات بشكل آمن وموثوق
و ُمراقب جلميع الطلبة الذين حيق هلم االلتحاق باالختبار (هيئة تقويم التعليم والتدريب.)2020 ،
 .2مجهورية فنلندا:
يف يوم  31من شهر مارس ،أصدرت احلكومة مرسوم ًا بشأن استخدام السلطات قانون
سلطات الطوارئ ،وعىل أساسه ،تم إصدار مرسوم ًا بشأن تطبيق حالة الطوارئ الصادر يف  6ابريل،
والذي ينص عىل استمرار التدابري الحتواء انتشار فايروس كورونا ،وسيدخل القرار حيز التنفيذ يف 14
ابريل (.)Ministry of Education and Culture ،D.T
ويستند هذا القرار إىل تقييم أجراه املعهد الفنلندي للصحة والرعاية يف  29مارس ،واهلدف منه
هو إبطاء انتشار عدوى فايروس كورونا عن طريق احلد من االتصاالت بني التالميذ والطالب وهيئة
التدريس وغريهم من املوظفني يف مجيع مستويات التعليم

(Ministry of Education and ،D.T

.)Culture
بالنسبة إىل التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة ،سيستمر توفري التعليم والرعاية فيها،
حيث أن مراكز التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة مفتوحة ،ألولياء األمور العاملني يف املستشفيات
والقطاعات األخرى ،لكن احلكومة تويص الوالدين أو األوصياء اآلخرين برتتيب رعاية أطفاهلم يف
املنزل إذا كان ذلك ممكن ًا .أما التعليم ما قبل االبتدائي ،فسيستمر توفري التعليم ما قبل االبتدائي يف شكل
تدريس االتصال (الطريقة التقليدية بالذهاب إىل املدرسة) ،حيث ان البلديات ليست ملزمة برتتيب
التعليم قبل االبتدائي عن بعد ،ولكن يمكنها القيام بذلك إذا رغبت .التالميذ الذين يستعدون للتعليم
األسايس سيتم توضيح مرسوم بحيث يكون هلم احلق يف تلقي التدريس عن طريق االتصال (الطريقة
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التقليدية بالذهاب إىل املدرسة) ،التالميذ املحرومني (املهاجرين) يستطيعون الذهاب إىل املدرسة بشكل
عادي ،وذلك بغرض تقديم الدعم هلم حيث إن آباؤهم ال يستطيعون مساعدهتم يف التعليم عن بعد،
لصعوبة توفري أجهزة كمبيوتر وغري ذلك ،وهذا التغيري يتعلق بنحو  3000تلميذ .من اجلدير بالذكر أن
مجيع من سبق ذكرهم هلم احلق يف املشاركة يف التعليم عن بعد إذا كان آباؤهم قادرين عىل إبقائهم يف
املنزل .أما باقي املراحل الدراسية فيتم توفري التعليم هلم عن بعد (Ministry of Education and ،D.T

.)Culture
فيام يتعلق بالوجبات املدرسية ورفاهية الطالب ،فستبقى دون تغيري للتالميذ الذين ما زالوا
يذهبون للمدرسة ،أما التالميذ الذين يدرسون عن بعد فيتم توفري الوجبات قدر اإلمكان ،حيث يمكن
ملزود التعليم بالتعاون مع مسؤول رعاية الطالب ،حتديد التالميذ الذين تعترب الوجبة املدرسية اليومية
مهمة جد ًا هلم ،وهبذه الطريقة يتم محاية التالميذ من خطر احلرمان من التغذية الكافية (Ministry ،D.T

.)of Education and Culture
هذه اإلجراءات قد متتد لنهاية الفصل الدرايس ،إذا كان ذلك رضوري ًا الحتواء الوباء ،ويتم
متديد املرسوم حتى هناية شهر مايو ،وسيتم إعادة تقييم التدابري الالزمة الحتواء فايروس كورونا يف
هناية أبريل (.)Ministry of Education and Culture ،D.T
أما بالنسبة للتعليم الثانوي واجلامعات والتعليم املهني والفني فسيتم إغالق املباين املدرسية
حتى  13أبريل من عام  ، 2020وسيتم تعويض ذلك بطرق بديلة منها ،التعليم عن بعد ،وبيئات
وحلول التعلم الرقمي املختلفة ،باإلضافة اىل التعلم املستقل عند الرضورة

(Ministry of ،D.T

.)Education and Culture
وفيام يتعلق باختبارات القبول للجامعات ،فقد قرر جملس امتحانات القبول ،مع وزارة الرتبية
والتعليم والثقافة ،تقديم االختبارات يف العلوم اإلنسانية والعلوم املخطط اصالً إجراءها لألسبوع
الثالث من امتحانات ربيع  ،2020بحيث يتم إجراء االختبارات يف األسبوع الثاين بدالً من الثالث،
وذلك يوم الثالثاء املوافق  17مارس ،ويوم اخلميس املوافق  19مارس ،واهلدف من تغيري تواريخ
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انعقاد االختبارات هو ضامن إمكانية تنظيم امتحان القبول بطريقة متكن أكرب عدد ممكن من املرشحني
من إكامله ،وبالنسبة للثانوية العامة فسيتم تكثيف اجلدول الزمني المتحان الشهادة الثانوية ،بحيث
سيتم تنظيم امتحان التسجيل بالكامل بحلول  20مارس .سيتم ذلك عن طريق تقديم مواعيد
االختبارات يف العلوم اإلنسانية والعلوم وهي (الدين ،العلوم االجتامعية ،الكيمياء ،اجلغرافيا ،التثقيف
الصحي ،علم النفس ،الفلسفة ،التاريخ ،الفيزياء ،األحياء) وستستمر االختبارات ملدة أسبوع .هذا وقد
أكدت اللجنة عىل إمتام االمتحانات مع ضامن سالمة الطالب ،حيث يف حالة تم تعليق االختبارات
متام ًا ،فإن نسبة كبرية م ن طالب املدرسة الثانوية العامة قد ال يتأهلون للتقدم للجامعة ،وذكر يف هذا
الصدد وزير التعليم يل أندرسون "األمر الذي سيكون له تأثري كبري عىل عمل املجتمع ككل" ،وقد
ذكرت وزيرة العلوم والثقافة حنا كوسونني "هذا احلل سيمكن مؤسسات التعليم العايل من تنظيم
امتحانات القبول كام هو خمطط هلا ،وإصدار نتائج القبول" .وقد اختذت اللجنة عدة إجراءات لذلك،
منها مراقبة حالة الفايروس بشكل يومي (.)Ministry of Education and Culture ،D.T
 .3اململكة املتحدة:
أعلنت احلكومة أنه سيتم تعليق الدراسة يف املدارس والكليات ورياض األطفال للجميع
باستثناء أطفال العامل الرئيسيني واألطفال املعرضني للخطر من يوم  18مارس ( Department for

)education,2020
ونرشت يف  19مارس إرشادات للمدارس ومقدمي رعاية األطفال والكليات والسلطات
املحلية بشأن احلفاظ عىل التعليم ،وأعطت تعليامت بشأن العزلة والتباعد االجتامعي والنصائح العلمية
حول كيفية احلد من انتشار الفايروس وأمهية أن يبقى األطفال بأمان يف منازهلم ،وقد أكدت احلكومة
عىل أولياء األمور إبقاء أطفاهلم باملنزل عىل أن تظل املدارس مفتوحة فقط لألطفال املحتاجني للذهاب
إليها ،وقد حددت الوزارة األطفال املحتاجني بأهنم األطفال الذين تدعمهم الرعاية االجتامعية،
واألطفال املحتاجني للحامية ،وأطفال ذوي اإلعاقة ،وأطفال مقدمي الرعاية الصحية ،والعاملني يف
التعليم وبرامج الرعاية والقطاعات الرئيسية األخرى (احلكومة املحلية – األمن القومي – بيع املواد
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الغذائية والسلع الرضورية – املواصالت – املرافق واالتصاالت)

( Department for

)education,2020
ويف إطار احلرص عىل صحة األطفال فقد أكدت الوزارة أهنا سوف تقدم وجبات مدرسية جمانية
أو قسائم لألطفال املحتاجني وذوي األرس منخفضة الدخل كبديل إذا مل يعد بإمكاهنم االلتحاق
باملدرس ة بسبب إجراءات مكافحة كورونا ،وستكون املدارس قادرة عىل تقديم الطعام أو القسائم
ملحالت السوبر ماركت التي ترسلها مبارشة للعائالت أثناء العزل يف املنازل

( Department for

.)education,2020
ويف  20من مارس أعلنت الوزارة املزيد حول االمتحانات و الدرجات أن نظام مكتب
املؤهالت واالمتحانات ( )ofqualواملعلمني سيعملون مع ًا من أجل الطلبة الذين تم إلغاء اختباراهتم
هذا الصيف وسوف يتم تقديمها بعد االنتهاء من إجراءات إبطاء فريوس كورونا ،وقد أكدت أنه تم
إلغاء مجيع االختبارات هلذا الصيف وأهنم يتوقعون أن تكون إجراءات اجلامعة مرنة وداعمة للطالب
مما سيمنحهم الفرصة لاللتحاق يف التعليم العايل ،وتتمثل أولوية احلكومة اآلن يف ضامن إمكانية انتقال
الطالب املتأثرين باالنتقال للمرحلة التالية بام يف ذلك الذهاب إىل العمل أو بدء الدراسة اجلامعية أو
الكلية أو الدورات الدراسية أو التدريب املهني يف اخلريف ،هذا يعني أن احلكومة حتاول أن حيصل
الطالب يف اختبارات حتديد املستوى درجات تعكس إىل حد ما العمل الذي قاموا به ،وستتيح هلم أيضا
خيار آخر هو إجراء االختبارات يف وقت مبكر من العام الدرايس القادم ،وأكدت أن ( )ofqualتقوم
بتطوير وحتديد آلية من شأهنا أن تعكس أداء كل طالب بأكرب قدر ممكن من العدالة ،وستطلب من
املعلمني الذين يعرفون طالهبم جيد ًا تقييم حكمهم حول الدرجة التي يتوقعون أن حيصل عليها
الطالب ،وسيأخذ املعلمون يف االعتبار جمموعة من البيانات بام فيها االختبارات التجريبية والتقييامت
العامة ويتم دجمها مع التحصيل املسبق مع توفري إرشادات واضحة حول كيفية العمل بشكل عادل سيتم
استخدام هذه املعلومات إلنتاج تقدير عام لكل طالب ،والذي سيكون أفضل تقييم للعمل به ،اهلدف
من هذا هو توفري الدرجات قبل شهر يوليو ،وتؤكد أنه ال يمكن متييز الدرجات عن غريها املقدمة خالل
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السنوات وسيتم توزيع الدرجات توزيع يتبع نمط مشاهب ًا ملا كانت عليه يف السنوات السابقة حتى ال
يواجه الطالب أي عيب منهجي نتيجة هلذه الظروف.
وأكدت احلكومة أهنا لن تنرش أي بيانات لألداء التعليمي للمدارس أو الكليات بنا ًء عىل
اختبارات أو تقييامت عام .)Department for education,2020( 2020
 .4اجلمهورية الفرنسية:
أعلن رئيس اجلمهورية يف  12مارس إغالق املدارس والكليات واملعاهد كإجراء أمني ،اعتبار ًا
من يوم اإلثنني  16مارس وحتى إشعار آخر ،وقد أكد يف الوقت ذاته أن مباين املدارس سوف تظل
مفتوحة حتى يمكن تنظيم االستمرارية اإلدارية والتعليمية ،وكذلك استقبال أطفال طاقم التمريض،
وجيب ان حيرض فقط األفراد الذين يكون وجودهم رضوري للغاية وعىل أساس طوعي ،وسيتم إنشاء
خدمة استقبال استثنائي من الروضة وحتى سن الصف الثالث للعاملني الطبيني والعاملني الرضوريني
يف إدارة األزمة ابتدا ًء من  16مارس ،وأقرت الوزارة بعض التعليامت لرعاية أطفال العاملني يف املجال
الطبي فساعات االستقبال تبدأ من  8صباح ًا إىل  6مساء ًا ،بام يف ذلك عطلة هناية األسبوع وال يزيد عدد
األطفال يف املكان الواحد عن مخسة كحد أقىص ،وإجراء تنظيف دقيق وشامل والتأكد من وجود
مسافات كافية بني األطفال والبالغني ،ودعت الوزارة إىل االستمرارية الرتبوية عن بعد من خالل
االستفادة من املكاملات اجلامعية ومؤمترات الفيديو خالل ساعات عمل املدرسة العادية ،وأيضا أكدت
الوزارة عن توقف التعليم األرسي سواء يف منازل األطفال أو أي مكان آخر ،أما الطالب يف مراكز
التدريب املهني يتم حتديدهم عىل اعتبارهم أفراد يقومون بمهامت أساسية لذا جيب عليهم االنضامم
لعملهم ،املدارس الداخلية تظل فقط للطالب الغري قادرين عىل العودة ألرسهم ،وقد تم توفري موارد
تعليمية سمعية وبرصية ومكتوبة من خالل منصة أطلقها وزير الرتبية الوطنية والشباب يف  18مارس
تتعلق بالربامج املدرسية تسمى "أمة التعلم" ،كذلك اتفقت وزارة الرتبية الوطنية والشباب مع
البلديات واملناطق عىل التوزيع اآلمن ملعدات الكمبيوتر لألرس التي ال متلك معدات تكنولوجيا
املعلومات املناسبة ،وكذلك تلقي الواجبات املنزلية أسبوعي ًا عن طريق الربيد ،وبالنسبة للنساء احلوامل
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من الثلث الثالث للحمل يقمن بتقديم العمل عن بعد ،وإذا تعذر ذلك يتم إصدار إذن غياب خاص
(وزارة الرتبية الوطنية والشباب الفرنسية.)2020 ،
بالنسبة لالمتحانات النهائية فقد تم إلغائها ،مع اإلبقاء عىل اختبار اللغة الفرنسية الشفوي،
ومتنح شهادة البكالوريا هلذا العام احلقوق املعتادة حلاميل البكالوريا من حيث القبول اجلامعي ،كام ال
يشرتط احلصول عىل شهادة الدبلوم هذا العام الستكامل البكالوريا (وزارة الرتبية الوطنية والشباب
الفرنسية.)2020 ،
من خالل استعراض جتارب الدول التعليمية يف التصدي لفايروس كورونا ،يتضح اآليت :نقلت
اململكة العربية السعودية املنظومة التعليمية من التعليم داخل املدارس إىل التعليم عن بعد كأول جتربة
للوزارة عىل مستوى الو طن؛ ويعود هذا ملركزية اإلدارة يف اململكة ،أما فيام خيص مجهورية فنلندا
واململكة املتحدة فقد حرصت عىل رفاهية طالهبا حتى يف ظل هذه األزمة ،حيث استمرت الدولتني
بتوفري الوجبات الغذائية للطالب ،كام راعت مجهورية فنلندا واجلمهورية الفرنسية ظروف مجيع
الطالب ،فمن كان يصعب عليه التعليم عن بعد ،لعدم توفر أجهزة الكمبيوتر ،أو لصعوبة بقاءه يف
املنزل نظر ًا لعمل والديه يف القطاع الصحي ،أو األطفال املحتاجني للحامية ،أو األطفال الذين تدعمهم
الرعاية االجتامعية ،وأطفال ذوي اإلعاقة ،فسمحت له باحلضور للمدرسة ،مع أحقيته باحلصول عىل
التعليم عن بعد يف حال سمحت ظروفه بذلك.
مل تلغ مجهورية فنلندا االختبارات للثانوية العامة ،حرص ًا منها عىل مصلحة الطالب ،فذلك قد
يؤثر عىل تقديمهم للجامعة ،عوض ًا عن ذلك قامت بتقديم االختبارات ،وأدرجت جدوالً مكثف ًا
يتضمن االنتهاء من االختبارات خالل أسبوع ،عىل العكس من ذلك اجلمهورية الفرنسية التي قامت
بإلغاء االختبارات ونجحت مجيع الطالب.
حرصت الدول عىل عدم إدخال نتائج عام  2020يف أي تقييامت جترهيا الوزارة ،ويعزى هذا
السبب لظروف أزمة كورونا ،حيث أكدت حكومة اململكة املتحدة اهنا لن تنرش أي بيانات لألداء
التعليمي للمدارس أو الكليات بنا ًء عىل اختبارات أو تقييامت عام .2020
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ثالث ًا النتائج والتوصيات واملقرتحات:
 .1النتائج:
▪

يتضح من خالل االستعراض النظري لإلطار املفاهيمي للتعليم يف الطوارئ وأبرز جتارب
الدول التعليمية يف التصدي النتشار فايروس كورونا ،أن الدول حول العامل ال متتلك خطط
للتعليم وقت الطوارئ واألزمات ،كام يتضح اعتامد الدول عىل التعليم عن بعد والتعلم
اإللكرتوين والتعلم املستقل ،واالختبارات التقليدية.

▪

ويتضح من استعراض جتربة اململكة املتحدة ،عدم وضوح إجراءات املفاضلة للطالب
املنتقلني للتعليم العايل ،أما فيام خيص باقي الدول فقد اختارت تأجيل االختبارات الوطنية.

▪

تشابه جتربة اململكة العربية السعودية مع جتربة مجهورية فرنسا يف نجاح مجيع الطالب وانتقاهلم
للصفوف التالية لصفوفهم.

▪

ضعف قواعد البيانات حول األرس املحرومة والتي ال تستطيع الوصول للتكنولوجيا
والتقنيات احلديثة.

▪

إغفال اجلوانب االجتامعية واملهارية يف التعليم عن بعد أثناء األزمة.

 .2التوصيات:
يف ظل نتائج الدراسة توصلت الباحثتان إىل جمموعة من التوصيات املقرتحة التي تضمن
استمرارية التعليم يف حاالت انتشار األوبئة تم تقسيمها كالتايل:
السياسة التعليمية:
 .1أمهية بناء سيناريوهات متعددة لتفيش األوبئة واالستعداد هلا.
 .2إنشاء مركز إلدارة الكوارث الطبيعية واألزمات واألوبئة ويتبع لوزارة التعليم يف كل دولة.
 .3تكوين جلنة مسؤولة عن إصدار القرارات فيام يتعلق بالتعليم يف وقت األزمات.
اإلدارة الرتبوية:
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 .1تضمني مواد من اخلطة الدراسية ملا بعد األزمة لتدريسها بشكل التعليم عن بعد يف مراحل
التعليم العام.
 .2تضمني مواضيع حول كيفية الوقاية من األوبئة يف املناهج الدراسية ملراحل التعليم العام.
 .3وضع خطة جتريبية للتعليم يف الطوارئ يتم تطبيقها أسبوع من كل سنة والتأكد من نتائجها
ومراجعتها.
 .4إرشاك املعلمني يف وضع خطط التعليم أثناء الطوارئ.
املعلمني:
 .1تدريب املعلمني واملعلامت وجتهيزهم للتعامل مع األزمات التي قد يتعرض هلا العامل مستقبالً.
 .2تنويع املعلمني ألساليب التقويم وزيادة االختبارات املعتمدة عىل التفكري الناقد والتحليل.
 .3عمل أبحاث إجرائية للتصدي لألوبئة والفايروسات واالستفادة منها يف وزارات التعليم.
الطالب:
 .1تدريب الطالب عىل مهارات التعلم الذايت ،والترصف وقت الطوارئ.
 .2تدريب الطالب عىل استخدام التقنية يف التعليم.
 .3تدريب الطالب عىل صيغ خمتلفة للتقويم يف وقت األزمات.
 .3املقرتحات:
تقرتح الباحثتان عدد من العناوين البحثية التي يمكن بحثها:
 .1دور املعلم يف نجاح العملية التعليمية يف ظل أزمة كورونا.
 .2الصعوبات التي واجهت املعلمني الستمرار العملية التعليمية يف ظل أزمة كورونا.
 .3قدرة املؤسسات التعليمية عىل إدارة األزمات الرتبوية.
 .4دراسات مستقبلية حول التعليم يف الطوارئ.
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اخلامتة:
تناولت الدراسة موضوع يف غاية األمهية ،نتيجة لتقارب العامل وانتشار األوبئة بشكل أرسع مما
كان عليه يف السابق ،وبام أن العامل يمر اآلن يف أزمة ،ومن املتوقع أن يتعرض للمزيد منها يف املستقبل،
فمن هنا جاءت أمهية استعراض املعايري الدنيا للمعايري يف الطوارئ ،وامتالك الطالب احلد األدنى من
املعرفة األساسية الالزمة من التعليم ،وبناء نامذج نتيجة لتجارب الدول املختلفة لالستفادة منها يف
املستقبل.
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