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 : املستخلص   

التخطيط حتدايت  معرفة  وكذلك  ،  دور التخطيط الرتبوي يف ختطي جائحة كوروان  ىعلهدف البحث ايل التعرف        
قدرة التخطيط الرتبوي على مواجهة حتدايت جائحة   معرفةو   املاثلة اآلن وامللحة للنجاح يف عبور هذه املرحلة  الرتبوي
الذي أثر على مجيع مناحي   ، األمراملوضوعات اليت شغلت ابل العامل  أمهية هذا البحث معاجلة موضوع من،  كوروان
؟ يتفرع   مشكلة البحث املتمثلة يف السؤال الرئيسي ما حتدايت التخطيط الرتبوي يف مواجهة جائحة كوروان ،    احلياة

 الباحثة ، توصلت  ي التحليلي ألنه يتناسب مع طبيعة البحثاستخدمت الباحثة املنهج الوصف  منه عدة أسئلة فرعية 
وطرق   الظاهرة  توصيف  خالل  النتائج  معها  التعامل  من  من  جمموعة                                                                                                                                                                             :منهاواالستنتاجات  ايل 

الرتبوية.                                               /1 املشكالت  حل  خالل  من  وذلك  جائحة كوروان،  ختطي  يف  فعال  دور  الرتبوي                                                                                                                                                                                                                                                                                              للتخطيط 
 / 3                      من مواجهة التحدايت الرتبوية املاثلة للنجاح وعبور هذه املرحلة.متكن التخطيط الرتبوي    /2

 . قدرة التخطيط الرتبوي على مواجهة حتدايت جائحة كوروان من خالل الربامج واألنشطة التعليمية اليت يقدمها

 . كورونجائحة    الرتبوي.التخطيط    املفتاحية: الكلمات  
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Abstract: 

          The aim of the research is to identify the role of educational 
planning in overcoming the Corona pandemic. as well as to know the 
educational planning challenges that are now present and urgent to 
succeed in crossing this stage and to know the ability of educational 
planning to face the challenges of the Corona pandemic, the 
importance of this research to address one of the topics that have 
occupied the world, which It affected all walks of life, the research 
problem represented in the main question What are the challenges of 
educational planning in the face of the Corona pandemic? It is divided 
into several sub-questions, the researcher used the descriptive and 
analytical approach because it is consistent with the nature of the 
research. Through the description of the phenomenon and methods of 
dealing with it, the researcher reached a set of results and conclusions, 
including : 

1/ Educational planning has an effective role in overcoming the Corona 
pandemic, by solving educational problems . 

  2/ Enables educational planning to meet the educational challenges of 
success and to cross this stage. 
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   3/ The ability of educational planning to face the challenges of the 
Corona pandemic through the educational programs and activities it 
provides. 

Key words: educational planning. Corona pandemic 

 

 

 : املقدمة

وابلتايل كان من   جائحة كوروان(،يف وقتنا اجلاري )يتناول هذا البحث موضوع من املوضوعات املهمة             
فالتخطيط هو عنصراً أساسياً   العمل اإلداري ضمان لسالمة اجملتمع،   يط إدارايً هلذه اجلائحة ابعتبار الضـروري التخط

مـن عناصر اإلدارة الرتبوية، والتخطيط هو اخلطوة األوىل من خطوات العمل اإلداري، فال يوجد عمل بال ختطيط 
مهما بلغ نشأته، فالتخطيط هو عملية رسم األفكار وترتيبها، فهو وضع خطة واختاذ إجـراءات مسبقة من شأهنا 

 -أوجدت جائحة كوفيد  (. 215، ص2007عى إلـى حتقيقهـا، )احلريـري وآخـرون،  بلوغ األهداف الرتبوية اليت يس
  190العلم يف أكثر من    طالببليون من    1,6منه حنو    رر، وهو ما تض ع يف نظم التعليم يف التاريخأكرب انقطا   19

ة من الطالب يف يف املائ  94ولة  يف مجيع  القارات. وأثرت عمليات إغالق املدارس وغريها من أماكن التعلم  د
يف املائة يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل من الشرحية  99العامل، وهي نسبة ترتفع لتصل إىل 

يف آاثر عميقة   ن بتفاقم نواتج التعلم، حيث تسببت فعلياً هتدد جائحة كوروان اآل  (2020)األمم املتحدة ، الدنيا.
الذي شكل أكرب صدمة متزامنة تضرب مجيع دارس يف مجيع أحناء العامل األمر  ، من جراء اغالق املعلى التعليم

ملا سيسببه هذا الوضع الصحي  نظران  سوءا    ضرارأن تتفاقم األ  املنتظر  نظمة التعليمية، على مدى حياتنا. ومن األ
. حبث واكتشاف  فرصزمة إىل  لكن من املمكن مواجهة هاتني الصدمتني وحتويل األ  الطارئ من كساد عاملي عميق. 

 بطرق علمية وإجراءات صحية احرتازية، من أجل  عادة فتح املدارسيتعني على البلدان أن تبدأ التخطيط إلوابلتايل  
 السريع لعملية بتقنيات جديدة لتشجيع التعايف  االستعانةلتعليمية من خالل  كفالة الظروف امسايرة  منع التسرب، و 

 . (2020جمموعة البنك الدويل ) . ات التعليميةؤسسب إىل امل عودة الطالو   التعلم،



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED 

RESEARCH (JHDESR) 
43 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION 

FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 

 | VOL: 07 ISSUE :02 | April 2021 

 أبريل|  02العدد  07| المجلد  البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةمجلة التنمية 

2021 

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech 

اجلهـود حول ماهية التخطيط الرتبوي وأساليبه وتطبيقاته، هبدف وضع اخلطط   تكثفت  طلق نهذا املومن          
واالجتماعية والرتبوية، من أجل بناء   قتصاديةاملالئمة لكل دولة علـى حـدة وفقا لثقافتها ومتغرياهتا، السياسية واال

     .(7، ص 2017  حداد،)  واملستجدات.   جهة التغرياتابشري قوي قـادر على مو 

                                                                                                                                                              -البحث:أمهية  
احي احلياة أمهية هذا البحث معاجلة موضوع من املوضوعات اليت شغلت ابل العامل ، األمر الذي أثر على مجيع من

                                                                             . علمية اقتصادية اجتماعية سياسية وغريها
                                                                                                                                                   - :البحثمشكلة  

رُّ العامل حبقبة زمنية استثنائية هلا انعكاساهتا التعليمية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية املؤثرة يف حياة مي
، أن يغريِر جمرايت األمور، ويقلب املوازين، وجيعل املدن   جملتمعات البشرية. فكيف لفريوس، ال يُرى ابلعني اجملردةا

املشهد العاملي النتشارية املرض عرب القارات، فقد  يف حالة أتهب، تراقب عن كثب تطورمضطربة وجلة، تقف 
ومن هنا نبعت مشكلة البحث  هذه اجلائحة  احتواءن ة الصحية يف العديد من الدول ع ثبت للعامل عجز األنظم

املتمثلة يف السؤال الرئيسي ما حتدايت التخطيط الرتبوي يف مواجهة جائحة كوروان؟ ويتفرع من هذا السؤال عدة 
                                                                                                                                                                                                                                                                أسئلة فرعية منها. 

                       ا هو دور التخطيط الرتبوي يف ختطي جائحة كوروان؟                                                                               م   /1
                                            ماهي حتدايت التخطيط الرتبوي املاثلة للنجاح يف عبور هذه املرحلة؟                                            /2
   ؟ما قدرة التخطيط الرتبوي على مواجهة حتدايت جائحة كوروان    /3

  : يهدف هذا البحث ايل   -أهداف البحث: 

كوروان  /1 جائحة  ختطي  يف  الرتبوي  التخطيط  دور  علي                                                                                 . التعرف 
املرحلة  معرفة  /2 هذه  عبور  يف  للنجاح  وامللحة  اآلن  املاثلة  الرتبوي  التخطيط                                                          .حتدايت 
كوروان  معرفة  /3 جائحة  حتدايت  مواجهة  على  الرتبوي  التخطيط                                                                               . قدرة 

    .املنهج الوصفي التحليلي  - :منهج البحث

                                                                                                      - هيكل البحث:
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الثاين ميثل اإلطار النظري    لفصل األول خطة البحث، أما ا  الفصل ، يتناول  فصوليتكون هذا البحث من أربعة        
اجلوانب   والثالث يتناول  فصل يط وجائحة كوروان. أما اللتخط)أدبيات البحث( من حيث املفاهيم املختلفة لكل من ا

  الرابع يتناول اخلامتة واخلالصة وأهم املصادر واملراجع  فصلاإلجرائية للبحث، ال

 البحث:     مصطلحات  

هو مرحلة التفكري والتدبري اليت تسبق تنفيذ أي عمل، وهو يتضمن حتديد األهداف املراد حتقيقها، -:  التخطيط  /1
وحتديد البدائل واخلطط والربامج والسياسات واإلجراءات اليت ميكن أستخدمها لتحقيق هذه األهداف. )حممد، 

 /2                                                                                                                (.   25م، ص  2013
واملعروفة أيًضا ابسم جائحة فريوس كوروان،   19-أو جائحة كوفيد   2019: جائحة فريوس كوروان  ونور جائحة ك

 هو االسم الذي أطلقته منظمة الصحة  19- ، كوفيد 2019هي جائحة  عاملية  مستمرة حالياً ملرض فريوس كوروان  
العاملية للفريوس املسبب ملرض االلتهاب الرئوي احلاد واملعروف ابسم )كوروان( والذي أعلنته منظمة الصحة العاملية 

          جائحة عاملية.

 / 1                                                                                                                       الدراسات السابقة:
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن دور التخطيط الرتبوي يف إدارة التغيري   :اجلزائر  .م2017دراسة حداد ،

التعليم مديري  من    لدى  وذلك  واملتوسط،  دور الثانوي  ما  مفاده:  الذي  الرئيسي  التساؤل  على  اإلجابة  خالل 
ما درجة ممارسة   املتمثلة يف:  حيث ينطوي حتته أسئلة فرعية  ى مديري التعليم؟الرتبوي يف إدارة التغيري لد   التخطيط

يف ممارسة ديري التعليم  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني م   للتخطيط الرتبوي وإدارة التغيري؟   مديري التعليم
من أجل حتقيق األهداف للدراسة مت استخدام املنهج و   ( 05,0الرتبوي وإدارة التغيري عند مستوى الداللة )  التخطيط

ارس مديري التعليم للتخطيط مم  الدراسة:  وحتليل نتائج الدراسة، ومن أهم نتائج  الوصفي التحليلي القائم على وصف
الرتبوي   يف ممارسة التخطيط  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مديري التعليم.  رجة عاليةبوي وإدارة التغيري بد الرت 

 يف إدارة التغيري ألن  فعاالً   من خالل النتائج يتبني أن للتخطيط الرتبوي دوراً   . (05.0وإدارة التغيري عند مستوى )
 م ،2020،  دراسة خطيب  /2                                         التغيري يساعد يف حتسني العملية الرتبوية.

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز   هدفت الدراسة التعرف على دور   اململكة العربية السعودية 
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وس كوروان مري حممد بن سلمان بن عبد العزيز يف إدارة أزمة انتشار فري األ  ملك اململكة العربية السعودية و ويل عهده
مناقشة مفهوم أزمة كوروان كما أظهرته الوسائط املختلفة،   وتناولت الدراسة  .(   COVID- 19املسبب جلائحة )

املستفادة من إدارة خادم احلرمني الشريفني   زمة من قبل القيادة السعودية، واستعراض الدروس الرتبويةوسبل إدارة األ
سلمان بن عبد العزيز آل   مري حممد بناململكة العربية السعودية وويل عهده األامللك سلمان بن عبد العزيز ملك  

 حمققاً   ذلك املنهج ابعتبار واالستنباطستقصاء زمة. وطبق يف الدراسة املنهج الكيفي املعتمد على االسعود هلذه األ
جزئي  ،ألغراضها الباحث  اإلا  واستخدم  و مدخل  تقرير  على كيفية  يعتمد  الذي  واملقيمني ثنولوجيا  املواطنني  عي 

لقد أبرزت نتائج الدراسة أن قيادة حكومة اململكة العربية السعودية ملواجهة   أبنشطتهم اليومية يف ظل جائحة كوروان. 
وابلقيام   واإلبداعية متيزت ابلفاعلية  ،    (   COVID- 19جلائحة )  خطر انتشار فريوس كوروان املستجد املسبب 

 /3                                                                                                  .خبطوات استباقية يف هذه املواجهة
انتشار ( فلسطني  2020أبوشحيدم ) التعليم اإللكرتوين يف ظل  الدراسة إىل الكشف عن فاعلية  هدفت هذه 

ر املدرسني يف جامعة خضوري، ولتحقيق أهداف الدراسة جرى االعتماد على املنهج فريوس كوروان من وجهة نظ
( عضو هيئة تدريس يف جامعة خضوري ممن قاموا ابلتدريس 50الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

ابستخدام استبيان   خالل فرتة انتشار فايروس كوروان من خالل نظام التعليم اإللكرتوين، وجرى مجع البياانت الالزمة 
( ومت تطبيقه على عينة الدراسة. كشفت نتائج الدراسة أن تقييم عينة الدراسة لفاعلية 0.804بلغ معامل ثباته )

التعليم اإللكرتوين يف ظل انتشار فريوس كوروان من وجهة نظرهم كان متوسطاً، وجاء تقييمهم جملال استمرارية التعليم  
خدام التعليم اإللكرتوين وجمال تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم اإللكرتوين، اإللكرتوين وجمال معيقات است

وجمال تفاعل الطلبة يف استخدام التعليم اإللكرتوين متوسطاً، وأوصى الباحثون بعقد دورات تدريبية يف جمال التعليم 
ت اليت حتول دون االستفادة من نظام اإللكرتوين لكل من املدرسني والطلبة واملساعدة يف التخلص من كافة املعيقا

العايل  التعليم  مؤسسات  يف  اإللكرتوين  والتعليم  الوجاهي  التعليم  بني  املزاوجة  وضرورة  املتبع,  اإللكرتوين  التعليم 
الكلمات                                                                                                               .مستقبالً 

اإلطار                                                         املفتاحية: التعليم اإللكرتوين، فريوس كوروان، جامعة خضوري.
مفهوم                     النظري                                                                                                 

  : التخطيط الرتبوي
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االجتماعي وتنسيقها،   ومستمرة تتضمن تطبيق طرائق البحثلتخطيط الرتبوي: هو عبارة عن عملية منظمة  ا     
ومبادئي طرائق الرتبية واإلدارة االقتصادية واملالية مع مشاركة ومساندة من اجلمهور يف جماالت النشاط املختلفه، 

حسني واخلليفة يف مرحلة التعليم وحتقيق أهداف واضحة وحمددة ) اف  ك  وغايته أن حيصل الطالب على تعليم  
والسيطرة عليه من أجل الوصول   التنبؤ بسري املستقبل يف الرتبيـة  :أبنه  اصطالحا يعرف  و   (.   37ص    ،م  2018،

املادية والبشرية املتاحة، والربط بني التنمية الرتبوية   األمثل للمـوارد  االستخدامإىل تنمية تربوية متوازنة وحتقيق 
النسقي   "عملية تطبيق للتحليل(  10م ، ص   2007عيشة ،   ) ابوالشاملة.   واالجتماعية  االقتصاديةوالتنمية  

  .تمع جملحاجات وأهداف املتعلمني وا  دف جعل الرتبية أكثر فعالية يف حتقيقهبالعقالين ملسار التنمية الرتبوية 
                                                                        .  (  20ص،   م2009،    حل وفرحاويلك)

 أمهية التخطيط الرتبوي 

من وذلك    ،التنموية الشاملة  االسرتاتيجيةيف  و النظام الرتبوي    كبري يفال  هدور ل  ،هنفسفرض  التخطيط الرتبوي    إن       
 ، ته املختلفةوتشخيص الواقع مبجاال  ،والبشرية  التعرف على إمكاانت اجملتمع املعنوية واملاديةجيايب يف  دوره اإل  :لخال

متثلها يف حاجات   ولوية اليت وترتيبها حسب األ   ،هداف الرتبوية والتعليميةحتديد األو   جتماعية والثقافيةواال  قتصاديةاال
. وكذلك من خالل آجال زمنية حمددة  عليمية يفهداف إىل خطط ومشروعات وبرامج تربوية وتترمجة األ ع و تماجمل
وما   ،سب لتحقيق متطلبات تنمية اجملتمع أن  هو  جراءات ماختيار بني البدائل املتوفرة يف الربامج والوسائل واإلاال

راك املعاصرة واستد   الرتبوية  واالجتاهات متكني النظام الرتبوي من مسايرة التطورات  و املتاحة    مكاانت واملوارديناسب اإل
 ( م2006)  رمزي              .مكامن اخللل اليت وقعت يف املاضي

 : أهداف التخطيط الرتبوي

كان فواالجتماعية اليت متيزها    واالقتصاديةملا كانت اجملتمعات البشرية ذات طابع متميزة كل له نظمه السياسية  
ف هذا اجملتمع عند وضع أي ختطيط للتعليم حتديد األهداف العامة هلذا التخطيط ضمن اإلطار العام ألهدا  ضرورايً 

 وتقسم األهداف ايل: 

)أ(                                                                                 :هداف االجتماعية للتخطيط الرتبوياأل  /1
 )ب(                                                                                                  . متكافئة للتعلمتوفري فرص  
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 )ج(                                                                                   .توفري التعليم املناسب لكل فرد
)د(                                                                . لقوى العاملة الالزمة لتطورهمن اتويف احتياجات اجملتمع  

 / 2                                                                    احلفاظ على اجليد من تراث اجملتمع وتقاليده.  
)أ(                                                                             :الرتبوياألهداف السياسية للتخطيط  

)ب(                                                                            .افظة على الكيان السياسي للدولةاحمل
تربية  )ج(                                                                          .الروح القومية بني أفراد اجملتمع تنمية  

زايدة )د(                                                                                        . املواطن الصاحل
 / 3                                                                    . لتعاون بني مجيع األفراد والشعوبالتفاهم وا

مقابلة )أ(                                                                     :هداف االقتصادية للتخطيط الرتبوياأل
)ب( زايدة                                    .بعيد من القوة العاملة كماً وكفياً احتياجات البالد يف املدى القصري وال

عبداخلالق )     . سهولة من مهنة ألخرى تبعا للظروفايدة قدرته على التحرك الوظيفي بالكفاءة اإلنتاجية للفرد وز 
 . (222 - 221، ص  م2009علي، و 

يَعتمد                                                                                                  مراحل التخطيط الرتبوي 
ؤِسسات التعليمِية على مروره بعِدة مراحل ومنها: 

ُ
 /1                                           تطبيُق التخطيط الرتبوِي يف امل

طبق يف السابق، وكافِة   -:دراسة الواقع التعليمّي ختطيطّيا  
ُ
وتُعِد هذه املرحلة عبارة عن تقييم  للنظام التعليمِي امل

اآلتية: األمور  املرحلة  هذه  وُتشِكل  إجيابِياً،  أو  سلبِياً  فيه  تُؤثر  اليت                                                                                                          العوامل 
تقييم الوضع الرتبوِي السابق، وَيشمل اخلُطِة الرتبويِة السابقة مهما كانت طبيعتها، سواًء أكانت طويلة أو قصرية   /أ

والقِوة   الضعف  َمناطق  بيان  هو  ذلك  من  واهلدف  املرحلة. األجل؛  هذه                                                                                                        يف 
حتليل الوضع الرتبوِي احلايِل؛ وهو تشخيص احلالة التعليمِية يف الوقت الراهن، وبيان مدى ُقدرهتا على حتقيق   /ب

دخالت األهداف اخلاصة ابلتعليم، وحتديد ط 
ُ
بيعة ُمدخالت وُُمرجات التعليم؛ عن طريق إجراء دراسة  هَتتِم مبتابعة امل

اأُلخرى.  دخالت 
ُ
امل من  وغريها  التدريس،  ووسائل  والطالب،  واملعلمني،  املناهج،  تشمل                                                                    اليت 

االهتمام ببيئة الِتخطيط اليت تتميِـُز بدوررها يف جناح أو فشل   من خالل   م الرتبويِ دراسة البيئة اخلاِصة ابلنظا  /ج
/ 2                                     اخلُطِة التعليمِية، وتشمل جمموعًة من الَعوامل االقتصاديِة، والثقافِية، والسياسِية.
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رتبطة مع    وضع األهداف: 
ُ
الطموح والغاايت االقتصاديِة، واالجتماعِية، والسياسِية هي الغاايت والِطموح الرتبويِة امل

 / 3                                                                                                            اخلاِصة ابجملتمع.
سؤول عن التخطيط الرتبوِي ب  :إعداد اسرتاتيجّيات حتقيق األهداف

َ
وضع أسئلة  ُمتعِلقة  يف السِكان وهي اهتمام امل

تأثرين ابلنشاطات، واألهداف اخلاِصة ابلتخطيط. 
ُ
 /4                                                                          امل

ا تُعِد وهي اخليارات اليت جيب أن ُتطِبق عليها الدراسة والتقييم؛ ألهنِ   : إعداد برامج بديلة تساهم بتحقيق األهداف
خِطط الرتبوِي لَتحقيق األهداف. 

ُ
 /5                                                                       الَوسائل اليت حُيِددها امل

وهي عبارة عن ترمجة  خاِصة  ابلصورة التقليديِة للتعليم تؤِدي إىل حتويلها لصورة  رقمِية، وتعتمد هذه   :إعداد اخلطة
أ( )                                                                                         املرحلة على تنفيذ اإلجراءات اآلتية:

صياغة (  ب)                                           ر املشكالت اليت يُعاين منها.تقييم أوضاع النظام الرتبوِي وحص
وضع برانمج   ( ج)                                                       احلاجات املطلوبة يف ظِل اإلمكاانت املتوفرة. 

التنسيق بني  ( د)                                                         مناسب وشامل لتطوير الِنظام التعليمِي.
ناسبة لرَباجمها التنفيذيِة.

ُ
حتديد التكاليف والوقت   ( هـ)                        املشروعات الرتبويِة، ووضع املواصفات امل

هي   : طيطّيةتطبيق املوازنة التخ  /6                                            الالزم ومصادر التمويل املناسبة.
فيدة للتخطيط الرتبوِي.

ُ
تنِوعة وامل

ُ
                                                            االعتماُد على وجود  برانمج متويلِي عن َطريق حتديد مصادر التمويل، واملوارد امل

شرفة على التعليم، ومن   : تنفيذ ومتابعة اخلُطة  /7
ُ
باشرة بتنفيذ اخلُطِة الرتبويِة بعد املوافقة عليها من السلطة امل

ُ
هي امل

راحل السابقة. 
َ
عِدة يف امل

ُ
وازانت التخطيطِية امل

ُ
،   هـ   1429 )   حضراوي خالل االعتماد على الربانمج التمويلِي، وامل

الرتبوي:   جماالت                                                         .(  23- 21                                                                                                      التخطيط 
جماالت التخطيط           قسم حسني و أونيا  ،  من أجل بلد قوي وجمتمع نشط وفعالتعددت اجملاالت اليت خيطط هلا  

إن اإلدارة :  الرتبوية  اإلدارة  أوال  الرتبوي ايل أربعة أقسام هي                                                       
 ابإلدارةلصلة    الوثيقة ا  عالقتهالرتبوي من  الرتبوية، وأتيت أمهية التخطيط    من عناصر العملية  الرتبوية متثل عنصراً مهماً 

 اإلدارة التخطيط السليم يعمل على معاجلة سوء  ، ألن  نصراً مهماً من عناصر اإلدارةإذ يعترب التخطيط ع  ،الرتبوية
يف   يف أداء العمل إىل إمتام جناح العمل، والتقصري   مي، وحتول القصور ار وامل  األهداف لتحقيق    اإلدارية جناح العملية  إو 

إط إىل  الفرد  مسؤولية  مبسؤوليته. الحتديد  ابلقيام  الفرد                                                                                                                             ع 
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والبناء حىت   اإلعدادوي من مرحلة  عد املناهج التعليمية وختطيطها من قمة أولوايت التخطيط الرتبت  : املناهج  اثنيا  
ختطيط   من أهم العمليات الرتبوية، وميرعد  عملية ختطيط املنهج وتنظيمه تن  ، إذ جند أ األفضلالتطوير والتغيري إىل  

 األنشطة  ، وتنظيمالتالميذ املنهج مبراحل حمددة هي: حتديد فلسفة اجملتمع، وحتديد أهداف الرتبية، ودراسة أوضاع  
التع والتقومي. واخلربات  املنهج،  وتنفيذ                                                                                                 ليمية، 

التعليمية   ن جناح العمليةألالتخطيط الرتبوي، وذلك    جماالتإن إعداد املعلمني ميثل من أهم    : إعداد املعلمني: اثلثا  
إبعداد املعلمني   الهتماما البد    املخططون الرتبويون أنه  ى عداده. لذلك ير وإ  على املعلم وتدريبهيف املقام األول    زترتك

املعلمني أهلداف التعليم بدقة   ، وكذلك تدريبهم على املناهج احلديثة واملتجددة، ومعرفة وإثنائهاوتدريبهم قبل اخلدمة  
 : رابعا                                                                                                   ووضوح. 

احلديث   ث يف التعليم واملناهج ابملفهوم ابخلدمات الطالبية نتيجة التطور الذي حد   االهتمامبدأ    اخلدمات الطالبية: 
جتماعية والعقلية اال  به وتضمني جوانب حياته النفسية  االهتمامالذي جعل التلميذ حمور العملية التعليمية ومن مث  

تلك اخلدمات جمموعة تضمن  للتخطيط الرتبوي، وتة  عد اخلدمات الطالبية أحد أهم اجملاالت الرئيسيوالبدنية. لذلك ت
حسني )   والرايضية وغريها.  ، والثقافية، والسياحية، والصحية،واالجتماعيةمن اخلدمات تتمثل يف اخلدمات النفسية،  

 / 6                                                                                                                 ( . 11- 10،  وأونيا  
وميكن                                                                                                              :الرتبوي  التخطيط  وظائف

 /1                                                                                     :التايل   خاللتلخيص وظائف التخطيط من  
الرتبوي مثل تعرف  للتخطيط الالزمةوالدراسات  حباثبرامج عملها القيام ابأل و ،  إعداد مشروعات اخلطط الرتبوية

اجملتمع  واملشكال  ،   الشعبية  االجتاهات   ، حاجات  الظواهر                                                                                                         . تدراسة 
 / 3                                                             . تقدمي املعلومات للجهات املعنية بوضع ميزانية التعليم  /2

 /4                                                       .اجلهات املختلفة اليت تسهم يف إعداد اخلطة الرتبوية  التنسيق بني
 /5                                                           .جهاز التخطيط املركزي يف الدولة   مع  واالنسجامحتقيق الرتابط  

 / 6                                                                                    . اخلطة الرتبوية  حول آليات تنفيذ  تقدمي توجيهات 
 /7                                                               . قييم نتائجها ومراجعتها وتعديلهامتابعة تنفيذ اخلطة الرتبوية وت

ات أمهيتهاهداف  ألوضيح  حسب  وتصنيفها                                                                                   .وتنسيقها 
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احملقق   /8 الربامج  أمهيتهااقرتاح  حسب  وتصنيفها  وتنسيقها                                                                    . ة 
يعد                                                                         (  )جائحة كورون  ألزماتوا  الرتبوي   التخطيط

عين ، وهو ما يعامل مع )جائحة كوروان ( األزماتالتخطيط  الرتبوي  مبثابة اإلطار العام الذي يتم يف نطاق الت
ي سيقوم به ؟ ومن هنا فأن التخطيط  الرتبوي ؟ وميت ؟ ومن الذ التحديد املسبق ملا جيب عمله، وكيفية القيام به  

 ، وتوقع األحداث واإلعدادوبتصورات األوضاع املستقبلية هلاروان ( االزمة ، و يكون عادة مرتبطاً حبقائق )جائحة ك 
، ومن وان ( االزمة أبكثر فاعلية ممكنةاألنشطة واألعمال الكفيلة مبعاجلة )جائحة كور   ع بللطوارئ، ورسم سيناريو بتت

سبل هذا   مث فإن استخدام التخطيط الرتبوي كأداة منهجية للتعامل مع )جائحة كروان ( األزمات ساعد على حتديد 
واجلهد التعامل الوقت  األ ،  للتغلب على  الالزمة  والبشرية  املادية  واحتياجات  احلفظ على زمة،  ذاته  الوقت  ، ويف 

ا األزمةاقتصادية   مع) جائحة كوروان(  األنلتعامل  مبنع   ، ( منها  نفع  اليت ال  وتلك   ، والعشوائية  االرجتالية  شطة 
  ،                                                                                                                . (  55  - 54،       2009عبدالعال 

 ( األزمة)  اجلائحة   مفهوم 

 التصدي للجائحة  من املصطلحات املستحدثة رغم كوهنا موجودة منذ أقدم العصور، وأن   يعد مفهوم اجلائحة          
يتطلب أخذ احليطة واحلذر يف مواجهتها للحد من تفاقمها، أو للتقليل من تبعاهتا على أقل تعديل، ولعل   ( لألزمة)

قصة سيدان نوح عليه السالم بقيامه ببناء سفينته، كما ورد يف القرآن الكرمي، ملواجهة خطر الفيضان، إال خري مثال 
لى الفرد الذي يكون يف موقع سلطة، حيث يكون على حسن إدارته لألزمة قبل وقوعها. وينسحب نفس الكالم ع

من املتوجب عليه التطلع والتخطيط ألزمة خطرة، كما يتطلع للموت، ليس من ابب الضعف واخلوف، بل من ابب 
من مصاعب وأخطار وحتدايت،   يواجه القوة والذكاء الذي يفرتض أن يتمتع به، من منطلق معرفته وحتضره ملا قد  

تعرف أبهنا حالة يوجهها أفراد أو   (  2005)القطاونة  .  ا يف مكاهنا قبل ان يستفحل أمرهاللتصدي لألزمة ووأده
فيها تظهر الضغوط الناشئة عن ، و اإلجراءات الروتينية  العاديةستخدام  ، وال ميكن التعامل معها ابنطقةمجاعة أو م

، وتتطلب رد فعل ري وهي مفاجئة وحادةواخلطر الكب ، أبهنا حالة تتسم ابلضرر والتمزق  ، كما تعرف التغري الفجائي
وتعرف اجلائحة )االزمة ( ابهنا  تطبيق   ( 22، ص  م2014  )  املرعول   سريع وخارج إطار العمل املعتاد للمؤسسة . 

انتظار  بعادها يف   إ  تلك األسباب واحتواء  لتحديد  األزمة  أسباب  البحث عن  اإلدارية خالل  العملية  وظائف 
 . (20م ،   2007ي )ل إىل حلول مناسبة هلا. عبو التوص
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 19د كوفيدستج  فريوس كورون املُ طبيعة    

هو    كوروان   فريوس    إن           د  ستجر
ُ
الفريوساتر   نوع  امل التِ   صيبُ يُ   جديد    من  املصابني اجلهاز  للمرضى  نفسي 

 8م ، ويف  2019العام    أواخريف    الصينة   وهاان وُ يف مدينة    رَ إىل اآلن (، ظهَ ) السبب    وهو جمهولُ ،    لتهاب الرئويِ ابر 
الوطنية يف مجهورية الصني الشعبية تسمية فريوس كوروان املستجد م أطلقت جلنة الصحة  2020عام  (فربايرشباط )

االسم االجنليزي   (فرباير)   22غرِيت يف  فريوس كوروان ، مث  الناجم عن اإلصابة بر   ئوي  االلتهاب الرِ )أو اجلديد ( على  
قبل من    اً قبل أن تعتمد هذه التسمية رمسيِ ،  (    (covid-19ريوس كوروان اجلديد إىل  جم عن فَ اللمرض الن  مسيِ الرِ 
ريوس بال تغري )دليل الوقاية من فريوس يين هلذا الفِ ني بقي االسم الصِ حر يف    فرباير،  11  ة يفحة العامليِ مة الصِ نظِ مُ 

يسببه آخر فريوس مت اكتشافه من   ي هو مرض معد   19-مرض كوفيد  (.   10م ، ص  2020كوروان املسجد  
 وهانساللة فريوسات كوروان. ومل يكن هناك أي علم بوجود هذا الفريوس اجلديد ومرضه قبل بدء تفشيه يف مدينة وُ 

على العديد من بلدان   اآلن إىل جائحة تؤثر   19- . وقد حتِول كوفيد 2019الصينية يف كانون األول/ ديسمرب  
 . ()منظمة الصحة العامليةالعامل.

 أزمة وابء كورون واخليارات املتاحة أمام األنظمة التعليمية. 

وكانت بعض الدول حتاول جتاهل اخلطر   عاشت األنظمة التعليمية يف بداية ُماطر الوابء موقف ابلغ الصعوبة،      
أو انكاره إال أنه يف هناية املطاف رضخت كل الدول اليت وصلها اخلطر لتعطيل العملية التعليمية يف كافة مؤسساهتا 

وعليه   مما فتح اجملال لطرح كثري من التساؤالت اليت دارت يف النقاشات الصامتة أحياانً واملعلنة يف كثري من األحيان.
التعليمية للتوجه مباشرة لرسم سياسات جديدة، واختاذ قرارات فاعلة، ووضع   فإن  هذا الوابء يدعو كل االنظمة 

خطط كفيلة ابلتعامل مع أية أزمة مستقبالً، كما يدعو هذا األمر املؤسسات التعليمية ألختاد التدابري الالزمة للتعامل 
ومن  وخطورهتا  ونوعها،  مصدرها،  كان  أايً  األزمات  يلي:  مع  ما  التدابري                                                                               هذه 

ضرورة إنشاء وحدة إدارية مستقلة إلدارة األزمات يف اإلدارات الرتبوية والتعليمية العليا حبيث تكون مسئولة   /1
/ 2                                                                                   بشكل مباشر عن عالج األزمات احملتملة.

التعامل معها حبيث ارة األزمات من موظفني متخصصني و تكوين فرق إد مدربني جيداً يف جمال األزمات وطرق 
/ 3                                                                          يف أي وقت ملواجهة األزمات.   يكون الفريق جاهزاً 
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تصميم للطوارئ وتصميم نظم معلومات خاص ابألزمة و    توفري اإلمكانيات الفنية والتنظيمية واليت تشمل التخطيط 
 /4                                                             غرفة طوارئ خاصة إلدارة األزمات داخل كل مؤسسة تعليمية.

حبث مدى اولة تطبيق اإلجراءات العملية و حمحماولة وضع تصورات وسيناريوهات وخطط تتوقع حبدوث أزمات و 
املستقبلية.  االزمات  ملواجه  للجامعة  وصوالً  األطفال  برايض  بدًء  التعليمية  املؤسسات                                                                                       استعداد 

ممارسات مؤسسات التعليم األجنبية خاصة اليت تعرضت ألزمات سابقة وعايشت االستفادة من جتارب وخطط و   /5
 / 6                                                                                                    نفس السيناريوهات.

التعلم منها حىت ال تتكرر يف هائها واالستفادة من األخطاء السابقة و تطوير برامج خاصة لتقييم أاثر األزمة بعد انت
 /7                                                                                                                 املستقبل.

ات لدى القائمني على العملية الرتبوية والتعليمية، واملساعدة يف التعرف إىل سيناريوهات الوضع نشر ثقافة إدارة األزم
يف   / 8                                                                        األفضل، وسيناريو الوضع األسوأ.

لصحيحة وجتنب انتشار الشائعات عن األزمة داخل مرحلة املواجهة الفعلية لألزمات ينبغي التحقق من املعلومات ا
املؤسسات التعليمية وخارجها، توجيه الطلبة وهيئة العاملني حنو ما جيب عمله، واملكان املناسب للجوء إليه من 

، وحماولة احملافظة على سري العمل الطبيعي قدر اإلمكان   أجل الوقاية من األضرار يف حال كانت األزمة طبيعية
إقامة  / 9                                                                                      قوع األزمات. أثناء و 

ورش عمل للعاملني حول تعزيز الدعم النفسي والرتبوي للطلبة يف وقت األزمات، وذلك للتواصل مع الطلبة الذين 
وتداعياهتا على حتصيلهم العلمي واستقرارهم النفسي، والعمل    يُعدون الفئة األكثر تضرراً من ظروف األزمة الراهنة

على ختفيف األضرار النفسية اليت يعانون منها، وإعادة تربيتهم تربية نفسية صحيحة ابلتعاون مع املدرسة واألهل 
االجتاه حنو التعليم   /10                                                                                   واجملتمع.

أنواع                                                                                  (    2020،     شبري   . اإللكرتوين بكل سياقاته
تعدد )األزمات (                                                                                                              ائحاتاجل

أو شركة أو   ( اليت ميكن أن تتعرض املنظومة اجملتمعية أو أحد مكوانهتا وتتنوع سواء كانت فرداً األزمات)  اجلائحات
 / 1                                                                            . مع أبكملهاجملت  حىتجامعة أو مدرسة أو  

 ( أ)                                                                                :قسمني  إىلوتنقسم  حسب شدة أثرها  



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED 

RESEARCH (JHDESR) 
53 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION 

FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 

 | VOL: 07 ISSUE :02 | April 2021 

 أبريل|  02العدد  07| المجلد  البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةمجلة التنمية 

2021 

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech 

األثر شديدة  معهاجائحات  التعامل  يصعب  اليت  اجلائحات  وهي   ، .                                                            
 / 2                                                   . لتعامل معها، وهي اجلائحات اليت يسهل اجائحات حمدودة األثر(  ب)

جائحات )أ(                                                                                                    :حسب املستوى وتنقسم إىل
( ب)                                                                                . عاملية تؤثر على العامل كله مثل احلروب

 ( ج)                                       .تؤثر على إقليم مني من العامل مثل أفريقيا أو منطقة البحر الكارييب  ةجائحات إقليمي
 / 3                                 ات حملية تؤثر على دولة دون                                                         جائح

( أ)                                                                             : وتنقسم إىل  ( لألزماتات )جاجلل   حسب البعد الزمين 
ة توقع وإمكاني  تئحات متكرر احلدوث وابلتايل هلا مؤشرات إنذار مبكر ميكن االستفادة منها يف إدارة األزماجا

 ( ب .                                                                                                                      )حدوثها
مفاجئ إنذارجائحات  سابق  بدون  حتدث  اليت  وهي  حدوثهاة  توقع  يصعب  وابلتايل   ،.                                                   

 (أ)                                                          : تنقسم إىل  ابألزمة( )  ة جلائحاب  حسب نوع اجلمهور املتأثر   /4
 (ب)                                                                        .: متعلقة ابلعاملني ابملدرسة والطالبجائحة داخلية

 ( ج)                                                                                                          جائحة خارجية  
 /5                                                                                                   .متعلقة ابإلدارة أو أولياء األمور 

( أ)                                                                                     :تنقسم إيل  ( األزمة)  اجلائحةحسب حمتوي  
الطابع   عليها  يغلب  املغرضةاملعنويجائحة  الشائعات  مثل   :.                                                                      

الطابع  (  ب) عليها  يغلب  حريق.ادياملجائحة  بسبب  اخلسارة  حاالت   :                                                           
 /6                                                                                             . ائحات جتمع بني النوعني السابقنيج  (ج)

 ( أ)                                                                                                        اجلائحة )األزمة(   ع حسب نو 
 ( ب)                                                                                                   .                 جائحات إدارية

 ( ج.                                                                                                              )  اجتماعية جائحات  
 (د)                                                                                                            .             جائحات فنية

 ( هـ.                                                                                                                  )   جائحات اقتصادية 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED 

RESEARCH (JHDESR) 
54 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION 

FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 

 | VOL: 07 ISSUE :02 | April 2021 

 أبريل|  02العدد  07| المجلد  البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةمجلة التنمية 

2021 

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech 

 (و.                                                                                                                   )  سياسيةجائحات  
 / 7                                                                                                           .أمنيةجائحات  

 ( أ)                                                                                                                   : حسب حدوثها
، كما يف حاالت الزالزل والرباكني دوثها أو أن دوره ضئيل وغري ظاهرال دخل لإلنسان يف ح   جائحة طبيعية: 

 ( ب)                                                                      .ملناجية واجلويةاانت والتغريات اواألعاصري والفيض
القرارات اخل  جائحات من صنع األنسان: ويقصد ها كل اجلائحات  الرشيدة وغري اطئة اليت تنجم عن  ، أو غري 

، وصياغة حياته نتاجية أو االستهالكيتعلق ابستخدام املوارد الطبيعية، أو اإليتخذها األنسان فيما    املسئولة اليت 
 / 8                                                                                             .االجتماعية والثقافية والسياسية

( أ)                                                                                                             مدى مشوهلا: حسب  
، ولذلك فهي أو النشاط يف املنظمةبسيط من النظام   : متس شرحية أو فئة قليلة من السكان أو جزء جائحة جزئية

                                        . فيه  حدثت  الذى  الكيان  جممل  على  واضحة  بصمات  ترتك  وال  التأثري  حمدودة  جائحة  تكون  ما                                  عادة 
تتميز تلك ، و ن السكان أو العاملني يف املنظمةويقصد هبا تلك اليت متس القاعدة العريضة م  ب/ جائحة عامة

ياه ، مثال جائحات املديدا خطريا لكل الكيان أو النظام، حبيث ميثل هت ات أبتساع جمال التأثري وانتشارهاجلائح
 / 9                                                                                                         .والكهرابء واملواد الغذائية

 (أ)                                                                                                               التكوين:  حسب مراحل
: إذا أدركها متخذ القرار يكون حمور التعامل مع هذه اجلائحة عن طريق تنفيسها وإفقادها حة يف مرحلة امليالدجائ

( ب)                                                                                     .قضاء عليهاوها، مث جتميدها والمرتكزات من
، ويف هذه املرحلة على متخذ اهلهايف هذه املرحلة ال ميكن ملتخذ القرار إنكارها أو جت   :جائحة يف مرحلة النمو

أج من  التدخل  احملفزةالقرار  روافدها  اجلائحة  إفقاد                                                                                                                                     .    ل 
النضج   ( ج) القرار على درجة عالية من اجلهل والتكرب واالستبداد   :جائحة يف مرحلة  إذا حدثت يكون متخذ 

جلائحة ابلغة العنف وشديدة القوة تطيح مبتخذ القرار وجمتمعة ومؤسسته أو مدرسته على ذاته وهنا تكون ا  واالنغالق
حتدايت                                                                        ( 23- 21،   مرجع سابق. عبد العال ) اليت يعمل فيها

أوال :                                                                                                   التخطيط يف ظل جائحة كرون  
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ال                                                                                            : سياسات التعليم يف ظل حتدايت كورون
على منط حياتنا وما يتصل هبا من   انعكس، والذي    ميكننا أن نتجاهل أتثري كوروان حىت اآلن، على واقعنا العام

الوابء وتفشي خطورته؛ أن سلوكيات، أو ما يتعلق منها ابلسياسات املؤسسية، وقد أثبتت فرتة بداايت انتشار  
االنعزال والتباعد االجتماعي هو أهم وسائل االحرتازات املطلوبة، وذلك بدوره فرض آليات حمددة يف نوعية التعامل 
والتواصل بني أفراد اجملتمع ومتطلباهتم، وبني املؤسسات ومنسوبيها؛ والذي اعتمد على حتقيق التباعد، ابستخدام 

وعلى الرغم  .ات اإللكرتونية، اليت تتيح احلصول على املتطلبات دون خطورة تذكر إىل حد ماوسائل التقنية والتطبيق
من أمهية استمرار عمل مجيع املؤسسات، مبا حيافظ على استمرارية أدائها، إال أن املؤسسات املعنية مبواردان البشرية  

ة املُلحة، وتستحوذ على املتابعة اليومية بصفة عامة واملسؤولة عن التعليم بشكل خاص؛ حتتل الصدارة يف األمهي
؛ لتأثريها الكبري والشامل الذي ميتد ليشمل كل بيت وأسرة؛ ولذا فهي حتتل جانباً حمورايً يف   ملختلف شرائح اجملتمع 

 (م 2020  )   مرشد    .للسياسات املنفذة  االسرتاتيجيالتخطيط  

 : فريوس كورون  التخطيط التعليمي وحتدايت   اثنيا :

سيؤدي التأخر يف بدء العام الدراسي أو انقطاعه )حبسب مكان املعيشة يف نصف الكرة الشمايل أو اجلنويب(          
إىل حدوث اضطراب كامل يف حياة العديد من األطفال، وأهاليهم، ومعلميهم. وهناك الكثري مما ميكن عمله للحد 

استعداداً عن بعد. وتعد البلدان األكثر ثراء أفضل  من هذه اآلاثر على األقل، وذلك من خالل اسرتاتيجيات التعلُّم  
إىل اسرتاتيجيات التعلُّم عرب اإلنرتنت، وإن اكتنف األمر قدر كبري من اجلهد والتحدايت اليت تواجه املعلمني   لالنتقال

وإذا مل واحدة،  ليست على شاكلة  واألفقر  الدخل  متوسطة  البلدان  من  األوضاع يف كل  ولكن  األمور.   وأولياء 
 ، حداً مروعاً وغري مقبول ابألساس  الذي يبلغ ، فإن ذلك االنعدام يف تكافؤ الفرصنتصرف على النحو املناسب،  

سيزداد تفاقماً. فالعديد من األطفال ال ميلكون مكتباً للدراسة، وال كتباً، فضالً عن صعوبة اتصاهلم ابإلنرتنت أو 
عدم امتالكهم للحواسيب احملمولة يف املنزل، بل هناك منهم من ال جيد أي مساندة من آابئهم على النحو املأمول، 

قليلها ما أمكننا إىل نا تفادي اتساع هذه الفوارق يف الفرص أو تيف حني حيظى آخرون بكل ما سبق. لذا يتعني علي
وحلسن احلظ، فإننا نشهد يف هذا الصدد قدراً   وجتنب ازدايد اآلاثر السلبية على تعلُّم األطفال الفقراء.  ،ذلك سبيالً 

ما يربره من االعتماد على   كبرياً من اإلبداع ابلعديد من البلدان. فالكثري من وزارات التعليم ينتاهبا قلق له ابلفعل 
األفضل حاالً. وتتمثل  أبناء األسر  اإلنرتنت دون غريها، وابلتايل ال جيين مثرهتا إال  املستندة إىل  االسرتاتيجيات 
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االسرتاتيجية املناسبة ألكثرية البلدان يف استخدام مجيع الوسائل املمكنة اليت توفرها البنية التحتية احلالية يف إيصال 
فيمكن استخدام أدوات اإلنرتنت يف إاتحة ُمططات الدروس، ومقاطع الفيديو، والدروس التعليمية، وغريها اخلدمة.  

من املوارد لبعض الطالب، وألكثر املعلمني على األرجح. ولكن، ينبغي أيضاً االستعانة ابملدوانت والتسجيالت 
ينبغي العمل مع شركات االتصاالت على تطبيق الصوتية واملوارد األخرى اليت تستهلك قدراً أقل من البياانت. و 

سياسات تعفي املستخدمني من الرسوم، لتيسري تنزيل مواد التعلُّم على اهلواتف الذكية، اليت حيملها أكثر الطالب 
ومن ذلك على سبيل املثال ال احلصر، زايدة املهارات الرقمية لدى املعلمني يف بعض البلدان. وجيب   . يف الغالب
ومن مث الدفع   –حمطات اإلذاعة والتليفزيون الدور احملوري املنوط هبا يف مساندة األهداف التعليمية الوطنية  أن تدرك  

كما هو مأمول ابجتاه حتسني جودة براجمها، مع استيعاهبا ملا يناط هبا من مسؤولية اجتماعية كبرية. وستزداد مشاركة 
التعليمية ألبنائهم، وستكتسب و  التعليم فهماً أوضح للفجوات والتحدايت )يف إمكانية األهل يف العملية  زارات 

االتصال، واملعدات، ودمج األدوات الرقمية يف املناهج الدراسية، وجاهزية املعلمني( الكائنة يف استخدام التكنولوجيا 
                                                         م( 2020  ) سافيدرا  بفعالية، وستتخذ إجراءاهتا حيال ذلك.  

 املستقبل   استشراف  اثلثاُ:

ما نتعلمه إذن من أزمة فريوس كوروان املستجد، على غرار ما رأيناه يف األوبئة السابقة، هو أن التأهب أمر       
انتشار فريوس كوروان سيحدث على حاسم. على الرغم من وجود سيناريوهات ُمتلفة، يفرتض العديد منها أن  

شكل موجات، مما يعين أن عملية التصدي له جيب أن تكون دورية. وجيب على البلدان اليت مل تتضرر بعد أن 
تشرع يف "التأهب"، مع البدء بوضع خطط لالستجابة. وهذا من شأنه أن يسهل عملية "التكيف" مبجرد حدوث 

إىل أدىن حد ممكن. وميكن أن تتضمن اخلطة استحداث بروتوكوالت لعمليات   األزمة والتقليل من أتثرياهتا السلبية
عد، م عن بُ الفحص داخل املدارس، ونشر محالت ممارسات النظافة العامة، وفرض إغالق املدارس، وتوفري التعلِ 

عات احمللية مع احنسار مرحلة الطوارئ، ميكن للمجتم   واستخدام املدارس املغلقة ألغراض الطوارئ، وما إىل ذلك.
االنتقال إىل وضع "التعايف"، حيث تنفذ احلكومات سياسات وتدابري لتعويض الوقت الضائع. وقد تتضمن الُنهج 
املتبعة تعديالت على اجلدول الزمين للعام الدراسي مع إعطاء األولوية للطالب يف الصفوف اليت تستعد المتحاانت 

توازي مع املدارس. والبلدان اليت أبدت قدرة أكرب على الصمود يف األزمات عد ابلم عن بُ مصريية، واالستمرار يف التعلِ 
واالستجابة بسرعة   السابقةاملتكررة، مثل البلدان يف شرق آسيا، كانت هي القادرة على االستفادة من الدروس  
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الستثمار يف األنظمة لألزمات اجلديدة، مثل األزمة احلالية. فقد متكنت من استخدام الزخم احلايل إلعادة التأهب وا
املستقبل.  السابقة   وتعزيزها يف  التفشي  املكتسبة من حاالت  اخلربة  على  بناًء  املشرتك  العمل  مبكان  األمهية  من 

)السارس، واإليبوال، وغريمها( لدعم احلكومات يف فهم اخليارات املتاحة. يف هذا اجملال، يعمل البنك الدويل مع 
يف كل مرحلة من املراحل الثالث؛ التأهب والتكيف والتعايف. وميكن ملسؤويل التعليم البلدان يف مجيع أحناء العامل  

م جديدة ميكن أن تصل إىل اجلميع، والتأهب وواضعي السياسات استغالل هذه األزمة كفرصة الستحداث مناذج تعلِ 
 م ( 2020،   هق )  حلاالت الطوارئ، وجعل النظام التعليمي أكثر قدرة على الصمود يف وجه األزمات.

بُ   :رابعا   عن  التعليم  نظام  استخدام  يف  الرتبوي  التخطيط                                                                      عدحتدايت 
ون التحدث عن إجيابيات وسلبيات التعليم يف ظل فريوس كوروان، جيب التعرف على التحدايت اليت حتول د  بعض

التعليم نظام  بُ   تطبيق  الدول  عد  عن  بعض  التحدايت. يف  هذه  من  قدر  أكرب  القسم  هذا  سيتناول  حيث   ،                                                                                                       
م عن بعد، وذلك نتيجة عوامل اجتماعية، التعلِ   ذلك صعوبة تعامل بعض املعلمات مع حتدايت اجتماعية: مثال    /1

ض رفض بع و ،    دروس إلكرتونياً التالميذ وشرح المنها معارضة الزوج ظهور صوهتا يف الفيديوهات للحديث مع  
رار وذلك نتيجة ضعف الوعي حول ضرورة استم  اإللكرتوين،  م الفيديو أثناء التعلِ   العائالت ظهور وجوه بناهتم عرب

التخطيط  /2                                                                        .العملية التعليمة بشىت الطرق
يرجع إىل غياب   بعض الدول يف املؤسسات التعليمية يف    تقلب القرارات يف السياسة التعليمية  كثرة التخبط و   املسبق:

كوروان.  سببتها  اليت  املشكالت  أهم  من  يعترب  حيث  املدى  بعيد                                                                                                        التخطيط 
ابلتايل صعوبة لتقنية لدى العديد من املعلمني والطالب، و امنها ضعف املهارات التكنولوجية و :  حتدايت تقنية  /3

 / 4                                                                                                تنفيذ املهام امللقاة على عاتق كل منهم.
الضغط الكبري على انقطاعه، و   ةالب ومعلميهم وكثر حتدايت فنية: مثل سوء خدمه االنرتنت لدى العديد من الط 

و  املدارس  يف  التعلم  إدارة  أحياانً.أنظمة  العمل  عن  توقفها  يف  يتسبب  مما                                                                                                        اجلامعات 
ابلتايل عدم قدرهتم على توفري األجهزة و   ؛  وجود العديد من األسر الفقرية   يف بعض الدول:  حتدايت اقتصادية  /5

التطوير يف إىل ذلك ضعف االنفاق على البحث و أضف    عد، اليت متكن أبنائهم من متابعة العملية التعليمية عن بُ 
التعليم تكنولوجيا  بكثري.  جمال  أفضل  التعليم  واقع  لكان  ذلك  فلوال   ،                                                                                                              

لتعدد   راً صول على تعليم يشبع رغباهتم، نظطالب الذين مل يتمكنوا من احلهناك العديد من ال  :الفروق الفردية  /6
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املستوايت العقلية وطرق وصول املعرفة لديهم، فإن التعليم الذي يناسب طالب ليس ابلضرورة أن يناسب الطالب 
 / 7                                                                                                                               اآلخرين

اخلدمات االستغالل إىل  الوصول  لصاحلها حيث جعلت  اجلائحة  هذه  االلكرتونية  املواقع  من  العديد  استغلت   :
التعليمية اليت تقدمها بشكل جماين، لكن هذه األمر خيبئ يف مضمونه معىن آخر، فهي تعمل على جذب املستخدمني 

املستخدم إىل االشرتاك هبا من أجل االستمرار يف إليها مث   الرسوم على خدماهتا، مما يضطر  إعادة  العمل على 
 / 8                                                                                       احلصول على تلك اخلدمات. 

،   عة كل منها مع وجود مواد من الصعب تعليمها إلكرتونياً ختتلف طبيتتعدد املواد الدراسية و :  طبيعة املواد الدراسية
وإذا مت ذلك فإن التعليم يكون غري ُملب  لكافة جوانب هذه املواد، لذلك يعترب التعليم اإللكرتوين أكثر مالءمة مع 

 ات عملية مباشرة. املواد األدبية من املواد العلمية أو التجريبية اليت تتطلب إجراء جتارب عملية يف ُمتربات أو تطبيق
 ( 2020زيود )

استمرار العملية حلول التخطيط الرتبوي لضمان )  : احللول املقرتحة لضمان استمرار العملية التعليميةخامسا  
  (التعليمية

بعد االطالع على التحدايت اليت تعيق تطبيق نظام التعليم عن بعد ، جيب العمل على إجياد احللول اليت لرمبا      
املستقبل بشكل جيد و تعمل على إجياد تعليم يكفل تلبية حاجات   تعمل على ضبط سري العملية التعليمية يف 

 / 1                                                                          كااليت: فكانت هذه احللول    الطالب بشكل أفضل. 
، جيب العمل على تغيري نظرة اجملتمع للعديد من األمور اليت أصبحت تعد عائقا فيما خيص التحدايت االجتماعية 

أمام حتقيق مطالبه، وميكن العمل على حتقيق ذلك من خالل نشر الوعي عرب مؤسسات الدولة املختلفة، وكذلك 
العالقة يف   عرب السلبية  املفاهيم  املعتقدات و  التواصل االجتماعي من أجل تغيري  الرمسية ووسائل  وسائل اإلعالم 

 /2                                                                                                             أذهان الناس. 
يف بعض الدول     وان كشفت ضعف التخطيط املسبق لدى املؤسسات التعليمية: مبا أن جائحة كور التخطيط املسبق 

االستفادة من التجربة احلالية من أجل العمل على وضع اسة الوضع احلايل دراسة متعمقة و ، جيب العمل على در 
طارئ.  أي  ظهور  حال  يف  التعليمة  العملية  حتقيق  تكفل  تعليمة  تربوية                                                                                                خطط 
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جيب العمل على تدريب مجيع الكوادر البشرية يف العملية التعليمية على استخدام التكنولوجيا   :حتدايت تقنية/  3
والطالب، أو عمل مقررات أو كتيبات دراسية مبا خيدم العملية التعلمية، وذلك عرب عمل دورات لكل من املعلمني  

للطالب تساعدهم على فهم مجيع جوانب التعليم اإللكرتوين، ومساعدهتم على االبتكار فيه أيضا، فاهلدف من 
االبتكار. على  العمل  بل  فقط  االستخدام  على  القدرة  ليس                                                                                                    التعليم 

خدمة االنرتنت العمل على تقدمي سرعات مناسبة   أن تفرض على مزودي  ات ب على احلكومجي:  حتدايت فنية/  4
للمتعلمني تكفل حتقيق أهداف العملية التعليمة خاصة يف حاالت الطوارئ، وكذلك يتوجب عليهم توفري دعم فين 

لى رفع كفاءة ب على ُمتصي احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات العمل قصار جهدهم عجي لى مدار الساعة، و متميز ع
                                                                                                                                 املعلمني.صى استفادة منها من قبل الطالب و من أجل حتقيق أق  أنظمة إدارة التعلم وفق طرق وأساليب يروها مناسبة 

وأساليب تكفل توفري األجهزة التقنية  لألسر الفقرية   أن توفر طرقاً   ات جيب على احلكوم:    حتدايت اقتصادية  /5
و احملتاجة، كتوفري تسهيالت خاصة يف دفع أقساط األجهزة أو أن تعمل على املسامهة يف دفع نسبة من مثن هذه 

بذل  تسمح  امليزانية  إن كانت  املعدومة  لألسر  خاصة  جماين  بشكل  توزيعها  أو  على األجهزة،  جيب  ك، كذلك 
، وجيب الرتكيز   من ميزانيتها يكون خاصا ابلبحث و التطوير يف جمال تكنولوجيا التعليم  تقتطع جزءاً أن  ات  احلكوم

على جانب االستخدام يف حاالت الطوارئ من أجل إجياد خطط مستقبلية كفيلة بتحقيق العملية التعليمية على 
 / 6                                                                                                                               أكمل وجه.

العمل على التنوع يف طرق التدريس اإللكرتوين حبيث   املعلمني وأعضاء هيئة التدريس: جيب على  الفروق الفردية
التنوع يف تكفل تعليم الطالب مبختلف قدراهتم العقلية بشكل جيد ُكل  حسب ما يناسبه، كذلك جيب عليه م 

الطالب. هبا  يكلف  اليت  األنشطة  و                                                                                                     الواجبات 
العامل أمجع فرض عقوابت رادعة على كل من يريد استغالل حالة الطوارئ و   ات  جيب على احلكوم   االستغالل :  /7

قطاع عن التعليم يف املدارس من أجل اخلداع أو حتقيق مكاسب مادية، وكذلك جيب أن تدعم مطوريها من و االن
أجل العمل على إنشاء مواقع و تطبيقات تعليمية جمانية  أو شبه جمانية تكون مدعومة من جهات رمسية، حيث 

، وليس   ل على االستغالل أو اخلداع تكون مشاهبة إىل حد كبري يف اخلدمات اليت تقدمها تلك املواقع اليت تعم
كذلك فحسب بل العمل على أن تكون هذه البدائل أفضل وأكثر كفاءه وفاعلية يف حتقيق أغراض التعليم عن 

 /8                                                                                                                                  عد.بُ 
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: جيب على ُمتصي تكنولوجيا املعلومات العمل على تطوير برامج وتطبيقات خاصة ملساعدة طبيعة املواد الدراسية
، وكذلك االنغماس يف هذه املواد بشكل عملي عرب التعليم عن بعد،   التجريبية  الطالب على فهم املواد العلمية

ركبات الكيميائيةفالكثري من املواد العلمية حتتاج إىل جتارب 
ُ
 عملية كالتشريح و استخدام اجملهر و مشاهدة حالة امل

الدراسية من خالل  املواد  النوع من  التعليمية خاصة يف مثل هذا  العملية  الفجوة يف  التقليل من  ، ابلتايل ميكن 
اعل بشكل يشبه إىل استخدام تقنيات حديثة مثل الواقع املعزز أو الواقع االفرتاضي  حيث تتيح هذه التقنيات التف

أهم                                                                                          املرجع السابق .  حد كبري العامل احلقيقي.
 /1                                                                                                                                  :النتائج

القواعد مقرتحات احللول وكذلك  وضع  للتخطيط الرتبوي دور فعال يف ختطي جائحة كوروان، وذلك من خالل  
وكيفية التعامل معها عند األزمات   حل املشكالت الرتبويةواألسس واألساليب والبدائل اليت تسهم بشكل مباشر يف  

كوروان(                                                                                                                                                                                                            .                                                                                                                            )جائحة 
، األمر الذي أدى إىل متكن التخطيط الرتبوي من مواجهة التحدايت الرتبوية املاثلة للنجاح وعبور هذه املرحلة /2

ة واستخدام تقنية متطورة ذات قيمة وفائدة عالية للمتعلمني على ُمتلف اكتشاف طرق وأساليب تعليمية متنوع
 / 3                                                                                                    .املستوايت واملراحل التعليمية

 تستخدم  الربامج واألنشطة التعليمية اليت   قدرة التخطيط الرتبوي على مواجهة حتدايت جائحة كوروان من خالل
التعليمية التقنيات  بُ   املتنوعة  فيها  عن  )التعليم  ،  مثل:  املربمج  عد  ذلك(،  التعليم  وغري  االلكرتوين                                                                                    .التعليم 

مواكبة التطور، ومتابعة كل ما هو جديد يف جمال   من بعض الدول  يف لرتبوي  التخطيط ا/ متكن املشاركني يف  4
املتقدمة لالستفادة   الدولالعمل املنعقدة يف العديد من    ، وذلك ابطالعهم على الندوات وورشالرتبوي    التخطيط

                       من خرباهتم يف هذا اجملال.                                                                                                    

ومن                                                                                                          : التوصيات
 /1                                                                     ميكن اخلروج ابلتوصيات التالية: ئج  خالل النتا

املعلم يف حتدايت جديدة   ت جعل اليت  جائحة كوروان  األزمات وهنا خنص  تطوير األنظمة التعليمية يف ظل  ضرورة  
 يكن متدرب عليها من قبل فربزت احلاجة إىل التخطيط الرتبوي يف جمال التدريب وتقدمي الدعم تتعلق ابلتقنية مل

جبدارة.                                                                                           التحدايت  هذه  لتخطي                                              للمعلمني 
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العمل على التدريب املكثف واملستمر يف ظل جائحة كوروان وضع املعلم أمام طرق جديدة للتقومي ختتلف عن  /2
ملية التعليمية وقياس أثر التقومي القدمي مما جيعل احلاجة املاسة إىل ختطيط تربوي يالئم أدوات قياس ُمرجات الع

 / 3                                                                                                                                      .التعلم
الدقيقة السكانية  البياانت  للحصول على  الكرتونية حتدث دورايً  بياانت  الرتبوي  توفري قاعدة  للتخطيط                                                                                                          .الالزمة 

التعليمية  /4 األنظمة  ضمن  االلكرتوين  التعليم   .                                                                                                                          إدخال 
 / 1                                                                                                                      املراجع:

م، اإلدارة والتخطيط الرتبوي، ط،   2007احلريري، رافدة عمر، وإبراهيم، عبد الرزاق، وجالل، حممود أسامة،  
 . وزعونالبحرين: دار الفكر انشرون وم

دار الوفاء لدنيا الطباعه والنشر، التخطيط الرتبوى ماهيته ومربراته واسسه ،  م ،  2006رمزى أمحد عبداحلى :  /  2
 / 3                                                                                               .سكندرية، اال6ط

م  ، االدارة 2009عبداخلالق وعلي : عبداخلالق ،  فؤاد حممد عبداخلالق  ، وعلي ،حممد حممود حممد علي  ،  
العربية اململكة   ، الدمام   ، املتنيب   مكتبة   ، الرتبوي  ط   والتخطيط   ،                                                                                                                     . 2السعودية 

 . إدارة األزمات. دار كنوز املعرفة للنشر و التوزيع   م ، 2007،  عبوي ، زيد منري   /4

وآاثرها ودورها يف تعميق   ا زمات : مفهومها وأسباهباألم ،  2014حممد بن عبدهللا بن عثمان ،    املرعون ،   /5
م   الوطنية  ،                                                                                             . الرايض   ، واالقتصاد  القانون                                                           كتبة 

 ، النظرية والتطبيقية  -ي  ، أساسيات التخطيط الرتبو   م 2009،  خضر لكحل وكمال فرحاوي  لكحل وفرحان ،      /6
 /7                                                                   .اجلزائر: وزارة الرتبية الوطنية ،احلراش  ،1ط

                           2م ، اإلدارة الرتبوية، مكتبة املتنيب، الدمام، اململكة العربية السعودية، ط2013حممد، ماهر أمحد حسن،

 -الرسائل :

لدى   " (  COVID- 19أزمة جائحة كوروان )"إدارة  م ،  2020، حممد بن شحات حسني  ، خطيب    / 8  
امللك سلمان بن عبد العزيز ووىل عهده األمري حممد بن سلمان   احلكومة السعودية بقيادة خادم احلرمني الشريفني 

                                                                                                  . العدد الواحد والعشرون   اجمللة العربية للنشر العلمي ،  ،   دروس تربوية عاملية،    بن عبد العزيز
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 الثانوي واملتوسط  دور التخطيط الرتبوي يف إدارة التغيري لدى مديري التعليم  م ،  2017حداد ، عيدة ،   /9
/ 10                                              .أم البواقي -جامعة العريب بن مهيدي رسالة ماجستري ،  ،

م ، تقومي 2018حسني واخلليفة  : حسني ، ابنقا طه الزبري حسني ، اخلليفة ، الزين اخلليفة اخلضر اخلليفة ،  
ييـن  دور التخطيط الرتبوي يف التدريب أثناء اخلدمة ملعلم املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلميـن واملشرفيـن الرتبو 

.                                                        40السودان ، جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية  ، جامعة اببل ، العدد  – مبحلية أم درمان  
بوي يف م ، دور التخطيط الرت 2018حسني و أونيا ، ابنقا طه الزبري حسني ، سيف الدين إدريس أونيا ،  / 11

معاجلة مشكالت املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني ، اجمللة الدولية للعلوم اإلنسانية 
                                                                                                                  واالجتماعية ، العدد الثاين .                                                                                                 

هـ(، التخطيط الرتبوي ىف عهـد امللـك عبد العزيز واثره 1429حضراوي  ، خلود بنت فاروق حضراوي، ) /12
خطيب ، حممد بن شحات   / 13 أم القرى.جامعة    –ىف النهضة التعليمية احلديثة ، اململكـة العربيـة السعودية  

(" لدى احلكومة السعودية بقيادة خادم   COVID- 19م ، "إدارة أزمة جائحة كوروان )2020حسني ،  
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ووىل عهده األمري حممد بن سلمان بن عبد العزيز ، دروس تربوية 

                                                                                                 . مي ، العدد الواحد والعشرون عاملية ، اجمللة العربية للنشر العل 
أبو شخيدم ، سحر سامل أبو شخيدم ، وعواد خولة ، وخليلة شهد،  العمد عبد هللا ، شدي نور / 14

تشار فريوس كوروان من وجهة نظر املدرسني يف جامعة فلسطني م  ، فاعلية التعليم اإللكرتوين يف ظل ان2020،
  .                                                                        21التقنية )خضوري( ، اجمللة العربية للنشر العلمي ، مركز البحث وتطوير املوارد البشرية ، األردن ، اجمللد 

التخطيط الرتبوي لدى مديري   م ،  مشكالت2007،  هللا صاحل أبو عيشة  د غيداء عب،  أبو عيشة   /15
ومديرات املدارس احلكومية الثانوية يف فلسطني أطروحة استكمااًل ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف 

                                                                                                    . اإلدارة الرتبويـة بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف انبلس، فلسطني
م ، أساليب إدارة األزمات لدى مديري املدارس احلكومية يف حمافظة 2009عبدالعال ، رائد فواد حممد ، / 16

                                                                                                                                              سالمية غزة .، رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة اإل  االسرتاتيجيغزة وعالقتها ابلتخطيط  
م ، ادارة االزمات يف الشركات االستخراجية االردنية واثر بعـض املتغريات 2005القطاونة ، امين ،  /  17

 . مية والدميوغرافية على مستوايت اجلاهزية"، رسالة ماجسـتري غيـر منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، االردن التنظي
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 االنرتنت  

الفريوسات   /  18 https://www.digital-                 دليل 
future.ca/support/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%

8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%D
9%20%D9%85%D9%86%20%D9%81%D9%8E%D9%8A%D8A

%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%
-8%D9%86%D8%A78

A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8D8%%
%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%

5%D9%8A.pdf8 

   زيود ، حممد منري  /19

educ.com/author/zyoudedtech-https://www.new                                                                                     

التحدايت والفرص م ،  2020سافيدرا ، خاميي سافيدرا ،    / 20 مدونت   التعليم يف زمن فريوس كورون: 
 البنك الدويل 

-https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational
pandemic-19-covid-opportunities-and-challenges  

 م   20/3/2020حممد عوض شبري ،    شبري ،   /21

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/516518.html 

إدارة أتثري فريوس كورون املستجد على األنظمة التعليمية يف م ،  2020،    هق- كاليويب قازيهق ،    /22  
 مدونت البنك الدويل ،    حناء العاملأ

https://www.digital-future.ca/support/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%81%D9%8E%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A.pdf
https://www.digital-future.ca/support/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%81%D9%8E%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A.pdf
https://www.digital-future.ca/support/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%81%D9%8E%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A.pdf
https://www.digital-future.ca/support/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%81%D9%8E%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A.pdf
https://www.digital-future.ca/support/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%81%D9%8E%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A.pdf
https://www.digital-future.ca/support/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%81%D9%8E%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A.pdf
https://www.digital-future.ca/support/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%81%D9%8E%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A.pdf
https://www.digital-future.ca/support/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%81%D9%8E%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A.pdf
https://www.digital-future.ca/support/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%81%D9%8E%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A.pdf
https://www.new-educ.com/author/zyoudedtech
https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic
https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/516518.html
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-impact-https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing
-countries-how-world-around-temssys-education-19-covid

preparing-rea 

  جموعة البنك الدويل ، ملخص تنفيذي /23

-http://pubdocs.worldbank.org/en/179051590756901535/Covid
arab.pdf-Summary-Education-19 

  

 م ، سياسات التعليم يف ظل حتدايت كورون 2020مرشد ، عبلة مرشد ،    

https://www.alwatan.com.sa/article/1053261 

 

 وما بعـدها 19  -أثناء جائحة كوفيد    التعـليم   موجز سياسايت:م ،  2020األمم املتحدة ،  /  27

-https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_
_arabic.pdf19_and_beyond-_education_during_covid 

https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing-impact-covid-19-education-systems-around-world-how-countries-are-preparing
https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing-impact-covid-19-education-systems-around-world-how-countries-are-preparing
https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing-impact-covid-19-education-systems-around-world-how-countries-are-preparing
http://pubdocs.worldbank.org/en/179051590756901535/Covid-19-Education-Summary-arab.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/179051590756901535/Covid-19-Education-Summary-arab.pdf
https://www.alwatan.com.sa/article/1053261
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf

