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 ملخص الدزاضة باللغة العسبية :مػػب بػػتايات م ػػاـ ٕٕٓٓـ ) واجػػا العػػالـ كاراػػة عاجمػػة ػػف تفر ػ
كوروعا المستجت "  ، " COVID-19و

ػػتو

يػػروس

ضوء ما ط أر مػ المسسسػات المجتمعيػة  ،بصػفة

امة  ،و م المسسسات التعميمية مػ وجػا الوصػو

 ،مػف اػار سػريعة ومتتيجػة عتيجػة

تفر هذ الوباء العالم  ،وجب البيث ف تأصيؿ لعظريػة تربويػة معاصػرة ػ ةتارة جا يػة "
يروس كوروعا  -كيو يت  ٜٔالمستجت "  .وقت تـ هذا األمػر يػوؿ بعػاء هػذن العظريػة التربويػة
المعرػػوتة مػػف وػػتؿ تبع ػ رسيػػة جتيػػتة ػ ةتارة الك ػوارث بالمسسسػػات التعميميػػة ػػف طريػػؽ
ة ػػتات عمػػاذج مياكػػاة تكػػوف جػػاهزة لمتعامػػؿ مػػب ماػػؿ ه ػذن الكاراػػة الطار ػػة م يػػروس كوروعػػا
المسػػتجت  ، ) COVID-19ومػػف وػػتؿ وجػػوت بعػػص الصػػتييات ػ اسػػتوتامات ا  .هػػذن
العماذج تُبع مػف وػتؿ معظومػة معمومػات ضػرورية  ،يمػزـ أف تتػوا ر م مسػتو المسسسػات
التعميمية  ،و م مستو اإلتارات التعميمية  ،و م مستو المتيريات ووزارة التربيػة والتعمػيـ،
وتسػػع ةل ػ عر ػرالو

بػػيف أ ػراتن هػػذن المسسسػػات التعميميػػة  ،ومػػف اػػـ تصػػبً تلػػيت م ػ

التو ية بالفيروس.
ا تمػتت مسػفة العظريػة التربويػة الجتيػتة إلتارة جا يػة يػروس كوروعػا المسػتجت
م

تة مياور ه

تيتيت أبعات  ،وأ رات ةتارة هذن الجا ية ومػت صػتييات ـ  ،مػب تصػور

الرراكة المجترية إلتارت ا  .أيضا ا تمتت هذن العظرية م
 -الجياتة الوا ية

تة مباتئ مع ا :

ةتارة جا ية يروس كوروعا  ، COVID-19وغيرها مف الكوارث .

 تصور البتا ؿ لمواج ة أزمة هذن الجا ية  ،مب تيتيث المعمومات والمعارؼ المتوصصة. التعاوف ى تعفيذ عمػاذج المياكػاة ػ ةتارة هػذن الجا يػة  ،مػب مػعً اابػاء وأوليػاء األمػوربعػػص الصػػتييات الضػػرورية وال امػػة لصػػعا ة أ ق ػرار صػػي يو ػ

الطػػتب ػ هػػذا

المجاؿ .
 -التػػتريب المسػػتمر م ػ بعػػاء العمػػاذج المجتريػػة يػػوؿ االكترػػاؼ المبكػػر لمرض ػ

يػػروس

كوروعا
وبعػػاء ميػػا  ،يمػػزـ أف تفكػػر المسسسػػات التعميميػػة ػ تترػػيف ويػػتة إلتارة يػػروس كوروعػػا
تاوؿ كؿ مسسسة تعميمية  ،م أف تكوف مسػ ولة ػف تػو ير المعمومػات الضػرورية الواصػة
ب ػػذن الجا يػػة  .كمػػا يمػػزـ البػػتء ػ وضػػب تليػػؿ لموقايػػة مػػف هػػذا الفيػػروس  ،مػػب العمػػؿ مػ
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تػػو يرن لػػت جميػػب أ ػرات المسسسػػات التعميميػػة  ،و م ػ أف يتضػػمف هػػذا الػػتليؿ التو يػػة ب ػػذا
الفيػػػروس  :كيػػػؼ يعترػػػر ر  ،وطػػػرؽ اعتجالػػػا  ،وأ راضػػػا  ،واإلجػػػراءات الواجػػػب اتواذهػػػا مػػػب
المرتبا بإصابت ـ ب ذا الفيروس .

الكممػػػات األ تتاييػػػة  :العظريػػػة التربويػػػة  -ةتارة جا يػػػة يػػػروس كوروعػػػا  -الصػػػتييات -
عماذج المياكاة .
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Establishing A Contemporary Educational Theory for the
Management of the Novel Corona virus
( COVID - 19 )
- Abstract :
With the beginnings of (2020), the world faced a
catastrophe due to the outbreak of the emerging infection virus
"COVID-19". Thus , In light of the rapid and successive effects
of the societal institutions in general , and the educational
institutions in particular, as a result of the outbreak of this
global epidemic, it was necessary to search for a rooting for a
contemporary educational theory in the management of the
pandemic " Corona Covid - 19 virus emerging ".
This has been done about Establishing this desired
educational theory by adopting a new vision in disaster
management in educational institutions by preparing models that
are ready to deal with such an emergency (COVID -19),And
through the presence of some powers in its uses. These models
are built through a necessary information system, which is
required to be available at the level of educ ational institutions,
at the level of educational departments, at the level of
directorates and the Ministry of Education, and seeks to spread
awareness among its members of these educational institutions,
and then becomes evidence of awareness.
The philosophy of the new educational theory for managing the
emerging COVID - 19 pandemic virus has been based on several axes:
defining the dimensions and personnel of managing this pandemic and the
extent of their powers, with the vision of the proposed partnership to
manage it. Also, this theory relied on several principles, including :
- Conscious leadership in the management of the COVID-19 pandemic,
and other disasters.
- Visualizing alternatives to face the pandemic crisis, while updating
specialized information and knowledge.
- Cooperate in implementing simulation models in managing this
pandemic, while granting parents and guardians some necessary and
important powers to make any health decision regarding students in
this field.
- Continuous training on establishment of proposed models for early
detection of corona virus patients .
Accordingly, educational institutions need to consider launching a
corona virus management unit within each educational institution,
provided they are responsible for providing the necessary information
- ٗٙٚ -
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about this pandemic. It is also necessary to start developing a guide to
prevent this virus, while working to provide it to all members of
educational institutions, and that this guide should include awareness of
this virus: how does it spread? , Transmission methods, symptoms, and
procedures to be taken with suspected infection.
Key Words : The Educational Theory - the Management of the Novel
Corona virus ( COVID - 19 )- The discretionary powers - simulation
models .
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 مدخل حنو بياء ىظسية تسبوية معاصسة إلدازة داحخة يوروع ووزوىا :ةف بعاء العظريات التربويػة بصػفة امػة ُيعػت مػف األمػور الصػعبة والرػا كة  ،والسػبب
وجوت ماؿ هذن الصػعوبات تتماػؿ ػ أف بعػاء عظريػة تربويػة يمػزـ أف ترػتمؿ مػ وطػوات
كيفية ارتجاؽ العظرية التربوية المجترية  :مف أيػف تُرػتؽ
ميتتة  ،وتقيجة  ،أهم ا تتماؿ
ر  ،هؿ يتـ ذلؾ باسػتعراص عظريػات تربويػة سػابجة ر  /أـ مػف مرػاهتات ميتاعيػة معاصػرة ر /
أـ مف بيوث أو مف تجػارب معارػة ر  /أـ مػف وبػرات روصػية ػ ميػتاف العمػؿ ر  ،أـ مػف
غير ذلػؾ  .والوتصػة أف الوصػوؿ ةلػ ارػتجاؽ أ مػف العظريػات التربويػة المعاصػرة ُيعػت مػف
الصعبة .
األمور الغاية
كما أف العظرية التربوية الجتيتة  ،ياؿ اقتراي ا  ،تيتاج ةل مسم  :البت مػف أسػـ
ل ا  ،مب تبرير هذا المسم  ،وبمعع أوضً  :ما سبب تسػميت ا ب ػذا اإلسػـ ر  ،ةضػا ة ةلػ
توضيً الفمسفة الت ترتمؿ مي ا م مف وـ العظرية التربوية الجتيتة  -مصػاتر بعػاء العظريػة
التربويػػة الجتيػػتة وأهػػـ مبات ػػا  ،وعماذج ػػا ومجتريات ػػا  ،ةل ػ جاعػػب مػػت اسػػتوتامات ا ػ
العظػػاـ التربػػو والتعميمػ أل تولػ ُػة  ،ةذ ُيعػػت الركيػػزة األساسػػية ػ سػػباؽ التجػتـ بػػيف األُمػػـ ،
والسػػتح الفعػػاؿ ػ مواج ػػة تيػػتيات المسػػتجبؿ ومتطمبػػات العصػػر  .كمػػا أف اعترػػار المعر ػػة
العمميػػة والتجعيػػة وعموهمػػا المتزايػػتيف ُيعتبػراف مػػف أبػػرز سػػمات هػػذا العصػػر  ،وهػػو أمػػر يتطمػػب
تػوا ر الجػػو البرػػرية واإلتاريػػة المسهمػػة ػ المسسسػػات التربويػػة وغيرهػػا يتػػى تسػػتطيب سػػبر
أغوار المعر ػة  ،وتأتيػة الم ػاـ المعوطػة ب ػا بكفايػة و ا ميػة  .كمػا أف التطػور والتوسػب الػذ
أوػػذ مكاعػػا ػػ المجتمعػػات  ،والمسسسػػات ومع ػػا المسسسػػات التعميميػػة  ،باإلضػػا ة لمتطػػور
التكعولػػوج واالكترػػا ات واالوت ار ػػات العمميػػة  ،وكبػػر يجػػـ التعظيمػػات  ،ومػػا ترتػػب ميػػا مػػف
كبػػر يجػػـ هػػذن المسسسػػات  ،كػػؿ ذلػػؾ أت برػػكؿ تػػتريج ةلػػى ضػػرورة زيػػاتة ضػػغط العمػػؿ ،
والػػذ ترتػػب ميػػا قيػػاـ مسػػ وليف ػ هػػذن المسسسػػات التعميميػػة  ،وغيرهػػا مػػف المسسسػػات
المجتمعيػػة  ،ةلػػى تفػػويص بعػػص مػػف صػػتييات ـ ةلػػى مرءوسػػي ـ لمواج ػػة الك ػوارث واألزمػػات
الت تط أر  ،وبتوف مجتمات  ،م هذن المجتمعات اإلعساعية .
وبػػالرجوع ةلػ

مػػـ اإلتارة  ،عجػػت أف بيواػػا وتراسػػات سػػابجة  -مػ سػػبيؿ الماػػاؿ ،

ولػػيس اليصػػر  -ماػػؿ  :م سػػالـ  ٕٓٔٛ ،ـ )  ،م يرػػاو  ٕٖٓٔ ،ـ )  ،م الطرواعػػة ،
ٕٕٔٓـ ) ،
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م الوواجػػا ٕٓٓٗ ،ـ )  ) ،الفريجػػات ٕٓٓٓ ،

( قػػت لوصػػت مسػػميات العظريػػات التربويػػة

السػػػا تة ػػػ هػػػذا العمػػػـ م مػػػـ اإلتارة ) يتػػػ اليػػػوـ  ،وهػػػ  - :عظريػػػة اإلتارة التربويػػػة ػػػ
االستـ.
 -العظرية العممية

اإلتارة التربوية  - .عظرية اإلتارة العامة م التجسيمات االتارية ) .

 عظريػػة مترسػػة العتقػػات االعسػػاعية ػ اإلتارة التربويػػة  -عظريػػة المترسػػة السػػموكية ػاإلتارة التربوية  -.عظرية العوامؿ الوقا ية والعوامؿ التا عية  -سمـ الياجات م.)x - y
 عظرية اإلتارة التربوية كعممية اجتما ية  -عظرية اإلتارة التربوية كوظا ؼ ومكوعات. م عمػػوذج سػػيرز -عظريػػة المكوعػػات األربعػػة  -عظريػػة األبعػػات الاتايػػة ) - .عظريػػة اإلتارةالتربوية
م)z

كعممية اتواذ الجرار - .عظرية اإلتارة التربويػة باألهػتاؼ - .العمػوذج اليابػاع
اإلتارة التربوية - .عظرية ةتارة الجوتة الراممة .

وععرص هعا عبذة موتصرة جتا ف مضاميف هذن العظريات اإلتارية السا تة يت اليوـ :

 ىظسية اإلدازة الرتبوية يف اإلضالو :مف أهـ مبػاتئ هػذن العظريػة مبػتأ المسػسولية ال ار يػة  ،والتػ ال تجػؿ بتفػويص السػمطات
أوالصػػتييات  ،بػػؿ تػػػزتات  ،ألف الػػر يس اإلتار سػػػيكوف مسػػ وال ػػف سػػػموكا هػػو  ،وسػػػموؾ
ااوػػريف أمػػاـ ا ، ،اػػـ رسسػػا ا  ،وال يعفيػػا تفػػويص بعػػص سػػمطاتا ػػف تيممػػا لممس ػ ولية
كاممػػػة والمسػػػاءلة  .والمبػػػتأ الاػػػاع هػػػو ازتواجيػػػة الجػػػزاء  ،مػػػف ييػػػث الاػػػواب والعجػػػاب ،
با تبارهمػػػا وج ػػػاف مكمػػػتف لمبػػػتأ الجػػػزاء  .اػػػـ يػػػأت مبػػػتأ المسػػػاءلة الفرتيػػػة  :ييػػػث يجػػػرر
الترريب اإلستم أف كؿ ةعساف مس وؿ ػف ممػا سػواء أجػات أـ أوطػأ  ،وال يجػوز مسػاءلتا
ف أ ماؿ ااوريف  ،كؿ مسمـ أيا كاعت طبيعػة ممػا سػواء ػ اإلتارة التربويػة  ،أو غيرهػا
هو المس وؿ ف أ مالا أماـ ا ، ،اـ أماـ ول األمر اـ أمػاـ عفسػا  .اػـ يػأت مبػتأ الرػور
ػػػ اتوػػػاذ الجػػػ اررات كالمرػػػاركة ػػػ اتوػػػاذا لجػػػ اررات  ،والفكػػػرة ػػػ الرػػػور والمرػػػاركة هػػػ
السماح وترجيب المرسوسيف مى االرتراؾ بعصيب عاؿ

اتواذا لج اررات التػ تتصػؿ بصػمب

مم ـ  ،لما لػذلؾ مػف مزايػا كايػرة ومتعو ػة تعػوت مػى العمػؿ بوجػا ػاـ  ،والمػرسوس بوجػا
وػػا

 ،كإرػػعارهـ باألهميػػة  ،وتجبػػؿ التغييػػر  ،وسػ ولة تػػوجي ـ  ،وتيسػػيف عو يػػة الج ػ اررات

المتوذة  ،وتيسيف كفاية العمؿ .

- ٗٚٓ -

تأصيل نظرية تربوية معاصرة إلدارة جائحة فيروس كورونا ...........................................................

 ىظسية اإلدازة الرتبوية ( وعنلية ادتناعية ) :يعظػػػػر ةلػػػػ هػػػػذن العظريػػػػة مػػػػى أع ػػػػا تسمسػػػػؿ هرمػػػػ لمعتقػػػػات بػػػػيف الرسسػػػػاء
والمرسوسػػيف ػػ ةطػػار عظػػاـ اجتمػػا

 ،وأف أ عظػػاـ اجتمػػا

يتكػػوف مػػف جػػاعبيف يمكػػف

تصػورهما ػ صػورة مسػتجمة كػؿ مع مػا ػف ااوػر فواف كاعػا ػ الواقػب متػتاوميف  :الجاعػب

األوؿ يتعمػػؽ بالمسسسػػات ومػػا تجػػوـ بػػا مػػف أتوار أو مػػا يسػػمى بمجمو ػػة الم ػػاـ المترابطػػة
واألتاءات والسموكيات الت يجػوـ ب ػا األ ػرات مػف أجػؿ تيجيػؽ األهػتاؼ والغايػات الكبػر لمعظػاـ
االجتما

 ،والجاعب الااع يتعمؽ باأل رات وروصيات ـ وايتياجػات ـ وطػرؽ تمػايز أتاءات ػـ ،

بمععػػػى هػػػؿ هػػػـ متسػػػاهموف  ،أـ متسػػػاميوف  ،أـ يتسػػػموف بالتعػػػاوف  ،أـ هػػػؿ هػػػـ مععيػػػوف
باإلعجػػاز  ،ومػػا ةلػػى ذلػػؾ مػػف أمػػور يمتػػازوف ب ػػا .والسػػموؾ االجتمػػا
الجاعبيف الر يسييف  ،أما المسسسػات واألتوار والتوقعػات مع ػا ،
المعيار  ،وأما األ رات والروصيات ،

هػػو وظيفػػة ل ػػذيف

ػ تماػؿ البعػت التعظيمػ أو

تماؿ الياجات  /وهػ أيضػا تماػؿ البعػت الروصػ

العتقات اإلتارية .

 اليظسية العلنية :ييػث يػػتمو
ألتاء أ

أسػموب االتارة العمميػػة ػى أف هعػػاؾ تا مػا طريجػػا عموذجيػة أو عمطيػػة

مػػػؿ  ،وأف هػػػتؼ اإلتارة العمميػػػة هػػػو التوصػػػؿ أو التعػػػرؼ مػػػى األسػػػموب الوييػػػت

األ ضؿ إلتماـ العمؿ برػكؿ أماػؿ  ،ومػف اػـ ػإف عظريػة اإلتارة العمميػة تركػز مػى البيػث ػف
أ ضؿ طريجة ألتاء العمؿ .

 ىظسية العالقات اإلىطاىية :تركػػز هػػذن العظريػػة مػػى بمػػوغ ال ػػتؼ الطبيع ػ ل عسػػاف  ،وه ػ سػػعاتتا  ،جػػت كػػاف
ال ػػتؼ ػػى البتايػػة هػػو قيػػاس األاػػار المترتبػػة مػػى تغييػػر الظػػروؼ الماتيػػة لمعمػػؿ كاإلضػػاءة
والت وية والرطوبة والضوضاء وسوء توزيػب تػرات الرايػة واألجػور الترػجيعية  ،ومػت تأايرهػا
مى ةعتاجية العماؿ .

 املدزضة الطلووية ( ىظسية  ) X - Yيف العلوو الطلووية :ظ رت هذن المترسة

أوا ؿ الومسيعات  ،وتعتبر ةمتتاتا لمتوؿ العتقػات اإلعسػاعية

 ،ييث ركزت م استوتاـ طرؽ البيػث العممػ لوصػؼ ومتيظػا وتفسػير السػموؾ اإلعسػاع
والتعبس با تاوؿ المعظمات .
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 ىظسية اليظه يف اإلدازة الرتبوية :ةف اإلتارة با تبارهػػا عظامػػا لػػا وظػػا ؼ ومكوعػػات  ،ويسػػتمت هػػذا المػػتوؿ أصػػولا مػػف
يركػػة اإلتارة العمميػػة  ،ويركػػز م ػ االتارة با تبارهػػا عظامػػا مػػف العمػػاذج والعمميػػات الرياضػػية
وسػػػم باسػػػـ بيػػػوث العمميػػػات  .وتعطػػػ بيػػػوث العمميػػػات أهميػػػة واصػػػة لوضػػػب اليجػػػا ؽ و
المركتت اإلتارية

صور رقمية يعبر ع ا برموز و تقات رياضية وتأوػذ رػكؿ العمػوذج ،

ويسػػا ت هػػذا المػػتوؿ المػػتيريف مػ التفكيػػر المعطجػ المػػعظـ و رسيػػة مرػػاكؿ اإلتارة المعجػػتة
بطريجػػة أوضػػً ويس ػ ؿ ل ػػـ مميػػة اتوػػاذ الجػ اررات  .و ػ كتابػػات أوػػر ورتت تعريفػػات يػػوؿ
عظرية العظـ مف ييث ةف العظاـ بارة ف مجمو ة مف الجػزء المويػت لتيجيػؽ هػتؼ رػامؿ .
كما ٌيعظر ةل العظاـ م أعا ييتو

م المتوتت والعمميات والمورجات والعتا ج .

 ىظسية الكسازات ( ىظسية اإلدازة وعنلية اختاذ قسازات ) :ترتكػز عظريػة الجػ اررات مػى ميػوريف ر يسػييف همػا  :مجمو ػة اليجػا ؽ والمعمومػات

الت يجب أف توضب لتوتبار لمتأكت مف صتق ا أو زيفا  ،ةل جاعػب مجمو ػة الجػيـ  ،وهػ
الت ال توضب لتوتبار  ،ألع ا تتعمػؽ باالوتيػار األ ضػؿ  ،وبالصػورة المااليػة التػ يعبغػ أف
يكوف مي ا موضوع الجرار  .فوال جاعب ذلؾ تيتو هذن عظرية م عظرية اإلتارة كعمميػة اتوػاذ
ق اررات ) مى مباتئ لمتعظيـ يوؿ ستمة اتواذ الج اررات بالجتر الػذ تيتػو يػا مػى مبػاتئ
تضػػمف كفػػاءة التعفيػػذ  .كمػػا تيتػػو
الذ تيتو

مػػى مبػػاتئ لمتعظػػيـ يػػوؿ سػػتمة اتوػػاذ الج ػ اررات بالجػػتر

يا مى مباتئ تضمف كفاءة التعفيذ وييث تجػوـ الجػ اررات مػى أساسػيف همػا

مجمو ػػة اليجػػا ؽ والمعمومػػات التػ يجػػب أف توضػػب لتوتبػػار لمتأكػػت مػػف صػػتق ا أو زيفػػا ،
ةل جاعب مجمو ة الجػيـ  ،وهػ التػ ال توضػب لتوتبػار  ،ألع ػا تتعمػؽ باالوتيػار األ ضػؿ ،
وبالصورة الماالية الت يعبغ أف يكوف مي ا موضوع الجرار .

 الينوذج الياباىي ( ،ىظسية  ) zوإدازة ادتودة الشاملة :تعتمت عظريػة م  ) zمػى ضػرورة أف تركػز مميػة تجيػيـ العػامميف مػى األتاء أكاػر
معػػػا مػػػى العتقػػػات غيػػػر الرسػػػمية  ،وأف يتعاسػػػب الرػػػكؿ التعظيمػػػ مػػػب الظػػػروؼ المتغيػػػرة
والتكعولوجيا المعجتة  ،ةل جاعب تفعيؿ أسموب العمػؿ الجمػا

لضػماف الػوالء التعظيمػ

مػى

المت الطويؿ  .أيضا يمزـ اتواذ الج اررات بطريجة جما ية  ،أما تيمؿ المسسولية يكوف برػكؿ
رت .
- ٕٗٚ -

تأصيل نظرية تربوية معاصرة إلدارة جائحة فيروس كورونا ...........................................................

 ىظسية االحتناالت أو الطوازئ :تسكت هذن العظرية أعا  ،و عت اتواذ ق ار ار ما  ،يجب أف ُيووذ

جواعب الوضب اليال  ،وأف يكوف التصرؼ يسب اليالة المطروية

اال تبار جميب
األساس  ،ةذ تعتمت

الفا مية مى معاسبة التصميـ أو العمط لمظرؼ المعيف .وييث ةف اإلتارة تعع العمؿ مب ،
ومف وتؿ األ رات والمجمو ات لتيجيؽ أهتاؼ المسسسة التعميمية  ،إف االيتماؿ المرغوب
يا هو الذ يت ب المرسوسيف ةلى اتباع سموؾ أكار ةعتاجا و ا مية مف أجؿ تيجيؽ أهتاؼ
هذن المسسسة  ،أو تمؾ .

اإلدازة ووظاحف ومكوىات ( منوذج ضورش  -ىظسية املكوىات األزبعة -ىظسية األبعاد الجالثية ):العممية اإلتارية تعجسـ ةل

تة عاصر ر يسة ه التوطيط  ،التعظيـ  ،والتوجيا ،

التعسيؽ  ،والرقابة  ،وتجابؿ بالترتيب بالمصطميات التالية :
Planning , Organizing , Directing , Coordinating and Controlling
و عت تيميؿ هذن الوظا ؼ يمكف الكرؼ ف طبيعة العمؿ اإلتار

المياتيف الموتمفة ،

ييث أف الوظا ؼ عفس ا ه ما يجوـ با اإلتار .

اليظسية البوروقساطية - :
ييث تركز هذن العظرية مػى الجوا ػت واإلجػراءات ،والتسمسػؿ ال رمػ وتجسػيـ واضػً
لمعمؿ  ،ويعظر ةل هذن العظرية
يتيف

اإلتارة التربوية م أع ػا  -أ البيروقراطيػة  -سػتح ذو

ػ تعظػيـ عمػوذج مػف المفػروص أف يػست ةلػى ةتمػاـ العمػؿ مػى أ ضػؿ وجػا  ،أمػا

السػػػمبيات التػػػ تيػػػيط بمف ػػػوـ البيروقراطيػػػة

ػػػ

ػػػ يجيجػػػة األمػػػر تتعمػػػؽ بكيفيػػػة تطبيػػػؽ

البيروقراطيػػة  ،وتتعمػػؽ أيضػػا بػػالبيروقراطييف أعفسػ ـ  ،ومػػف الممكػػف أف تجػػوـ أ ةتارة بتت ػػى
هذن السمبيات .

 ىظسية اإلدازة العامة ووظاحف ومكوىات :تسكت هذن العظرية م الععاصر الر يسة

مـ اإلتارة  ،سواء أكاعت

التربية ،

التعسيؽ ،
التوجيا ،
ا ج ة ةعتاجية  ،أو وتمية  ،وه  :التوطٌيط  ،التعظٌيـ ،
أو
ٌ
ٌ
التالية Planning , Organizing , :
والرقابة  ،وتجابؿ بالترتٌب المصطميات اإلعجميزية
ٌ
. Directing , Coordinating and Controlling
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 اإلدازة باألٍداف ( اإلدازة وعنلية اختاذ قساز ) :ةف اإلتارة باألهتاؼ ه أسموب لمتوطيط يعمػؿ مػى وضػب األهػتاؼ المرسػومة مػى
أساس العتا ج المرجوة  ،ومف اـ

مسفة ةتارية يتـ مػف وتل ػا مرػاركة المرسوسػيف مػب

الرسسػػاء ػ وضػػب األهػػتاؼ فواتوػػاذ الج ػرار  .ومػػف وػػتؿ هػػذا األسػػموب يػػتـ اإلسػػتغتؿ األماػػؿ
لممػوارت المتايػػة لموصػػوؿ ةلػػى المسػػتو المطمػػوب  .وهكػػذا ػػاف اإلتارة التربويػػة باألهػػتلؼ هػ

مميػػة ةصػػتار قػ اررات  ،أ أف اإلتارة التعميميػػة سمسػػمة مػػف االوتيػػارات أو سمسػػمة مػػف ةصػػتار
جميب المجاالت الت تتعمؽ بالميتو  ،وبالماتة  ،وبالطريجة .

الج اررات

 ىظسية الدوز :تجوـ هذن العظرية مى أساس أف اإلتارة عوع مف السػموؾ  ،يوجػت بػا كا ػة التعظيمػات
اإل عساعية  ،أو البررية  .وه

ممية التوجيا والسيطرة مى العراط ػ التعظػيـ االجتمػا

.

ووظيفة اإلتارة  ،يسب عظرية التور  :ه تعمية وتعظيـ ممية اتواذ الج اررات بطريجة وبترجػة
كفػػاءة اليػػة  ،ومػػتير المترسػػة يعمػػؿ مػػب مجمو ػػات مػػف المعممػػيف والطػػتب وأوليػػاء أمػػورهـ
والعػػامميف أو مػػب أ ػرات اإلتارات العميػػا  ،ومػػب الج ػػات الموتصػػة  ،بطريجػػة األتوار المكمػػؼ ب ػػا
كؿ طرؼ .

 ىظسية الكيادة :تركػػز هػػذن العظريػػة مػػى أف مميػػة الجيػػاتة التربويػػة لممسسسػػات التعميميػػة ه ػ مػػف
األمور ال امة بالعسبة لممجتمب  ،وبالعسبة لموتمؼ اإلتارات التعميمية والتربويػة  ،وأف مميػة
الجياتة

اليجيجة مترابكة بيف العتيت مف األطػراؼ  ،مع ػا  :أوليػاء أمػور الطػتب والمعممػيف

 ،والطػػػتب  ،والسػػػمطات التربويػػػة  .و ميػػػا ػػػإف الجيػػػاتة ليسػػػت مميػػػة ةمػػػتتؾ مجمو ػػػة مػػػف
الصفات والجترات يسب  ،بؿ ه

تقة متباتلة بيف المسسسة التربوية والعامميف ي ا .

ومب بتايات م اـ ٕٕٓٓـ ) يواجػا العػالـ كاراػة عاجمػة ػف تفرػ

ػتو

يػروس

كوروعا المسػتجت"  ، " COVID-19والتػ أتت ةلػى وسػا ر برػرية ها مػة  ،و ػ أغمػب توؿ
العػػالـ  ،وقاراتػػا  ،ةضػػا ة ةلػػ وسػػا ر ضػػومة ػػ الكايػػر مػػف قطا ػػات االقتصػػات  ،والعجػػؿ
والسياية والمجاالت التر ي ية  ،مب ةع يار البورصات العالمية  ،وتتع وتسارع هبوط أسواؽ
الطاقة بر العالـ م . ( https://www.youm7.com/story/2020/4/27
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و

ضػوء مػا طػ أر مػ المسسسػات المجتمعيػة  ،بصػفة امػة  ،و مػ المسسسػات التعميميػة

م ػ وجػػا الوصػػو

 ،مػػف اػػار سػػريعة ومتتيجػػة عتيجػػة تفر ػ الوبػػاء العػػالم م جا يػػة

يػروس كوروعػا  ، ) OVID - 19وجػب البيػث ػف عظريػة تربويػة جتيػتة لػ تارة التربويػة
بالمسسسػػات التعميميػػة  ،تتصػػت ل ػػذن الكارا ػة المعرو ػػة بػػػػ " يػػروس كوروعػػا -كيو يػػت ٜٔ
المستجت".
و م الرغـ مف التكعولوجيػا المعاصػرة والاػورة المعموماتيػة  ،واالعفجػار المعر ػ  ،ةال
أف العػػالـ بأسػػرن وقػػؼ ػػاج از ػػف ةيجػػات يمػػوؿ ل ػػذن الكاراػػة  ،والتػػ ت ػػتت كيػػاف البرػػرية
جمعاء ،والت أتىت أيضا لتعطؿ كا ة المسسسات والم ار ؽ والوتمات مى مستو العالـ كما.
يػروس كوروعػا المسػتجت يتػ يػوـ ٔٔ

وقت صعفت معظمة الصية العالمية ػتو

مػػارس مػػف هػػذا العػػاـ م ٕٕٓٓ ـ )  ،جا يػػة امػػة  ،اػػـ سػػجمت يتػػى م بػػتايات ر ػ ر مػػايو
ٕٕٓٓ ـ ) أكار مف م اتاة متيػيف وعصػؼ ) ةصػابة ب ػذن السػتلة ػ عيػو م ٓ ) ٔٛتولػة
بػػػػػػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػػػػػػالـ  ،ةضػػػػػػػػػػػػػػػا ة ةلػػػػػػػػػػػػػػػ أكاػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػف م ٕٓ٘ ) ألػػػػػػػػػػػػػػػؼ و ػػػػػػػػػػػػػػػاة

م . ) https://www.youm7.com/story/2020/4/27وتواصػػػمت أ ػػػتات اإلصػػػابات ،
يت وصمت مب معتصؼ مايو  ٕٕٓٓ ،ـ ةل ما يزيت ف م أربعػة متيػيف وعصػؼ ) ةصػابة

ب ذن الستلة  ،وأكار مف م امث مميوف و اة )

رت بجاع األرص.

وكػػاف مػػف أبػػرز مػػا تػػأار بتمػػؾ الجا يػػة ه ػ المسسسػػات التعميميػػة  ،ممػػا تطمػػب مػػف
متوذ الجرار م مستو هذا العالـ  ،و

هػذا األمػر  ،البيػث والتيػر والسػع عيػو ةيجػات

وطط بتيمة الستكماؿ السعوات التراسية بتمؾ المسسسات التعميمية  ،واصػة بعػت صػتور قػ اررات
تعفيذية

رت بجػاع األرص بػإغتؽ هػذن المسسسػات التعميميػة تػرة مػف الػزمف لتت ػ

اػار

هذا الوباء .
ومف هعػا ظ ػرت الياجػة ماسػة لتأصػيؿ عظريػة تربويػة معاصػرة إلتارة جا يػة يػروس
كوروعػػا )  ، ) COVID - 19واصػػة بعػػت عرػػر تجريػػر لمركػػز أبيػػاث وسياسػػات األم ػراص
المعتيػػة بجامعػػة ميعيسػػوتا األمريكيػػة  ،والػػذ ُيفيػػت أف جا يػػة يػػروس "كوروعػػا" قػػت تسػػتمر
لعاميف  ،وقت تتطمب السيطرة بفعالية مى الفيػروس أف يصػبً لػت اماػى سػكاف العػالـ معا ػة
ػر لج ػترة يػػروس "كوروعػػا" مػػى التفرػػى بػػيف
ضػػت الفيػػروس  .كمػػا ذكػػر هػػذا التجريػػر أعػػا عظػ ا
األرػػوا

الػػذيف ال تظ ػػر مػػي ـ أ ػػراص اإلصػػابة  ،قػػت يكػػوف مػػف الصػػعب السػػيطرة مػػى
- ٗٚ٘ -

تأصيل نظرية تربوية معاصرة إلدارة جائحة فيروس كورونا ...........................................................

الفيروس أكار مف اإلعفموع از أو أوب ة أور  .كمػا أوضػً هػذا التجريػر أف المصػابيف يمكػف أف
يكوعػػوا ػػى أرػػت مرايػػؿ عجػػػؿ العػػتو قبػػؿ أف تظ ػػر مػػػي ـ أ ػػراص المػػرص  ،وتوقػػب اتاػػػة
سيعاريوهات لوباء كوروعا  ،األوؿ هو أف يستمر يتوث ذروات صغيرة لفيػروس "كوروعػا" لمػتة
تتراوح مف اـ ةلى اميف وتعت ى ى اـ ٕٕٔٓ ـ  ،رغـ أف الموجات قت تكػوف موتمفػة ػى
معاطؽ متفرقة  ،ويتعبأ السػيعاريو الاػاعى بيػتوث موجػة أكبػر لفيػروس "كوروعػا" ػى وريػؼ أو
رػػتاء العػػاـ الجػػار م ٕٕٓٓ ـ ) ممػػا يػػست لموجػػات أكاػػر ػػى ػػاـ ٕٕٔٓ ،أمػػا السػػيعاريو
الاالػػث يتوقػػب أف يمػػى الموجػػة األولػػى ل ػػذا الفيػػروس ػػى العػػاـ الجػػار م ٕٕٓٓ ـ ) تبػػاطس
تتريجى ى ياالت اإلصابة اليالية بتوف وجوت عمط واضً لموجات هذا التباطو  ،وقػاؿ هػسالء
وعظػر
ا
الوب ارء ةعا بعاء مػى تجيػيـ اماعيػة أوب ػة ر يسػية تفرػت معػذ أوا ػؿ الجػرف الاػامف رػر
لعج

المعا ة ضت يروس "كوروعػا" يػوؿ العػالـ  ،جػت تسػتمر جا يػة "كوروعػا" مػى األرجػً

لمتة تتراوح بيف  ٔٛةلى ٕٗ ر ار  ،وذلؾ مب تطػور " معا ػة الجطيػب " تػتريجيا بػيف البرػر .
وتيتث معا ة الجطيب عتما يصػبً لػت

ػتت ضػوـ مػف السػكاف معا ػة ضػت هػذا الفيػروس ،

ومػػػػػػػػػػػػػػػف وػػػػػػػػػػػػػػػتؿ التطعػػػػػػػػػػػػػػػيـ أو التمااػػػػػػػػػػػػػػػؿ لمرػػػػػػػػػػػػػػػفاء مػػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػػذا المػػػػػػػػػػػػػػػرص
م . ) https://www.youm7.com/story/2020/5/1/
وبعػػاء ميػػا  ،جػػت أصػػبً مطمبػػا مميػػا يفػػرص عفسػػا ااف  ،وهػػو العمػػؿ م ػ تػػو ير
عماذج لمياكاة هذن الكاراة

ظؿ تطػور العمػـ وضػيؽ الوقػت أمػاـ متوػذ الجػ اررات  ،و عت ػذ

سػتو ر العظريػة المجتريػة إلتارة جا يػة يػروس كوروعػا )  ) COVID - 19رصػة لمجاب ػة
هذن الكوارث واألزمات

المستجبؿ  ،واصػة وأف هػذن األوبػار العالميػة قػت طالعتعػا بتيػذيرات

يوؿ أف العالـ سػيواجا وبػاء امػا أكاػر تكػا مػف يػروس كوروعػا  ،ةال أف الوبػرة التوليػة ػ
مواج ة جا ية يروس كوروعا )  ) COVID - 19مف رأع ا أف تسا ت العالـ

االسػتعتات

برػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ أ ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الوطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الجتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

م. ) https://www.youm7.com/story/2020/4/27

وييث ةف اإلتارات التربويػة والتعميميػة  -و ػ كا ػة أعماط ػا  ،ومعػذ جػوت  -تسػع

ةل ػ تػػو ير المعمومػػات الضػػرورية أاعػػاء صػػعا ة الج ػرار التربػػو الفعػػاؿ ػ جواعػػب مميػػات
التعميـ والتعمـ
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م روس  ،بوسػػتمتويت ٜٜٔٛ ،ـ )  ،ومػػا يصػػايب ا مػػف ي ػواتث  ،وك ػوارث  ،وأزمػػات
بالمسسسػػات التعميميػػة الموتمفػػة  ،ػػإف المعمومػػات تعتبػػر ضػػرورية وهامػػة ػػى " صػػعا ة " أ
ق ػرار تربػػو

عػػاؿ تجػػوـ ب ػػا هػػذن اإلتارات التربويػػة تجػػان مواج ػػة الك ػوارث واألزمػػات  ،ومع ػػا

يروس كوروعا ) . ) COVID - 19
ومػػف المتيػػظ أف قسػػما هامػػا مػػف المعمومػػات الضػػرورية ػػى اتوػػاذ الج ػ اررات التربويػػة
الفعالة تجان هػذن الكػوارث واألزمػات  ،و عػت المسػتويات الموتمفػة لػت متوػذ هػذن الجػ اررات ،
يتواجت ى العتيػت مػف المجتمعػات ػى رػكؿ ستسػؿ مػف البياعػات المسػتمتة ػى الغالػب عتيجػة
استجصاءات وتراسات ممية ى المجاالت التربوية والتعميمية  ،والمركتت المترسية الطار ة.
ومػػػف األمامػػػة مػػػى ذلػػػؾ سمسػػػمة التراسػػػات الواصػػػة بالعتػػػا ج واليػػػواتث المترسػػػية
المسػػجمة ػ كػػؿ مػػف أسػػتراليا  ،واعجمت ػ ار  ،والواليػػات المتيػػتة األمريكيػػة  ،ةضػػا ة ةلػ العتػػا ج
المسجمة مػف وػتؿ الرابطػة التوليػة لتجػويـ العتػا ج المترسػية  ،وكيفيػة ةتارة الكػوارث واألزمػات
المترسية والمعرورة بر المررو ات  ،وعتا ج التجويـ  ،واالستجصاءات التولية التالية :
-Australian Studies in School Performance Project , 2019
-Assessment of Performance Unit - APU, 2012.
- National Assessment of Educational Progress - NAEP, 2007 .
( International Association for the Evaluation of School Results , 2014 ).

والتػػػ اسػػػتعتجت أف كػػػت مػػػف اابػػػاء وأوليػػػاء األمػػػور والمعممػػػيف ومػػػتير المػػػتارس
والمس وليف ى السػمطات اإلقميميػة  ،والميميػة  ،والمسػ وليف ػى السػمطات الوطعيػة م سػمطات
التولة ) مس ولوف ف تيجيؽ الفعالية ى الجرار التربو تجان مواج ة الكػوارث واألزمػات التػ
تواجا العظـ التعميمية بر العالـ  .عمى هسالء جميعا  -كؿ ى مستوان  -أف يكوعػوف قػاتريف
مػػى تتبػػب جواعػػب العمميػػة التعميميػػة وعتا ج ػػا  ،وأف يمتمػػؾ ه ػسالء جميعػػا الجػػترة مػػى اتوػػاذ
الجػ اررات المػػسارة ػػى تربيػػة أبعػػا ـ وذوي ػػـ  ،والػػذيف هػػـ ػػى يػػوزت ـ  ،و ػ الجػػترة مػ تتبػػب
يػاالت ـ الصػيية  ،ومػف بيع ػا بالضػرورة كيفيػة مواج ةاعترػار يػروس كوروعػا COVID -
) . ) 19
كؿ هذن األمور تتطمب البيث

ةيجات عظرية ةتارية جتيػتة لمواج ػة كاراػة يػروس

كوروعا )  ، ) COVID - 19وٌيجتػرح تسػميت ا هعػا بالعظريػة المعاصػرة إلتارة جا يػة يػروس
كوروعا وهػ تععػ  :مميػات اإلتارة الر يسػة مػف م توطػيط وتعسػيؽ وتوجيػا ومتابعػة وتجػويـ
وتغذية راجعة ) مف وتؿ بعاء عماذج  ،مب توزيب عطػاؽ الصػتييات لمواج ػة جا يػة يػروس
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كوروعػا )  ، ) COVID - 19مػ أف يػتـ توصػي

بعضػا مع ػا ل بػاء وألوليػاء األمػور ،

وبالتعاوف مب المعمميف  ،ومب متير المتارس  ،ومب السمطات التعميمية األ مػ  ،و ػ ضػوء
تػػو ير معظومػػة لممعمومػػات الضػػرورية والواصػػة بػػالمتعمميف  ،والمعممػػيف  ،وسػػا ر المتػػرتتيف
م ػ مسػػتو المترسػػة  ،و م ػ مسػػتو الػػتوا ر التربويػػة الميميػػة  ،و مػػى مسػػتو السػػمطات
الوطعيػػة تيػػتت بتقػػة هػػذن الصػػتييات بالمسسسػػات التعميميػػة إلتارة جا يػػة يػػروس كوروعػػا
) . ) COVID - 19
ويجصػػػت هعػػػا بمعظومػػػة المعمومػػػات الضػػػرورية أع ػػػا عظػػػاـ يرػػػمؿ كا ػػػة المعمومػػػات
ُ

والععاصػر والمكوعػات ػف وصػا

جا يػة يػروس كوروعػا )  ، ) COVID - 19وأ راضػ ا

م مػف ُيصػابوف ب ػا  ،والتػى ت يػت تيجيػؽ الفعاليػة ػى اتوػاذ أ قػرار تربػو  ،وطبػى لػت

المصابيف ب ا والموالطيف ل ـ  .ويوضً الركؿ التػال م رػكؿ ٔ ) اإلضػطرابات التػ

اعػت

مع ا المسسسات التعميمية  ،ياؿ اليتوث المفاجت لجا ية يػروس كوروعػا ) COVID - 19
)  ،و ػ غيػػاب ػػتـ االسػػتعتات لماػػؿ هػػذن الكاراػػة  ،وغيػػاب معظومػػة المعمومػػات الضػػرورية ،
وعماذج المواج ة :

شكم ( ) 1
اإلظطشاببث انخي عبنج منهب انمؤسسبث انخعهيميت حبل انحذود انمفبجئ
نجبئحت فيشوس كىسونب ) ) COVID - 19
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 اليظسية املعاصسة إلدازة داحخة يوروع ووزوىا ) : ) COVID - 19تعاولػػػت العتيػػػت مػػػف التراسػػػات الميميػػػة  ،والجوميػػػة  ،والعالميػػػة  ،كيفيػػػة التوطػػػيط
لمواج ة األزمات والكوارث الطار ة
م وجا الوصو

المجتمعات  ،بصػفة امػة  ،و ػ المسسسػات التعميميػة

 .ف تراسة م الزامؿ ٕٓٔٙ ،ـ )  -م سبيؿ المااؿ  -تػـ طػرح كػرة

التوطػيط لمواج ػػة األزمػػات والكػوارث المجتمعيػػة  ،مػػف وػتؿ التعػػرؼ مػ الواقػب الفعمػ

ػ

مواج ػػة الك ػوارث واألزمػػات ي ػػا  ،والعمػػؿ م ػ تجػػتيـ تصػػور مجتػػرح يػػوؿ ةعرػػاء ج ػػة تععػػى
بمواج ة هذن األزمات والكوارث  .كما أبرزت تراسػة م غعيمػة  ٕٓٔٗ ،ـ ) أهػـ متطمبػات ةتارة
األزمػػػات التعميميػػػة ػػػ المػػػتارس الااعويػػػة ػػػ متيعػػػة تمرػػػؽ  .وأوضػػػيت تراسػػػة م ػػػوتة ،
ٕٓٓٛـ ) واقب ةتارة األزمات

مسسسات التعميـ العال بجطػاع غػزة مػف وػتؿ التعػرؼ مػى

أعواع األزمات والمواطر اإلتارية الت تعرضت ل ا مسسسات التعميـ العال هعاؾ .
كمػػا أوضػػً م وميػػؿ  ٕٓٔٗ ،ـ ) أف العػػالـ يواجػػا العتيػػت مػػف التيػػتيات والتغي ػرات
الت تطالب عظػاـ التعمػيـ فواتارتػا بػالجوتة والكفػاءة والفعاليػة  ،وهػذا لػف يتػأتى ةال ػف طريػؽ
استغتؿ وتوظيؼ ةمكاعات وج وت جميب المس وليف ف التعميـ والتوسب ػ تفػويص السػمطات
والمسػ وليات والمرػػاركة ػ اتوػػاذ وصػػعب الجػرار التعميمػ بػػيف المسػػتويات العميػػا والمسػػتويات
التعيا مف ال رـ اإلتار ومب م ار اة ظروؼ فوامكاعيات المجتمب الميمى .
و ػػػ تراسػػػة م رػػػياتا  ،ووميػػػؿ  ٕٜٓٓ ،ـ ) تػػػـ تيتيػػػت أهػػػـ الم ػػػارات الجياتيػػػة
واإلتاريػػة لمػػتير مػػتارس المسػػتجبؿ مػػف وػػتؿ تجػػتيـ تصػػور مجتػػرح ألعمػػاط هػػذن الم ػػارات ،
وكيفيػػة تطويرهػػا مػػف أجػػؿ أف تس ػ ـ ػ تطػػوير تاء المػػتارس المصػػرية  ،ومػػف أجػػؿ مواكبػػة
التغييرات الت ير تها الجرف اليات والعرػريف  ،وأف هػذا التطػوير ال يػتـ ةال ػ وجػوت ةتارة
مترسية عالة تسا ت مى التغير والتطػوير فواتارة العمميػة التعميميػة ػ مترسػة الجػرف اليػات
والعرريف ..
و ػ ضػوء هػػذن الظػروؼ االسػتاعا ية التػ يمػر ب ػا العػػالـ ااف  ،وجػب بعػاء عظريػػة
معاصرة متعمجة بإتارة جا ية يروس كوروعا م  . ) COVID - 19ويتـ هذا األمػر مػف وػتؿ
تبعػػ رسيػػة جتيػػتة ػػ ةتارة الكػػوارث بالمسسسػػات التعميميػػة ػػف طريػػؽ عمػػاذج معػػتة  ،يػػتـ
التوطيط ل ا مف قبؿ  ،وتكوف جاهزة لمتعامػؿ مػب هػذن الكػوارث الطار ػة  ،وتيسػبا لمفرػؿ ػ
ةتارة ماػػؿ هػػذن الك ػوارث الطار ػػة  .ف ػ ضػػوء األزمػػات والك ػوارث سػػريعة اليػػتوث بالمسسسػػات
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التعميمية  ،وتيت ضغط المفاجاءات  ،يمزـ أال ُيترؾ األمر لمياوالت الصواب والوطأ  ،بػؿ يمػزـ
بعػاء عظريػة جتيػتة إلتارة جا يػة يػروس كوروعػا م  ، ) COVID - 19وغيرهػا مػف األزمػات
الطار ػػة ػ المسسسػػات التعميميػػة المعاصػػرة  ،وبيسػػب االسػػتعتات  -مػػف وػػتؿ بعػػاء العمػػاذج
المتعتتة والمرػاب ة ل ػذن األزمػات والكػوارث  ،مػف تمػا  -تػعجً المسسسػات التعميميػة  ،أو
جوتة ةتارت ا ل ذن األزمات  ،أو تمؾ .

تفرؿ،

كمػا ترتكػز هػذن العظريػة الجتيػتة إلتارة جا يػة يػروس كوروعػا م ) COVID - 19
م ػ مػػت االوػػتتؼ والتبػػايف ػػى طبيعػػة الج ػ اررات التػػى يتعػػيف اتواذهػػا بالر ػراكة مػػب كػػؿ مػػف
ااباء والمعمميف ومتير المتارس  ،ةل جاعب الرػراكة مػب المسػ وليف ػى السػمطات اإلقميميػة
والميميػػة والمسػ وليف ػػى السػػمطات الوطعيػػة مسػػمطات التولػػة) :

ػسالء جميعػػا مسػ ولوف ػػف

تيجيؽ الفعالية أاعاء صعا ة  ،واتواذ الجرار التربو تجان ةتارة األزمات المترسية الطار ة .
وقت أوضيت تراسة )  ( Silva , 2018طبيعة المعمومات التى ييتاج ا كؿ هػسالء  ،غالبػا
ما تكوف سمات هذن المعمومات رتيتة التبايف والتمايز واالوتتؼ يما بيع ـ .
و

ضوء تغير أتوار اإلتارات المترسية واتساع مجػاؿ مم ػا  ،لػـ تعػت اإلتارة مجػرت

ممية روتيعية ت تؼ ةلى تسيير رسوف المترسة سي ار رتيبا و ؽ قوا ػت وتعميمػات معيعػة تركػز
مى العواي اإلتارية  ،الت تجتصر مى الميا ظة مى العظاـ

المترسػة والتأكػت مػف سػير

التراسة و ؽ الجتوؿ الموضػوع  ،بػؿ أصػبيت ت ػتـ بكػؿ المجػاالت واألعرػطة التربويػة الجتيػتة
الت ػ

رضػػت عفس ػ ا مػػى التربيػػة م األغبػػر  ٕٓٔٔ ،ـ )  .كمػػا أصػػبً ميػػور مػػؿ اإلتارة

المترسية  ،يتور يوؿ المتعمـ وتػو ير كػؿ الظػروؼ واإلمكاعػات التػ تسػا ت مػى توجيػا عمػون
المعر

والروي والعجمػ والبػتع  ،وتيسػيف العمميػة التربويػة والتعميميػة لتيجيػؽ هػذا العمػو،

فوالػػى االهتمػػاـ بػػالمعمـ مػػف ييػػث ت ي ػػة الظػػروؼ المعاسػػبة لعجايػػا  ،فوا ػػتات البػرامج المتوازعػػة
الت تكسبا الوبرات التزمة ؛ لتس ؿ لا الجياـ بأتوارن بفعالية وكفاءة م.) Dennis , 2015
وهػػػػذا بػػػػت رػػػػؾ يجتضػػػػ أف تُمػػػػعً الصػػػػتييات الميججػػػػة ألهػػػػتا ا ؛ ةذ أف أهميػػػػة

الصتييات تبرز ػ اليفػاظ مػى بي ػة المترسػة  ،بعيػتة ػف االجت ػاتات والجياسػات التػ قػت
يجوـ ب ػا مػتير المترسػة لويػتن  ،أو أف يومػط بػيف اليمػوؿ التػ يضػع ا  ،وبػيف وامػؿ ذاتيػة
وروصية تييط با ويظ رها مى أع ا عظاـ  ،أو أف يسير المترسة بصػتييات غيػر ممعويػة
لا .
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وهكػػذا  ،مػػف عاييػػة مػػتير المترسػػة تبػػت أف يعطمػػؽ مػػف ترايػػة معر يػػة ويكػػوف لتيػػا
اتجاهات ايجابية عيو العمؿ  ،وال بت أف يكوف قات ار مى تفعيؿ األعظمة والجػواعيف  ،وأف يطػور
عو ا مػف التميػز يعػزز مػف وتلػا مكاعتػا ػ التعامػؿ مػب ااوػريف فواقعػا ـ بيكمتػا فواتارتػا
وترايتػػا  ،وأف يػػسمف بػػأف أ ةصػػتح تربػػو يتطمػػب وقتػػا لتصػػيييا وتعفيػػذن وتجسػػيتن  ،وأف
األمور ال تتـ بالتسرع أو الجفػزات المفاج ػة غيػر المتروسػة  ،فواعمػا بالتػترج والمريميػة الوا يػة

المتركة .

فواذا ما وضب

اال تبار اتساع ميتاف مػؿ الجػاتة التربويػوف ومػع ـ مػتير المترسػة

ضوء ازتيات تت الطتب  ،وما ار جا مف ازتيات

تت المعممػيف  ،مػب ةتوػاؿ التكعولوجيػا

ػ أعرػطة التعمػيـ  ،ومػب الظ ػور المفػاجت لجا يػة يػروس كوروعػا ) ) COVID - 19ػإف
كػػؿ هػػذن اال تبػػارات تفػػرص متطمبػػات ةتاريػػة  ،أهم ػػا ظ ػػور الياجػػة ةلػػى أ ضػػاء جػػتت  ،يػػتـ
مػػعي ـ بعػػص الصػػتييات التػ تمكػػف المسسسػػات التعميميػػة مػػف الجيػػاـ بم ام ػػا ومسػػسوليات ا
بما ييجؽ األهػتاؼ التربويػة والتعميميػة ػ مواج ػة الكػوارث واألزمػات المترسػية ماػؿ مواج ػة
فواتارة جا يػة يػروس كوروعػا ) ، ) COVID - 19ومػف اػـ تػأت هػذن الصػتييات الجتيػتة
لتمػػعً  ،وبترجػػة ليسػػت بالجميمػػة مػػف االسػػتجتلية والمروعػػة ةل ػ كػػؿ مػػف اابػػاء والمعممػػيف ،
ةضا ة ةل صتييات جتيتة تمعً ةل متير المتارس مف وػتؿ التعػاوف مػب المسػ وليف ػى
السمطات اإلقميمية والميمية والمسػ وليف ػى السػمطات الوطعيػة م سػمطات التولػة )  ،ومػف اػـ
تزيت هذن الصتييات مف الجترة مى قياتة المسسسات التعميمية
اإلتاريػػة والتعميميػػة األ م ػ

كيفية التعامؿ مػب ال ي ػات

ػ مجػػاؿ مواج ػػة الك ػوارث  ،ةل ػ جاعػػب الجػػترة الفعالػػة ػ ةتارة

ومواج ة جا ية يروس كوروعا ). ) COVID - 19

 يلطفة اليظسية املعاصسة إلدازة داحخة يوروع ووزوىا :COVID - 19تعتمت مسفة العظرية المجترية إلتارة جا ية يروس كوروعا  COVID - 19م
تيتيت ال تؼ  ،والمصطمً مع ا  ،ةضا ة ةل

:

أ  -اهلدف مـً اليظسيـة الرتبويـة املعاصـسة إلدازة داحخـة يـوروع ووزوىـا  ، COVID - 19مـاذا
تَـــدف إليـــُ  :ت ي ػػػة المسسسػػػات التعميميػػػة ألف تكػػػوف مسػػػتعتة لمواج ػػػة ماػػػؿ هػػػذن الكػػػوارث
واألزمات  ،ويتـ هذا األمر مف وتؿ بعاء عماذج  ،وتجعيع ا  ،م أف تكػوف جػاهزة لتسػتوتاـ
ياؿ يتوا ا  ،أو مام ا ب ػذن المسسسػات التعميميػة  .ةف غايػة أ ةتارة بالمسسسػات التعميميػة
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ه تا ما السع المستمر لعجاي ا ػ ةتارة أزمات ػا  ،ومػا تواج ػا مػف كػوارث غيػر متوقعػة ،
و

أسرع وقت وبأقؿ تكمفة  ،وهذن ه ةيػت جواعػب مسػفة العظريػة المجتريػة إلتارة جا يػة

يروس كوروعا . COVID - 19

ب  -حتديد مصطلخات اليظسية الرتبوية املعاصسة إلدازة داحخة يوروع ووزوىا ):)OVID - 19
ييػػػث يػػػػأت ضػػػػمف مصػػػػطميات هػػػػذن العظريػػػػة التربويػػػػة مصػػػػطمً م الصػػػػتييات :
 ، ) Discretionary Powersوالػػذ يوتمػػؼ ػػف العتيػػت مػػف المفػػاهيـ والمصػػطميات
اإلتارية األور ماؿ مصطمً م المس ولية  ، ) Responsibility :ةذ يعع  -وكما لوصػتا
ػػػتة تراسػػػات سػػػابجة  ،مع ػػػا تراسػػػة م الراسػػػب ٕٓٓٙ ،ـ )  ،م أوواررػػػيتة  ٕٔٗٙ ،هػػػػ /
ٕٓٓٙـ )  ،م اليػػارا ٕٓٓٛ ،ـ )  -قػػترة المسػػتوتـ مػ تعفيػػذ الم مػػات الميػػتتة وقترتػػا
مػ رػرح وتفسػير وتوضػيً مسػتو المكتسػبات التػ يجج ػا بطريجػة تبعػ اجػة المراقػب لعمػػـ
المسػػتوتـ  ،ومع ػػا االسػػتعتات لجبػػوؿ المػػوـ مػ الفرػػؿ أو قبػػوؿ الاعػػاء والتجػػتير مػ العجػػاح
واإلعجػػاز  .ويػػرتبط مصػػطمً المسػػاءلة بعمميػػة اإلصػػتح اإلتار  ،ييػػث تعمػػؿ المسػػاءلة عػػت
تطبيج ػػػا بالرػػػكؿ المعاسػػػب مػػػ تومػػػي

المسسسػػػة مػػػف أبعػػػات الميسػػػوبية وتػػػت ع ا عيػػػو

االستجامة والعمؿ و ؽ قوا ت الجتارة وتكا س الفر

.

كمػػػػػػػػػػا يتمػػػػػػػػػػايز مصػػػػػػػػػػطمً م الصػػػػػػػػػػتييات ) ػػػػػػػػػػف م مصػػػػػػػػػػطمً المسػػػػػػػػػػاءلة
بػػارةٌ ػػف

 ،)Accountability:وهػ تػػرتبط  ،برػػكؿ  ،أو بػػوور بمف ػػوـ المياسػػبية  ،وهػ
المسسسػات  ،ومػت قػترت ا مػى
تت ِمػف الوطػوات  ،والطُػرؽ ّ
المتّبعػة لتوضػيً عرػاط ُ
الفعيػة ُ
الماليػػة
هيكميػػة أموال ػػا  ،وأيضػػا يػػتـ تعريػػؼ المياسػػب ُة بأ ّع ػػا تجعي ػ ٌة تسػػتعمؿ لرصػ ِػت اليركػػات
ّ
ّ
ِ
ِ
قيمػة التّكػاليؼ  ،واألربػاح  ،والمصػاريؼ  ،وغيرهػا
قياس
تعتمت مى
الواصة بالمعرأة  ،والت
ُ
ّ
ِ
ياسبية األوػر  .و ػ مجػاؿ اإلتارة التربويػة  ،إع ػا عظػاـ لتجيػيـ األتاء التعميمػ
الم
ّ
مف الجيـ ُ
بالمسسسػػات التعميميػػة ،يػػست بػػتورن ةلػػى يػػتوث مميػػة التجػػويـ والوقػػوؼ مػػى عجػػاط الجػػوة ،
والضػػعؼ  ،ومػػف اػػـ التيسػػيف المسػػتمر الػػذ يػػست بػػتورن ةلػػى تيجيػػؽ الجػػوتة ػ العمميػػة
التعميمية ويزيت مف كفاءت ا و ا ميت ا م بت الريمف ٕٓٔ٘ ،ـ ،
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كمػػػا يوتمػػػؼ مصػػػطمً م الصػػػتييات ) ػػػف مصػػػطمي م التمكػػػيف  ،والتفػػػويص ) ،
ػػالتمكيف يعع ػ  :مػػت ة طػػاء األ ػرات ػ المسسسػػات التعميميػػة سػػمطة أوسػػب ػ المسػػاءلة
والرقابة  ،وتيمؿ المسػسولية  ،أمػا التفػويص

ػو ةجػراء وقتػ يجػوـ بػا ػرت مػف أجػؿ توفيػؼ

األ بػػاء الممجػػاة ميػػا  ،وذلػػؾ بإ طػػاء غيػػرن صػػتييات التصػػرؼ واتوػػاذ الجػ اررات المعاسػػبة ػ
رػػأف ميػػتت ومعػػيف  ،وهػػو سػػتح زو يػػتيف  ،بمععػ أف لػػا سػػمبيات فوايجابيػػات  ،ييػػث يكػػوف

المفوص هػو المسػ وؿ األوؿ واألويػر ف متابعػة سػمطاتا  ،ومػا يترتػب مي ػا مػف أيػتاث
الفرت ُ
مالجاض ٕٓٔٓ ،ـ ) .
أما معً الصتييات ،

و ممية ةتارية يتـ مف وتل ا ة طػاء بعػص المسػسوليف أو

سمطة ) أكبر لممارسة العمػؿ وتي لمػؿ مسػسولية ةصػتار بعػص
بعص الج ات قترات أوسب أو م ُ
الج اررات لصالً الج ة الت يتـ العمػؿ ي ػا  .والغػرص مػف مػعً الصػتييات هػو تيريػر بعػص
المسسوليف أو بعص الج ات مف بعص الجيػوت التػ

رضػت ا مػي ـ بعػص األعظمػة أو المػوا ً

 ،ومعي ـ الاجة وترجيع ـ مى صعب الجػرار  ،فواطػتؽ مػواهب ـ واسػتوتاـ قػترات ـ فوامكاعػات ـ
ِ
عوقات الت قت تعترص طػريج ـ ،
الم ِّ
لتي لمؿ عتا ج الوطوات الت يتـ اتواذها مف قبم ـ لتجاوز ُ
مػػعً الصػػتييات هػػو ليػػة لتطػػوير ا ميػػة المسسسػػة مػف وػػتؿ الجػػا ميف مي ػػا  ،والػػذيف هػػـ
أكاػػر العػػاس قُربػػا لمعر ػػة يجػػا ؽ األمػػور وتفاصػػيم ا  ،وسػػبؿ تيسػػيف األوضػػاع التاوميػػة ل ػػا

مباتاوت 1439 ،هػ  /يعاير . ) ٕٓٔٛ

ج  -حتديد املعلومات الضسوزية  ،واأليساد املختصوٌ بإدازة داحخة يوروع ووزوىا
(  ، ) COVID - 19ومدي صالحياتَه يف اآلتي :
 معمومػػات ضػػرورية تاوػػؿ جػػتراف المترسػػة تتػػاح ل بػػاء وألوليػػاء األمػػور ولممعممػػيف ولمػػتيرالمترسة

ف جا ية يروس كوروعا م . ) COVID - 19

 -معمومات ضرورية يجب توا رها لػت السػمطات الميميػة  ،أ

مػى مسػتو الػتوا ر التربويػة

الميمية ف جا ية يروس كوروعا م . ) COVID - 19
 -معمومػػػات ضػػػرورية يجػػػب توا رهػػػا مػػػى المسػػػتو الجػػػوم  ،أ

مػػػى مسػػػتو السػػػمطات

المركزية م وزارة التعميـ ) ف جا ية يروس كوروعا م . ) COVID - 19
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ء  -تصوز الشساوة املكرتحة إلدازة داحخة يوروع ووزوىا ( : ) COVID - 19
يمزـ وجوت رراكة ما بيف ااباء وأولياء أمػور الطػتب والمعممػوف  ،ةضػا ة ةلػ مػتير
المترسة والجػاتة التربػوييف بالسػمطات الميميػة والسػمطات الوطعيػة أاعػاء صػعا ة أ قػرار ػف
كيفيػػة مواج ػػة فواتارة جا يػػة يػػروس كوروعػػا م  ) COVID - 19بالمسسسػػات التعميميػػة ،
والبػػتء ػػى اقتػراح وبعػػاء صػػتييات ميػػتتة مػػا بػػيف اابػػاء وأوليػػاء أمػػور الطػػتب والمعممػػوف ،
ةضػػا ة ةل ػ مػػتير المترسػػة  ،والجػػاتة التربػػوييف بالسػػمطات الميميػػة والسػػمطات الجوميػػة إلتارة
جا ية يروس كوروعا م . ) COVID - 19

 مبادئ اليظسية املعاصسة إلدازة داحخة يوروع ووزوىا COVID - 19تعتمػت العظريػة المجتريػة إلتارة جا يػة يػروس كوروعػا  COVID - 19مػ

ػتة

مباتئ توضً مسفت ا اإلتارية  ،ومف أهـ هذن المباتئ ما يم :

 - 1مبدأ الكيادة الواعية :
ُيعػػت مبػػتأ الجيػػاتة الوا يػػة ومػػتركات ا لمػػا يػػتار يول ػػا واستبصػػارها بأيػػتاث وأزمػػات
سابجة  ،مػف مسػفة العظريػة المجتريػة إلتارة جا يػة يػروس كوروعػا  COVID - 19؛ ييػث
تعتمػػت هػػذن العظريػػة مػػى هػػذن الكفػػاءات والم ػػارات لجيػػاتة تعميميػػة ةبتا يػػة ػ مجػػاؿ ة ػػتات
العمػػاذج الواصػػة بكيفيػػة مواج ػػة األيػػتاث واألزمػػات والك ػوارث ػ المسػػتجبؿ  ،باإلضػػا ة ةلػػى
االستفاتة مف الوبرات الموجوتة

المسسسات التعميمية  ،ومف اػـ يمػزـ أف تتميػز الجيػاتة ػ

المسسسات التعميمية  ،وتُوسـ بأع ا قياتة تعاوعية  ،يتـ مػف وتل ػا التعػاوف وتبػاتؿ الاجػة بػيف
األ رات مب ايتراـ المساهمات يمػا بيػع ـ  ،ويتطمػب ذلػؾ أيضػا مرػاركة مػف جميػب األرػوا
بػػاوتتؼ المسػػتويات ػ العمػػؿ وقبػػوؿ الجيػػاتة ػ المجػػاالت التػ ييظػػوف بوبػػرة ي ػػا  ،ةلػ
جاعب تو ير بي ة تا مة إل تات عمػاذج مياكػاة) .)Makolandra , J . et . al , 2009
هذن الجياتة الوا ية يمزـ أف تكػوف مسػتعتة لمواج ػة المرػكتت واألزمػات والكػوارث التػ يمكػف
تصور يتوا ا بالمسسسات التعميمية مف وتؿ ة تات عماذج مياكاة لماؿ هذن اليػواتث  .ومػف
اـ إف الجياتة اإلتاريػة الوا يػة بالمسسسػات التعميميػة تتضػمف ةل ػاـ ااوػريف وتػوجي ـ عيػو
الرسية المرتركة  ،مب تيفيػز قػترات ـ وترػجيع ـ مػى العمػؿ مػ ة ػتات ماػؿ هػذن العمػاذج ؛
الفعالػػة بالتػػأاير ػػ ااوػػريف وت م ػػـ مػػف أجػػؿ تيجيػػؽ
كمػػا يمػػزـ أف ت ػػتـ الجيػػاتة اإلتاريػػة ّ
األهتاؼ المتوواة مف ةعجاز هذن العماذج إلتارة جا ية يروس كوروعا . COVID - 19
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ٕ -حتديد املكصود مبخاواة أشمـات إلدازة داحخـة يـوروع ووزوىـا COVID - 19
مٖٕٓٓـ ،

 ) ٘ٙ :األزمػػة مػػى أع ػػا صػػتما رػػتيتة ل ػػا جميػػب وصػػا

ػرؼ كامػؿ
المرػػكمة ،

ولكف ارتفاع ترجة ورتة الصػتمة والومػؿ الػوظيف الػذ يصػيب الفػرت و األسػرة و المسسسػة
ير ع ػػا ل ػ مسػػتو مػػا يعػػرؼ باألزمػػة ييػػث يصػػاب الفػػرت  ،والمجتمػػب  ،والمسسسػػة بػػالعجز
والجصور الذات ومف الضرورة أف يتـ المجوء ل طمػب المسػا تة والمعوعػة طبجػا لعػوع األزمػة
 .و ر ت ػػػا م الزاممػػػ  ٕٓٔٙ،ـ ) بأع ػػػا اليػػػاالت الطار ػػػة والمفاج ػػػة التػػػ تواجػػػا المسسسػػػة
التعميميػػة وتػػسار سػػمبا مػػى مم ػػا س ػواء تعمػػؽ األمػػر بالطالػػب أـ المعمػػـ أـ المجتمػػب الميم ػ
الذ تجب يا هذن المسسسة التعميمية  ،وكما يترك ا غالبية المتيريف .

 - 3مبدأ حتديد إدازة داحخة يوروع ووزوىا : COVID - 19
برأف ةتارة األزمات  ،جت رؼ أبو قيؼ مٕٕٓٓ) ةتارة األزمة بأع ػا مميػة اإل ػتات
والتجػػػتير المػػػعظـ والمعػػػتظـ لممرػػػكتت التاوميػػػة والوارجيػػػة التػػػ ت ػػػتت بترجػػػة وطيػػػرة سػػػمعة
المعظمة  ،وربييت ا أو بجا ػا ػ السػوؽ  .أمػا أيمػت م ٕٕٓٓ ـ ) جػت ػرؼ ةتارة األزمػات
بأع ا عراط هاتؼ يجوـ مى البيث واليصػوؿ مػى المعمومػات التزمػة التػ تمكػف اإلتارة مػف
التعبس بأماكف واتجاهات األزمة المتوقعة  ،وت ي ػة المكػاف المعاسػب لمتعامػؿ مع ػا ،ػف طريػؽ
اتواذ التتابير التزمة المتوقعة والجضاء مي ا أو تغيير مسارها لصالً المعظمة .
و

هذا المبتأ هعاؾ ضرورة لتيتيت الوطوات المتوذة  ،وطوة  ،تمي ا وطوة لتعفيذ

ممية المياكاة إلتارة جا ية يروس كوروعا  ، COVID - 19مب اتواذ كا ة التتابير
التزمة لعجاح هذن العممية .

 - 4مبدأ تصوز بداحل ملوادَة أشمة داحخة يوروع ووزوىا : COVID - 19
قػػتمت تراسػػة األ رجػ م ٕٓٗٔهػػػ ) كػػرة ػػف طػػرؽ م أسػػاليب ) اتوػػاذ الجػ اررات ػ
موقؼ األزمات  ،مستوتمة المع ج الوصف الواا ج  ،وباال تمات مػى الكتػب والتراسػات ذات
العتقة بموضوع التراسة وأسفرت هذن التراسة ف تت مف العتا ج  ،مع ا  :تعػتت طػرؽ اتوػاذ
الج ػ اررات ػ موقػػؼ األزمػػة تبعػػا الوػػتتؼ طبيعػػة األزمػػة مػػف ييػػث سػػر ت ا  ،ورػػتت ا  ،وقػػوة
هذا المجاؿ هو سر ة اتوػاذ الجػ اررات ػ موقػؼ

تأايرها  ،وغموض ا  .فواف مف أهـ الطرؽ
األزمػػة ماػػؿ طريجػػة اال تمػػات مػػى الػػعفس ػ اتوػػاذ الج ػرار  ،والتأكيػػت مػػى المبػػاترات الذاتيػػة
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الموقفيػػة كمع جيػػة التوػػاذ الج ػ اررات بالتػػتريج  ،واال تمػػات مػػى الموقفيػػة والميتاعيػػة ػ اتوػػاذ
الج اررات  ،ويجابؿ كؿ هتؼ تت مف اليموؿ البتيمة الجاهزة مب المواصفات المت مة .
و ػ هػػذا المجػػاؿ ػػإف األسػػاليب المطموبػػة لمتوػػذ

الج ػ اررات إلجػراء المياكػػاة إلتارة

جا يػػة يػػروس كوروعػػا  COVID - 19تعتمػػت مػ كػػؿ يالػػة  ،مػ يػػتة  ،ةضػػا ة ةلػ
ا تماتها م طريجة تيتيت ةجراءات وقا ية لزياتة مجػترة متوػذ الجػ اررات ػ مواج ػة موقػؼ
كؿ أزمة  ،وطريجة اال تمات مػى مػع ج االسػتجابة المبارػرة لمتغيػرات البي يػة مػف قبػؿ متوػذ
الج ػ اررات  ،مػػب التأكيػػت مػػى التػػتريج ػ

مميػػة اتوػػاذ الج ػرار  ،مػػب التأكيػػت مػػى االسػػتجابة

السريعة لمياالت المفاج ة .

 - 5مبدأ تيفير منوذج حماواة إلدازة داحخة يوروع ووزوىا :COVID - 19
ُيعت التعاوف أيت المباتئ ال امة ى تعفيذ عماذج المياكػاة ػ ةتارة جا يػة يػروس
كوروعا  COVID - 19؛ ييػث يػتور مف ػوـ التعػاوف يػوؿ اتاػة وامػؿ ر يسػية كالفيزيا يػة
تييػزات لممعػا ب والمصػالً عتيجػة لعػتـ تطبيػؽ التعػاوف ،
والبيولوجية واالجتما ية  ،وقػت يعػتج ّ
كما يعتمت تيجيؽ التعاوف مػى الجيػاتة والجػترة الروصػية ؛ ةذ ال يجتصػر مف ػوـ التعػاوف مػى

االرتباط بطريجة ِوّتية جػط  ،بػؿ يتضػمف العمػؿ الجمػا ّ والترػارؾ مػب األ ػرات الػذيف يرتبطػوف
تيسػػف ػ السػػموؾ
معػػا بػػروابط العمػػؿ  ،ييػػث يرػػتركوف ػ هػػتؼ جمػػا  ،كمػػا يعػػتج عػػا ّ
اإلتار  ،مما يست ةلى عتػا ج أ ضػؿ مػف أتاء األ ػرات أل مػال ـ برػكؿ ػرت  .ومػف اػـ يػست

ػػتـ اإلتراؾ الصػػييً ل ػػذن العوامػػؿ السػػابجة تجػػان تعفيػػذ عمػػوذج مياكػػاة إلتارة جا يػػة يػػروس
كوروعا  COVID - 19ةلى اتواذ ق اررات واط ة قت تعيؽ ممية التعػاوف فوامكاعيػة عجايػا ػى
ةتارة جا ية يروس كوروعا . COVID - 19
تعفيذ عموذج المياكاة الذ تـ اوتيارن

- 6البداحل أثياء تيفير منوذج احملاواة إلدازة داحخة يوروع ووزوىا : OVID- 19
ييث تتػاح الفرصػة لتوتيػار واالسػتتالؿ بعتػا ج ميتممػة لكػؿ بػتيؿ مػف هػذن البػتا ؿ ،
فواتاية الفرصة الوتيار أ ضؿ بتيؿ لمعمؿ والتعفيذ .

ومػف األهميػة بمكػاف اإلرػػارة ةلػ أعػا يجػب أف توػػتـ هػذن المبػاتئ  -م مبػتأ الجيػػاتة

الوا يػػػة  -مبػػػتأ تيتيػػػت المجصػػػوت بمياكػػػاة األزمػػػات  -مبػػػتأ تيتيػػػت ةتارة األزمػػػة مػػػف وػػػتؿ
المياكاة  -مبتأ تصور بتا ؿ مواج ة األزمة مف وتؿ المياكاة  -مبتأ تعفيػذ عمػوذج مياكػاة
إلتارة األزمة  -البتا ؿ أاعاء تعفيذ تموذج مياكاة إلتارة أزمة )  -بعض ا الػبعص  ،كمػا يجػب
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أف تكػػوف هػػذن الوطػوات ذات طبيعػػة تا ريػػة ومتتاومػػة بييػػث يمكػػف أف تسػػبؽ وطػػوة  ،وطػػوة
أوػػر  ،أو تميج ػػا .وهػػذا أمػػر هػػاـ ػػى مميػػة بعػػاء عظريػػة اإلتارة بالمياكػػاة كمػػتوؿ إلتارة
األزمات المترسية المعاصرة  ،وسريعة اليتوث .

 مصادز بياء اليظسية املعاصسة إلدازة داحخة يوروع ووزوىا : COVID - 19ةف ممية بعاء عظرية اإلتارة بالمياكػاة إلتارة جا يػة يػروس كوروعػا COVID-19
تتضمف وجػون متتاومػة مػف أوجػا التعػاوف بػيف كا ػة العػامميف بالمسسسػات التعميميػة  .وهكػذا
مػػػف الم ػػػـ ػػػى مسػػػفة هػػػذن العظريػػػة وامػػػؿ التعػػػاوف  ،والتػػػ يجػػػب أف تتميػػػز بالعتيػػػت مػػػف
الوصػػا

مع ػػا االسػػتمرارية  ،وتفرتهػػا بػػالعواي األوتقيػػة  ،وأف تسػػتعت لمواج ػػة التيػػتيات

الت تأت توف توقب  ،وأف تعرت العمو والتجتـ ى مجاؿ عظرية اإلتارة بالمياكػاة كمػتوؿ إلتارة
جا ية يروس كوروعا . COVID - 19
كمػا أف اإلتارة بالمياكػاة إلتارة جا يػة يػروس كوروعػا  COVID - 19تعتمػت مػ
م ارات الجياتة  ،ييث تتتاوؿ م ػارات هػذا الػعمط مػب الم ػارات الجياتيػة  ،كتهمػا يعمػؿ مػ
يؿ المرػكتت وصػعب الجػرار والتوطػيط والتفػويص والتواصػؿ  ،مػب عاليػة ةتارة الوقػت ػ يػؿ
األزمات ااعية والمستجبمية .

ومً أٍه مصادز بياء اليظسية املعاصسة إلدازة داحخة يوروع ووزوىا COVID - 19
ما يلي :
املصدز األول  :امليظوز اإلضالمي يف موادَة الكوازخ واألشمات -:
ترتكػز العظريػة المجتريػة إلتارة جا يػة يػروس كوروعػا )  ) COVID - 19مػ
العتيػػت مػػف المجومػػات  ،مػػف أهم ػػا  :تيتيػػت عطػػاؽ الصػػتيية والمسػ ولية برػػكؿ واضػػً  ،مػػب
تيتيت معايير ومعتالت األتاء  ،مب تصميـ عظاـ رقاب لمراكز المس ولية يعمػؿ كوسػيمة اتصػاؿ
بػػيف موتمػػؼ الج ػػات واأل ػرات الموكػػؿ ةلػػي ـ هػػذن الصػػتييات  ،و ػ هػػذا األمػػر ترسػػيل لمععػػى
التعاوف وتيمؿ المس ولية

ةتارة جا ية يروس كوروعا ) . ) COVID - 19

هذا  ،ويمكف اإلرػارة ةلػى بعػص مبػاتئ المعظػور اإلسػتم

ػ تيمػؿ المسػ ولية ػ

ةتارة الكوارث ماؿ كاراة جا ية يروس كوروعا )  ) COVID - 19كما يم :
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 - 1مبدأ املطؤولية الساعية  :ةف المس ولية اإلتارية

اإلستـ اليجؿ يجم ا بتفويص

السمطات أو الصتييات  ،بؿ يزتات  ،ألف الر يس اإلتار يكوف مس وال ف سموكا هو
وسموؾ المعمميف واإلتارييف والمستوتميف أماـ ا ، ،اـ رسسا ا  ،وال يعفيا تفويص
بعص سمطاتا

ف تيمما لممس ولية كاممة والمساءلة

ع ا  ،ومف اـ إف

ةتارة

الكوارث ماؿ كاراة جا ية يروس كوروعا )  ) COVID - 19ه م مة ةتارية تتصؿ
بالم ارة اإلعساعية لمجا ت  ،وتأت مف وتؿ أف يفوص الجا ت وريف بعضا مف الصتييات
اإلتارية لمواج ة هذن الكاراة .
ٕ  -مبدأ ادتصاء يف اإلضالو  :عصت الرريعة اإلستمية مى ازتواجية الجزاء  ،مف ييػث الاػواب
والعجػػاب  ،با تبارهمػػا وج ػػاف مكمػػتف لمبػػتأ الجػزاء  ،كمػػا أف هػػذا الاػواب والعجػػاب يكػػوف

ػ الػتعيا  ،كمػا هػو ػ ااوػرة  .و ػ هػذا يجػوؿ اليػؽ تبػارؾ وتعػالى  ﴿ :و ُكػؿ ةِعس ُ
ػاف
ِ
رو ار م سورة اإلسراء . ( ٖٔ،
ُ ُع ِج ِا وُع ْو ِر ُج ل ُا ي ْوـ ا ْل ِجيام ِة ِكتابا ي ْمجانُ مع ُ
أ ْلزْمعانُ طا رنُ
ٖ -مبدأ املطاءلة الفسدية  :ييث يجرر الررع اإلسػتم أف اإلعسػاف مسػ وؿ ػف ممػا سػواء
أجات أـ أوطأ  ،واليجوز مساءلتا ف أ ماؿ ااوريف  ،كؿ مسمـ أيا كاعت طبيعػة ممػا
سواء أكاف

اإلتارة التربويػة  ،أو ػ غيرهػا  ،هػو مسػ وؿ ػف أ مالػا أمػاـ ا ،تعػاؿ ،

اـ أماـ ول األمر  ،اـ أماـ عفسا  :مصتاقا لجولا تعالى ُ ) :ك لؿ ع ْف ُ
س ِبمػا كسػب ْت رِهيعػ ٌة
(ااية  - 38سورة المتار  .وهذن المس ولية تسكت مػى أهميػة الػوازع الػتيع وال ُومجػ
لمفرت  ،ومياسبة عفسا بعفسا

يياتا الم عية والعاتية  ،وهػذن الواصػية ترتكػز مػى

ميػػوريف ر يسػػيف  ،األوؿ  :التكميػػؼ والمطالبػػة قبػػؿ العمػػؿ  ،والاػػاع

 :االسػػتجواب

والمياسبة بعت العمؿ .
 - 4مبدأ الشوزى يف اختاذ الكسازات  :وهذا المبتأ اإلتار ال اـ تعاولتا العظريات اإلتارية
المعاصرة تيػت مصػطميات ةتاريػة متعو ػة  :ماػؿ المرػاركة ػ اتوػاذ الجػ اررات والتمكػيف ،
والتفػػػويص  ،وغيرهػػػا  .والفكػػػرة ػػػ ا لرػػػور والمرػػػاركة هػػػ ترػػػجيب المرسوسػػػيف مػػػى
االرػػتراؾ بعصػػيب عػػاؿ ػ اتوػػاذ الج ػ اررات الت ػ تتصػػؿ بعمم ػػـ لمػػا لػػذلؾ مػػف مزايػػا كايػػرة
ومتعو ػػة تعػػوت مػػى العمػػؿ بوجػػا ػػاـ  ،والمػػرسوس بوجػػا وػػا

 ،كإرػػعارهـ باألهميػػة ،

وتجبػػؿ التغييػػر ،وسػ ولة التوجيػػا  ،وتيسػػيف عو يػػة الجػ اررات المتوػػذة  ،مػػب تيسػػيف كفايػػة
- ٗٛٛ -

تأصيل نظرية تربوية معاصرة إلدارة جائحة فيروس كورونا ...........................................................

العمؿ  ،واصة ةذا مػا أيسػف تطبيػؽ هػذا المبػتأ  ،يجػوؿ تعػالى ﴿:ور ِ
ػاو ْرُه ْـ ػ ْاأل ْم ِػر ػِإذا
زْمت توك ْؿ مى الم ِا ةِف الما ُي ِي لب ا ْل ُمتوِّكمِيف ﴿ مراف  ،ية. ( ٜٔ٘:

 -املصدز الجاىي  :معظومة المعمومات والتجارير واإليصا يات العالمية .

التجارير العالمية السابجة ف جا ية يروس كوروعا م  : ) COVID - 19تت
المصابيف  ،و تت المتو يف  ،و تت المتعا يف ممف أصيبوا تاوؿ المسسسات التعميمية
الفترات الزمعية الماضية  ،مف واقب اإليصا يات العالمية  ،وميميا  ،ومف تجميب الوبرات
المعارة لت العامميف ب ذن المسسسات التعميمية تاوؿ المجتمب المصر  ،ةضا ة ةل العتا ج
المستعتجة مف بعص التجارب التولية والجومية والميمية
كوروعا . COVID - 19

 -املصدز الجالح :

ةتارة كاراة جا ية يروس

.

مميات المسً الت

يجوـ ب ا الموتصوف

ميتاف جا ية يروس

كوروعا  ، COVID - 19والمتوقب ةيتاايات ا وت ؿ المعظور الزمع الجريب والبعيت .
املصدز السابع  :االسػتتالؿ العجمػ والعصػؼ الػذهع مػف أجػؿ التوصػؿ ةلػ بعػص العتػا ج عتيجػة
أوطػػاء البرػػر ػ التعامػػؿ مػػب اإلج ػراءات الصػػيية الواجػػب ةتبا ػػا تفاتيػػا ل صػػابة مػػف هػػذن
الجا ية  .كما تولتت بعص األ كػار اإلبتا يػة مػف وػتؿ اليفػز فوامطػار العجػؿ  ،وتصػور مػت

الياجػة ةلػ عظريػة تربويػة معاصػرة إلتارة جا يػة يػروس كوروعػا ) ( COVID - 19
بالمسسسػػات التعميميػػة المصػػرية .وهكػػذا بػػتأ العصػػؼ الػػذهع مػػف أجػػؿ توليػػت أكبػػر ػػتت مػػف

األ كار لتأصيؿ عظرية تربوية معاصرة

ةتارة جا ية يروس كوروعػا( COVID - 19 ) .

يػػوؿ ومػػف وػػتؿ تيجيػػؽ هػػذا ال ػػتؼ تػػـ ةطػػتؽ األ كػػار توف تجييػػت  ،وال تجيػػيـ  ،ألف اعتجػػات
األ كػار أو اإلسػراؼ ػ تجييم ػػا واصػة عػػت بتايػػة ظ ورهػػا قػت يستيػػاف ةلػػى التوػػوؼ  ،أو ةلػػى
ةبطاء التفكير  ،ومف اـ تػعوفص عسػبة األ كػار التزمػة إلتمػاـ بعػاء هػذن العظريػة الجتيػتة ػ
ةتارة جا ية يروس كوروعا COVID - 19

 اضتخدامات اليظسية املعاصسة إلدازة داحخة يوروع ووزوىا : COVID - 19تسعى العظرية المجترية إلتارة جا ية يػروس كوروعػا  COVID - 19ةلػى تزويػت
الجاتة التربوييف  ،والمعمميف  ،والعػامميف بالمسسسػات التعميميػة  ،بػأهـ التطبيجػات والممارسػات
اإلتارية

عمذجة جا ية يروس كوروعا )  ، ( COVID - 19مػب تمكيػع ـ مػف بعػاء ماػؿ

هذن العماذج مستجبت  ،وتوظيف ا

الياالت اإلتارية المراب ة الت تيتث ب ػذن المسسسػات
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التعميميػػة بموتمػػؼ مسػػتويات ا  .ومػػف اػػـ يمكػػف أف تُسػػتوتـ العظريػػة التربويػػة المجتريػػة إلتارة
جا ية يروس كوروعا ) ) COVID - 19أاعاء األزمػات والكػوارث المترسػية المماامػة  :ماػؿ
يػػتوث يريػػؽ ها ػػؿ بالمترسػػة  ،أو هػػزة أرضػػية مفاج ػػة  ،أو يػػتوث تمػػوث ميػػان  ،أو تسػػمـ
غػػذا

أو يػػتوث يالػػة مػػف اال عترػػار الواسػػب لمػػرص معػػت مفػػاجت  ،وغيرهػػا كايػػر مػػف هػػذن

األزمات والكوارث المترسػية  ،أو يػتوث الكػوارث غيػر المتوقعػة ماػؿ األوب ػة  ،واألمػراص غيػر
المتوقعة .كما تُستوتـ هذن العظريػة إلتارة جا يػة يػروس كوروعػا ) ) COVID - 19أاعػاء
ياالت الطوار ء  ،ووجوب ةوتء المبعى المترس  ،وه بالطبب ضرورية جتا يػاؿ اكترػاؼ
يالة مصابة بفيروس كوروعا )  ) COVID - 19المستجت وغيرها كاير .

 بياء مناذج اليظسية املعاصسة إلدازة داحخة يوروع ووزوىا ) ) COVID - 19ال ُيوجػػت عمػػوذح ميػػتت ل ػػذن العظريػػة المعاصػػرة  ،والمجتريػػة هعػػا ػػ ةتارة جا يػػة
يروس كوروعا  ، COVID - 19ةعما تتعتت هػذن العمػاذج ي ػا  ،ييػث يػتـ بعػاء كػؿ عمػوذج
لمياكػػاة األزمػػة المجابمػػة لػػا  ،وهػػذا هػػو لػػب الجصػػيت مػػف تأصػػيؿ عظريػػة تربويػػة معاصػػرة إلتارة
جا يػػػة يػػػروس كوروعػػػا )- 19
كوروعػا )- 19

 . ) COVIDومػػػف اػػػـ ػػػإف ةتارة جا يػػػة يػػػروس

 ) COVIDتتطمػب التػتريب مػ كيفيػة بعػاء هػذن العمػاذج ل ػذن العظريػة

المعاصرة  .ويوضً الركؿ رقـ م ٕ ) التال متمً ةتارة جا يػة يػروس كوروعػا COVID -
)  ، ) 19ورروط تعفيذها .
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=====================
ححذيذ أهذاف
هزا اننمىرج
:

 حصشانمصببين
بفيشوس
كىسونب
COVID 19
داخم انمؤسست
انخعهيميت .
 حقهيم أعذادانطالة ببنفصم

ححذيذ سمبث
انفئبث انخي

يشمههب

هزا

اننمىرج:

 -مالمح

األعشاض
انمشظيت ،
محذدة
بذقت .
 فصىلعزل

ححذيذ
مصفىفت
اننمبرج
ببنمحبكبة:

 مسخىيودسجت
اإلصببت
بفيشوس
كىسونب .
 وسيهتانخىاصم
مع
انهيئبث

ححذيذ سؤيت -
مجبالث
ومصبدس هزا
اننمىرج :

األدواث
انمعخمذة نخحذيذ
مسخىي إصببت
انمشيط
بفيشوس
كىسونب .

انمسئىل عن
حنفيز هزا
اننمىرج:

ححذيذ
انمششف
وانمسئىل عن
حنفيز هزا
اننمىرج

 كيفيتاسخخذاو هزه
األدواث.

انطبيت .
شكم ( : ) 2
كيفيت بنبء نمبرج اننظشيت انمعبصشة إلداسة جبئحت فيشوس كىسونب ) ) COVID - 19
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ولتوضيح ما داء يف ( الشكل  ) 2الطابل ىوزد ما يلي :
أوالً  -املكصــود بـــــ  :ملــاذا ٍــرا الينــوذج  :أ تيتيػػت أهػػتاؼ هػػذا العمػػوذج  ،هػػؿ هػػذا
العمػػوذج قػػاتر م ػ يصػػر المصػػابيف بفيػػروس كوروعػػا )  ) COVID - 19تاوػػؿ هػػذن
المسسسة التعميمية وهؿ يستطيب هذا العموذج المجترح تيتيت ترجة ةصػابات ـ ب ػذن المسسسػة
التعميميػػة ر  ،ومػػا هػ المتمػػً أو المظػػاهر المبت يػػة لمفػػرت المصػػاب بفيػػروس كوروعػػا
) . ) COVID - 19
و ػ الميػور األوؿ مػف العظريػة التربويػة إلتارة جا يػة يػروس كوروعػا COVID -
)  ) 19ييتػاج المعممػوف واابػاء وأوليػاء األمػور ةلػى جمػب وتبػاتؿ المعمومػات يػوؿ المظػاهر
المبت يػة لمطالػب الػذ عرػؾ أعػا مصػاب بفيػروس كوروعػا )  . ) COVID - 19و ػى هػذا
الصػػػتت ػػػإف المعمومػػػات الضػػػرورية الواجػػػب توا رهػػػا مػػػى مسػػػتو المترسػػػة يجػػػب أف تتصػػػؿ
بالسػػجؿ المرض ػ لمطالػػب .كمػػا أعػػا  ،ومػػف المفتػػرص أف معر ػػة المعمػػـ ب ػػذن المعمومػػات ػػف
السجؿ الصػي لمطالػب تمكعػا مػف أف يتبعػى ػتتا مػف اال تراضػات المفيػتة  ،سػواء مػف ييػث
مظػاهر مػرص كػؿ طالػب مػف طتبػا تاوػؿ الفصػؿ  ،أو مػف ييػث متمػً الصػؼ ككػؿ  .و مػى
المعمـ أف يستو ب جميػب هػذن المعمومػات ليتسػعى لػا بعػت ذلػؾ  ،وبالتعػاوف مػب اابػاء  ،ومػب
زمت ا مف المعمميف  ،وضب تصور اـ ف صية كؿ متعمـ ولمصؼ بمجمما .
ويسػػتطيب المعمػػـ أف يتيػػظ التطػػور الصػػي لجميػػب طتبػػا تاوػػؿ الفصػػؿ المترس ػ ،
و مػ مػػتار مػػتة التراسػػة الفصػمية  .و ػػى ضػػوء تمػػؾ المتيظػات يسػػتطيب المعمػػـ ةسػػتاء الػ أر
يوؿ التطور الصي لطتبا .
ومف هعا تتبع العظرية التربويػة المعاصػرة ػ ةتارة جا يػة يػروس كوروعػا الػت وة
ةلى ضرورة مػعً اابػاء وأوليػاء األمػور بعػص الصػتييات ػى صػعا ة أ قػرار صػي يوػ
الطتب.
كمػػا يجػػب أف تت ػوا ر هػػذن المعمومػػات الضػػرورية ػػى المجػػاالت الصػػيية السػػابجة ،
والت تو

الطتب تاوؿ جتراف المترسة .
أما متير المترسة

و ال ييتاج ةلى تزويتن بمعمومات مفصمة يوؿ التطػور الصػي

لطتبػػا  ،فػػى األوضػػاع التػػى تكػػوف ي ػػا هػػذن المعمومػػات التفصػػيمية ضػػرورية وهامػػة  ،مػػف
اليسػػير مػػى مػػتير المترسػػة مراجعػػة المعمػػـ الموػػت
- ٜٕٗ -

لميصػػوؿ مي ػػا  ،لكػػف مػػتير المترسػػة

تأصيل نظرية تربوية معاصرة إلدارة جائحة فيروس كورونا ...........................................................

ييتاج  -ى المجاـ األ وؿ  -ةلى الوقوؼ مى اليالة الصيية لكؿ صؼ مف صػفوؼ مترسػتا،
كما ييتاج متير أ مترسة ةلى تزويتن بمعمومات صػيية تػتؿ ػف مسػتو صػية جميػب أ ػرات
المسسسة الت يتيرها.
أمػػا المس ػ وؿ بالػػتوا ر واإلتارات التعميميػػة ػػو ال ييتػػاج ةلػػى معمومػػات مفصػػمة كتمػػؾ
التى ييتاج ا متيرو المتارس ألعػا بعيػت جػتا ػف عرػاط المػتارس اليػومى  ،و ػف المسػ وليات
التى يضطمب ب ا يوميػا اابػاء وأوليػاء األمػور والمعممػيف ومػتيرو المػتارس  ،ػتورهـ يجتضػى
أال يتوػػذوا ق ػ ار ار ةال بعػػت أف تابػػت ل ػػـ المعمومػػات الصػػيية المتايػػة بمػػا ال يجبػػؿ الرػػؾ وجػػوت
مركتت صيية وطيرة تسػوغ أف يوصصػوا ل ػا جػزءا كبيػ ار مػف وقػت ـ لمواج ت ػا  ،ويجػب أف
تجػػػتـ هػػػذن المعمومػػػات مػػػى عيػػػو يسػػػا ت أ ػػػرات الػػػتوا ر واإلتارات التربويػػػة الميميػػػة ػػػى ةتراؾ
المرػػكتت الصػػيية المطرويػػة واإلمكاعػػات المتايػػة  ،بييػػث يػػزوت مػػتيرو المػػتارس والمعممػػوف
باإل تات والتتريب والمعػارؼ المتوصصػة المطموبػة التػى تسػمً ل ػـ بتيتيػت االكترػاؼ المبكػر
لمرض

يروس كوروعا )  ) COVID - 19تاوؿ هذن المسسسة التعميمية .
أمػػػا مػػػ مسػػػتو السػػػمطات الوطعيػػػة م وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ ) ،

ػػػ تيتػػػاج ةلػػػى

معمومػػات أقػػؿ تفصػػيت بكايػػر مػػف تمػػؾ التػػى تيتاج ػػا السػػمطات بالػػتوا ر واإلتارات والمػػتيريات
التعميميػػػة الميميػػػة ،

ػػػى ال تععػػػى باليالػػػة الصػػػيية التفصػػػيمية لممتعممػػػيف تاوػػػؿ الصػػػفوؼ

التراسػػية ػػى يػػت ذات ػػا  ،ولػػيس مي ػػا قػػط أف ت ػػتـ بر ػ وف مترسػػة أو مجمو ػػة صػػغيرة مػػف
المتارس  ،بؿ يمزـ أف تورها يجوـ مػى اتوػاذ قػ اررات ػى السياسػة العامػة الواصػة بالميا ظػة
مػ سػتمة أ ػرات المسسسػات التعميميػة مػف اإلصػبة بفيػروس كوروعػا ) ) COVID - 19
تتعػػاوؿ مسػػألة الػػربط بػػيف التوجي ػػات الصػػيية العامػػة  ،والمتضػػمعة ػػى الج ػواعيف والترػػريعات
التى تصترت ا اليكومة بوصػو

هػذن الكاراػة  ،أو غيرهػا  ،وبػيف الوطػط والمػوارت الضػرورية

مف أجؿ وضب هذن التوجي ات الصيية الطار ة موضب التعفيػذ  .و مػى هػذا المسػتو الػوطعى
م المركز )  ،إف العظرية التربوية المعاصرة إلتارة جا ية يروس كوروعا COVID - 19
) ) توص ػ بتػػو ير معظومػػة لممعمومػػات الصػػيية الضػػرورية  ،والت ػ يجػػب أف تتضػػمف تطػػور
الياالت الصيية العامة بالمسسسات التعميمية .
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ثاىياً  -املكصود بـــ  :مً املطتفيد مً تيفير ٍر الينوذج :
 تيتيت سمات الف ات الت يرمم ا هذا العموذج  ،ومتمً األ راص المرضية لتي ـ مميتتةبتقة ) .
 تيتيت الف ات البررية الت تظ ر مي ـ متمً األ راص المرضية  :معمموف  -طتب -هي ة ةتارية  -أولياء أمور  -وغيرهـ .

ثالجاً  -املكصود بـــ  :أي ىوع ٍرا الينوذج :
 تيتيت مصفو ة العماذج  ،ومستو ةصابة المريص بفيروس كوروعا . COVID - 19 عموذج اكتراؼ يالة مصابة بفيروس كوروعا  :كيو يت  ٜٔ -المستجت لتيتيت م اإليجابية /السمبية مف هذا الفيروس  ،وترجة ومستو اإلصابة ب ذا الفيروس ) .
 عماذج أور ماؿ  :ةعذار يريؽ  -ياالت كوارث  -يالة طوار ء  -وجوت توتءمصابوف بفيروس كوروعا بالمبعى المترس  -هزة أرضية مفاج ة  ،وغيرها .

زابعاً  -املكصود بـــ  :ما املعايور اليت مت بياء ٍرا الينوذج مً خالهلا :
 تيتيت رسية ومجاالت ومصاتر هذا العموذج  ،والج ة الطبية المتابعة لا . -األتوات المعتمتة طبيا لتيتيت مستو ةصابة المريص بفيروس كوروعا .

خامطاً  -املكصود بـــ  :ويف يته بياء ٍرا الينوذج :
 مف المررؼ  ،ومف المس وؿ ف تعفيذ هذا العموذج  :تيتيت المس وؿ ف تعفيذ هذاالعموذج.
 ويتة اإلتارة تاوؿ المسسسة التعميمية المس ولة ف تعفيذ هذا العموذج  ،والمتابعة . -عتا ج األتاء واليوا ز أاعاء تعفيذ هذا العموذج  ،وتجارير األتاء .

 التوصيات :يمزـ أف تفكر المسسسات التعميمية

تتريف ويتة إلتارة يروس كوروعا COVID

 – 19تاوؿ كؿ مسسسة تعميمية  ،م أف تكوف هذن الويتة مس ولة ف تعفيذ ومتابعة ما
اقتريتا هذن العظرية التربوية المعاصرة
 ،والمتمامة

ةتارة جا ية يروس كوروعا ) ) COVID - 19

المياور الر يسة التالية :
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 -التتريب

م

المعاصرة

بعاء عماذج المياكاة المجترية  ،والمتضمعة

هذن العظرية التربوية

ةتارة جا ية يروس كوروعا )  ، ) COVID - 19وغيرها مف األزمات ،

والكوارث المستجبمية  ،استعتاتا لمواج ت ا  ،وليس رت عؿ ليتوا ا .
 -تو ير المعمومات الضرورية الواصة بجا ية يروس كوروعا ) ) COVID - 19

هذا

الوقت بالذات  ،استعتاتا إلتارة هذا الوباء  ،وغيرن مف الكوارث ياؿ استمرار تفري ا ،
واستعتاتا ألوب ة أور تظ ر

المجتمعات اإلعساعية  -بتوف سابؽ ةعذار  ،مف وقت

اور .
 -وضب تليؿ لموقاية مف يروس كوروعا )  ، ) COVID - 19وتو يرن لت

جميب أ رات

المسسسات التعميمية  ،م أف يتضمف هذا التليؿ التو ية ب ذا الفيروس  ،وكيؼ يعترر
ر  ،وطرؽ اعتجالا  ،وأهـ أ راضا  ،وأهـ اإلجراءات الواجب اتواذها مب المرتبا بإصابت ـ
ب ذا الفيروس .
 -ضرورة االهتماـ واإلطتع المستمر م

كؿ ما يتـ عررن مف معرورات تولية  ،وقومية ،

واصة ما يتـ عررن مف تجارير ومعرورات مف وتؿ معظمة الصية العالمية يوؿ جا ية
يروس كوروعا )  ، ) COVID - 19وتزويت الطتب  ،وأولياء األمور  ،وال ي ات
التتريسية

واإلتارية  ،والوتمية

هذن المسسسات التعميمية مف أجؿ عرر التو ية

بمواطر هذا الفيروس وكيفية الوقاية معا م مستو األسرة  ،والمسسسة التعميمية ،
واإلتارات والمعاطؽ التعميمية وصوال ةل اإلتارات المركزية

جم ورية مصر العربية .

ومف أر ر هذن المطبو ات  -يت ااف  -ما تـ عررن بالصيف  :م Feng Hui ,
 ، 2020والمترجـ ةل المغة العربية بععواف  :تليؿ الوقاية مف يروس كوروعا المستجت )
 ،ةضا ة ةل

العصا ً العامة يوؿ تصييً المفاهيـ المغموطة برأف هذا الفيروس ،

والصاتر ف معظمة الصية العالمية بععواف  :تليؿ تو و صي رامؿ  ٕٕٓٓ ،ـ ) .
 ةف ويتة ةتارة يروس كوروعا  COVID – 19تواج ا ةركالية ذات أبعػات متمػايزة  ،ويمػزـيم ا مف وتؿ الرراكة الفعالة بيف األسرة  ،والمترسػة  ،والج ػات التعميميػة المسػ ولة ػف
تسػيير العمميػػة التعميميػة ػ المجتمػب المصػػر  :مػف عاييػػة صػية العػػامميف بالمسسسػػات
التعميمية  ،يمزـ التبا ت الجست بػيف المتواجػتيف تاوػؿ هػذن المسسسػات التعميميػة  ،سػواء
أكاعوا طتبا  ،أو غيػرهـ  .ومػف العاييػة األوػر  ،ػإف العمميػة التعميميػة تػتـ تاوػؿ صػوؿ
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مكتظػػة بػػالمتعمميف  .ومػػف اػػـ يمػػزـ م ػ هػػذن الويػػتات أف تتبع ػ عمػػاذج توفػػيص أ ػػتات
المتعممػػيف تاوػػؿ الفصػػوؿ التراسػػية ةلػ الامػػث تجريبػػا مػػف وػػتؿ أطرويػػات متمػػايزة  :مع ػػا
تجسيـ أ تات جممة المتعممػيف تاوػؿ كػؿ مسسسػة تعميميػة ةلػ اتاػة مجمو ػات  ،تػأت كػؿ
مجمو ة ةل المسسسة التعميمية يوماف تراسياف  ،م أف تكمؿ تراست ا أربعػة أيػاـ بعظػاـ
التػػتريس ػػف بعػػت  .أمػػا العمػػوذج ااوػػر  ،تػػأت كػػؿ مجمو ػػة ةل ػ مسسسػػت ا التعميميػػة
سػػا تاف يوميػػا  ،بػػتال مػػف سػػت سػػا ات  ،تتيصػػؿ يػػا م ػ البعيػػة المعر يػػة  ،م ػ أف
تستكمم ا بعظاـ التعميـ ف بعت  .وتستطيب أطػراؼ الرػراكة المجتمعيػة تيتيػت أ مػف هػذن
العماذج أ ضؿ

التيصيؿ التراس لممتعمميف .

 توص العظريػة التربويػة المعاصػرة أف تتكفػؿ ويػتة ةتارة يػروس كوروعػا المجتػرح تترػيع ابالمسسسػػات التعميميػػة أف تأوػػذ بعػػيف اال تبػػار مسػػألة اضػػطراب التعمػػيـ  ،واعجطػػاع األطفػػاؿ
والرباب والكبار ف الذهاب ةل المترسة  ،ويت الجامعات بسبب اعترار هػذا الفيػروس ،
هذا ما يتث عتيجة المفاجأة

ظ ور هذا الفيروس  .ماذا عفعؿ لػو اسػتمر هػذا الفيػروس

مػػتة أطػػوؿر .أو  :مػػاذا لػػو ظ ػػر هػػذا الفيػػروس مػػرة أوػػر  ،وبصػػورة أوسػػب اعترػػا ار ر .
واإلجابة تعيصر

ة تات عماذج متعو ة لمجابمة هذن االيتماالت .
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املسادع :
أوالً :املسادع العسبية:
ٔ -أبػػػػػػػو قيػػػػػػػؼ  ،بػػػػػػػت السػػػػػػػتـ  ،م ٕٕٓٓـ )  .اإلتارة األسػػػػػػػتراتيجية فواتارة األزمػػػػػػػات .
اإلسكعترية :تار الجامعة الجتيتة لمعرر .

ٕ -أيمػػػػػت  ،أيمػػػػػػت ةبػػػػػػراهيـ  ،مٕٕٓٓـ )  .ةتارة األزمػػػػػة التعميميػػػػػػة  :معظػػػػػػور ػػػػػػالم .
اإلسػػػكعترية :المكتػػػب العممػػػ لمكمبيػػػوتر والعرػػػر والتوزيػػػب  .الوتمػػػة  .الػػػتماـ  :ةمػػػارة
المعطجة الررقية  ،المممكة العربية السعوتية .
ٖ -أوواررػػيتة  ،اليػػة ومػػؼ  ،م  ٕٔٗٙهػػػ ٕٓٓٙ /ـ )  .المسػػا مة والفا ميػػة ػ اإلتارة
التربويةّ .ماف :تار اليامت لمعرر والتوزيب .
ٗ -األ رجػػػ  ،اصػػػـ ميمػػػت يسػػػيف  ،م ٕٓٗٔ هػػػػػ ٕٓٓٓ/ـ )  .ةتارة األزمػػػات  :تراسػػػة
ميتاعيػػة لمػػت ت ػوا ر عاصػػر عظػػاـ ةتارة األزمػػات مػػف وج ػػة عظػػر العػػامميف ػ الوظػػا ؼ
اإلر ار ية

أماعة ماف الكبر مجمػة اإلتارة العامػة  ،مػج  ، ٖٜع ٗ ،

ٖٖٚ :

– . ٜٛٓ
٘ -األغبػػر  ،بػػت الصػػمت م ٕٔٔٓ ـ )  :اإلتارة المترسػػية  -البعػػت التوطيط ػ والتعظيم ػ
المعاصر  ،بيروت  ،تار الع ضة العربية لمطبا ة والعرر .
 -ٙباتاوت  ،ةبراهيـ ميمت  ،م 1439هػ  /يعاير  . ) ٕٓٔٛضرورة معً الصتييات :
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2018/01/20 .
 -ٚاليػػارا  ،بػػت ا ، ،م ٕٓٓٛـ )  .بعػػاء أعمػػوذج لممسػػاءلة التربويػػة ػ وزارة التربيػػة
والتعميـ

مسسسات التعميـ السعوت  ،جامعة مستا .

 -ٛوميػػؿ  ،عبيػػؿ سػػعت  ،م ٕٗٔٓ ـ )  .ةتارة المسسسػػات التربويػػة ػ بػػتايات
األلفية الاالاة.الجاهرة تار الفجر لمعرر والتوزيب
 -ٜالوواجػػػا  ،بػػػتالفتاح  ،مٕٗٓٓـ )  .تطػػػوير اإلتارة المترسػػػية ،تار الاجا ػػػة  ،مػػػاف ،
األرتف
ٓٔ -تليػػػؿ الوقايػػػة مػػػف يػػػروس كوروعػػػا المسػػػتجت  ،م ٕٕٓٓ ـ )  ،والمتػػػرجـ مػػػف المغػػػة
الصيعية ةل المغة العربية .
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ٔٔ -الراسب  ،زهرة بعت عاصر بف ميمت  ،م ٕٓٓٙـ )  ،تطوير أعموذج مسػاءلة األتاء ػ
العظػاـ التربػو بسػمطعة ُ مػاف  ،رسػالة تكتػوران قػتمت ةلػ كميػة التراسػات العميػا بالجامعػة
األرتعية .
ٕٔ -روس  ،كيعػػػػػػت  ،بوسػػػػػػتمتويت  ،عفيػػػػػػؿ  ،م ٜٜٔٛـ )  ".توطػػػػػػيط عو يػػػػػػة التعمػػػػػػيـ :
المعمومات الضرورية عت موتمؼ مستويات الجرار "  ،مسػتجبميات  ،المجمػت  ،ٔٛالعػتت ٖ
. ٖ٘ٓ – ٖٖٛ :

 ،مركز مطبو ات اليوعسكو ،

ٖٔ -الزامؿ  ،الجػوهرة بػت العزيػز  ،م ٕٓٔٙـ )  .التوطػيط لمواج ػة األزمػات والكػوارث ػ
الج ات ذات العتقػة

المممكة العربية السعوتية  :تراسة مطبجة مى المسسوليف والوبراء

باألزمػػات والك ػوارث  ،جامعػػة اإلمػػاـ ميمػػت بػػف سعوتاإلسػػتمية  ،الجمعيػػة السػػعوتية لعمػػـ
االجتماع والوتمة االجتما ية .
ٗٔ -سالـ  ،أغاتير  ،م  ٕٓٔٛـ )  .االتارة والتوطيط التربو

.

https://www.almerja.com/reading.
٘ٔ -رياتا  ،بت الباسط ميمت تياب  ،ووميؿ  ،عبيؿ سعت  ،م  ٕٜٓٓـ ) .
الجياتية و اإلتارية لمتير متارس المستجبؿ

الم ارات

جم ورية مصر العربية :رسية مستجبمية

 ،بيث معرور ى مجمة كمية التربية – كمية التربية – جامعة بعى سويؼ – العتت
الساتس رر– يوليو  ٕٜٓٓـ
 -ٔٙالطرواعة  ،هاع  ،م ٕٕٔٓـ )  .عظريػات االتارة اليتياػة ووظا ف ػا .تار أسػامة لمعرػر
والتوزيب  ،ماف  ،األرتف .
 -ٔٚبػػت الػػريمف  ،م ػػا سػػعت  ،م ٕ٘ٔٓـ )  .المياسػػبية التعميميػػة مػػتوؿ لضػػماف جػػوتة
مميات ةتارة الموارت البررية

المتارس الااعوية العامة بمصر .مجمة البيػث العممػى ػى

التربية  ،العتت الساتس رر لسعة ٕ٘ٔٓ .
 -ٔٛبت العاؿ  ،عتر ميمت أيمت  ،م ٕ٘ٓٓ ـ )  .تكعولوجيا المعمومػات واععكاسػات ا مػى
جواعب التغيرات المعروتة

العظـ التعميمية  ،بيث معرور بمجمة كميػة التربيػة  -جامعػة

طعطا عٖٗ .
 -ٜٔبػػت العػػاؿ  ،عتػػر ميمػػػت أيمػػت  ،م  ٕٜٓٔـ )  .متطمبػػات توعولوجيػػا المعمومػػػات
لتيجيػػؽ الررػػاقة االسػػتراتيجية بالجامعػػات المصػػرية .جامعػػة سػػوهاج عموذجػػا  .المجمػػة
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التربويػػػة لكميػػػة التربيػػػة – جامعػػػة سػػػوهاج  .المجمػػػت  ،ٜ٘العػػػتت  ،ٜ٘الربيػػػب ،ٕٜٓٔ
الصفية 255-316
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ٕٔ -يرػػاو  ،أيمػػت  ،م ٖٕٔٓ ـ )  .ةتارة الجػػوتة الرػػاممة ) (TQM

 :السػػبيؿ ةلػػى

تيجيؽ األتاء المعظمػػ المتميز  .مجمة أتاء المسسسات الج از رية  ،العتت ٖٕٖٓٓٔ/

ٕٕ -غعيمػػة  ،رهػػؼ مػػرواف  ،م ٕٗٔٓ ـ )  .متطمبػػات ةتارة األزمػػات التعميميػػة ػ المػػتارس

الااعويػػة ػ متيعػػة تمرػػؽ  .رسػػالة مجتمػػة لعيػػؿ ترجػػة الماجسػػتير ػػ الّتربيػػة المجارعػػة

تربوية  ،جامعة تمرؽ  ،كمية التربية  .تمرؽ  ،سوريا .
واإلتارة الّ ّ
ٖٕ -الفريجات ،غالب م ٕٓٓٓـ )  .اإلتارة والتوطيط التربو  :تجارب ربيػة متعو ػة  ،تار
صفاء لمعرر والتوزيب  ،ماف  ،األرتف .
ٕٗ -الجاضػػػ  ،عجػػػاح  ،م ٕٓٔٓـ )  .أبعػػػات التمكػػػيف اإلتار لػػػت الجػػػاتة التربػػػوييف ػػػ
الجامعات اليكومية ػ ةقمػيـ الرػماؿ و تقتػا بالتػتريب اإلتار  .أطرويػة تكتػوران  ،قسػـ
اإلتارة وأصوؿ التربية  ،كمية التربية  ،جامعة اليرموؾ  ،األرتف .
https://alhadidi.wordpress.com/2010/01/22
ٕ٘ -كامػػؿ  ،بػػت الوهػػاب ميمػػت م ٕٗٗٔ هػػػػ  ٕٖٓٓ /ـ )  .سػػيكولوجية ةتارة األزمػػػات
المترسية .ماف  :تار الفكر لمطبا ة والعرر والتوزيب .
 -ٕٙمعظمػػػة الصػػػية العالميػػػة ،م ٕٕٓٓ ـ )  .تليػػػؿ تو ػػػو صػػػي رػػػامؿ يػػػوؿ يػػػروس
كوروعا :

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019
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