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 التي أثرت يف كافة مناحي الحياة، واضطر العالم بـأفراده ومجتمعاتـه ودولـه إلـى 19- مر العالم بجائحة كوفيد

ة األصعدة للحد من تفشي الوباء وتقليـل الخـسائر يف أرواح البـشر، وجـاءت هـذه إحداث تغييرات سريعة على كاف

ويعـد التعلـيم . ٍالتغييرات مربكة وغير مخطط لها، ولم يسبقها مراحل هتيئة أو تكيف تقلل من اآلثار السلبية الناتجـة

التعلـيم : موجز سياسايت«لمتحدة من أبرز األنشطة التي تأثرت هبذه الجائحة منذ بداية ظهورها، ويشير تقرير األمم ا

 200من الطـالب يف % 94م إلى تأثر تعلم 2020 الصادر يف شهر أغسطس من عام » وما بعدها19- أثناء جائحة كوفيد

دولة حول العالم هبذه الجائحة، حيث أوقفت العديد من الدول التعليم بصورة كلية أو جزئية، وتحولت العديد مـن 

ً كبـديل للتعلـيم الحـضوري، إال أن هـذا التحـول لـم يكـن مخططـا لـه، ولـم يكـن بـديًال الدول إلى التعليم عـن بعـد ٍ

ًحقيقيا، أو مكافئا، وإنما كان تعليما طارئا تتكيف النظم التعليمية به مع الوضع الراهن بأقل ما يمكن من خسائر ً ًُ ً .  

حـة الحاليـة مـن قيـود علـى وأدرك الرتبويون ضرورة دراسـة التجربـة الحاليـة للتكيـف مـع مـا فرضـته الجائ

الرغبـة يف تقليـل األضـرار علـى الـنظم التعليميـة ومخرجاهتـا يف ظـل هـذه الجائحـة : التعليم بـدوافع، مـن أبرزهـا

ومثيالهتا المستقبلية، أو يف ظل األزمات التي تفرضها الصراعات السياسية أو الكوارث البيئيـة التـي تحـدث بـين 

ًالحين واآلخر وتؤثر تأثيرا عميق ويدفعهم كذلك ما أحدثته هذه الجائحة من تخلخـل يف المعتقـدات . ا يف التعليمً

الرتبوية حول سياسات التعليم والممارسات فيه، وما أثارتـه مـن نقاشـات حـول فاعليـة الـنظم التعليميـة الحاليـة 

لبحــث ومــن الــضروري أن يكــون ل. والبـدائل الممكنــة ذوات الجــدوى االقتــصادية غيــر المطروحـة يف الماضــي

ٌالرتبوي دور فاعل يف دراسة التجربة الحالية واستثمارها يف بنـاء صـورة مـستقبلية واعـدة للتعلـيم؛ ولـذا حرصـت 

مجلــة العلــوم الرتبويــة بجامعــة الملــك ســعود أن يكــون لهــا دور يف هــذا الحــراك البحثــي والعلمــي، ورأت هيئــة 

ٌتحريرها أهمية أن يصدر عدد خاص للمجلة بمسمى  وحرصـت المجلـة . » وقت الطوارئ واألزماتالتعليم يف«ٌ

يف هذا العدد الخاص على استمرار هنجهـا يف اسـتقبال البحـوث العلميـة ودراسـتها وتحكيمهـا وفـق اإلجـراءات 

ٍالمتبعة فيها، باإلضافة إلى استكتاب متخصصين مميزين للكتابة حول موضوع محدد أو للتعريف بتقـارير دوليـة 

  .ء الجائحة الحاليةتربوية مهمة صدرت يف أثنا



  

وأثمرت جهود هيئة التحرير بعد فحص وتحكيم ما تقدم به الباحثون إلى الموافقة على نـشر ثالثـة أبحـاث 

ً بحثا تم التقدم هبا للنشر يف هذا العدد، وتمثل هذه األبحاث العلمية إضافة بحثيـة مميـزة إلـى 26علمية من أصل 

 إال أن ما تميز به هذا العدد عن غيره من األعداد األخرى للمجلـة رصيد البحث العلمي يف ظل الجائحة الحالية،

هو استكتاب المتخصصين للكتابة يف قضايا محددة أو تناول تقارير علمية لمنظمات علمية معتربة، وقد أجـازت 

يجيات مفهومه وتقديره وآثاره واسرتات: الفاقد التعليمي خالل جائحة فيروس كورونا«هيئة التحرير ورقة بعنوان 

 للدكتور محمد بن عبداهللا الزغيبي، ويف هذا التقرير عكس الكاتب خربته الرتبوية والعلمية الواسعة يف »استدراكه

تناول الفاقد التعليمي، كما تناول بصورة مفصلة ومميزة كيفية تقدير هذا الفاقـد، وتقـدير آثـاره، ثـم خـتم تقريـره 

كمــا أن العــدد الحــالي . فــصلة لكيفيــة اســتدراك هــذا الفاقــدبطــرح مجموعــة مــن االســرتاتيجيات المؤصــلة والم

نظرة عالمية ومحلية مـن منظمـة التعـاون : التعليم يف ظل جائحة كورونا، تحديات وحلول«يتضمن ورقة بعنوان 

 لعضو هيئة تحرير المجلة األستاذ الدكتور رياض بن عبدالرحمن الحسن، ويف هذه التقريـر »االقتصادي والتنمية

الدكتور رياض بصورة مميزة ستة تقارير صادرة عن منظمـة التعـاون االقتـصادي والتنميـة، أربعـة منهـا استعرض 

تناولت تأثير جائحة فايروس كورونا على التعليم من زوايا متعـددة وبرؤيـة عالميـة، يف حـين انطلـق تقريـران مـن 

 عرض بعض التقارير يف حين أجمل يف رؤية محلية مرتبطة بالمملكة العربية السعودية، وتوسع الدكتور رياض يف

ًعرض بعضها رغبة يف تقديم ما يكفي من معلومات؛ ليبني القارئ تصورا وافيا عن تلك التقارير ً.  

ويف الختــام نــشكر الــزمالء والــزميالت الــذين أســهمت أبحــاثهم وأوراقهــم العلميــة يف صــدور هــذا العــدد 

نشر يف هـذا العـدد الخـاص، ونـشكر كـل مـن تقـدمت لـه هيئـة الخاص، كما نشكر كافة الباحثين الذين تقدموا لل

تحرير المجلة بطلب استكتاب يف موضـوع محـدد، ونقـدر للجميـع ضـيق الوقـت المتـاح الـذي لـم يمكـنهم مـن 

 .ُاستكمال ما طلب منهم، ونتفهم االعتذارات التي تقدموا هبا
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