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 : ملخص الدراسة
قناة جوهرية وحيوية إلدارة األزمة أو على األقل التقليل من آثارها المدمرة على المستوى    المشاركة المجتمعية أثناء الكوارث واألزماتتعد  

الصحي واالقتصادي النفسي واالجتماعي لدى المواطنين، وذلك عن طريق وضع خطط واستراتيجيات إدارة الكوارث واألزمات، وتأتي 
المواطنين في دمج  لفعاليتها  نتيجة  المجتمعية  المشاركة  أنفسهم   أهمية  في  الثقة  والتنفيذ بشكل ما، مما يزرع  بالتخطيط  االشتراك  في 

ويحملهم المسئولية للمشاركة في تقرير مصائرهم ومواجهة األخطار الكبيرة، حيث أن اإلنسان يثق فيما يشارك فيه بنفسه أكثر مما يفرض 
 عليه. 

ِرفعة و  فال  القومي كالصحة والغذاء،  األمن  التعليم من عناصر  المشاركة ويعد  أهمية  تبرز  بتعليم جيد ومتطور ومنتظم،  إال  تقدم  ال 
المجتمعية في التعليم أثناء الكوارث واألزمات، حيث تفرض الظروف إجراءات استثنائية وخطوات غير تقليدية لن تنجح أو تحقق مبتغاها 

 تهم. إال بمشاركة مجتمعية فعالة وواعية من جانب المواطنين وأعضاء المجتمع بمختلف فئا
ومثل أي دولة أخرى واجهت اإلمارات العربية المتحدة تحديات مختلفة نتيجة التحول المفاجئ إلى التعليم عبر اإلنترنت، والتي أصبحت 
طريقة تدريس وتعلم إجبارية حيث ال يملك كل طالب ومعلم وولي أمر خيارًا سواها؛ مما جعل دور المساهمة االجتماعية الستمرار العملية 

يمية ودعم التعليم امرا حتميا. ونظرا ألن الطالب يتعلمون في المنزل خارج المدرسة فإن أولياء األمور يشاركون في العملية التعليمية التعل
حتى أثناء حضور أبنائهم للحصص، ومن ثم فكل أصحاب المصلحة عليهم مسئوليات أكثر، لذلك تأتي الحاجة للمشاركة والتعاون.ولم  

 لموضوعات بشكل مستفيض في البحوث العلمية العربية.تتم مناقشة هذه ا
تناقش الورقة البحثية الدور المهم للمشاركة المجتمعية في قطاع التعليم خالل الكوارث واألزمات وخصوصا خالل جائحة فيروس كورونا 

مجتمع اإلمارات باء، وخصوصا جهود  ، وتستعرض المبادرات المؤثرة  التي قامت بها الدول المختلفة لدعم التعليم خالل فترة الو   19
  العربية المتحدة من أجل دوام التعليم وضمان جودته، ويمكن اعتبار الدراسة قاعدة للعديد من الدراسات األخرى والمبادرات التي يمكن أن 

 تعتبر مرجعا للمشاركة المجتمعية في قطاع التعليم. 
 تمعية، التعليم عند بعد، اإلمارات العربية المتحدة، المشاركة المج19-كورونا -وباء الكلمات المفتاحية:

 مقدمة: 

وأصبح    2019المستجد للمرة األولى في القرن، وقد بدأ  تفشي الوباء في ديسمبر    19-جائحة فيروس كورونا  2020واجه عام  
الوطنية في اإلغالق الجزئي للمؤسسات ، وأحدث خلاًل في التوازن الهش في الحياة، وتسببت األسواق  2020جائحة عالمية في مارس  

 Tahiroالتعليمية والشركات، كما اضطرت الحدود الوطنية لتوقف حركة الناس ومنتجاتهم، مما ترك جميع مناحي الحياة غير مؤكدة )
& Shaw, 2020  .) 

غلقت دروسها وعلقت الحضور وجهًا على العديد من المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم فأ   19-وقد أثرت تداعيات أزمة كورونا
لوجه وانتقلت إلى الدروس عبر اإلنترنت، حيث كان على المؤسسات التعليمية النظر في مواصلة الدراسة مع حماية المعلمين والموظفين 

المحاضرات داخل  والطالب من أزمات الصحة العامة غير المتوقعة والصعبة، لذلك اختارت العديد من المؤسسات التعليمية إلغاء جميع  
الحرم الجامعي، بما في ذلك الصفوف الدراسية واألنشطة الصفية األخرى، كما ُنصح أعضاء هيئة التدريس بإدارة صفوفهم الدراسية عبر 

 19-اإلنترنت لتجنب انتشار فيروس كورونا
(Kaden, 2020; Crawford et al., 2020) . 
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حدة التغيير بمهارة حيث أنها كانت قد بدأت بالفعل في تطوير البنية التحتية التكنولوجية تبنت دولة اإلمارات العربية المت             
؛ وُتعد كل هذه الخطوات سياسات 19–والتدريب، فضاًل عن ذلك فقد لعبت العديد من المبادرات المجتمعية دوًرا مهًما خالل أزمة كورونا

د أكد وزير التربية والتعليم لدولة اإلمارات العربية المتحدة، معالي حسين إبراهيم حكومية وتطوير لمنصات مختلفة للمشارك المجتمعية، وق
 (. 2020أثناء كلمته في مؤتمر نظمته اليونسكو )  19-الحمادي على أهمية المشاركة المجتمعية في أعقاب جائحة فيروس كورونا

جتمعية في وقت الكوارث واألزمات بشكل عام، وتسليط  تهدف هذه الورقة البحثية إلى مراجعة المفاهيم األساسية للمشاركة الم
الضوء على المشاركة المجتمعية في التعليم وإبراز أهميتها وتأثيرها على سير العملية التعليمية في وقت الكوارث واألزمات بشكل خاص 

ب الدولية للمشاركة المجتمعية في التعليم ، وعرض المبادئ األساسية والتنظيمية لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتسليط الضوء على التجار 
ا  وتقديم أمثلة لمبادرات المشاركة المجتمعية في التعليم عمومًا وأثناء الكوارث واألزمات بشكل خاص، وأخيرًا عرض المبادرات التي اتخذه

السياسات المجتمع إعادة تشكيل  التوصيات واالقتراحات حول  المتحدة، وتقديم  العربية  المجتمع في    في اإلمارات  التي تعزز مشاركة 
 التعليم.

تعد المشاركة المجتمعية إحدى العوامل الرئيسية التي تساهم في نجاح المجتمعات في تخطي الكوارث واألزمات، وتسهم في 
الكوارث واألزمات الحفاظ على استمرارية الحياة عن طريق تخطيط وإدارة وتنفيذ الخطط واالستراتيجيات التي تهدف إلى التعامل مع  

وآثارهم السلبية المدمرة، وتأتي المشاركة المجتمعية الفعالة نتيجة لتكاتف أعضاء وأبناء المجتمع مع بعضهم البعض وتنحية أي خالف 
اًل عن ذلك أو اختالف جانبًا، والعمل لهدف واحد وهو احتواء األزمة وتخطيها والنجاة منها وتجاوز آثارها المدمرة المادية والمعنوية، فض

تؤدي المشاركة المجتمعية الفعالة إلى النهوض بالمجتمع عن طريق العمل الجماعي والتطوعي وجمع المعلومات وتحليل البيانات وتحديد 
الجهود والخبرات  التنفيذ وادارتها وتوظيف  الحلول ووضع خطط واستراتيجيات عملية  المشكالت واستقبال األفكار واالقتراحات وتقديم 

تلفة للعمل على نجاحها، وتعد مستويات المشاركة المجتمعية من مقاييس التطور والتقدم لدى الدول ومؤشرًا على ازدهارها وارتفاع  المخ
 مستوى الثقافة العامة بها، وفيما يلي أمثلة لمبادرات المشاركة المجتمعية في وقت الكوارث واألزمات:

 ارث واألزمات: تجارب الدول في المشاركة المجتمعية وقت الكو 
 الواليات المتحدة األمريكية:  .1

نتيجة للدراسات والتوقعات األمريكية بزيادة حجم أعداد الكوارث الطبيعية واألزمات، التي من المرجح أن تشكل تهديدًا لسالمة المجتمع  
المدني عدة مبادرات   المجتمع  الفيدرالية ومنظمات  الحكومة  أطلقت  السكانية،  الفردي وتركيبته  لرفع مستوى االستعداد  ودعوات عامة 

 والمشاركة الفعالة للمجتمع والمواطنين وتوفير إطار عمل استراتيجي إلدارة حاالت الطوارئ مثل:

 مجلس تأهب الشباب:  .أ
لجمع القادة الشباب المهتمين بدعم االستعداد    2012عام    (Youth Preparedness Council) تم إنشاء مجلس تأهب للشباب  

على   الحكومات  تطلقها  التي  للكوارث  التأهب  مشاريع  استكمال  من خالل  مجتمعاتهم  في  فرق  وإحداث  واألزمات،  للكوارث  والتأهب 
ك الشباب األمريكي في األنشطة المتعلقة الصعيدين الوطني والمحلي، يدعم المجلس مساعي الوكالة الفيدرالية إلدارة الطواري الرامية إلشرا

دارة باالستعداد للكوارث واألزمات، كما أنه يوفر للشباب فرصة لتقديم وجهات نظرهم واقتراحاتهم وردود الفعل واآلراء للوكالة الفيدرالية إل
 الطوارئ.
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 تعليم إدارة الكوارث األزمات لألطفال:  .ب
لكوارث واألزمات اثناء وضعها احتياجات وقدرات األطفال، الذين يشكلون ما يقرب من ربع  تأخذ جهود واستراتيجيات التخطيط لمواجهة ا

سكان الواليات المتحدة، حيث ترى أن األطفال مؤثرون إيجابيون يمكن أن ينقلوا بشكل فعال رسالة التأهب إلى عائالتهم، ويمكن لألطفال 
ا أن األطفال المستعدون يشعرون بقلق أقل ويشعرون بمزيد من الثقة أثناء أن يصبحوا قادة في المنزل وفي مدارسهم ومجتمعاتهم، كم

 حاالت الطوارئ والكوارث الفعلية مما يساعد على توجيههم واستيعابهم للتعليمات بسرعة ودقة. 
 ( CERT) فريق االستجابة المجتمعية للطوارئ  .ج

هب للكوارث واألزمات واألخطار التي قد تؤثر على منطقتهم على تعليم المتطوعين المحليين استراتيجيات التأ  CERTيعمل برنامج  
 ويتم تدريبهم على المهارات األساسية لالستجابة للكوارث والنجاة. 

 جمهورية إندونيسيا: .2
يتم دعم برامج وعمليات المشاركة المجتمعية في إندونيسيا بمجموعة من األنشطة التي تساعد على وضع المجتمعات في مركز االهتمام 

لتخطيط، سواًء لتحسين األوضاع المعيشية واالجتماعية بشكل عام أو لالستعداد للكوارث واألزمات عن طريق خطط واستراتيجيات وا
منظمة بشكل خاص، ويتم تطبيق ذلك باستخدام أساليب اتصال فعالة لالستماع إلى احتياجات المجتمعات وردود الفعل والشكاوى ووضع  

 بادرات لتنفيذها مثل:الخطط المشتركة وإطالق الم
 مجموعات التركيز والمشاركة: .أ

وهي مجموعات يتم تكوينها وتشكيلها من مجموعة من األشخاص ذوي الصفات المشتركة مثل الفئة العمرية أو مستوى التعليم أو الموقع 
ا، ويتم مناقشة أمر ما أو  الجغرافي أو أصحاب مشكلة مشتركة أو اقتراح جماعي أو أشخاص معرضون للخطر في حالة وقوع كارثة م

 مشكلة ما ومن ثم الوصول إلى اقتراحات بحلول وطرائق تنفيذ وتوزيع المسئوليات سواًء على أفراد المجتمع المدني أو رفعها للحكومة.
 تكوين مجموعة للتواصل بين وكاالت ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين والحكومة: .ب

جموعة عمل وتواصل بين المجتمعات والمنظمات والوكاالت والحكومة، وقد أسفر تكوين المجموعة  تم تكوين م  19-نتيجة لجائحة كورونا
عن مشاركة األخبار والرسائل والتوصيات بين جميع األطراف بسرعة وفعالية ليتم أخذ المعلومات والبيانات في االعتبار عند التخطيط 

 ارث واألزمات بما يخفض من حدتها، وقد تم اعتماد المجموعة لالستمرار بشكل دائم. والتنفيذ، وتطوير التعامل مع المواقف المفاجئة والكو 
 عقد الشراكات بين اإلذاعة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني:  .ج

أكبر من   الوطنية والراديو نتيجة توافرها بشكل  المعلومات من خالل اإلذاعة  المواطنين الستقاء  بعد إجراء عدة دراسات عن تفضيل 
المدني مثل االنت المجتمع  التليفون، عقدت مجموعة من منظمات  بمكالمات  تكلفتها مقارنة  قلة  االجتماعية فضاًل عن  رنت والوسائل 

ئ الصليب األحمر اإلندونيسي شراكة مع اإلذاعة الوطنية اإلندونيسية، ليتم استخدام الراديو كوسيلة اتصال فعالة ومنتشرة في حالة الطوار 
 لمواطنين وتوجهيهم أو تحذيرهم عبر البالد سواًء في المناطق المأهولة أو النائية.واألزمات إلرشاد ا

 اإلطار المفاهيمي:
على جميع مستويات التعليم ولم يترك أي خيار آخر سوى التحول السريع إلى التعلم والتعليم عبر اإلنترنت،   19-كوروناأثر تفشي فيروس  

(، وقد أثر هذا التحول على الجميع من الطالب والمعلمين ERTومن ثم ظهرت حقبة جديدة تسمى التدريس عن بعد في حاالت الطوارئ )
ير هو أن التعليم عبر اإلنترنت يتطلب موارد أكثر من أساليب التعلم والتدريس التقليدية، مثل وأولياء األمور، وأحد أهم أسباب هذا التأث

األجهزة الرقمية واإلنترنت عالي السرعة، عالوة على مهارات التدريس والتعلم المختلفة، وتؤدي هذه الظروف إلى المزيد من التوجه نحو 
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ت واالستثمار في قطاعات مختلفة أكثر من ذي قبل، وبالتالي فإن الوقت يتطلب إشراك التكنولوجيا وابتكار المنتجات و تطوير المهارا
المجتمع في تنفيذ األنشطة التعليمية، وقد دعم المجتمع اإلماراتي بعضه البعض من حيث التبرعات الضخمة والخدمات التطوعية مثل 

 التدريس وتدريب الطالب والمعلمين. 

 عية في التعليم:أهمية وفوائد المشاركة المجتم
يتم قبول االهتمام العام بالتعليم عمومًا كعامل حاسم في الحملة الموجهة إلزالة العوائق أمام جودة التعليم للطرفين المجتمع 

حيث أن المشكالت منتشرة ويمكن رصدها من الخارج؛ مثل انخفاض معدل االلتحاق بالمدارس، فإن مشاركة المجتمع في  و والتعليم،  
ن التفاني الناجح  دراسة تأ ملية وتحليلية للمشكالت هي الحالة الفريدة التي تساهم في إنشاء خيار مستدام على المدى الطويل محليًا، وُيمكِِّ

 من المشاركة العامة في مجاالت التعليم المختلفة. 
التعلم   عمليات  جميع  نتائج  ومالحظة  الشفافية  زيادة  إلى  المدارس  عمل  في  العامة  المشاركة  التعليمية أدت   والموارد 

التعليم، ومكونات  الموضوع  لمحتوى  الثقافية  باألهمية  يحتفظ  الذي  اإلبداع  وتعزيز  الدراسية،  المناهج  في   وإدراجها 
المحلي   المال  برأس  والتبرع  التطوع  المجتمع  تفاني  يشجع  أيضًا  التعليم،  وطرائق  للثقافة  أوسع  احتضان  إلى  يؤدي   بما 

 (. Rose, 2003لتعليم، مع احتمالية أن تكون كافية والحفاظ عليها بمرور الوقت )البشري والمادي لصالح ا 
المشاركة المجتمعية هي مفهوم معمم يستخدم لتمثيل مجموعة متنوعة من مستويات مشاركة المجتمع، وتصنف منظمة 

جوهرية، والمشاركة الهيكلية. وعند تحليل  الصحة العالمية المشاركة العامة لثالثة مستويات: المشاركة بالحد األدنى، والمشاركة ال
وقياس تأثير كل مستوى من مستويات المشاركة المجتمعية في التعليم، نجد أن المشاركة بالحد األدنى ال تؤثر بشكل كبير على 

رصد  ن الممكن يجعل مالمجتمع، أما المشاركة الجوهرية فتعني المشاركة الفعالة والنشطة في اختيار وتنفيذ أهداف األنشطة بما 
 مسارات وتقدم هذه األنشطة من الخارج، أما عندما يأتي األمر للمشاركة الهيكلية أو المنهجية 

نجد المجتمع عنصرًا أساسًيا من إدارة المشروع التعليمي وتصبح مشاركته هي المبدأ التنظيمي للمشروع نفسه، وفي هذه الحالة األخيرة 
 . (Sullivan-Owomoyela & Brannelly, 2009) تلعب المجموعة دوًرا نشًطا وفعاالً 

 المشاركة المجتمعية في التعليم في حاالت الكوارث واألزمات:
( المشاركة الجماعية على أنها جميع اإلجراءات والفعاليات  INEEتصف الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ )

التي تشجع األعضاء على المشاركة، لفهم طموحات المجتمع وتشجع أعضاءه على المشاركة في آليات صنع القرار، وتمكينهم من اتخاذ  
الحوار، والمشاركة الكاملة في التعرف خطوات فعالة للعمل على حل مشاكل التعليم عبر عدة طرائق للمشاركة مثل المشاركة الرمزية و 

 . (INEE, 2004)على المستويات المختلفة لمجاالت الجودة التي سيتم تقييمها 
وتضع الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم معايير أدنى وأقصى للمشاركة في حاالت الطوارئ، حيث ترى أن المشاركة الكاملة  

القيام بها أحيانًا خاصة في أوقات ال طوارئ، لذلك فالحد األدنى للمشاركة هو الحوار، أما الحد األقصى والغاية الكبرى فهو يصعب 
 .(INEE, 2004)المشاركة الكاملة والفعالة، وتنطبق هذه المعايير أيضًا على الحاالت الغير طارئة 

ء العالم تقريًبا وال تزال خارجة ، فهي حالة تحدث مرة واحدة في القرن، وقد ضربت جميع أنحا19-أما فيما يتعلق بجائحة كورونا
عن السيطرة ومن الصعب القول متى ستنتهي ومع ذلك ينبغي أن يستمر التعليم، ويتعين على اإلمارات العربية المتحدة مثل أي بلد آخر 

 مواصلة التعليم على جميع المستويات عبر اإلنترنت، لذ ينبغي على جميع أفراد المجتمع لعب دورهم المناسب.
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 ظام المتكامل للمشاركة المجتمعية: الن
تتكون المشاركة المجتمعية بصفة عامة من إسهامات ومبادرات فردية أو جماعية سواء مادية أو عينية، فضاًل عن ذلك تتحمل  

وتنظيم موارد كل المشاركة المجتمعية مسئولية تعبئة الموارد البشرية غير المستغلة، وتعد وسيلة للفهم والتفاعل المتبادل وتنسيق الجهود  
مبادئ أساسية   8أطراف المجتمع من أجل تحقيق الصالح العام في المجاالت المختلفة، وقد أعطى تقرير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  

 للمشاركة المجتمعية وهي:
 زرع الثقة والحفاظ عليها:  .1

ن  يعد بناء الثقة والحفاظ عليها أساس جميع الشراكات المثمرة والداعمة، ويتضمن ذلك جميع األفراد المهتمين بالمدرسة وبيئتها، كما يتضم
 ونموبناء الثقة بين األطراف الخارجية والمجتمع وبين أفراد المجتمع المحلي أنفسهم والمجتمع األكبر، وينبغي االنتباه إلى أن بناء الثقة  

المتكررة والمتابعة  المباشر واالستشارات  التواصل  العملية، ومن خالل  الشراكة يأتي نتيجة المصداقية والوضوح على جميع مستويات 
المستمرة يتم بناء السمعة بشكل أفضل، مما ينمي ثقة أعضاء المجموعة في صدق التعامل معهم ويستقبلون ما يقال لهم بثقة، ومن المهم 

الطرفين المتعاونين للحفاظ على الدافع وااللتزام بين المشاركين، حيث أن أي فقدان للنزاهة أو المسار مثل عدم متابعة  ضمان نزاهة كال
 . (Shaeffer, 1994)االتفاقات التي تم التوصل إليها، ينتج عنه اعتقاد بالتراجع عن المشاركة 

 إطالق مبادرات تعليمية بإدارة وتوجيه المجتمع:  .2
للمبادرة   حقيقية  ملكية  إلى  أدت  نفسها  المجتمعات  وتديرها  تطلقها  التي  المدرسية  البيئة  تغيير  محاوالت  أن   لوحظ 
 واستدامة طويلة األجل، وللحفاظ على النجاح يمكن دعم المجتمع من قبل مجموعة ثالثة لتحديد الخيارات أو الموارد لزيادة جودة التعليم، 

 ا عندما تلعب المجموعة الثالثة وظيفة الميسر فقط وال ُينظر إليها على أنها إشراف أو توجيه للعملية.ويكون هذا الدعم أكثر نجاحً 
حول فعالية مدارس األحياء السكنية لتعليم الفتيات، تم التوصل إلى ضرورة ضمان التوافق بين المكونات الرئيسية أجريت  وفي دراسة  

بيئة الصفية كأحد المتغيرات المهمة، كما ينبغي أن يكون اتخاذ القرار عماًل متداواًل بين الجميع، للثقافة المحيطة بالصف الدراسي وتنمية ال
 يتم من خالله تقدير االحترام والتفاهم المتبادلين وتشكيل شراكة عادلة، حيث االختيار بين المجتمعات والمجموعات والبرامج والمبادرات

 . (Hartwell, 1998)متبادل 
 لتحسين الوصول إلى التدريس وكفاءته: شراكات شاملة .3

يهدف الشركاء إلى تضمين جميع المجتمعات في المدينة على وجه التحديد في عالقة قائمة على المساواة، مع التركيز بشكل خاص 
ألمور فقط، وغالًبا  على مشاركة المرأة والفئات المحرومة والمهمشة األخرى، بينما يهدف كل برنامج تعليمي بطبيعته إلى تضمين أولياء ا

ما يتم تجاهل المشاركين اآلخرين من المجتمع، بالرغم من أنه يمكن للمشاركين العامين الذين ليسوا أولياء أمور بصفتهم تقديم مساهمات 
يست مجرد مفيدة في جهود التعليم، لذلك يوفر اإلدماج والمشاركة الحقيقيان موارد حقيقية وملموسة ذات إيجابي شامل على المجتمع ول

 موارد صورية. 
  وحقيقة األمر يعد الوجود الشامل أكثر تعقيًدا مما يبدو للوهلة األولى، حيث فشلت العديد من الجهود إلشراك النساء نتيجة الفشل في حل 

ال أظهرت الظروف التي تمنعهن من المشاركة، ال سيما في المناطق التي كانت يتم فيها تهميشهن على مر التاريخ، فعلى سبيل المث
دراسة أجريت في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حول المشاركة الجماعية في التعليم والعالقات بين الجنسين، أنه تم بذل جهود إلشراك 
النساء في مجموعة متنوعة من البلدان كأعضاء في اللجان المدرسية، ومع ذلك لم تتم مناقشة الشروط التي تضمن شعور النساء بحرية 

في هذه اللجان أو ضمانات أخذ وجهات نظرهن في االعتبار، كما وقع أثناء تحديد توقيتات عقد االجتماعات في بعض األحيان    التحدث
 (. Rose, 2003غياب النساء عن الحضور بسبب المسؤوليات المنزلية )
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 درة: متابعة المشاركة المجتمعية المحلية والحفاظ عليها من أجل زيادة قابلية بقاء ونمو المبا .4
المدينة ومسؤولي   التنسيق بين سلطات  المدينة، حيث سيضمن  التعليم على تعاون قادة  لعمليات تطوير  المدى  الجدوى طويلة  تعتمد 
أعضاء حكوميين  ويعد وجود  والبرامج،  المجتمع  بين  والتعارض  التضارب  ويمنع  االستقرار  األخرى  البلدية  التنفيذ  والكيانات  المجتمع 

ة التعليمية أمر حيوي، يسهل عليهم فهم دور المجتمع القابل للتطبيق للنمو في تعزيز مستوى التعليم وتطويره، وأيًضا  محليين في العملي
فهم االحتياجات األخرى للمجتمع، ولضمان النمو والمرونة من الضروري أيًضا تمكين المجتمعات من تعزيز شفافية مقدمي الخدمات، 

 ة والمحلية. وكذلك من حكومات البلد اإلقليمي
تتمتع المجتمعات الريفية الصغيرة على وجه الخصوص بأنظمة قيادة تقليدية راسخة تزود الحياة المجتمعية باالستمرارية، ويتمتع هؤالء 

حة، وال القادة بدرجة كبيرة من التحكم بغض النظر عن فعاليتهم أو عدم فعاليتهم، كما ينبغي استشارتهم وإبقائهم على علم بالمبادرة المقتر 
يمكن ألعضاء المجتمع المشاركة في الخدمات التي تنفذها المنظمات الخارجية إال بعد التأكد من التواصل مع القادة وموافقتهم عليها 

(Chabbott, 2006) . 
 عالقة عادلة بين األطراف:  .5

يسعى الطرفان إلى التعاون في عالقة حقيقية من أجل الصالح العام، حيث يحاول كل منهما االستفادة من اآلخر ويتم تقبل جميع اآلراء 
ووجهات النظر والحلول واالنتقادات وتقييمها والتصرف بناًء عليها، وفي المدارس قد يكون هذا تحدًيا ألن قوة أنظمة السلطة ترتبط 

ًدا، لذلك من الضروري تحديد كيف يمكن ألطراف عدة ممارسة السيطرة واتخاذ القرار على وجه التحديد، من أجل منع بالمتعلمين جي
 االنزالق مرة أخرى إلى أنظمة السلطة المحلية.  

وحددت   على سبيل المثال دخلت هيئة كير في ترتيبات رسمية في أفغانستان مع المجتمعات التي تسعى إلى إنشاء مدارس مجتمعية،
( توفير سكن مدرسي، واإلشراف على تعيين VECsهذه االتفاقات مواقف كل طرف على وجه التحديد، وقررت لجان التعليم القروية )

المعلمين ودفع أجورهم، ومعالجة النزاعات المدرسية مع المجتمع والسلطات المحلية وإنشاء نظام لإلشراف والتقييم، كما قررت الهيئة 
،  (.Balwanz, n.d)لتعليم والمعلمين المحليين بالمناهج والموارد التعليمية، وتقديم مساعدة إدارية إضافية لدعم اإلدارة  تزويد مراكز ا

التعليم االبتدائي المنظم من قبل المجتمع   ونظرًا ألنها شكلت عالقة شاملة ومتوازنة ُتعرف هذه الترتيبات بأنها محركات نجاح لمدارس
 COPE  (Community Organized Primary Education.) والتي تعرف بمدارس

 نمو القدرات يشجع أعضاء المجتمع على تحمل درجات أعلى من المسئولية:  .6
يوفر صقل قابلية أفراد المجتمع للتعلم والتطور فرصًا لتحسين قدراتهم الحالية واكتساب قدرات ومهارات جديدة، باإلضافة لزيادة الثقة 

التقييم والتنظيم والمراقبة واإلدارة،  بالنفس المطلوبة للمشا التخطيط   لذلكركة في  القدرات إعداد مهارات متخصصة مثل  يتطلب تعزيز 
التعليم مسؤولي   األبجدية والحساب، كما سيساعد  التعليم ومراقبته، ومجاالت  المالية، ورفع كفاءة  المشاريع واإلدارة  التشاركي وإنشاء 

دير أهمية المشاركة في المجموعة، ويتم تعزيز االستفادة من المواهب المكتسبة حديًثا واستغاللها من المدرسة والقادة المدنيين على تق
خالل التوجيه المستمر، وتطويع اإلمكانيات لتحسين جمع رأس المال البشري وضمان بقاء طويل األمد، ومثال على الفوائد التطبيقية 

 ,Ofori-Bah et alتدريًبا على حل النزاعات كأحد مكونات بناء قدراتهم )  PTAو  SMCللتدريب يأتي من غانا، حيث تلقى أعضاء  
2004 .) 
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 مرونة المنهج تسمح بالتكيف مع السياق المحلي: .7
تتألف المجتمعات من مجموعات داخلية متميزة على نطاق واسع، وتأخذ المجتمعات أشكااًل مختلفة حسب تصنيفها تبعًا لنوع المدرسة  

المشاركة   ارتباطًا وثيقًا  ومدى  إلى ذلك لمجموعة معينة، مرتبطة  الخاصة والظروف والقيم، واألهداف وما  المواقف  التعليم، وتعد  في 
ت بالقاعدة الثانية إطالق مبادرات تعليمية يديرها ويوجهها المجتمع، وغالًبا ما يكون هناك ميل لمحاولة فرض نماذج فعالة كثيرة من بيئا

 أخرى.

يسهل المنهج المتوازن مشاركة المواطنين في تكييف نموذج معين لمقاصدهم ومواقفهم، وبالتالي يزيد من فرصة ملكية المجموعة، وتجعل 
المرونة كذلك من السهل تكييف خطط المجموعة لتالئم مرحلة انتقالية، وتعتبر المواقف القوية تجاه الفصل بين الجنسين في التعليم 

لتحديات في المناخ االجتماعي الحالي في أفغانستان، ويختلف معنى هذه المشكلة اختالًفا كبيًرا ويتم تمثيلها في  واحدة من أصعب ا
أماكن متعددة بشكل مختلف، وقد كان تعدد استخدامات المشروع في تكوين غرف الصفوف الدراسية من مجموعة إلى أخرى أحد الجوانب  

فصول دراسية مختلفة للبنين والبنات بدًءا من الصف األول في مكان واحد والفصول    ، مع  COPEالتي ساهمت في شعبية مدارس  
 (. Chabbott, 2006المختلطة حتى الصف السادس ) 

 الحاجة إلى التفاني على المدي الطويل لتحقيق السيطرة الحقيقية لألحياء السكنية على المدارس: .8
التحسينات تعتبر هي األنظمة التي تحتاج إلى التوحيد بمرور الوقت، ويكون هذا صحيح بشكل أثبتت التجربة أن الجزء األكبر من  

خاص عندما تكون التحوالت سلوكية أو في المواقف، كما تشير الدالئل إلى أنه عندما تكون االلتزامات محدودة المدة لهدف واحد فإن  
 التأثر بمرور الوقت ينخفض بشكل كبير.

حالة عن األخرى، ويحتوي الجدول الزمني المبسط على العديد من المتغيرات التي ينبغي تقديمها، وتحليل دورها تختلف كل مجموعة و 
من قبل وكاالت اإلغاثة الكاثوليكية في العديد من الدول التي قررت أن يكون لها تأثير طويل األمد، يسهِّل اإلخالص والتفاني للدول 

كة المجموعات على وجه الخصوص، فإن مشاريعهم لها دور مركزي تلعبه في مساعدة التعليم والمجتمعات التغيير المطرد من مشار 
 (. Carneal & Pozniak, 2004والتعليم واإليمان المتبادل والعالقات التي تنمو تعقد طوال هذه الفترة تحالفات عمل ناجحة )

 أشكال المشاركة المجتمعية في التعليم:  
ي التعليم مساهمة مؤسسات وأفراد وفئات المجتمع بشكل حقيقي وفعال في تطوير العملية التعليمية، وينبغي تعني المشاركة المجتمعية ف

أن ُتقابل تلك المساهمة المجتمعية بالترحيب والتعاون من الجهات القائمة على العملية التعليمية مما ينتج عنه بناء جسور من التعاون  
يؤدي لالرتقاء والنهوض بالعملية التعليمية ومستوى الطالب وتعزيز البيئة التعليمية وتطوير مخرجات والعالقات المشتركة والمستقرة، بما  

 العملية التعليمية بشكل إيجابي باستمرار، ومن أشكال المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية ما يلي:
 تطوير المناهج الدراسية والمناهج الالصفية: .أ

المعلمين   2019ة المختلفين في تطوير المناهج ممارسة مفيدة أيًضا، فعلى سبيل المثال أشرك إنجمان عام  تعد مشاركة أصحاب المصلح
والطالب وأولياء األمور في مراجعة منهج التعلم الخدمي، حيث مكنت المراجعات فريق الباحثين من جعل المناهج الدراسية أبسط وأسهل 

بالسياق المحلي، لذا فإن تعاون المجتمع المحلي يساعد على تحسين جودة المناهج في االستخدام، وتمت إضافة أنشطة ذات صلة  
 (Ingman, T. 2019).الدراسية 
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 التطوير التعليمي: .ب
وافق مع التوجه العالمي نحو للت  ومختلفة،  ينبغي أن يكون معلمو الجيل القادم قادرين على التخطيط إلدارة لمجموعات طالبية متنوعة

لنظر عن وجود تفاوتات اجتماعية واقتصادية هائلة في غرفة الصف الدراسي، ولن تتغير رؤية المعلم لعجز العائالت العولمة بغض ا
  والمجتمعات المتوارث لفهم الموارد الغنية وموارد المعلومات المتأصلة، إال عندما يحدث مثل هذا النشاط التأملي الذاتي الهام من خالل 

 (. Molina, 2013مستمرة مع العائالت والمجتمعات المحلية لتعليم أطفالهم )المحادثة ثنائية االتجاه ال
 تدريب وإرشاد الطالب: .ج

يمكن أن يلعب تدريب الطالب وتوجيههم من قبل المجتمع دوًرا حيوًيا في تقدم تعلمهم، حيث وجدت دراسة أن المدرب المجتمعي يتواصل  
اليومية بأهدافهم طويلة المدى،  بانتظام مع الطالب لتطوير وجهة نظر ثابتة خاصة ب هم، وتطوير أهدافهم وتوجيههم لربط أنشطتهم 

وعالوة على ذلك ساعدهم في بناء المهارات بما في ذلك إدارة الوقت والمناصرة الذاتية ومهارات الدراسة، وعلى عكس التدابير التي تم 
ا أنه وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة لتحقيق مكاسب االحتفاظ البحث عنها سابًقا مثل تحسين المساعدة المالية، أثبت التدريب أيًض 

 واإلكمال.
(Bettinger and Baker, 2014.) 

 حوكمة وإدارة المدرسة:  .د
والنتائج، من خالل تعزيز انفتاح المعرفة وثقافة االحترام المتبادل والسعي المتبادل لتطوير المدرسة من خالل مشاركة الرؤية والعملية  

 (. Nishimura, 2017فإن المشاركة المجتمعية في إدارة المدرسة لديها إمكانات كبيرة لتقليل عدم الثقة والمسافة بين األفراد والمدارس )
 ابداع وتطوير المدرسة:  .ه

عاون المجتمع في أوهايو يتم التعرف على أهمية المشاركة المجتمعية في المشاركة المدرسية من خالل العديد من األمثلة مثل نموذج ت 
والذي تم تطبيقه في والية أوهايو األمريكية من خالل التركيز على خمس مسارات حيوية لتوسيع مبادرات   (OCCMSI)لتحسين المدرسة  

وبرا واالجتماعية،  الصحية  والخدمات  واألسرة،  الوالدين  ودعم  ومشاركة  الشباب،  وتنمية  األكاديمي،  التعلم  وهي  المدارس  مج  تحسين 
 وخدمات الشراكات المجتمعية، وقد حقق هذا النموذج نجاًحا كبيًرا في تحقيق األهداف المحددة مسبًقا لتطوير المدرسة

(Anderson-Butcher et al., 2010, p.261). 

 حملة المناصرة والتوعية:  .و
تهدف إلى التقدم االجتماعي، فعلى سبيل المثال  تساهم الجهود المتبادلة من قبل المجتمع والمدرسة بشكل ملحوظ في نجاح أي حملة  

ة، في والية أوتار براديش بالهند شاركت المدارس العامة والمجتمع المحلي في حملة لتعزيز التعليم االبتدائي في المناطق الريفية بالوالي
 وقد أطلقوا حملة إلنجاح دور لجان التعليم القروية 

(Banerjee et al., 2006) . 

 رسية: البيئة المد .ز
عندما يكون اآلباء والمدرسة على اتصال جيد، فإن ذلك يساعد على مشاركة مشكالت الطالب والجهود المشتركة، لذلك تحتاج المدرسة  

آلباء إلى توفير بيئة ودية لآلباء ليشعروا بالحرية في التفاعل مع المعلمين واإلداريين إلنشاء تواصل جيد مع أولياء األمور، فعندما يفهم ا
لبيئة المدرسية ومتطلباتها بشكل إيجابي، فإنهم يعلمون أطفالهم احترام البيئة المدرسية والتصرف بشكل جيد حتى لو لم يكونوا متعلمين ا

 . Anaby et al., 2014)جيًدا )
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 االستخدام المشترك للمرافق المدرسية:  .ح
عندما ال تكون المرافق مستخدمة من ِقبل المدرسة فإن توظيفها لخدمة أفراد المجتمع ممارسة شائعة، فعلى سبيل المثال وفًقا لألبحاث 

٪ من المدارس العامة في والية كارولينا الشمالية موارد النشاط البدني مع مجموعات مجتمعية مختلفة بعد ساعات 88.9يتشارك حوالي 
 . (Kanters et al., 2014)الدراسة 

 المشاركة المجتمعية في التعليم في وقت الكوارث واألزمات:
تأتي أهمية المشاركة المجتمعية في التعليم عمومًا وفي وقت الكوارث واألزمات بشكل خاص نتيجة لكون التعليم مسئولية مشتركة ينبغي 

المجتمعية في التعليم في األوقات الطبيعية في تحسين ورفع كفاءة أن يسهم فيها ويتحملها جميع فئات المجتمع، حيث تساهم المشاركة  
البلد وينعكس على   التعليم في  التعليم بما ينهض بمستوى  التعليمية، وتساعد على تحديد وتحليل وإصالح أوجه القصور في  العملية 

 نسان والمجتمع. المجتمع بشكل إيجابي ومستوى تطور وتقدم الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لإل
أما المشاركة المجتمعية في التعليم في وقت الكوارث واألزمات، فتعد إحدى أهم اآلليات التي تساهم في استمرار العملية التعليمية 

يم في مسارها للحفاظ على استمرارية العملية، وتحقيق استمرار منظومة التعليم حتى في أحلك الظروف وذلك عماًل بمبدأ  اعتبار التعل
من عناصر األمن القومي التي ينبغي أال تتأثر بأي ظرف أو طارئ، حيث أن تأثر العملية التعليمية يؤثر بشكل سلبي على حاضر  
ومستقبل البلد، فضاًل عن ذلك فالمشاركة المجتمعية في التعليم في وقت الكوارث واألزمات مفيدة ألعضاء المجتمع مثل فائدتها للعملية 

ينخرط أعضاء المجتمع في أنشطة ومسئوليات تقوم بتحفيزهم وتشجيعهم على التخطيط والتنفيذ واتخاذ مواقف إيجابية التعليمية، حيث  
وعدم االستسالم ألي ظرف أو أمر طارئ أو االستسالم لإلحباط واليأس والخوف، وهو ما تحققه مبادرات المشاركة المجتمعية المختلفة 

 ت.في التعليم أثناء الكوارث واألزما

 تجارب الدول في المشاركة المجتمعية في التعليم في وقت الكوارث واألزمات:
 الواليات المتحدة األمريكية:  .1

وتأثيرها على سير العملية التعليمية في الواليات المتحدة والعالم بأكمله، أطلقت الواليات المتحدة األمريكية   19-نتيجة لجائحة كورونا
 المشاركة المجتمعية ودعم التعليم أثناء الكوارث واألزمات وهي:مبادرتين لتعزيز 

 (:Based Interventions-Evidenceمبادرة التدخالت القائم على األدلة ) .أ
التعليم المحلية، ويقوم المشاركون  التعليمية في الواليات، والمنظمات المجتمعية، ووكاالت  يشارك في هذه المبادرة فرقًا من الوكاالت 

استراتيجيات مختلفة لتسريع عملية التعلم وتعزيز العملية التعليمية بما يتناسب مع كل حالة حسب المرحلة الدراسية أو المستوى بوضع  
التعليمي أو تأثير األزمة على العملية التعليمية، كما يقومون بوضع خطط لتدريس المناهج وتقييم مدى استفادة الطالب أثناء الكوارث  

عن ذلك يقوم المشاركون بتلبية احتياجات الطالب والعملية التعليمية من معلمين ووسائل تعليمية وأنظمة إدارية للمدارس،   واألزمات، فضالً 
 بما يضمن استقرار واستمرار العملية التعليمية أثناء الكوارث واألزمات.
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 نحو عدالة وإصالح التعليم:  .ب
ل والمقاطعة  الوالية  فرق  المجتمع مجموعة من  لمرحلة رياض يشارك  التي ستسمح  والمبادرات  والسياسات  الممارسات  أفضل  مشاركة 

األطفال بأن تصبح مساًرا أكثر فاعلية للنجاح في المدرسة المبكرة وإصالح التعلم، خاصة بالنسبة لألطفال من الفئات المحرومة واألكثر 
ت لمناقشة وتخطيط موضوعات حيوية مثل التنمية االجتماعية تضررا من الوباء المستمر، يشارك المجتمع عن طريق سلسلة من االجتماعا

 والعاطفية، والمشاركة األسرية، وتأثير الكوارث واألزمات على اهتمام الطالب بالعملية التعليمية ومدى تحصيل الطالب للعلم. 

 جمهورية المالديف: .2
واألزمات الطبيعية  للكوارث  المعرضة  الدول  المالديف من  دولة جمهورية  إعصار    تعد  مثل  الجغرافي  نتيجة موقعها  تقع  التي  الفريدة 

، ولذلك فمع كل أزمة أو كارثة تقوم الدولة بالعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة وتخطيط عملية تخطي 2004تسونامي  
ية التي اتخذتها جزر المالديف  األزمات بجانب تطوير سبل ووسائل التعامل مع الكوارث واألزمات المختلفة، ومن المبادرات المجتمع 

 لصالح عملية التعليم لضمان تجنب التأثير السلبي لألزمات والكوارث على العملية التعليمية ومستوى الطالب: 
 ":Telekilaasمبادرة " .أ

ولتنفيذ   التلفاز،  اإلنترنت وعبر  عبر  بثها  يتم  تعليمية  دروس  تتكون من  والتعلم  للتعليم  مبادرة مزدوجة  وبالشراكة  هي  بنجاح  المبادرة 
المعلمين والطالب بسعة   جيجابايت شهريًا، لتمكين   5المجتمعية مع مزودي الخدمة من شركات االتصاالت، تم االتفاق على تزويد 

لمتابعة  للطالب  الفرصة  توفير  بجانب  الصفوف،  لجميع  اإلنترنت  عبر  وإلقاء محاضرات  الطارئة  العمل  متابعة خطط  المعلمين من 
 سهم بدون إثقالهم وذويهم بأي أعباء مالية.درو 

 السالمة عبر اإلنترنت لآلباء:  .ب
تم إطالق كتاب حول السالمة عبر اإلنترنت موجه لآلباء وأولياء األمور والذي يدور حول السالمة عبر اإلنترنت خالل الدروس عبر 

 عبر اإلنترنت.  اإلنترنت ويهدف لمنع وتقليل المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا، مثل التنمر

 بشكل عام وفي التعليم بشكل خاص:  19-المشاركة المجتمعية للمجتمع اإلماراتي أثناء جائحة كورونا
حافظت دولة اإلمارات العربية المتحدة على هدوئها واستمرت في التقدم، حيث تم حشد المجتمع المحلي لمساعدة الطالب في  

الضغوط على أولياء األمور والمعلمين والطالب من االنتقال بين عشية وضحاها إلى التعليم الوضع االستثنائي الجديد غير العادي وسط  
دبي # في  السابقين  الطالب  اثنان من  بعد، أسس  يقدمان لطالب مدرسة  PandemicCampعن  الهندية دروًسا   CBSE، حيث 

ت مؤسسة دبي العطاء الخيرية الشهيرة مبادرة التعليم خصوصية مجانية في اللغة اإلنجليزية والرياضيات والهندية، وبشكل منفصل أطلق
بال انقطاع، حيث دعت مبادرة جمع التبرعات الوطنية هذه إلى تقديم تبرعات لدعم شراء أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة واألجهزة  

 اللوحية لألسر ذات الدخل المنخفض.
المبادرات بالتعاون مع شركائها من القطاع االجتماعي في أبوظبي بما يتماشى ( مجموعة من  DCDكما أطلقت دائرة تنمية المجتمع )

 ، مثل:19-مع جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا
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 مبادرة "معا  نحن بخير":  .أ
تي أسستها دائرة تنمية من بين المبادرات األكثر تأثيرًا برنامج "معًا نحن جيدون" الذي أعلنت عنه هيئة المساهمة االجتماعية، "معًا" ال

المجتمع كأول صندوق اجتماعي رسمي، لتلقي مساهمات من المجتمع لحل المشاكل االجتماعية العاجلة وقد تم اختيار "معًا" كمنصة  
ديد من حكومية رسمية، ويسعى البرنامج إلى توجيه التبرعات الواردة إلفادة شرائح المجتمع المتعددة المتأثرة بالظروف الحالية، في الع

المجاالت التي باإلضافة إلى االحتياجات المعيشية األساسية تشمل دعم التعليم، والدعم الصحي، واإلمدادات الغذائية، وقد استفاد أكثر 
طالب من الدعم المالي كمبادرة تعليمية كجزء من شبكة دعم التعليم في "معًا" الممولة من التبرعات المجتمعية إلى "مًعا نحن    8000من  

بالتعاون مع دائرة التعليم والمعلومات في أبو ظبي حيث   19-أقوياء"، كما تم إطالق مبادرة مساعدة األسر المتضررة من جائحة كورونا
 يشمل هذا الدعم توفير الرسوم المدرسية واألدوات الرقمية واإلنترنت.

 مبادرة "اللياقة في المنزل":  .ب

المنزل" الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع كجزء من سلسلة المبادرات المنفذة في إطار حملة أبو ظبي ُتلهم  تم تضمين برنامج "اللياقة في 
في مبادرات المشاركة المجتمعية، وباإلضافة إلى إطالق بطولة الشطرنج في أبو ظبي فقد أطلق مجلس أبو ظبي الرياضي أيًضا تحدًيا 

من خالل تنفيذ استراتيجية القطاع االجتماعي "المجتمع النشط"، وفي غضون ذلك قامت   يهدف إلى مكافحة األمراض وتحسين المناعة
مؤسسة تنمية األسرة بتنسيق برامج "لحظات عائلية ملتقطة" و"مشاركة أفكارك مع أطفالك" كجزء من حملة البقاء في المنزل والشهر 

 الرقمي. 

 إطالق ثالث مبادرات لفئات مستهدفة: .ج
للطفولة المبكرة في مسابقة "الشهر الرقمي" لتوليد أفكار لألنشطة الداخلية لألطفال، كما أطلقت هيئة أبو  شاركت هيئة أبو ظبي

ظبي للدعم االجتماعي مبادرة "صحتك تهمنا"، بينما أطلقت دار زايد للثقافة اإلسالمية "مجلس دار زايد للثقافة اإلسالمية  
 االفتراضي".

 اع االجتماعي:حملة توعية بواسطة القط  18تقديم  .د
مبادرة توعوية من القطاع االجتماعي، من بينها مشروع إدارة تنمية المجتمع إلعداد دليل كمصدر للعائالت لمساعدة   18أطلق الشركاء  

، باإلضافة إلى ذلك أطلقت مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم سلسلة من برامج الرعاية  19-األطفال ذوي الهمم خالل أزمة كورونا
ماعية والنفسية مثل حملة التوعية "صحتك تهمنا"، والتي تشمل توصيات للوقاية والحجر الصحي وحملة "نحن ملتزمون"، وتشمل االجت

المشاريع األخرى منشورات برايل لزيادة الوعي بإرشادات الوقاية والحجر الصحي، وبالشراكة مع وزارة التنمية االقتصادية برنامج يتضمن 
المهمة ألصحاب الهمم، ومن ناحية أخرى أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة برنامًجا مخصًصا لتوجيه األطفال   إرشادات لغة اإلشارة

الصغار حول كيفية التواصل والتفاعل، كما قدمت الهيئة إرشادات حول وسائل االتصال باألطفال في المنزل ونصائح لتعزيز عملية 
 التعلم عن بعد لآلباء واألطفال. 

 يوم:  100ـ تحدي ال .ه
الـ   البرنامج الرياضي تحدي  يوم، ومبادرة لحظات عائلية    100باإلضافة إلى هذه الحمالت أعلنت مؤسسة تنمية األسرة عن إطالق 

 ملتقطة، وابق في المنزل، وحافظ على صحتك، واللياقة في المنزل.
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 نحن ملتزمون: .و
ملتزمون"، أطلقت دار زايد للثقافة اإلسالمية أربع صفحات رسمية على فيسبوك على صعيد حمالت التوعية وكجزء من مبادرة "نحن  

 لمخاطبة المجتمعات غير الناطقة باللغة العربية، إلبقائهم على اطالع دائم بآخر القرارات واللوائح والخطوات الوطنية المتخذة للحد من 
 . 19-انتشار جائحة فيروس كورونا

 الخدمات الرقمية: .ز
خدمة رقمية لحل الوضع الحالي بما   18القطاع االجتماعي برامج عالية الجودة لضمان استمرارية األعمال، بما في ذلك  قدمت وكاالت  

يتوافق مع التوجيهات الحكومية لتمكين أنظمة العمل عن بعد، فقد طورت مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم خدمات التعلم وخدمات 
عن بعد لضمان عدم إزعاج حياة الناس اليومية بشكل كامل. إلى جانب ذلك زودت دار زايد للثقافة    العالجالتدريب الصحي وخدمات  

ات اإلسالمية طالبها ببرامج التعلم عن بعد لتعزيز قيم التسامح والطيبة والتعايش مع الثقافات المختلفة، وخدمات العالج االجتماعي، وجلس 
 التعريف باإلسالم.

 نحن قريبون دائما :  .ح
لنت مؤسسة الرعاية االجتماعية وشؤون الٌقَصر عن برنامجها "نحن قريبون دائًما" للوصول إلى القاصرين والفئات المحرومة وتعزيز أع

الخدمات االجتماعية والعالجية إلكترونًيا، وبالمثل قدم مجلس أبو ظبي الرياضي خدمات تدريبية مجانية عن بعد، وخدمة تدريب التفاني 
مة في المنزل التي تستهدف الرياضيين المحترفين في األندية الرياضية، كما أطلقت هيئة أبو ظبي لإلسكان خدمة في العمل والسال

 االستشارات الفنية المجانية، وخدمة مستشارك التي تقدم المشورة والمساعدة لألشخاص الذين يرغبون في بناء منازلهم الخاصة. 

 :نتائج مبادرات المشاركة المجتمعية
إلى أن الجهود المشتركة التي قد بذلت من ِقبل جميع الجهات خالل    -الدكتور مغير خميس الخييلي-رئيس دائرة تنمية المجتمع    أشار

تتماشى مع توجيهات القيادة اإلماراتية الحريصة على توفير العيش الكريم لكل فرد من أفراد المجتمع مشيرًا   19- جائحة فيروس كورونا
الجهات   المواطنين اإلماراتيين  إلى أن كافة  العالمية المستمرة أظهر  أنه في ظل األزمة  أو تهاون، وأضاف  الحكومية تعمل بال كلل 

وأعضاء المجتمع إحساسًا أكبر بالمسؤولية والتفهم، وذلك من خالل اتباع جميع توجيهات السلطات الرسمية والتفاعل بشكل إيجابي مع 
 االجتماعي.  التطورات األخيرة بطريقة تعكس التماسك

أن المؤسسة بكل أفرادها وممتلكاتها جزء ال يتجزأ  -عبد هللا عبد العلي الحميدان -وأكد األمين العام لمؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم 
من   من النسيج الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة الذي أظهر قدرته وفعاليته لمواجهة التحديات، وبسبب الظروف الحالية وكجزء

التزام المنظمة بضمان رفاهية جميع المواطنين بتصميم، تم تعزيز أنشطة المنظمات االجتماعية بشكل كبير مما أدى إلى نجاح العديد 
 من برامج المجتمع والتوعية. 

مشاركة غير إلى إن المبادرات واألنشطة الرياضية عن بعد شهدت    -عارف حمد العواني-ونوه األمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي  
مسبوقة من كافة شرائح المجتمع، أسفرت عن العديد من النتائج اإليجابية التي كان لها أثر كبير على المجتمع اإلماراتي، وأشار إلى أن  
برامج مجلس أبوظبي الرياضي تتراوح من مبادرات توعوية إلى مبادرات تثقيفية، بما في ذلك حمالت لتشجيع جميع أفراد المجتمع على  

ى  لبقاء نشطين والحفاظ على نشاطهم البدني وعافيتهم أثناء بقائهم في المنزل، والتأكيد على قيمة اللياقة البدنية وتأثيرها اإليجابي علا
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جهاز المناعة وقدرته على مكافحة مرض السكري المعدي، وكجزء من مهمة المجلس لبناء مجتمع نشط الئق وآمن للغاية تسعى البرامج 
 ع الروح المعنوية وتشجيع الناس على االستفادة الكاملة من أوقات فراغهم من خالل المشاركة في أنشطة صحية. أيًضا إلى رف

وبالنظر إلى الظروف الحالية فقد ركزت جميع الجهات الحكومية جهودها لضمان استمرارية تقديم الخدمة عن بعد، مع مالحظة أن دار  
وأطلقت مجموعة من المبادرات بهدف تحسين التواصل والتعاون، والتضامن والرحمة بين أفراد المجتمع، زايد للثقافة اإلسالمية قد أدخلت  

لى  وتحقيق السعادة االجتماعية وتعزيز القيم المجتمعية بين مختلف الشرائح االجتماعية، وقد ركزت دار زايد للثقافة اإلسالمية اهتمامها ع
التماسك االجتماعي من خالل تقدي المتأثرين بأزمة فيروس كوروناتعزيز  للمساعدة في تخفيف الضرر    19-م سالل غذائية للطالب 

 الناجم عن هذه االنتكاسات. 

 االستنتاجات والتوصيات 
يمكن التغلب على حاالت الطوارئ عندما يشارك جميع أصحاب المصلحة في المجتمع، من المهم أيًضا أن تشارك المجتمعات 

يب  بنشاط في االستجابة لألزمات، ألن المجموعة هي كيان اجتماعي لديه القدرة والموارد الالزمة لالستجابة للكوارث وبالتالي يعتبر المستج 
ت المحلية مسؤوليات أعلى من أصحاب المصلحة اآلخرين فيما يتعلق بوقوع حوادث أزمات غير متوقعة في  األول، تتحمل المجتمعا

مواردها   استخدام  المحلية  المجتمعات  على  يتعين  حيث  المنتظمة،  السياحية  للعمليات  تقويض  من  ذلك  يتبع  وما  السياحية  الوجهات 
المشاكل واالستفادة من الفرص، ولقد شجعت مرونة المجتمعات المحلية في    المجتمعية ورأس المال االجتماعي للمساعدة في معالجة 

المستجد حالة طوارئ في   19-كثير من الحاالت على نمو المجتمعات السياحية والتعافي السريع من األزمات، وقد خلق فيروس كورونا
المتحدة للحفاظ على عملية التعليم مستمرة، ليصبح أفضل  جميع مناحي الحياة، بما في ذلك قطاع التعليم والمجتمع في اإلمارات العربية  

 مثال على الدعم المجتمعي المنظم جنًبا إلى جنب مع البرامج والسياسات الحكومية. 

تعتبر الحوكمة والشفافية في المعامالت المالية، والمشاركة المستمرة للمعلومات، والمبادئ التوجيهية من المواقع الرسمية والطالب هي 
معيار لجميع العمليات، هذه الممارسات من دولة اإلمارات العربية المتحدة هي إرشادات مناسبة يمكن تكرارها في أي دولة أخرى ألن ال

 لم يتوقف آثارها الضارة وانتشارها في جميع أنحاء العالم.   19-جائحة كورونا

المتحدة   العربية  الباحثين من دولة اإلمارات  المستقبل يتعين على  الكمية أو  وفي  البيانات  التجريبية مع  البحثية  التركيز على األوراق 
النوعية من أجل التعرف على مستوى الرضا وتقديم النتائج بشكل تجريبي، عالوة على ذلك يمكن لصانعي السياسات من أي دولة أخرى 

 اإلمارات العربية المتحدة. بدء المشاريع التجريبية في ضوء المشاريع المذكورة أعاله من 19-أصيبت بفيروس كورونا
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“Promoting Community Engagement in Education in Abu Dhabi during COVID- 19 Pandemic” 

Abstract: 
Community participation in disasters and crises is an essential channel for managing the crisis, or at least minimizing its 

devastating impact on the health, economy, psyche, and society of citizens by developing disaster and crisis management 

plans and strategies.  

The importance of community engagement in education during disasters and crises, when circumstances force 

extraordinary measures and non-traditional steps that will succeed or achieve their goal only with effective and conscious 

participation of citizens and members of society of all kinds. 

Like any other country, the UAE faced various challenges arising from the sudden shift to online education, which has 

become a mandatory medium of instruction and learning where all students, teachers and parents have no choice but to do 

so. The role of society in continuing the educational process and supporting education is therefore inevitable. As students 

learn at home outside of school, parents participate in the educational process even when their children attend classes. All 

parties then have more responsibilities, so participation and cooperation are necessary. These issues have not been 

extensively addressed in Arab scholarly research. 

The research discusses the important role of community engagement in education during disasters and crises, especially 

during the pandemic COVID -19, and reviews the influential initiatives undertaken by different countries to support 

education during the pandemic period, especially the efforts of the UAE society for the continuation of education and its 

quality assurance. The study can be considered as a basis for many other studies and initiatives that can be considered as a 

reference for community involvement in the education sector.  

Keywords: COVID-19 pandemic, Community participation, Distance education, United Arab Emirates. 

http://www.ajsp.net/
https://www.ed.gov/news/press-releases/us-department-education-launches-two-communities-practice-help-states-address-impact-pandemic-students
https://www.ed.gov/news/press-releases/us-department-education-launches-two-communities-practice-help-states-address-impact-pandemic-students
https://www.ed.gov/parent-and-family-engagement
https://www.fema.gov/emergency-managers/individuals-communities
https://www.doi.gov/recovery
https://www.samhsa.gov/disaster-preparedness
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/FREP-10-2021-0060/full/html
https://www.unicef.org/rosa/media/16526/file/Maldives%20Case%20Study%20.pdf
https://www.moe.gov.mv/assets/upload/Final_Maldives_ERP_for_Covid19_13.06.2020.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7931492/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35466

