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ممخص
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى دور معمـ الدراسات االجتماعية في التوعية بفيروس
كورونا المستجد ( )COVID19وآلية تفعيؿ تمؾ التوعية .كما تيدؼ إلى التعرؼ عمى أبرز
المقترحات التي يراىا معمـ الدراسات االجتماعية لمتعريؼ باألمراض التي قد تتشابو في التأثير
مع فيروس كورونا المستجد .وقد استخدـ في الدراسة المنيج النوعي الوصفي مف أجؿ
تحقيؽ أىدافيا .وكانت األداة المستخدمة عبارة عف أسئمة مفتوحة اإلجابة .أما عينة الدراسة
فقد بمغ عددىا ( )03معمـ ومعممة لمدراسات االجتماعية ممف التحقوا لمدراسة ببرنامجي
الماجستير والدكتوراه التابع لقسـ المناىج وطرؽ التدريس بجامعة الممؾ سعود في الفترة مف
()5333-5301

وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج ومنها ما يمي:
 -5تراوحت نسبة األفكار الرئيسة لمبيانات النوعية الواردة في إجابة أفراد عينة الدراسة عف
السؤاؿ األوؿ بيف ( .) % 76.6 – 33
 -2تراوحت نسبة األفكار الرئيسة لمبيانات النوعية الواردة في إجابة أفراد عينة الدراسة عف
السؤاؿ الثاني بيف ( .) % 77.6 -03
 -0تراوحت نسبة األفكار الرئيسة لمبيانات النوعية الواردة في إجابة أفراد عينة الدراسة عف
السؤاؿ الثالث بيف ( )% 60.0 -30.0

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بعدد من التوصيات منها ما يمي:
 -5تضميف محتوى مقررات الدراسات االجتماعية ببعض المفاىيـ والحقائؽ ذات الصمة بفيروس
كورونا المستجد.
 -2تدريب المعمميف والمعممات عمى أحدث التقنيات والتطبيقات لمتعامؿ مع أي ظروؼ مشابيو
لفيروس كورونا المستجد حتى تستمر العممية التعميمية بكؿ يسر وسيولة.
 -0زيادة التعاوف بيف و ازرة التعميـ والجيات األخرى ذات العبلقة مف أجؿ تبادؿ الخبرات التي
تكونت خبلؿ أزمة كورونا.
الكممات المفتاحية :معمـ الدراسات االجتماعية ،القضايا المعاصرة ،فيروس كورونا المستجد
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ABSTRACT
The aim of the study is to identify the role of the social studies
teachers in raising awareness of the emerging coronavirus, and the
mechanism for activating that awareness. It also aims to identify the most
prominent proposals from their point of view in introducing diseases that
may have the same effect as emerging coronavirus. Qualitative research
approach was used to achieve the objectives of the study. Open-ended
questions were used as a tool to collect the data. As for the sample of the
study, (30) male and female social studies teachers participated. The
participants enrolled in the master's and Ph.D programs in the
Department of Curriculum and Instruction at King Saud University in the
period from (1435-1440).

Some of the results of the study are as follows:
1- The percentage of the main ideas of the qualitative data contained in
the response of the study sample for the first question ranged from
(40 - 67.7%).
2- The percentage of the main ideas of the qualitative data contained in
the response of the study sample for the second question ranged from
(30-66.7%)
3- The percentage of the main ideas of the qualitative data contained in
the response of the study sample for the third question ranged from
(43.3- 73.3%)
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In light of the study
recommended the following:

results,

the

researcher

1- Inclusion concepts and facts related to emerging corona virus in the
content of social studies curriculum.
2- Training teachers on the latest technologies and applications to deal
with any circumstances similar to the current one ( i.e. coronavirus ),
so that the educational process continues with ease.
3- Increasing cooperation between the Ministry of Education and other
relevant bodies in the kingdom in order to exchange experiences that
were formed during a crisis of coronavirus.
Keywords: Social studies teacher, Contemporary issues
Emerging coronavirus
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المقدمة
ال شؾ أف عالـ اليوـ ىو عالـ متغير ال يعترؼ بالحدود ،فأي قضية عالمية تحدث في

أي جزء مف ىذا العالـ ،فربما قد تؤثر عمى بقية الدوؿ ،سواء كاف ىذا التأثير سمبا أو إيجابا.

وتتعدد القضايا العالمية المعاصرة ،فمنيا القضايا البيئية كتغير المناخ عمى سبيؿ المثؿ ،وقضية

الفقر ،وقضايا السبلـ واألمف ،وقضية األمراض الخطيرة ،وغيرىا مف القضايا التي تبلمس حياة
الشعوب .ومف القضايا العالمية المستجدة التي أثرت تقريبا عمى جميع دوؿ العالـ إ اقتصاديا

وصحيا واجتماعيا ،قضية فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في جائحة كوفيد – .51

ففي  05ديسمبر  ،2351تـ إببلغ المكتب اإلقميمي لمنظمة الصحة العالمية في

جميورية الصيف الشعبية بحاالت االلتياب الرئوي الذي تسبب في مرض غير معروؼ تـ
اكتشافو في مدينة ووىاف الصينية وتـ إعبلف فيروس كورونا الجديد عمى أنو ىو الفيروس الذي

كاف سببا لحاالت االلتياب مف قبؿ السمطات الصينية ،وكاف ذلؾ في  6يناير 2323ـ (و ازرة

الصحة السعودية) .ثـ بدأ بعد ذلؾ باالنتشار في معظـ دوؿ العالـ ،فخمؼ العديد مف اإلصابات
والوفيات ،وال يزاؿ .فحسب اإلحصائيات الحديثة ،بمغ عدد حاالت االصابة مف تاريخ اكتشافو

حتى تاريخ  )2051515216( 23 / 8 /2020حالة ،بينما بمغ إجمالي الوفيات( ( 810, 914
حالة ( .)Worldmetersوالى جانب آثاره الصحية ،فقد أثر الفيروس عمى اقتصاد العالـ بشكؿ

غير مسبوؽ ،ونتيجة لذلؾ حذرت المديرة العامة لصندوؽ النقد الدولي ،مف أف الوباء سيتسبب
في أسوء العواقب االقتصادية منذ الكساد الكبير عاـ 5121ـ( .صحيفة االقتصادية)

والمممكة العربية السعودية كجزء مف ىذا العالـ ،اتخذت خطوات استباقية ومدروسة لمحد

مف انتشار ىذا المرض ،حيث أشار ساعاتي ( )2323إلى أنو "منذ الوىمة األولى التي انفجر
فييا كورونا في الصيف ،كانت قراءة المممكة لمفيروس قراءة سميمة وموضوعية وواعية ،ولذا

بادرت باتخاذ سمسمة مف اإلجراءات الوقائية واالحت ارزية لمحيمولة دوف وصوؿ وانتشار الفيروس "

 ،وبذلت في سبيؿ ذلؾ أمواال ىائمة مف أجؿ المحافظة عمى صحة المواطف والمقيـ عمى حد

سواء .وبحكـ ترؤسيا لمجموعة العشريف  ،فقد دعت المممكة قادة ىذه الدوؿ إلى جانب
المنظمات الدولية مثؿ منظمة الصحة العالمية ،وصندوؽ النقد الدولي ،ومجموعة البنؾ الدولي ،

واألمـ المتحدة ،ومنظمة األغذية والزراعة ،ومجمس االستقرار المالي ،ومنظمة التجارة العالمية
وغيرىا مف المنظمات ذات العبلقة إلى عقد قمة استثنائية افتراضية لمناقشة ومعالجة اثار جائحة

كورونا الصحية واالقتصادية ،وقد عقدت تمؾ القمة بتاريخ 2323 / 0/ 27ـ .وقد تمخض عنيا
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العديد مف التوصيات كاف مف أىميا رصد مبمغ يقدر بػ (  1تريميونات ) دوالر في االقتصاد
العالمي وذلؾ كجزء مف السياسة المالية والتدابير االقتصادية وخطط الضماف المستيدفة لمواجية

اآلثار االجتماعية واالقتصادية والمالية لمجائحة.

وقد قامت العديد مف الجيات الحكومية في المممكة بجيود كبيرة في التوعية بيذا المرض
مف حيث أعراضو وطرؽ انتشاره وكيفية الوقاية منو ،كو ازرة الصحة ،وغيرىا مف الجيات ذات

الصمة .ومف الجيات التي أدت دورىا باحترافية مع ىذه المرض  ،و ازرة التعميـ ،حيث قامت منذ
بداية انتشاره باتخاذ ق اررات سريعة وحاسمة كاف اليدؼ منيا الحفاظ عمى الثروة البشرية في ىذا
الوطف المتمثمة في طبلب وطالبات المدارس والجامعات ،حيث قامت بتعميؽ الحضور ألماكف
الدراسة في جميع مراحؿ التعميـ العاـ والجامعات ،وخبلؿ تعميؽ الحضور ألماكف الدراسة  ،تـ
ا ستخداـ العديد مف البدائؿ اإللكترونية الستمرار العممية التعميمية ،ومف تمؾ البدائؿ التي وظفتيا
الو ازرة :منصة بوابة المستقبؿ ،القنوات الفضائية ،قناة عيف ،والروضة االفتراضية .كما قامت
الجامعات وبمتابعة مف الو ازرة بجيود حثيثة لتوظيؼ التقنيات كبدائؿ لممحاضرات واالختبارات،
ومف ضمف تمؾ التقنيات ،نظاـ التعمـ االلكتروني ) .(Blackboardوقد ساىـ العديد مف
المعمميف والمعممات وقادة المدارس والجامعات في نجاح ىذه الميمة بكؿ اقتدار .ونظ ار الستمرار
جائحة كورونا ،وحرصا عمى سبلمة الطبلب والطالبات ،قررت و ازرة التعميـ استمرار التعميـ عف
بعد لمدة سبعة أسابيع بدءا مف الفصؿ الدراسي األوؿ ( 5332/5335ىػ) وىذه المدة قابمة
لمتقييـ ،وسيوظؼ خبلؿ ىذه الفترة استخداـ منصة مدرستي االلكترونية التي ستكوف المدرسة
االفتراضية لطبلب وطالبات مراحؿ التعميـ العاـ.
وبرغـ أىمية ىذه الجيود المتميزة التي قامت بيا و ازرة التعميـ في ىذا الشأف ،إال أف

مسؤولية المعمميف في مراحؿ التعميـ العاـ تبقى مستمرة ،فدورىـ في مثؿ ىذه الظروؼ وما قد
يشابييا مف ظروؼ  -ال سمح اهلل  -يتعدى مسألة شرح المادة العممية لطبلبيـ ،إلى التوعية
بيذا الوباء وغيره مف األوبئة المشابية وطرؽ الوقاية منيا .ومف بيف ىؤالء المعمميف ،معممو
الدراسات االجتماعية ،حيث يقع عمى عاتقيـ الدور األكبر بحكـ طبيعة مناىج الدراسات
االجتماعية وتفرعاتيا المختمفة (االقتصادية واالجتماعية والبيئية وغيرىا) ،فضبل عف أف أحد أىـ
أىدافيا ىو إيجاد المواطف الصالح .فالدور التوعوي واالجرائي الذي يقوـ بو معمـ الدراسات
االجتماعية في ظؿ ىذه الظرؼ االستثنائي ىو جزء مف تعزيز ىذا اليدؼ األسمى وتحقيقو عمى
أرض الواقع مف خبلؿ التوعية بمخاطر ىذه األمراض وطرؽ الوقاية منيا حتى ينشأ جيؿ واع
يتمتع بصحة تؤىمو لكي يكوف عضوا فاعبل في المجتمع الذي يعيش فيو.
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مشكمة الدراسة
في ضوء ما ذكر أعبله ،وانطبلقا مف الدور الذي تقوـ بو و ازرة التعميـ في المممكة مف
جيود كبيرة في ظؿ ىذه الظروؼ االستثنائية ،وتعزي از لمدور الذي يقوـ بو المنتموف إلى ىذه
الو ازرة ،ومف بينيـ المعمميف بشكؿ عاـ ومعممو الدراسات االجتماعية بشكؿ خاص ،فإف مشكمة
ىذه الدراسة تنحصر في التساؤؿ الرئيس التالي :ما الدور الذي ينبغي أف يقوـ بو معمـ الدراسات
االجتماعية في المممكة العربية السعودية تجاه فيروس كورونا المستجد؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى ما يمي:
 -5التعرؼ عمى الدور الذي ينبغي أف يقوـ بو معمـ الدراسات االجتماعية في التوعية بفيروس
كورونا المستجد.
 -2التعرؼ عمى اآللية التي يمكف لمعمـ الدراسات االجتماعية توظيفيا في تفعيؿ التوعية
بفيروس كورونا المستجد.
 -0التعرؼ عمى المقترحات المناسبة التي يراىا معمـ الدراسات االجتماعية لمتعريؼ باألمراض
التي قد تتشابو مع فيروس كورونا في التأثير وطرؽ الوقاية منيا؟

أسئمة الدراسة:
تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئمة التالية:
 -5ما الدور الذي ينبغي أف يقوـ بو معمـ الدراسات االجتماعية في التوعية بفيروس كورونا
المستجد؟
 -2ماىي اآللية التي يمكف لمعمـ الدراسات االجتماعية القياـ بتوظيفيا لتفعيؿ التوعية بفيروس
كورونا المستجد؟
 -0ما المقترحات المناسبة التي يراىا معمـ الدراسات االجتماعية لمتعريؼ باألمراض التي قد
تتشابو مع فيروس كورونا في التأثير وطرؽ الوقاية منيا.؟

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في اآلتي:
-

تعتبر ىذه الدراسة – حسب عمـ الباحث – أوؿ دراسة مف نوعيا تتناوؿ دور معمـ
الدراسات االجتماعية في التوعية بفيروس كورونا المستجد.
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-

-

قد تساعد ىذه الدراسة عمى اثراء الجانب المعرفي بمرض فيروس كورونا المستجد وطرؽ
الوقاية منو.
قد تفيد نتائج ىذه الدراسة معممي ومعممات الدراسات االجتماعية في مراحؿ التعميـ العاـ
في التوعية بيذا المرض وغيره مف األمراض المشابية والتي تحمؿ نفس اآلثار الصحية
واالجتماعية واالقتصادية ،وآلية تفعيؿ تمؾ التوعية.
قد تفيد نتائج ىذه الدراسة مطوري مناىج الدراسات االجتماعية في تضميف بعض المفاىيـ

الصحية المستجدة ومف ضمنيا المفاىيـ ذات العبلقة بمرض فيروس كورونا المستجد.

حدود الدراسة:
اقتصرت ىذه الدراسة في حدىا البشري عمى معممي ومعممات الدراسات االجتماعية
بالتعميـ العاـ في المممكة العربية السعودية

الذيف التحقوا ببرنامجي الماجستير والدكتوراه

( مسار مناىج وطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية) التابع لقسـ المناىج وطرؽ التدريس بكمية
التربية ،جامعة الممؾ سعود ،في الفترة مف 5333 – 5301ىػ  .أما فيما يتعمؽ بالحد الزمني،
فقد تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني5335ىػ خبلؿ فترة تعميؽ حضور الطبلب
لمدراسة في المدارس والجامعات في المممكة العربية السعودية بسبب جائحة كورونا.

مصطمحات الدراسة:
معمم الدراسات االجتماعية
ىو الفرد الذي تـ تعيينو نت قبؿ و ازرة التعميـ في المممكة العربية السعودية ليقوـ بتدريس
مقررات الدراسات االجتماعية في مراحؿ التعميـ العاـ.

القضايا العالمية المعاصرة
يشير كؿ مف قنديؿ و السوسي (  )2355إلى أنو قد تعددت التعريفات لمفيوـ القضايا
المعاصرة أو المستجدة ،والسبب في ذلؾ يعود إلى تنوع صور ىذه القضايا ،فيي إما أف تكوف
جديدة لـ تكف معروفة مف قبؿ ،أو أنيا موجودة لكف حالتيا تطورت بالتطور الطبيعي لمسموؾ
اإلنساني .وخمصا إلى القوؿ بأف القضايا المعاصرة ىي وقائع ،تنزؿ بالفرد أو المجتمع ولـ تكف
معروفة قبؿ ذلؾ .كما يمكف تعريفيا بأنيا تمؾ القضايا والمشكبلت االجتماعية واالقتصادية
والبيئة المحمية منيا والعالمية التي يعيشيا اإلنساف والتي قد ينتج عنيا آثا ار متعددة عمى حاضر
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ومستقبؿ الشعوب ،.وتعرؼ إجرائيا في ىذه الدراسة ،بأنيا القضية المستجدة حاليا عمى الساحة
المحمية والدولية والمعروفة بجائحة كورونا المستجد والدور الذي يمكف أف يمعبو معمـ الدراسات
االجتماعية في التوعية بيا وطرؽ الوقاية منيا.
فيروس كورونا المستجد (كوفيد )91
ىو سبللة جديدة مف فيروسات كورونا والتي لـ يسبؽ تحديده لدى البشر مف قبؿ (منظمة
الصحة العالمية – المكتب اإلقميمي لشرؽ المتوسط).

اإلطار النظري:
في ىذا الجزء مف الدراسة ،ونظ ار لعدـ وجود دراسات سابقة – حسب عمـ الباحث -
تعالج قضية فيروس كورونا المستجد في بعدىا التربوي بسبب حداثة الجائحة ،فإنو سيتـ التركيز
وبشكؿ مختصر في إطارىا النظري عمى بعض المحاور ذات الصمة ،والمتمثمة في الدراسات
االجتماعية مف حيث مفيوميا وأىدافيا وأىميتيا ،معمـ الدراسات االجتماعية وأدواره ،فيروس
كورونا المستجد مف حيث بداية ظيوره ،وكيفية انتشاره وأعراضو وطرؽ الوقاية منو ،وأخي ار
بعض آثاره االجتماعية واالقتصادية .وفيما يمي عرض ليذه المحاور:

أوال :الدراسات االجتماعية :مفهومها وأهدافها وأهميتها.
 -9مفهوم الدراسات االجتماعية

مفيوـ الدراسات االجتماعية مف المفاىيـ التي لـ يتفؽ عمييا العديد مف الذيف كتبوا في

ىذا المجاؿ شأنيا في ذلؾ شأف المفاىيـ ذات العبلقة بالدراسات اإلنسانية ،فالدراسات
االجتماعية مف المجاالت الديناميكية وذلؾ بسبب طبيعتيا وتعدد مجاالتيا ،ورغـ ذلؾ ىناؾ شبو
اجماع عمى أف الدراسات االجتماعية وثيقة الصمة بما لو عبلقة بالمواطنة بكؿ ما تحممو ىذه
الكممة مف معنى.
فقد أشار بارث ( )5321إلى أف الدراسات االجتماعية ىي التكامؿ المنضبط مف مفاىيـ
العموـ االجتماعية واإلنسانية لغرض ممارسة ميارات المواطنة عند مواجية المشكبلت
االجتماعية .كـ يؤكد جامؿ ( )2332أف الدراسات االجتماعية ىي طريؽ المواطنة الصالحة
وذلؾ مف خبلؿ تربية الفرد تربية تتناسب مع توجو الدولة في إيجاد المواطف الصالح الذي يشعر
بكيانو في جماعة تتفاعؿ معو ويتفاعؿ معيا.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويعرفيا أبو دية (  )2355بأنيا الدراسة التكاممية االندماجية لمعموـ االجتماعية
واإلنسانية .فيما ذىب آؿ عمرو ( ) 5320إلى أف الدراسات االجتماعية ىي كؿ ما يقرر
تدريسو في مراحؿ التعميـ العاـ مف مواضيع تتعمؽ بدراسة تفاعؿ المجتمعات اإلنسانية ،ونظـ
تطورىا ،والعبلقات بينيا ،وسموؾ االنساف في المجتمع الذي يعيش فيو ،والمشكبلت التي
تواجيو ،وكيفية التعامؿ مع ىذه المشكبلت .ويتفؽ خضر (  ) 2337مع آؿ عمرو فيما ذىب
إليو حيث يقوؿ بأف الدراسات االجتماعية تشكؿ مجاال ميما مف برامج التعميـ المختمفة ،فيي
تركز عمى اإلنساف وتفاعبلتو ونشاطو وسموكو مع البيئة وما ينتج عنيا مف مشكبلت.
 -2األهداف :تتعدد أىداؼ الدراسات االجتماعية حسب المرحمة الدراسية (االبتدائية،
المتوسطة ،الثانوية) ،ولكف يوجد ىناؾ أىدافا عامة تناسب جميع تمؾ المراحؿ ،ومف تمؾ
األىداؼ( ،تعزيز السموؾ اإليجابي نحو قضايا المجتمع الثقافية واالجتماعية واالقتصادية)
و (توعية الطبلب بمشكبلت المجتمع الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والمساىمة في
حميا( ).وثيقة منيج الدراسات االجتماعية والوطنية لممرحمتيف االبتدائية والمتوسطة لمتعميـ
العاـ.)5321-5326 ،
وفي ىذا السياؽ ،يشير قطاوي (  )2336إلى أف مناىج الدراسات االجتماعية يتـ
اختيارىا مف العموـ االجتماعية التي -ىي بطبيعة الحاؿ -أعـ وأشمؿ مف الدراسات االجتماعية
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة تساعد الطمبة عمى أف يكونوا أعضاء صالحيف في مجتمعاتيـ.
ويشير تيرنر (  ) 2331إلى عدد مف أىداؼ الدراسات االجتماعية ،ومنيا:
-

تكويف الوعي والفيـ لمقضايا االجتماعية المعاصرة

-

إعداد مواطنيف لدييـ القدرة عمى تحمؿ المسؤولية نحو الوطف والمجتمع المحمي.

-

ممارسة ميارة القدرة عمى حؿ المشكبلت واتخاذ القرار الصائب.

-

إعداد مواطنيف ذوي رؤية عالمية

 -0األهمية :مناىج الدراسات االجتماعية تختمؼ عف بقية المناىج الدراسية مف حيث األىمية،
نظ ار لطبيعة ىذه المناىج مف حيث تعدد تفرعاتيا ومجاالتيا ،فيي جزء مف العموـ

االجتماعية المتمثمة في عمـ االقتصاد ،وعمـ االجتماع ،وعمـ السياسة ،وعمـ الجغرافيا ،وعمـ
التاريخ ،وعمـ النفس ،وعمـ اإلنساف .فيي كما يشير السكراف (  )2332تزيد مف اىتمامات
الطمبة بكثير مف المشكبلت االجتماعية الحاضرة ،واالتجاه نحو المشاركة الواعية فيما
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يواجو المجتمع مف مشكبلت وتحديات ،وأنيا أيضا مسؤولة مسئولية مباشرة عف السموؾ
االجتماعي السميـ لمطبلب .ويتفؽ أبو دية ( )2355مع السكراف فيما ذىب إليو حوؿ أىمية
الدراسات االجتماعية ،حيث يقوؿ بأف الدراسات االجتماعية تجعؿ المتعمميف أكثر فيما
لمظروؼ والمشكبلت التي تحيط بيـ .أما سعادة ( ) 5113فقد أكد عمى أف الدراسات
االجتماعية تؤدي إلى تنمية شخصية التمميذ ونموه المتكامؿ وتشجع لديو روح التعاوف
ولغيرىا مف الميزات التي تسيـ بما يسمى بالكفاءة أو الخبرات التي ىي بدورىا تسيـ في
حؿ العديد مف المشكبلت االجتماعية التي تعاني منو المجتمعات.
وبالنظر إلى الظروؼ الحالية المتمثمة في انتشار وباء كورونا المستجد وما خمفو ىذا
الوباء مف آثار اجتماعية واقتصادية ،وصحية محميا وعالميا ،فإنو يقع عمى عاتؽ مطوري مناىج
الدراسات االجتماعية مسؤولية كبرى لتضميف ىذه المناىج بما يستجد مف قضايا معاصرة تبلمس
حياة الشعوب صحيا واقتصاديا واجتماعيا ،والعمؿ عمى كيفية التعامؿ مع ىذه القضايا معرفيا
ومياريا ووجدانيا.

ثانيا :معمم الدراسات االجتماعية:
مناىج الدراسات االجتماعية  -كما أشير إلى ذلؾ سابقا  -مجاالتيا متعددة وأىدافيا
واضحة ومتنوعة ،وأنيا وثيقة الصمة بما يواجو المجتمعات مف تحديات سواء كانت تمؾ
التحديات اجتماعية أو اقتصادية أو صحية ،أو بيئية ،لذلؾ يقع عمى عاتؽ معمـ الدراسات
االجتماعية مسؤوليات كبيرة لمتعامؿ مع ىذه التحديات .فالمعمـ كما ىو معروؼ يعتبر مف
الركائز األساسية في العممية التعميمية ،بؿ العنصر الفاعؿ فييا ،فنجاحو لمتعامؿ مع القضايا
االجتم اعية والصحية واالقتصادية ذات الصمة بمناىج الدراسات االجتماعية ،يعتمد بشكؿ كبير
عمى مدى معرفتو بماىية الدراسات االجتماعية ،وأىدافيا ومجاالتيا المختمفة.
فقد أكد الطيطي ( )2332إلى أف مف األشياء الميمة التي ينبغي أف تتوفر في معمـ
الدراسات االجتماعية بصفة خاصة ىي عمؽ معرفتو بالعموـ االجتماعية التي ىي منبع مناىج
الدراسات االجتماعية .فمعرفتو بالعموـ االجتماعية – دوف شؾ -تساعده في توظيؼ ما ىو
مستجد في تمؾ العموـ في قالب تربوي يتناسب مع المرحمة الدراسية التي يقوـ بتدريسيا ،سواء
كانت تمؾ المستجدات اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو بيئية .وفي ىذا السياؽ ،يشير
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المقاني ( )2335أف معمـ الدراسات االجتماعية يجب عميو تشجيع المتعمميف عمى صناعة
المعرفة ،وواعيا بأىمية مشاركتيـ جميعا في إنتاج تمؾ المعرفة ،وقاد ار عمى إكسابيـ ميارات
االتصاؿ والكشؼ عف قدراتيـ وطاقاتيـ الكامنة .ويؤكد (الحراحشة ،والحراحشة )2331 ،أف
مف أىـ كفايات المعمـ ىي القياـ بدور رائد في أساليب البحث العممي ،وتدريب الطمبة
عمى تمؾ األساليب.
مف خبلؿ ما سبؽ ،يتضح الدور الذي يمكف أف يمعبو معمـ الدراسات االجتماعية ،فدوره
ليس فقط ناقؿ لممعمومة ،وانما ىو مسؤوؿ أيضا عف توعيو طمبتو بما يستجد مف قضايا محميو
وعالمية ،وتنمية تفكيرىـ مف أجؿ المساىمة في التعامؿ مع ىذه المستجدات كما ىو الحاؿ مع
جائحة كورونا .كما يتضح أيضا اف تدريب الطمبة عمى أساليب البحث العممي لمتعامؿ مع
القضايا المحمية والعالمية تعد مف األشياء الضرورية التي يجب عمى معمـ الدراسات االجتماعية
االىتماـ بيا وتشجيع الطمبة عمى العمؿ بيا انطبلقا مف أىمية البحث العممي وما يمثمو مف
دور في إيجاد الحموؿ لكثير مف المشكبلت التي تعاني مف المجتمعات.

ثالثا :فيروس كورونا المستجد.

قبؿ التعريؼ بفيروس كورونا المستجد مف حيث بداية ظيوره ،وكيفية انتشاره ،وأعراضو،
وسبؿ الوقاية منو ،واآلثار االجتماعية واالقتصادية التي خمفيا وال يزاؿ ،ينبغي مف المناسب
إعطاء لمحة تاريخية عف بعض األوبئة التي حدثت عمى مر العصور .فقد أوردت صحيفة
الشرؽ األوسط (  ) 2323تقري ار نشرتو صحيفة (الديمي ميؿ) البريطانية يوضح تاريخ تمؾ
األوبئة ،وذلؾ عمى النحو التالي:
-

ضرب الطاعوف األنطوني اإلمبراطورية الرومانية بيف عامي  513 571ميبلدي وانتشر
في مختمؼ أنحاء العالـ متسببا في موت  1مبلييف شخص.

-

بيف عامي  135و 132ضرب طاعوف جاستينياف العالـ آتيا مف اإلمبراطورية البيزينطينية
وأودى بحياة أكثر مف  03مميوف شخص.

-

في عاـ  601ظير وباء الجدري الياباني بطوكيو وانتقؿ لمبمداف المجاورة وأدى خبلؿ
سنتيف الى مقتؿ نحو مميوف شخص.

-

بيف عامي  5015 -5036ظير الطاعوف الدممي والذي سمي أيضا بالموت األسود
وتوفي بسببو ما يقارب مف  233مميوف شخص حوؿ العالـ.

-

في عاـ  5123ظير وباء الجدري وحصد  17مميوف شخص.

-

في عاـ  5156و  5120أودت الكولي ار بحياة مميوف شخص حوؿ العالـ.
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-

في عاـ  5111ظير نوع متطور مف الطاعوف يعرؼ بالوباء الثالث في مقاطعة يوناف
الصينية لينتشر الحقا في جميع قارات العالـ واودى بحياة  52مميوف شخص.

-

في عاـ  5111و  5113انتشر وباء أنفمون از روسيا وأدى إلى وفاة مميف شخص.

-

في عاـ  5151ظيرت األنفمون از اإلسبانية وتوفي عنيا ما يقارب  13مميوف شخص في
عاـ واحد وأصابت ربع سكاف العالـ.

-

في عاـ  5115ظير مرض األيدز الذي ال يزاؿ منتش ار إلى تاريخو وتسبب في موت 01
مميوف.

-

بيف عاـ  2353-2331ظيرت أنفمون از الخنازير في أمريكا والمكسيؾ وانتقمت منو الى دوؿ
العالـ وقتمت ما يقارب مف  233الؼ شخص.

-

بيف عاـ  2357- 2353ظير مرض إيبوال في عدد مف البمداف االفريقية وقتؿ أكثر مف
 55ألؼ شخص.

-

ومنذ  2352حتى تاريخو أدى انتشار فيروس (سارس) بحياة  663في حيف تسبب فيروس
(ميرس) إلى مقتؿ  121شخصا.

ظهور فيروس كورونا المستجد:
ظيرت أغمب حاالت اإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد  )51-لممرة األولى في مدينة ووىاف
الصينية نياية شير ديسمبر 2351ـ ،عمى ىيئة التياب رئوي حاد ،وانتقؿ منيا إلى معظـ دوؿ
العالـ ،حيث بمغ عدد حاالت االصابة مف تاريخ اكتشافو حتى تاريخ 23 / 8 /2020

( ) 23,515,297حالة ،بينما بمغ إجمالي الوفيات (  ( 810, 914حالة ( ) World meters

كيفية انتشار الفيروس ،أعراضه ،وطرق الوقاية منه (وزارة الصحة السعودية المركز
الوطني لموقاية مف األمراض ومكافحتيا -وقاية)،

 -9كيفية انتشار الفيروس:
عندما يقوـ الشخص المصاب بالفيروس بالسعاؿ أو الزفير فإنو يقوـ بإطبلؽ قطرات مف
السوائؿ المصابة بالمرض ،وتقوـ تمؾ القطرات بالسقوط عمى األسطح والمكاتب والطاوالت
واليواتؼ ومف ثـ ينتقؿ المرض عف طريؽ لمس تمؾ األسطح والمكاتب والطاوالت ثـ لمس الوجو

والعيف أو الفـ .كما أف المرض قد ينتقؿ في حالة عدـ وجود التباعد الجسدي إذ كاف ىناؾ
شخص مصاب بالمرض.
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 -0أعراض الفيروس:
تتعدد أعراض الفيروس ،ومف تمؾ األعراض :السعاؿ ،فقد في حاسة الشـ .وقد تتطور
األعراض أحيانا إلى التياب رئوي.

 -3طرق الوقاية من الفيروس:
تتعدد طرق الوقاية من الفيروس ،ومن الطرق الموصى بها ما يمي:
-

تجنب لمس العيف واألنؼ والفـ قبؿ غسؿ اليديف

-

تجنب االتصاؿ المباشر مع األشخاص المصابيف

-

تغطية الفـ واالنؼ عند العطاس

-

غسؿ اليديف بشكؿ جيد بالماء والصابوف لمدة عشريف ثانية عمى األقؿ أو استخداـ
المعقمات.

اآلثار االجتماعية واالقتصادية لفيروس كورونا المستجد:
ال شؾ أف فيروس كورونا المستجد (كوفيد –  ) 51أحدث آثا ار اجتماعية واقتصادية عمى
مستوى العالـ ،فبالنسبة لآلثار االجتماعية ،وبرغـ قمة الدراسات التي تبيف تمؾ اآلثار بسبب
حداثة المرض ،إال أف ذلؾ يمكف مبلحظتو مف خبلؿ السموؾ البشري .فبقاء االنساف في منزلو
لفترة لـ يعيدىا مف قبؿ ولد لديو مشاكؿ نفسية متعددة ،حيث أشارت بعض الدراسات إلى تأثر
الناس بالقمؽ والعزؿ بسبب الفيروس ،ومف تمؾ الدراسات ،دراسة ىولمس وآخروف (،)2323
حيث أشاروا في دراستيـ أف العزؿ االجتماعي ،والقمؽ ،والتوتر ،واإلعسار المالي ىي عبارة عف
عواصؼ تجتاح الصحة النفسية لمناس .وأضافوا بأف األولوية في ىذا الشأف يجب أف تكوف
مراقبة معدالت القمؽ واالكتئاب واالضرار بالنفس ،واالنتحار ،وغيرىا مف األمراض التي
تصيب النفس.
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أما فيما يتعمؽ باآلثار االقتصادية ،فقد أثر الفيروس بشكؿ كبير عمى االقتصاد العالمي،
حيث تسبب انتشار الفيروس في ضعؼ الطمب عمى النفط الذي يعتبر شرياف االقتصاد العالمي.
كما أصيب العديد مف القطاعات االقتصادية بالشمؿ التاـ ،بعد أف كانت ىذه القطاعات مصدر
قوة اقتصادية لبمداف العالـ ،ومف بيف تمؾ القطاعات االقتصادية التي تأثرت بفيروس كورونا،
قطاعات النقؿ بفروعو المختمفة (الجوية ،والبحرية ،والبرية) ،وأدى ىذا التوقؼ إلى خسارة العديد
مف الموظفيف لوظائفيـ ،مما شكؿ عبئا اقتصاديا إضافيا عمى العديد مف الدوؿ ،األمر الذي
جعميا تقوـ بمساعدة العاطميف عف العمؿ ماديا .ىذا نموذج لواحد مف القطاعات االقتصادية
التي تأثرت بشكؿ مباشر جراء انتشار ىذا الفيروس .وبسبب ىذه الجائحة توقع البنؾ الدولي
انكماش االقتصاد العالمي بنسبة  1.2بالمئة في عاـ 2323ـ ،حيث أكد البنؾ ،بأف تأثير
الجائ حة كاف سريعا وضخما ،وأف ىذا االنكماش يعد األسوأ منذ الحرب العالمية الثانية ،ومف
المتوقع كما يؤكد البنؾ أف يطاؿ الفقر مائة مميوف شخص حوؿ العالـ (صحيفة الشرؽ األوسط)

إجراءات الدراسة.
منهج الدراسة:
اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج النوعي الوصفي ،باعتباره منيجا مناسبا لتحقيؽ أىداؼ
الدراسة وتساؤالتيا.

مجتمع وعينة الدراسة:
تكوف مجتمع الدراسة مف معممي ومعممات الدراسات االجتماعية في التعميـ العاـ بالمممكة،
الذيف التحقوا ببرنامجي الماجستير والدكتوراه (مسار مناىج وطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية)
التابع لقسـ المناىج وطرؽ التدريس بكمية التربية ،جامعة الممؾ سعود في الفترة بيف -5301
 5333ىػ والبالغ عددىـ ( )35معمـ ومعممة( .حسب إحصائية القبوؿ لمدراسات العميا بقسـ
المناىج وطرؽ التدريس) .وقد بذؿ الباحث جيودا كبيرة خبلؿ تعميؽ حضور الطبلب والطالبات
ألماكف الدراسة بسبب الجائحة وذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى عناويف جميع أفراد مجتمع الدراسة
لتطبيؽ األداة عمييـ جميعا .وبرغـ تمؾ الجيود التي بذلت ،إال أف الباحث حصؿ فقط عمى
عناويف ( )03معمما ومعممة ،وبذلؾ يكوف ىذا العدد ىو عينة الدراسة.

222

اجمللد  – 63العدد التاسع – سبتورب 0202م

معمم الدراسات االجتماعية والقضايا العالمية

أ /أحمد بن حسين الفقيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويوضح الشكل رقم ( )9توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العممي.
شكل ( )9
توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العممي.

يتضح مف الشكؿ رقـ (  )5أف الذيف يحمموف درجة الماجستير بمغت نسبتيـ()% 16.3
،بينما بمغت نسبة الذيف يحمموف درجة البكالوريوس (.)% 30.3

أداة الدراسة:
األداة المستخدمة في ىذه الدراسة عبارة عف ثبلثة أسئمة مفتوحة اإلجابة .ييدؼ السؤاؿ
األوؿ إلى التعرؼ عمى دور معمـ الدراسات االجتماعية في التوعية بفيروس كورنا المستجد،
وييدؼ السؤاؿ الثاني إلى التعرؼ عمى اآللية التي يمكف لمعمـ الدراسات االجتماعية القياـ بيا
لتفعيؿ تمؾ التوعية ،بينما ييدؼ السؤاؿ الثالث إلى التعرؼ عمى أبرز المقترحات التي يراىا معمـ
الدراسات االجتماعية لمتوعية باألمراض المشابية التي قد تحمؿ نفس اآلثار االجتماعية
واالقتصادية والصحية التي نتجت عف تفشي فيروس كورونا المستجد .كما احتوت األداة عمى
بيانات أولية لعينة الدراسة تمثمت فيي المؤىؿ العممي (بكالوريوس ،ماجستير).

وقد تـ عرض

األسئمة الثبلثة عمى مجموعة مف المتخصصيف في مجاؿ مناىج الدراسات االجتماعية لمتأكد
مف صدقيا .وقد استفاد الباحث مف بعض التعديبلت البسيطة التي تمثمت في الصياغة
المغوية لؤلسئمة.
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تطبيق أداة الدراسة:
نظ ار ألف األداة المستخدمة في ىذه الدراسة تـ تطبيقيا خبلؿ فترة تعميؽ حضور
الطبلب والطالبات لمدراسة في المدارس والجامعات في المممكة بسبب جائحة كورونا ،فقد أرسمت
األداة إلى جميع أفراد العينة عف طريؽ البريد االلكتروني الذي تـ الحصوؿ عميو خبلؿ التواصؿ
معيـ كما أشير إلى ذلؾ سابقا .وقد أجاب جميع أفراد العينة عمى األسئمة الواردة في أداة الدراسة
المرسمة إلييـ.

تحميل إجابات افراد العينة:
مر تحميؿ البيانات النوعية الواردة في إجابات أفراد عينة الدراسة بعدة خطوات ،وذلؾ عمى
النحو التالي:
 -5القراءة المتعمقة لمبيانات.
 -2تحديد األفكار التي تتضمنيا البيانات.
 -0تصنيؼ األفكار الكبرى.
 -3تحديد تكرار كؿ فكرة ونسبتيا

المعالجة اإلحصائية:
تـ استخداـ التك اررات والنسب المئوية لوصؼ خصائص عينة الدراسة ،وكذلؾ لتحميؿ
وعرض البيانات النوعية الواردة في إجابة أفراد العينة

نتائج الدراسة:
النتائج المتعمقة بالسؤال األول :نص السؤاؿ األوؿ عمى " ما الدور الذي ينبغي أف يقوـ بو
معمـ الدراسات االجتماعية في التوعية بفيروس كورونا؟
ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ ،فقد تـ استخداـ التكرارات والنسب المئوية لؤلفكار الرئيسة
الواردة في البيانات النوعية إلجابة أفراد العينة.
ويوضح الجدوؿ رقـ (  )3النتائج المتعمقة بالسؤاؿ.
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جدول رقم ()9
لتك اررات والنسب المئوية لألفكار الرئيسة الواردة في البيانات النوعية إلجابة أفراد العينة عن
السؤال األول
م

األفكار الرئيسة

9

التوعية بخطورة انتشار الشائعات حوؿ المرض

20

0

التعريؼ بجيود الدولة في التوعية بالمرض.

23

% 77.6

3

التوعية بأىمية األمف الصحي لممواطنيف والمقيميف.

51

% 70.0

4

التوعية بأكثر األماكف التي ينتشر فييا المرض

56

% 17.6

5

التوعية بطرؽ العدوى وطرؽ الوقاية مف المرض

57

% 10.0

6

التوعية باآلثار االجتماعية واالقتصادية والصحية
لممرض وبث روح التفاؤؿ لدى الطمبة

التك اررات

النسبة المئوية
% 76.6

52

% 33.3

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5أف األفكار الرئيسة لمبيانات النوعية الواردة في إجابة أفراد
العينة عف السؤاؿ األوؿ تراوحت نسبتيا بيف (  ،) % 76.6- 33.3حيث جاءت الفكرة الرئيسة
التي تشير إلى التوعية بخطورة انتشار الشائعات حوؿ المرض في المرتبة األولي بنسبة تقدر بػ
(، )% 76.6مما يؤكد عمى أىمية أخذ المعمومات حوؿ المرض مف المصادر الرسمية كو ازرة
الصحة عمى سبيؿ المثاؿ والجيات األخرى ذات الصمة  ،وليس عف طريؽ بعض وسائؿ
التواصؿ االجتماعي التي قد تمعب دو ار سمبيا في نقؿ الحقيقة  ،األمر الذي ربما قد تكوف لو
أبعادا نفسية واجتماعية عمى المواطنيف والمقيميف.
أما الفكرة الرئيسة التي تنص عمى " التعريؼ بجيود الدولة في التوعية بالمرض “فقد
جاءت في المرتبة الثانية وبنسبة مقدارىا (  ) % 77.6األمر الذي يؤكد عمى أىمية إبراز
الجيود التي بذلتيا الدولة منذ بداية األزمة ،واإلجراءات االحت ارزية التي اتخذتيا والتي انعكس
أثرىا اإليجابي المتمثؿ في عدـ تفشي المرض بالشكؿ الذي يمكف مبلحظتو في بعض الدوؿ
التي لـ تتخذ نفس اإلجراءات ،والتي كاف مف نتائجيا وجود إصابات ووفيات عديدة.
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وحصمت الفكرة الرئيسة التي تشير إلى أىمية التوعية باألمف الصحي لممواطنيف والمقيميف
عمى المرتبة الثالثة بنسبة تقدر بػ (  ،)% 70.0بينما جاءت الفكرة الرئيسة التي نصت عمى "
التوعية بأكثر األماكف التي ينتشر فييا المرض " في المرتبة الرابعة وبنسبة تقدر بػ ( )% 17.6
مما يؤكد أىمية األمف الصحي لممواطف والمقيـ عمى حد سواء ،وأف التجمعات البشرية وعدـ
تطبيؽ التباعد الجسدي ىي مف األسباب التي تساعد بشكؿ كبير عمى انتشار المرض ،وىو ما
تؤكده العديد مف المصادر الرسمية المحمية منيا والعالمية.
كما يبف الجدوؿ أعبله أف الفكرة الرئيسة التي تشير إلى التوعية بطرؽ العدوى وطرؽ
الوقاية مف المرض جاءت في المرتبة الخامسة وبنسبة تقدر بػ (  ،) % 10.0وأخي ار جاءت
الفكرة التي تنص عمى " التوعية باآلثار االجتماعية واالقتصادية والصحية لممرض وبث روح
التفاؤؿ لدى الطمبة " في المرتبة األخيرة وبنسبة تقدر بػ (  .)% 33.3وبرغـ تدني ىذه النسبة
بالمقارنة مع بقية النسب األخرى ،إال أف محتوى الفكرة لو دالالت ميمة تتمثؿ في بث روح
التفاؤؿ الذي يجب عمى المعمـ غرسو وتعزيزه في نفوس طمبتو .فالتفاؤؿ بطبيعتو يخمؽ جوانب
إيجابية لدى الفرد ويجعمو يدرؾ أف لكؿ أزمة نياية.
ولمزيد مف التوضيح لنتائج السؤاؿ األوؿ ،يوضح الشكؿ رقـ ( )2األفكار الرئيسة الواردة
في إجابة أفراد العينة مع نسبة كؿ فكرة.
شكل ()0
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مف الجوانب الميمة التي وردت في إجابة بعض أفراد العينة عف السؤاؿ األوؿ قوؿ
أحدىـ " توعية الطبلب بأىمية التطوع في مثؿ ىذه الظروؼ االستثنائية قدر المستطاع لتكميؿ
العمؿ الحكومي " وقاؿ آخر " توعية الطمبة بأىمية تعزيز المواطنة المسؤولة" .ىاتاف اإلجابتاف
تؤكداف عمى جانب ميـ مف المسؤولية ،فكما أف لمفرد حقوؽ ،فعميو في المقابؿ العديد مف
الواجبات ،ومف تمؾ الواجبات في مثؿ ىذه الظروؼ االستثنائية توعية الطمبة بأىمية التطوع
تحت إشراؼ الجيات ذات الصمة .فمثؿ ىذا األمر مف شانو تعزيز المواطنة المسؤولة لدييـ.
ىذا جانب ،ومف جانب آخر ،التطوع ليس قيمة نبيمة فحسب ،لكنو في الوقت نفسو ميارة
يكتسبيا المتطوع خبلؿ تطوعو رغـ التحديات التي قد يواجييا ،خاصة في مثؿ ىذه الظروؼ
التي مف السيؿ انتقاؿ العدوى إليو.
النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني :نص السؤاؿ الثاني عمى " ماىي اآللية التي يمكف

لمعمـ الدراسات االجتماعية القياـ بتوظيفيا لتفعيؿ التوعية بفيروس كورونا المستجد “؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ ،فقد تـ استخداـ التك اررات والنسب المئوية لؤلفكار الرئيسة
الواردة في البيانات النوعية إلجابة أفراد العينة.

ويوضح الجدول رقم ( )0النتائج المتعمقة بالسؤال.
جدول رقم ()0
التك اررات والنسب المئوية لألفكار الرئيسة الواردة في البيانات النوعية إلجابة أفراد العينة عن
السؤال الثاني
ـ

األفكار الرئيسة

5

توظيؼ التقنيات الحديثة

23

2

توظيؼ استراتيجية العصؼ الذىني

51

% 7050

0

إعداد ممصقات ومنشورات

56

%17.6

3

أنشطة صفية

57

%10.0

1

عروض تقديمية ألشير األوبئة عمى مر العصور

53

%37.6

7

إصدار مجمة نصؼ سنوية لمتعريؼ بالمرض وألمراض المشابية لو

55

% 07.6

6

استقطاع جزء مف الحصة الدراسية لمتعريؼ بطرؽ الوقاية مف
المرض واألمراض المشابية
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النسبة المئوية
% 77.6

1

% 03.3
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يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )2أف األفكار الرئيسة لمبيانات النوعية التي وردت في إجابة أفراد
العينة عف السؤاؿ الثاني تراوحت نسبتيا بيف (  ،)% 77.6 – 03.3حيث جاءت الفكرة الرئيسة
التي نصيا " توظيؼ التقنيات الحديثة " في المرتبة األولي بنسبة تقدر بػ ( )% 77.6وىذه
النتيجة تؤكد عمى الدور الفاعؿ الذي يمكف أف تمعبو التقنيات الحديثة في تعزيز التوعية بمرض
كورونا المستجد وغيره مف األمراض وطرؽ الوقاية منيا ،خاصة إذا وظفت ىذه التقنيات توظيفا
مناسبا وجيدا ،ومراعية في الوقت نفسو المرحمة العمرية لمطمبة .وجاءت الفكرة الرئيسة التي تنص
عمى " توظيؼ استراتيجية العصؼ الذىني "في المرتبة الثانية ،وبنسبة تقدر بػ ( ،) % 70.0
مما يشير إلى أىمية ىذه االستراتيجية كونيا تشجع الطمبة عمى توليد األفكار وخمؽ حاالت مف
اإلبداع في حؿ العديد مف المشكبلت وىذا ما يحتاجو الطمبة خاصة في مثؿ ىذه الظروؼ
االستثنائية التي تتطمب منيـ المساىمة بتفكيرىـ مف أجؿ إيجاد بعض الحموؿ لبعض المستجدات
المحمية سواء كانت بيئية أو صحية أو اجتماعية.
كما يتضح مف الجدوؿ أف الفكرة الرئيسة التي تنص عمى " إعداد ممصقات ومنشورات " قد
جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة بمغت ( )% 17.6مما يدؿ عمى أىمية الممصقات والمنشورات
في تقريب الصورة عف المرض وطرؽ الوقاية منو خاصة إذا ما روعي في تمؾ المنشورات
والممصقات وضوح أىدافيا والمغة المستخدمة فييا .أما الفكرة الرئيسة التي تخص األنشطة
الصفية ،فقد جاءت في المرتبة الرابعة وبنسبة قدرىا (  )% 10.0وىذه النتيجة تؤكد عمى أىمية
الدور الذي يمكف أف تمعبو األنشطة الصفية في العممية التعميمية ،فيي وسيمة أساسية لتحقيؽ
العديد مف األىداؼ التربوية .فاألنشطة الصفية تسيـ في بناء شخصية الطالب وتثري تعممو
وتشجعو عمى المشاركة في تحقيؽ ذاتو بما يمارسو مف أنشطة داخؿ الفصؿ وبما يشارؾ في
مشروعات خارج ذلؾ الفصؿ ،فضبل عمى أنيا تتيح الفرصة لممتعمـ في إشباع ميولو ورغباتو
واىتماماتو .وىنا يأتي دور معمـ الراسات االجتماعية لتحقيؽ أىداؼ تمؾ األنشطة ،فيجب عميو
أف يوظؼ األنشطة التي تعود بالنفع عمى طمبتو مف زرع لمقيـ المتعددة ومف تنمية لمتفكير بشتى
صوره وأنماطو ،وىو ما يحتاجو الطمبة في مثؿ ىذه الظروؼ .فاألنشطة التي تنمي التفكير قد
تساعدىـ في أف يساىموا بأفكار وحموؿ قد تكوف منطمقا لحؿ العديد مف المشاكؿ في المجتمع
الذي يعيشوف فيو.
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كما يبيف الجدوؿ أف العروض التقديمية لمتعريؼ بأشير األوبئة التي مرت عبر العصور
ىي مف اآلليات التي أكد عمييا أفراد العينة في إجابتيـ ،حيث بمغت نسبتيا ( . ) % 37.6
وفي ىذه اإلجابة داللة ميمة بمسألة التوعية باألمراض ،تتمثؿ ىذه الداللة في أف ىذا المرض
(فيروس كورونا المستجد) ىو واحد مف األمراض المتعددة التي تركت آثارىا عمى البشرية ،مما
يستدعي عمى الجيؿ الحالي أف يكوف أكثر وعيا بخطورة مثؿ ىذا المرض ،وبالتالي عميو القياـ
بكؿ الوسائؿ التي تساعده عمى الحماية منو وذلؾ عف طريؽ اتباع اإلجراءات االحت ارزية التي قد
تقمؿ مف تفشيو .أما الفكرة الرئيسة التي جاءت ضمف إجابة أفراد العينة والتي تنص عمى "
إصدار مجمة نصؼ سنوية لمتعريؼ بالمرض وألمراض المشابية لو" فقد جاءت في المرتبة
السادسة بنسبة تقدر بػ (  ) % 07.63ىذه النتيجة تؤكد عمى أىمية مساىمات الطمبة بما يخدـ
التعريؼ بالفيروس وكيفية انتشاره وطرؽ الوقاية منو ،فضبل عف اإلحصائيات ذات العبلقة
باإلصابات والوفيات الناتجة عنو ،فإصدار مجمة مف قبؿ الطمبة يصب في ىذا االتجاه ،فضبل
عمى أنيا تنمي فييـ ميارة البحث عف المعمومة التي قد تساعدىـ في إخراج تمؾ المجمة بالصورة
المناسبة لتحقيؽ أىدافيا.
ومف اآلليات األخرى التي يراىا أفراد عينة الدراسة لتعزيز الوعي بمرض كورونا المستجد،
استقطاع جزء مف الحصة الدراسية لمتعريؼ بطرؽ الوقاية مف المرض واألمراض المشابية،
حيث بمغت نسبة الفكرة الواردة في إجابة أفراد العينة (.) % 03.3
ولمزيد مف التوضيح لنتائج السؤاؿ الثاني ،يوضح الشكؿ رقـ (  ) 0األفكار الرئيسة الواردة
في إجابة أفراد العينة مع نسبة كؿ فكرة.
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شكل رقم ()3
األفكار الرئيسة الواردة في البيانات النوعية إلجابة أفراد العينة عن السؤال الثاني

مف الجوانب الميمة التي وردت في إجابة (بعض) أفراد العينة حوؿ آليات تفعيؿ التوعية
بالمرض وطرؽ الوقاية منو ما يمي:
 دعوة الخبراء الميتميف بالقضايا الصحية مف أطباء وممارسيف صحييف إلى المدارس لنشرالثقافة الصحية واالستفادة مف خبراتيـ وتجاربيـ في التعامؿ مع ىذا المرض وغيره مف
األمراض المشابية.
 تقديـ عروض لمطمبة عف إيجابيات االلتزاـ بتوجييات الدولة وخاصة التباعد الجسدي. تقديـ عروض عف السموكيات السمبية التي يقع فييا أحيانا بعض المواطنيف والمقيميف ،والتيساعدت عمى انتشار المرض.
ىذه الجوانب المذكورة أعبله ،وبرغـ ورودىا بشكؿ نادر في إجابة أفراد عينة الدراسة،
إال أنيا تمثؿ إجابة نوعية ميمة .فدعوة الممارسيف الصحييف إلى المدارس والجامعات لتوعية
الطبلب والطالبات باألمراض وطرؽ الوقاية منيا مف شأنيا تعزيز الوعي الذي يقوـ بو
المسؤوليف في المدارس والجامعات سواء كانوا معمميف أو معممات ،أو قائدي مدارس أو قائدات،
فضبل عف المسؤوليف في الجامعات مف أعضاء ىيئة التدريس وغيرىـ مف مديري اإلدارات في
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الكميات المختمفة .كما أف العروض التي تقدـ لمطمبة سواء تمؾ التي توضح السموكيات السمبية
التي تصدر مف قبؿ البعض والمتمثمة في عدـ االلتزاـ باالحت ارزات الوقائية والتي ينتج عنيا
تفشي المرض ،أو تمؾ العروض التي تبيف النتائج اإليجابية عند األخذ باالحت ارزات ،ماىي إال
بعض مف اآلليات التي قد تساىـ في تعزيز التوعية بالفيروس ومف ثـ الوقاية منو.
النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث  :نص السؤاؿ الثالث عمى " ما المقترحات المناسبة التي
يراىا معمـ الدراسات االجتماعية لمتعريؼ باألمراض التي قد تتشابو مع فيروس كورونا المستجد
في التأثير وطرؽ الوقاية منيا ".؟
ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ ،تـ استخداـ التك اررات والنسب المئوية لؤلفكار الرئيسة الواردة
في البيانات النوعية إلجابة أفراد العينة.
ويوضح الجدول رقم ( )3النتائج المتعمقة بالسؤال.
جدول رقم ()3
التك اررات والنسب المئوية لألفكار الرئيسة الواردة في البيانات النوعية إلجابة أفراد العينة عن
السؤال الثالث.

التك اررات

ـ

األفكار الرئيسة

5

تضميف المفاىيـ الصحية المستجدة في مقررات الدراسات االجتماعية .

2

زيادة التعاوف بيف و ازرتي التعميـ والصحة والجيات األخرى ذات العبلقة مف
أجؿ التوعية باألمراض وطرؽ الوقاية منيا

22
51

النسب
المئوية
% 60.0
% 70.0

0

وضع خطط مستقبمية مف قبؿ و ازرة التعميـ لمتعامؿ مع األوبئة المشابية

51

% 73.3

3

االىتماـ بالممؼ الصحي لمطبلب

57

% 10.0

1

تشجيع المعمميف والمعممات والطمبة عمى البحث العممي حوؿ األوبئة.

51

% 13.3

7

تفعيؿ موقع و ازرة التعميـ اإللكتروني لزيادة التوعية باألمراض

50

% 30.0
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يتضح مف الجدوؿ رقـ ( ) 0أف األفكار الرئيسة لمبيانات النوعية الواردة في إجابة أفراد

العينة عف السؤاؿ الثالث تراوحت نسبتيا بيف ( ،) %60.0 – 30.0حيث جاءت الفكرة الرئيسة

التي تنص عمى " تضميف المفاىيـ الصحية المستجدة في مقررات الدراسات االجتماعية " في

المرتبة األولي بنسبة تقدر بػ ( ،)% 60.0مما يؤكد عمى أىمية مقررات الدراسات االجتماعية
والدور الذي يمكف أف تمعبو في إبراز المفاىيـ عف المستجدات الحديثة ومف ضمنيا مرض

كورونا المستجد وغيره مف األمراض التي قد تؤثر عمى حياة الشعوب اقتصاديا واجتماعيا
وصحيا .لذلؾ يقع عمى عاتؽ مطوري مناىج الدراسات االجتماعية دور ىاـ في ىذا الجانب مف

حيث التخطيط إلبراز ىذه المفاىيـ ضمف محتوى مقررات الدراسات االجتماعية حتى يكوف

الطمبة عمى وعي بيذه األمراض ومف ثـ العمؿ عمى اتباع الطرؽ السميمة لتجنب مخاطرىا.

كما يتضح مف الجدوؿ أف الفكرة الرئيسة التي نصيا " زيادة التعاوف بيف و ازرتي التعميـ

والصحة والجيات األخرى ذات العبلقة مف أجؿ التوعية باألمراض وطرؽ الوقاية منيا " قد

جاءت في المرتبة الثانية وبنسبة تقدر بػ (  .)% 70.0ىذا المقترح الذي ورد في إجابة أفراد

العينة يؤكد – دوف شؾ -أف التعاوف بيف الجيات ذات العبلقة مف أجؿ زيادة الوعي بيف
المواطنيف والمقيميف ،أمر في غاية األىمية ،ألف نشر الوعي بخطورة األمراض واألوبئة ال

يقتصر عمى جية واحدة وانما ىي عممية تكاممية بيف أجيزة الدولة المختمفة.

ومف المقترحات التي وردت في إجابة أفراد العينة والتي يوضحيا الجدوؿ أعبله ،وضع

خطط مستقبمية مف قبؿ و ازرة التعميـ لمتعامؿ مع األوبئة المشابية ،حيث بمغت نسبة ىذا المقترح

(  .) % 73.3وىذه النتيجة تبرز أىمية الخطط المستقبمية لمتعامؿ مع األمراض المختمفة والتي

ربما قد يكوف ليا نفس التأثير الذي أحدثو فيروس كورونا المستجد ،خاصة وأف الو ازرة أثبتت

قدرتيا في التعامؿ مع الفيروس منذ بداية ظيوره ،حيث تغمبت عمى معظـ التحديات التي

واجيتيا خبلؿ تعميؽ حضور الطمبة لممدارس والجامعات.

ومف المقترحات أيضا التي أبداىا أفراد العينة والتي يوضحيا الجدوؿ ،االىتماـ بالممؼ

الصحي لمطبلب ،حيث بمغت نسبة ىذا المقترح ( ،) % 10.0وىذا المقترح ال يقؿ أىمية عف

بقية المقترحات األخرى نظ ار ألىمية صحة الطمبة كونيـ يمثموف شريحة كبيرة مف أفراد المجتمع.

فصحتيـ ىي عامؿ ميـ لمقياـ بواجباتيـ عمى الوجو المطموب ،فكمما كاف ىناؾ متابعة ورصد
لمحاالت الصحية لمطمبة منذ التحاقيـ بالمدارس حتى تخرجيـ منيا ،كمما ساعد ذلؾ عمى وجود

بيئة تعميمية صحية.
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كما يتضح مف الجدوؿ أف المقترح الذي نصو “تشجيع المعمميف والمعممات والطمبة عمى
البحث العممي حوؿ األوبئة" قد جاء في المرتبة الخامسة بنسبة تقدر بػ ( .)% 13.3ىذا المقترح
يحمؿ دالالت ميمة ،ىذه الدالالت تكمف في أىمية البحث العممي والدور الذي يمكف أف يمعبو
في الوصوؿ إلى حؿ لمعديد مف المشاكؿ التي تواجو المجتمعات .وال شؾ أف المعمـ في مراحؿ
ا لتعميـ العاـ ال يقؿ ميارة عف أستاذ الجامعة في عمؿ األبحاث شريطة تييئة البيئة المناسبة
لذلؾ ،فيو يحتاج إلى جيات في الو ازرة تتبنى أفكاره البحثية سواء تمؾ التي ليا عبلقة بمينتو
كمعمـ أو تمؾ التي تصب في خدمة المجتمع ،ومف ثـ دعميا ماديا ومعنويا .إف إيجاد بيئة
مناسبة لمبحث العممي لممعمـ بشكؿ عاـ ولمعمـ الدراسات االجتماعية بشكؿ خاص ،مف شأنيا
مساعدة ىذا المعمـ في غرس ىذه الميارة لدى طمبتو ،وبالتالي سيخمؽ جيبل محبا لمبحث العممي
الذي يعتب ار مطمبا ضروريا في ىذا العصر الذي كثرت فيو القضايا التي تبلمس حياة المجتمعات
اجتماعيا وصحيا وبيئيا واقتصاديا .فميارات البحث العممي ىي أحد الجوانب األساسية المكممة
لممعرفة ،حيث أنيا تمثؿ العمميات التي تتضمف ميارات عقمية ومعمومات يستخدميا المعمـ أو
الطالب لموصوؿ إلى حؿ لمعديد مف المشكبلت.
وأخي ار جاء المقترح الذي ينص عمى “تفعيؿ موقع و ازرة التعميـ اإللكتروني لزيادة التوعية
باألمراض " حيث بمغت نسبتو ( .)% 30.0وبرغـ تدني نسبة ىذا المقترح إال أنو ميـ جدا،
وذلؾ ألف الو ازرة لدييا مف اإلمكانات الكبيرة التي تستطيع توظيفيا لزيادة وعي الطبلب وتعزيز
مسؤولياتيـ الوطنية .ومف الوسائؿ التي ربما تدعـ موقع الو ازرة ،األفبلـ التوعوية ،فيي – كما
ىو معروؼ  -رسائميا ناجحة وتأثيراتيا مثمرة شريطة أف تكوف ذات أىداؼ واضحة ومصممة
بطريقة احترافية لتؤدي رسالتيا بالشكؿ المطموب.
ولمزيد مف التوضيح لنتائج ىذا السؤاؿ ،يوضح الشكؿ رقـ ( )3األفكار الرئيسة الواردة في
إجابة أفراد العينة مع نسبة كؿ فكرة.
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شكل رقم ()4
األفكار الرئيسة الواردة في البيانات النوعية إلجابة أفراد العينة عن السؤال الثالث

ومف المقترحات األخرى التي أبداىا بعض أفراد العينة خبلؿ إجابتيـ عمى ىذا السؤاؿ
قوؿ إحدى المعممات " تخصيص ساعة نشاط مف كؿ شير لنشر الوعي الصحي بيف الطمبة "
وقالت أخرى " تفعيؿ دور العيادات المدرسية بمختمؼ المراحؿ الدراسية التخاذ كؿ التدابير
الصحية في حالة رصد أي حالة مرضية عند الطبلب والطالبات والمعمميف والمعممات" بينما
اقترح أحد المعمميف بػ " توظيؼ التطبيقات الحديثة لنشر الثقافة الصحية بيف الطبلب والطالبات"
واقترحت إحدى المعممات بقوليا " تعزيز بعض القيـ كقيمة التعاوف ،والتبلحـ بيف الشعب والقيادة
في مثؿ ىذه الظروؼ االستثنائية مف خبلؿ مناىج الدراسات االجتماعية" .
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خاتمة
ال شؾ أف رسالة المعمـ بشكؿ عاـ ومعمـ الدراسات االجتماعية بشكؿ خاص في توعية
الطمبة بما يستجد مف قضايا محمية أو عالمية ىي رسالة عظيمة وميمة .فمسؤولياتيـ تتعدى
دورىـ التقميدي المتمثؿ في تقديـ المعرفة لطمبتيـ  -رغـ أىميتيا  -إلى أدوار أخرى مكممة لذلؾ
الدور التقميدي .ومف ىذه األدوار ،الدور التوعوي لما يحصؿ في المجتمعات التي يعيشوف فييا
مف مستجدات قد تؤثر عمى حياتيـ االجتماعية والبيئية والصحية واالقتصادية وغيرىا مف
الجوانب التي تبلمس حياتيـ ،فيـ جزء مف ىذا المجتمع عمييـ واجبات كما ليـ حقوؽ .كما أف
دورىـ التوعوي يتعدى دورىـ المحمي إلى الدور العالمي ،فيـ مسؤولوف عف توعية طمبتيـ بما
يدور في العالـ مف مستجدات والتي قد يكوف ليا آثا ار سمبية تتعدى ذلؾ العالـ إلى المجتمع
المحمي ،خاصة وأف عالـ اليوـ يؤثر ويتأثر بما يحدث حولو ،وما جائحة كورونا المستجد إال
واحدة مف ىذه المستجدات العالمية التي غطى تأثيرىا السمبي معظـ دوؿ العالـ.
إف نتائج ىذه الدراسة برىنت بشكؿ واضح وجمي عمى أف معمـ الدراسات االجتماعية لديو
مف الوعي بمثؿ ىذه المستجدات ،وبالتالي استطاع أف يوضح دوره في التوعية بيذا المرض مف
حيث خطورة الشائعات حولو ،وأف المصادر الرسمية ىي المرجع األساسي لمتعريؼ بو وطرؽ
الوقاية منو  .كما أبرزت النتائج دور معمـ الدراسات االجتماعية في التعريؼ بجيود الدولة في
التعامؿ مع المرض منذ ظيوره ،وىذا يؤكد تقدير المعمـ ليذا الدور الكبير وتعريؼ الطمبة بو
حتى يغرس في نفوسيـ حب الوطف وتقدير ما تقوـ بو الدولة مف جيود في سبيؿ أمنيـ
الصحي .كما إف تعريؼ الطمبة باآلثار االجتماعية واالقتصادية والصحية التي خمفيا المرض وال
يزاؿ ىي واحدة مف المياـ والمسؤوليات التي يراىا معمـ الدراسات االجتماعية ميمة بالنسبة
لمطمبة انطبلقا مف معرفتو بطبيعة الدراسات االجتماعية وعبلقتيا باإلنساف.
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الجانب الميـ في ىذه الدراسة ىو أف التوعية وبرغـ أىميتيا ليست كافية خاصة إذا كانت
تمؾ التوعية تأتي في قالب معرفي بحت ،وانما الميـ إلى جانب ذلؾ ىو تعزيز تمؾ التوعية
بآليات فاعمة ،وىو ما أبرزتو نتائج الدراسة .فتوظيؼ المعمـ لعدد مف االستراتيجيات التدريسية
كاستراتيجية العصؼ الذىني التي أحد مياميا توليد األفكار التي تؤدي إلى إيجاد حموؿ لبعض
المشاكؿ ،إضافة إلى استخداـ التقنيات الحديثة ،واستخداـ األنشط الصفية المختمفة والعروض
التقديمية ماىي إال نماذج مف اآلليات التي يمكف لمعمـ الدراسات االجتماعية توظيفيا لتفعيؿ
التوعية بيذا الفيروس وغيره مف األمراض التي قد تشكؿ خط ار عمى صحة الطبلب والطالبات.
األمر اآلخر الذي يدؿ عمى سمو رسالة المعمـ المينية ىو إحساسو بالتحديات التي تواجو
المجتمعات بسبب فيروس كورونا المستجد وغيره مف األمراض واألوبئة المشابية ،ولذلؾ فإف
المقترحات التي أبداىا أفراد عينة الدراسة في التعريؼ باألمراض المشابية لفيروس كورونا مف
حيث التأثير تؤكد عمى اىتماميـ بمثؿ ىذه القضايا الصحية  ،وأف دورىـ يتعدى ذلؾ الدور
التقميدي المتمثؿ في تقديـ المادة العممية المكمفيف بتدريسيا إلى المساىمة بفعالية مف خبلؿ طرح
األفكار والرؤى التي قد تؤدي إلى بعض الحموؿ لمتعامؿ مع ما يستجد مف أمراض ربما تؤثر
عمى سير العممية التعميمية بشكؿ خاص وعمى حياة المجتمع الذي يعيشوف فيو بشكؿ عاـ.
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التوصيات
 -5تضميف محتوى مقررات الدراسات االجتماعية في مراحؿ التعميـ العاـ بعض المفاىيـ
والحقائؽ ذات الصمة بفيروس كورونا المستجد.
 -2تدريب المعمميف والمعممات عمى أحدث التقنيات والتطبيقات لمتعامؿ مع أي ظروؼ
مشابيو لمظرؼ الحالي حتى تستمر العممية التعميمية بكؿ يسر وسيولة.
 -0عمؿ خطة استراتيجية مف قبؿ و ازرة التعميـ لمواجية مثؿ ىذه الظروؼ مستقببل  -ال سمح
اهلل -حتى تسير العممية التعميمية دوف وجود عقبات.
 -3زيادة التعاوف بيف و ازرة التعميـ والجيات األخرى ذات العبلقة مف أجؿ تبادؿ الخبرات التي
تكونت خبلؿ أزمة كورونا والعمؿ عمى تعزيزىا حاؿ حدوث ظروؼ مشابية ال سمح اهلل.

المقترحات
 -5القياـ بدراسة لمتعرؼ عمى أبرز المعوقات التي واجيت معممي الدراسات االجتماعية خبلؿ
تعميؽ الحضور لممدارس وكيؼ تـ التغمب عمييا..

 -2القياـ بدراسة لمتعرؼ عمى التحديات التي واجيت قادة المدارس وأولياء أمور الطبلب
والطالبات خبلؿ الجائحة ،وكيؼ تـ التغمب عمييا.
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المراجع:

أوال .المراجع العربية
أبو دية  ،عدناف ( ) 2355أساليب معاصرة في تدريس الدراسات االجتماعية ،عماف :دار
أسامو لمنشر والتوزيع.

آؿ عمرو ،فيد ،عبد اهلل (  ) 5320طرؽ تدريس المواد االجتماعية ،الطبعة الثانية ،الدماـ،
مكتبة المتنبي.
بارث ،جيمس (  ) 5321مناىج المواد االجتماعية لممرحمتيف االبتدائية والمتوسطة ،النشاطات
والمواد التعميمية  ،ترجمة عبداهلل العجاجي  :الرياض  ،النشر العممي والمطابع.
تيرنر ،توماس ( ) 2331الدراسات االجتماعية في المرحمة االبتدائية ،ترجمة فخري رشيد
خضر .دبي :دار القمـ لمنشر والتوزيع.
جامؿ  ،عبد الرحمف ( ) 2332طرؽ تدريس المواد االجتماعية ،عماف  :دار المناىج
الحراحشة ،محمد ف الحراحشة  ،كوثر )2331( .دور المعمـ الجديد في عصر المعرفة ،المؤتمر
العممي الثاني ،كمية العموـ التربوية بجامعة جرش ( ،دور المعمـ التربوي
في عصر التدفؽ المعرفي) المنعقد خبلؿ الفترة مف ، 2331 /3 /1-6
جرش  ،األردف.
خضر  ،فخري ( ) 2337طرائؽ تدريس المواد االجتماعية .عماف :دار المسيرة.
ساعاتي ،أميف ( . ) 2323دور المواطف يجب أال يبدأ متأخرا ،صحيفة االقتصادية  ،المقاؿ
موجود عمى الرابط:
https://www.aleqt.com/2020/03/22/article_1786386.html
تم استرجاع المقال بتاريخ 0202 /5 /32
سعادة ،جودت أحمد ( ) 5113مناىج الدراسات االجتماعية ،عماف :دار العمـ لممبليف.
السكراف ،محمد (  )2332أساليب تدريس الدراسات االجتماعية :عماف ،دار الشروؽ لمنشر
والتوزيع.
صحيفة االقتصادية :
https://www.aleqt.com/2020/04/10/article_1802041.html
تـ استرجاع المقاؿ بتاريخ 2323 /1 /03
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صحيفة الشرق األوسط
https://aawsat.com/node/2323846
تـ استرجاع المعمومات بتاريخ 2323-7-1ـ
صحيفة الشرق األوسط
https://aawsat.com/node/2186551
تـ استرجاع المعمومات بتاريخ 2323-7-1ـ
الطيطي ،محمد ( )2332الدراسات االجتماعية ،طبيعتيا ،أىدافيا ،طرائؽ تدريسيا .عماف،
األردف ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
قطاوي  ،محمد (  )2336طرؽ تدريس الدراسات االجتماعية ،عماف ،األردف :دار الفكر.
قنديؿ ،صادؽ و السوسي ،ماىر ( )2355أىمية معالجة الرسائؿ العممية لمقضايا المعاصرة.

بحث مقدـ لمؤتمر " الدراسات العميا ودورىا في خدمة المجتمع" المنعقد
بتاريخ  . 2355/3/51الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

المقاني  ،أحمد )2335( .خصائص معمـ المدرسة االلكترونية ،المؤتمر السنوي الثامف لمجمعية
المصرية لتكنولوجيا التعميـ ،المنعقد خبلؿ المدة مف .2335/53/05 -21
القاىرة.
المركز الوطني لموقاية مف األمراض – وقاية .رابط
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/generalinformation-ar/

تم استرجاع المعمومات بتاريخ 0202-6-5م
منظمة الصحة العالمية – المكتب اإلقميمي لشرؽ المتوسط.
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid19.html
تـ استرجاعو بتاريخ 2323/7/1
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و ازرة التعميـ  :وثيقة منيج الدراسات االجتماعية والوطنية لممرحمتيف االبتدائية والمتوسطة لمتعميـ
العاـ ،طبعة 5321_5326ىػ5
وزارة الصحة السعودية:
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Corona/
Pages/corona.aspx
تـ استرجاع المقاؿ بتاريخ 2323 /1 /03

ثانيا :المراجع األجنبية
Holmes, E. and etal (2020). Multidisciplinary Research Priorities for the
Covid-19 Pandemic: A Call for Action for Mental
Health Science. The Lancet Psychiatry. V. 7, Issue 6.
P547-560.
Worldmeters.inf. Retrieved in 23/8/2020
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