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 صدلتطامل

ىدفت الدراسة الحالية إلى  التعرف عمى أزمة فيروس كورونا المستجد وأىم 
تداعياتيا عمى المؤسسات التعميمية ،و مفيوم التباعد االجتماعي وأىم إجراءاتو وتأثيره 
عمى العممية التعميمية بكميات التربية في مصر، و أىم المتطمبات الالزمة لنجاح العممية 

كورونا  فيروسة أثناء التباعد االجتماعي بالمجتمع في ظل أزمة التعميمية بكميات التربي
المستجد ، والتعرف عمى  واقع تأثير التباعد االجتماعي عمى جوانب العممية التعميمية 
بكمية التربية بجامعة سوىاج  أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد ، وواقع توفر أىم 

ة بكمية التربية بجامعة سوىاج في ظل تأثير المتطمبات الالزمة لنجاح العممية التعميمي
التباعد االجتماعي أثناءأزمة فيروس كورونا المستجد، و وضع تصور مقترح إلنجاح 

 في ظل التباعد االجتماعي . في مصر  العممية التعميمية بكميات التربية 
تأثير التباعد االجتماعي عمى جوانب العممية  اقتصرت حدود الدراسة عمىو  

يمية بكميات التربية و أىم المتطمبات الالزمة لنجاح العممية التعميمية بيا في ظل تأثير التعم
تم تطبيق واقع ذلك عمى ولمتعرف ، التباعد االجتماعي أثناءأزمة فيروس كورونا المستجد

( 475بمغ عددىا )من طالب كمية التربية بجامعة سوىاج  ينةعمى عالدراسة الميدانية 
توصمت الدراسة ، و   ت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمياستخدمو ، طالباً 

 لعدة نتائج أىميا ما يمي:
جوانب العمميةة التعميميةة بكميةة التربيةة بجامعةة سةوىاج فةي ظةل تةأثير التباعةد تحقيق  تأثر -

 االجتماعي أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد بدرجة كبيرة ودرجة تحقةق تمةك الجوانةب كانةت
 ضعيفة.

بدرجةةة ضةةعيفة المتطمبةةات الالزمةةة لنجةةاح جوانةب العمميةةة التعميميةةة فةةي ظةةل التباعةةد  تةوفرت -
   االجتماعي أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد.

ًا مقترحةة تصةةوراً فةةي ضةةوء نتةةائج الدراسةةة النظريةةة ونتةةائج الدراسةةة الميدانيةةة تةةم وضةةع 
 في مصر في ظل التباعد االجتماعي.إلنجاح جوانب العممية التعميمية بكميات التربية 

        فيةروس كورونةا  كميةات التربيةة ، العمميةة التعميميةة، التباعد االجتمةاعي،الكممات المفتاحية : 
 .91-كوفيد المستجد
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Research title: 

The Effect of Social Distancing on Aspects of the Educational   

Process at the Faculties of Education during the Coronavirus - 

COVID-19 Crisis 

(Field Study at the Faculty of Education, Sohag University) 

 

Abstract 
The present study aims to explore the crisis of COVID-19 and 

identify its most significant implications for educational institutions. It defines 

the concept of social distancing, its procedures, and its impact on education at 

the faculties of education in Egypt. It also defines the requirements of 

successful education at the faculties of education under social distancing of 

COVID-19; identifies the impact of social distancing on education at the 

Faculty of Education, Sohag University under COVID-19; examines the reality 

of the available requirements of successful education at the Faculty of 

Education, Sohag University under social distancing of COVID-19. It makes a 

proposal for successful education at the faculties of education in Egypt under 

social distancing. 

The study was limited to the impact of social distancing on the 

aspects of education at the faculties of education and the requirements of 

successful education under the social distancing of COVID-19. To identify this 

reality, a field study was applied to a sample of (547) students at the Faculty of 

Education, Sohag University,The researcher adopted the analytical descriptive 

approach, The study concluded that 

- The impact of achieving the aspects of education at the Faculty of 

Education, Sohag University under the social distancing of COVID-19 

was low. 

- The availability of the requirements of successful education under the 

social distancing of COVID-19 was low. 

Based on the results of the theoretical and field study, a proposal was 

made for successful education at the faculties of education in Egypt under 

social distancing. 

key words: Social Distancing, Educational Process, Faculties of Education, 

Coronavirus - COVID-19   
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 مكدمة: 

فةي مدينةة ووىةان فةي  (Covid – 19) 91 –انتشر فيروس كورونا المستجد كوفيةد 
م بةةدأ ينتشةةر ويتفشةةى فةةي دول العةةالم 9191م ومةةع بدايةةة عةةام 9191فةةي نيايةةة عةةام  الصةةين

ماليةين البشكل كارثي ومتالحق وبدأ العالم يقف عاجزًا أما ىذا الفيروس المستجد الةذي أصةاب 
 الوفيات حول العالم.  وأسقط اآلالف منالعالم  أنحاءمن البشر في 
ف لدى المةواطنين فةي لالبيةة دول العةالم التةي اليمع والخو  تأثار  ةكبير الد اعداأل وىذه

انتشةةةار فيةةةروس كورونةةةا منظمةةةة الصةةةحة العالميةةةة  تامتةةةدت إلييةةةا عةةةدوى الفيةةةروس ووصةةةف
 المستجد بأنو جائحة عامة شممت لالبية دول العالم مسببة أزمة كبيرة بتمك الدول. 

لتباعةةةد ولجةةةأت لالبيةةةة دول العةةةالم )وفقةةةا لتوصةةةيات منظمةةةة الصةةةحة العالميةةةة( إلةةةى ا
االجتماعي من أجةل العمةل عمةى منةع العةدوى وتقميةل تفشةي الفيةروس بةين المةواطنين والحفةاظ 

 عمى صحتيم والبقاء عمى قيد الحياة. 
ومةةن إجةةراءات التباعةةد االجتمةةاعي إلةةالق جميةةع المؤسسةةات التعميميةةة مةةن مةةدارس 

وكةةل األمةاكن التةةي  قوامةةاكن التسةو وجامعةات باإلضةافة إللةةالق األمةاكن الترفيييةةة والمتنزىةات
 يتجمع بيا البشر بشكل كبير. 

بفةرض الجتماعية والثقافية والتعميميةة االقتصادية وا المجتمع وتضررت جميع قطاعات
التباعةةد االجتمةةاعي عمةةى المةةواطنين ولكةةن أكثةةر القطاعةةات تضةةررًا كةةان القطةةاع التعميمةةي حيةةث 

م 9191ألمقت المدارس والجامعات في دول العالم وأعمةى معةدل لةذلك كةان بدايةة شةير أبريةل 
( دولةة 915حيث بمغ عدد الدول التي ألمقت مؤسساتيا التعميمية بالكامل في جميةع أنحائيةا )

سبوع األول مةن أبريةل، تحقيًقةا لمتباعةد االجتمةاعي ، وكةان عةدد المعةزولين فةي منةازليم في األ
( مميةون 415والمتأثرون بإلالق المؤسسات التعميمية حةول العةالم فةي ذلةك التوقيةت مميةار و)

م(، وكةةان فةةرض 9191%( مةةن إجمةةالي الدارسةةين بالعةةالم، )اليونسةةكو، 19.9طالةةب بنسةةبة )
حقيق التباعد االجتمةاعي والحفةاظ عمةى صةحة الطةالب مةن العةدوى بةذلك لتالعزلة عمى الطالب 

 الفيروس المستجد الذي لم يكتشف لو عالج وال لقاح حتى اآلن. 
وكانت مصر من الدول التي نيجت ما أوصت بو منظمة الصحة العالمية وىو تحقيةق 

،  رىخةل الةدول األومةن ثةم ألمقةت المؤسسةات التعميميةة مثةالتباعد االجتماعي بةين المةواطنين 
وتم إلالق المدارس والجامعات في جميع أنحاء البالد بشكل كمي وبمغ عدد الطةالب المتةأثرون 
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مميةون طالًبةا ممةا  (99)أي أكثةر مةن ( طالًبةا 99.179.519بالتباعد االجتمةاعي فةي مصةر )
 م(. 9191كان لو أثر كبير عمى العممية التعميمية ليؤالء الطالب. )اليونسكو ، 

وزارة التربية والتعميم ووزارة التعميم العالي وبشكل سريع عمى ضةرورة إتمةام  سعتوقد 
عبةر اإلنترنةت والتواصةل مةع الطةالب المحجةوزين بالمنةازل حفاًظةا عمةى العام الدراسةي لمطةالب 

 يؤالء الطالب. العام الدراسي ل عاميم الدراسي وتحقيق الجدوى التعميمية من
أىةةةم مؤسسةةةات التعمةةةيم الجةةةامعي التةةةي تةةةأثرت بالتباعةةةد  وكانةةةت كميةةةات التربيةةةة مةةةن

االجتماعي وأثر ذلك بال شك عمى العممية التعميميةة بيةا، واتبعةت تمةك الكميةات التعمةيم عةن بعةد 
عبةر اإلنترنةت واسةتخدام صةيلة التعمةيم اإللكترونةةي مةن أجةل اسةتكمال المقةررات الدراسةية التةةي 

من التقدم العممةي والتكنولةوجي  كبيرواستفادت بشكل  بدأ تدريسيا في الفصل الدراسي الثاني ،
 وتوظيف تمك التكنولوجيا الحديثة من أجل إتمام الفصل الدراسي الثاني ليذا العام. 

حة كورونا وتداعياتيا منيةا دراسةات تناولةت تةأثيرات ئوتوجد عدة دراسات عن أزمة جا
منيةةا سمسةةمة إصةةدارات عةةن  فةةي المجتمةةع المختمفةةةوالنةةواحي أزمةةة الفيةةروس عمةةى الجوانةةب 

والتةةةي  تةةداعيات أزمةةةة فيةةةروس كورونةةةا عمةةةى المجتمةةع المصةةةري وخاصةةةة االقتصةةةاد المصةةةري 
م(، وقةد 9191منيةا : دراسةة عثمةان محمةد عثمةان )أصدرىا معيد التخطيط القومي بالقةاىرة و 

عةد كانت عن وباء فيروس كورونا وتبعاتو االقتصةادية فةي المجتمةع المصةري نظةرًا لفةرص التبا
لم بةةأثره، ودراسةةة االجتمةةاعي وحةةدوث أضةةرار اقتصةةادية ليةةر مسةةبوقة فةةي مصةةر، بةةل وفةةي العةةا

م(، وتناولةت تةأثير فيةروس كورونةا المسةتجد عمةى صةناعة تكنولوجيةا 9191عصام الجةوىري )
م( عةةةن البنيةةةة التحتيةةةة 9191بسةةةمة الحةةةداد، أحمةةةد زكةةةي ) ودراسةةةةالمعمومةةةات فةةةي مصةةةر، 

 التكنولوجية والتحول الرقمي وأدواره المستقبمية في التعميم في ظل جائحة كورونا. 
وتوجد عدة دراسات تناولت فيروس كورونا والتعميم من أىميةا دراسةة جمةال الدىشةان 

د أزمةة جائحةة كورونةا وجةاءت م( عن أىم التحديات التةي تواجةو التعمةيم العربةي مةا بعة9191)
م(، وأوضحت أىةم المشةكالت النفسةية المترتبةة 9191دراسة آمال الفقي ، ومحمد أبو الفتوح )
طةالب بالجامعةات وذلةك لةدى عينةة مةن ال (Covid-19)عمى جائحة فيروس كورونا المسةتجد 

 جر والمخاوف االجتماعية والوحدة النفسية. ضالمصرية ومنيا ال
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فكانةت عةن المعتقةدات واالتجاىةات نحةو المةريض  (9191ميمان يوسةف)دراسة سة أما
المصةةةاب بفيةةةروس كورونةةةا ، وذلةةةك لةةةدى عينةةةات مةةةن أفةةةراد الشةةةعب المصةةةري، ووجةةةد أن تمةةةك 

الةةذكوروالعمر لصةةال  األكبةةر  االتجاىةةات نحةةو المةةريض المصةةاب ترجةةع لكةةل مةةن النةةوع لصةةال 
مكان االقامة وقدم الباحث في نيايةة دراسةتو   ل، وال توجد فروق حول تمك االتجاىات لصاسًنا

 عدة توصيات ومقترحات .
يةا بوضةع نظريةة تربويةة جديةدة حيث قام فيم( 9191وجاءت دراسة محمد محروس )
داخةةةل المؤسسةةات التعميميةةةة، وجةةةاءت  (Covid-19)معاصةةرة إلدارة جائحةةةة فيةةروس كورونةةةا 

بعةد ورىانةات اإلصةالح التعميمةي م( ودرست آليات التدريس عةن 9191دراسة فضيمة لكزولي )
 .(91–كوفيد)في ظل جائحة 

وتوجد عدة دراسات أجنبية أجريت عن تداعيات أزمة فيروس كورونا عمى التعميم   
وىي في والية )كاليفورنيا(  (Gardmer, L. , 2020)دساعخ الجامعي بعدة دول منيا 

وعن كيفية التدريس أثناء فيروس كورونا المستجد وتداعياتو  بالواليات المتحدة األمريكية 
،  في المستقبل وأىم معوقاتو ومتطمباتوجامعة )سانتا كالر( ب عمى  العممية التعميمية 

ىذه الدراسة عن تجربة كيفية استكمال ٚ (Theoret, C. & Ming, X,  2020)دساعخ ٚ
عام الدراسي في ظل أزمة فيروس كورونا طالب الطب والجراحة لمقرراتيم الدراسية ليذا ال

 المستجد وتم ذلك عن طريق التعمم اليجين )الخميط(. 
)المممكةة المتحةدة( عةن ٟٚ٘ رّذ فٟ  (Hall, S. & Border, S.,  2020)دساعخ أِب  

تأثير أزمة فيروس كورونةا ليةر المسةبوقة عمةى تةدريس عمةم التشةري  ، حيةث تةم نقةل أنشةطة 
كامل لمتعمم عن بعةد لمحفةاظ عمةى العةام الدراسةي حيةث  ات، وأصب  نموذجً التدريس عبر اإلنترن

 .  تم توسيع عرض الموارد التعميمية عن طريق التكنولوجيا الحديثة
عن كيف تمت  ٟٚ٘  (Kanmounye, M.D. & Esene, I. N.,  2020)دساعخ ٚ 

العممية التعميمية لمقررات تعميم جراحة األعصاب في أفريقيا في ظل جائحة كورونا، حيث لم 
تمر عممية تعمم جراحة األعصاب بوقت صعب مثل ذلك ، وكان البد من مواجية الواقع الجديد 

لمستجد، واالنصياع لمقواعد الداعية لمتباعد االجتماعي لتقميل خطر اإلصابة بفيروس كورونا ا
 وقدم ىذا الحدث فرصة تعميمية مبتكرة لمتعميم عبر اإلنترنت. 
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وىي كانت عن تصميم منيج تدريب عممي  (Pollom, E. et al., 2020)دساعخ ٚ 
إفتراضي لدراسة مقررات عالج األورام باإلشعاع، وتم متابعة المحاضرات والمحادثات عبر 

االفتراضي حاًل وخياًرا لزيادة إمكانية الوصول وبالتالي كان التدريب ،  (Zoom)تطبيق زووم 
 لمطالب. 
قد حاولت الجامعة الوطنية األكاديمية في )الواليةات  (Smalls, D., 2020)دساعخ   ٚفٟ

المتحدة األمريكية( التحول إلى التعميم عن بعد بسبب ظيور فيروس كورونا المستجد والتباعةد 
ول بةدون االسةتعداد لةو ، وكةان ذلةك يتطمةب تةدريب االجتماعي ولمق الجامعات ، وتم ذلك التح

الطالب وأعضاء ىيئةة التةدريس ومزيةد مةن التمويةل المةادي بسةبب سةوء أحةوال بعةض الطةالب 
 المادية.
وىي دراسة أجريت في )سينلافورة(  حيث  (Srinivasan, D.K., 2020)دساعخ  ٚ

ستخدام تكنولوجيا في تدريس بسبب أزمة فيروس كورونا تم التوجو إلى التعمم اإللكتروني وا
وتم بيا التعرف عمى المعوقات التي واجيت الطالب ، ووجد أن ، األولى الطب لمطالب بالفرقة

  وأيضا العيوب .لمتعميم اإللكتروني العديد من المميزات واإليجابيات 

وىي عن اضطراب التعميم التشريحي في  (Pather, N. et al., 2020)دساعخ  ٚ
لالق  )أستراليا( و)نيوزيمندا( بسبب االستجابة لتأثير فيروس كورونا والتباعد االجتماعي وا 
دارة الخدمات الموجستية وتقديم المساعدة في  الجامعات وتصرفت الجامعات في توفير وا 

 التحول لمتعميم عن بعد. 
يي عن تعميم الطب لمطالب ف (Moszkowicz, D. et al., 2020, 1 - 2)دساعخ  أِب 

المحظورين بسبب فيروس كورونا المستجد بسبب إلالق الجامعات والكميات وتوقفت الدراسة 
فترة ثم اتخذت تدابير عاجمة لتوفير تعميم بطريقة بسيطة ومجانية لمطالب في منازليم 

 إلنقاذ العام الجامعي لمطالب. (Google Hangouts)باستخدام الفيديو 
درست ما تم بالجامعات في )فيتنام( بعد فقد  (Trung, T. et al. , 2020)دساعخ  ٚ

لالق الجامعات والكميات بعد انتشار )كوفيد ( وتم أخذ رأي 91–فرض التباعد االجتماعي وا 
امل المؤثرة عمى (، وأىم العو 91–الطالب حول عادات التعميم عبر اإلنترنت أثناء أزمة )كوفيد

 التعميم الذاتي عبر اإلنترنت لدى الطالب. 
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وىي دراسة عن عدم المساواة  (Manamee, B. T.et al., 2020)دساعخ  ٚعبءد   
الرقمية بين الريف والحضر وأىم معوقات التعميم عن بعد في الجامعات )األمريكية( المختمفة 

فجوة الرقمية تفاقمت حدتيا وآثارىا أثناء خاصة التي يقع في نطاقيا مناطق ريفية، وتمك ال
  (.91–أزمة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

بعد أن قد أجريت في )سنلافورة(   (Kanneganti, A., et al., 2020)دساعخ ٚ
فرضت التباعد االجتماعي واإلبعاد الجسدي وحدثت أضرار في مجال التعميم الجامعي في 
)سنلافورة( في مجال تعميم طب النساء والتوليد فإن الدولة انتقمت إلى التعميم االفتراضي ولكن 

 توجد تحديات تحد من حماس المعمم والمتعمم لمتعميم عبر اإلنترنت. 
وىي عن استخدام الفيديو النشط في التعمم عن   (Lipomi, D. J., 2020)دساعخ  ٚ

إنتاج الفيديو  وبعد ، حيث تسبب فيروس كورونا المستجد في التحرك نحو التعميم عن بعد 
 ،أداة جيدة لمتعميم عن بعد كحل لبث المحاضرات والتعمم النشط عن طريق الفيديو ألنو الحي
عن التعمم عبر اإلنترنت في التعميم العالي في وىي دراسة  (Bao,W., 2020)دساعخ  أِب 

(، ودرست حالة التعميم عبر اإلنترنت بجامعة )بكين( في الصين وتم عرض 91–زمن )كوفيد
 االستراتيجيات التعميمية لتمخيص الخبرة الحالية في التدريس عبر اإلنترنت في جامعة )بكين(. 

 (Swot)ن استخدام أسموب وىي ع (Longhurst, G. J. et al., 2020)دساعخ ٚ 
وتحميل نقاط القوة والضعف والفرص والتيديدات وذلك لتطوير موارد جديدة لمتعمم عبر 
اإلنترنت لتعمم التشري  في )المممكة المتحدة( وجميورية )إيرلندا( استجابة لتأثير وباء 

 أكممو.( وتطبيق إجراء التباعد االجتماعي التي أثرت عمى التعميم العالي ب91–)كوفيد
وما تبعيا من تباعد يتض  من الدراسات السابقة االىتمام بأزمة جائحة كورونا 

العممية التعميمية في الجامعات والكميات المختمفة عمى المجتمع بصفة عامة وعمى اجتماعي 
بكميات  ال توجد دراسة تناولت تأثير التباعد االجتماعي عمى العممية التعميمية بيا ، ولكن

أثناء أزمة  االجتماعي التباعدالتربية بصفة خاصة، لذلك سوف تقوم الباحثة بدراسة تأثير 
عمى العممية التعميمية بكميات التربية ومدى توفر المتطمبات الالزمة  فيروس كورونا المستجد

 لنجاح العممية التعميمية بيا. 
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 مػهلة الدزاضة: 

حةدوث لأثر التباعد االجتماعي عمى التعميم الجامعي في مصةر بكةل مؤسسةاتو خاصةة 
أزمةةة جائحةةة كورونةةا بشةةكل مفةةاجيء وعمةةى لفمةةة مةةن الةةزمن، حيةةث اعتةةاد التعمةةيم الجةةامعي 

لتباعةد االجتمةاعي المصري عمى إتمام العممية التعميمية بشكل تقميدي، ونظرًا لحدوث إجراءات ا
كميات التعمةيم الجةامعي بةذلك وبصةفة خاصةة كميةات التربيةة  تتأثر ، و  تالكمياولمق الجامعات و 

المنوطة بإعداد المعممين الذين سوف يعممون بةالتعميم قبةل الجةامعي بجميةع مراحمةو بدايةة مةن 
 .رياض األطفال والتعميم األساسي والتعميم الثانوي العام والثانوي الفني

في الدراسات األجنبية بدراسة تأثير أزمة فيروس  كبيروبالرلم من وجود اىتمام 
( وما تبعيا من تباعد اجتماعي ، ولكن ال توجد دراسات تناولت 91-كورونا الستجد )كوفيد
عمى حد عمم الباحثة سوى دراسة فاطمة الزىراء محمود في مصر التباعد االجتماعي 

الفمسفي مفيوم  التباعد م( عن التباعد االجتماعي وتناولت بالدراسة والتحميل 9191)
( المستجد 91-االجتماعي وبعض المفاىيم المرتبطة بو وأىم آثاره التربوية في زمن )كوفيد 

ووضعت مجموعة سيناريوىات لكيفية التعامل والتعايش مع المجتمع ومع البيئة المحيطة من 
 ورونا. أجل البقاء وممارسة سموكيات معاصرة سوف تستخدم في العالم كمو بعد أزمة ك

تض  من الدراسات السابقة وجود اىتمام عالمي بدراسة تةأثير أزمةة فيةروس كورونةا وأ
( ومةةا تبعةةو مةةن تباعةةد اجتمةةاعي عمةةى العمميةةة التعميميةةة فةةي الجامعةةات 91-السةةتجد )كوفيةةد

والكميةةات المختمفةةة بيةةا ، ولكةةن ال توجةةد دراسةةة تناولةةت تةةأثير التباعةةد االجتمةةاعي عمةةى العمميةةة 
بالتةالي جةاءت ، فةي الجامعةات المصةرية بصةفة عامةة وبكميةات التربيةة بصةفة خاصةة التعميمية

أزمة جائحةة كورونةا  أثناء فرضوتم تأثير التباعد االجتماعي الذي  دراسة واقعالدراسة الحالية ل
عمى العممية التعميمية بكميات التربية وكذلك التعرف عمى مدى تةوفر المتطمبةات الالزمةة لنجةاح 

 لتعميمية بيا في ظل أزمة كورونا. العممية ا
 تطاؤالت الدزاضة: 

 تتحدد مشكمة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 أزمة فيروس كورونا المستجد؟أثناء. ما مفيوم التباعد االجتماعي ؟ وما أىم إجراءاتو 9
أزمةةة  أثنةةاءالعمميةةة التعميميةةة بكميةةات التربيةةة جوانةةب . مةةا تةةأثير التباعةةد االجتمةةاعي عمةةى 9

 فيروس كورونا المستجد؟ 
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. مةةةا أىةةةم المتطمبةةةات الالزمةةةة لنجةةةاح العمميةةةة التعميميةةةة بكميةةةات التربيةةةة فةةةي ظةةةل التباعةةةد 9
 أزمة فيروس كورونا المستجد؟ أثناء االجتماعي 

كميةةة التربيةةة بجامعةةة العمميةةة التعميميةةة بجوانةةب . مةةا واقةةع تةةأثير التباعةةد االجتمةةاعي عمةةى 5
 أزمة فيروس كورونا المستجد؟  أثناءسوىاج 

. ما واقع المتطمبات الالزمة لنجاح العمميةة التعميميةة بكميةة التربيةة بجامعةة سةوىاج فةي ظةل 4
 أزمة فيروس كورونا المستجد؟  أثناءالتباعد االجتماعي 

تأثير ظل  مصر في العممية التعميمية بكميات التربية في جوانب إلنجاح. ما التصور المقترح 9
 ؟ التباعد االجتماعي

 أٍداف الدزاضة: 

 استيدفت الدراسة الحالية التعرف عمى:
 . نشأة أزمة فيروس كورونا المستجد وأىم تداعياتيا عمى المؤسسات التعميمية. 9
العممية التعميمية بكميات  بجوان . مفيوم التباعد االجتماعي وأىم إجراءاتو وتأثيره عمى9

 التربية في مصر.
قيةود التباعةد  فةي ظةلالعممية التعميمية بكميات التربية جوانب . أىم المتطمبات الالزمة لنجاح 9

 .  أزمة جائحة كورونا المستجدأثناء  االجتماعي بالمجتمع
جامعةة سةوىاج  بالتربيةة  العمميةة التعميميةة بكميةة جوانب ماعي عمى. واقع تأثير التباعد االجت5

 أزمة فيروس كورونا المستجد. أثناء
العممية التعميمية بكمية التربية بجامعة سةوىاج ومةدى جوانب . أىم المتطمبات الالزمة لنجاح 4

 أزمة فيروس كورونا المستجد. أثناءتوفرىا في ظل تأثير التباعد االجتماعي 
 فةةي ظةةلفةةي مصةةر  العمميةةة التعميميةةة بكميةةات التربيةةة جوانةةب . وضةةع تصةةور مقتةةرح إلنجةةاح 9

 .  نموذجاً  التباعد االجتماعي وأزمة فيروس كورونا المستجد تأثير
 أٍنية الدزاضة: 

موضةةوع لايةةة فةةي األىميةةة وىةةو تةةأثير التباعةةد  تياترجةةع أىميةةة الدراسةةة إلةةى دراسةة
االجتماعي الذي فرضتو أزمة جائحةة فيةروس كورونةا المسةتجد عمةى العمميةة التعميميةة بكميةات 
التربية وأىم المتطمبات الالزمة لنجاح تمك الكميات في إعداد المعممين عمى أكمل وجةو، ويمكةن 

   تمخيص أىمية الدراسة الحالية في النقاط التالية:
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–Covid)من الناحية النظرية في التعريف بأزمةة فيةروس كورونةا المسةتجدالدراسة . تفيد 9

وتةةةداعياتيا عمةةةى المجتمةةةع، والتعريةةةف بمفيةةةوم التباعةةةد االجتمةةةاعي وأىةةةم  اةيتةةةونشأ (19
 .أزمة فيروس كورونا أثناءإجراءاتو وتدابيره 

العممية  جوانب االجتماعي عمى. تفيد في تعريف العاممين بكميات التربية بتأثير التباعد 9
 التعميمية بيا.

جوانب . تعريف المسئولين وأصحاب القرار بكميات التربية بأىم المتطمبات الالزمة لنجاح 9
العممية التعميمية بكميات التربية في ظل التباعد االجتماعي وأزمة فيروس كورونا 

 ل عمى توفيرىا. ممن أجل العالمستجد 
التدريس بكميات التربية وكذلك الطالب بأىم الميةارات التةي يجةب أن  . تعريف أعضاء ىيئة5

وخاصةةة  تتةوفر لةدييم مةةن أجةل مواجيةةة تةأثير التباعةد االجتمةةاعي عمةى العمميةةة التعميميةة
 .  عند تطبيق التعميم عن بعد

 امقترًحة اتصةورً كميةات التربيةة ووكالئيةا ب. تقدم الدراسة الحالية لرؤساء الجامعات والعمداء 4
 إجةةراءاتفةةي ظةةل بكميةةات التربيةةة العمميةةة التعميميةةة جوانةةب يعمةةل عنةةد تنفيةةذه عمةةى نجةةاح 

 .  في المستقبل وقيود التباعد االجتماعي
بعةد تخرجةو مةن مواجيةة عمى النجاح في إعداد معمم يستطيع  ةتفيد الدراسة في المساعد. 9

الجةامعي وذلةك لتعممةو ذلةك تأثير التباعد االجتمةاعي عمةى العمميةة التعميميةة بةالتعميم قبةل 
 بكميات التربية.
 حدود الدزاضة: 

اقتصرت الدراسةة عمةى التعةرف عمةى تةأثير التباعةد االجتمةاعي عمةى العمميةة التعميميةة 
لةدى طةالب كميةةات التربيةة وأىةةم المتطمبةات الالزمةةة لنجةاح العمميةةة التعميميةة بكميةةة التربيةة فةةي 

سةةتبانة ة بتطبيةةق إالميدانيةة دراسةةةال تا ، وتمةةوأزمةةة فيةةروس كورونةةظةةل التباعةةد االجتمةةاعي 
إلكترونية عمى عينة من طةالب كميةة التربيةة بجامعةة سةوىاج لمتعةرف عمةى واقةع تةأثير التباعةد 
االجتماعي عمى العممية التعميمية ومدى توفر المتطمبةات الالزمةة لنجةاح العمميةة التعميميةة فةي 

 تجد ، وتم التطبيةق الميةداني لتمةك االسةتبانةظل التباعد االجتماعي وأزمة فيروس كورونا المس
 .  م99/5/9191م وحتى 7/9191/ 94في الفترة من  اإللكترونية
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 ميَج الدزاضة: 

اسةةتخدمت الباحثةةة المةةنيج الوصةةفي التحميمةةي وذلةةك لمتعةةرف عمةةى واقةةع تةةأثير التباعةةد 
جامعة سوىاج ومدى تةوفر المتطمبةات الالزمةة باالجتماعي عمى العممية التعميمية بكمية التربية 

 مناىج البحث لذلك. لنجاحيا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك ألنو أنسب 
حةدث بالكميةة طةوال فتةرة الفصةل ومةا  الواقةع معايشةةو مالحظةة واستفادت الباحثة مةن 

وردود الطةةالب  حةةدث عمةةى الموقةةع الرسةةمي لكميةةة التربيةةة بجامعةةة سةةوىاجماو  ،الدراسةةي الثةةاني
 م. 9191/9191حول ذلك الواقع طوال الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 

 أدوات الدزاضة: 

 استخدمت الباحثة األدوات التالية: إلتمام الدراسة 
 (Google Drive). اسةتبانة إلكترونيةة تةم إعةدادىا باالسةتعانة بأحةد نمةاذج جوجةل دريةف 9

عمةةى واقةةع تةةأثير التباعةةد االجتمةةاعي عمةةى العمميةةة التعميميةةة ولمتعةةرف عمةةى  وذلةةك لمتعةةرف
بكميةة التربيةة فةي ظةل أزمةة فيةروس العمميةة التعميميةة مدى توفر المتطمبات الالزمة لنجةاح 

 كورونا المستجد. 
واقةع تةأثير  المقابمة ليةر المقننةة مةع الطةالب واعضةاء ىيئةة التةدريس لمتعةرف. تم استخدام 9

د االجتمةةاعي عمةةى العمميةةة التعميميةةة بكميةةة التربيةةة بجامعةةة سةةوىاج وردود الطةةالب التباعةة
نيايةة العةام الدراسةي  م وحتى نيايةة9191المعاش بداية من شير مارس حول ذلك الواقع 

 .  أي بنياية اختبارات الفرقة الرابعة في كمية التربية بجامعة سوىاج
 عيية الدزاضة: 

وذلةةك عةةن طريةةق تطبيةةق  بجامعةةة سةةوىاج كميةةة التربيةةةالميدانيةةة بتطبيةةق الدراسةةة تةةم 
 عمةى جميةع الفةرق الدراسةية بيةا ، استبانة إلكترونية عمى طالب كميةة التربيةة بجامعةة سةوىاج

كةذلك و ، الكميةة جروبةات الفةرق الدراسةية ب قةع اعمى مو االستبانة اإللكترونية وذلك بوضع رابط 
التربيةةة بسةةوىاج بعةةد أخةةذ الموافقةةة الرسةةمية لةةذلك، وبمةةغ عةةدد موقةةع اتحةةاد طةةالب كميةةة عمةةى 

 ( استبانة. 475اإلجابة عمييا ) االستبانات الصحيحة التي تمت
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 مصطلخات الدزاضة: 

 : Social Distancing * التباعد االجتناعي

تعرف الدارسة الحالية التباعد االجتماعي إجرائًيا بأنةو إجةراء احتةرازي اتخذتةو الشةعوب 
المختمفة بدعوة من منظمة الصحة العالمية من أجةل تقميةل العةدوى بفيةروس كورونةا المسةتجد 
وتقميل العدوى بو بين البشر، وتضةمن ذلةك لمةق الحةدود والمطةارات والمةدارس والجامعةات وتةم 

بيةةنيم فةةي أمةةاكن تجمعيةةم الفاصةةمة اك بةةين البشةةر وزيةةادة المسةةافات االجتماعيةةة تقميةةل االحتكةة
 المختمفة بما فييا أماكن العمل. 

 Educational process :العنلية التعلينية* 

تعرف الدارسة الحالية العممية التعميمية إجرائًيا بأنيا ىي كل ما تقوم المؤسسة 
العمميات التعميمية من إكساب الطالب المعارف والمعمومات والميارات واالتجاىات من خالل 

دارة ناجحة وتنتيي  التدريسية والتدريبية وممارسة األنشطة الطالبية المختمفة تحت قيادة وا 
 التقويم المتعددة. أساليب بتحقيق أىدافيا وتقويميا من خالل تمك العممية 

 : (Covid–19)فريوع نوزوىا املطتجد* 

بأنةو ففيةروس مةن الفيروسةات إجرائًيةا  تعرف الدراسة الحالية فيروس كورونةا المسةتجد
التاجيةةة ويتسةةبب فةةي مةةرض البشةةر وانتشةةار العةةدوى بيةةنيم بشةةكل سةةريع وحتةةى اآلن لةةم يةةتم 
اكتشاف مصل لموقاية منو، أو دواء لمعالج منو مما تسبب في وجود حالةة مةن الخةوف واليمةع 

 في أنحاء العالم بسبب ارتفاع أعداد اإلصابات والوفيات الناتجة عنو. 
 ليظسياإلطاز ا

 :(Covid–19)أوال: التباعد االجتناعي يف ظل أشمة فريوع نوزوىا املطتجد 

تناول مفيوم أزمةة فيةروس كورونةا ونشةأتو وتداعياتةو ، تم في ىذا الجزء من الدراسة 
 والتباعد االجتماعي وأىم إجراءاتو المتبعة. 
 :(Covid-19) )أ( مفَوو وىػأة أشمة فريوع نوزوىا املطتجد

سةبب المةرض ىةي فصةيمة كبيةرة مةن الفيروسةات التةي تالمستجد يتبةع فيروس كورونا 
لإلنسان والحيوان وتوجد منيا عدة أنواع وتسبب لمبشر عدوى الجياز التنفسي التي تتةراوح مةا 
بةةين نةةزالت البةةرد الشةةائعة إلةةى األمةةراض األشةةد خطةةرًا مثةةل متالزمةةة الشةةرق األوسةةط التنفسةةية، 



 م0201( 38) -1ج-مارسعدد                                    ...             " Covid 19"  كورونا  أزمة جائحة 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 20 - 

)سةارس( ويسةبب فيةروس كورونةا المكتشةف مةؤخرًا مةرض فيةروس  الوخيمةةوالمتالزمة الحةادة 
 (.9191. )منظمة الصحة العالمية ، ( 91-كوفيد)كورونا المستجد 

ىةةو مةةرض معةةد يسةةببو فيةةروس كورونةةا  (Covid-19) 91-مةةرض كوفيةةد بالتةةالي و 
 91 –ومصةةةطم  كوفيةةةد ( ،9191نظمةةةة الصةةةحة العالميةةةة، مةةةؤخرًا )المسةةةتجد( )مالمكتشةةةف 

(Covid-19)  ىو اختصار لمكممات التالية وذلك كما تطرحيا منظمة الصحة العالميةة: )محمةد
 (.  9، 9191خشبة، 

Co اختصار لكممة كورونا :(Corona). 
Vi اختصار لكممة فيروس :(Virus). 
D اختصار لكممة مرض :(Disease). 

 وىو عام ظيور المرض. (2019): اختصار لعام 19
م فةةي مدينةةة 9191فةةي ديسةةمبر عةام  (Covid-19)ونشةأ فيةةروس كورونةةا المسةتجد 

 الصينية، ثم انتشر بسرعة فائقة إلى بقية دول العالم األخرى.  (ووىان)
وبعةةد انتشةةار وتفشةةي فيةةروس كورونةةا المسةةتجد خةةارج الصةةين وانتشةةاره فةةي أكثةةر مةةن 

 99قةارات العةالم ، فقةد صةنفتو منظمةة الصةحة العالميةة فةي  ثةالثفةي قارتين بل تقريًبا انتشر 
ألنةةو ىةاجم العةةالم  (Global Pandemic)م بأنةةو أصةب  جائحةةة عالميةة 9191مةارس عةام 

(،)محمةد 574، 9191،)محمةد محةروس، م(9191بشكل سريع. )منظمة الصةحة العالميةة ، 
 (.  5، 9191خشبة، 

فةةي جميةةع قةةارات العةةالم وبملةةت وفةةي شةةير أبريةةل انتشةةر فيةةروس كورونةةا المسةةتجد 
م، ألنةةو انتشةةر فةةي جميةةع قةةارات 9191تداعياتةةو المروعةةة مبمًلةةا عظيًمةةا فةةي شةةير أبريةةل عةةام 

 (WHO, 2020)العالم ما عدا القارة القطبية الجنوبية. 
ووصةةل فةةي بدايةةة  ولقةةد تزايةةدت أعةةداد اإلصةةابات وأعةةداد الوفيةةات حةةول دول العةةالم  

إحصةةائيات ، 9191رئاسةةة مجمةةس الةةوزراء، :(ا يمةةي م إلةةى مةة9191-5-4شةةير ألسةةطس 
 (الوضع الحالي لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر مقارنة بالعالم

 نسمة  (95997949) إجمالي عدد اإلصابات في العالم  بمغ -
 نسمة (719997)     العالم فيبمغ إجمالي عدد الوفيات  -
 نسمة  (15749) إجمالي عدد اإلصابات في مصر بمغ -
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 نسمة  (5199إجمالي عدد الوفيات في مصر) بمغ -
عةةاجزًا أمةةام ىةةذا الفيةةروس وقةةف وبةةالرلم مةةن التقةةدم العممةةي والتكنولةةوجي لكةةن العةةالم 

رى بالعين المجردة وأصاب العةالم حالةة مةن اليمةع والخةوف والقمةق بسةبب عةدم وجةود الذي ال يُ 
العةالم بسةبب فيةروس كورونةا  مصل لموقاية أو دواء لمعالج منو، ومن ثم تم وصف ما يمةر بةو

، واألزمةةة ىةةي نقطةةة تحةةول وحالةةة متةةوترة لالنتقةةال ،  Crisisباألزمةةة  Covid-19المسةةتجد 
وضع أو فترة حرجة وخطرة وحالة تطورية يحدث فييا انفصام يعمةن االنتقةال الحتمةي إلةى  وىي

 (.  9195،  المرعولمحمد حالة أخرى. )
ىةةةي تمةةةك المحظةةةة الحاسةةةمة والحرجةةةة التةةةي يتحةةةدد بأنيةةةا ( Crisis) وتعريةةةف األزمةةةة

بموجبيا المصير إما بالتطور نحو األفضل أو بالتراجع نحو األسوأ ، وبالتالي فيي حالة تةوتر، 
نيةةا عقةةدة تخةةاذ قةةرار سةةيؤثر عمةةى مختمةةف الكيانةةات التةةي تتعمةةاونقطةةة تحةةول تتطمةةب  ق بيةةا، وا 

 (.55-57، 9191عبيد، حل أو تؤدي إلى انفجارىا.)مالي ن تُ مصيرية ، إما أ
فيروس كورونا المستجد أزمةة فيةروس كورونةا المسةتجد ، انتشار مق عمى ومن ثم أطُ 

والةةذي  (القةةاىرة)وبعةةض الييئةةات اكتفةةت بتسةةميتيا باألزمةةة مثةةل المعيةةد القةةومي لمتخطةةيط فةةي 
 أصدر عدة إصدارات وسميت سمسمة إصدارات األزمة. 

وقد فرضت أزمة فيروس كورونا التباعد االجتماعي كضرورة يجب تنفيذىا بةدعوة مةن 
 منظمة الصحة العالمية واتخاذ التدابير لذلك وسيتم توضي  ذلك بالجزء التالي من الدراسة. 

 :(Covid-19) )ب( التباعد االجتناعي وأٍه إجساءاتُ يف ظل أشمة فريوع نوزوىا املطتجد

 :(Social Distansing) جتناعيمفَوو التباعد اال* 

م مةةع تحةةذيرات 9117بةةدأ مفيةةوم التباعةةد االجتمةةاعي فةةي االنتشةةار بدايةةة مةةن عةةام 
منظمة الصحة العالمية بخطورة االقتراب من أماكن انتشار األوبئة في العديد من الدول بل فةي 
العةةةالم بأكممةةةو، وذلةةةك لمحةةةد مةةةن انتشةةةار األمةةةراض واألوبئةةةة والحفةةةاظ عمةةةى الصةةةحة والسةةةالمة 

 (.5، 9191)فاطمة الزىراء محمود،  ، (WHO, 2007)البشرية 
ومفيوم التباعد االجتماعي من حيث النشأة فيو مفيةوم نشةأ وطبةق مةن أيةام صةحابة 

ٓد َص٠أننذ  رسةةول ا) )صةةمى ا) عميةةو وسةةمم(  خَ ثأنن َِ ٓأ أََعننب َػنن إَذا سةةِمُعُتُم :" َقةةالَ  ملسو هيلع هللا ىلصعةةِن الِنِبةةي   َٚ
َذا وَقةةةة  فَع ِبةةةةَأُرٍض، َوَأُنةةةةُتُم ِفيَيةةةةا، َفةةةةاَل َتُخُرُجةةةةوا ِمُنَيةةةةاالِطةةةةاُعوَن ِبةةةةَأُرٍض، َفةةةةاَل تَةةةةُدُخُموَىا، َوا 

وطبق ذلك عمر بن الخطةاب أميةر المةؤمنين أيةام انتشةار  )4795)البخاري،د.ت،رقم الحديث 
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مةةرض الطةةاعون فةةي بةةالد الشةةام، ويعنةةي ذلةةك إذا انتشةةر الوبةةاء فةةي بمةةد فةةال تخرجةةوا منةةو وال 
تةةةدخموه وذلةةةك تطبيةةةق عممةةةي لمفيةةةوم التباعةةةد االجتمةةةاعي عنةةةدما تنتشةةةر األوبئةةةة واألمةةةراض 

 المعدية. 
مراض كان البد مةن تعمةيم ذلةك عمةى مسةتوى ولكن مع تزايد وتكرار انتشار األوبئة واأل

جميةةةع دول العةةةالم وسةةةمي ذلةةةك بالتباعةةةد االجتمةةةاعي منًعةةةا النتشةةةار األمةةةراض بةةةين األفةةةراد أو 
 .(Covid-19)تقميصيا عمى األقل ومع ظيور فيروس كورونا المستجد 

نادت منظمة الصةحة العالميةة بتطبيةق التباعةد االجتمةاعي مةن أجةل السةالمة والوقايةة 
 تفشي الفيروس بين البشر أو تقميل العدوى بو.  من

 وبالتةةةالي ظيةةةر التباعةةةد االجتمةةةاعي كةةةإجراء احتةةةرازي الحتةةةواء أزمةةةة فيةةةروس كورونةةةا 
واليدف منو تقميةل االحتكةاك بةين البشةر لمنةع العةدوى بةذلك الفيةروس  (Covid-19)المستجد 

 وتقميل انتشاره ألقصى درجة ممكنة.
 عي:* إجساءات التباعد االجتنا

لكةةةي يةةةتم تحقيةةةق التباعةةةد االجتمةةةاعي بشةةةكل صةةةحي  البةةةد مةةةن إتبةةةاع مجموعةةةة مةةةن 
اإلجةةةراءات التةةةي يجةةةب أن تقةةةوم بيةةةا المجتمعةةةات وقةةةد حةةةددتيا منظمةةةة الصةةةحة العالميةةةة فةةةي 
اإلجراءات االحترازيةة لمحفةاظ عمةى الشةعوب مثةل لمةق المةدارس والجامعةات ، وتقميةل االحتكةاك 

الجتماعيةةة بةةين البشةةر فةةي أمةةاكن العمةةل وفةةي األمةةاكن المعتةةاد بةةين البشةةر وزيةةادة المسةةافات ا
حالل االتصاالت الياتفية محل ذلةك، وليرىةا  رؤية البشر بيا ومنع احتكاك البشر وجًيا لوجو وا 

، )فاطمةة الزىةراء  (WHO, 2007)من اإلجراءات التي تكفل حماية المواطنين داخل كل دولة 
 (.4 – 5، 9191محمود، 

(، أن التباعةةد االجتمةةاعي ىةةو نمةةط مةةن أنمةةاط 9191زىةةراء محمةةود )وتةةرى فاطمةةة ال
اإلجراءات االحترازية التي تتبعيا الدول من أجل الحفاظ عمى الصحة العامة والحيةاة لممةواطنين 
، وأضحى التباعد االجتماعي مفيوم إيجابي يشتمل عمى االحتواء ال االستبعاد، ولكةن االحتةواء 

 9191قيد الحياة من األزمات الطبيعيةة. )فاطمةة الزىةراء محمةود، لألزمة من أجل البقاء عمى 
 ،94.) 
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تةةم تطبيةةق التباعةةد االجتمةةاعي  (Covid-19)ومةةع تفشةةي فيةةروس كورونةةا المسةةتجد 
بشةةكل حةةازم بلةةض النظةةر عةةن الخسةةائر االقتصةةادية واالجتماعيةةة التةةي تترتةةب عمةةى ذلةةك، لكةةن 

 الجتماعي في الدول المختمفة في العالم. سالمة البشر أصبحت ىي المكسب الوحيد لمتباعد ا
ومن أوائل الدول التي طبقت التباعد االجتماعي وبنجاح منقطع النظير ىي دولة 
الصين وقد أشادت بذلك منظمة الصحة العالمية، ومن التدابير الصارمة التي اتخذتيا الصين 

م، إلالق المدن حدودىا مع الدول ومنع السفر والتنقل حتى 9191في نياية شير يناير عام 
الحظر المنزلي اإلجباري لممواطنين الصينيين، وكانت تمك التدابير فعالة بين المدن الداخمية و 

 , WHO, 2020)أدت إلى انخفاض لحاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين. 

17) 

وقةةد اتخةةذت إيطاليةةا تةةدابير مماثمةةة لمتباعةةد االجتمةةاعي لمتخفيةةف مةةن آثةةار فيةةروس 
م، وأصةةدرت مرسةةوم تمتةةو عةةدة مراسةةيم أكثةةر 9191كورونةةا المسةةتجد فةةي شةةير فبرايةةر عةةام 

تفصياًل كميةا تيةدف إلةى وضةع إجةراءات احترازيةة لمتباعةد االجتمةاعي الحتةواء فيةروس كورونةا 
 (.915، 9191الذي أودى بحياة اآلالف من المواطنين اإليطاليين )السيد محمد، 

ثةةم بعةةد ذلةةك انتشةةةر الفيةةروس بشةةكل كبيةةةر فةةي كةةل القةةةارة األوربيةةة فمجةةأت لتطبيةةةق 
إجةراءات التباعةد االجتمةاعي فةةي كةل القةارة األوربيةةة بأكمميةا ، ثةم تمتيةةا جميةع القةارات األخةةرى 

وكل تمك الدول فرضت إجةراءات التباعةد  (أستراليا)و (الواليات المتحدة األمريكية)والدول ومنيا 
والحجةةر المنزلةةي لممةةواطنين ولمةةق حةةدودىا ومطاراتيةةا مةةع دول العةةالم. )ريةةم عبةةد االجتمةةاعي 
 (.  7، 9191المجيد، 

)المممكة المتحدة( تم فرض التباعد االجتماعي من أجل تقميل العدوى بفيروس وفي 
كورونا المستجد بدرجة كبيرة ، والدليل عمى ذلك عندما أعيد فت  بعض المدارس ازدادت 

إجماع دول العالم عمى إلالق المدارس والمؤسسات التعميمية ألنو يقمل حدث و نسبة العدوى 
  (Viner, R. M., et al. , 2020, 397 - 404) من معدالت العدوى بالفيروس.

وأيضا قامت جميورية مصر العربية باتخاذ كل إجراءات التباعد االجتماعي فألمقت 
ر المنزلي لممواطنين، وحظرت التجول إال حدودىا ومطاراتيا مع الدول األخرى، وفرضت الحج

م وألمقت 9191في أوقات محددة، وألمقت جميع المدارس والجامعات بداية من شير مارس 
المقاىي والمتنزىات وكل أماكن التجمعات ومنعت إقامة الفعاليات االجتماعية التي يتجمع فييا 

وطبقت ذلك بكل حزم وتطبيق  ن حفاًظا عمى صحة المواطنين وتقميل تفشي العدوى،والمواطن
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كل العقوبات عمى األفراد المخالفين لقواعد الحظر المفروض من ِقبل الدولة في كل أنحاء 
 الدولة ومحافظاتيا المختمفة.

ونجحت جميورية مصر العربية في السةيطرة عمةى فيةروس كورونةا المسةتجد والحفةاظ 
والوفيات أعدادا قميمة مقارنةة بالةدول عمى صحة المواطنين بشكل كبيرحيث كانتأعداد االصابات 

ولكةةن  (الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة)و( المممكةةة المتحةةدة )و (أسةةبانيا)و (إيطاليةةا)األخةةرى مثةةل 
كةةان لمتباعةةد االجتمةةاعي عةةدة تةةداعيات عمةةى جميةةع منةةاحي الحيةةاة خاصةةة التعمةةيم بكةةل أنواعةةو 

 وفيما يمي توضي  تمك التداعيات.
 :(Covid-19)تداعيات التباعد االجتناعي يف ظل أشمة فريوع نوزوىا املطتجد ( جـ)

عمةى جميةع نةواحي الحيةاة المختمفةة  (Covid-19)أثرت أزمة فيروس كورونا المستجد 
فةةي جميةةع دول العةةالم التةةي تفشةةي فييةةا ىةةذا الفيةةروس وظيةةرت عةةدة تةةداعيات ألزمةةة فيةةروس 

التباعةد االجتمةاعي المتبعةة لمكافحةة ىةذا  كورونا عمى المجتمع وعمةى األفةراد بسةبب إجةراءات 
 زمة ما يمي: الفيروس ومنعو من االنتشار بين األفراد وأىم آثار وتداعيات تمك األ 

( أن تمةةك األزمةةة تسةةببت فةةي عةةدة 9191أظيةةرت دراسةةة آمةةال الفقةةي ومحمةةد أبةةو الفتةةوح ) -
واالكتئةاب والكةدر مشكالت نفسية لطةالب التعمةيم الجةامعي فةي مصةر منيةا الوحةدة النفسةية 

واضةةةطرابات األكةةةل واضةةةطرابات النةةةوم والمخةةةاوف  الضةةةجرالنفسةةةي والوسةةةاوس القيريةةةة و 
 االجتماعية. 

أثناء أزمة كورونا في حدوث أزمات اقتصادية لجميع دول سببت قيود التباعد االجتماعي ت -
لالق مؤسساتيا المختمفة ، ووصفت بأنيا أزمة  العالم بسبب توقف جميع مناحي الحياة وا 
ليس ليا شبيو وأن التبعات االقتصادية لفيروس كورونا قد فاقت األزمة المالية العالمية 

( وذلك بسبب توقف عديد من األعمال 99، 9191ن محمد عثمان، )عثما م.9115عام 
والمشروعات وحركات النقل والتجارة الداخمية والخارجية بين الدول، ويسبب نقص اإلنتاج 
في المصانع بأنواعيا بسبب إجراءات التباعد االجتماعي والحظر المتبعة بكل دول العالم 

 ومنيا مصر.
أن من تداعيات أزمة  (Viner, R. M., et al. , 2020,397 - 404)وترى دراسة  -

 فيروس كورونا والتباعد  االجتماعي عمى الطالب بالجامعات مايمي :
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توجد لو أضرار اقتصادية أدت إلى ضعف وتدني إنتاجية الوالدين وأثر عمى تعميم األبناء  -
 بسبب نقص التلذية الالزمة ليم. 

االجتماعية والنفسية وذلك بسبب العزلة التي تم تسبب التباعد االجتماعي في األضرار  -
 فرضيا عمى الكبار وعمى الصلار. 

ىناك احتمالية إبعاد اجتماعي محتممة االستمرار ما دام لم يتم اكتشاف عالج ليذا  -
 الفيروس، أو لقاح لموقاية منو. 

اع أثةر ىةذا الفيةةروس عمةى القطةاع الصةةحي والةذي تحمةةل ضةلوط وأعبةاء أكثةةر مةن أي قطةة -
آخر وتسةبب ىةذا الفيةروس المسةتجد فةي تحميةل األطبةاء جيةًدا ليةر عادًيةا ومواصةمة الميةل 
بالنيار مةن أجةل عةالج المرضةي ممةا ترتةب عميةو سةقوط أعةداد كبيةرة مةن األطبةاء كضةحايا 

 نتيجة إصابتيم بيذا الفيروس من مخالطة مرضاىم.
بعةاد الجسةدي حةدث تعطةل جميةع بعد أن فرضت العديةد مةن البمةدان التباعةد االجتمةاعي واإل  -

النةةواحي االجتماعيةةة فةةي المجتمةةع وحةةدثت أضةةرار اقتصةةادية باللةةة، وخاصةةة األضةةرار التةةي 
حةةدثت فةةي مجةةال التعمةةيم الجةةامعي  فةةي )سةةنلافورة( فةةي مجةةال تعمةةيم طةةب النسةةاء والتوليةةد 

ييةز بسبب قيام الدولةة بةالتحول إلةى التعمةيم االفتراضةي وذلةك بعمةل خطةة لممواجيةة مةن تج
األجيةةزة والمعةةدات والمعةةارف وذلةةك اسةةتعداًدا السةةتكمال الةةتعمم االفتراضةةي خاصةةة مةةع وجةةود 

 ,.Kanneganti, A., et al)م. 9199توقعةةات اسةةتمرارية ىةةذا الفيةةروس حتةةى عةةام 

2020, 292)   
أثنةةاء أزمةةة فيةةروس  فةةي مصةةر أيًضةةا مةةن أكثةةر قطاعةةات المجتمةةع تةةأثرًا بالتباعةةد االجتمةةاعي -

المةةدارس والجامعةةات وانقطةةاع العالقةةة بةةين كورونةةا كةةان قطةةاع التعمةةيم وذلةةك بسةةبب إلةةالق 
الطالب وأساتذتيم مما تسبب إلى المجوء وبسرعة لمتعميم عةن بعةد السةتكمال العةام الدراسةي 

 وسيتم شرح ذلك بالتفصيل في الجزء التالي من الدراسة. 
االجتناعي على العنليـة التعلينيـة بهليـات الةبيـة يف ظـل أشمـة فـريوع        ثاىيا: تأثري التباعد 

 نوزوىا املطتجد:

أثر التباعد االجتماعي في ظل جائحةة فيةروس كورونةا عمةى جميةع األنظمةة التعميميةة 
( مميةار طالةب قةد انقطعةوا عةن 9.9في العالم وأثرت ىذه الجائحة في ذورتيا عمى عمى تعمةيم )

امعةةات، وتمقةةوا تعمةةيميم عةةن بعةةد والةةذي فةةرض نفسةةو وتليةةر التعمةةيم مةةن الةةذىاب لممةةدارس والج
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التعمةةيم التقميةةدي لمتعمةةيم عبةةر اإلنترنةةت وتمةةك اإليجابيةةة سةةوف تسةةتمر بعةةد جائحةةة كورونةةا ، 
والميةةم ىةةو إيجةةاد أنظمةةة مختمفةةة إلعةةداد المعمةةم تكسةةبو الميةةارات المطموبةةة لمتعامةةل مةةع ىةةذا 

 (.9191ة. )اليونسكو، المركز اإلقميمي لمتخطيط التربوي، الواقع المتلير لمعممية التعميمي
( العالم وانتشر بشكل لم يشيده 91 –بعد أن ضرب فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

من قبل كان البد من مواصمة التعميم في العالم ، وذلك باستخدام التكنولوجيا المدعومة والتعمم 
عبر اإلنترنت، والتعمم عبر اإلنترنت تحولت لو الجامعات بشكل جذري والعمل عمى تحقيق 

أن تتكيف الجامعات عمى الفور  تعميم عالي الجودة عمى اإلنترنت بين عشية وضحاىا ، والبد
 ,.Liguori, E. & Winkler, C)وبفعالية وتبني تبنًيا جماعًيا لمتعميم عبر اإلنترنت. 

2020, 1 - 2)  
وبالتالي يكون ىناك عبء أكبر عمى كميات التربية التةي يجةب أن تعةد المعممةين لةذلك 

ة لمةتعمم عةن بعةد ليطبقوىةا مةع الواقع الجديد وتتكيف معو وتكسب طالبو تمك الميارات المطموبة
 تالميذىم بالتعميم قبل الجامعي في مستقبميم الميني. 

عمميةةة التباعةةد االجتمةةاعي عمةةى العمميةةة التعميميةةة فةةي المجتمةةع المصةةري وقةةد أثةةرت 
لمقت المدارس والجامعات وحسب تقرير اليونسكو عن اآلثةار السةمبية إللةالق المةدارس حيث أُ 

 كانت كما يمي:  فإن حالة التعمم في مصر
توقةةةف الةةةتعمم فةةةي المةةةدارس والجامعةةةات فةةةي جميةةةع أنحةةةاء الةةةبالد وبمةةةغ عةةةدد المتعممةةةين  -

وتصةةنيفيم وفًقةةا لممرحمةةة التعميميةةة والنةةوع كمةةا بالجةةدول ،متعمًما 99.179.519المتضةةررين 
 التالي: 

 (2عذٚي سلُ )

 *ٚفمب ٌٍّشؽٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚفمب ٌٍٕٛع (ِصش)ْ ِٓ أصِخ ف١شٚط وٛسٚٔب فٟ ْٛ اٌّزعشسٚاٌّزؼٍّ

 اإلعّبٌٟ اٌزوٛس اإلٔبس اٌّشؽٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 2.222.220 222.022 222.222 ِب لجً اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ

 20.222.022 2.222.222 2.222.222 اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ

 2.222.222 2.222.222 2.222.220 اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ

 0.222.222 2.222.222 2.222.222 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ

 02.222.222 22.222.022 20.222.202 اإلعّبٌٟ

 تم إعداد الجدول بالرجوع إلى: * 
 متاح عمى الموقع:  ، اآلثار السمبية إللالق المدارس(، 0202اليونسكو ) -

https://unesco.org/covid19/educationresponse/consequences 

 م.3/4/0202آخر زيارة بتاريخ 

https://unesco.org/covid19/educationresponse/consequences


 م0201( 38) -1ج-مارسعدد                                    ...             " Covid 19"  كورونا  أزمة جائحة 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 22 - 

يتض  من الجدول السابق كثرة عدد المتضةررين مةن إلةالق المةدارس والجامعةات فةي 
التباعةةد االجتمةةاعي حفاًظةةا عمةةى صةةحة ىةةؤالء الطةةالب فةةي جميةةع مصةةر نظةةرًا لتطبيةةق إجةةراءات 

، لكةةن بةةال شةةك قةةد تةةأثرت العمميةةة التعميميةةة بتمةةك المراحةةل التعميميةةة نظةةرًا ةالمراحةةل التعميميةة
 لتعودىم عمى التعميم وجًيا لوجو. 

التباعةةد االجتمةةاعي أثنةةاء أزمةةة فيةةروس كورونةةا تسةةبب  ففةةي دولةةة )فيتنةةام( وجةةد أن 
ميةة فةي أضرارًا في النظام التعميمي وأحةدث دمةارًا فةي العمميةة التعميميةة داخةل المؤسسةات التعمي

الموارد الفكرية األكثر أىمية في المدارس وحدوث صراعات مالية وجسدية وعقميةة وذلةك ألكثةر 
معمةةم تةةم  (9411)مةةن مميةةون معمةةم )فيتنةةامي( وذلةةك مةةن خةةالل مسةة  إلكترونةةي ألكثةةر مةةن 

-Vu, C).م9191أبريةل  99 – 9اختيارىم عشوائًيا من المعممين األساسةيين فةي الفتةرة مةن 

T., 2020, 1 - 13)   
ومةةن أىةةم المراحةةل التعميميةةة التةةي تةةأثرت بةةذلك التعمةةيم الجةةامعي بكةةل كمياتةةو المختمفةةة 

تقةوم كميةات التربيةة فةي مصةر بإعةداد و وبصفة خاصة كميات التربية المنوطة بإعةداد المعممةين
تقةوم كميةات التربيةة بإعةداد المعممةين وفًقةا ، و المعممين الذين يعممون بجميع المراحل التعميمية 
يةتم إعةداد  و،  النظام التكةاممي إلعةداد المعمةمو لنظامين ىما النظام التكاممي والنظام التتابعي ، 

الجانةب و  الجانةب األكةاديمي وىةم  المعمم بكميات التربية في ثالث جوانب كل منيا يكمةل اآلخةر 
 . الجانب الثقافيو ) الميني (  التربوي

وبدون شك أثر التباعد االجتماعي في ظل أزمة كورونا عمةى كميةات التربيةة والعمميةة  
وقةد أثةر عمةى عمميةة التةدريس بيةا وعمةى عمميةة التةدريب الطالبةي وكةذلك عمةى  التعميمية بيةا 

بةال شةك وفًقةا إلجةراءات  وكةل ذلةك تةأثر ،تمةك الكميةات تاالتقويم واالختبارات ، وعمى إدار عممية 
الطةالب و أعضةاء صةحة كةاًل مةن الجتماعي واستجابة ليا ولتنفيذىا بدقة حفاًظا عمى التباعد ا

ىيئةةة التةةدريس واإلداريةةين وكةةل العةةاممين بتمةةك الكميةةات، وفيمةةا يمةةي توضةةي  ذلةةك بشةةيء مةةن 
 التفصيل:

 )أ( تأثري التباعد االجتناعي على عنلية تدزيظ املكسزات الدزاضية: 

لالق  وتباعد الطالب عن أعضةاء ىيئةة التةدريس  الجامعاتنظرًا لمتباعد االجتماعي وا 
بالجامعات وخاصة كميات التربية كان البد من وجود بديل سريع إلنقاذ العةام الجةامعي فةي تمةك 

بسرعة التخاذ القرارات الخاصة بضةرورة التوجةو نحةو الكميات، ولقد تحركت وزارة التعميم العالي 
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عبر اإلنترنت والتعميم عن بعد كبديل لمتعميم وجًيا لوجو وقد أشةاد البنةك الةدولي بجيةود  التعميم
مةن بةين البمةدان  (الملةرب) و (لبنان) و (األردن)و (مصر)أنو تعد بمدان مثل و في ذلك  (مصر)

التةي تةأتي فةةي الصةدارة ، حيةةث اسةتخدمت أسةةاليب متعةددة الوسةةائط وتعمةل عمةةى بنةاء شةةركات 
، االبتكةار فةي 9191الفور لتقديم خدمات التعميم في بيئة جديةدة، )البنةك الةدولي، مبتكرة عمى 

 التصدي لجائحة كورونا(. 
ما حدث في ( ليس ببعيد عمصر)التعميم الجامعي في التدريس ب وما حدث في 

أمثمة لما حدث ببعض  يميوفيما قريبا منو ومشابيا لو  نجامعات الدول األخرى بل كا
 .الجامعات العالمية أثناء تمك األزمة

أنو في جامعة )سانتا كالر( في  (Gardmer, L. , 2020)قد أوضخت دراسة  
والية )كاليفورنيا( بالواليات المتحدة األمريكية ن مع ظيور جائحة فيروس كورونا المتسجد 

عبر اإلنترنت وما قامت بو تمك  وفرض إجراءات التباعد االجتماعي ، تحولت إلى التعميم
الجامعة وكل الجامعات في الواليات األخرى ليس تعميم عبر اإلنترنت كما يجب أن يكون ألنو 
لو كان بشكل صحي  الستلرق شيورًا في التجييز لو، ولكن تم استخدام استراتيجيات 

المحاضرات ،  في (Zoom)التخفيف السريع من آثار تمك الجائحة وتم استخدام تقنية زووم 
وليرىا من التقنيات، وكان يجب أن يتوفر لذلك  Black board)وكذلك تقنية البالك بورد )

إنترنت قوي لمطالب وأعضاء ىيئة التدريس ، كان يجب أن تمتمك الكميات إستراتيجية رقمية 
بكل  شاممة طويمة المدى الستخدام تكنولوجيا المعمومات ولضمان استمرارية األعمال والدراسة

 عممياتيا في حالة حدوث انقطاع الدراسة بسبب أي وباء في المستقبل. 
 اتم نقل أنشطة التدريس عبر اإلنترنت، وأصب  نموذجً  (المممكة المتحدة)وفي   

إن لمتعمم عن بعد لمحفاظ عمى العام الدراسي خاصة مقررات التشري  واألعصاب، وحيث  كاماًل 
ىذا المقرر يتطمب محاضرات عممية في لرفة التشري ، وكان البد من استخدام التعمم اليجين 
)الخميط( حيث تم توسيع عرض الموارد التعميمية عن طريق التكنولوجيا الحديثة، وأنقذ 
الموقف التعميم المعزز بالتكنولوجيا مع المزيد من المناىج التقميدية في التعمم مثل 

تبث بشكل حي عبر اإلنترنت من لرف خاصة وتم إنشاء لرف لالجتماعات  المحاضرات التي
ويمكنيم بيا استضافة المناقشات والمواد التفاعمية وكذلك االختبارات القصيرة ودراسات الحالة 
القائمة عمى المريض، وذلك بعمل مستودع منظم لممحتوى العممي مثل مقاطع الفيديو 
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رقمية لمشاشة، باإلضافة لمتعمم الذاتي من جانب الطالب. والرسوم المتحركة والتسجيالت ال
(Hall, S. & Border, S.,  2020, 1 - 11) 

وفي أفريقيا تمت العممية التعميمية لمقررات تعميم جراحة األعصاب في ظل جائحة 
كورونا والقواعد الداعية لمتباعد االجتماعي لتقميل خطر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، 

ذا الحدث فرصة تعميمية مبتكرة لمتعميم عبر اإلنترنت، وتمت بالفعل تم التعمم بتوظيف وقدم ى
كل التكنولوجيا الصالحة لمتعمم وتم بث المحاضرات المسجمة في مواعيدىا األسبوعية وتم 

 Skype)وتطبيق  Zoom (Zoom Video)استخدام نماذج جوجل، زووم 
Technologies) Skype  االجتماعات المستخدمة وذلك مبادرة وليرىا من تطبيقات

 ,Kanmounye, M.D. & Esene, I. N.,  2020) لتحسين المعرفة والميارات والمواقف.

1 - 8) 
في )أستراليا( و)نيوزيمندا( تم االستجابة لتأثير فيروس كورونا والتباعد االجتماعي 

لالق الجامعات فقد تم التحول وبسرعة نحو تعديل المقررات الدراس ية وتليير طريقة وا 
تدريسيا والتي أصبحت عن بعد ، وتم توسيع العروض في مساحة التعميم عن بعد، وتم 

عناصر حاسمة  ةاحتضان طرق تربوية جديدة وعممية التحول ىذه استجابة لموباء وىناك ست
فييا ثم تحديدىا وىي: رعاية المجتمع، االتصاالت الواضحة ، التوقعات الواضحة، مجتمع 

 ,Pather, N. et al., 2020)سة ، القدرة عمى التنازل ، التكيف وخطة االستمرارية. الممار 

284) 
في )سنلافورة( تم التدريس بالتعميم الجامعي باستخدام مؤتمرات الفيديو وىي     

ليست جديدة ، بل تم استخداميا قبل جائحة فيروس كورونا في المناطق النائية، ولكن زاد 
استخداميا حالًيا في التعميم عن بعد وخاصة عند اختيار منصة عممية جاىزة لذلك ، ويمكن 

اتف الذكية وأجيزة الكمبيوتر وذلك من المنزل وىي سيمة االستخدام ، استخداميا عبر اليو 
وأن ميزات فمشاركة الشاشةف والتعميق الصوتي مفيدة لملاية في العممية التعميمية. 

(Kanneganti, A., et al., 2020, 292) وىذا ما أكدتو دراسة أخرى في سينلافورة أنو ،
لى تم ذلك باستخدام االستراتيجيات التعميم اإللكتروني أثناء تدريس الطب لمطالب بالفرقة األو 

والبث الشبكي وتسجيل المحاضرات واستخدام عروض البوربوينت باإلضافة إلى تطبيق زووم 
(Zoom)  ومؤتمرات الفيديو وذلك عبر المنصات التعميمية إلجراء مجموعة تفاعمية كبيرة
  (Srinivasan, D.K., 2020, 315) وصليرة.
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أطمقت الجامعات الصينية ومنيا جامعة )بكين(  إصالحات التعميم عبر اإلنترنت              
والسرعة في استخدام تقنيات المعمومات والشبكات وتطوير المقررات الضخمة المفتوحة عبر 

( مقرر دراسي، وشارك في ىذه 411اإلنترنت وتجاوزت تمك المقررات المتاحة عبر اإلنترنت )
( 911ن  ثالثة ماليين طالب وجامعة بكين رائدة في ذلك وقدمت حوالي )المقررات أكثر م

مقرر دراسي عبر اإلنترنت ، ولكن ما تزال تمك المقررات قميمة بالنسبة لعدد المقررات التي 
تدرس بتمك الجامعة ، وفي لضون أيام من األزمة تم تحويل المقررات الدراسية عبر 

تاحة المواد والمقررات التعميمية بالصوت اإلنترنت، وتصميم خطة التدريس بال تفصيل ، وا 
 (Bao,W., 2020, 113 - 115)والصورة والفيديو وتقديم الدعم التكنولوجي. 

( استبدلت المحاضرات في 91–وفي جامعات )المممكة المتحدة( أثناء أزمة )كوفيد
الجامعة بالمحاضرات عن طريق العروض التقديمية المسجمة وبالصوت المصاحب الذي كان 

ىي منصة  (Panopto)أكثر تأثيرًا ، وتم تحميميا عبر بيئة التعمم االفتراضية وكانت منصة 
عات %( من الجام 99%( من الجامعات، واستخدمت ) 41تسجيل المحاضرات الشائعة في )

في الجمسات والبرامج التعميمية وذلك عبر منصات مثل  (Zoom)تقنية زووم 
(Collaborate Ultra, Big Blue Button)  وليرىا من المنصات األخرى ، وقدمت ،

الجامعات المزيد من الدعم لمجمسات العممية من خالل استضافة دروس وجمسات مباشرة 
،وفريق Zoom (Zoom Voice  Communication Inc)باستخدام منصات مثل زووم 

وطبق ذلك بكل  Microsoft Teams (Microsoft corp, Remond, WA)ميكروسوفت
 Longhurst, G. J. et) %( فقط من الجامعات التي لم تطبق ذلك. 95الجامعات ما عدا )

al., 2020, 298 - 308) 
المحظورين بسبب فيروس كورونا وفي جامعات ) فرنسا( تم تعميم الطب لمطالب           

المستجد بسبب إلالق الجامعات والكميات وتوقفت الدراسة فترة ثم اتخذت تدابير عاجمة 
 (Google Hangouts) لتوفير تعميم بطريقة بسيطة ومجانية لمطالب في منازليم باستخدام

من أجل شرح  إلنقاذ العام الجامعي لمطالب وتم استخدام تمك الفيديوىات عبر ىذا التطبيق
المحاضرات والدروس وأصبحت المادة العممية متاحة لمجميع حتى التدريبات العممية تم 
تدريسيا عبر فيديوىات الفيديو كونفرنس، والمطموب جياز كمبيوتر بو كاميرا وميكروفون 
يميل بذلك التواصل والدخول لممادة العممية لمطالب ومشاىدة األساتذة المعممين ورؤيتيم  وا 
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جموعة الطالب كميا األسئمة وذلك مسموح لم شاىدتيم وسماعيم والتفاعل معيم وطرحوم
 .وبدون حد زمني

   (Moszkowicz, D. et al., 2020, 1 - 2)   
التعمةةيم العةةةالي فةةي اجتمةةاع لجنةةة التعمةةةيم والبحةةث العممةةي مةةع الةةةوزير وأشةةار وزيةةر 

الفصةةل الدراسةةي الثةةاني فةةي ظةةل جائحةةة لمناقشةةة آليةةات وزارة التعمةةيم العةةالي فةةي التعامةةل مةةع 
فيروس كورونةا عمةى أنةو يريةد أن تمةر بنةا األزمةة بأقةل الخسةائر والحكومةة ترفةع شةعار صةحة 
المواطن المصري أوال، وأنو تم اتخاذ جميع السيناريوىات لمحفاظ عمى صحة الطالةب والمجتمةع 

متخذي القةرار بالجامعةات التةي  الجامعي بالتوازي مع التحركات الخاصة بالعممية التعميمية، وأن
( كمية نظرية وعممية وتطبيقية في تخصصات مختمفة عمييا اتخةاذ كةل 541بيا ما يقرب من )

ارات فيمةا ، وأنةو كةان لديةو الكثيةر مةن االختيةنوعيااإلجراءات التي تناسب خصوصية المناىج و 
اإلسةةراع فةةي رقمنةةة يتعمةةق بةةالتعميم عةةن بعةةد، وأشةةار أن فيةةروس كورونةةا دفةةع مصةةر دفًعةةا نحةةو 

 (.  9191الجامعات المصرية. )ياسمين فواز، 
وبالتالي فإنو مع لمق الجامعةات بأكمميةا اتجيةت تمةك الجامعةات إلةي التعمةيم عةن بعةد 

منقطةةع والتواصةةل اإللكترونةةي مةةع الطةةالب وتعامةةل أعضةةاء ىيئةةة التةةدريس مةةع طالبيةةم بجيةةد 
عمةى المنصةات التعميميةة المختمفةة وتكمفةتيم من أجل استكمال المقررات الدراسية ورفعيا النظير 

 . بواجبات وأنشطة دراسية أيًضا
أو  (pdf) وتةةم تةةوفير المةةادة العمميةةة ليةةم بأشةةةكال مختمفةةة فةةي شةةكل ممفةةات نةةةص 

عروض بوربوينةت ، أو فةديوىات لمحاضةرات مسةجمة ، أو التواصةل معيةم عبةر فصةول جوجةل 
أو ليرىةةا مةةن المنصةةات التعميميةةة مثةةل أدمةةودو، أو  (Google Classroom) كةةالس روم
وذلةةك أسةةوة بمةةا يحةةدث فةةي العةةالم المحةةيط بنةةا بةةالتعميم الجةةامعي، حيةةث  ((Zoomبرنةةامج زوم 

و العةةالم بأكممةةو لمتعمةةيم عةةن بعةةد وبكةةل آلياتةةو وأدوات وسةةاعد فةةي ذلةةك كةةل مةةا وصةةمت إليةةو اتجةة
لكةن توقفةت بةال  دت عمةى تحقيةق ذلةكتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مةن أدوات حديثةة سةاع

شةةك األنشةةطة الطالبيةةة الصةةفية المكممةةة لممقةةررات الدراسةةية ، كمةةا توقفةةت األنشةةطة الالصةةفية 
 األخرى وذلك بسبب عدم االستعداد لذلك من جانب الجامعات المصرية. 

وتبقةةى إشةةكالية وصةةول الطةةالب إلةةى المنصةةات التعميميةةة عبةةر اإلنترنةةت حيةةث تفتقةةر 
لوجةةود اإلنترنةةت وال يمتمةةك نسةةبة مةةن الطةةالب أجيةةزة الكمبيةةوتر الالزمةةة لمتابعةةة  بعةةض األسةةر

 المحاضرات وأداء الواجبات. 
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ولكن مدى قيام التعميم عن بعد في استكمال العممية التعميميةة فةي ىةذا العةام الدراسةي 
ئةة م كان أمرًا ال بديل لو برلم ضعف االستعداد لو من قبل الطةالب وأعضةاء ىي9191/9191

التدريس ، لكنو كان مخرًجا ميم من تمك األزمة التعميمية التةي نتجةت عةن التباعةد االجتمةاعي 
في ظل أزمة فيروس كورونا ، لكن مةدى نجةاح العمميةة التعميميةة وجةودة مخرجاتيةا تحةت تمةك 

 الظروف تحتاج لمتعرف عمييا بأسموب عممي. 
 امليداىي(:  –ة للطالب )العنلي )ب( تأثري التباعد االجتناعي على العنلية التدزيبي

تعمل المقررات العممية عمى إكساب طالب التعميم الجامعي أىةم الميةارات الالزمةة ليةم 
فةةةي مجةةةال عمميةةةم المسةةةتقبمي حيةةةث إن المقةةةررات النظريةةةة تكسةةةبيم المعةةةارف والمعمومةةةةات 

 والمقررات العممية تكسبيم الميارات. 
ولكن توقفت العممية التدريبيةة لمطةالب بالجامعةات العالميةة والعربيةة والمصةرية بسةبب 

العمميةةة التةةي تحتةةاج تةةدريب داخةةل عمميةةة التباعةةد االجتمةةاعي، حيةةث إن ىنةةاك بعةةض المقةةررات 
المعامل بالجامعات، وبعةض المقةررات العمميةة األخةرى يحتةاج إلةى تةدريب ميةداني خةارج أسةوار 

دريب العممةي، بالمستشةفيات لطةالب كميةات الطةب، وفةي الميةدان مثةل طةالب الجامعةات مثةل التة
كميات اليندسة والعموم، وليرىا من الكميات األخرى مثل كميات التربية حيث بيا مقةرر لمتةدريب 
الميداني داخةل مةدارس التعمةيم قبةل الجةامعي وكةل تمةك البةرامج التدريبيةة توقفةت ممةا أثةر عمةى 

 الالزمة لمزاولة المينة في المستقبل. إكساب الطالب لمميارات
ولقد كانت ىناك جيود بعض الجامعات في العالم في تدريب الطالب بشكل افتراضي        

وفي جامعات ) فرنسا( تم تدريب الطب لمطالب المحظورين بسبب  منيا عمى سبيل المثال
فيروس كورونا المستجد بسبب إلالق الجامعات والكميات وتوقفت الدراسة بطريقة بسيطة 

تمك الفيديوىات عبر ىذا التطبيق وأصبحت المادة   ومجانية لمطالب في منازليم باستخدام
لجميع  تم تدريسيا عبر فيديوىات الفيديو كونفرنس التي العممية متاحة التدريبات العممية

.الطالب  

(Moszkowicz, D. et al., 2020, pp. 1 - 2)  
وىي كانت عن تصميم  (Pollom, E. et al., 2020, 1 - 13)وأوضحت دراسة 

منيج تدريب عممي إفتراضي لدراسة مقررات عالج األورام باإلشعاع، وتم متابعة المحاضرات 
وتبادل المناقشات بين الطالب وأعضاء ىيئة  (Zoom)بر تطبيق زووم والمحادثات ع
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التدريس عبر الدردشة وتقديم التلذية الراجعة مع الطالب، وبالتالي كان التدريب االفتراضي 
 حاًل وخياًرا لزيادة إمكانية الوصول لمطالب. 

أثناء فترة الوباء وتطبيق إجراء التباعد االجتماعي استبدلت الجامعات في )المممكة و         
المتحدة( وجميورية )إيرلندا( المقررات العممية بالتدريب االفتراضي عبر اإلنترنت وتم استخدام 
المواد االفتراضية ثالثية األبعاد ، والفيديوىات والصور عالية الجودة، ومقاطع الفيديو 

 (Longhurst, G. J. et al., 2020,  301)صة. المتخص
ىذه الدراسة عن تجربة كيفية استكمال طالب الطب والجراحة  )بالواليات المتحدة 
األمريكية ( لمقرراتيم الدراسية والتدريبات العممية تم فييا أيضا استخدام التعميم اليجين 

 ، Webex)  ،)(Zoom)قنية واستخدام الفيديوىات لتدريب الطالب عن بعد وتم استخدام ت
(Video communications)  وتم استخدام تمك التقنيات في التدريبات  العممية والتشري ،

االفتراضي ، وتم استخدام خيار مشاركة الشاشة الستكمال المقررات الدراسية ومتابعة دروس 
مشكمة في التشريع العممي ويجب أن تكون كل تمك التقنيات مجيزة ومستعدة لمواجية أي 

 (Theoret, C. & Ming, X,  2020, 1 - 2)المستقبل. 
لقةةد توقةةف التةةدريب العممةةي لممقةةررات العمميةةة خاصةةة األقسةةام العمميةةة بكميةةة التربيةةة،  

وكةةذلك المقةةةررات العمميةةةة التربويةةة ، ممةةةا سةةةيؤثر بةةال شةةةك عمةةةى مسةةتقبل الطةةةالب وعمةةةى كةةةم 
توقفةةت عمميةةة التةةدريب الميةةداني لطةةالب كميةةات التربيةةة بمةةدارس ، و الميةةارات التةةي اكتسةةبوىا
 سةةيعوضإللةةالق تمةةك المةةدارس ، فيةةل ىنةةاك مةةا %( نظةةرًا 911بنسةةبة )التعمةةيم قبةةل الجةةامعي 
 الطالب عن ذلك أم ال.

 )ج( تأثري التباعد االجتناعي على عنلية التكويه واالختبازات: 

ية التعميمية برمتيةا وتحولةت إلةى التعمةيم أثر التباعد االجتماعي بشكل كبير عمى العمم
عبةةر اإلنترنةةت واالسةةتفادة مةةن كةةل معطيةةات التعمةةيم اإللكترونةةي المتاحةةة فةةي العصةةر الحةةديث 

الدراسةةية ليةةذا العةةام عةةن طريةةق اجتيةةادات وطةةرق تعمةةيم وتخطةةت الةةدول ذلةةك وأنيةةت المقةةررات 
 ى. متنوعة ومختمفة من دولة ألخرى ومن جامعة ألخرى ومن كمية ألخر 

أحد أىم التحديات أثناء التعميم عبر اإلنترنت ىي تقييم الطالب وكيفية التعامل مع          
التقييم والحاجة إلى تطوير تقييمات تعمل عمى تمبية سمات المؤىالت المطموبة ولالبية 
 االختبارات والتقييم عبر اإلنترنت يعتمد عمى االختيار من متعدد لسيولتو، لكن تظل المخاوف
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من اللش في تمك االختبارات قائمة، وصعوبة التحقق من ىوية الطالب عند االختبار بالرلم 
من وجود تقدم في ىذا المجال وفي تقديم التقييمات اإللكترونية الشخصية المتزامنة عبر 
 اإلنترنت أو لير المتزامنة والبد من البحث عن آليات أكثر فاعمية في ذلك األمر

(Editorial, 2020, p . 281) 
عمميةةة التقةةويم واالختبةارات حيةةث قامةت الةةدول والجامعةةات أزمةة لكةن واجيةةت بعةد ذلةةك 

التةةي تمتمةةك اإلمكانةةات الكافيةةة فةةي تطبيةةق اختبةةارات إلكترونيةةة عمةةى طالبيةةا، والةةبعض اآلخةةر 
وليرىةا مةن المنصةات  (جوجةل)باستخدام اختبةارات إلكترونيةة تطبةق عبةر اإلنترنةت مثةل نمةاذج 

 التي تتي  ليم ذلك.  التعميمية
وبالنسبة لمتقويم في جامعات )المممكة المتحدة( وجميورية )إيرلندا( فقةد تةم الحصةول 

%( مةن الجامعةات ، كمةا ألليةت  99عميو عن طريق تقييم عممي تمخيصي في منةاىجيم فةي )
%( من الجامعات كانت ليا اختبةارات مكتوبةة عبةر 99%( من الجامعات ، ) 7االختبارات في )

اإلنترنت وىي أسئمة الخيار المتعدد، أسئمة المطابقة ، األسئمة أحادية اإلجابة ، وأسةئمة أفضةل 
%( مةةن الجامعةةات اختةةاروا أسةةئمة واختبةةارات الكتةةاب المفتةةوح.  99إجابةةة ، وطبقةةت حةةوالي )

(Longhurst, G. J. et al., 2020, 301) 
ء لمسةاعدة اآلخةرين ولكن البعض شكك في ذلةك حيةث يسةتطيع الطةالب اللةش والمجةو 

ليم، ولكنيا كانت وسيمة وحل في تمك األزمة التعميمية وفي مصر تقرر أن يةتم بكميةات التعمةيم 
أن يتم تطبيق اختبارات إلكترونيةة فةي الكميةات التةي تمتمةك البنيةة الجامعي ومنيا كميات التربية 

إعةداد رسةائل ئية عن طريةق التحتية الكافية ، أما بقية الكميات تختبر طالب السنوات لير النيا
 بحثية أو مشروعات بحثية ويتم تقييم الطالب بناء عمييا. 

أمةةا طةةالب السةةنوات النيائيةةة تةةم اختبةةارىم وفةةق الةةنظم التقميديةةة المتبعةةة مةةع تأجيةةل 
مواعيةد تمةك االختبةةارات لحةين اسةةتقرار أزمةة فيةروس كورونةةا وتةوفير كةةل اإلجةراءات واإلمكانةةات 
التي تضمن تباعد الطالب واتخاذ كل اإلجراءات االحترازية لممحافظة عمةى سةالمة الطةالب وكةل 

 امعات أثناء فترة االختبارات. العاممين بالج
 : إدازة نليات الةبية)د( تأثري التباعد االجتناعي على عنلية 

عةن كميةات المسةئولون  المسئولون عن إدارة التعمةيم الجةامعي بصةفة عامةة ولقد بذل 
ة جيوًدأ مضنية وأكثر مما كانت تقةوم بةو فةي التعمةيم التقميةدي بةل أضةعاف خاصالتربية بصفة 
وذلةةك مةةن أجةةل التواصةةل مةةع أعضةةاء ىيئةةة التةةدريس مةةن ناحيةةة ومةةع الطةةالب مةةن مضةةاعفة ، 
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ناحيةةةةة أخةةةةرى، والتوفيةةةةق بيةةةةنيم، والتواصةةةةل مةةةةع اإلدارات العميةةةةا بالجامعةةةةات ، وتمقةةةةى آخةةةةر 
المسةةتجدات والقةةرارات ومتابعتيةةا بكةةل دقةةة نظةةرًا لكثرتيةةا وتتابعيةةا بشةةكل مسةةتمر أثنةةاء أزمةةة 

تعداد لمتحول إلى اإلدارة اإللكترونية في الكميةات والجامعةات فيروس كورونا الذي جاء قبل االس
 المصرية ومنيا كميات التربية المصرية. 

في )أستراليا( و)نيوزيمندا( حيث مع تفشي وتمك الجيود المبذولة ال تقل عن ما بذل  
فيروس كورونا فإن قادة الجامعات واألكاديميون أعضاء ىيئة التدريس يستحقون التقدير 
إلدارتيم وقدرتيم عمى مواجية التلير العالمي وتوفير بيئة تعميمية آمنة وكانوا في منتيي 
الدقة واالنضباط والسرية في استمرارية التدريس وتليير طرقو وأساليبو لتحولو القسري عبر 
م اإلنترنت وكذلك إداراتو التربوية ، لكن اإلدارة ضاع منيا وقت في االنتظار قبل التحول لمتعمي

عن بعد، وقد اعتمدت عمى خبرات وميارات أعضاء ىيئة التدريس في ذلك وتصرفت 
دارة الخدمات الموجستية وتقديم المساعدة في التحول لمتعميم عن بعد..   الجامعات في توفير وا 

(Pather, N. et al., 2020, 297) 
آليات مختمفة لمتواصل مع أطراف العممية التعميمية والعممية اإلدارية في تم استخدام  -

الجامعات وفي الكميات منيا كميات التربية وأىميا تمك اآلليات التي استخدمت لعقد مجالس 
األقسام ومجالس الكميات وحضور مجالس الجامعات وكذلك عقد السمنارات منيا تطبيق 

 Cisco Webex) ، وتطبيق ويبكس ((Zoom Video Communicationزووم 

Meetings) تطبيق مكالمات الفيديوكونفرنس، و((Free Video Conference Call 
 .(Skype) وتطبيق سيكيبي

وقامت الجامعات بإنشاء منصات إلكترونية تعميمية الستالم أبحاث الطالب وإلعالن نتائجيةا  -
 بشكل عممي منظم ودقيق.

 وتم عقد وتنفيذ الكنتروالت بشكل إلكتروني إلنجاز نتائج الفصل الدراسي الثاني لمطالب.  -
كمةةا قامةةت بعةةض الجامعةةات والكميةةات بعقةةد دورات تدريبيةةة ألعضةةاء ىيئةةة التةةدريس لتطةةوير  -

 مع آليات التعميم اإللكتروني والتعميم عن بعد أثناء تمك األزمة. ميارات التعامل 
الكميةةةات نةةةدوات عمميةةةة ىادفةةةة كميةةةا تةةةدور حةةةول التةةةدريس اإللكترونةةةي  كمةةةا عقةةةدت بعةةةض -

واالختبةةارات اإللكترونيةةة وكيفيةةة اسةةتخدام المنصةةات األكاديميةةة فةةي تةةدريس الطةةالب إلكترونًيةةا 
 ذلك اختبارىم بشكل إلكتروني. كو 
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عـد االجتنـاعي   التباتأثريثالجا: املتطلبات الالشمة ليجاح العنلية التعلينية بهليات الةبيـة يف ظـل   

 وأشمة فريوع نوزوىا املطتجد:

فرضت أزمة فيروس كورونا عمى قطاع التعميم الجامعي التوجةو نحةو التعمةيم عةن بعةد 
التعميميةة عبةر المنصةات والمواقةع إلنقاذ العام الجامعي لمطالب وبذلت جيوًدا في إتمام العممية 

جامعيةة جمةيعيم مةا عةدا طةالب الفةرق اإللكترونية حتى تم االنتياء من تقويم طالب المرحمة ال
 النيائية وجاري اآلن اإلعداد الختبارىم بالطرق المتبعة في األعوام السابقة. 
اسةتخدام التعمةةيم  ولقةد أشةار وزيةر التعمةيم العةةالي الةدكتور خالةد عبةد اللفةةار أنةو سةيتم

المةةزج بةةين نظةةام التعمةةيم وجًيةةا لوجةةو ، والتعمةةيم عبةةر اإلنترنةةت  الميجةةن )اليجةةين ( أي سةةيتم
ي تةةم اعتمةةاده فةةي عةةدد كبيةةر مةةن دول العةةالم وأشةةاد بةةو العممةةاء، معتبةةرين أنةةو النمةةوذج ذوالةة

الطبيعي الجديد لمتعميم، وال سيما في المرحمة الراىنةة وأنةو وفًقةا لمخطةة المقترحةة يةتم فةي ىةذه 
ة كةةال مةةن التعمةةيم وجًيةةا لوجةةو والتعمةةيم عةةن بعةةد فةةي التعمةةيم المرحمةةة احتسةةاب نسةةبة لممشةةارك

اليجةةين وفًقةةا لطبيعةةة المحتةةوى المعرفةةي والميةةاري المطمةةوب فةةي المقةةررات لمقطاعةةات والكميةةات 
، مقترحةات التعامةل مةع العةام الدراسةي الجديةد فةي  9191المختمفة )رئاسةة مجمةس الةوزراء ، 

 (.  ظل جائحة كورونا المستجد
فةي التةدريس  دت عدة دراسات بفاعمية التعميم اليجين )المزيج ( أو الخميطولقد أشا  

ومنيةا دراسةة عةن تجربةة  التعميم الجامعي أثناء أزمة فيروس كورونا وقيود التباعةد االجتمةاعي
كيفية اسةتكمال طةالب الطةب والجراحةة )بالواليةات المتحةدة األمريكيةة (لمقةرراتيم الدراسةية ليةذا 

ظةل أزمةة فيةروس كورونةا المسةتجد وتةم اسةتكمال العةام الدراسةي عةن طريةق  العام الدراسي في
الةةتعمم اليجةةين )الخمةةيط( ، وذلةةك بةةدمج التعمةةةيم اإللكترونةةي فةةي العمميةةة التعميميةةة باسةةةتخدام 

 Webex)  ،)(Zoom) ، (Videoالفيةةديوىات لتةةدريب الطةةالب عةةن بعةةد وتةةم اسةةتخدام تقنيةةة 
communications)التقنيةةات االفتراضةةي ، وتةةم اسةةتخدام خيةةار مشةةاركة  ، وتةةم اسةةتخدام تمةةك

الشاشة الستكمال المقررات الدراسية ومتابعة دروس التشريع العممةي ويجةب أن تكةون كةل تمةك 
 ,Theoret, C. & Ming, X)التقنيات مجيزة ومستعدة لمواجية أي مشكمة في المستقبل. 

 2020, 1 - 2) 
وفي المممكة المتحدة  تم نقل أنشطة التدريس عبر اإلنترنت، ، وكان البد من  

استخدام التعمم اليجين )الخميط( حيث تم توسيع عرض الموارد التعميمية عن طريق 
التكنولوجيا الحديثة، وأنقذ الموقف التعميم المعزز بالتكنولوجيا مع المزيد من المناىج 
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اضرات التي تبث بشكل حي عبر اإلنترنت من لرف خاصة وتم التقميدية في التعمم مثل المح
إنشاء لرف لالجتماعات ويمكنيم بيا استضافة المناقشات والمواد التفاعمية وكذلك االختبارات 
القصيرة ودراسات الحالة القائمة عمى المريض، وذلك بعمل مستودع منظم لممحتوى العممي 

تسجيالت الرقمية لمشاشة، باإلضافة لمتعمم الذاتي مثل مقاطع الفيديو والرسوم المتحركة وال
 .(Hall, S. & Border, S.,  2020, 1 - 11)من جانب الطالب. 

ولقد ثبت أن التعميم الخميط فعال ومتكامل مع التعمم التقميدي ألنو يمزج بين التعميم  
ينات تكنولوجية التقميدي والتعميم اإللكتروني المتزامن ولير المتزامن ولقد أضيفت عميو تحس

والتي يمكن الوصول إلييا عبر اإلنترنت وخاصة في المحاكاة واستخدام المواد ثالثية األبعاد 
خاصة مع استخدام نيج إنشاء فصول دراسية عبر اإلنترنت لمتدريس والتواصل مع الطالب 

  (Moszkowicz, D. et al., 2020, 1 - 2)في تطبيقات تمك الفصول الدراسية عبر اإلنترنت.
بحثت عن فاعمية التعمم المزيج  (Jowsey, T. et al., 2020, 1 - 10)و دراسة 

لطالب التمريض وذلك لمتعرف عمى أىم نتائجو من وجية نظر الطالب وتشير النتائج إلى أنو 
زالة  عند تقديم التعميم الخميط )المختمط( عن قصد لتعمم طالب التمريض وعند توفير الدعم وا 

ب ولصال  إنجازاتيم ، كما الحواجز وتوفير االتصاالت فإن النتائج تكون إيجابية لصال  الطال
أنو مفيد أيًضا في حالة استخدامو في اإلدارة التعميمية ، وأنو يدعم التعميم عن بعد ويساعد 

 عمى تطوير الممارسة التعميمية المستقبمية لمطالب. 
ن استخدام التعميم الخميط والتعميم عن بعد قد حدث فيو تطور مستمر في التعميم  وا 

تطوير المنيجيات المستخدمة وتم استخدام منصات ضخمة عمى لطالب التمريض وتم 
( إلى (Google Driveووصل عدد مستخدمي منصة  (Canvas)( و (Zoomاإلنترنت منيا 

لمطالب والمعممين، وينقل ىذا  اأكثر من مميار مستخدم، ويعد التعميم المزيج )الخميط( مفيدً 
بين المعممين والطالب عمى حد سواء، وأنو يعتمد التعميم )التعميم المزيج( التعمم إلى التفاعل 

 عمى اتصاالت إنترنت قوية ومستقرة لضمان استمرارية التشليل الناج  لتمك المنصات. 
عةن طريقةو  سوفيما يمةي توضةي  نبةذة عةن التعمةيم اليجةين أو المةزيج المزمةع التةدري

جةةزء مةةن الفصةةل الدراسةةي  بدايةةة مةةن العةةام الدراسةةي القةةادم، وقةةد تةةم بالفعةةل ىةةذا العةةام تةةدريس
لةةذلك تقريًبةةا تةةم المةةزج ىةةذا العةةام بةةين  بةةالتعميم التقميةةدي والجةةزء المتبقةةي بةةالتعميم اإللكترونةةي

 النوعين أثناء التباعد االجتماعي وأزمة فيروس كورونا المستجد.
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 * التعليه اهلجني ٍو الوضع الطبيعي اجلديد للتعليه بهليات الةبية:

 : ُ* مفَوم

وذلك وفقا لتوجييات معالي وزير التعميم العالي عمى أنو بداية مةن العةام القةادم سةيتم 
استخدام التعميم اليجين بالتعميم الجامعي وىو التعميم الذي يجمع بةين التعمةيم اإللكترونةي وىةو 
أحةةد صةةيغ التعمةةيم عةةن بعةةد وبةةين التعمةةيم وجًيةةا لوجةةو، وأوضةة  وزيةةر التعمةةيم العةةالي أنةةو سةةيتم 

نتةاج المقةررات استخ دام وسائل التعميم عن بعد المختمفة من خالل منصةة التعمةيم اإللكترونةي وا 
اإللكترونيةةة بكةةل جامعةةة أو اسةةتخدام المقةةررات اإللكترونيةةة المتاحةةة عمةةى نظةةام إدارة التعمةةيم 
اإللكتروني بالمركز القومي لمتعميم اإللكتروني بالمجمس األعمى لمجامعات مجاًنةا والةذي يحتةوى 

، مقترحةات التعامةةل  9191( مقةةرر إلكترونةي. )رئاسةة مجمةةس الةوزراء، 711مةى أكثةر مةن )ع
 مع العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا المستجد(. 

بةةالتعميم الخمةةيط أو التعمةةيم المةةزيج وىةةو فنمةةط تعميمةةي ويسةةمى التعمةةيم اليجةةين أيًضةةا 
)والتعمةيم  ألنو يدمج بين نمط التعميم التقميةدييتسم بالمرونة والكفاءة والفاعمية واإلتاحة وذلك 

)منصةةةةةور عبةةةةةد  اإللكترونةةةةةي( فةةةةةي محاولةةةةةة واقعيةةةةةة لالسةةةةةتفادة مةةةةةن مزايةةةةةا كةةةةةل منيمةةةةةا.
 (9191،9المنعم،

بأنو ىو دمج أنماط التعميم اإللكتروني مع المواقف التعميمية  المزيجويعرف التعميم 
الحقيقية ، باستخدام كل أو بعض الوحدات التعميمية اإللكترونية ، والمعامل االفتراضية 

والمكتبة اإللكترونية والسبورة اإللكترونية ، شبكة الحاسب واإلنترنت والحقائب اإللكترونية 
 (.959، 9194مود وآخرون، )صابر مح والكتب اإللكترونية.

والتعمم المختمط: فىو آلية تجمع بين الفصول الدراسية التقميدية )طرق التعميم مع           
طرق التعميم عبر اإلنترنت حيث يتم فصل المعمم عن المتعمم ، ويتم استخدام تمك اآللية 

ط )اليجين(، وتطوير بنجاح في تدريس المقررات الدراسيةف، من الفرص تنفيذ التعميم المختم
المناىج في المستقبل، حيث اضطر التربويون في جميع أنحاء العالم إلى استبدال طرق التعمم 

 ,.Longhurst, G. J. et al)المشروط )التقميدي( مع التعميم عن بعد والتعمم المختمط . 

2020, 299 - 300)    
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 * مميصات التعليه اهلجني)اخلليط(: 

)صالح حسةن، عبةد الةرازق  اليجين )الخميط( بعدة مميزات منيا ما يمي:يتميز التعميم 
 .(4 – 5، 9191)منصور عبد المنعم،  ( ،959،  959، 9195زيان، 

تاحة التعمم لكل إنسان رالب فيو. -  يحقق ديمقراطية التعمم وا 
 المرونة واالقتصاد في الوقت والمال مقارنة بالتعميم اإللكتروني وحده.  -
 ة الفروق الفردية ، والتحسين التربوي. مراعا -
 التوجو نحو استخدام تكنولوجيا المعمومات وسيولة التخطيط وضبط معدالت سيره. -
 سيولة التنقي  والمراجعة ، واالتصال المركز مع المعمم.  -
 يقضي عمى ظاىرة الروتين والممل ، ويستثير الدافعية والحاجة لمتعميم.  -
 طوير ميارات والبحث لدى طالب الجامعة.يعمل عمى تنمية وت -
 ن القةةدرة االسةةتيعابية لمجامعةةات مةةن خةةالل التفريةةغ التةةدريجي لمقاعةةات الدراسةةية يضةةاعف مةة -

 لمطالب المستجدين.
يضاف إلى ما سبق أن التعميم اليجين يجمع بين مميزات التعميم التقميدي فوجًيا 

معمم وفائدتو القصوى في إكسابيم الميارات بين المتعممين واللوجوف والمعروفة مثل التفاعل 
في البرامج التدريبية المختمفة، ويجمع بين مزايا التعميم اإللكتروني المتعددة ولقد أثبتت عدة 

(، ودراسة )صابر محمود 9195منيا دراسة )صالح حسن، عبد الرازق زيان، دراسات 
(، 9191)عمى دويدي ، (، ودراسة 9199(، ودراسة )أحمد اللامدي، 9194وآخرون ، 

 (Srinivasan, D.K., 2020, 315 - 316) ،ودراسة(979، 9194ودراسة )سعد العمري، 

 ,.Jowsey, T. et al)، ودراسة    (Moszkowicz, D. et al., 2020, 1 - 2).،ٚدساعخ 

اإللكتروني بالتعميم الجامعي وضرورة العمل عمى أىمية وفاعمية التعميم    (10 - 1 ,2020
لمجميع والتدريب عمى التعامل مع ستفادة منو لما لو من مميزات متعددة من إتاحة التعميم اال

تاحة المادة العممية عمى شبكة اإلنترنت، اكتساب الطالب ميارات التكنولوجيا الحديثة  ، وا 
مكانية الرجوع لممادة العممية في أي وقت يناسب المتعمم واختصار الوقت  التعمم الذاتي وا 

د، وتحسين جودة التعميم، وتطوير األداء الميني لألساتذة والمتعممين، تقميل الجيد والجي
مكانية عرض  واألعباء عمى األساتذة ، وتسريع عممية التعميم وخفض النفقات والتكاليف ، وا 

 المادة العممية بأشكال متعددة وجذابة لممتعمم. 



 م0201( 38) -1ج-مارسعدد                                    ...             " Covid 19"  كورونا  أزمة جائحة 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 20 - 

( بأنةةو يجةةب أن 54، 9197ولقةةد أضةةافت دراسةةة )عصةةام الحسةةن ، ىنةةاء عشةةابي، 
نستخدم الفصول االفتراضية في بةرامج التعمةيم بالجامعةات وأوصةت بضةرورة قيةام أعضةاء ىيئةة 
التةةدريس باالسةةتفادة مةةن تقنيةةة الفصةةول االفتراضةةية ألنيةةا تسةةيل وتحسةةن الممارسةةة التعميميةةة 

 التعممية. 
التعميميةةة بكميةةات التربيةةة فةةي ظةةل إجةةراءات التباعةةد االجتمةةاعي  ولكةةي تةةنج  العمميةةة

ويجةةب عمةةى  وأزمةةة فيةةروس كورونةةا والمتوقةةع اسةةتمرارىا لحةةين اكتشةةاف عةةالج ليةةذا الفيةةروس
فوأن ما نتعممو من أزمة فيروس كورونةا المسةتجد عمةى لةرار  مصر أن تتأىب وتستعد لذلك ، 

ىةب ىةو أمةر حاسةم، ألن ىنةاك سةيناريوىات مختمفةة ما رأيناه من األوبئةة السةابقة وىةو أن التأ
يفترض العديد منيا أن انتشار فيروس كورونا سيحدث عمى شكل موجات مما يعني أن عمميةة 
 التصدي لو يجب أن تكون دورية، وعمى البمدان التأىب لذلك وىذا من شةأنو أن يسةيل عمميةة

ة إلى أدني حةد ممكةنف. )البنةك الةدولي التكيف بمجرد حدوث األزمة والتقميل من تأثيراتيا السمبي
 .، إدارة تأثير فيروس كورونا المستجد عمى األنظمة التعميمية في أنحاء العالم(9191، 

ولقد وجو وزير التعميم العالي أنو خالل الفترة القادمة سيتم استخدام التعميم اليجين  
تقميدي )وجًيا لوجو( في العممية التعميمية ودمج التعميم اإللكتروني مع التعميم الفي العممية 

ووردت في مقترح لتطبيق التعميم  التعميمية بالجامعات المصرية والسيما كميات التربية،
من المقررات  (% 91-41تدريس) نسانية واألدبيةواإل  أنو سيتم بالكميات النظريةاليجين 

، من المقررات بشكل إلكتروني أي تعميم عن بعد  %( 41-51)، بشكل تقميدي وجيا لوجو 
%( من المقررات بشكل تقميدي وجيا لوجو ،  71-91)أما الكميات العممية سيتم تدريس 

المجمس األعمى لمجامعات ) %( من المقررات بشكل إلكتروني أي تعميم عن بعد91-51)
،9191 .) 

التربيةةة فةةي ظةةل التباعةةد االجتمةةاعي وأزمةةة  اتولكةةي يةةتم نجةةاح العمميةةة التعميميةةة بكميةة
فيروس كورونا المستجد وخاصة مع تطبيق التعمم اليجين فإنةو يجةب أن تتةوفر عةدة متطمبةات 

 لتحقيق ذلك وىي ما يمي: 
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 )أ( املتطلبات املادية وتطويس البيية التختية بهليات الةبية:

لمواجية تأثير التباعد إن عممية دمج التعميم اإللكتروني مع التعميم التقميدي 
متعمقة بالبنية االجتماعي في ظل أزمة فيروس كورونا ليا عدة متطمبات مادية ومتطمبات 

أن األمر يستمزم توفير  (خالد عبد اللفار)التحتية، وقد أوض  وزير التعميم العالي الدكتور 
االحتياجات والمتطمبات الالزمة لتنفيذ الخطة المقترحة من حيث البنية التحتية والبرمجيات 

،  9191والنظم اإللكترونية وعممية تأىيل المنظومة بأكمميا لذلك. )رئاسة مجمس الوزراء، 
 د(. مقترحات التعامل مع العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا المستج

لقد تحولت الدراسة في )الواليات المتحدة األمريكية( لمدراسة عبر اإلنترنت واستخدام 
في التدريس والتواصل مع الطالب ولكن واجو ذلك عدة معوقات  (Zoom) زووم تقنية

 , .Will, M) :لالبيتيا ترجع لضعف االمكانات المادية وضعف البنية التحتيةومشكالت 

2020, 17)  
 ف امتالك الطالب لإلنترنت. قمة وضع -
قمة وضعف امتالك المعممين لإلنترنت القوى الالزم لمعمل وقمة دخل المعممين في مقابل  -

 تكمفة اإلنترنت اللالية والتي يجب أن يتم توفيرىا مجاني لممعممين والطالب. 
صل بعض الطالب وبعض المعممين ال يمتمكون األجيزة الحديثة من الكمبيوتر التي تت -

 باإلنترنت الالسمكي. 
مما يؤدي  (الواليات المتحدة األمريكية)وجود فجوة رقمية كبيرة بين المناطق المختمفة في  -

 الفرص في التعميم بين جميع المناطق وجميع الطالب.  إلى عدم تكافؤ 
حيث حاولت الجامعة الوطنية األكاديمية  (Smalls, D., 2020)دساعخ  وتؤكد ذلك دراسة 

،  )الواليات المتحدة األمريكية( التحول إلى التعميم عن بعد بدون االستعداد لذلك التحولفي 
وكان ذلك يتطمب تدريب الطالب وأعضاء ىيئة التدريس ومزيد من التمويل المادي بسبب 
سوء أحوال بعض الطالب المادية بسبب الحاجة لألجيزة التكنولوجية واإلنترنت لموصول 

رنت ، لكن عدم العدالة في اإلمكانات لدى الطالب بال شك يؤدي إلى عدم لمتعميم عبر اإلنت
العدالة التعميمية والبد من وضع خطة لمساعدة الطالب المحتاجين لتحسين ظروفيم 

 االقتصادية إذا حدثت تمك األزمة مستقباًل.
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وتوجد دراسة عن عدم المساواة الرقمية بين الريف والحضر كأىم معوقات التعميم 
عن بعد في الجامعات األمريكية المختمفة ، حيث إن ىناك بالقرب من ربع سكان الريف تفتقر 
إلى الوصول إلى اإلنترنت وىذه النسبة العالية والقطاع العريض من مواطني الريف خمقت 

( 91–عنده فجوة رقمية وتفاقمت حدتيا وآثارىا أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد )كوفيد
رج من الجامعات لمطالب الريفيين كانت نسبة التخبالتالي تعميم عبر اإلنترنت، و واالنتقال لم

كارولينا )في والية  (لويزيانا)ويرى أحد أعضاء ىيئة التدريس بجامعة  ( فقط،59%)
أن طالب الريف الجامعيين أصبحوا في عزلة مزدوجة اجتماعية وعممية بسب عدم  (الشمالية

ت من إنترنت وليره لدييم، باإلضافة لجيل البعض بكيفية وجود وسائل وأدوات االتصاال
  (Manamee, B. T.et al., 2020, 12)استخداميا والخجل من السؤال ليتصف باللباء. 

ويعةد اإلنترنةةت مةن مكونةةات البنيةةة التحتيةة الالزمةةة لمتعمةةيم اإللكترونةي بكميةةات التربيةةة 
ثةةاني مةةن أبريةةل باألسةةبوع الثةةاني مةةن وعنةةد مقارنةةة مؤشةةرات خةةدمات اإلنترنةةت فةةي األسةةبوع ال

مارس أي بعد أن اشتدت أزمة فيروس كورونا والتحول لمتعمم عةن بعةد وجةد مةا يمةي: )الجيةاز 
 (.9191لتنظيم االتصاالت ، القومي 

 .  (% 57)زيادة استيالك اإلنترنت المنزلي بنسبة -
 ( .% 95)زيادة استيالك اإلنترنت لمياتف المحمول بنسبة  -
تصف  المواقع التعميمية لوزارتي التعميم العالي والبحث العممةي والتعمةيم الفنةي والتربيةة  زيادة -

 .%(979,5) والتعميم بنسبة
( سةةاعات فةةي 7( سةةاعة فةةي منتصةةف أبريةةل مقارنةةة بعةةدد )94ورة إلةةى )زيةةادة سةةاعات الةةذ -

 منتصف شير مارس. 
وفةي نشةةر الةةوعي الصةةحي ، إن البنيةة التحتيةةة التكنولوجيةةة ميمةة فةةي التعمةةيم والةةتعمم 

 55)  (مصةر)يوجد ضعف شديد بيةا حيةث بملةت نسةبة مسةتخدمي اإلنترنةت فةي  (مصر)وفي 
( 51.1، وعةةدد مسةةتخدمي اإلنترنةةت )مقارنةةة بالمعةدل العةةالميفقةط، وىةةي نسةةبة منخفضةةة ( %

)وزارة االتصةةةاالت وتكنولوجيةةةا المعمومةةةات، .%( 1.97)مميةةةون مسةةةتخدم بمعةةةدل نمةةةو سةةةنوي 
(، وبالتةةةالي معةةةدل الوصةةةول لإلنترنةةةت ضةةةعيف ويجةةةب أن يةةةتم تةةةوفيره بكميةةةات التربيةةةة 9191

وبسةةةرعة فائقةةةة لوجةةةود فئةةةات مةةةن المجتمةةةع ال تسةةةتطيع امةةةتالك اإلنترنةةةت بسةةةبب مسةةةتواىا 
 االقتصادي المتدني. 
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بشةةأن تحسةةين البنيةةة التحتيةةة  وقةةدمت إحةةدى الدراسةةات مقترحةةات موجيةةة لمتخةةذي القةةرار
 (94 – 99، 9191التكنولوجية من أجل تطوير التعميم وىي ما يمي: )بسمة الحداد، أحمد زكي، 

 لضمان استدامة التعميم (مصر). تحديث البنية التحتية التكنولوجية في القرى خاصة صعيد 9
 عن بعد. 

 . استكمال تلطية المحافظات بكابالت األلياف الضوئية لزيادة سرعة اإلنترنت. 9
 . عمل اتفاقيات وشراكات مع الجامعات المتقدمة لتوفير التدريب عمى التعمم عن بعد. 9
. ربةةط الجامعةةات المصةةرية بشةةبكة اتصةةال موحةةدة وربةةط الكميةةات المنةةاظرة ببعضةةيا لتبةةادل 5

 المعمومات والخبرات. 
 زيةةةادة االسةةةتثمار فةةةي تحةةةديث البنيةةةة التحتيةةةة التكنولوجيةةةة وتوصةةةيل اإلنترنةةةت وشةةةبكات . 4

 في ظل توجو الدولة لمتعمم عن بعد بسبب أزمة كورونا.  (مصر)المحمول في صعيد 
 . إنشاء وتحديث البنية التحتية في الجامعات المصرية تمييًدا لمتحول نحو التعميم عن بعد. 9
. التوسةةع فةةي اسةةتخدام تكنولوجيةةا المعمومةةات واالتصةةاالت فةةي التعمةةيم عةةن بعةةد بالجامعةةات 7

 والمعاىد العميا. 
 . دراسة وتقييم تجربة التصحي  اإللكتروني وتعميميا في الجامعات المصرية. 5

ومةةن أىةةم المتطمبةةات الماديةةة التةةي يجةةب توفيرىةةا بكميةةات التربيةةة ىةةي وجةةود منصةةة 
الطةةالب وأعضةةاء ىيئةةة التةةدريس وكةةل العةةاممين بالكميةةة تسةةتخدم فةةي تقةةديم تعميميةةة تضةةم كةةل 

الخةةدمات التعميميةةة وكةةذلك التعميمةةات اإلداريةةة وليرىةةا، ووجةةود إنترنةةت قةةوي ووجةةود المعامةةل 
االفتراضةةية، وتةةوفير مكتبةةات إلكترونيةةة لممنةةاىج الدراسةةية، وتةةوفير البنيةةة التحتيةةة التكنولوجيةةة 

 لكترونية من أجيزة حاسب وكل متعمقاتيا الالزمة لذلك. الالزمة لالختبارات اإل 
ومن أىم المتطمبات ىو توفير اإلنترنت لمطالب مجاًنا داخل الجامعة من أجةل القضةاء 
عمةةى الفجةةوة الرقميةةة التةةي توجةةد بةةين الطةةالب وذلةةك مةةن أجةةل تحقيةةق المسةةاواة فةةي الفةةرص 

ل من حيةث ربةط المحافظةات فةي مصةر التعميمية لمطالب وذلك ألنو ال يوجد توزيع جلرافي عاد
(، كمةا أنةو ال يوجةد 97، 9191باإلنترنت وخاصة اإلنترنةت فةائق السةرعةف )عصةام الجةوىري، 

المساواة في امتالك األجيزة والحواسيب واإلنترنت بين الريف والحضر، وبةين الطةالب األلنيةاء 
يمتمكةون أجيةزة حاسةب آلةي والطالب الفقراء لذلك يجب تقدم مساعدات مادية لمطالب الةذين ال 

 لكي يتواصموا أثناء التعميم االلكتروني. 
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 )ب(  متطلبات متعلكة بتأٍيل املوازد البػسية بهليات الةبية:

الموارد البشرية بكميات التربية يجب أن يتم تأىيميا من أجل نجاح العممية  إن
يا حيث يجب تأىيل وتدريب التباعد االجتماعي والتحول لمتعمم اإللكتروني بالتعميمية في ظل 

المنصات التعميمية بأنواعيا مع أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم عمى آليات التعامل 
عقد ليم ر تمك المنصات العممية والبد أن تٌ المختمفة، وكيفية التواصل الفعال مع طالبيم عب

عداد المقر  رات اإللكترونية ، الدورات التدريبية التي تمزميم عن طريق التدريس اإللكترونية وا 
 وممارسة األنشطة التدريسية بشكل فعال مع طالبيم ، وكذلك تدريبيم عمى آلية إعداد

 تصحي  االختبارات اإللكترونية. و 
فإن ذلك يتطمب تدريب أْ ٌىٟ ٠زُ اٌزؾٛي ٌٍزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ  (Smalls, D., 2020)وترى دراسة 

تقانو  ومن التحديات التي واجيت جامعة  )بكين( في  ،الطالب وأعضاء ىيئة التدريس عمية وا 
 الصين أثناء التعميم عن بعد والمتصمة بقدرات أعضاء ىيئة التدريس والطالب منيا:

(Bao,W., 2020, 113 - 115)   
 افتقار أعضاء ىيئة التدريس إلى الخبرة في التدريس عبر اإلنترنت والتحضير المبكر لذلك.  -
 د المبكر لذلك والدعم من فرق الدعم التكنولوجي. تحديات الحاجة لالستعدا -
%( من الطالب الجامعيين يفتقرون إلى المشاركة األكاديمية النشطة ، وذلك  91أكثر من ) -

ألنيم يفضمون قضاء المزيد من الوقت في الدراسة خارج الفصل الدراسي وليس داخل الفصل 
 الدراسي. 
التدريس عبر اإلنترنت بفاعمية توجد أربعة عوامل يجب مراعاتيا عند ولكى يتم  

 (Vu, C-T., 2020, 1 - 13)المعممين وأعضاء ىيئة التدريس وىي: 
 كتأثير الوباء عمى معيشتيم وصحتيم.  . تصورات المعممين الشاممة9
. مدى تمقي المعممين لمدعم لتحسين وضعيم المالي سواء من نقابة المعممين أو رابطة اآلباء 9

 أو اإلدارات والييئات الحكومية. 
. قدرة المعممين عمى تقنيات التعميم عبر اإلنترنت وكيفية استخدام تكنولوجيا المعمومات 9

 واالتصاالت في التعميم. 
عمم المعممين ألدوات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الجديدة ، . تعمم المعممين أو استباقية ت5

تمك كانت أكثر العوامل تأثيًرا عمى التدريس عبر اإلنترنت من وجية نظر المعممين في 
 )فيتنام(. 
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في ظل التقدم العممي والتكنولوجي وتوظيفو في العممية التعميمية خاصة أثناء التباعةد 
س كورونةا أصةب  مةن الضةروري عمةى المعممةين وأعضةاء ىيئةة االجتماعي في ظةل أزمةة فيةرو 

 (55 – 59،  9195التدريس اإللمام بالميارات اإللكترونية التالية: )محمد عمى، وآخرون، 
تقةةان عمميةةة إيجةةاد وتقيةةيم واسةةتخدام المحتويةةات  - اكتسةةاب ميةةارات البحةةث عةةن المعمومةةات وا 

 ج ومؤدي لممعرفة. اإللكترونية واستخدام صفحات اإلنترنت بشكل منت
ضةةرورة فيةةم واسةةتخدام المنتجةةات الرقميةةة والمحتويةةات الرقميةةة والبصةةرية والسةةمعية عمةةى  -

والمةةدونات والممفةةات الرقميةةة والةةروابط  (ويكيبيةةديا)اإلنترنةةت فضةةاًل عةةن اسةةتخدام موسةةوعة 
 الشخصية وتطويع المقررات حسب حاجة األفراد. 

جانيةة والتطبيقةات عمةى اإلنترنةت وأدوات التقيةيم البةرامج الماستخدام األدوات واالسةتفادة مةن  -
دارة الوقت والميام )لتنظيم تعمميم دعميم(.   ومشاركة الممفات والتعاون وا 

اإللكترونةةي والةةوعي مةةن القرصةةنة اإللكترونيةةة والحةةرص عمةةى عةةدم  اإللمةةام بةةاألمن واألمةةان -
 تبادل المعمومات الشخصية عبر اإلنترنت. 

 الممكية واإللمام بمشكمة السرقات العممية واالستخدام الواعي لممواد اإللكترونية. فيم حقوق -
كذلك يجب تدريب وتأىيل الطالةب المعمةم عمةى كيفيةة التعامةل مةع المنصةات التعميميةة          

بشةةكل فعةةال مةةن أجةةل التواصةةل الفعةةال مةةع أسةةاتذة المقةةررات الدراسةةية ، وكيفيةةة حةةل الواجبةةات 
وضةةرورة إلمامةةو بكيفيةةة التواصةةل لةةرد عمييةةا ، وكيفيةةة حةةل االختبةةارات اإللكترونيةةة إلكترونيةةا وا

الالئق مع أعضاء ىيئة التدريس ، وضرورة االلتزام بالحضور لممحاضرات ومتابعتيةا ، والقةدرة 
عمى الحصول عمى المادة العممية من شبكة اإلنترنت، مع االلتزام بكل أخالقيات التواصةل عمةى 

المنصةةةات العمميةةةة ، وليرىةةةا مةةةن الميةةةارات الالزمةةةة ليةةةم لمتعامةةةل مةةةع التعمةةةيم شةةةبكة و تمةةةك ال
المعمةم، حيةث إن عمميةة تعميمةو وتدريبةو عمةى بالنسةبة لمطالةب اإللكتروني ويزداد األمةر أىميةة 

كل تمك الميارات التكنولوجية ليس من أجل تعميمو ىو فقط، بةل مةن أجةل أن يجيةد اسةتخداميا 
طالبو في القريب العاجةل بعةد تخرجةو والتحاقةو بمةدارس التعمةيم قبةل ألنو سوف يستخدميا مع 

 الجامعي لمعمل بيا. 
ومن أىم العوامل المؤثرة عمى عادات ومستوى التعميم عبر اإلنترنت لدى الطالب 

( كانت دخل األسرة الشيري ، ومين الوالدين ، عدد األشقاء ، 91–أثناء أزمة )كوفيد
نوع المؤسسة التعميمية ومستوى المرحمة الدراسية وبعض العوامل باإلضافة لعوامل أخرى مثل 
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المرتبطة بالطالب أنفسيم ،ومن أىم العوامل المؤثرة عمى ممارسة الطالب في جامعات 
)فيتنام( لمتعمم الذاتي وضروريتو ليم كانت المعتقدات حول التعميم الذاتي، تأثيرات المعممين 

ومدى توفر العوامل المادية مثل توفر  الذاتية لدى الطالبواآلباء واألقران وكذلك الدافعية 
بالتالي ، (Trung, T. et al. , 2020, 5 - 7)مصادر التعمم مثل مصادر اإلنترنت وليرىا. 

 البد من أخذتمك العوامل في الحسبان عند تطبيق التعميم عند بعد مع طالب الجامعات .
رات بورقة بحثية فإن ذلك يجعل من وفي ظل التباعد االجتماعي واستبدال االختبا

الدعوة الدائمة إلى فإعداد المعمم الباحثف أمًرا في لاية األىمية ويجب اإلسراع في تنفيذه عمى 
أرض الواقع بكميات التربية ويمكن إعداد المعمم الباحث من خالل ما يمي: )محمد المفتي، 

9195 ،41.) 
 ية مقرر لمناىج البحث العممي. تضمين برامج إعداد المعمم في كميات الترب -
تكميف الطالب المعمم بإعداد ورقة بحثية بسيطة لكل مقرر يدرسو واعتبارىا ضمن تقييمو  -

 في المقررات التي يدرسيا خالل سنوات اإلعداد. 
تكميف الطالب المعمم بإعداد ورقة بحثية شاممة في نياية سنوات اإلعداد واعتبارىا أحد  -

 متطمبات التخرج.
بضةةرورة تطةةوير  (Diezmann, C.M., 2005, 181 – 193) دراسةةةوأوصةةت 

ومرتفةع وذلةك ألن  تربيةة والوصةول بيةا إلةى مسةتوى عةالٍ القدرات البحثيةة لمطةالب فةي كميةات ال
أثنةةاء مينتةةو يتحةةول بشةةكل كبيةةر وفةةي أوقةةات كثيةةرة إلةةى الباحةةث الةةذي يعمةةل عمةةى حةةل المعمةةم 

 المشكالت التعميمية التي تواجو فالمعمم في ألمب أوقات عممو باحث. 
وكةةذلك البةةد مةةن نشةةر الةةوعي الرقمةةي بةةين الطةةالب ومعرفةةة مقومةةات المواطنةةة الرقميةةة 

ت بةدون أن يتعةرض ألي مشةكالت منيةا الصحيحة حتى يمكنو التعامل بأمان مةع شةبكة اإلنترنة
ويمكنو االستفادة من مميزاتيا وما تقدمو مةن ثةروات عمميةة وتةراث عممةي كبيةر مةن كةل الةدول 

 .ويمكن أن يوظف في حياتو المينية في المستقبل
 )جـ(  املتطلبات املتعلكة باإلدازة واجلواىب اإلدازية بهليات الةبية:

دارات الجامعات المصرية  تطمب التباعد االجتماعي تحول إدارات كميات التربية وا 
بأكمميا نحو اإلدارة اإللكترونية الالزمة إلنجاز الميام المطموبة منيا، وأصبحت جميع النواحي 

 اإلدارية تتم بشكل إلكتروني بعيد عن الطرق المعتادة التي اعتادت عمييا تمك اإلدارات. 
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ة الكميات بعقةد االجتماعةات المختمفةة بدايةة مةن مجةالس األقسةام ومجةالس وقامت إدار 
سةةةكيبي تطبيةةةق الكميةةةة وكةةةذلك المجةةةان المختمفةةةة بشةةةكل إلكترونةةةي عبةةةر تقينةةةات متعةةةددة منيةةةا 

(Skype)  زوم تطبيةةةق وZoom))  ،( والفيةةةديو كةةةونفرنس(Free conference call  ،
والةةةواتس أب  (Facebook)يس بةةةوك وتةةةم أيضةةةا اسةةةتخدام الفةةة ((Webexوتقنيةةةة الةةةويبكس 

WhatsApp)) مةةن أعضةةاء ىيئةةة التةةدريس والطةةالب  وليرىةةا مةةن آليةةات التواصةةل مةةع كةةل
دار  دارات الجامعةةة المختمفةةة وا  الكميةةة المختمفةةة مةةن أجةةل تسةةيير العةةام الدراسةةي دون أدنةةي  اتوا 

 تقصير والوصول إلى نجاح العام الدراسي عمى أكمل وجو. 
ولقد كانت ىنةاك طةرق وتقنيةات متنوعةة مةن التقنيةات التةي اسةتخدمت إلنجةاز الميةام 
بالكميات وقد اختمفت من كمية ألخةرى ولةم تكةن ىنةاك آليةة موحةدة ليةا لفجةاءة الحةدث وظيةور 

 األزمة بشكل مفاجيء. 
وكان من المفترض قيام وحدات األزمات والكوارث التي توجد بكميةات التربيةة المختمفةة 

 ر كبير في المساىمة في مواجية آثار التباعد االجتماعي وأزمة فيروس كورونا المستجد. بدو 
( نظريةة معاصةرة متعمقةة بةإدارة جائحةة 9191وضةعت دراسةة )محمةد محةروس، لقد و 
فيةةروس كورونةةا وأىةةم توصةةية لتمةةك الدراسةةة ىةةو تدشةةين وحةةدة إلدارة  (Covid-19)كورونةةا 

(covid-19) عةن متابعةة  مسئولة )كمية( عمى أن تكون ىذه الوحدة داخل كل مؤسسة تربوية
وذلةةك نظةةرًا لتوقةةع العممةةاء  (Covid-19)وتنفيةةذ كةةل مةةا يمةةزم إلدارة جائحةةة كورونةةا المسةةتجد 

بحةةدوث موجةةات أخةةرى لفيةةروس كورونةةا المسةةتجد، وبالتةةالي تكةةون تمةةك الكميةةات خاصةةة كميةةات 
العمميةة التعميميةة بيةا وعمةى أكمةل وجةو ة االستعداد لمواجيتيةا وتحقيةق نجةاح بالتربية عمى أى

 ممكن. 
وفرض التباعد االجتماعي نتيجة لظيور فيروس كورونةا المسةتجد عمةى إدارات كميةات 
التربيةةة المختمفةةة التحةةول نحةةو اإلدارة اإللكترونيةةة إلنجةةاز الميةةام اإلداريةةة المختمفةةة مةةن أجةةل 

المرتبطةةة تسةةيير أعمةةال تمةةك الكميةةات الخاصةةة بةةالطالب وبأعضةةاء ىيئةةة التةةدريس خاصةةة تمةةك 
جةةةراءات التةةةدريس والتقةةةويم ومتابعتيةةةا ، حيةةةث كةةةان ىنةةةبإتمةةةام العةةةام الدرا ك سةةةيل مةةةن اسةةةي وا 

بسةةبب ظيةةور األزمةةة المفةةاجيء حةةتم التعامةةل بأسةةاليب الوزاريةةة المتتاليةةة التعميمةةات والقةةرارات 
اإلدارة اإللكترونيةةة والتةةي كةةان يجةةب التعامةةل بيةةا منةةذ فتةةرة وال ينتظةةر ظيةةور أزمةةة حتةةى يةةتم 

 (7 – 9، 9197م اإلدارة اإللكترونية يؤدي إلى: )سامي حامد، ن استخداأل التعامل بيا وذلك 
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مور عمى متابعة أبناءىم الطالب ، مساعدة أولياء األ ، وسرعة إنجاز األعمال وبأقل التكاليف
ميمية وجعميا أكثر تسييل العممية التع ، و سرعة وصول المعمومات الخاصة بالطالب إلييمو 

التعميم كمفة تقمل ،و  ساعة (95)زمان والمكان فيي متاحة لعدم التقيد با كفاءة وفاعمية ، و
عطاء التعميمات وتوصيل تعمل عمى توفير  وزيادة عائداتو ، و الوقت في االجتماعات وا 

 المعمومات. 
ومن ثم يجب عمى إدارة كميات التربية العمل عمى تحويل إداراتيا إلى إدارة إلكترونية 

اإلدارية بالكمية في ظل التباعد االجتماعي وأزمة فيروس من أجل نجاح وتيسير كل العمميات 
 . المستجد كورونا

 )د(  املتطلبات املتعلكة بالتدزيظ والتدزيب بهليات الةبية:

إن عممية التدريس وطرقيةا عبةر اإلنترنةت تختمةف تماًمةا عةن الطةرق المسةتخدمة فةي 
بيةا لكةل مةن يقةوم بيةا، والمقةررات التعميم التقميةدي، وبالتةالي البةد أن يكةون ىنةاك إلمةام كامةل 

الدراسية التي تدرس عبر اإلنترنت ، يجب أن تجيز في صورة مقررات إلكترونيةة وتعةد بطريقةة 
 تناسب المقرر وطبيعتو ونوعيتو.

وتتعدد المواد واألدوات التي تستخدم في توصيل المعرفة والمعمومات لممتعمم في 
من العام القادم، كما تختمف االستراتيجيات وطرق التعميم الخميط )اليجين( المزمع تطبيقو 

التعميم والتدريس في التعميم الخميط من بمد آلخر وذلك تبًعا الختالف وتمايز اإلمكانات 
أيًضا (  ،و 9، 9191ة. )منصور عبد المنعم، المتاحة والبنية التحتية ، والظروف االقتصادي

برمجيات التعميمية المختمفة الالزمة من أىم متطمبات التدريس اإللكتروني ىو وجود ال
 الطالب عبر اإلنترنت.  سلمتدريس والمقررات اإللكترونية الالزمة لتدري

ويجب أن تكون ىناك تشريعات داعمة لمتعميم اإللكتروني عبر اإلنترنت وذلك لمحفاظ عمى  -
نترنت، ولير حقوق الممكية الفكرية لممقررات الدراسية اإللكترونية المعدة لمتدريس عبر اإل 

 أن البرامج التدريبية األخرى التي يسجل وتثبت بشكل إلكتروني.
ن عممية التعميم عبر اإلنترنت وطريق تدريس المقررات عبرىا تتطمب مراجعة تصوراتنا  - وا 

حوليا وذلك ألننا لير مستعدين لمتعامل الفعال مع ىذا التحول في نمط التعميم ويوجد 
نقص في الوعي والتصور الكامل لمتعميم عن بعد لدى كل أطراف العممية التعميمية. )جمال 

 (. 7 ،9191الدىشان، 



 م0201( 38) -1ج-مارسعدد                                    ...             " Covid 19"  كورونا  أزمة جائحة 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 22 - 

أي أنةةو يجةةب أن يةةتم نشةةر الةةوعي لةةدى كةةل أطةةراف العمميةةة التعميميةةة لمعرفةةة دور كةةل 
المقررات العمميةة التدريبيةة حتةى كذلك منيم أثناء تدريس المقررات الدراسية عبر اإلنترنت ، و 

 يتم ىذا النوع من التعمم بنجاح. 
ترونةي ىةو اإللتةزام كومن أىم المتطمبات الالزمةة لمتةدريس والتةدريب عةن بعةد بشةكل إل

ن ضةةةعف التةةةزام الطةةةالب بمتابعةةةة بةةةرامج الةةةتعمم عةةةن بعةةةد يعتبةةةر مةةةن أكبةةةر بالحضةةةور، حيةةةث إ
التحةةديات ألنةةو مةةن ليةةر المنطقةةي توقةةع تقبةةل األبنةةاء البقةةاء بةةالمنزل بسةةيولة والبةةد مةةن توقةةع 

 (.1، 9191المقاومة العنيفة من قبل األبناء ليذا التحول. )جمال الدىشان، 
استخدام الفيديو النشط ب  (Lipomi, D. J., 2020, 483 - 485)اسة وتوصي در 

ن إنتاج الفيديو الحي والتعمم النشط عن طريق الفيديو فيو  في التدريس والتعمم عن بعد ، وا 
أداة جيدة لمتعميم عن بعد كحل لبث المحاضرات، واألستاذ يستخدم الحركات واإليماءات 

الطالب ، وذلك ألن  ما لو كان بالمحاضرة وجًيا لوجو.والتعميقات ويتفاعل مع طالبو ، ك
يستطيع في ىذه المحاضرة التي تبث كفيديو أن يشاىدىا أكثر من مرة ، ويمكنو أن يقدم 
ويؤخر كما يشاء، كما يستطيع الدردشة مع أساتذتو ومع زمالئو ويتبادل اآلراء حوال المادة 

يا، وفي النياية يعمل الفيديو المسجل العممية ، واألستاذ يتمقى المناقشات ويرد عمي
لممحاضرات عمى تحسين جودة تدريس المقررات الدراسية وبالتالي يعمل عمى تحسين التعميم 

 العالي. 
ومن أىم متطمبات التدريس عبر اإلنترنت ىةو وضةع آليةة لمتعامةل مةع األعةداد الكبيةرة 

 من الطالب والنقاش معيم والرد عمي استفساراتيم ويجب أن تعمن تمك اآللية لمطالب. 
وأن عمميةة التةدريس عبةر اإلنترنةت فةي التعمةيم اليجةين ودمةج التعمةيم اإللكترونةي مةةع 

تطمةةب وجةةود المةةواد التعميميةةة والتةةي تشةةكل محتةةوى التعمةةيم الخمةةيط التعمةةيم التقميةةدي فةةإن ذلةةك ي
 (.9، 9191وتنقسم إلى: )منصور عبد المنعم ، 

مةةواد تعميميةةة مطبوعةةة مثةةل: الكتةةب الدراسةةية، والكتيبةةات المصةةاحبة وكراسةةات التةةدريبات ،  -
 والنصوص والتقارير المطبوعة واالختبارات الورقية والنشرات. 

مواد تعميمية مرئية ومسموعة وىي تشمل قاعدة عريضة من المةواد التعميميةة مثةل: الصةور  -
الثابتةةة والمتحركةةة ، ولقطةةات الفيةةديو والعةةروض التقديميةةة وعةةروض الفةةالش وصةةفحات 

 الويب كويب وتقنيات البودكست. 
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ست استراتيجيات تعميمية (Bao,W., 2020, 113 - 115) دساعخ  ووضعت 
يم الطالب بتركيز وتفاعل من أجل تحقيق سمس وىاديء وموحد عبر اإلنترنت لتحسين تعم

 وىذه االستراتيجيات الست ىي ما يمي: 
أوال: وضع خطط التأىب لمطواريء ولممشاكل لير المتوقعة بتحويل جميع المقررات الدراسية 

نترنت إلى وضع التعميم عبر اإلنترنت و إعداد المنصات التعميمية وخوادميا عبر اإل 
 الستيعاب كل تمك المقررات والفصول الدراسية. 

ثانيا: تقسيم محتوى التدريس إلى وحدات أصلر لمساعدة الطالب عمى التركيز ، والبد من أن 
 تكون طرق التدريس وىيكل المعرفة في المناىج الدراسية معد لذلك .

وللة الجسد والوجو وكل  ثالثًا: التأكيد عمى استخدام الصوت في التعميم حيث صوت المعممين
تمك األدوات التعميمية الموجودة بالتعميم التقميدي يمكن نقميا إلى التعميم عبر اإلنترنت 

 من خالل الشاشات. 
رابًعا: العمل مع مساعدي التدريس وكسب الدعم عبر اإلنترنت منيم وأعضاء ىيئة التدريس 

تمك التقنيات بحاجة إلى تدريبيم عديمي الخبرة في التدريس عبر اإلنترنت والتعامل مع 
 ودعميم لتشليل تمك المنصات التعميمية. 

خامًسأ: تعزيز القدرة عمى التعميم النشط لدى الطالب خارج الفصل وبالتالي البد أن يتم تعديل 
أسموب أعضاء ىيئة التدريس في تعديل الواجبات المنزلية والتوجيو لمتطمبات القراءة 

 خارج الفصل.لتعزيز التعميم النشط 
سادًسا: الجمع بين التعمم عبر اإلنترنت والتعميم الذاتي بشكل فعال وذلةك لعةدم كفايةة التحضةير 
لمدراسةة قبةةل الصةف ، والمشةةاركة المحةةدودة فةي مناقشةةات الفصةةل، وعمةق المناقشةةة ليةةر 

 كافية لذلك يجب التوجيو لمتعمم الذاتي.
وأختتمت الدراسة بخمسة مباديء لمتدريس عالي األثر في الممارسة التعميمية عبر 

 (Bao,W., 2020, 115)اإلنترنت وبشكل واسع وفعال وىي: 
. يجب أن يتطابق محتوى التدريس عبر اإلنترنت مع القراءة األكاديمية وخصائص التعمم 9

 لدى الطالب. 
التركيز في التعميم عبر اإلنترنت وضبط سرعة . مبدأ التسميم الكامل بضعف الجاذبية و 9

 التدريس الالزمة لجذب الطالب. 
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. مبدأ الدعم الكافي ألن أعضاء ىيئة التدريس بحاجة إلى المساعدة بمعمومات عن 9
 التدريس. 

. مبدأ المشاركة عالية الجودة حيث من الضروري اتخاذ التدابير لتحسين درجة وعمق 5
 . المشاركة الصفية لمطالب

. إعداد خطط لمطواريء لمتعميم عبر اإلنترنت وذلك لتقديم الحمول لممشكالت المحتممة مثل 4
 زيادة الحمل عمى منصة التعميم عبر اإلنترنت، وتخفيف القمق لدى الطالب. 

 )ٍـ(  املتطلبات املتعلكة بالتكويه واالختبازات بهليات الةبية:

جةةراء االختبةةارات مةةن  أىةةم التحةةديات التةةي واجيةةت التعمةةيم بكميةةات إن عمميةةة التقةةويم وا 
د االجتمةةاعي وأزمةةة فيةةروس كورونةةا وقةةد ألليةةت عةةدة دول االختبةةارات التربيةةة فةةي ظةةل التباعةة

النيائية ومن ىذه الدول مصر حيث استبدلت االختبار النيائي لمطالب بورقة بحثية وذلك وفقةا 
ق ليةةر النيائيةةة واسةةتبدالو بورقةةة لتوصةةية المجمةةس األعمةةى لمجامعةةات بإللةةاء االختبةةارات لمفةةر

 بحثية أو اختبارات عبر اإلنترنت. 
أما طالب السنوات النيائيةة سةتجري اختبةاراتيم بشةكميا التقميةدي عنةد تحسةن األحةوال 
واتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة لحمايةة الطةالب وكةل العةاممين بتمةك االختبةارات مةن عةدوى 

 فيروس كورونا المستجد. 
ظل التحول لدمج التعميم اإللكترونةي مةع التعمةيم التقميةدي فالبةد أن تتليةر أسةاليب في 

يجةب أن تكةون االختبةارات إلكترونيةة سةواء عةن طريةق االختبةار داخةل و وطرق التقويم المتبعة 
 الكميات وذلك يتطمب توفير أجيزة كمبيوتر متطورة متصمة بشبكة إنترنت عالية السرعة. 

عبةر اإلنترنةت، ومةن ثةم يجةب أن تركةز عةن بعةد تبةارات اإللكترونيةة أو يتم بإجراء االخ
تمةةك االختبةةارات عمةةى الفيةةم، ولةةيس عمةةى الحفةةظ حتةةى ال يكةةون مةةن السةةيل اللةةش فةةي تمةةك 

 االختبارات وضرورة وجود آليات لمتأكد من أن الطالب ىو من يختبر. 
تقيةةيم الميةةارات ويةةرى الدىشةةان أن تقيةةيم الجوانةةب العمميةةة والشةةفوية فةةي المقةةررات و 

الخاصةةة مةةن أخطةةر التحةةديات التةةي تواجةةو التقيةةيم عةةن بعةةد، فبةةالرلم مةةن التطةةور الواضةة  فةةي 
التقييم اإللكتروني وميكنة التقويم ووجود برمجيات عديدة تتعمق باالختبارات اإللكترونيةة وبنةوك 

، وىةةو مةةا دعةةي األسةةئمة، إال أن تقيةةيم الجانةةب العممةةي ال زال يشةةكل تحةةدًيا فةةي الةةدول العربيةةة 



 م0201( 38) -1ج-مارسعدد                                    ...             " Covid 19"  كورونا  أزمة جائحة 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 22 - 

الكثير من الدول إلى تأجيل تقويم ىةذا الجانةب لنيايةة العةام الدراسةي أمةاًل فةي تحسةن الظةروف 
 (.  9، 9191في مواجية تمك الجائحة )جمال الدىشان، 

مخاوف من اللش في تمك ومن أىم تحديات تقييم الطالب عبر االنترنت ىي ال       
طالب عند االختبار بالرلم من وجود تقدم في ىذا ، وصعوبة التحقق من ىوية الاالختبارات

المجال وفي تقديم التقييمات اإللكترونية الشخصية المتزامنة عبر اإلنترنت أو لير المتزامنة 
 (Editorial, 2020, p . 281) والبد من البحث عن آليات أكثر فاعمية في ذلك األمر.

من المتطمبات الضرورية لمتقويم عبر اإلنترنةت التحقةق مةن ىويةة الطالةب التةي  تظلو 
يجةةري االختبةةار عبةةر اإلنترنةةت وتوجةةد عةةدة آليةةات إلكترونيةةة لمتعةةرف عمةةى الطالةةب مثةةل تقنيةةات 
التعرف عمى الصوت والصورة وقزحية العين من خالل اسةتخدام الكةاميرات ، كمةا يمكةن التعةرف 

طات المفةاتي  لمشةخص الةذي يخضةع لالختبةار ومةدى تطابقيةا مةع عمى الطالب من خةالل ضةل
 (.  7، 9191المسجمة لو من قبل. )جمال الدىشان، 

ولكةن تمةةك التقنيةةات الالزمةةة لالختبةةارات اإللكترونيةةة مكمفةةة وتحتةةاج لوقةةت مةةن أجةةل    
 ممحة.  توفيرىا لكن البد من السعي لتوفيرىا ألن ىذا الخيار لم يعد رفاىية بل ضرورة تعميمية

ن من أىم متطمبةات التقةويم عبةر اإلنترنةت ىةو تةدريب أعضةاء ىيئةة التةدريس عمةى  وا 
إعةةةداد تمةةةك االختبةةةارات بشةةةكل مينةةةي مةةةتقن ألنيةةةا بةةةدون شةةةك تختمةةةف تماًمةةةا عةةةن االختبةةةارات 
التقميديةةة المعروفةةة التةةي يختبةةر فييةةا الطالةةب وجًيةةا لوجةةو ، والبةةد مةةن التةةدريب عمةةى التقنيةةات 

ات العممية التي تمكن أعضاء ىيئة التةدريس مةن اختبةار طالبيةم عمييةا وبأقةل الحديثة والمنص
 وليرىا من نظم إدارة االختبارات اإللكترونية.  (جوجل)تكمفة مثل منصات 

ومةةن أىةةم متطمبةةات التقةةويم اإللكترونةةي ىةةو تةةدريب الطةةالب عمةةى أداء تمةةك االختبةةارات 
تاحأثناء  ة الفرصة لمطالب من اختبةار أنفسةيم أكثةر مةن عممية التدريس لممقررات الدارسية، وا 

 مرة ويقع عمى عضو ىيئة التدريس عبء إعداد االختبارات اإللكترونية الالزمة. 
المتوقةع أن  أٔنٗ ِنٓ (Schwarty, D. B. et al., 2020, 3 - 7)ٚأخ١نشا رنشٜ دساعنخ   

م أي 9199تستمر أزمة فيروس كورونا لمدة أطول وقد تستمر حتى شير ألسطس مةن عةام 
( شةيرًا  بةدون لقةاءىم وجًيةا لوجةو وذلةك 95تكون فترة االنقطاع عن لقاء الطالب قةد قاربةت )

 يحتم عمينا بذل المزيد من الجيد في التعميم والتعمم. 
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وضرورة التأكد من البقاء عمى اتصال مع بعضنا البعض ألن التواصل مع الطالب ميم  -
 لملاية ومفيد في عممية التعمم. 

ة تواصل أعضاء ىيئة التدريس أيضا مع إداراتيم ألن األمر أيًضا ميم ومفيد والحفاظ ضرور  -
عمى نتائج التعميم وليس األمر مرتبط بالدرجات بقدر ما ىو مرتبط بنتائج التعميم نفسيا 

 المطموب الوصول إلييا.
والتعميم  ضرورة أن تعتبر ىذه األزمة بمثابة الفرصة الكتشاف المجتمع وأن يكون التدريس -

يثري تعميمًيا بشكل جيد جًدا وذلك يجعل الجميع يشعر بأن التعميم شيء رائع  اتعاونيً  اجيدً 
 وممتع.

أنو يجب عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس التعمم من األخطاء التي تم المرور بيا وقت  -
 .األزمة 
وفي النياية بالرلم من استجابة التعميم العالي والتحول إلى التدريس والتعميم               

والتعمم عبر اإلنترنت والحماس لو وكذلك تشجيعو،البد من ضمان تطبيق المباديء التربوية 
الجيدة ويتم توفير بيئة تعميمية عالية الجودة وفعالة عبر اإلنترنت، والبد من مراجعة واختيار 

ناىج الدراسية وأساليب تدريسيا، وكما يجب أن تستفيد في تصميم وتنفيذ المناىج محتوى الم
الدراسية من أدوات التعميم اإللكتروني وتظل نتائج الطالب ىي مؤشر النجاح ومؤشر لمدى 

 (Editorial, 2020, 282)  (.91 –التكيف واالبتكار الذي حدث أثناء أزمة )كوفيد
كانت تمك أىةم المتطمبةات التةي يجةب أن يةتم توفرىةا مةن أجةل نجةاح العمميةة التعميميةة 
بكميات التربية في ظل التباعةد االجتمةاعي وأزمةة فيةروس كورونةا والتةي يتوقةع أن تكةون ىنةاك 

أو يحةةدث انتشةةار لفيروسةات وأوبئةةة أخةةرى مشةةابية فةةي المسةةتقبل موجةات أخةةرى ليةةذا المةةرض 
لةةالق كميةةات التربيةةةتفةةرض التباعةةد االجتمةةا ، وىةةي المتطمبةةات الالزمةةة لنجةةاح العمميةةة  عي وا 

التعميمية أيًضا في ظل توجو وزارة التعميم العالي إلى استخدام التعميم اليجةين )المخةتمط( بدايةة 
 من العام القادم في التعميم الجامعي في مصر. 

اعي عمى نجاح والجزء التالي سيتم فيو التعرف عمى واقع تأثير التباعد االجتم
دراسة حالة ، والتعرف عمى مدى توفر كالعممية التعميمية بكمية التربية بجامعة سوىاج 

المتطمبات الالزمة لنجاح العممية التعميمية بكميات التربية في ظل التباعد االجتماعي وأزمة 
 فيروس كورونا. 
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 الدزاضة امليداىية:

 إجساءات الدزاضة امليداىية: 

 الدزاضة امليداىية: أواًل : أٍداف

 استيدفت الدراسة الميدانية التعرف عمى: 
واقةةةع تةةةأثير التباعةةةد االجتمةةةاعي عمةةةى جوانةةةب العمميةةةة التعميميةةةة بكميةةةة التربيةةةة بجامعةةةة  .9

 أزمة فيروس كورونا المستجد.  أثناء( سوىاج)
ومةةدى  ( سةةوىاج)أىةةم المتطمبةةات الالزمةةة لنجةةاح العمميةةة التعميميةةة بكميةةة التربيةةة بجامعةةة .9

 أزمة فيروس كورونا المستجد. أثناء توفرىا في ظل تأثير التباعد االجتماعي 

فةي ظةل  واقع االمكانات المادية  والتكنولوجية التي يمتمكيا الطالب والالزمة لمتعمم عن بعةد .9
 تأثير التباعد االجتماعي أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد. 

 امليداىية:ثاىيًا: أدوات الدزاضة 

 استخدمت الباحثة األدوات التالية:
وذلك لمتعرف عمى واقع تةأثير التباعةد االجتمةاعي عمةى العمميةة عداد الباحثة  استبانة من إ. 9

التعميمية ولمتعرف عمى مدى توفر المتطمبات الالزمة لنجاح العممية التعميمية بكميةة التربيةة 
وكةذلك  نظةر الطةالب والطالبةات بالكميةة، في ظةل أزمةة فيةروس كورونةا المسةتجد مةن وجيةة

واقع اإلمكانات المادية والتقنية لمطالب وطرق تواصل أعضاء ىيئة التةدريس معيةم لمتعرف 
بشةكل إلكترونةي باالسةتعانة وتم اعداد االستبانة  وشكل المادة العممية التي تم توصيميا ليم

 (.  Google Driveبأحد نماذج جوجل دريف )
تم استخدام المقابمة ليةر المقننةة مةع الطةالب واعضةاء ىيئةة التةدريس لمتعةرف واقةع تةأثير  .9

  .   (سوىاج)التباعد االجتماعي عمى العممية التعميمية بكمية التربية بجامعة 
 : التاليةخطوات وتم بناء االستبانة  وفقا لم

 من صدق األداة : نواع الصدق التالية لمتأكداستخدمت الباحثة أ صدم االضتباىة : ( أ)

لمتأكةةد مةةن  عمةةى مجموعةةة مةةن المحكمةةين االسةةتبانة عةةرض: حيةةث تةةم  احملتــو صــدم .9
تقةةيس  محةةاور االسةةتبانة والعبةةارات التابعةةة ليةةا لتعةةرف عمةةى مةةا إذا كانةةت واصةةحتيا 

جميةةع الجوانةةب المختمفةةة لمموضةةوع محةةل الدراسةةة والبحةةث وتمثمةةو تمثةةيال صةةادًقا مةةن 
 عدمو وتم تعديميا وفقا آلرائيم. 
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 الصدم الراتي لالضتباىة :  الصدم الراتي :.0

وىو يقيس الصدق الداخمي لبنود االستبانة وىو يساوي الجذر التربيعي لمثبات 
 وجاء كالتالي: 

 1.15.  = , 55 =  معامل الثباتالصدق الداخمي )الذاتي( = 
 : ثبات االضتباىة ( ب)

وقد وجد  (تم حساب معامل ثبات االستبانة عن طريق  حساب معامل )ألفا كروبناخ
 وىو معامل ثبات مرتفع ومالئم لالستبانة. ( 1,55)أن معامل ثبات االستبانة قد بمغ 

 لالضتباىة :الصوزة اليَائية  ( ج)

  ( سؤااًل 94) بعد إجراء التعديالت عمى االستبانة جاءت في صورتيا النيائية مكونة
 (9محاور رئيسة كما يمي : أنظر ممحق رقم ) ةى ثالثإلمقسمة و  (عبارة 75و)
ق تواصل أعضاء ىيئة لمطالب وطر التقنيةالمادية و واقع اإلمكانات  : احملوز األول 

أثاء أزمة فيروس كورونا المستجد التدريس معيم وشكل المادة العممية التي تم توصيميا ليم 
 . محاور فرعية  ة( سؤال مقسمين إلى ثالث94وأشتمل ىذا المحور عمى )،

واقع تأثير التباعد االجتماعي عمى جوانب العممية التعميمية بكمية : لجاىياحملوز ا 
( 91واشتمل ىذا المحور عمى )جامعة سوىاج  أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد، التربية ب

 أربعة محاور فرعية.  عبارة مقسمة إلى
أىم المتطمبات الالزمة لنجاح العممية التعميمية بكمية التربية بجامعة : احملوز الجالح 

كورونا  سوىاج ومدى توفرىا في ظل تأثير التباعد االجتماعي أثناء أزمة فيروس
 محاور فرعية.  ةست( عبارة مقسمة إلى 55)عمى واشتمل ىذا المحور المستجد،

لإلجابة عن تساؤالت المحور األول تتطمب اإلجابة عنيا بنعم يارات المتاحة عمى والخ
 –سأل عن درجة تحقق العبارة وتحتيا ثالثة خيارات ىي: )كبيرة الثاني يالمحور أو ال ، و 
 وفركانت الخيارات عميو تسأل عن درجة ت المحور الثالث يضاضعيفة(، وأ –متوسطة 

 ضعيفة(.  –متوسطة  –وتشمل ثالثة خيارات ىي: )كبيرة  تطمباتالم
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 ثالجًا:عيية الدزاضة وأضلوب اختيازٍا:

 اجملتنع األصلي للعيية: - أ
جامعة بكمية التربية بحيث تم اختيار العينة  لتطبيق االستبانة من طالب وطالبات 

بمغ عدد و  ( طالًبا،99551والبالغ عددىم الكمي ) جميع الفرق الدراسيةالدارسين ب ( سوىاج)
 .( استبانة 475) التي خضعت لممعالجة االحصائية االستبانات الصحيحة

 أضلوب اختياز العيية: - ب

حيث تم اختيار العينة من األربع الطبقية   العشوائيةطريقة التم اختيار عينة الدراسة ب
الجدول التالي يصف و ،  ومن جميع األقسام( سوىاج)دراسية بكمية التربية بجامعةفرق 

 العينة: 
 (0عذٚي سلُ )

 ٚصف ػ١ٕخ اٌذاسعخ ا١ٌّذا١ٔخ 

 

  اٌج١بْ   اٌفشلخ       
ػذد اٌّغزّغ 

 *األصٍٟ

ػذد 

 اٌؼ١ٕخ

ِٓ اٌّغزّغ  ٍؼ١ٕخٌإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ 

 % األصٍٟ

 % 2.2 222 2222 اٌفشلخ األٌٟٚ

 % 2.2 222 0222 اٌفشلخ اٌضب١ٔخ

 % 2.2 22 0222 اٌفشلخ اٌضبٌضخ

 % 2 222 0222 اٌفشلخ اٌشاثؼخ

 %2 222 22222 اإلعّبٌٟ

 تم إعداد الجدول بالرجوع إلى :*
ن بكمية التربية جامعة سوىاج لمعام ي، إحصاء بأعداد الطالب المقيد (0202جامعة سوهاج ) -

 .سوهاج :  إدارة شئون الطالب بكمية التربية جامعةم ،  9191 -9191الجامعي 
 زابعًا: تطبيل أداة الدزاضة امليداىية:

م وحتى 7/9191/ 94قامت الباحثة بتطبيق االستبانة في الفترة من 
( 475)التي خضعت لممعالجة االحصائية و بمغ عدد االستبانات الصحيحة م، 99/5/9191

 .استبانة موزعة كما ورد بجدول وصف العينة 



 م0201( 38) -1ج-مارسعدد                                    ...             " Covid 19"  كورونا  أزمة جائحة 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 22 - 

 خامطًا: املعاجلة اإلحصائية الضتجابات العيية على أداة الدزاضة امليداىية:

 بعد التطبيق الميداني تمت المعالجة اإلحصائية لنتائج االستبانة كما يمي: 
النسةةبة المئويةةة  لنتةةائج المحةةوراألول ، أمةةا المحةةور الثةةاني والثالةةث فقةةد تةةم  تةةم حسةةاب  

 ةوحسةةاب حةةدود الثقةةة لعينةة ليةةمنسةةبة متوسةةط االسةةتجابة لنتةةائج التطبيةةق الميةةداني حسةةاب 
 الدراسة الميدانية كما يمي : 

 أوال: حطاب ىطبة اليطبة املئوية وذلو ننا يلي: 

  =النسبة المئوية لمموافقة بنعم  

 

 : حطاب ىطبة متوضط االضتجابة وحلطابَا متت املعاجلة التالية: ثاىيًا

  -متوسطة-حساب تكرارات استجابات أفراد العينة تحت درجات التحقق الثالثة )كبيرة -9
 ضعيفة(.

 أعطيت األوزان الرقمية لكل درجة موافقة كما يمي:  -9
 ضعيفة متوسطة كبيرة ( توفرهادرجة التحقق )

 9 9 9 الوزن الرقمي
 حصول عمى الدرجة الكمية لمبند. لمتم ضرب التكرارات تحت كل درجة موافقة في الوزن  -9
الحصول عمى نسبة متوسط االستجابة وذلك بقسمة الدرجة الكمية لمبند عمى عدد أفراد  -5

 وىو أعمى وزن رقمي. 9العينة مضروبا في 

نسبة متوسط االستجابة =              
الدرجة الكمية لمبند
  9× عدد أفراد العينة 

 حطاب حدود الجكة لهل عيية فسعية والعيية الهلية ننا يلي:  : ثالجًا

الخطأ المعياري =   
ب× أ  

 (991-995، 9119، )فؤاد أبو حطب وآمال صادق  ن

 1,97أ = نسبة متوسط شدة الموافقة عمى البند   حيث: 
 ن = عدد أفراد العينة.      ،    1.99=  1.97 - 9=  أ - 9ب = 
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 119وتم حساب حدود الثقة من المعادلة التالية:)فؤاد أبو حطب وآمال صادق، 
،991-999) 

 (9,19× + )الخطأ المعياري  1.97الحد  األعمى    لمثقة  = 
 (9,19× )الخطأ المعياري  - 1.97الحد  األدنى لمثقة  = 

 (. 1.99،  1.79) جاءت كما يمي:فالكمية  لعينة البحثوبحساب حدود الثقة    

ذا كانةةت نسةةبة متوسةةط االسةةتجابة  عمةةى العبةةارة تسةةاوي الحةةد االعمةةى أو أكبةةر منةةو     وا 
ذا كانةةةت نسةةةبة  فرو تةةةكانةةت النتيجةةةة أن   العبةةةارة تتحقةةق بدرجةةةة كبيةةةرة أو ت بدرجةةة كبيةةةرة ،  وا 

متوسةةط االسةةتجابة تسةةاوي الحةةد األدنةةى أو أقةةل منةةو كانةةت النتيجةةة  أن العبةةارة تتحقةةق بدرجةةة 
ذا انحصةةرت بةةين القيمتةةين كانةت النتيجةةة أن العبةةارة تتحقةةق أو تتةةوفر ضةعيفة  بدرجةةة ضةعيفة وا 

 بدرجة متوسطة .
 ىتائج الدزاضة امليداىية:

إلمهاىات املاديـة والتكييـة للطـالب وطـسم تواصـل أعيـاء ٍيئـة التـدزيظ         احملوز األول : واقع ا

 معَه وغهل املادة العلنية اليت مت توصيلَا هله .

محةاور  ةمقسةمة لثالثة تةم طرحيةا عمةى الطةالب وىةي التةي إلجابة عةن التسةاؤالت اوب 
 يمي :فرعية كما 

والالشمة للتعله عً بعد يف ظل تأثري واقع االمهاىات املادية  والتهيولوجية اليت ميتلهَا الطالب  ( أ)

 .التباعد االجتناعي أثياء أشمة فريوع نوزوىا املطتجد

بعةةد إجةةراء المعالجةةة اإلحصةةائية السةةتجابات العينةةة عمةةى الخمةةس تسةةاؤالت المطروحةةة 
 جاءت النتائج كما يمي: 

 (2)سلُ عذٚي 

 ٚالغ االِىبٔبد اٌّبد٠خ  ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ اٌزٟ ٠ّزٍىٙب اٌطالة 

 ال ٔؼُ اٌغؤاي َ
 اٌزشر١ت

  ٚفمبً ٌٕؼُ

 2 % 22 % 22  .ً٘ ٌذ٠ه عٙبص ؽبعت آٌٟ ِىزجٟ ثبٌّٕضي 2

 0 % 02.2 % 22.0 ً٘ ٌذ٠ه عٙبص ؽبعت ِؾّٛي . 0

 2 % 22.2 % 20.2 ً٘ ٌذ٠ه عٙبص ربثٍذ . 2

 2 % 22.0 % 22.2 ً٘ ٌذ٠ه ر١ٍفْٛ ِؾّٛي روٟ ِزصً ثبالٔزشٔذ . 2

 2 % 22.2 % 22.0 ٌإلٔزشٔذ ثبٌّٕضي .ً٘ ٌذ٠ه اؽزشان  2
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 يتض  من الجدول السابق ما يمي: 
أن أكثةةر األجيةةزة التةةي يمتمكيةةا الطةةالب ىةةي التميفةةون المحمةةول الةةذكي المتصةةل باإلنترنةةت  -

( % 71.9( ، ثم تمتيا امتالك جيةاز الحاسةب المحمةول بنسةبة )% 59.5بنسبة وصمت )
( وأقةل نسةبة كانةت امةتالك جيةاز % 99بةالمنزل بنسةبة )ثم جياز الحاسب اآللةي المكتبةي 

( ويتضةة  مةةن ذلةةك أن لالبيةةة الطةةالب يعتمةةدون عمةةى اليةةاتف % 99.7التابمةةت بنسةةبة )
الةةذكي المتصةةل باإلنترنةةت حيةةث أن اسةةتخدامو سةةيل بالنسةةبة ليةةم وصةةلر حجمةةو وكةةذلك 

متمةةك الحاسةةب امةةتالك جيةةاز الكمبيةةوتر المحمةةول ولكةةن توجةةد نسةةبة كبيةةرة مةةن الطةةالب ال ت
المحمةةول أو اليةةاتف الةةذكي أو أي أجيةةزة أخةةرى. وذلةةك بسةةبب ليةةم مشةةكمة وعةةدم متةةابعتيم 

 لممقررات الدراسية التي تم تدريسيا ليم عن بعد. 
( أي يوجةةةد % 99.9يتضةةة  ممةةةا سةةةبق أن وجةةةود اإلنترنةةةت داخةةةل المنةةةازل كةةةان بنسةةةبة ) -

عتمةدون عمةى إنترنةت اليةاتف ( من الطالب لةيس لةدييم إنترنةت منةزل ومةن ثةم ي% 95.7)
وىو مكمةف ليةم وليةر كةاف لمتابعةة الدراسةة عةن طريقةو ممةا يسةبب ليةم مشةكالت دراسةية 

 وعدم متابعة محاضراتيم وواجباتيم. 
فةق توأن نقص إمكانت الطةالب التكنولوجيةة لةيس فةي مصةر فقةط بةل فةي عةدة دول وت 

فةةةي )الواليةةةات المتحةةةدة  (Smalls, D., 2020)مةةةع دراسةةةة فةةةي ذلةةةك نتةةةائج ىةةةذه الدراسةةةة 
األمريكية( والتي ترى أن التحول إلى التعميم عن بعد بسبب ظيور فيروس كورونا المستجد تةم 
بةةةدون االسةةةتعداد لةةةو ، ويوجةةةد سةةةوء أحةةةوال بعةةةض الطةةةالب الماديةةةة بسةةةبب الحاجةةةة لألجيةةةزة 

ت لةةةدى التكنولوجيةةةة واإلنترنةةةت لموصةةةول لمتعمةةةيم عبةةةر اإلنترنةةةت ، وعةةةدم العدالةةةة فةةةي اإلمكانةةةا
 الطالب يؤدي إلى عدم العدالة التعميمية.

عً بعد يف ظل تأثري لدزاضيةلتدزيظ املكسزات ا مع الطالب تواصل أعياء ٍيئة التدزيظ  طسم  ( ب)

 .التباعد االجتناعي أثياء أشمة فريوع نوزوىا املطتجد

بعةةةد إجةةةراء المعالجةةةة اإلحصةةةائية السةةةتجابات العينةةةة عمةةةى الخمةةةس تسةةةاؤالت المطروحةةةة  
          ءت النتائج كما يمي: جا
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 ( 2)  سلُ  عذٚي

 اٌذساع١خغشق  رٛاصً أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِغ اٌطالة ٌزذس٠ظ اٌّمشساد ٚالغ 

 ال ٔؼُ اٌغؤاي َ
 ٚفمبً  رشر١ت

 ٌٕؼُ

2 
ً٘ رٛاصً أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌزذس٠ظ 

 اٌّمشساد إٌظش٠خ ػٓ غش٠ك اٌف١ظ ثٛن.
22.2% 22.2% 2 

0 
١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌزذس٠ظ ً٘ رٛاصً أػعبء 

 اٌّمشساد إٌظش٠خ ػٓ غش٠ك اٌٛارظ أة.
22.2% 22.2% 2 

2 

ً٘ رٛاصً أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌزذس٠ظ 

اٌّمشساد إٌظش٠خ ػٓ غش٠ك فصٛي دساع١خ 

 ثغٛعً.

22.2% 22.2% 2 

2 

ً٘ رٛاصً أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌزذس٠ظ 

اٌّمشساد إٌظش٠خ ػٓ غش٠ك فصٛي دساع١خ 

 ثّٕصخ أدِٛرٛ.

22.2% 22.2% 2 

2 
ً٘ رٛاصً أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌزذس٠ظ 

 اٌّمشساد إٌظش٠خ ػٓ غش٠ك غشق أخشٜ.
22.2% 20.2% 0 

 يتض  من الجدول السابق ما يمي: 
 94.7أن أكثةةر طريقةةة تواصةةل بيةةا أعضةةاء ىيئةةة التةةدريس مةةع طالبيةةم كانةةت الةةواتس أب ) -

( ثةةم % 95.9بةةوك بنسةةبة )( ، ثةةم الفةةيس % 57.9( ثةةم تمتيةةا طةةرق أخةةرى بنسةةبة )%
 .  (أدموتو)وأقميا كانت الفصول بمنصة  (جوجل)فصول 

يتض  من ذلك طريقة التواصل بالواتس أب ىي األكثةر اسةتخداًما ولكةن ال يوجةد بيةا تفاعةل  -
 .  (أدموتومنصة )وفصول  (جوجل)جيد مثل فصول 

مةع طالبيةم فةال  ويتض  مما سبق وجود تنوع كبير في طرق تواصل أعضاء ىيئةة التةدريس -
توجةةد طريقةةة موحةةدة ممةةا يترتةةب عمةةي ذلةةك تشةةتت الطةةالب ويجةةب أن تعتمةةد الكميةةة طريقةةة 

، ولكن الذي حةدث ىةو اجتيةادات مةن أعضةاء ىيئةة موحدة تكون أكثر فائدة عممية لمطالب
قاربةةة لمةةا طةةرق مالتجةةريس بتوصةةيل المعمومةةات لمطةةالب بالشةةكل وبالطريقةةة الممكنةةة لةةو ب

تواصةل أعضةاء  (Gardmer, L. , 2020) الم األخةرى، وفةي دراسةة حةدث  فةي دول العة
جامعةةة )سةةانتا كةةالر( فةةي واليةةة )كاليفورنيةةا( بالواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة بىيئةةة التةةدريس 

فةي المحاضةرات ، وكةذلك تقنيةة  (Zoom)عبر اإلنترنت وتم اسةتخدام تقنيةة زووم  بالطالب
 & .Theoret, C)دساعننخ وليرىةةا مةةن التقنيةةات، ،و Black board)الةةبالك بةةورد )

Ming, X,  2020) ٚ ىةةذه الدراسةةة عةةن تجربةةة كيفيةةة اسةةتكمال طةةالب الطةةب والجراحةةة
لمقةةرراتيم الدراسةةية ليةةذا العةةام الدراسةةي فةةي ظةةل أزمةةة فيةةروس كورونةةا المسةةتجد باسةةتخدام 
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تخدام تقنيةةةة التعمةةةيم اليجةةةين واسةةةتخدام الفيةةةديوىات لتةةةدريب الطةةةالب عةةةن بعةةةد وتةةةم اسةةة
Webex)  ،)(Zoom) ، (Video communications  . 

أنو تم التعمم  (Kanmounye, M.D. & Esene, I. N.,  2020)دساعخ  ترىٚ
بتوظيف كل التكنولوجيا الصالحة لمتعمم وتم بث المحاضرات المسجمة في مواعيدىا األسبوعية 

 Skype)وتطبيق  Zoom (Zoom Video)زووم  وتقنية،(جوجل)وتم استخدام نماذج 
Technologies) Skype  وليرىا من تطبيقات االجتماعات المستخدمة وذلك مبادرة

لتحسين المعرفة والميارات والمواقف كما تم تعزيز التنظيم العممي االفتراضي لممؤتمرات 
 والعروض العممية وتوزيع الجوائز. 

التدزيظ بتصويد الطالب بَا عيد تدزيطَه اليت قاو أعياء ٍيئة املادة العلنية  غهل وىوعية ()جـ

 .يف ظل تأثري التباعد االجتناعي أثياء أشمة فريوع نوزوىا املطتجد عً بعد

تسةةاؤالت المطروحةةة  ةبعةةد إجةةراء المعالجةةة اإلحصةةائية السةةتجابات العينةةة عمةةى الخمسةة
 جاءت النتائج كما يمي: 

 (2)  سلُ عذٚي

 أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثزض٠ٚذ اٌطالة ثٙبؽىً ٚٔٛػ١خ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ لبَ 

 ال ٔؼُ اٌغؤاي َ
ٚفمبً  ترشر١

  ٌٕؼُ

ً٘ رُ رض٠ٚذوُ ثبٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ػٕذ رذس٠غٙب ػٍٝ ؽىً  2

 .  (word)ٔصٛؿ 
22.2% 22.2% 2 

ً٘ رُ رض٠ٚذوُ ثبٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ػٕذ رذس٠غٙب ػٍٝ ؽىً  0

 .    (pdf)ٔصٛؿ 
22.2% 02.2% 2 

ً٘ رُ رض٠ٚذوُ ثبٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ػٕذ رذس٠غٙب ػٍٝ ؽىً  2

 .  فمػ (ثٛسث٠ٕٛذ)ػشٚض 
02.2% 22.2% 2 

ً٘ رُ رض٠ٚذوُ ثبٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ػٕذ رذس٠غٙب ػٍٝ ؽىً  2

 ِصؾٛة ثبٌصٛد. (ثٛسث٠ٕٛذ)ػشٚض 
02.2% 22.2% 2 

ً٘ رُ رض٠ٚذوُ ثبٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ػٕذ رذس٠غٙب ػٍٝ ؽىً  2

 ٌٍّؾبظشاد.ف١ذ٠ٛ٘بد ِغغٍخ 
22.0% 22.2% 0 

 يتض  من الجدول السابق ما يمي: 
 ((wordأما المادة العممية تم توصيميا لمطالب بطرق وأشكال متنوعة منيا ممفات الورد  -

المصحوب بالصوت وكذلك عمى شكل  (البوربوينت)فقط، و (البوربوينت)و pdf) ت)و ممفا
 الفيديوىات المسجمة لممحاضرات. 
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أكثةر صةورة ثةم توصةيل المةادة العمميةة عةن طريقيةا ثةم تمتيةا pdf) )نصةوص ممفات وكانت  -
 (البوربوينةةةتعروض)ثةةةم   ((wordرد و فيةةةديوىات المحاضةةةرات المسةةةجمة ثةةةم نصةةةوص الةةةو 

 فقط.  (البوربوينت) عروض المصحوب بالصوت ثم
التباعةد  أزمةةلتدريس وحمول سريعة لتدارك آثةار اجتيادات من أعضاء ىيئة ا ذلكلقد كانت  -

االجتماعي التي جاءت بشكل مفاجيء وليةر مرتةب لةو، وقةد أظيةر أعضةاء ىيئةة التةدريس 
جيةةد ليةةر عةةادي فةةي ذلةةك وكفةةاءة وتفةةاني منقطةةع النظيةةر فةةي مواصةةمة الدراسةةة لطالبيةةم 

 بالشكل المالئم ليم ولطالبيم إلنقاذ الفصل الدراسي الثاني. 
قة مةع  نتةائج دراسةات أخةرى وذلةك وجاءت أراء الطالب في ىذه الدراسة متطاب    

مةةةن حيةةةث تفضةةةيل الطةةةالب لممةةةادة العمميةةةة التةةةي تعتمةةةد عمةةةى الفيةةةديوىات او التسةةةجيالت 
المصةةحوبة بالصةةوت أو البوربوينةةت المصةةحوب بالصةةوت  وتتفةةق تمةةك النتةةائج مةةن دراسةةة  

(Moszkowicz, D. et al., 2020)   حيةث تةم تفضةيل اسةتخدام الفيةديو(Google 
Hangouts)  إلنقةاذ العةام الجةامعي لمطةالب وتةم اسةتخدام تمةك الفيةديوىات مةن أجةل شةرح

وىةي دراسةة عةن اسةتخدام   (Lipomi, D. J., 2020)دساعنخ  ، والمحاضةرات والةدروس 
والةتعمم النشةط عةن طريةق  ن إنتاج الفيةديو الحةيوترى أالفيديو النشط في التعمم عن بعد ، 

يسةتخدم الحركةات واإليمةاءات  ألنةو ل لبث المحاضةراتأداة جيدة لمتعميم عن بعد كحالفيديو 
 والتعميقات ويتفاعل مع طالبو  كما لو كان بالمحاضرة وجًيا لوجو. 

 & .Hall, S)ذساعنخ اْ ٠ّىنٓ رجٕنٟ ٚرطج١نك ِنبرُ ثاٌذساعنخ اٌؾب١ٌنخ  ٚرنشٜ  

Border, S.,  2020)  ٟالمممكةة المتحةدة( حيةث المحاضةرات التةي تبةث بشةكل ٟٚ٘ رّنذ فن(
حةةي عبةةر اإلنترنةةت مةةن لةةرف خاصةةة وتةةم إنشةةاء لةةرف لالجتماعةةات ويمكةةنيم بيةةا استضةةافة 
المناقشةةات والمةةةواد التفاعميةةةة  وباإلضةةافة إلةةةى أنةةةو تةةم بيةةةذه الدراسةةةة  عمةةل مسةةةتودع مةةةنظم 

الت الرقمية لمشاشةة، باإلضةافة لممحتوى العممي مثل مقاطع الفيديو والرسوم المتحركة والتسجي
تةداء بيةا فةي قويمكةن اال لمتعمم الذاتي من جانب الطالب وىةي جيةود فةي قمةة اإلفةادة لمطةالب 

 كميات التربية في مصر. 
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: واقع تـأثري التباعـد االجتنـاعي علـى جواىـب العنليـة التعلينيـة بهليـة الةبيـة          الجاىياحملوز 

   .أثياء أشمة فريوع نوزوىا املطتجد  (ضوٍاج)جبامعة 
ولمتعةةرف عمةةى ذلةةك  الثةةأثير تةةم التعةةرف عمةةى واقةةع  تحقيةةق جوانةةب العمميةةة التعميميةةة     

فةي ظةل تةأثير التباعةد االجتمةاعي أثنةاء أزمةة فيةروس كورونةا  (سةوىاج)بكمية التربيةة بجامعةة 
 :المستجد وفقًا لممحاور الفرعية التالية

 : يف ظل تأثري التباعد االجتناعي كسزات الدزاضيةعنلية تدزيظ امل واقع ( أ)

بعد إجراء المعالجة اإلحصائية الستجابات عينة الدراسة عمةى االسةتبانة جةاءت النتةائج كمةا 
 يمي: 

 (2عذٚي سلُ )

 ٚالغ ػ١ٍّخ رذس٠ظ اٌّمشساد اٌذساع١خ فٟ ظً رؤص١ش اٌزجبػذ االعزّبػٟ

 اٌؼجبساد َ

ٔغجخ 

ِزٛعػ 

 اإلعزغبثخ

 دسعخ

 زؾمكاٌ

رشر١ت 

 اٌؼجبسح

غشق رٛاصً أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِؼىُ ٌزذس٠ظ اٌّمشساد   2

 إٌظش٠خ وبٔذ ِش٠ؾخ ِٚزبؽخ ٌه.
 2 ظؼ١فخ 2.22

                 اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رُ رض٠ٚذوُ ثٙب  ػٍٝ ؽىً ٔصٛؿ 0

( word) ٚأ( pdf)  أٚ ف١ذ٠ٛ٘بد  (ثٛسث٠ٕٛذ)أٚ ػشٚض

 ٚاف١خ ثىً ِؾزٜٛ اٌّمشس .ٌٍّؾبظشاد وبٔذ وبف١خ ٚ 

 2 ظؼ١فخ 2.22

رُ رى١ٍفه ثؤٔؾطخ رؼ١ّ١ٍخ ِشرجطخ ثبٌّمشساد أصٕبء اٌزذس٠ظ  2

 ػٓ ثؼذ ثبٌفصً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ.
 2 ظؼ١فخ 2.22

رُ رٛاصً أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِؼه ٌزذس٠ظ اٌّمشساد  2

 اٌؼ١ٍّخ .
 2 ِزٛعطخ 2.20

رذس٠ظ اٌّمشساد رُ رذس٠غه اٌّمشساد اٌؼ١ٍّخ ثٕفظ غش٠مخ  2

 إٌظش٠خ .
 0 ظؼ١فخ 2.22

رُ رض٠ٚذن ثف١ذ٠ٛ٘بد ِغغٍخ ٌٍذسٚط ٚاٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ  2

 اد اٌؼ١ٍّخ.ساٌخبصخ ثبٌّمش
 2 ظؼ١فخ 2.20

٠ٛعذ ٌذ٠ه سظب ػٓ اعزفبدره ِٓ رذس٠ظ اٌّمشساد إٌظش٠خ  2

 ػٓ ثؼذ فٟ اٌفصً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ .
 2 ظؼ١فخ 2.22

اٌّشعٛح ِٓ رذس٠ظ اٌّمشساد اٌؼ١ٍّخ ػٓ رؾممذ ٌه االعزفبدح  2

 ثؼذ ثبٌفصً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ.
 2 ظؼ١فخ 2.22

 ظؼ١فخ 2.22 اٌّزٛعػ اإلعّبٌٟ ػٍٝ اٌّؾٛس
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 يتض  من الجدول السابق ما يمي: 
جةةاءت نسةةبة متوسةةط االسةةتجابة ضةةعيفة عمةةى جميةةع عبةةارات ىةةذا المحةةور وكةةذلك إجمةةالي  -

المحور، وذلةك يعنةي ضةعف تواصةل أعضةاء ىيئةة التةدريس مةع الطةالب لتةدريس المقةررات 
سةةواء النظريةةة أو العمميةةة وأنةةو عمميةةة تكمةةيفيم بأنشةةطة تعميميةةة كانةةت ضةةعيفة، والمةةادة 

أو فيةةديوىات كانةةت ليةةر (pdf)أو ( (wordء نصةةوص العمميةةة التةةي تةةم تزويةةدىم بيةةا سةةوا
 .كافية من وجية نظر الطالب

وجاء رأي الطالب عن مةدى اسةتفادتيم مةن تةدريس المقةررات النظريةة أو العمميةة عةن بعةد   -
بأنيا لير كافية ولير راضيين عنيا وقد يرجع ذلك إلى تعود الطةالب عمةى التعمةيم التقميةدي 
وجًيةةا لوجةةو ولةةم يةةتم تةةدريبيم مسةةبًقا عمةةى التعمةةيم عةةن بعةةد، وقةةد يرجةةع ذلةةك الةةرأي لمطةةالب 

لتقبةةل ىةةذا النةةوع مةةن التعمةةيم بةةالرلم مةةن بةةذل أعضةةاء ىيئةةة التةةدريس لضةةعف اسةةتعدادىم 
بالكمية لمجيود كبير جًدأ في التواصةل معيةم واسةتمرار التةدريس ليةم لفتةرة زمنيةة أكبةر مةن 

 .الفترة المعتادة بالفصل الدراسي العادي
يةة ليةم بطريقةة لعدم توفير المادة العممذلك الضعف في العممية التدريسية وقد يرجع             

تاحةة تةدريس  جذابة أثنةاء التعمةيم عةن بعةد ، وكةان مةن الممكةن قيةام كميةات التربيةة بتةوفير وا 
 ,Bao,W., 2020)جةاء فةي دراسةة  المقةررات الدراسةية بشةكل أفضةل ممةا حةدث وذلةك كمةا

صةالحات التعمةيم عبةر حيث قامت الجامعات الصةينية ومنيةا جامعةة )بكةين(  بإ (115 - 113
المقةةةررات الضةةةخمة المفتوحةةةة عبةةةر اإلنترنةةةت وتجةةةاوزت تمةةةك  تةةةوفيراإلنترنةةةت والسةةةرعة فةةةي 

ثالثةة ماليةين طالةب وجامعةة بكةين رائةدة فةي واستفاد منيةا    ,( مقرر دراسي411المقررات )
( مقةةرر دراسةةي عبةر اإلنترنةةت ، وفةي لضةةون أيةةام مةن األزمةةة تةةم 911ذلةك وقةةدمت حةوالي )

تاحةة المةواد  تحويل المقررات الدراسةية عبةر اإلنترنةت، وتصةميم خطةة التةدريس بالتفصةيل ، وا 
 والمقررات التعميمية بالصوت والصورة والفيديو وتقديم الدعم التكنولوجي. 
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 : يف ظل تأثري التباعد االجتناعي عنلية التكويه واالختبازاتواقع  ( ب)

بعد إجراء المعالجة اإلحصائية الستجابات عينةة الدراسةة عمةى االسةتبانة جةاءت النتةائج 
 كما يمي: 

 (2عذٚي سلُ )

 ٚالغ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ٚاالخزجبساد فٟ ظً رؤص١ش اٌزجبػذ االعزّبػٟ

 اٌؼجبساد َ

ٔغجخ 

ِزٛعػ 

 اإلعزغبثخ

 دسعخ

 اٌزؾمك

رشر١ت 

 اٌؼجبسح

2 
اٌزىن٠ٕٟٛ أصٕنبء رذس٠غنه رُ اعزخذاَ اخزجبساد ٌٍزم٠ُٛ 

 2 ظؼ١فخ 2.22 اخزجبساد لص١شح ( . –ػجش االٔزشٔذ)ٚاعجبد 

0 
ٚاعٙذ غالة اٌفشق غ١ش إٌٙبئ١خ ِؾىٍخ وج١شح ٚػذَ 

 2 ِزٛعطخ 2.22 لذسح ػٍٝ إػذاد األثؾبس اٌّطٍٛثخ ُِٕٙ .

2 
عنننزؼبٔخ ثؼنننط غنننالة اٌفنننشق غ١نننش إٌٙبئ١نننخ ثباللنننبَ 

 2 ِزٛعطخ 2.22  .اٌّطٍٛثخ ُِٕٙثب٢خش٠ٓ فٟ إػذاد األثؾبس 

2 

ٚاعٙذ ثؼط اٌطالة ِؾىالد فٟ سفغ األثؾنبس ػٍنٝ 

ِٕصننخ اٌغبِؼننخ ِّننب أدٜ ٌشعننٛة اٌننجؼط ثبٌّشؽٍننخ 

 األٌٚٝ ِٓ اٌشفغ .

 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
اعننزفبد غننالة اٌفننشق إٌٙبئ١ننخ ِننٓ ّٔننبرط االخزجننبساد 

 2 ِزٛعطخ 2.22 االعزشؽبد٠خ اٌزٟ رُ سفؼٙب ٌُٙ ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخ.

2 
لبثٍذ غالة اٌفشق إٌٙبئ١خ ِخبٚف ٚصؼٛثخ فٟ أداء 

 2 وج١شح 2.22 االخزجبساد أصٕبء فزشح اٌزجبػذ االعزّبػٟ .

2 

ؽمنننك اٌزمننن٠ُٛ ػنننٓ غش٠نننك إػنننذاد األثؾنننبس اٌطالث١نننخ 

اٌفبئذح اٌّشعٛح ِٓ دساعخ اٌّمشساد ِضً االخزجنبساد 

 اٌزم١ٍذ٠خ .

 2 ظؼ١فخ 2.22

2 

اٌّزفٛل١ٓ ثغجت اٌزم٠ُٛ ػٓ غش٠نك ؽذس ظٍُ ٌٍطالة 

إػنننذاد األثؾنننبس ٚػنننذَ إظنننبفخ دسعنننبد ٘نننزا اٌزنننشَ 

 ٌٍّغّٛع اٌزشاوّٟ .

 0 وج١شح 2.22

 ِزٛعطخ 2.22 اٌّزٛعػ اإلعّبٌٟ ػٍٝ اٌّؾٛس

 يتض  من الجدول السابق ما يمي: 
( ، وذلةةك يعنةةي أن 5( ، )9جةةاءت نسةةبة متوسةةط االسةةتجابة كبيةةرة عمةةى العبةةارتين أرقةةام ) -

واجيةةت طةةالب الفرقةةة النيائيةةة مخةةاوف وصةةعوبة فةةي أداء االختبةةارات أثنةةاء فتةةرة التباعةةد 
االجتمةةاعي لدرجةةة منةةاداة ىةةوالء الطةةالب عمةةى مواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي وموقةةع الكميةةة 
الرسةةمي بضةةرورة أن يةةتم إللةةاء اختبةةارىم ، وأن يةةتم تقةةويميم عةةن طريةةق األبحةةاث أسةةوة 
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مةت االختبةارات عمةى أكمةل وجةو مةع تطبيةق كامةل اإلجةراءات بطالب الفرق األخرى، ولكةن ت
االحترازيةةةة بالكميةةةة ولةةةم تسةةةجل طةةةوال فتةةةرة االختبةةةارات أي حالةةةة إصةةةابة بفيةةةروس كورونةةةا 

 المستجد.
( كانةةةت نسةةةبة متوسةةةط االسةةةتجابة عمييةةةا كبيةةةرة وأنةةةو حةةةدث ظمةةةم لمطةةةالب 5والعبةةةارة رقةةةم ) -

م إضةةافة درجةةات ىةةذا الفصةةل الدراسةةي المتفةةوقين بسةةبب التقةةويم عةةن طريةةق األبحةةاث وعةةد
 لممجموع التراكمي وذلك لحرص الطالب المتفوقين عمى درجاتيم وتميزىم. 

( وذلةك يعنةي أن 4،  9،  9جاءت نسبة متوسط االسةتجابة متوسةطة عمةى العبةارات أرقةام ) -
طةةةالب الفةةةرق ليةةةر النيائيةةةة واجيةةةتيم مشةةةكالت منيةةةا عةةةدم القةةةدرة عمةةةى إعةةةداد األبحةةةاث 

بة نظرًا لعةدم تةدريبيم عمةى ذلةك، وذلةك أدى إلةى االسةتعانة بةاآلخرين فةي إعةداد تمةك المطمو 
البحةةةوث المطموبةةةة مةةةنيم، وأن طةةةالب السةةةنوات النيائيةةةة اسةةةتفادوا مةةةن نمةةةاذج االختبةةةارات 
االسترشةةادية التةةي تةةم رفعيةةا عمةةى موقةةع الكميةةة لالسترشةةاد بيةةا أثنةةاء المزاكةةرة واالسةةتعداد 

 لالختبارات. 
( حيث يوجةد ضةعف 7،  5،  9سبة متوسط االستجابة ضعيفة عمى العبارات أرقام )جاءت ن -

في استخدام التقةويم اإللكترونةي أثنةاء التةدريس عةن بعةد، وكةذلك واجيةت الطةالب مشةكالت 
فةي رفةةع األبحةةاث ممةةا أدى لرسةوبيم فةةي المرحمةةة األولةةى ، واتفةق الطةةالب عمةةى أن التقةةويم 

دة المرجوة من تدريس المقررات الدراسية وأن تمةك الفائةدة عن طريق األبحاث لم يحقق الفائ
 كانت ضعيفة. 

جاء إجمالي نسبة متوسط االستجابة عمى ىذا المحور بالمتوسطة ، مما يعنةي الحاجةة إلةى  -
 االستعداد أكثر حتى يتم التلمب عمى مشكالت التقويم التي ظيرت أثناء التعميم عن بعد. 

نسةبة كبيةرة حيةث قامةت ا حةدث بالةدول األخةرى المتقدمةة ختمفت الدراسة الحالية عموا
الةةةدول والجامعةةةات التةةةي تمتمةةةك اإلمكانةةةات الكافيةةةة فةةةي تطبيةةةق اختبةةةارات إلكترونيةةةة عمةةةى مةةةن 

تطبةةق عبةةر اإلنترنةةت مثةةل نمةةاذج  يالتةةطالبيةةا، والةةبعض اآلخةةر اسةةتخدام اختبةةارات إلكترونيةةة 
صات التعميمية التي تتي  ليةم ذلةك، فعمةى سةبيل المثةال أوضةحت دراسةة جوجل وليرىا من المن

(Longhurst, G. J. et al., 2020) لتقويم في جامعات )المممكة المتحةدة( وجميوريةة أن ا
%( مةن الجامعةةات،  99)إيرلنةدا( قةد تةم عةةن طريةق تقيةيم عممةةي تمخيصةي فةي منةةاىجيم فةي )

%( مةةن الجامعةات كانةةت ليةةا  99)ونسةبة عةةات ، %( مةن الجام 7كمةا ألليةةت االختبةارات فةةي )
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اختبارات مكتوبة عبر اإلنترنت وىةي أسةئمة الخيةار المتعةدد، أسةئمة المطابقةة ، األسةئمة أحاديةة 
%( مةةةن الجامعةةةات اختةةةاروا أسةةةئمة  99اإلجابةةةة ، وأسةةةئمة أفضةةةل إجابةةةة ، وطبقةةةت حةةةوالي )

وتةم االكتفةاء بعمةل  (بمصةر)لتربية وتمك الطرق لم تطبق في كميات ا واختبارات الكتاب المفتوح
األبحةةةاث لطةةةالب الفةةةرق قبةةةل النيائيةةةة أمةةةا طةةةالب الفةةةرق النيائيةةةة فقةةةد تةةةم إختبةةةارىم بةةةالطرق 

جةةةراءات االحترازيةةةة أثنةةةاء تمةةةك بيةةةق إجةةةراءات التباعةةةد االجتمةةةاعي واتخةةةاذ اإلالتقميديةةةة مةةةع تط
 .  االختبارات

 : االجتناعي   واقع عنلية إدازة الهلية يف ظل تأثري التباعد)جـ( 

بعد إجراء المعالجة اإلحصائية الستجابات عينةة الدراسةة عمةى االسةتبانة جةاءت النتةائج   
 كما يمي: 

 (2سلُ ) عذٚي

 ٚالغ ػ١ٍّخ إداسح اٌى١ٍخ فٟ ظً رؤص١ش اٌزجبػذ االعزّبػٟ  

 اٌؼجبساد َ

ٔغجخ 

ِزٛعػ 

 اإلعزغبثخ

 دسعخ

 اٌزؾمك

رشر١ت 

 اٌؼجبسح

ٌٍزٛاصننً ِننغ اٌطننالة أصٕننبء فزننشح اٌزجبػننذ أٚعننذد اٌى١ٍننخ آ١ٌننخ  2

 االعزّبػٟ .
 2 ظؼ١فخ 2.20

رُ ٚصٛي اٌمشاساد اإلداس٠خ ٚاٌزؼ١ٍّبد إٌنٝ اٌطنالة ثغنٌٙٛخ  0

 ٚثغشػخ .
2.22 

ِزٛعط

 ح
2 

رُ رٛاصً اٌطالة ِغ اػعنبء ١٘ئنخ اٌزنذس٠ظ ثغنٌٙٛخ ٠ٚغنش  2

 ِٓ أعً ارّبَ اٌّطٍٛة.
 2 ظؼ١فخ 2.22

إداساد اٌى١ٍخ ثؾىً إٌىزشٚٔنٟ ِنٓ أعنً رُ رٛاصً اٌطالة ِغ  2

اٌؾصننٛي ػٍننٝ اٌخننذِبد ِضننً دفننغ اٌّصننشٚفبد ٚاعننزخشاط 

 اٌؾٙبداد ٚغ١ش٘ب .

 2 ظؼ١فخ 2.22

لذِذ إداسح اٌى١ٍخ اٌزٛع١ٗ ٚاٌذػُ اٌفٕٟ اٌالصَ  ٌٍطالة أصٕنبء  2

 فزشح اٌزجبػذ االعزّبػٟ .
 2 ظؼ١فخ 2.22

ٚؽننشٚؽبد ٌى١ف١ننخ ٚفننشد إداسح اٌى١ٍننخ ف١ننذ٠ٛ٘بد ٚرغننغ١الد  2

 إػذاد األثؾبس ٚسفؼٙب ػٍٝ ِٕصخ اٌغبِؼخ .
 2 وج١شح 2.22

ارخزد إداسح اٌى١ٍخ اٌمشاس ثبٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼنذ عنش٠ؼب ٌٚنُ ٠عن١غ  2

 ٚلذ وج١ش ِٓ اٌطالة .
2.22 

ِزٛعط

 ح
0 

رنننُ رٛصننن١ً اٌزؼ١ٍّنننبد ٚاٌمنننشاساد ٌٍطنننالة دْٚ ؽنننذٚس أٞ  2

 رعبسة أصٕبء فزشح اٌزجبػذ االعزّبػٟ .
2.22 

ِزٛعط

 ح
2 

 ِزٛعطخ 2.22 اٌّزٛعػ اإلعّبٌٟ ػٍٝ اٌّؾٛس
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 يتض  من الجدول السابق ما يمي: 
( ويعني ذلةك أن إدارة الكميةة وفةرت 9جاءت نسبة متوسط االستجابة كبيرة عمى العبارة رقم ) -

فيديوىات وتسجيالت وشروحات لكيفية إعداد األبحاث ورفعيةا عمةى منصةة الجامعةة وبةذلت 
 إدارة الكمية كل ما يمكن بذلو لتسييل ذلك عمى طالب الكمية. 

( وذلةةك يعنةةي 5،  7،  9مةةى العبةةارات أرقةةام )جةةاءت نسةةبة متوسةةط االسةةتجابة متوسةةطة ع -
تحقيقيةةا بدرجةةة متوسةةطة وأن وصةةول القةةرارات اإلداريةةة إلةةى الطةةالب بسةةرعة، واتخةةاذ قةةرار 

بدرجةةةة متوسةةةطة، وكةةةذلك عمميةةةة توصةةةيل القةةةرارات  االتحةةةول لمةةةتعمم عةةةن بعةةةد كةةةان متحقًقةةة
 والتعميمات لمطالب بدون حدوث تضارب تحقق أيًضا بدرجة متوسطة. 

( 4،  5،  9،  9ءت نسبة متوسطة االستجابة ضةعيفة عمةى بةاقي العبةارات وىةي أرقةام )جا -
وذلك يعني ضعف تواصل الطالب مع الكمية أثناء فتةرة التباعةد االجتمةاعي وكةذلك تواصةميم 
مةةع أعضةةاء ىيئةةة التةةدريس وضةةعف تقةةديم الخةةدمات الطالبيةةة بشةةكل إلكترونةةي مثةةل دفةةع 

وضةةعف تقةةديم الةةدعم الفنةةي الةةالزم لمطةةالب أثنةةاء فتةةرة  المصةةروفات واسةةتخراج الشةةيادات ،
 التباعد االجتماعي. 

( وذلةةك يعنةةي تحققةةو 1.95بملةةت نسةةبة متوسةةط االسةةتجابة اإلجماليةةة عمةةى ىةةذا المحةةور ) -
بدرجةةة متوسةةطة وقةةةد يرجةةع ذلةةةك لمفاجةةأة أزمةةة فيةةةروس كورونةةا لمكميةةةة وعةةدم االسةةةتعداد 

لمتخطيط لةو، وبةالرلم مةن  اكبيرً  ان ذلك يحتاج وقتً المسبق والتخطيط لمواجية تمك األزمة وأ
ذلةك بةذلت إدارة الكميةة كةل مةةا فةي وسةعيا لتةدارك واحتةواء تمةةك األزمةة عةن طريةق تواصةةميا 
اإللكترونةةي مةةع الطةةالب وأعضةةاء ىيئةةة التةةدريس عةةن طريةةق موقةةع الكميةةة الرسةةمي  وعةةن 
ب طرق البوابة االلكترونية لكمية التربية بسوىاج عمةى الفةيس بةوك وتبميةغ األعضةاء والطةال

بكةةل القةةرارات أول بةةأول وتقةةديم المسةةاعدات الالزمةةة لمطةةالب وفةةق كةةل اإلمكانةةات المتاحةةة 
 بالكمية .

وقةةد تواصةةمت الكميةةة مةةع أعضةةاء ىيئةةة التةةدريس إلنجةةاز مجةةالس األقسةةام والمجةةان العمميةةة  -
 الةةواتس)ومجمةةس الكميةةة عةةن طريةةق كةةل اإلمكانةةات التكنولوجيةةة الممكنةةة وذلةةك عةةن طريةةق 

الفيةةةديوكونفريس )وبرنةةةامج (   Webexويةةةبكس)، وبرنةةةامج  (سةةةكيبي)مج ، وبرنةةةا أب(
video conference call  ) وكةةل رئةةيس قسةم أو رئةةيس لجنةةة اسةتخدم إحةةدى الطةةرق

نجازه عمى أكمل وجو ممكن.   السابقة إلتمام العمل وا 
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كما جاء في  دول أخرى  فيوتمك الجيود المبذولة من إدارة الكمية ال تقل عن ما بذل 
حيث إن قادة الجامعات واألكاديميون أعضاء ىيئة  (Pather, N. et al., 2020)راسة د

يستحقون التقدير إلدارتيم وقدرتيم عمى مواجية األزمة  في )أستراليا( و)نيوزيمندا(   التدريس
وتوفير بيئة تعميمية آمنة وكانوا في منتيي الدقة واالنضباط والسرية في استمرارية التدريس 

وتتفق الدراسة وتليير طرقو وأساليبو لتحولو القسري عبر اإلنترنت وكذلك إداراتو التربوية 
كان )بسوىاج( ام بو أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربيةالحالية مع تمك الدراسة في أن ما ق

   ا مع ما قام بو أعضاء ىيئة التدريس بتمك الجامعات في ىذه الدول.تمامً  امتقاربً 
اإلدارة في أن  (Pather, N. et al., 2020)  دراسةتتفق الدراسة الحالية مع ، لكن 

، وقد اعتمدت عمى خبرات وميارات ضاع منيا وقت في االنتظار قبل التحول لمتعميم عن بعد
دارة الخدمات  كبير وقد حدث بذل جيد ،أعضاء ىيئة التدريس في ذلك  في توفير وا 

   , الموجستية وتقديم المساعدة في التحول لمتعميم عن بعد
 :واقع عنلية التدزيب الطالبي )الةبية العنلية( يف ظل تأثري التباعد االجتناعي  )د(  

بعةةةد إجةةةراء المعالجةةةة اإلحصةةةائية السةةةتجابات عينةةةة الدراسةةةة عمةةةى االسةةةتبانة جةةةاءت       
 النتائج كما يمي: 

 (2عذٚي سلُ )

 ٚالغ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ت اٌطالثٟ )اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ( فٟ ظً رؤص١ش اٌزجبػذ االعزّبػٟ  

 اٌؼجبساد َ

ٔغجخ 

ِزٛعػ 

 اإلعزغبثخ

 دسعخ

 اٌزؾمك

رشر١ت 

 اٌؼجبسح

2 
اٌطالثٟ )اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ( فٟ اٌفصً اٌذساعنٟ اعزّش اٌزذس٠ت 

 اٌضبٟٔ أصٕبء فزشح اٌزجبػذ االعزّبػٟ .
 2 ظؼ١فخ 2.22

0 
رٛاصننً أػعننبء ١٘ئننخ اٌزننذس٠ظ اٌّؾننشف١ٓ ػٍننٝ اٌطننالة ِننغ 

 اٌطالة اٌّؾشف١ٓ ػ١ٍُٙ أصٕبء فزشح اٌزجبػذ االعزّبػٟ .
 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
اٌؼ١ٍّنخ( ػجنش اإلٔزشٔنذ رُ ِٛاصٍخ اٌزذس٠ت اٌطالثنٟ )اٌزشث١نخ 

 أصٕبء فزشح اٌزجبػذ االعزّبػٟ .
 0 ظؼ١فخ 2.22

2 

رُ رض٠ٚذ غالة اٌزذس٠ت اٌطالثٟ )اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّنخ( ثف١نذ٠ٛ٘بد 

ثٙب ؽشػ ٌٍّٙبساد اٌزذس٠غ١خ اٌّطٍٛة اوزغنبثٙب ِنٓ اٌزشث١نخ 

 اٌؼ١ٍّخ .

 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
رننُ رى١ٍننف اٌطننالة ثؾننشػ أعننضاء ِننٓ اٌننذسٚط وزننذس٠ت ٌٙننُ 

 ٚإسعبي رغغ١الرٙب ٌزم١١ّٙب ٚٔمذ٘ب .
 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
( on lineلننبَ ثؼننط اٌطننالة ثؾننشػ دسٚط ثؾننىً ِجبؽننش) 

 ٌٍزذس٠ت صُ لبَ ِؾشفُٙ ٚصِالئُٙ ثٕمذ٘ب ٚاٌزؼ١ٍك ػ١ٍٙب .
 2 ظؼ١فخ 2.22

 ظؼ١فخ 2.22 اٌّزٛعػ اإلعّبٌٟ ػٍٝ اٌّؾٛس
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 يتض  من الجدول السابق ما يمي: 
جةةةاءت نسةةةبة متوسةةةط االسةةةتجابة ضةةةعيفة عمةةةى جميةةةع عبةةةارات المحةةةور السةةةابق ، وكةةةذلك  -

( وذلةةك يرجةةع 1.41إجمةةالي نسةةبة متوسةةط االسةةتجابة عمةةى ىةةذا المحةةور كانةةت ضةةعيفة )
لتوقةةف التربيةةة العمميةةة )التةةدريب الطالبةةي( أثنةةاء أزمةةة فيةةروس كورونةةا المسةةتجد والسةةبب 

مةيم قبةل الجةامعي التةي يتةدرب بيةا الطةالب، ووفقةا الرئيسي في ذلك ىو إلةالق مةدارس التع
آلراء الطالب لم يةتم تواصةل أعضةاء ىيئةة التةدريس معيةم السةتكمال التةدريب الطالبةي عةن 
طريق استخدام اإلنترنت أثناء فترة التباعد االجتماعي ولةم يةتم تزويةدىم بةبعض الفيةديوىات 

أو إرسةةاليا  (online)اشةةر لةةذلك، ولةةم يةةتم تكمةةيفيم بشةةرح أجةةزاء مةةن الةةدروس بشةةكل مب
نمةةا تةةم االكتفةةاء بمةةا تةةم تةةدريبيم عميةةو فةةي الفصةةل األول وتةةم تقةةويميم بنةةاء  كتسةةجيالت وا 

 عميو.
ولكن يعتبر ذلك قصور فكان يجب إمدادىم بفيديوىات لتعميميم الميارات التي لم  

ونقدىا أو إرسال تسجيالت لشرحيم ثم عرضيا   (online)يتدربوا عمييا وتكميفيم بالشرح 
مع زمالئيم، وذلك كما حدث في دول مختمفة أثناء أزمة فيروس كورونا حيث تم تدريب 

عمى الميارات العممية مثل تعميم الطب والجراحة وخاصة جراحة األعصاب  (online)الطالب 
والنساء والتوليد وليرىا وىي من أصعب الميارات التي تتطمب تعميم وتدريب مباشر ولكن تم 

 Moszkowicz, D. et)دراسة عدة دراسات منيا مييا عن بعد وذلك كما جاء بتدريبيم ع

al., 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد عمى الطب تم في فرنسا تدريب الطالب (  حيث
بطريقة بسيطة ومجانية باستخدام  الفيديوىات وأصبحت المادة العممية متاحة لمتدريبات 

  فيديوىات الفيديو كونفرنس لجميع الطالب.العممية التي تم تدريسيا عبر 

تصميم منيج تدريب عممي إفتراضي  تم (Pollom, E. et al., 2020)وفي دراسة 
تبادل المناقشات بين  (Zoom)لدراسة مقررات عالج األورام باإلشعاع، وتم عبر تطبيق زووم 

الطالب، وبالتالي كان  الطالب وأعضاء ىيئة التدريس عبر الدردشة وتقديم التلذية الراجعة مع
وأوضحت دراسة  ،التدريب االفتراضي حاًل وخيارًا لزيادة إمكانية الوصول لمطالب 

(Longhurst, G. J. et al., 2020)  أثناء فترة الوباء وتطبيق إجراء التباعد أنو
االجتماعي استبدلت الجامعات في )المممكة المتحدة( وجميورية )إيرلندا( المقررات العممية 
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بالتدريب االفتراضي عبر اإلنترنت وتم استخدام المواد االفتراضية ثالثية األبعاد ، والفيديوىات 
 صة. والصور عالية الجودة، ومقاطع الفيديو المتخص

كيفية استكمال طالب لتجربة  (Theoret, C. & Ming, X,  2020)وفي دراسة 
تم حيث الطب والجراحة  )بالواليات المتحدة األمريكية ( لمقرراتيم الدراسية والتدريبات العممية 

 ، Webex)  ،)(Zoom)استخدام الفيديوىات لتدريب الطالب عن بعد وتم استخدام تقنية 
(Video communications) متابعة دروس ل، وتم استخدام خيار مشاركة الشاشة

يجب أن وبالتالي كان يجب ان تحذو  كميات التربية حذو تمك الجامعات و  العممي و التشري 
 في المستقبل. ذلك تكون كل تمك التقنيات مجيزة ومستعدة لمواجية 

التعميميةةة بكميةةة  بمةغ إجمةةالي تحقةةق المحةةور الرئيسةةي وىةةو عةن مةةدى تحقيةةق جوانةةب العمميةةة -
فةةي ظةةل تةةةأثير التباعةةد االجتمةةاعي أثنةةاء أزمةةة فيةةروس كورونةةةا  (سةةوىاج)التربيةةة بجامعةةة 

( وذلةك يعنةي ضةعف تحقةق جوانةب العمميةة 1.45المستجد متحقًقا بنسبة متوسةط اسةتجابة )
 التعميمية وتأثرىا بالتباعد االجتماعي بشكل كبير أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد. 

املتطلبــات الالشمــة ليجــاح جواىــب العنليــة التعلينيــة بهليــات الةبيــة يف ظــل     : لــحالجا احملــوز

 .التباعد االجتناعي أثياءأشمة فريوع نوزوىا املطتجد

وفي ىةذا المحةور حاولةت الباحثةة التعةرف عمةى مةدى تةوفر المتطمبةات الالزمةة لنجةاح   
وجةةاءت  سةةوىاج مةةن وجيةةة نظةةر الطةةالبجوانةةب العمميةةة التعميميةةة بكميةةة التربيةةة بجامعةةة 

 النتائج كما يمي :
 املتطلبات املادية وتطويس البيية التختية: أٍه)أ( 

جةةاءت  حةةول مةةدى تةةوفر تمةةك المتطمبةةاتعينةةة البعةةد إجةةراء المعالجةةة اإلحصةةائية السةةتجابات  
                          النتائج كما يمي: 
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 (22)عذٚي 

 اٌّزطٍجبد اٌّبد٠خ ٚرط٠ٛش اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ 

 اٌّزطٍجبد َ

ٔغجخ 

ِزٛعػ 

 اإلعزغبثخ

دسعخ 

 رٛفش٘ب

رشر١ت 

 اٌؼجبسح

2 
رٛعننذ ثبٌى١ٍننخ ِٕصننخ رؼ١ّ١ٍننخ ل٠ٛننخ رزٕبعننت ِننغ ػننذد 

 اٌطالة ثبٌى١ٍخ .
 2 ظؼ١فخ 2.22

0 
٠زٛفش ثبٌى١ٍخ ؽجىخ أزشٔذ ل٠ٛخ ِٚزبؽخ داخنً اٌمبػنبد 

 اٌزذس٠ظ االٌىزشٟٚٔ .اٌذساع١خ ٌزغبػذ ػٍٝ 
 2 ظؼ١فخ 2.22

2 

٠ٛعننذ ثبٌى١ٍننخ ِىزجننخ اٌىزش١ٔٚننخ رؾزننٜٛ ػٍننٝ ِمننشساد 

اٌىزش١ٔٚنننننخ ٍِٚؾمبرٙنننننب ِنننننٓ ف١نننننذ٠ٛ٘بد ٚرغنننننغ١الد 

 ٌٍّؾبظشاد ٚرذس٠جبرٙب .

 2 ظؼ١فخ 2.22

2 

رٛعننذ ثبٌى١ٍننخ االِىبٔننبد اٌالصِننخ ٌٍزؼٍنن١ُ ػننٓ ثؼننذ ِضننً 

ٚرجضٙنننب االعنننزذ٠ٛ٘بد ٌزغنننغ١ً ف١نننذ٠ٛ٘بد ٌٍّؾبظنننشاد 

 ٌٍطالة .

 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
رزننبػ اٌفشصننخ ٌٍطننالة ِّننٓ ال ٠ٍّىننْٛ أعٙننضح اٌؾبعننت 

 ا٢ٌٝ ِٓ اعزخذاَ أعٙضح ِؼبًِ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ثبٌى١ٍخ .
 2 ظؼ١فخ 2.22

2 

رننٛفش اٌى١ٍننخ  إٔزشٔننذ لنننٛٞ ِٚغننبٟٔ ثننبٌؾشَ اٌغنننبِؼٟ 

ٌٍطنالة ال ٠ّزٍىنْٛ اٌمنذسح ػٍننٝ االؽنزشان فنٟ االٔزشٔننذ  

 ِؾبظشارُٙ ٚٚعجبرُٙ .ٌّزبثؼخ 

 2 ظؼ١فخ 2.20

2 

رزٛفش ػ١ٍّخ اٌذػُ اٌفٕنٟ ٚاٌصن١بٔخ اٌّغنزّشح ٌزعٙنضح 

ٚاٌج١ٕنننخ اٌؾز١ننننخ ثبٌى١ٍننننخ ٌعننننّبْ اعننننزّشاس٠خ اٌؼ١ٍّننننخ 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ ثٙب .

 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
٠زٛفش ٌٍى١ٍخ اٌز٠ًّٛ اٌالصَ ٌالٔفبق ػٍٝ اعنزىّبي اٌج١ٕنخ 

 اٌزؾز١خ ٚص١بٔزٙب ثؾىً ِغزّش .
 0 ظؼ١فخ 2.22

 ظؼ١فخ 2.22 اٌّزٛعػ اإلعّبٌٟ ػٍٝ اٌّؾٛس

 يتض  من الجدول السابق ما يمي: 
جاءت نسبة متوسط االستجابة ضعيفة عمى جميع المتطمبات بالمحور وكذلك إجمالي نسةبة  -

( وذلةةك يعنةةي أن جميةةع المتطمبةةات الماديةةة 1.55متوسةةط االسةةتجابة عمةةى المحةةور بملةةت )
الالزمةةةة لتطةةةوير البنيةةةة التحتيةةةة بالكميةةةة والالزمةةةة لمتعمةةةيم عةةةن بعةةةد أثنةةةاء فتةةةرات التباعةةةد 

ضعيفة لملاية ويوجد نقص شةديد بيةا والبةد مةن السةعي إلةى تةوفير  االجتماعي توجد بدرجة
 تمك المتطمبات المذكورة بالجدول أعاله. 

ونقةةص اإلمكانةةات المةةذكورة فةةي الكميةةة مةةن إنترنةةت وأجيةةزة حاسةةوب والةةدعم الفنةةي وتةةوفير  -
عدد مةن اسةتديوىات تسةجيل المحاضةرات وليةره مةن تمةك المتطمبةات يوجةد بيةا نقةص لةيس 

فقط بل يوجد بيا نقص حتى في الدول المتقدمةة ألنةو توجيةو  (مصر)ت التربية في في كميا
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 ًئةةا%( كةةان مفاج 911%( إلةةى تعمةةيم عةةن بعةةد بنسةةبة) 911التعمةةيم مةةن تقميةةدي بنسةةبة )
 ، وذلةةك كمةةا جةةاء فةةي دراسةةة (مصةةر)وخةةارج  (مصةةر)لجميةةع المؤسسةةات التعميميةةة فةةي 

(Will, M. , 2020)   الواليةات المتحةدة األمريكيةة( لمدراسةة تحةول  حيةث أوضةحت أن(
 ترجع لضةعف االمكانةات الماديةة وضةعف البنيةة التحتيةةعدة معوقات  توواجيعبر اإلنترنت 

وى قمةةة وضةةعف امةةتالك المعممةةين لإلنترنةةت القةة و قمةةة وضةةعف امةةتالك الطةةالب لإلنترنةةت و
بعةض  وعةدم إمةتالك ،ن فةي مقابةل تكمفةة اإلنترنةت اللاليةة والالزم لمعمل وقمةة دخةل المعممة

وجةود ، و ألجيزة الحديثة مةن الكمبيةوتر التةي تتصةل باإلنترنةت الالسةمكيلالمعممين الطالب و 
فجوة رقمية كبيرة بين المناطق المختمفة في الواليات المتحدة األمريكية مما يؤدي إلى عةدم 

 الفرص في التعميم بين جميع المناطق وجميع الطالب.  تكافؤ 
الجامعةة الوطنيةة األكاديميةة فةي )الواليةات  نحيث إ (Smalls, D., 2020)دساعخ  و 

إلةةى التعمةةيم عةةن بعةةد بةةدون االسةةتعداد لةةذلك التحةةول ، وكةةان ذلةةك  تالمتحةةدة األمريكيةةة( تحولةة
مةةن التمويةةل المةةادي بسةةبب سةةوء أحةةوال بعةةض الطةةالب الماديةةة بسةةبب الحاجةةة  ايتطمةةب مزيةةدً 

موصول لمتعميم عبر اإلنترنت ، لكن عةدم العدالةة فةي اإلمكانةات لألجيزة التكنولوجية واإلنترنت ل
لدى الطالب بال شك يؤدي إلى عدم العدالةة التعميميةة والبةد مةن وضةع خطةة لمسةاعدة الطةالب 

 المحتاجين لتحسين ظروفيم االقتصادية إذا حدثت تمك األزمة مستقباًل.
الرقمية بين الريف  عن عدم المساواة (Manamee, B. T.et al., 2020)ودراسة  

والحضر كأىم معوقات التعميم عن بعد في الجامعات األمريكية المختمفة ، حيث إن ىناك 
بالقرب من ربع سكان الريف تفتقر إلى الوصول إلى اإلنترنت وىذه النسبة العالية خمقت عنده 

( واالنتقال 91–فجوة رقمية وتفاقمت حدتيا وآثارىا أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد )كوفيد
 ووصمت نسبة التخرج من الجامعات لمطالب الريفيين تدنيوترتب عمية  لمتعميم عبر اإلنترنت

 .%( فقط،  59) 
وسد بين الريف والحضر في خدمة االنترنت  عمى المساواة العمل وبالتالي يجب 

في التربية  من طالب كمياتمل عمى مساعدة الطالب المحتاجين والع، بينيما)الفجوة الرقمية( 
وذلك من أجل إمتالك التقنية الحديثة واألنترنت ومتابعة التعميم عن بعد مصر بدعم مادى 

 ومواكبتو . 
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 أٍه املتطلبات املتعلكة بأعياء ٍيئة التدزيظ: ( ب)

جةاءت  حةول مةدى تةوفر تمةك المتطمبةاتعينةة البعد إجراء المعالجة اإلحصةائية السةتجابات 
 النتائج كما يمي: 

 (22)عذٚي 

 اٌّزطٍجبد اٌّزؼٍمخ ثؤػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 

َ 
 اٌّزطٍجبد

ٔغجخ 

ِزٛعػ 

 اإلعزغبثخ

دسعخ 

 رٛفش٘ب

رشر١ت 

 اٌؼجبسح

2 
٠ّزٍنننه أػعنننبء ١٘ئنننخ اٌزنننذس٠ظ ثبٌى١ٍنننخ آ١ٌنننبد ِٚٙنننبساد 

 اٌزذس٠ظ  االٌىزشٟٚٔ ػٓ ثؼذ ٚػجش االٔزشٔذ.
 2 ظؼ١فخ 2.22

0 
 ٠منننَٛ أػعنننبء ١٘ئنننخ اٌزنننذس٠ظ ثبٌى١ٍنننخ ثزصننن١ُّ اٌّمنننشساد

 0 ظؼ١فخ 2.22 اٌذساع١خ فٟ ؽىً إٌىزشٟٚٔ ٌزذس٠غٙب ػٓ ثؼذ .

2 

لذسح أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌى١ٍخ ػٍٝ اٌزٛاصً اٌفؼنبي ِنغ 

غالثُٙ ػجش االٔزشٔذ ٚ عزة أزجبُ٘ٙ وّنب ثنبٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٍنذٞ 

. 

 2 ظؼ١فخ 2.22

2 

٠غزخذَ أػعنبء ١٘ئنخ اٌزنذس٠ظ ثبٌى١ٍنخ ِؼط١نبد اٌزىٌٛٛع١نب 

اٌزنننذس٠ظ ػنننٓ ثؼنننذ ِضنننً اٌف١نننذ٠ٛ٘بد ٚاٌجنننش اٌؾذ٠ضنننخ فنننٟ 

 اٌّجبؽش ٌٍّؾبظشاد ٚاٌجٛسث٠ٕٛذ اٌّصؾٛة ثبٌصٛد.

 2 ظؼ١فخ 2.22

2 

٠ننزمٓ  أػعننبء ١٘ئننخ اٌزننذس٠ظ ثبٌى١ٍننخ ػ١ٍّننخ إٔؾننبء فصننٛي 

ٚغ١ش٘ننب ِننٓ اٌّٛالننغ  (أدِٛرننٛ)ٚ  (عٛعننً)إفزشاظنن١خ ػٍننٝ 

 ٌزذس٠ظ اٌطالة ػٓ غش٠مٙب .

 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌى١ٍخ غشق ٌزمن٠ُٛ اٌطنالة ٠غزخذَ  أػعبء 

 2 ظؼ١فخ 2.22 ػجش االٔزشٔذ ِضً االخزجبساد االٌىزش١ٔٚخ .

2 

٠زمٓ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌزؼبِنً ِنغ األػنذاد اٌىج١نشح ِنٓ 

اٌطالة ٚإٌمبػ ِؼُٙ ٚاٌشد ػٍٝ اعزفغبسارُٙ ؽٛي اٌّمنشس 

 اٌذساعٟ .

 2 ظؼ١فخ 2.22

2 

ثزى١ٍف اٌطالة ثؤٔؾنطخ رؼ١ّ١ٍنخ ٠مَٛ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

ِشرجطننخ ثننبٌّمشساد اٌذساعنن١خ أصٕننبء رذس٠غننُٙ ػننٓ ثؼننذ ػجننش 

 االٔزشٔذ.

 2 ظؼ١فخ 2.20

 ظؼ١فخ 2.22 اٌّزٛعػ اإلعّبٌٟ ػٍٝ اٌّؾٛس

 يتض  من الجدول السابق ما يمي: 
جاءت نسبة متوسط االستجابة ضعيفة عمى جميع متطمبات المحور ، وبملت نسبة متوسةط  -

( ويعنةي تةوفر تمةك المتطمبةات بشةكل ضةعيف 1.45االستجابة اإلجمالية عمى ىذا المحور )
، وتبةةاين درجةةات الضةةعف مةةن عبةةارة ألخةةرى كمةةا بالجةةدول السةةابق أعةةاله، وذلةةك يعنةةي أن 
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جميةةع المتطمبةةات المتعمقةةة بأعضةةاء ىيئةةة التةةدريس حسةةب رأي الطةةالب تتةةوفر فةةييم بدرجةةة 
 .ىيئة التدريس بشكل أكبر عمى التعميم عن بعد ضعيفة وذلك يتطمب تدريب أعضاء

حسب خبرتو الشخصية في تدريس طالبةو ، لكةن لةم  لقد اجتيد أعضاء ىيئة التدريس كلو   -
تم تدريبيم عمةى التعمةيم عةن بعةد وآلياتةو نظةرًا لضةيق الوقةت وعنصةر المفاجةأة فةي التحةول 

ن أجةل إنقةاذ الفصةل الدراسةي وبسرعة لمتعمم عن بعد في كل الكميات بالجامعات المصرية مة
 ثاني وعدم ضياع العام الدراسي عمى الطالب. لا

التحةول إلةى التعمةيم  فةي أن (Smalls, D., 2020)وتتفق الدراسة الحالية مع دراسةة  
عةن بعةةد تةم بةةدون االسةةتعداد لةذلك التحةةول ، وكةةان ذلةك يتطمةةب تةةدريب الطةالب وأعضةةاء ىيئةةة 

   من التمويل المادي لتدارك األمر إذا حدثت تمك األزمة مستقباًل. االتدريس ومزيدً 
 )جـ( أٍه  املتطلبات املتعلكة بالطالب:

 حةةول مةةدى تةةوفر تمةةك المتطمبةةاتعينةةة البعةةد إجةةراء المعالجةةة اإلحصةةائية السةةتجابات 
 جاءت النتائج كما يمي: 

 (20)عذٚي 

 اٌّزطٍجبد اٌّزؼٍمخ ثبٌطالة 

 اٌّزطٍجبد َ
ِزٛعػ ٔغجخ 

 اإلعزغبثخ
دسعخ 
 رٛفش٘ب

رشر١ت 
 اٌؼجبسح

2 
لذسح اٌطالة ثبٌى١ٍخ ػٍنٝ اٌزؼبِنً ِنغ اٌزنذس٠ظ اإلٌىزشٚٔنٟ 

 ثّٙبسح ٚإرمبْ .
 2 ظؼ١فخ 2.20

0 
٠غزط١غ اٌطالة ثبٌى١ٍخ اٌزؼبًِ ِغ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ ِضً 

 اٌزؼبًِ ِغ إٌّصبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ثغٌٙٛخ.
 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
ثبٌى١ٍنننخ ػٍننٝ ؽعنننٛس ع١ّنننغ اٌّؾبظنننشاد ؽننشؿ اٌطنننالة 

 االٌىزش١ٔٚخ وّب ٘ٛ اٌؾبي  ثبٌّؾبظشاد اٌؼبد٠خ .
 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
ٔزشٔننذ ِننغ ٠ّزٍننه اٌطننالة ثبٌى١ٍننخ أخالل١ننبد اٌزؼبِننً ػجننش اإل

 أعبرزرُٙ ِٚغ صِالئُٙ .
 2 ِزٛعطخ 2.22

2 
٠غننبثٟ ِننغ أعننبرزرُٙ ِٚننغ ِؾننبسوخ اٌطننالة ٚرٛاصننٍُٙ اإل

 اٌزؼ١ّ١ٍخ ػجش االٔزشٔذ.صِالئُٙ فٟ اٌؼ١ٍّخ 
 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
٠زمٓ اٌطالة ِٙبساد اٌجؾش اٌؼٍّنٟ ٌٍجؾنش ػنٓ اٌّؼٍِٛنبد 
ٚاٌّؼننبسف ٚإٔغننبص اٌجؾننٛس اٌزننٟ ٠زطٍجٙننب اٌزؼٍنن١ُ ػننٓ ثؼننذ 

. ُِٕٙ 
 0 ظؼ١فخ 2.22

2 
رمنننذَ اٌى١ٍنننخ ِؼٛٔنننبد ِبد٠نننخ ٌٍطنننالة غ١نننش اٌمنننبدس٠ٓ ؽزنننٝ 

ر١ٍفنْٛ رونٟ( ٠ؾزشٚا أعٙضح ِؾٌّٛنخ )الة رنٛة ، ربثٍنذ ، 
 ٌّزبثؼخ اٌّؾبظشاد ػجش االٔزشٔذ .

 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
رمذَ اٌى١ٍخ ِؼٛٔبد ِبد٠خ ٌٍطالة اٌز٠ٓ ١ٌظ ٌنذ٠ُٙ إٔزشٔنذ 
ثنننبٌّٕضي ؽزنننٝ ٠غنننزط١ؼٛا االؽنننزشان فنننٟ ؽنننجىبد االٔزشٔنننذ 

 ٠ٚزؾمك ٌُٙ رىبفؤ اٌفشؿ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٝ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ .
 2 ظؼ١فخ 2.20

 ظؼ١فخ 2.20 اٌّؾٛساٌّزٛعػ اإلعّبٌٟ ػٍٝ 
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 يتض  من الجدول السابق ما يمي: 
مةتالك طةالب ا( وذلك يعنةي أن 5ى المتطمب رقم )جاءت نسبة متوسط االستجابة متوسطة عم -

الكميةةة ألخالقيةةات التعامةةل عبةةر اإلنترنةةت مةةع أسةةاتذتيم ومةةع زمالئيةةم يتةةوفر لةةدييم بدرجةةة 
 متوسطة. 

بقيةةةة المتطمبةةةات بةةةالمحور وذلةةةك يعنةةةي أن  جةةةاءت نسةةةبة متوسةةةط االسةةةتجابة ضةةةعيفة عمةةةى -
المتطمبةةات المتعمقةةة بةةالطالب تتةةوفر فةةييم بدرجةةة ضةةعيفة وأنيةةم بحاجةةة شةةديد لممسةةاعدة فةةي 
تعةةريفيم بيليةةات التعامةةل مةةع التةةدريس اإللكترونةةي ومةةع المنصةةات التعميميةةة وتةةدريبيم عمةةى 

م وانتظةاميم مثةل التواصل اإليجةابي مةع أسةاتذتيم عةن تدريسةيم عةن بعةد، وضةرورة حضةورى
التعمةةيم التقميةةدي، وضةةرورة تقةةدم الةةدعم المةةادي لمطةةالب ليةةر القةةادرين عمةةى شةةراء أجيةةزة 

تميفون ذكةي( وعةددىم كبيةر وكةذلك مسةاعدة الطةالب الةذين ال  –تابمت  –محمولة )الب توب 
يةم ونسبتيم كبيرة كما جاء في بدايةة نتةائج الدراسةة ويمكةن أن تةوفر ل ايمتمكون إنترنت منزليً 

الكمية معامل حاسوب بالكمية بيا إنترنت مجاني، أو تقدم ليةم مسةاعدات ماديةة المةتالك تمةك 
 األجيزة واالشتراك في اإلنترنت.

ن نقةص إمكانيةةات الطةةالب وضةةعفيا  يوجةةد لةةيس فةةي مصةةر  وضةةرورة العمةةل عمةى توفيرىةةا ليةةم وا 
حيةث   (Will, M. , 2020) وذلك كما جاء في دراسة  بل يوجد حتى في الدول المتقدمة فقط

ضةعف االمكانةات الماديةة وضةعف البنيةة يوجةد )الواليةات المتحةدة األمريكيةة( فةي أوضحت أنةو 
ألجيةزة الحديثةة لبعةض الطةالب  ،وعدم إمتالك  قمة وضعف امتالك الطالب لإلنترنت التحتية و

الفةرص  عدم تكةافؤ  ووجود فجوة رقمية كبيرة ، و من الكمبيوتر التي تتصل باإلنترنت الالسمكي
  (Manamee, B. T.et al., 2020)دراسةة   ، وأكةدت ذلةك بةين الطةالبعةن بعةد في التعميم 

بأن عدم المساواة الرقمية بين طالب الريف والحضر في الجامعات األمريكية المختمفة من أىةم 
التخةرج مةن  معوقات التعميم عن بعد ، واالنتقال لمتعميم عبر اإلنترنةت وترتةب عميةة تةدني نسةبة

 %( فقط، . 59الجامعات لمطالب الريفيين ووصمت ) 
تحةول إلةى التعمةيم عةن بعةد يتطمةب تةرى أن ال (Smalls, D., 2020)دساعنخ   و فةي

مزيةةد مةةن التمويةةل المةةادي بسةةبب سةةوء أحةةوال بعةةض الطةةالب الماديةةة بسةةبب الحاجةةة لألجيةةزة 
تحقيةةق وبالتةةالي يجةةب العمةةل عمةةى رنةةت لموصةةول لمتعمةةيم عبةةر اإلنترنةةت ، التكنولوجيةةة واإلنت

خدمة االنترنت بين الريةف والحضةر وسةد )الفجةوة الرقميةة( بينيمةا، والعمةل توزيع  في  عدالةال
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عمى مساعدة الطالب المحتاجين لدعم مادى من من طالب كميات التربية فةي مصةر وذلةك مةن 
 كبتو . نترنت ومتابعة التعميم عن بعد ومواجل امتالك التقنية الحديثة واإل أ
 د( أٍه املتطلبات املتعلكة بالتدزيظ والتدزيب: ) 

جةاءت  حول مدى توفر تمك المتطمبةاتعينة البعد إجراء المعالجة اإلحصائية الستجابات 
 النتائج كما يمي: 

 (22عذٚي )

 اٌّزطٍجبد اٌّزؼٍمخ ثبٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت 

 اٌّزطٍجبد َ

ٔغجخ 

ِزٛعػ 

 اإلعزغبثخ

دسعخ 

 رٛفش٘ب

رشر١ت 

 اٌؼجبسح

2 
رصنننن١ُّ ِؾزننننٜٛ اٌّمننننشساد اٌذساعنننن١خ ثؾننننىً ِمننننشساد  

 اٌىزش١ٔٚخ ١ٌزٕبعت ِغ اٌزذس٠ظ االٌىزشٟٚٔ ػجش االٔزشٔذ.
 0 ظؼ١فخ 2.22

0 
ٔزشٔنذ ػٍنٝ مشساد اٌذساع١خ اٌزٟ رنذسط ػجنش اإلرؾزٜٛ اٌّ

 أٔؾطخ رؼ١ّ١ٍخ ٌٍزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ.
 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
أٔؾننطخ رمننَٛ ػٍننٝ اٌننزؼٍُ رزعنّٓ اٌّمننشساد اٌذساعنن١خ ػٍننٝ 

 اٌزارٟ ٌٍطالة.
 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
خ ػٍٝ رذس٠جبد ػٍٝ االخزجبساد رؾزٜٛ اٌّمشساد اٌذساع١

 ٔزشٔذ .اإلٌىزش١ٔٚخ ػجش اإل
 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
٠ظ اٌزشث١٠ٛٓ ٌّزبثؼخ ٠ٛعذ فش٠ك ِٓ ِغبػذٜ اٌزذس

 ٔزشٔذ.ٌىزشٟٚٔ ػجش اإلاٌزذس٠ظ اإل
 2 ظؼ١فخ 2.22

2 

فزشاظننن١خ ٌٍم١نننبَ ثؼ١ٍّنننخ اٌزنننذس٠ت ِؼبِنننً ا٠ٛعنننذ ثبٌى١ٍنننخ 

اٌطالثننٟ )اٌزشث١ننخ اٌؼ١ٍّننخ( ِننٓ خالٌٙننب فننٟ ؽننبالد اٌزجبػننذ 

 االعزّبػٟ .

 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
ٌطالثننٟ )اٌزشث١ننخ اٌؼ١ٍّننخ( ػجننش رٛعننذ خطننخ ثذ٠ٍننخ ٌٍزننذس٠ت ا

 ٔزشٔذ فٟ ؽبٌخ إغالق اٌّذاسط .اإل
 2 ظؼ١فخ 2.22

2 

ٌٍّمنننشساد ٚعنننٛد ِىزجنننخ رؾزنننٛٞ ػٍنننٝ ف١نننذ٠ٛ٘بد ِغنننغٍخ 

اٌؼ١ٍّخ ٌغ١ّغ اٌّنٛاد اٌؼ١ٍّنخ ٠نزُ االػزّنبد ػ١ٍٙنب فنٟ ؽبٌنخ 

 اٌزجبػذ االعزّبػٝ .

 2 ظؼ١فخ 2.22

 ظؼ١فخ 2.22 اٌّزٛعػ اإلعّبٌٟ ػٍٝ اٌّؾٛس

 يتض  من الجدول السابق ما يمي: 
جةةاءت نسةةبة متوسةةط االسةةتجابة ضةةعيفة عمةةى جميةةع المتطمبةةات بةةالمحور، وبملةةت نسةةبة  -

( وذلةةةك يعنةةةي أن جميةةةع المتطمبةةةات 1.41متوسةةةط االسةةةتجابة اإلجمةةةالي ليةةةذا المحةةةور )
المتعمقة بالتدريس والتةدريب تتةوفر بدرجةة ضةعيفة مةع وجةود تبةاين فةي درجةة الضةعف مةن 

 متطمب آلخر. 
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كميات التربية لتوفير تمك المتطمبات حتى تنجز عممية التدريس ومن ثم يجب أن تسعي  -
والتدريب بشكل صحي  في حالة التباعد االجتماعي وأثناء تطبيق التعميم اليجين المزمع 

التي تنادي  (Bao,W., 2020)وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة  تطبيقو العام القادم
ير المتوقعة بتحويل جميع المقررات وضع خطط التأىب لمطواريء ولممشاكل ل بضرورة

الدراسية إلى وضع التعميم عبر اإلنترنت و إعداد المنصات التعميمية وخوادميا عبر 
اإلنترنت الستيعاب كل تمك المقررات والفصول الدراسية، وتقسيم محتوى التدريس إلى 

وىيكل وحدات أصلر لمساعدة الطالب عمى التركيز ، والبد من أن تكون طرق التدريس 
المعرفة في المناىج الدراسية معد لذلك ،والتأكيد عمى استخدام الصوت في التعميم حيث 

ن وللة الجسد والوجو وكل تمك األدوات التعميمية الموجودة بالتعميم التقميدي وصوت المعمم
تعزيز القدرة عمى التعميم ،و  يمكن نقميا إلى التعميم عبر اإلنترنت من خالل الشاشات

لجمع بين التعمم عبر اإلنترنت والتعميم الذاتي بشكل ، وادى الطالب خارج الفصل النشط ل
 فعال.

ويجب أن توفر المعامل االفتراضية وتوفر خطة بديمة لمتدريب الطالبي عمى المقررات  - 
العممية والتربية العممية عن بعد في حالة إلالق المدارس، وأن المعامل االفتراضية 

د حدث في عدة دول أخرى ونج  نجاح كبير في إكساب الطالب والتدريب عن بعد ق
 Pollom, E. et)دراسة  دراسة الميارات المطموب إكسابيم لمطالب وذلك كما جاء في 

al., 2020)   تصميم منيج تدريب عممي إفتراضي لدراسة مقررات عالج األورام  تمؽ١ش
وأوضحت  لزيادة إمكانية الوصول لمطالب ، كان التدريب االفتراضي حاًل وخياًراو باإلشعاع، 

أثناء فترة الوباء وتطبيق إجراء التباعد أنو  (Longhurst, G. J. et al., 2020)دراسة 
االجتماعي استبدلت الجامعات في )المممكة المتحدة( وجميورية )إيرلندا( المقررات العممية 

الفتراضية ثالثية األبعاد ، بالتدريب االفتراضي عبر اإلنترنت وتم استخدام المواد ا
 والفيديوىات والصور عالية الجودة، ومقاطع الفيديو المتخصصة. 

وأيًضا البد من توفير فيديوىات مسجمة لممقررات العممية يتم االعتماد عمييا في حاالت  -
األزمات التي تفرض التباعد االجتماعي وذلك ألن الفيديو من أنج  الطرق البديمة عن 

تم في ( حيث Moszkowicz, D. et al., 2020)ًيا لوجو، وذلك وفقا لدراسة التعمم وج
باستخدام  الطب تدريب طالب  أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد وتوقفت الدراسة فرنسا
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وأصبحت المادة العممية متاحة لمتدريبات وىي بطريقة بسيطة ومجانية ،الفيديوىات 
  العممية لجميع الطالب.

 املتطلبات املتعلكة بالتكويه واالختبازات:)ٍـ( أٍه 

 حةةول مةةدى تةةوفر تمةةك المتطمبةةاتعينةةة البعةةد إجةةراء المعالجةةة اإلحصةةائية السةةتجابات 
 جاءت النتائج كما يمي: 

 (22عذٚي )

 اٌّزطٍجبد اٌّزؼٍمخ ثبٌزم٠ُٛ ٚاالخزجبساد 

 اٌّزطٍجبد َ
ٔغجخ 
ِزٛعػ 
 اإلعزغبثخ

دسعخ 
 رٛفش٘ب

رشر١ت 
 اٌؼجبسح

2 
ِشونننننض ٌٍزمننننن٠ُٛ ٚ ٚاالخزجنننننبساد ٚاٌزصنننننؾ١ؼ ٚعنننننٛد 

 اإلٌىزش١ٔٚخ ثبٌى١ٍخ .
 2 ِزٛعطخ 2.22

0 
٠ٛعذ ِؼبًِ ؽبعت آٌٟ ِغٙضح ثبٌى١خ الخزجنبس اٌطنالة 

 ثؾىً إٌىزشٟٚٔ . 
 2 ظؼ١فخ 2.20

2 
٠ٛعذ ثبٌى١ٍخ االعزؼذاد ثآ١ٌخ ِٛؽذح إلعشاء االخزجبساد 

 اإلٌىزش١ٔٚخ ػجش االٔزشٔذ فٟ ؽبٌخ إغالق اٌى١ٍخ .
 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
ٚعننٛد آ١ٌننخ ٌٍزؾمننك ِننٓ ٠ٛ٘ننخ اٌطننالة أصٕننبء اخزجننبسُ٘ 

 ػجش االٔزشٔذ .
 0 ظؼ١فخ 2.22

2 
إِىب١ٔنننخ ٚظنننغ اٌى١ٍنننخ الخزجنننبساد ال ٠غنننزط١غ اٌطبٌنننت 

 ٌىزش١ًٔٚب ػجش اإلٔزشٔذ .إاٌغؼ ف١ٙب فٟ ؽبٌخ اخزجبسٖ 
 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
 ٌىزشٚٔننٟ ٚفننك ِؼننب١٠ش رمنن١ظأْ رننزُ ػ١ٍّننخ اٌزمنن٠ُٛ اإل

 .اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌّمشساد اٌذساع١خ ع١ّغ ٔٛارظ اٌزؼٍُ
 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
ٚعننننٛد ِىزجننننخ ثٙننننب ثؼننننط االخزجننننبساد االٌىزش١ٔٚننننخ 

 ٌٍّمشساد اٌذساع١خ ١ٌغزشؽذ ثٙب اٌطالة.
 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
ٚعٛد آ١ٌخ إلخزجبس اٌطالة فٟ اٌّمشساد اٌؼ١ٍّنخ ثؾنىً 
٠مننن١ُ ف١نننٗ ِنننذٜ اوزغنننبة اٌطنننالة ٌٍّٙنننبسد اٌّطٍنننٛة 

 اوغبثٙب ٌُٙ .
 2 ظؼ١فخ 2.22

 ظؼ١فخ 2.22 اٌّزٛعػ اإلعّبٌٟ ػٍٝ اٌّؾٛس

 يتض  من الجدول السابق ما يمي: 
( وذلك يعني أنو تحقق 9( عمى المتطمب رقم )1.95بملت نسبة متوسط االستجابة ) -

بدرجة متوسطة وأنو يوجد مركز لمتقويم واالختبارات والتصحي  اإللكتروني بالكمية، وىو 
بالفعل يوجد مركز متكامل لمتقويم والتصحي  اإللكتروني بالكمية ويعمل بو نخبة من 

نييم وجاءت آراء الطالب عمى أنو يتوفر بدرجة متوسطة نظًرا أعضاء ىيئة التدريس ومعاو 
لمعرفة البعض بوجوده وجيل الطالب اآلخرين وعدم معرفتيم بوجود مركز لمتقويم 

 واالختبارات والتصحي  اإللكتروني في الكمية. 
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جاءت نسبة متوسط االستجابة ضعيفة عمى بقية المتطمبات وذلك يعني أن المتطمبات  -
تتوفر بدرجة ضعيفة وتحتاج إلى التطوير والدعم بحيث يتم  لمتقويم واالختبارات الالزمة 

 . االستعداد الختبارات الطالب بشكل إلكتروني في أوقات األزمات والتباعد االجتماعي 
، )جمال الدىشانودراسة  (Editorial, 2020) دراسة منيا  ونادت عدة دراسات

اإللكترونية عبر  لتقويم واالختباراتلنجاح ا الالزمة  أن تتوفر المتطمباتبضرورة  (9191
التي تضمن عدم لش الطالب والقدرة عمى التحقق من ىوية الطالب المختبر، وأن و  نترنت اإل 
 وفق معايير تقيس نواتج التعمم المستخدمة وتمك المتطمبات ىذا التقويم  يتم 
رات العمميةةة بشةةكل يقةةيم فيةةو مةةدى وكةةذلك البةةد مةةن وجةةود آليةةات الختبةةار الطةةالب فةةي المقةةر  -

اكتساب الطالب لمميارات المطموبة اكتسابيا وذلك ألن عدم اكتساب الطةالب لتمةك الميةارات 
 وخاصة في التدريس والتعمم سيظل عيًبا يصعب عالجو في المعمم فيما بعد. 

 )و( أٍه املتطلبات املتعلكة باإلدازة واجلواىب اإلدازية:     

 حةةول مةةدى تةةوفر تمةةك المتطمبةةاتعينةةة البعةةد إجةةراء المعالجةةة اإلحصةةائية السةةتجابات 
 جاءت النتائج كما يمي: 

 (22عذٚي )

 اٌّزطٍجبد اٌّزؼٍمخ ثبإلداسح ٚاٌغٛأت اإلداس٠خ 

 اٌّزطٍجبد َ

ٔغجخ 
ِزٛعػ 
اإلعزغب
 ثخ

دسعخ 
 رٛفش٘ب

رشر١ت 
 اٌؼجبسح

2 
اٌى١ٍنخ ٚأػعنبء ١٘ئنخ اٌزنذس٠ظ ٚعٛد آ١ٌخ ٌٍزٛاصً اٌفؼنبي ثن١ٓ إداساد 
 أصٕبء اٌزجبػذ االعزّبػٟ ٚإغالق اٌى١ٍخ .

 2 ظؼ١فخ 2.22

0 
ٚعٛد آ١ٌخ ٌزٛاصً  إداسح اٌى١ٍنخ ِنغ  إداساد اٌغبِؼنخ اٌّخزٍفنخ ٌزغن١١ش 

 األػّبي اٌخبصخ ثّٕغٛثٟ اٌى١ٍخ ٚغالثٙب . 
 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
٠مذَ اٌذػُ اٌزمٕٟ ٌٍطالة ٚأػعبء ١٘ئنخ  بِذسثً  برٛفش إداسح اٌى١ٍخ  فش٠مً 

 اٌزذس٠ظ ثبٌى١ٍخ. 
 0 ظؼ١فخ 2.22

2 
٠ُ اٌخذِبد اٌالصِخ ٌٍطالة ثؾىً ل١بَ إداساد اٌى١ٍخ اٌّخزٍفخ ثزمذ

 ٌىزشٟٚٔ ِضً دفغ اٌّصشٚفبد ٚاعزخشاط اٌؾٙبداد .إ
 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
اٌزؼٍننن١ُ ّنننً ثبٌى١ٍنننخ رنننزالئُ ِنننغ ل١نننبَ إداسح اٌى١ٍنننخ ثزؾنننذ٠ش ٌنننٛائؼ اٌؼ

 ٌىزشٟٚٔ ٚآ١ٌبد اٌزذس٠ظ ٚاٌزم٠ُٛ ثٗ .اإل
 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
رٛعذ ثبٌى١ٍخ ٚؽذح إلداسح األصِبد  اٌىٛاسس ٚاٌزؼ١ّ١ٍنخ رغنبػذ اٌطنالة 
 فٟ فزشح رٛلف اٌذساعخ ٚإغالق اٌى١ٍخ أصٕبء فشض اٌزجبػذ االعزّبػٟ.

 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
ثآ١ٌبد اٌزذس٠ظ ٚاٌزمن٠ُٛ ػمذ اٌى١ٍخ ٌذٚساد رذس٠ج١خ  ٌٍطالة ٌزؼش٠فُٙ 

 اإلٌىزشٟٚٔ ػجش اإلٔزشٔذ .
 2 ظؼ١فخ 2.22

2 
ٚعٛد آ١ٌخ ٌٍزٛاصً اٌفؼنبي ثن١ٓ إداساد اٌى١ٍنخ ٚأػعنبء ١٘ئنخ اٌزنذس٠ظ 

 أصٕبء اٌزجبػذ االعزّبػٟ ٚإغالق اٌى١ٍخ .
 2 ظؼ١فخ 2.22

 ظؼ١فخ 2.22 اٌّزٛعػ اإلعّبٌٟ ػٍٝ اٌّؾٛس
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 يتض  من الجدول السابق ما يمي: 
جمةةالي نسةةبة متوسةةط  - جةةاءت نسةةبة متوسةةط االسةةتجابة ضةةعيفة عمةةى جميةةع المتطمبةةات وا 

( وذلةةةك يعنةةي أن جميةةةع المتطمبةةةات المتعمقةةةة 1.49االسةةتجابة عمةةةى ىةةةذا المحةةور بملةةةت )
بالجوانب اإلدارية والالزمة ليا حتى تتم بشكل مثةالي تتةوفر بدرجةة ضةعيفة وتتبةاين درجةات 

من ذلك قامت إدارة الكمية بإنجاز الميام المطموبةة منيةا  الضعف من متطمب آلخر، وبالرلم
وبشةةكل متميةةز بةةين كميةةات الجامعةةة األخةةرى نظةةرًا لتفةةاني وتةةيزر الييكةةل اإلداري بالكميةةة مةةن 
داريين وعمال حتى تم االنتياء من العةام الدراسةي بشةكل  أعضاء ىيئة تدريس ومعاونييم وا 

 مثالي. 
لمتطمبةةات الالزمةةة لمجوانةةب اإلداريةةة. وتةةوفير فريةةق دعةةم ولكةةن البةةد مةةن العمةةل عمةةى تةةوفير ا -

فني مدرب ليقدم الةدعم ألعضةاء ىيئةة التةدريس والطةالب فةي أوقةات األزمةات وتفعيةل أدوار 
وحدة األزمات والكوارث الموجودة بالكمية، والعمل عمى توفير كل المتطمبات الالزمةة لتةدريب 

دارة األزمةةةات أعضةةةاء ىيئةةةة التةةةدريس وكةةةل العةةةاممين بالكميةةةة ع مةةةى التواصةةةل اإللكترونةةةي وا 
 بنجاح. 
( و ىةةو 9191قدمتةةو دراسةةة )محمةةد محةةروس، وتتفةةق الدراسةةة الحاليةةة مةةع مقتةةرح  

داخل كل مؤسسة تربوية )كمية( عمةى أن  (covid-19)تدشين وحدة إلدارة فيروس كورونا 
تكةون ىةذه الوحةدة مسةئولة عةةن متابعةة وتنفيةذ كةل مةةا يمةزم إلدارة جائحةة كورونةا المسةةتجد 

(Covid-19)  وذلةةةةك نظةةةةرًا لتوقةةةةع العممةةةةاء بحةةةةدوث موجةةةةات أخةةةةرى ليةةةةذا الفيةةةةروس فةةةةي
 المستقبل.

 ملدص ىتائج الدزاضة امليداىية: 

 فيما يمي:تتمخص نتائج الدراسية الميدانية 
. ضعف اإلمكانات المادية والتكنولوجية التي يمتكميا الطالب والالزمة لمتعميم عن بعد من 9

أجيزة حاسوب ثابتة أو محمولة وضعف امتالكيم لإلنترنت الالزم لمتعميم عن بعد بشكل 
 جيد. 

بيا . تنوعت وسائل تواصل أعضاء ىيئة التدريس مع طالبيم وكان أكثر وسيمة تم التواصل 9
، باإلضافة (أدموتو)ثم فصول منصة  (جوجل)ىي الواتس أب ثم الفيس بوك ثم فصول 
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لطرق تواصل أخرى عن طريق قائد الشعبة ، ويرى الطالب أنيم تشتتوا من تنوع أساليب 
 وطرق التواصل معيم وعدم وتوحيدىا ليم. 

ة التباعد االجتماعي وكان . تنوعت أشكال المادة العممية التي تم تزويد الطالب بيا أثناء فتر 9
ثم تمتيا الفيديوىات المسجمة ( pdf)المادة العممية عمى شكل ممفات  أكثرىا تداوالً 

المصحوبة بالصوت  (البوربوينت)ثم عروض( word)لممحاضرات ثم صيلة ممفات الوورد 
وأفضميا من وجية نظر الطالب المادة  فقط )بدون صوت ( (البوربوينت)ثم عروض 

مكانية سماعيم ( إلبوربوينت)الالعممية المصحوبة بالصوت سواء فيديوىات أو عروض 
 ليا أكثر من مرة. 

. جاء واقع تأثير التباعد االجتماعي عمى جوانب العممية التعميمية بكمية التربية بجامعة 5
 أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد كما يمي:  (سوىاج)

)أ( جاء واقع عممية تدريس المقررات الدراسية متحقًقا بدرجة ضعيفة حيث بمغ إجمالي 
 (. 1.44نسبة متوسط اإلجابة عمى ىذا المحور )

)ب( جاء واقع عممية التقويم واالختبارات في ظل تأثير التباعد االجتماعي متحقًقا بدرجة 
 (.1.95غ إجمالي نسبة متوسط االستجابة عمى ىذا المحور )متوسط وبم

)ج( جاء واقع عممية إدارة الكمية في ظل تأثير التباعد االجتماعي متحقًقا بدرجة متوسط 
 (.1.95وبمغ إجمالي متوسط االستجابة عمى ىذا المحور )

يفة وبمغ إجمالي ع عممية التدريب الطالبي )التربية العممية( متحقًقا بدرجة ضعواقع)د( جاء 
 (.1.41نسبة متوسطة االستجابة عمى ىذا المحور )

وىو عن مدى تحقيق جوانب العممية  الثاني )ىة( بمغ إجمالي تحقق المحور الرئيسي
التعميمية بكمية التربية بجامعة سوىاج في ظل تأثير التباعد االجتماعي أثناء أزمة 

( وذلك يعني ضعف 1.45تجابة )فيروس كورونا المستجد متحقًقا بنسبة متوسط اس
تحقق جوانب العممية التعميمية وتأثرىا بالتباعد االجتماعي بشكل كبير أثناء أزمة 

 فيروس كورونا المستجد. 
. جاء واقع توفر المتطمبات الالزمة لنجاح جوانب العممية التعميمية بكمية التربية بجامعة 4

 فيروس كورونا المستجد كما يمي:  في ظل التباعد االجتماعي أثناء أزمة( سوىاج )
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)أ( جاء واقع توفر المتطمبات الماديةة وتطةوير البنيةة التحتيةة ضةعيف وذلةك بنسةبة متوسةط 
 (.  1.55استجابة بملت )

)ب( جاء واقةع تةوفر المتطمبةات المتعمقةة بأعضةاء ىيئةة التةدريس ضةعيف وبنسةبة متوسةط 
 (.  1.45استجابة بملت )

ات المتعمقةةة بةةالطالب ضةةعيف وبنسةبة متوسةةط اسةةتجابة بملةةت )ج( جةاء واقةةع تةةوفر المتطمبة
(1.49  .) 

)د( جةةةاء واقةةةع تةةةوفر المتطمبةةةات المتعمقةةةة بالتةةةدريس والتةةةدريب ضةةةعيف وبنسةةةبة متوسةةةط 
 (.  1.41استجابة )

)ىةةة( جةةاء واقةةع تةةوفر المتطمبةةات المتعمقةةة بةةالتقويم واالختبةةارات ضةةعيف وبنسةةبة متوسةةط 
 (.  1.45استجابة بملت )

ء واقع توفر المتطمبات المتعمقة باإلدارة والجوانةب اإلداريةة ضةعيف وبنسةبة متوسةط )ىة( جا
 (.  1.49استجابة بملت )

الثالةةةث وىةةةو عةةةن  ( عمةةةى المحةةةور الرئيسةةةي 1.49)و( بمةةةغ إجمةةةالي متوسةةةط االسةةةتجابة )
المتطمبةةات الالزمةةة لنجةةاح جوانةةب العمميةةة التعميميةةة فةةي ظةةل التباعةةد االجتمةةاعي أثنةةاء 

وس كورونةةا المسةةتجد، وذلةةك يعنةةي أن تمةةك المتطمبةةات جميعيةةا تتةةوفر بدرجةةة أزمةةة فيةةر 
( ثةم يمييةا 1.55ضعيفة ، وكان أقميا تةوفرًا اإلمكانةات الماديةة وتطةوير البنيةة التحتيةة )

( وتمييةةا المتطمبةةات المتعمقةةة بةةالطالب 1.41المتطمبةةات المتعمقةةة بالتةةدريس والتةةدريب )
مقةةةة بأعضةةةاء ىيئةةةة التةةةدريس والمتعمقةةةة بةةةالتقويم ( ثةةةم تمييةةةا المتطمبةةةات المتع1.49)

( ثةةم أخيةةرًا المتطمبةةات المتعمقةةة بةةاإلدارة والجوانةةب اإلداريةةة بالكميةةة 1.45واالختبةةارات )
( مع االتفاق عمةى أن كةل المتطمبةات توجةد بدرجةة ضةعيفة مةع وجةود تبةاين فةي 1.49)

 درجة ضعفيا. 
أسةةرع وقةةت ممكةةن نظةةرًا ألن حةةوالي  والبةةد مةةن العمةةل عمةةى توفيرىةةا بكميةةات التربيةةة وفةةي

%( من التعميم العام القادم بيا سيكون عن بعد وذلك بعد تطبيق التعميم اليجةين بةالتعميم  41)
 .(مصر)الجامعي وبكميات التربية في 

ونظرًا لتحقق الجوانب العممية التعميمية بدرجة ضعيفة في ظل تةأثير التباعةد االجتمةاعي 
أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد ووجود ضعف في جميع المتطمبةات الالزمةة لنجةاح جوانةب 
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العممية التعميمية في ظل التباعد االجتماعي كان البد من وضةع تصةور مقتةرح إلنجةاح العمميةة 
في ظل التباعد االجتماعي ، وذلك ألنو من المتوقةع وجةود  (مصر)كميات التربية في التعميمية ب

موجةةةات متتاليةةةة النتشةةةار فيةةةروس كورونةةةا المسةةةتجد، واالحتماليةةةة الكبيةةةرة السةةةتمرار التباعةةةد 
االجتماعي وخاصة بعد أن أصدرت وزارة التعميم العالي قراراتيا بأن التعمةيم سةوف يكةون ىجيًنةا 

%(  منو أو أكثر سوف يكون عن بعد، والجزء التالي مةن الدراسةة  41أي تقريًبا )العام القادم 
فةةي ظةةل  (مصةةر)يقةةدم تصةةورًا مقترًحةةا إلنجةةاح جوانةةب العمميةةة التعميميةةة بكميةةات التربيةةة فةةي 

التباعةةةد االجتمةةةاعي أثنةةةاء أزمةةةة فيةةةروس كورونةةةا المسةةةتجد أو أي أزمةةةات أخةةةرى قةةةد تحةةةدث 
 بالمجتمع المصري.

 كةح إلجناح جواىب العنلية التعلينية بهليات الةبية التصوز امل

 التباعد االجتناعيتأثرييف ظل  (مصس)يف 

من أىداف الدراسة الحالية وضع تصور مقترح إلنجاح العممية التعميمية بكميات 
التباعد االجتماعي، وىذا  تأثير التربية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر في ظل

 راسة يجيب عن التساؤل السادس واألخير من تساؤالت الدراسة. الجزء من الد
وتوصمت الدراسة النظرية  إلى أن إلالق المدارس والجامعات ومنيا كميات التربية 
كان لو تأثير كبير عمى جوانب العممية التعميمية بتمك الكميات نظًرا لتباعد الطالب عن أعضاء 
ىيئة التدريس مما ترتب عميو عدد من القرارات واإلجراءات التي حولت العممية التعميمية 

التعميم عن بعد، وكان لمتباعد االجتماعي آثاره المتعددة عمى جوانب العممية  بأكمميا إلى
 التعميمية في كميات التربية في مصر. 

ولقد توصمت الدراسة الميدانية إلى وجود تأثير كبير لمتباعد االجتماعي عمى جوانب 
عممية التقويم العممية بكميات التريبة ومن تمك الجوانب عممية تدريس المقررات الدراسية و 

واالختبارات وعممية التدريب الميداني )التربية العممية( لمطالب، وعممية إدارة كميات التربية، 
وتوصمت الدراسة الميدانية أيًضا إلى أنو توجد عدة متطمبات الزمة لنجاح جوانب العممية 

طمبات توجد بكمية التعميمية في ظل التباعد االجتماعي البد من توفيرىا ، وخاصة وأن تمك المت
التربية بدرجة ضعيفة وتمك المتطمبات ىي المتطمبات المادية وتطوير البنية  التحتية، 
المتطمبات المتعمقة بطالب كميات التربية ، والمتطمبات المتعمقة بالتدريس والتدريب ، 

نب اإلدارية، والمتطمبات المتعمقة بالتقويم واالختبارات ، والمتطمبات المتعمقة باإلدارة والجوا
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ونقص تمك المتطمبات أدى إلى ضعف تحقيق جوانب العممية التعميمية بكميات التربية أثناء 
 فترة التباعد االجتماعي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. 

ولذلك تم وضع التصور المقترح إلنجاح العممية التعميمية بكميات التربية في ظل 
التباعد االجتماعي المتوقع حدوثو وتكراره في المستقبل بسبب موجات أخرى من فيروس 
كورونا المستجد أو بسبب أي ظروف طبيعية أو مناخية أو سياسية ممكن حدوثيا في 

وفيما يمي مكونات التصور المقترح ويشتمل عمى فمسفة المستقبل تفرض التباعد االجتماعي 
التصور المقترح وأىدافو والمشاركون في تنفيذه عمى أرض الواقع  وأىم محاور التصور 
المقترح وفي النياية أىم الضمانات والضوابط التي يجب توفيرىا لنجاح تطبيق التصور 

 المقترح. 
 أوال: فلطفة التصوز املكةح وأٍه ميطلكاتُ:

تأتي فمسفة التصور المقترح بسبب وجود ضعف في تحقيةق جوانةب العمميةة التعميميةة 
المختمفةةة عمةةى أرض الواقةةع بكميةةات التربيةةة فةةي ظةةل التباعةةد االجتمةةاعي أثنةةاء أزمةةة فيةةروس 
كورونا المستجد، ووجود نقةص فةي المتطمبةات الالزمةة لنجةاح العمميةة التعميميةة فةي مثةل ىةذه 

عف تحقيق جوانب العممية التعميمية من تةدريس وتةدريب وتقةويم إدارة الظروف مما أدى إلى ض
وبالتالي البد من وضةع إجةراءات مقترحةة إلنجةاح جوانةب العمميةة التعميميةة بكميةات التربيةة فةي 
المسةةتقبل فةةي حالةةة حةةدوث أزمةةات مسةةتقبمية مثةةل تكةةرار موجةةات لفيةةروس كورونةةا المسةةتجد أو 

و سياسةةية أو صةةحية تفةةرض التباعةةد االجتمةةاعي بكميةةات حةةدوث أي أزمةةات أو كةةوارث طبيعيةةة أ
 التربية. 

وبالتالي تقوم فمسفة التصور المقترح عمى مجموعة من المعطيات والمنطمقات ىي 
 ما يمي: 

. الحةةةدوث المفةةةاجيء ألزمةةةة فيةةةروس كورونةةةا ممةةةةا ترتةةةب عميةةةو اتخةةةاذ إجةةةراءات التباعةةةةد 9
لةةالق كميةةات التربيةةة وحةةدوث ارتبةةاك  شةةديد لمطةةالب وأعضةةاء ىيئةةة التةةدريس االجتمةةاعي وا 
دارات كميات التربية جراء ىذا الحدث المفاجيء.   وا 

. حدوث ضعف في تحقيق جميع جوانب العممية التعميمية بكميات التربية حيث ضةعف عمميةة 9
التةةةدريس وضةةةعف عمميةةةة التةةةدريب الطالبةةةي )التربيةةةة العمميةةةة( وضةةةعف عمميةةةة التقةةةويم 

 عممية اإلدارية بكميات التربية. واالختبارات وضعف جوانب ال
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. وجود ضعف شةديد فةي المتطمبةات الالزمةة لنجةاح جوانةب العمميةة التعميميةة بكميةات التربيةة 9
في ظل التباعد االجتماعي والتعميم عن بعد من ضعف الجوانب المادية واإلمكانةات البشةرية 

زمةة لةإلدارة والنةواحي وضعف المتطمبات الالزمةة لمتةدريس والتةدريب وضةعف المتطمبةات الال 
 اإلدارية وكذلك ضعف المتطمبات الالزمة لعممية التقويم واالختبارات عن بعد. 

. إمكانيةةة حةةدوث موجةةات أخةةرى مةةن انتشةةار فيةةروس كورونةةا المسةةتجد فةةي السةةنوات القادمةةة 5
وذلةةك بسةةبب عةةدم اكتشةةاف عةةالج أو لقةةاح لةةو حتةةى اآلن ممةةا سةةيترتب عميةةو تكةةرار فةةرض 

عد االجتماعي بالتالي البةد مةن االسةتعداد لةذلك بكميةات التربيةة حتةى ال يحةدث إجراءات التبا
 بيا اضطراب مثمما حدث في الفترة السابقة. 

. إمكانية حدوث أزمات مشةابية ألزمةة فيةروس كورونةا المسةتجد تفةرض التباعةد االجتمةاعي 4
و أزمةةات مثةةل انتشةةار فيروسةةات أخةةرى مشةةابية فةةي المسةةتقبل أو حةةدوث أزمةةات سياسةةية أ

مناخية من سوء طقس أو سيول أو ليرىا من تمك الكوارث التي قد تفةرض إلةالق الكميةات 
والجامعةةات وتفةةرض التباعةةد االجتمةةاعي وبالتةةالي البةةد مةةن وضةةع إجةةراءات لمتعمةةيم فةةي ظةةل 
التباعةةد االجتمةةاعي تةةؤدي فةةي النيايةةة إلةةى نجةةاح وتحقيةةق جميةةع جوانةةب العمميةةة التعميميةةة 

 يات التربية في مصر أثناء تمك الظروف. بدرجة كبيرة بكم
 ثاىيا: أٍداف التصوز املكةح:

 وفةةي ضةةوء فمسةةفة التصةةور المقتةةرح ومنطمقاتةةو التةةي يقةةوم عمييةةا يمكةةن تحديةةد أىدافةة
 فيما يمي: 

. العمل عمى وضع مجموعة مةن اإلجةراءات التةي تةؤدي إلةى نجةاح جوانةب العمميةة التعميميةة 9
 ث التباعد االجتماعي مرة أخرى في المستقبل. بكميات التربية في حالة حدو 

. المساعدة في تحديد أىم المتطمبات الالزمة لنجاح جوانب العمميةة التعميميةة بكميةات التربيةة 9
في ظل التباعد االجتماعي وتوضي  أنواع تمك المتطمبات الالزمة لنجاح كل جوانةب العمميةة 

 التعميمية بكمية التربية. 
ين بةةإدارات كميةةات التربيةةة عمةةى وضةةع الخطةةط المسةةتقبمية لالسةةتعداد لكةةل . مسةةاعدة المسةةئول9

ظروف التباعد االجتماعي التي قد تحدث مرة أخرى وذلك بتعريفيم باألدوار المطموبةة مةنيم 
 في  إدارة كميات التربية. 
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. يوضةة  ألعضةةاء ىيئةةة التةةدريس األدوار المطموبةةة مةةنيم وأىةةم الميةةارات والمتطمبةةات التةةي 5
أن تتةةوفر فةةييم ولةةدييم مةةن أجةةل القيةةام بةةدورىم عمةةى أكمةةل وجةةو فةةي مواجيةةة أزمةةات يجةةب 

التباعةةد االجتمةةاعي فةةي المسةةتقبل أثنةةاء تنفيةةذ مقتةةرح التعمةةيم اليجةةين والةةذي سةةيكون فيةةو 
 .%( في كميات التربية   41التعميم عن بعد بنسبة تقترب من ) 

ن تتةةوفر لةةدييم مةةن أجةةل النجةةاح فةةي . توضةة  لمطةةالب أىةةم الكفةةاءات والميةةارات التةةي يجةةب أ4
نجازىا عمى أكمل وجو ممكن أثناء التباعد االجتماعي.   متابعة العممية التعميمية ليم وا 

. تحدد لمموظفين واإلداريين بالكمية أىم األدوار المطموبة منيم لمتعامل إلكترونًيةا مةع الطةالب 9
ترونةةي فةةي حالةةة التباعةةد وأعضةةاء ىيئةةة التةةدريس مةةن أجةةل تقةةديم كةةل الخةةدمات بشةةكل إلك

 االجتماعي المستقبمي وحتى ال تتوقف الخدمات التعميمية ومسيرة العمل بتمك الكميات. 
. وضع مجموعة من الضمانات التي تساعد عمى نجاح العممية التعميميةة بكميةات التربيةة فةي 7

 ظل جوانب التباعد االجتماعي في المستقبل. 
 ز املكةح:ثالجا: املػازنوٌ يف تيفير التصو

لكي ينج  تنفيذ التصور المقترح البد من تكاتف جميع المسئولين بكميةات التربيةة مةن 
أجةةل الوصةةول إلةةى نجةةاح جوانةةب العمميةةة التعميميةةة بيةةا ومةةنيم إدارة الكميةةات وأعضةةاء ىيئةةة 
التةةدريس والطةةالب واإلداريةةين والعمةةال وكةةل مةةن لةةو صةةمة مةةن إدارة الجامعةةة بالعمةةل فةةي كميةةات 

يم مةةن إمكانةةات تفيةةم وذلةةك وتةةوفير مةةا يمةةزم ألبنةةائ التربيةةة، حتةةى أوليةةاء األمةةور يجةةب عمةةييم
 واألجيزة الالزمة لمتعميم عن بعد فرضيا التباعد االجتماعي. 

 زابًعا: حماوز التصوز املكةح:

ينقسم التصور المقترح إلى جزئين وكل جزء يتضمن عدة محةاور فرعيةة والجةزء األول 
عن اآلليةات واإلجةراءات التةي يجةب القيةام بيةا لنجةاح جوانةب العمميةة التعميميةة بكميةات التربيةة 
فةةي ظةةل التباعةةد االجتمةةاعي والجةةزء الثةةاني عةةن أىةةم المتطمبةةات الالزمةةة لنجةةاح جوانةةب العمميةةة 

 ميات التربية في ظل التباعد االجتماعي وفيما يمي تناول ذلك بالشرح والتوضي : التعميمية بك
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اجلصء األول: آليات وإجساءات جناح جواىب  العنلية التعلينية بهليات الةبية يف ظل 

 التباعد االجتناعي:

 احملوز األول: آليات وإجساءات جناح عنلية تدزيظ املكسزات الدزاضية.  

بحيةث لتةدريس المقةررات النظريةة  الطةالب تواصةل أعضةاء ىيئةة التةدريس مةعلطةرق تحديد  -
 .يممريحة ومتاحة ل تكون

 عمةةى شةةكل ويفضةةل ان تكةةونبيةةا  الطةةالب تم تزويةةديةةالمةةادة العمميةةة التةةي توحيةةد شةةكل   -
حتةى يسةمعيا  لممحاضةراتمسةجمة  أو فيديوىات مصحوبة بالصوت   (بوربوينت)العروض 

 .الطالب أكثر من مرة
مثميةا المقةررات العمميةة  مةن أجةل تةدريس الطةالب تواصل أعضاء ىيئة التدريس مةع أن يتم -

 .مثل المقررات النظرية بل أىم منيا
بطريةةق تتناسةةب مةةع طبيعتيةةا العمميةةة واليادفةةة الكسةةاب تم تةةدريس المقةةررات العمميةةة أن يةة -

 . الطالب ميارات عممية
دروس والتجةةةارب العمميةةةة الخاصةةةة بةةةالمقرات بفيةةةديوىات مسةةةجمة لمةةة الطةةةالب تم تزويةةةدأن يةةة -

 .في حالة التباعد االجتماعي العممية
عنةةد  والعمميةةة تةةدريس المقةةررات النظريةةة ة الطةةالب مةةنسةةتفادجةةب التأكةةد مةةن أنةةو تمةةت اي -

 عن بعد.تدريسيا 
ضرورة تعريف الطالب بأىمية حضورىم لممحاضرات عن بعد والحةرص عمةى ذلةك و أن ذلةك  -

 عن الحضور بقاعات الدراسة .ال يقل أىمية 
 آليات وإجساءات جناح عنلية التكويه واالختبازات:احملوز الجاىي:  

نترنةةت مثةةل الطةةالب عبةةر اإل  لتقةةويم التكةةويني أثنةةاء تةةدريساتةةم اسةةتخدام اختبةةارات  أن يةةتم  -
 قصيرة .الختبارات أو االواجبات ال
واجيةت ضةرورة تةدريب الطةالب بكميةات التربيةة عمةى ميةارات البحةث العممةي وذلةك ألنةو قةد   -

 طالب الفرق لير النيائية مشكمة كبيرة وعدم قدرة عمى إعداد األبحاث المطموبة منيم .
بعض طالب الفرق لير النيائيةة أسةتعان خالقيات البحث العممي وذلك ألن تزويد الطالب بأ  -

 األبحاث المطموبة منيم . اد باآلخرين في إعد
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التعامةةل معيةةا  ةنترنةةت وكيفي ةةلكترونيةةة عبةةر اإل تةةدريب الطةةالب عمةةى آليةةات االختبةةارات اإل   -
 . بنجاح

والتةةي توضةة  ليةةم نمةةاذج االختبةةارات االسترشةةادية تةةزود كميةةات التربيةةة الطةةالب بأن  ضةةرورة -
 . وفقا لياألية التقويم التي سوف يقوم كل أستاذ بتقويميم 

أن يةةةتم اسةةةتخدام االختبةةةارت االلكترونيةةةة فةةةي تقةةةويم طةةةالب كميةةةات التربيةةةة مةةةع اتخةةةاذ كةةةل   -
 .اإلجراءات الالزمة لمتأكد من ىوية الطالب في االختبار

 آليات وإجساءات جناح عنلية إدازة نليات الةبيةاحملوز الجالح: 

 لمتواصل مع الطالب أثناء فترة التباعد االجتماعي .  ات التربية آليةكمين توجد إدارات أ -
إلةى الطةالب بسةرعة الخاصةة بالعمميةة التعميميةة وصول القرارات اإلدارية والتعميمةات تم أن يت -

 التعميم عن بعد.أثناء 
العمميةةة  عضةةاء ىيئةةة التةةدريس مةةن أجةةل اتمةةام أالطةةالب مةةع تواصةةل  تحديةةد آليةةة تمأن يةة -

 .التعميمية بنجاح
تواصةةل الطةةالب مةةع إدارات الكميةةة بشةةكل إلكترونةةي مةةن أجةةل الحصةةول نحةةو  تحديةةد تم أن يةة -

 . من الخدمات التعميمية عمى الخدمات مثل دفع المصروفات واستخراج الشيادات وليرىا
التوجيةةةو والةةةدعم الفنةةةي الةةةالزم  لمطةةةالب أثنةةةاء فتةةةرة التباعةةةد  ات التربيةةةةكميةةةات قةةةدم إدار أن ت -

 االجتماعي .
 فيةةةديوىات وتسةةةجيالت وشةةةروحات لكيفيةةةة إعةةةداد األبحةةةاث ات التربيةةةةكميةةةات إدار تةةةوفر  أن -

 .العممية
تةةةم توصةةةيل التعميمةةةات والقةةةرارات لمطةةةالب دون حةةةدوث أي تضةةةارب أثنةةةاء فتةةةرة التباعةةةد  أن -

 االجتماعي .
 آليات وإجساءات جناح عنلية التدزيب الطالبي )الةبية العنلية(: احملوز السابع:

يتم إنشاء معامل إفتراضية يتم تدريب الطالب فييا اثنةاء فتةرات التباعةد االجتمةاعي ويةتم أن  -
 اكسابيم الميارات التدريسية الالزمة.

حالةةة إلةةالق  فةةيبكميةةات التربيةةة  سةةتمر التةةدريب الطالبةةي )التربيةةة العمميةةة( ضةةرورة أن ي -
 التباعد االجتماعي . اتأثناء فتر  المدارس
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ىيئةةة التةةدريس المشةةرفين عمةةى الطةةالب مةةع الطةةالب المشةةرفين عمةةييم  تواصةةل أعضةةاءأن ي -
 التباعد االجتماعي . اتأثناء فتر 

أثنةةاء فةي عبةةر اإلنترنةت بكميةات التربيةة تم مواصةمة التةةدريب الطالبةي )التربيةة العمميةةة( أن ية -
 .كما يحدث بالدول األخرىفترة التباعد االجتماعي 

بفيةديوىات بيةا شةرح بكميةات التربيةة البةي )التربيةة العمميةة( تم تزويد طالب التدريب الطأن ي -
 لمميارات التدريسية المطموب اكتسابيا من التربية العممية .

عبةةةر ونقةةةدىا وعرضةةةيا تم تكميةةةف الطةةةالب بشةةةرح أجةةةزاء مةةةن الةةةدروس كتةةةدريب ليةةةم أن يةةة -
 .االنترنت

ليرىةةا مةةن أو  (جوجةةل)اشةةر عةةن طريةةق فصةةول الطةةالب بشةةرح دروس بشةةكل مب أن يقةةوم -
 مشرفيم وزمالئيم بنقدىا والتعميق عمييا .يقوم لمتدريب ثم التطبيقات 

اجلصء الجاىي: أٍه املتطلبات الالشو توفريٍا ليجاح جواىب العنلية التعلينية بهليات 

 الةبية يف ظل التباعد االجتناعي:

 املتطلبات املادية وتطويس البيية التختية.  أٍه احملوز األول: 

 .تمك الكمياتتعميمية قوية تتناسب مع عدد الطالب ب اتمنص بكميات التربيةتوجد  يجب ان  -
تسةةاعد عمةةى كةةي ل بكميةةات التربيةةة تةةوفر شةةبكة انترنةةت قويةةة داخةةل القاعةةات الدراسةةيةأن يةةتم  -

 لكتروني .التدريس اإل 
الكترونيةة وممحقاتيةا تحتةوى عمةى مقةررات بكميةات التربيةة الكترونيةة  اتمكتبةأن يتم تةوفير   -

 من فيديوىات وتسجيالت لممحاضرات وتدريباتيا .
مكانات الالزمة لمتعميم عن بعةد مثةل االسةتديوىات لتسةجيل اإلكل   بكميات التربيةتوجد أن    -

 فيديوىات لممحاضرات وتبثيا لمطالب .
ى مةن اسةتخدام لمطالب ممن ال يممكةون أجيةزة الحاسةب اآللة بكميات التربية تتاح الفرصة أن -

 أجيزة معامل الحاسب اآللي بالكمية .
إنترنةةت قةةوي ومجةةاني بةةالحرم الجةةامعي لمطةةالب ال يمتمكةةون القةةدرة   كميةةات التربيةةةتةةوفر أن   -

 عمى االشتراك في االنترنت  لمتابعة محاضراتيم ووجباتيم .
لضةمان كميةات التربيةة بتوفر الدعم الفني والصيانة المستمرة لألجيزة والبنية الحتيةة أن يتم   -

 استمرارية العممية التعميمية بيا.
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وصةيانتيا بكميةات التربيةة توفر التمويل الةالزم لالنفةاق عمةى اسةتكمال البنيةة التحتيةة أن يتم  -
 بشكل مستمر .

 أٍه املتطلبات املتعلكة بأعياء ٍيئة التدزيظ بهليات الةبية: احملوز الجاىي: 

لكترونةي آليةات وميةارات التةدريس  اإل  بكميةات التربيةةأعضاء ىيئةة التةدريس أن يتم إكساب  -
 نترنت.عن بعد وعبر اإل 

تصةةميم المقةةررات الدراسةةية فةةي عمةةى  بكميةةات التربيةةةأعضةةاء ىيئةةة التةةدريس أن يةةتم تةةدريب  -
 شكل إلكتروني لتدريسيا عن بعد .

التواصةةل الفعةةال مةةع طالبيةةم عمةةى بكميةةات التربيةةة أعضةةاء ىيئةةة التةةدريس  اتقةةدر أن تنمةةى   -
وبمةةا يتناسةةب مةةع التعمةةيم  بةةالتعميم التقميةةديىةةو متبةةع نترنةةت و جةةذب انتبةةاىيم كمةةا عبةةر اإل 
 . عن بعد

معطيةةات التكولوجيةةا الحديثةةة فةةي كةةل   بكميةةات التربيةةةيسةةتخدم أعضةةاء ىيئةةة التةةدريس أن  -
والبوربوينةةت المصةةحوب التةةدريس عةةن بعةةد مثةةل الفيةةديوىات والبةةث المباشةةر لممحاضةةرات 

 بالصوت.
عمميةةةة إنشةةةاء فصةةةول إفتراضةةةية عمةةةى بكميةةةات التربيةةةة يةةةتقن  أعضةةةاء ىيئةةةة التةةةدريس أن   -

 وليرىا من المواقع لتدريس الطالب عن طريقيا . (أدموتو)و  (جوجل)
طةةرق تقةةويم الطةةالب عبةةر عمةةى   بكميةةات التربيةةةأعضةةاء ىيئةةة التةةدريس   أن يةةتم تةةدريب  -

 لكترونية .االختبارات اإل نترنت مثل اإل 
التعامةةل مةةع األعةةداد الكبيةةرة مةةن الطةةالب  بكميةةات التربيةةة يةةتقن أعضةةاء ىيئةةة التةةدريسأن   -

 والنقاش معيم والرد عمى استفساراتيم حول المقرر الدراسي .
تكميةةف الطةةالب بأنشةةطة باألنشةةطة التعميميةةة عةةن طريةةق  أعضةةاء ىيئةةة التةةدريس أن ييةةتم  -

 المقررات الدراسية أثناء تدريسيم عن بعد عبر االنترنت.تعميمية مرتبطة ب
 أٍه  املتطلبات املتعلكة بالطالب بهليات الةبية :احملوز الجالح:  

تقان . كميات التربيةطالب  تدريب  -  عمى التعامل مع التدريس اإللكتروني بميارة وا 
التكنولوجيةا الحديثةة مثةل التعامةل مةع التعامةل مةع كيفيةة  كميةات التربيةةطالب  أن يتم تعميم  -

 المنصات التعميمية بسيولة.
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عمةةةى حضةةةور جميةةةع المحاضةةةرات بضةةةرورة الحةةةرص   كميةةةات التربيةةةةلطةةةالب أن يةةةتم تنبيةةةو  -
 لكترونية كما ىو الحال  بالمحاضرات العادية .اإل 

أسةةاتذتيم ومةةع أخالقيةةات التعامةةل عبةةر االنترنةةت مةةع  كميةةات التربيةةةالطةةالب أن يةةتم تعريةةف  -
 زمالئيم .

ئيةةم تواصةل االيجةابي مةع أسةاتذتيم ومةع زمال المشةاركة و بال كميةات التربيةةالطةالب أن يقةوم   -
 نترنت.في العممية التعميمية عبر اإل 

ميةةةارات البحةةةث العممةةةي لمبحةةةث عةةةن المعمومةةةات ل كميةةةات التربيةةةةالطةةةالب  إلتقةةةان ضةةةرورة -
نجاز البحوث التي يتطمبيا ال  تعميم عن بعد منيم .والمعارف وا 

معونةات ماديةة لمطةالب ليةر القةادرين حتةى يشةتروا أجيةزة محمولةةة  كميةات التربيةة تقةدمأن   -
 نترنت .ن ذكي( لمتابعة المحاضرات عبر اإل )الب توب ، تابمت ، تميفو

ى معونةةات ماديةةة لمطةةةالب الةةذين لةةيس لةةدييم إنترنةةت بةةالمنزل حتةةة كميةةات التربيةةةتقةةدم أن  -
نترنةةت ويتحقةةق ليةةم تكةةافؤ الفةةرص التعميميةةة فةةى التعمةةيم االشةةتراك فةةي شةةبكات اإل يسةةتطيعوا 
 عن بعد .

 أٍه املتطلبات املتعلكة بالتدزيظ والتدزيب بهليات الةبية: احملوز السابع: 

لكترونيةة ليتناسةب مةع التةدريس إالمقةررات الدراسةية بشةكل مقةررات  تصةميم محتةوىأن يتم   -
 نترنت.لكتروني عبر اإل اإل 

نترنةةةت عمةةةى أنشةةةطة تعميميةةةة لمتعمةةةيم قةةةررات الدراسةةةية التةةةي تةةةدرس عبةةةر اإل تحتةةةوى المأن   -
 لكتروني.اإل 

تقةةةوم عمةةةى الةةةتعمم الةةةذاتي تعميميةةةة لمطةةةالب تتضةةةمن المقةةةررات الدراسةةةية عمةةةى أنشةةةطة أن   -
 لمطالب.

 واعيةا المختمفةةبأن لكترونيةةتحتوى المقررات الدراسية عمى تةدريبات عمةى االختبةارات اإل أن   -
 . نترنتعبر اإل 

فريةةق مةةن مسةةاعدى التةةدريس التربةةويين لمتابعةةة التةةدريس االلكترونةةي عبةةر أن يةةتم تشةةكيل   -
 .نترنتاإل 

لمقيةةام بعمميةةة التةةدريب الطالبةةي )التربيةةة العمميةةة(  بكميةةات التربيةةة معامةةل إفتراضةةية أن تنشةةأ -
 من خالليا في حاالت التباعد االجتماعي .



 م0201( 38) -1ج-مارسعدد                                    ...             " Covid 19"  كورونا  أزمة جائحة 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 222 - 

 نترنةةتاإل لمتةدريب الطالبةةي )التربيةة العمميةةة( عبةر  بكميةات التربيةةةخطةة بديمةةة  إعةةدادأن يةتم  -
 في حالة إلالق المدارس .

تحتوي عمةى فيةديوىات مسةجمة لممقةررات العمميةة  بكميات التربية ات ألكترونيةمكتب أن تنشأ  -
 .لجميع المواد العممية يتم االعتماد عمييا في حالة التباعد االجتماعى

 أٍه املتطلبات املتعلكة بالتكويه واالختبازات بهليات الةبية: احملوز اخلامظ:

 . بكميات التربيةكز لمتقويم و واالختبارات والتصحي  اإللكترونية امر  أن تنشأ   -
 الختبار الطالب بشكل إلكتروني .   بكميات التربيةمعامل حاسب آلي مجيزة أن تتوفر -
فةةي  نترنةةتاإل عداد بيليةةة موحةةدة إلجةةراء االختبةةارات اإللكترونيةةة عبةةر يوجةةد بالكميةةة االسةةتأن   -

 .كميات التربيةحالة إلالق 
 .بكميات التربية نترنتاإل آلية لمتحقق من ىوية الطالب أثناء اختبارىم عبر  أن يتم وضع   -
عةةداد إوضةةع  أن يةةتم   - طالةةب اللةةش فييةةا فةةي حالةةة ال يسةةتطيع ال كميةةات التربيةةةب ختبةةاراتوا 

 لكترونًيا عبر اإلنترنت .إاختباره 
لكترونةةي وفةةق معةةايير تقةةيس جميةةع نةةواتج الةةتعمم عمميةةة التقةةويم اإل ب تقةةوم  كميةةات التربيةةة أن -

 المستيدفة من المقررات الدراسية .
الدراسةية لكترونيةة لممقةررات بيةا بعةض االختبةارات اإل  ات بكميةات التربيةةوجود مكتبةضرورة   -

 ليسترشد بيا الطالب.
يم مةدى اكتسةاب الطةالب يةقيةتم فيةو تآلية إلختبار الطالب في المقررات العممية بشكل  وضع -

 لمميارت المطموب اكسابيا ليم .
 أٍه املتطلبات املتعلكة باإلدازة واجلواىب اإلدازية بهليات الةبية: احملوز الطادع:

مةةع الطةةالب أثنةةاء التباعةةد  كميةةات التربيةةةإدارات آليةةة لمتواصةةل بةةين  كميةةات التربيةةةتوجةةد  أن -
لالق   . اتكميتمك الاالجتماعي وا 

وأعضةةاء ىيئةةة التةةدريس أثنةةاء  كميةةات التربيةةةوجةةد آليةةة لمتواصةةل الفعةةال بةةين إدارات أن ت  -
لالق الكمية .  التباعد االجتماعي وا 

مةةع  إدارات الجامعةةة المختمفةةة لتسةةيير  كميةةات التربيةةةوجةةود آليةةة لتواصةةل إدارات ضةةرورة   -
 .   بطالب الكميةاألعمال الخاصة 
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يقدم الدعم التقني لمطالب وأعضاء ىيئةة التةدريس  امدربً  افريقً  كميات التربيةإدارات توفر  أن -
 .  أثناء فترات التباعد االجتماعي بالكمية

لكتروني مثل إلمطالب بشكل  يةالتعميمالمختمفة بتقديم الخدمات  كميات التربيةإدارات قيام  -
 دفع المصروفات واستخراج الشيادات .

م مةع التعمةيم ءتةتالحتةى  ات التربيةةبتحديث لوائ  العمةل بالكمية كميات التربيةإدارات  أن تقوم -
 لكتروني وآليات التدريس والتقويم بو .اإل 

تسةاعد الطةالب  بكميةات التربيةةالتعميميةة إلدارة األزمةات الكةوارث  اتالكمية وحةدأن يتم إنشاء -
لالق الكمية أثناء فرض التباعد االجتماعي.  في فترة توقف الدراسة وا 

لمطةةةالب ألعضةةةاء ىيئةةةة التةةةدريس ودورات أخةةةرى  دورات تدريبيةةةة  كميةةةات التربيةةةةعقةةةد تأن   -
 لتعريفيم بيليات التدريس والتقويم اإللكتروني عبر اإلنترنت .

يف ظل التباعد  (مصس)خامًطا: اليناىات الالشمة ليجاح جواىب العنلية التعلينية بهليات الةبية يف 

 االجتناعي:

حتةةى يةةتم تطبيةةق التصةةور المقتةةرح بالدراسةةة الحاليةةة عمةةي أرض الواقةةع فةةي حةةاالت 
التباعد االجتماعي وفي حالة تطبيق التعميم اليجةين العةام القةادم البةد مةن تةوفير مجموعةة مةن 

 الضمانات والضوابط الالزمة لتنفيذ التصور المقترح أىميا ما يمي: 
عمميةةة التعميميةةة بكميةةات التربيةةة فةةي ظةةل التباعةةد . ضةةرورة تبنةةي التصةةور المقتةةرح إلنجةةاح ال9

االجتمةةاعي والعمةةل عمةةى تحويةةل إجةةراءات التنفيةةذ عمةةى أرض الواقةةع مةةن جانةةب المسةةئولين 
 بصفة خاصة.  (سوىاج)بصفة عامة وفي كمية التربية بجامعة  (مصر)بكميات التربية في 

دارات كميةا9 ت التربيةة والعةاممين بيةا بةأىم . اتخاذ الالزم نحو تعريف أعضاء ىيئةة التةدريس وا 
 الميارات والقدرات الواجب توفرىا فييم من أجل نجاح التصور المقترح. 

. تعريف طالب كميات التربية بأىم المواصفات والمتطمبات الواجب عمةييم اكتسةابيم مةن أجةل 9
 نجاح ذلك التصور. 

ية لمعمل عمى تطةوير إمكانةات . توفير التمويل الالزم لكميات التربية من قبل الجامعات المصر 5
وقدرات الموارد البشرية بيا لكةي تسةتطيع القيةام بأدوارىةا فةي ظةل التعمةيم عةن بعةد والتحةول 

 الرقمي السريع بيا. 
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. وضةةع خطةةة اسةةتراتيجية بكميةةات التربيةةة مةةن أجةةل تةةوفير اإلمكانةةات الماديةةة وتطةةوير البنيةةة 4
التحتية بيا لكي تواكب التعميم عن بعد الةذي سةيدمج فةي العةام القةادم مةع التعمةيم التقميةدي 

 في ظل إجراءات التباعد االجتماعي. 
زمةة لنجةاح العمميةة التعميميةة فةي . اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمةة لتةوفير كةل المتطمبةات الال 9

 ظل التباعد االجتماعي والتي سبق توضيحيا بالتفصيل. 
. تطوير الالئحة الدراسية بكميات التربية وتعديميا بما يتمشةي مةع تبنةي التعمةيم التقميةدي بمةا 7

يضةةمن تحقيةةق جةةودة مخرجةةات عاليةةة مةةن المعممةةين المتحةةولين رقمًيةةا والالزمةةين لتطةةوير 
 .  (مصر)الجامعي في  التعميم قبل

. تطوير خدمات اإلنترنت والعدالة في توزيع تمك الخدمات عمى جميةع محافظةات الجميوريةة 5
وضةةرورة االىتمةةام بالمنةةاطق المحرومةةة مةةن تمةةك الخدمةةة والتةةي توجةةد بيةةا خدمةةة اإلنترنةةت 

والقةةرى البعيةةدة والمنةةاطق النائيةةة فةةي   (مصةةر)ف مثةةل بعةةض منةةاطق صةةعيد يبشةةكل ضةةع
مصةةر العربيةةة نظةةرًا لحاجةةة الطةةالب الماسةةة لمتابعةةة التعمةةيم عةةن بعةةد ومتابعةةة  جميوريةةة

 محاضراتيم وواجباتيم. 
. نشر الوعي بين أولياء األمور بماىية التعميم اليجين وىو دم  التعميم عن بعد مةع التعمةيم 1

نترنةةت عةةالا تةةوفير المتطمبةةات الالزمةةة ألبنةةائالتقميةةدي ، حتةةى يسةةتطيعو  ي يم مةةن أجيةةزة وا 
الجودة وحثيم عمى حضور محاضراتيم من أجل نجاح العممية التعميمية بكميات التربيةة فةي 

ن كةان تباعةدً  كمةا ىةو  اجزئًية اظل تمك المسةتجدات التةي فرضةت التباعةد االجتمةاعي حتةى وا 
 بداية العام القادم. من  مقترح في التعميم اليجين الذي سيطبق 

 
 



 م0201( 38) -1ج-مارسعدد                                    ...             " Covid 19"  كورونا  أزمة جائحة 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 222 - 

 ـعساجامل

 أوال: املساجع العسبية: 

(، "فاعميــة نمــام الــتعمم عــن بعــد فــل الجامعــات الســعودية"، 0210أحمــد عبــد اا قــران ال)امــد  ) .1
، الجــزا النــانل، 06، رابطــة التربــويين العــرب، العــدد دراسةةات عربيةةة فةةي التربيةةة وعمةةم الةةنفس

 .165 – 131أغسطس، ص ص 

ية المترتبــة عمــى جائحــة م(، "المشــكالت الن ســ0202آمــاإ إبــراهيم ال مــل، محمــد كمــاإ أبــو ال تــوح ) .0
بحـــث و ـــ ل استكشـــافل لـــدب عينـــة مـــن طـــالب  – Covid – 19فيـــروس كورونـــا المســـتجد 

، 52، مجمـة كميـة التربيـة ، جامعـة سـوهاج ، العــدد  المجمةة التربويةةةوطالبـات الجامعـة بم ـر"، 
 . 1267 – 1225يونيو ،ص ص 

(، البنيـــة التحتيـــة التكنولوجيـــة والتحـــوإ الرقمـــل وأدوار  0202بســـمة الحـــداد ، أحمـــد نا ـــر زكـــل ) .1
سمسةةةمة أوراق السياسةةةةات حةةةول التةةةةداعيات المســـتمبمية فـــل التعمـــيم فـــل مــــإ جائحـــة كورونـــا"، 
، المــاهرة: مع ــد التخطـــيط 7، اإل ــدار رقـــم المحتممةةة ألزمةةة كورونةةةا عمةةى االقتصةةةاد المصةةري

 .14 – 1و، ص ص المومل ، ماي

أنحــاا   (، "إدارة تــينير فيــروس كورونــا المســتجد عمــى النممــة التعميميــة فــل 0202البنــا الــدولل ) .2
   الموقع:   ، متاح عمى "العالم

https:blogs.worldbank.org/ar/education/managing-impact-

covid-19-education-systems-around-world-how-countries-

are-preparing. 

 م. 3/4/0202آخر زيارة بتاريخ                   
(، "االبتكار فل االستجابة والت د  لجائحـة كورونـا يمكـن أن يم ـد الطريـ  0202)_________ .3

 التعمم فل منطمة الشر  الوسط وشماإ أفريميا"، متاح عمى الموقع:    سين نواتج لتح

https:blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/innovation-responding-

coronavirus- 

could-pave-way-better-learning-outcomes-mena  

 م.0/4/0202آخر زياردة بتاريخ                      
 (، "جاهزيــة المـــدارس لمـــتعمم الرقمــل فـــل رأ  مـــدير  المــدارس تحميـــإ مـــن 0202_________) .4

م، وآنار  عمى االستجابة لزمة فيروس كورونـا"، متـاح عمـى 0216الطالب الدوليين  برنامج تمييم
  الموقع: 

  https:blogs.worldbank.org/ar/education/schools-readiness-digital-

learning- eyes-principals-analysis-pisa-2018-and-its.  

 م.2/4/0202آخر زياردة بتاريخ                    
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ن بكميةةة التربيةةة جامعةةة سةةوىاج لمعةةام ، إحصةةاء بأعةةداد الطةةالب المقيةةدي (0202جامعـة ســوهاج ) .7
 . جامعة سوهاج :  إدارة شئون الطالب بكمية التربيةم ،  9191 -9191الجامعي 

(، "تحديات تواجه العالم العربل ما بعد أزمة جائحة كورونا"، 0202خميإ الدهشان )جماإ عمى  .6
آخر زيارة ، http://www.worldofculture2020.com/?p=13677متاح عمى الموقع

 م.3/4/0202بتاريخ 

تقريةةر عةةن مؤشةةرات اسةةتخدام االتصةةاالت خةةالل (، "0202الج ــاز المــومل لتنمــيم االت ــاالت ) .7
 "، الماهرة: الج از المومل لتنميم االت االت، متاح عمى الموقع: شيري مارس وأبريل

http://tra.gov.eg/ar/media-center/press-releases/pages. 

 م.03/2/0202آخر زيارة بتاريخ                
(، "ممترحــات التعامــإ مــع العــام الدراســل الجديــد فــل مــإ جائحــة 0202رئاســة مجمــس الــوزراا ) .12

 متاح عمى الموقع:  " كورونا المستجد

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/1620986291413063?tn                
 .                                    م7/4/0202آخر زيارة بتاريخ 

أبرز إح ائيات الوضع الحالل لمكافحة فيروس كورونا  (، "0202)______________ .11
متاح عمى الموقع: " ،  المستجد فل م ر ممارنة بالعالم

https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx 

 م.  3/6/0202آخر زيارة بتاريخ               
 (، "تـــــــداعيات "كورونـــــــا": هـــــــإ يمضـــــــل ال يـــــــروس عمـــــــى العولمـــــــة"، 0202ريـــــــم عبـــــــد المجيـــــــد ) .10

 .12 – 4، ص ص 32ركز العربل لمبحوث والدراسات، العدد ، المآفاق سياسية

(، "ت ــــور ممتـــرح لتطبيــــ  اإلدارة اإللكترونيـــة فــــل كميـــات التربيــــة 0215ســـامل ســــميمان حامـــد ) .11
، كمية مجمة العموم والدراسات اإلنسانيةجامعة بن)از : دراسة ميدانية عمى كمية التربية قمينس"، 

 .07 – 1، أبريإ ، ص ص  11اآلداب والعموم بالمرج، جامعة بن)از  ، العدد 

ــا المســتجد0202ســميمان عبــد الواحــد يوســ ) .12 : المعتمــدات عنــه ”Covid-19“( ،"فيــروس كورون
ـــة مـــن المجتمـــع الم ـــر  ـــه لـــدب عينـــات متباين دراســـة  -واالتجاهـــات نحـــو المـــريب الم ـــاب ب

، يوليــو، ص ص 53، مجمــة كميــة التربيــة، جامعــة ســوهاج، العــددالمجمةةة التربويةةة ســيكومترية "،
1121-1111. 

(، "فيــــروس كورونــــا بــــين ضــــرورتل اتخــــال تــــدابير االحتــــواا وااللتــــزام 0202الســــيد نبيــــه محمــــد ) .13
جــرااات الت ــد  ل يــروس  مجمةةة ، ”Covid-19“بالمعــايير الدوليــة: أ  بعــد معيــار  لتــدابير وات

 .101 – 121، أبريإ، ص ص 15، العدد  17، عدد خاص بجائحة كورونا ، كوفيد الباحث

http://www.worldofculture2020.com/?p=13677
http://tra.gov.eg/ar/media-center/press-releases/pages
https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/1620986291413063?tn
https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/1620986291413063?tn
https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx
https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx
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(، "فاعميـــــة 0213 ــــابر حســــين محمــــود، نــــواإ أحمـــــد ال يشــــاو ، شــــري  إبــــراهيم الشــــوربجل ) .14
اســتراتيجيتل التعمــيم اإللكترونــل عــن بعــد والتعمــيم اإللكترونــل المــدمج فــل تنميــة بعــب الم ــارات 

الـدوائر الرقميـة والمنطميـة وشـبكات الحاسـب لـدب طـالب تخ ـص  الم نية المتضمنة فـل مجـالل
، جامعـة عـين مجمةة كميةة التربيةةالحاسبات بالمدارس النانوية ال ناعية )نمام الـنالث سـنوات(، 

 .115 – 001، الجزا النالث، ص ص 17شمس ، العدد 

 .3506، رقم الحديث   صحي  البخاري حيح البخار )د.ت( ،  .15

(، "دراسة تمويميـة لبرنـامج التعمـيم 0212 الح عبد اا محمد حسن ، عبد الراز  محمد زيان، ) .16
اإللكترونل ك ي)ة لمتعمم عن بعد فل جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فل ضـوا معـايير 

، 60، مجمــة كميــة التربيــة ، جامعــة الزقــازي  ، العــدد دراسةةات تربويةةة ونفسةةيةالجــودة الشــاممة"، 
 .211 – 035يناير، ص ص 

سمسمة أوراق األزمة ، مصر (، "وباا كورونا وتبعاته االقت ادية ، 0202عنمان محمد عنمان ) .17
(، الماهرة: مع د التخطيط المومل ، أبريـإ، ص ص 1، اإل دار )وعالم كورونا وما بعد كورونا

1 – 17. 

ـــاا عـــوب محمـــد عشـــابل ) .02 (، "واقـــع اســـتخدام 0215ع ـــام كمـــون إدريـــس كمتـــور الحســـن، هن
ال  ـوإ االفتراضــية فــل برنــامج التعمــيم عــن بعــد مــن وج ــة نمــر أعضــاا هيئــة التــدريس: جامعــة 

ــا،  ، كميــة التربيــة، مجمةةة اتحةةاد الجامعةةات العربيةةة لمتربيةةة وعمةةم الةةنفسالســودان الم توحــة أنمولج 
 .53 – 23، مارس ، ص ص 1، العدد 13جمد جامعة دمش ، الم

ــــا 0202ع ــــام محمــــد الجــــوهر  ) .01 ــــى  ــــناعة تكنولوجي ــــينير فيــــروس كورونــــا المســــتجد عم (، "ت
سمسمة أوراق السياسةات حةول التةداعيات المحتممةة المعمومات فل م ر، ال رص والت ديدات ، 

لتخطـيط المـومل، مـايو، (، الماهرة: مع د ا10، اإل دار ) ألزمة كورونا عمى االقتصاد المصري
 .00 – 1ص 

(، "استشــرا  التعمـــيم اإللكترونــل فــل بــرامج التعمــيم عــن بعـــد 0212عمــى محمــد جميــإ دويــد  ) .00
، مجمــــة كميـــة التربيــــة ، جامعــــة دراسةةةةات تربويةةةة نفسةةةةيةبجامعـــات المممكــــة العربيـــة الســــعودية"، 

 . 034 – 171، أكتوبر ، ص ص 47الزقازي ، العدد 

 17(، "التباعــد االجتمــاعل وآنــار  التربويــة فــل زمــن كوفيــد 0202محمــود ) فاطمــة الزهــراا ســالم .01
، يوليـو، ص 53، مجمة كمية التربية ، جامعة سوهاج، العدد  المجمة التربويةالمستجد "الكرونا"، 

 .01 – 1ص 
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(، "التدريس عن بعد ورهانات اإل الح فل مإ جائحة كورونا كوفيد 0202فضيمة لكزولل ) .02
 37، أبريإ ، ص ص  15، العدد 17، عدد خاص بجائحة كورونا كوفيد احثمجمة الب"، 17
– 45. 

منةةاىج البحةةث و الطةةرق التحميةةل اإلحصةةائي  ،  م (  1771)أمــا إ  ــاد  وفــؤاد أبــو الحطــب  .03
    .، الماهرة : مكتبة االنجمو الم رية في العموم النفسية و التربوية و االجتماعية

،السـنة رابطةة التربيةة الحديثةة(،"إدارة الزمات عمى م  وم العموم االنسـانية"،  0202ماغل عبيد) .04
 . 112-61،ص ص  126،العدد  13

مقتةةرح دراسةةة لتطبيةةق التعمةةيم اليجةةين )المةةزج بةةين الةةتعمم (،0202المجمـس العمــى لمجامعـات ) .05
 لمجامعات .، الماهرة : المجمس العمى وجيا لوجو والتعمم اإللكتروني(

(، "تي ـــــيإ نمريـــــة تربويـــــة معا ـــــرة إلدارة جائـــــة فيـــــروس 0202محمـــــد ال ـــــمعل محـــــروس ) .06
، يوليـو 53، مجمة كميـة التربيـة، جامعـة سـوهاج، العـدد المجمة التربوية("، Covid – 19كورونا)

 .322 – 242،ص ص 

المجمةةة يــة"، (، "ت ــور ممتــرح لتطــوير إعــداد المعمــم فــل كميــات الترب0216محمــد أمــين الم تــل ) .07
ــد الدوليةةة لمبحةةوث فةةي العمةةوم التربويةةة ، 1، العــدد 1، المؤسســة الدوليــة آلفــا  المســتمبإ، المجم

 .44 – 25يوليو، ص ص 

األزمةةةات : مفيوميةةةا وأسةةةبابيا وآثارىةةةا ودورىةةةا فةةةي تعميةةةق (،0212محمـــد عبـــد اا المرعـــوإ) .12
 ، الرياب : مكتبة المانون واالقت اد.الوطنية

(، "إعداد المعممين لعـالم الوسـائط المحمولـة 0212محمد عمى، مارجريت جريموس، مارتن إبنر ) .11
مركـــز مسةةةتقبميات لتحســـين فـــرص الح ـــوإ عمـــى التعمـــيم"، ترجمـــة: زيـــن العابـــدين ســـيد محمـــد، 

 .73 – 47، العدد الوإ، مارس ، ص ص  22مطبوعات اليونسكو، المجمد 

(، "نمــولج ممتــرح لميــاس جوانــب 0213ســعيد العمــر  )محمــد كمــاإ عبــد الــرحمن ع ي ــل، ســعد  .10
مجمة البحث العممي فةي الجودة فل منمومة التعميم اإللكترونل والتعمم عن بعد بجامعة اإلمـام" ، 

، الجـــزا 14، مجمـــة كميـــة البنـــات لـــ داب والعمـــوم والتربيـــة ، جامعـــة عـــين شـــمس، العـــدد التربيةةةة
 .112 – 037النانل، ص ص 

 (، "م ــــــــاهيم وســــــــياقات فــــــــل أزمــــــــة فيــــــــروس كورونــــــــا المســــــــتجد0202محمــــــــد ماجــــــــد خشــــــــبة ) .11
“Covid-19”  ، (، 3، اإل ـدار )مصر وعالم كورونةا ومةا بعةد كورونةا –سمسمة أوراق األزمة

 .11 – 1الماهرة: مع د التخطيط المومل ، أبريإ، ص ص 
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الجامعــة (، "ت ــور ممتـرح السـتخدام التعمــيم الخمـيط فــل خطـة 0212من ـور أحمـد عبــد المـنعم ) .12
،  47، مجمــة كميــة التربيــة، جامعــة الزقــازي ، العــدد دراسةةات تربويةةة ونفسةةية لمتعمــيم عــن بعــد" ،
 .12 – 1أكتوبر ص ص 

، النسخة الولى، متاح عمى دليل توعوي صحي شامل(، 0202منممة ال حة العالمية ) .13
 الموقع: 

https:www.who.int/ar/emeogencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 م. 13/1/0202آخر زيارة بتاريخ                
تقريةةةةر مةةةةوجز عةةةةن مؤشةةةةرات االتصةةةةاالت (، 0202وزارة االت ــــاالت وتكنولوجيــــا المعمومــــات ) .14

 م.0202فبراير تمرير ،الماهرة : وزارة االت االت وتكنولوجيا المعمومات ، وتكنولوجيا المعمومات

(، "التعمــيم العــالل : فيــروس كورونــا دفعنــا لقســرال فــل رقمنــة الجامعــات"، 0202ياســمين فــواز ) .15
 م. 1/4/0202آخر زيارة بتاريخ   https://almalnews.comمتاح عمى الموقع: 

 (، "اآلنار السمبية إلغال  المدارس ، متاح عمى الموقع: 0202اليونسكو ) .16

    https://ar.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences. 

 م.3/4/0202آخر زياردة بتاريخ                

مكتب اليونسكو فل بيروت والمركز "(، 0202اليونسكو والمركز اإلقميمل لمتخطيط التربو ) .17
، متاح عمى " يطممان حوار ا إقميمي ا حوإ مستمبإ التعميم بعد جائحة كورونا  اإلقميمل لمتخطيط 

 الموقع:

https:/ar.unesco.org/news/mktb-lywnskw-fy-byrwtow-imrkz-iqlmy-

iltkhtyt-ytlqn-qlyman 

 م.03/4/0202آخر زيارة بتاريخ            
 ثاىيا: املساجع األجيبية: 

40. Bao, W. (2020), “Covid-19 and Online Teaching in Higher Education: A 

case Study of Peking University”, Hum Behav & Emerg Tech, Vol. 2, 

pp. 113 – 115. 

41. Diezmann, C. M (2005), “ Growing Scholarly Teachers and Educational 

Research : A curriculum for a Research pathway in Pre-Services Teacher 

Education”, Asia – Pacific Journal of Teacher Education, Vol. 33, No. 

2, July , pp. 181 – 193. 

42. Editorial (2020), “Going virtual to support Anatomy Education: A stop 
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