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 ملدص البشح

ىدفت الدراسة الحالية تعرؼ ماىية السياسة التعميمية ، وأبرز مقوماتيا ومعايير صنعيا ،    
وكذلؾ تعريؼ جائحة كورونا ، وأىـ تداعياتيا االجتماعية واالقتصادية والسياسية عمى 

معالـ السياسة ، باإلضافة إلى الكشؼ عف التعميـ العالي األنشطة التعميمية والتربوية ب
 روـ وذلؾ مف أجؿ إبراز أوجو القصو التعميمية المطبقة وقت أزمة فيروس كورونا بجامعة الفي

والقوة في تنفيذ السياسة التعميمية وقت األزمة بالجامعة، مع تحديد تصورات خبراء السياسات 
ووضع ،  التعميمية حوؿ كفاءة السياسة التعميمية المستخدمة وقت األزمة بجامعة الفيـو

، إستخدمت الدراسة المنيج  يا والتغمب عمي معوقات تنفيذىاءتتصور مقترح لزيادة كفا
النقدي لفيـ الكيفية التي استجابت بيا الجامعات المصرية مف خالؿ سياساتيا التعميمية 

وبناء عمى  أسموب دراسة الحالة ، لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، باإلضافة إلى
تحميؿ المقابالت وتحميؿ المحتوي لقرارات السياسة التعميمية توصمت الدراسة إلي العديد مف 

توقؼ السياسة التعميمية لجامعة الفيـو عمي التصدي لالزمة ومحاولة النتائج مف أىميا : 
ضعؼ اعتماد الحد مف آثارىا السمبية عمي المنظومة التعميمية بالكميات ، إضافة إلي 

السياسة التعميمية عمي أساس معموماتي قوي عف عناصر المنظومة التعميمية ، لذا انفصمت 
قتصر تأثيرىا عمى ردود األفعاؿ، وعمى تسيير اوبالتالي ، السياسة عف الحاضر والمستقبؿ 

ووضع البحث تصوًرا نظرًيا ، المشكالت وااللتفاؼ حوليا أكثر مف اقتحاميا والتخمص منيا
 فاعمية السياسات التعميمية لجامعة الفيوـ وقت األزمة.لزيادة 

-السياسة التعميمية  - SARS-CoV2فيروس كورونا المستجد : مفتاحيةالالكممات 
 األزمة(.
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A Suggested Perception of Educational Policies for Egyptian 

Universities in the Light of the SARS-CoV2 Pandemic 

 

Abstract 

The current study aimed at investigating the term of educational policy, 

its components and basic standards for establishing it, as well as identifying the 

notion of SARS-Cov2 pandemic, and its major social, economic, political and 

educational impacts on higher education institutions. Furthermore, it tried to 

address the features of educational policy which was implemented at the time 

of Coronavirus at Fayoum University to highlight the shortcomings and 

strength in implementing it. It also attempted to identify the perceptions of 

experts regarding efficiency of the educational policy used at the time of the 

crisis at Fayoum University and developing a Suggested Perception to increase 

its efficiency and overcome obstacles to its implementation. The study 

employed the ideas of the critical theory to understand how Egyptian 

universities responded, through their educational policies, to the repercussions 

of the crisis. The study also used the case study method. Based on interview 

analysis and content analysis of educational policy decisions ,the study reached 

many results which are: the educational policy of Fayoum University has 

stopped in dealing with the crisis  to just reduce its negative effects on the 

educational system in the colleges, in addition to poor adoption of the 

educational policy on a strong basis of information on the elements of the 

educational system, As a result, the policy has been separated from the present 

and the future and therefore, a limited role on just reactions, and managing 

problems more than solving them was employed. Finally, the study developed 

a suggested proposal to improve the effectiveness of educational policies of 

Fayoum University at the time of crisis. 

Key words :SARS-CoV2-Educational Policy-Crisis. 
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 :مكدمة

األحداث الميمة التي تؤثر بعمؽ في المجتمعات اإلنسانية ، وتشكؿ  تعد األزمات مف
،  مصدًرا لقمؽ المسؤوليف واألفراد عمي حٍد سواء، نظًرا لما يالزميا مف صعوبة السيطرة عمييا
 ، ومف التغيرات المفاجئة والمتالحقة لحدوثيا، ومف تأثيرىا عمى حاضر المجتمع ومستقبمو

اإلنساني يجد أف المجتمعات تتعرض بشكؿ دوري لجممة مف األزمات ينتج والمتتبع لمتاريخ 
، مما يمثؿ تيػػديًدا فعمًيا لخطط التنميػػة  عنيا خػسائر في شتي قطاعات المجتمع المختمفة

وتتعدد األزمات تبًعا ألسباب حدوثيا ونطاؽ تأثيرىا ونتائج  ، بشقييا المػػادي والبػػشري
، وتعد األزمات الصحية  ، واجتماعية ، واقتصادية ، وصحية اسيةتداعياتيا إلي أزمات سي

، فخطورة  أخطر أنواع األزمات نظًرا لما تشكمو األمراض واألوبئة مف تيديد لموجود اإلنساني
ىذا النوع مف األزمات يكمف في الخصائص التي تميزىا مف سرعة االنتشار، وصعوبة 

 .ييف السكاف حوؿ العالـ بصورة سريعة وعادلةالمواجية ، واكتشاؼ الدواء وتوفيره لمال
وعرفت الكثير الصحية وقد تعرضت البشرية عبر تاريخيا الطويؿ لمعديد مف األزمات 

حركة التجارية والحمالت لم نتيجة ساسيبشكؿ أرت شَ تَ نَ اِ والتي واألمراض القاتمة  مف األوبئة
 فقد ، متسببيف في تفاقـ األزمة، حيث نقؿ األفراد المصابوف األمراض معيـ  العسكرية

جغرافي محدد، وكاف  ا في نطاؽيا محصورً كاف بعض العديد مف األوبئة عصفت بالبشرية
 عمييا "جائحة نتشار، أو ما يطمؽأوبئة عالمية سريعة العدوى واال  اآلخر بعضال

"Pandemic  الطاعوف األنطوني مف البشر، مثؿ مرض  المالييف وفاةتسببت في والتي ،
موجة وباء في تاريخ البشرية  االطاعوف األسود والذى يعد أسو  ومرض ، سبانيةنفمونزا األاأل و 

  (.346-4242،345)سالـ،  حيث تسبب ىذا الوباء في ىالؾ ثمث سكاف القارة األوروبية
ثر انتشار أ فؽ بوادر ألزمة صحية خطيرةظيرت فى األ ;423عاـ فى نياية و 

مف بؤرتو بمدينة  نطمؽإ، والذى  SARS- CoV2سـ االمعروؼ بو  ونا المستجدفيروس كور 
مر الذي القي بظاللو عمي األ، افة دوؿ العالـ في فترة وجيزة لي كووىاف الصينية إ

ىذا الفيروس يعيد  صبحأو .  (WHO, 2020)المجتمعات المتقدمة والنامية عمي حدا سواء
جتماعية القتصادية وااال وتاثيراتىذا إلى جانب ، إلى حد كبير تشكيؿ الطريقة التي نحيا بيا 

سريع  بشكؿ العالـ تغيير عمى قادًرا أنو الوباء ىذا أثبت . لقديائمةال ثقافيةالسياسية و الو 
 ، االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وسائؿ وتطور العالمي نفتاحاإل  مف فعقود ،وعميؽ 



 م0201( 88) -0ج-أغسطسعدد                                              ...   للسياسات التعليمية تصور مقترح

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                               - 811 - 

 فأغمقت ، معدودة أشيرٍ  في التاجي الفيروسضر بيا ىذا أ صغيرة ، قرية إلى العالـ وتحوؿ
 العزلة وأصبحت ، والمحمية الدولية المواصالت وسائؿ وتـ تعطيؿ ، حدودىا الدوؿ كافة

جراءات بشكؿ صاـر تباع ىذه اإلا غير لممواجية سبيؿ ال ألنو ، الجميع عمى جباريةإ
  .(4242)العتيبي، 
جميع المنتشر في (  SARS-CoV2) المستجد كورونافيروس وباء  لقد تسبب 

مف النشاط  متنوعةمؤسسية واسعة النطاؽ في مجاالت  حداث صدمةإأنحاء العالـ في 
طالب في جميع  ونصؼ مميار يوجد أكثر مف 4242بريؿإفمنذ  .البشري بما في ذلؾ التعميـ

 لتحاؽ بالمدرسةى المرحمة الجامعية ال يمكنيـ اال مف المرحمة االبتدائية إل ءابد أنحاء العالـ
فريقي الميتـ فاد المكتب الفني لالتحاد األفريقيا أأفي و  ،(4242)اليونسكو،  أو الجامعة
األمر الذي ثرت بشدة بفيروس كورونا أت ف القارة السمراءلتعميـ والعمـ والتكنولوجيا أبقضايا ا
 ربعمائةأ، مما نتج عنو وجود أكثر مف المدارس وانقطاع التعميـ الرسمي غالؽإلي أدي إ

 (.4242،  صصة لمتعميـ والعمـ والتكنولوجيامميوف طفؿ خارج المدرسة ) المجنة الفنية المتخ
فيروس كورونا  ارِانَتشَ  ثرأ ىائمةات التعميـ العالي تحديات ىذا وتعاني مؤسس

لذا  ، صحة وسالمة الطالب وأعضاء ىيئة التدريس والموظفيف يدديمر الذي المستجد األ
عف مف ىذا المرض شديد العدوى معات تدابير مكثفة لوقاية وحماية منتسبييا اتخذت الجا

مثؿ ورش العمؿ والمؤتمرات المباشرة ات لغاء جميع الفعاليا  و ، الحـر الجامعي  إغالؽ طريؽ
ذا كانت، نشطة الرياضة والطالبيةواأل   رنتشاستجابة ال ىذه الخطوات ضرورية في اال وا 

ال تخمو مف  إال أنيا،  ثارهآوالتخفيؼ مف ( SARS- CoV2)المستجد فيروس كورونا
الطالب مف اضطراب غير الكثير مف  فقد عاني ، نظمة التعميـ الجامعيأعمي وخيمة عواقب 

 ، ليذا وعانت المؤسسات مف مشكالت مالية وتشغيمية عميقة نماط تعميميـ ،مسبوؽ في أ
إلى البحث عف حموؿ  اإلغالؽ اليائمة وغير المتوقعة عممياتل نتيجةاضطرت الجامعات 

  .(Jandric, 2020a)سريعة عبر منصات التعمـ الرقمية المختمفة 
ميـ التع خالؿمف  نشطة التعميميةالمحاضرات واأل تقديـ بالجامعات قامت نتيجة لذلؾ و 
بدًءا  التحدياتمف  الكثير والذى ترتب عميو،  شكالة المتنوعة ووسائمو المتعددةأب اإللكتروني

ىداؼ المرحمية عميـ االلكتروني لتسييؿ تحقيؽ األعضاء ىيئة التدريس لمتأإعداد مف تحديات 
، لي توافر المصادر العممية لمطالب بصورة رقمية ضافة إإفرؽ الدراسية بالجامعات ، لكافة ال
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الب الطتحد مف قدرة والتي  توافر البنية التكنولوجيةو  ، متحاناتوكذلؾ طرؽ التقييـ واال
و في خاصة بيـ في القاعات الدراسية ، أالجديدة ال نترنتاإل تصاؿ بشبكة عمى اال والمعمميف 

 المشكالت المتعمقة بالميارات والكفايات ليضافة إإىذا  ، بالمدف والقريقامتيـ إماكف أ
وجود حتمالية اإلى  التحدياتالمشكالت و ىذه  وتشير ،عداد الطالب لسوؽ العمؿالالزمة إل

ة بالجامعات لمواجية الطوارئ ثغرات خطيرة في رسـ وتخطيط وتنفيذ السياسة التعميمي
  .زماتواأل 

العالمية  زماتلل  اليائمةثيرات أالتبوضوح و  لتثبت وقد جاءت الدراسات السابقة
، والكوارث الطبيعية عمي التعميـ  وبئة، وفترات انتشار األمراض واأل  ، والصراعات كالحروب

يوجينا  البحثيةبصفة خاصة. فالبحث المتعمؽ في األدبيات بصفة عامة والتعميـ الجامعي 
ئة( عمي التعميـ وبواأل األمراض  -الكوارث الطبيعية –) الحروبحداث ىذه األ تداعياتإلي 
لعالي في مختمؼ نظمة التعميـ اا في أواضحً  ىذه األزمات الطارئة خماًل قد أحدثت ف ،العالي

لي ضافة إ، إ لعممية التعميمية بمختمؼ عناصرىاثرت بشكؿ سمبي عمي ا، وأ بمداف العالـ
 :نظرأ ، دارييفا  و عضاء ىيئة التدريس كونات المجتمع الجامعي مف طالب وأضرار بماإل

(Cerqua & Di Pietro, 2015 ; Onigbinde, 2018; Frankenberg et al, 
2013;  O'Steen & Perry , 2012; Cardozier,1993; Lynn, 2005; Lai & 
Thyne,2007; Coombe, 2000)   
وباستعراض نقدي ليذه الدراسات نجد أف عدًدا ليس بالقميؿ منيا تناوؿ تأثيرات 
الفيروس التاجي مف الناحية الطبية حيث تعرضت لنشأة الفيروس والتحورات الجينية لو، وأىـ 

، باإلضافة إلي البروتوكوالت العالجية لتخفيؼ حدة آثار الفيروس عمي أجيزة الجسـ المختمفة
 Zheng,2020; Jeyanathan et)أىـ المقاحات الطبية الواعدة لعالج الفيروس التاجي

al, 2020; Petersen et al ,2020; Eckhardt et al,2020). في المقابؿ نجد .
عمي  SARS-CoV 2عدًدا قمياًل مف ىذه الدراسات تناوؿ تأثير فيرس كورونا المستجد 

مؤسسات التعميـ العالي، وكيؼ خططت الجامعات لتدارؾ اآلثار السمبية النتشار ىذا الفيروس 
( إف تأثيرات فيروس 4242)  Crawfordمف خالؿ سياساتيا الجامعية، فيذكر كراوفورد

كورونا كبيرة عمي التعميـ الجامعي الدولي ، وقد جاءت المالمح األولية الستجابة مؤسسات 
لعالي ليذه الجائحة ىي التكيؼ السريع معيا ، ورقمنة التعميـ العالي بصورة كبيرة. التعميـ ا

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frankenberg%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25170339
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( مف أف مناىج التعميـ الجامعي تـ مراجعتيا ، 4242)  Murphyوىذا ما أكده ميرفي
دخاؿ تحسينات عمييا لتناسب مسارات التعميـ االلكتروني ، والتعميـ مف بعد ،والتي بدأت  وا 

في استخداميا كاستجابات وقتية وسريعة لتداعيات الفيروس التاجي الجامعات في التوسع 
 عمي العممية التعميمية. 

وتواجو الجامعات في بعض المناطؽ الجغرافية بالعالـ تحديات فريدة مف نوعيا في 
 توفير خدمات التعميـ مف بعد أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد. فيذكر عباس والبداني

Al-Baadani and Abbas(4242 أف مؤسسات التعميـ العالي في اليمف تعاني )
مشكالت تمنع التكيؼ السمس مع ىذا النوع الجديد مف التعميـ مثؿ ضعؼ البنية التحتية 
التكنولوجية بالجامعة والذي يتمثؿ في: عدـ توافر المعامؿ التكنولوجية وخدمات اإلنترنت ، 

، واالستقرار الوظيفي األكاديمي والمالي إضافة إلي أسموب التعامؿ مع صعوبات التغيير 
لمجامعة ، وتعقد بعض التطبيقات التكنولوجية ، وتكاليؼ التحوؿ السريع إلي رقمنة مناىج 
التعميـ العالي. كما واجيت الجامعات األوكرانية تحديات مشابية ، حيث أكد سيماكوفا 

العالي في أوكرانيا ( تأثر نظاـ التعميـ 4242) Stukalo and Simakhovaوستوكالو 
بفيروس كورونا المستجد. فمف خالؿ استخداـ الطريقة االمبيريقية والتحميؿ النظري لمداخؿ 
التعميـ الشبكي واإللكتروني في الجامعات األوكرانية ، أظيرت النتائج تطبيقات محدودة في 

جموعة مف ممارسة التعميـ الشبكي واإللكتروني في تمؾ الجامعات، وأكدت الدراسة عمي م
التوصيات مف أىميا : ضرورة تنظيـ برامج تدريبية لممحاضريف وأعضاء ىيئة التدريس عف 
التعميـ اإللكتروني، مع تنظيـ برامج تدريبية عميقة لممحاضريف الذيف ليس لدييـ خمفية 

تكويف  -تربوية وبيداغوجية )تتضمف التدريب عمي أنظمة التدريس التفاعمي عمي اإلنترنت
تطوير مقررات بينية(، كذلؾ يجب عمي اإلدارات الجامعية ضرورة  –فردية لمتعمـ مسارات 

مراجعة رضا الطالب والمحاضريف عف التعميـ اإللكتروني باستمرار، في حيف جاءت استجابة 
نظاـ التعميـ العالي في الفمبيف لمتحدي المتمثؿ في توفير خدمات التعميـ ونظـ التعمـ البديمة 

مبشرة )كاوتف  SARS-CoV2فيروس كورونا المستجدفي وقت جائحة 
Cuaton،4242 فعمي الرغـ مف وجود العديد مف التحديات الييكمية إال أف الجامعات تبنت،)

ممارسات أسفرت عف نجاح مبدئي ولكنو محدود في مواجية األزمة، وتقترح الدراسة توصيات 
لمواجية أزمة انتشار فيروس عامة لتطبيؽ المبادئ التوجييية التي اتخذتيا الجامعات 
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كورونا، مع ضرورة قياـ مؤسسات التعميـ العالي الفمبينية بعمؿ خطة تضمف استمرارية 
 التعميـ يتحدد مف خالليا اإلجراءات والتعميمات التي يجب اتباعيا في مواجية الوباء.

وقد ترتب عمى التسرع في تبني أنظمة التعميـ اإللكتروني والتعميـ مف بعد في 
الجامعات دوف مراعاة البنية التكنولوجية المتوفرة تأثيرات سمبية عمي العممية التعميمية. حيث 

( أف التوسع في التعميـ االلكتروني أدي 4242)  Teräs et al ذكرت دراسة تيراس وآخروف
إلي تبني برامج ومنصات لمتعميـ اإللكتروني والتعميـ الشبكي ال تستند إلي أسس بيداغوجية ، 

ما أدي إلي مشكالت عميقة في تعميـ الطالب. حيث سارع مزودو منصات التعمـ الرقمية م
ذات الصبغة التجارية لتقديـ دعميـ لمجامعات ، كما أوجد الوباء أيًضا سوًقا لمبائعيف في 
تكنولوجيا التعميـ ، مما ترتب عميو زيادة التوجو لمنظر لمتعميـ وفؽ آليات السوؽ الحرة ، 

إلضرار بقضية المساواة والعدالة االجتماعية في مؤسسات التعميـ العالي خاصة في وبالتالي ا
 أوقات األزمات والطوارئ.

كما كشؼ التركيز عمى استخداـ أدوات ومنصات التعمـ اإللكتروني عف أوجو قصور 
في أنظمة التعميـ العالي الحالية ، وأظير الحاجة إلى المزيد مف تدريب المحاضريف في مجاؿ 
التكنولوجيا الرقمية لمتكيؼ مع مناخ التعميـ المتغير بسرعة في عالـ اليوـ. فيذكر راشد 

(  أف استخداـ التعميـ اإللكتروني والتعميـ 4242) Rashid and Yadavوياديؼ 
االفتراضي قد يصبح جزًءا ال يتجزأ مف نظاـ التعميـ العالي في مرحمة ما بعد الجائحة، لذا فإف 

ـ العالي بحاجة إلى التخطيط الستراتيجيات التعميـ ، والبحث في مرحمة ما بعد مؤسسات التعمي
 .الجائحة لضماف نتائج تعمـ الطالب ومعايير جودة التعميـ

وقد ترتب عمى تطبيؽ نظاـ التعميـ اإللكتروني في الجامعات في خضـ انتشار 
 ف ذكر العميمي وآخروفسية منيا كما فيروس كورونا العديد مف التداعيات التربوية والن

(2020) Al lily et al عدـ استعداد المؤسسة التعميمية ، وضعؼ كفاءتيا مما قد يضر
بيذا التعميـ ويحد مف فائدتو ، باإلضافة إلى ذلؾ ، قد ينطوي البقاء في المنزؿ عمى مشاكؿ 

مما يمنع )اإلجياد المرتبط بالوباء والقمؽ واالكتئاب والعنؼ المنزلي والطالؽ والحمؿ( ، 
الطالب والمعمميف مف التعميـ والتعمـ، كذلؾ قد يكثؼ أصحاب المصمحة جيودىـ لتحقيؽ 

 الربح بشكؿ غير أخالقي مف خالؿ زيادة الطمب عمى شراء منصات التعميـ اإللكتروني.
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تعامؿ مع ونتيجة لمتحديات والتداعيات السابقة ، وضعت معظـ الجامعات خطة لم
معزوز وآخروف  ، فقد أشارت دراسة COVID-19) ) ;3 دتداعيات تفشي مرض كوفي

دراج منصات التعمـ 4242) ( إلى أف وزارة التعميـ العالي اعتمدت نظاـ التعميـ مف بعد ، وا 
براز  الرسمية عمي المواقع الرسمية لمجامعات ، وقامت الدراسة بتقويـ فاعمية ىذه التجربة ، وا 

حققتو كبديؿ عف الطرؽ التقميدية،وتوصمت إلى أف مف أبرز المعوقات التي رافقت تنفيذىا وما 
معوقات تنفيذ تمؾ التجربة ىو تراخي بعض أعضاء ىيئة التدريس عف الولوج والتفاعؿ عبر 
المنصات التعميمية ، مما يظير غياب الخمفية القانونية التي تظبط العممية، وربما يرجع ذلؾ 

مبيمة المعالـ سواء للستاذ أو الطالب نظًرا لمظروؼ  إلى أف العممية التعميمية الجديدة جاءت
االستثنائية. مع شعور الطالب بانخفاض أداء المحاضريف أوف اليف عف طريقتيـ في الشرح 

 بالطرؽ العادية.
بدراسة وصفية ىدفت إلى توضيح  Yulia ((2020أما في اندونيسيا قامت يوليا 

يـ في اندونيسيا، حيث عرضت أنواع تأثير جائحة كورونا عمى إعادة تشكيؿ التعم
واستراتيجيات التعمـ التي يستخدميا المدرسوف في العالـ عبر اإلنترنت بسبب إغالؽ 
الجامعات لمحد مف انتشار فيروس كورونا الوبائي ، كما أوضحت الدراسة مزايا وفعالية 

ر وسريع لوباء استخداـ التعمـ مف خالؿ اإلنترنت ،وخمصت الدراسة إلى أف ىناؾ تأثير كبي
كورونا عمى نظاـ التعميـ، حيث تراجع أسموب التعميـ التقميدي لينتشر بداًل منو التعمـ مف 
خالؿ اإلنترنت لكونو يدعـ التعمـ مف المنزؿ ، وبالتالي يقمؿ اختالط األفراد ببعضيـ، ويقمؿ 

لزيادة سالسة انتشار الفيروس،كما أثبتت الدراسة أىمية استخداـ االستراتيجيات المختمفة 
وتحسيف التعميـ مف خالؿ اإلنترنت.وفي الصيف موطف الوباء اتخذت الجامعات استراتجيات 

( في دراستو 4242) Baoوقتية لضماف استمرارية عممية التعميـ وقت األزمة. وقدـ باو 
ونا التي تناولت تقويـ تجربة التعميـ عبر اإلنترنت في جامعة بكيف في ظؿ ِاَنَتَشار فيروس كور 

ستة استراتيجيات تعميمية لتحديد خبرات التدريس الحالية عبر اإلنترنت ألعضاء ىيئة 
التدريس بالجامعات،جاءت االستراتيجية األولي متمثمة في وضع خطط التأىب لمطوارئ 
ولممشكالت غير المتوقعة ، أما الثانية فتتضمف تقسيـ محتوي التدريس إلي وحدات أصغر 

                                                           


محالشمة الجهاش أي ( SARS-CoV2 أطلقث مىظمة الصحة العالمية األسم العلمي لفيسوس مىزووا المسحجد  وهى )  

 لمسض المسجبط بالفيسوس.ا يطلق علي هى االسم الري (  Covid-19) 91. أما  مىفيد الحىفسي الحاد الشديد 
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الفيـ واالستيعاب، وجاء التأكيد عمي استخداـ الصوت في التعميـ لمساعدة الطالب عمي 
باعتباره االستراتيجية الثالثة ، أما تقديـ الدعـ مف معاوني أعضاء ىيئة التدريس لمطالب 

ط لمطالب عبر اإلنترنت فيذا ما تضمنتو االستراتيجية الرابعة ، ويمثؿ تعزيز قدرة التعمـ النش
ما االستراتيجية السادسة فيي الجمع بيف التعميـ عبر اإلنترنت أ االستراتيجية الخامسة ،

 والتعمـ الذاتي في حالة عدـ وجود انترنت.
وعمي الرغـ مف محاولة الجامعات إنجاح تجربة التعميـ اإللكتروني والتعميـ مف بعد 

 Shahzadخالؿ ىذه األزمة اإل أف استجابة الطالب جاءت متباينة. فقد أكد شاىزاد وآخروف 
 et al  (4242 أف ىناؾ فروؽ واضحة بيف الطالب الذكور واإلناث في إمكانية الوصوؿ )

إلى بوابات التعمـ اإللكتروني في الجامعات الماليزية. فجودة الخدمة المقدمة ، وجودة 
المعمومات ، ورضا المستخدـ ، ونجاح بوابة التعمـ اإللكتروني ىي عناصر ىامة في تسييؿ 

 الب إلي منصات التعميـ الرقمي عبر الشبكة. ولوج الط
كما أف إدراؾ الطالب لتأثيرات فيروس كورونا عمي حياتيـ وتعميميـ جاء واضًحا. 

( في الدراسة التي قاموا بيا أف 4242)  Aristovnic et alفقد أكد ارستوفيتش وآخروف
عمى جوانب مختمفة  SARS-CoV 2إدراؾ الطالب لتأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد 

دولة كشفت  84طالًبا مف  525:5مف حياتيـ جاءت متباينة. فمف خالؿ عينة مكونة مف 
الدراسة أنو وسط اإلغالؽ العالمي واالنتقاؿ إلى التعمـ عبر اإلنترنت ، كاف الطالب أكثر رضا 

، فإف  عف الدعـ المقدـ مف أعضاء ىيئة التدريس والعالقات العامة في جامعاتيـ. ومع ذلؾ
نقص ميارات الكمبيوتر ، وتصور عبء العمؿ األكبر منعيـ مف إدراؾ أداءىـ الجيد في بيئة 
التدريس الجديدة. كما أىتـ الطالب بشكؿ أساسي بالقضايا المتعمقة بالدراسة ومستقبميـ 
الميني ، مما أدي إلي شعورىـ بالقمؽ واإلحباط. كذلؾ دفع الوباء إلى تبني سموكيات صحية 

نة )مثؿ ارتداء األقنعة وغسؿ اليديف( وتثبيط بعض الممارسات اليومية )مثؿ مغادرة معي
المنزؿ والمصافحة(،وكاف الطالب أكثر رضا عف الدور الذي لعبتو المستشفيات والجامعات 
خالؿ الوباء مقارنة بالحكومة والبنوؾ. وأظيرت النتائج أيًضا أف الطالب ذوي الخصائص 

اعية المختارة )ذكور ، بدواـ جزئي ، المستوى األوؿ ، عموـ تطبيقية ، الديموغرافية االجتم
مستوى معيشي منخفض ، مف أفريقيا أو آسيا( كانوا أكثر تأثًرا بالوباء ألنيـ كانوا أقؿ رضا 
عف عمميـ األكاديمي/الحياة. وتـ تحديد العوامؿ الرئيسية التي تؤثر عمى رضا الطالب عف 
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د صانعو السياسات ومؤسسات التعميـ العالي في جميع أنحاء العالـ دور جامعتيـ. وقد يستفي
مف ىذه النتائج أثناء صياغة التوصيات واالستراتيجيات المتعمقة بالسياسات لدعـ الطالب 

    Audo Henakuادو ىانكو  أوبئة في المستقبؿ. وىذا ما أكدهأثناء ىذا الوباء أو ظيور 
وتصوراتيـ عف التعميـ اإللكترونية لمطالب في غانا.  في دراستو حوؿ خبرة الطالب(2020)

( طالب عف طريؽ التميفوف تـ اختيارىـ بشكؿ نموذج 32فمف خالؿ مقابمة عينة مكونة مف )
كرة الثمج ،أظيرت النتائج أنو تـ استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعية ومنصات التعمـ 

وصمت الدراسة إلى وجود مشاكؿ لدى اإللكترونية بواسطة كميات التربية في غانا ،كما ت
الطالب في الولوج إلي اإلنترنت مثؿ التكمفة العالية لتوصيؿ وصالت اإلنترنت،ومشكمة توافر 
األدوات التكنولوجيا لمطالب وتوزيعيا بكميات التربية بغانا،ورأى الطالب أف تجربة التعميـ 

 تواجييا. اإللكتروني مف الممكف أف يتـ تأجيميا بسبب العقبات التي
إف االنتشار المتسارع لفيرس كورونا لـ يؤثر فقط عمي تعميـ الطالب ، بؿ أثر أيًضا 
عمي الصحة النفسية والعقمية ليـ وألعضاء ىيئة التدريس نتيجة إجراءات التباعد االجتماعي 

مودندا  (.فيذكرSahu, 2020وعزؿ الطالب وأعضاء ىيئة التدريس المصابوف بالفيرس )
أف الطالب عانوا مف القمؽ واالكتئاب وتقمب المزاج  Mudenda et al (2020) وآخروف

كما أثر ىذا اإلغالؽ عمي تفاعالت الطالب ،وعمى أدائيـ  رس والجامعاتنتيجة إغالؽ المدا
األكاديمي وتقدميـ العممي. لذا يجب عمي المؤسسات أف تضع اإلجراءات الستشفاء الطالب 

 مف تداعيات فيروس كورونا.
ي مصر جاءت الدراسات حوؿ تأثيرات الفيروس التاجي عمي مؤسسات التعميـ وف

عميـ الجامعي في ظؿ الت ( في دراسة بعنواف4242العالي قميمة لمغاية، فقد حاوؿ سالـ )
تقديـ معالجة نظرية ذات  : التأصيؿ التربوي للزمة ومقترحات الطالب لعالجياجائحة كورونا

بعد تاريخي لمفيـو األزمة ، وأىـ التحديات التي تواجو الجامعات المصرية. وأُجريت الدراسة 
الميدانية الستطالع آراء الطالب الجامعييف إليجاد حموؿ لتمؾ األزمة ورؤيتيـ الشخصية ليذه 

ؿ فييا. كما جاءت مجموعة الحموؿ ، باعتبار الطالب ىو محور العممية التعميمية والركف األو
مف أوراؽ العمؿ لرصد المالمح األولي لتأثيرات الفيروس التاجي عمي عناصر العممية 

( والتي ذكر فييا أف الجامعات 4242التعميمية بمؤسسات التعميـ العالي منيا دراسة)اليادي ،
عمي أسموب  المصرية لـ تتعامؿ مع أزمة كورونا عمي الوجو األمثؿ ، وذلؾ لعدـ اعتمادىا
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التخطيط االستراتيجي ، وأف ىناؾ ضبابية وعدـ وضوح الرؤية في إدارة أزمة فيروس كورونا 
 داخؿ الجامعات المصرية.

( مف أف الفيروس التاجي أظير ضعؼ اإلدارات 4242وىذا ما أكده عبد العاؿ )
تقبمية الجامعية وعدـ استجاباتيا بشكؿ سريع للزمة،كما أكد عمي ضرورة وجود خطط مس

لمجامعات تساعدىا عمي التكيؼ مع المستجدات الطارئة واألزمات ، وكذلؾ وضع سيناريوىات 
عممو في  (4242. وىو ما حاوؿ )محروس،ي العمؿ وضماف استمراريتو بكفاءةلمحفاظ عم

دراستو مف خالؿ وضع بناء نظري لالسترشاد بو في إدارة أزمة كورونا. حيث رأى أف ىناؾ 
وحدة إلدارة فيروس كورونا داخؿ كؿ مؤسسة تعميمية، مع وضع دليؿ لمتوعية ضرورة إلنشاء 

والوقاية منو مف خالؿ إطالع مجتمع الجامعات والمدارس باستمرار عمي المستجدات التي يتـ 
( إلي 4242نشرىا مف قبؿ المؤسسات الدولية. وقد تطرقت دراسة )الفقي وأبو الفتوح ،

يا طالب الجامعة نتيجة ِانتشار فيروس كورونا المستجد، المشكالت النفسية التي تعرض ل
حيث اشتممت عينة الدراسة مجموعة مف طالب الجامعات الحكومية واألىمية ، وتوصمت إلي 
مجموعة مف النتائج منيا ضرورة قياـ الجامعة بتعزيز مستوي الصحة النفسية لطالبيا. 

المترتبة عمي سياسة التباعد ( معرفة اآلثار التربوية 4242وىدفت دراسة مصطفي )
االجتماعي التي انتيجتيا كافة المؤسسات وفي القمب منيا المؤسسات التربوية. فقد ناقشت 
الدراسة عدة مفاىيـ مثؿ التيميش واالحتواء واالستبعاد االجتماعي والتقارب الرقمي،وأوصت 

ماعي ، كما توصمت الدراسة بضرورة وضع مجموعة مف السيناريوىات لما بعد التباعد االجت
الدراسة إلي أف ىناؾ تضمينات تربوية لمتباعد االجتماعي مثؿ نموذج العائمة الرشيدة وااللتزاـ 

وأف التباعد االجتماعي ليس معناه االستبعاد أو التيميش،وأف أغمب السيناريوىات  الجمعي ،
مداخؿ اجتماعية المتوقعة مف األزمة ستكوف لصالح اإلنسانية والحياة،مع ضرورة استحداث 

تربوية بمفاىيـ جديدة ليا مضاميف ايجابية عوضا عف صورتيا السمبية مثؿ التباعد 
( بعنواف "التعميـ عف بعد في ظؿ أزمة كورونا" ، 4242)محمود ، الجسدي. وتوصمت دراسة

إلى أف استخداـ نمط التعميـ مف بعد يعد أحد أىـ الوسائؿ الناجحة في التعامؿ مع إشكاليات 
 تعميـ الناتجة عف كورونا والمرتبطة باالمتحانات والمناىج الدراسية. ال

في ضوء ما سبؽ ، وفي ظؿ استمرار ِاَنَتَشار فيروس كورونا ،ومع ظيور موجات 
وسالالت جديدة منو ، تواجو عممية صنع وتنفيذ السياسات التعميمية بمؤسسات التعميـ العالي 
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أساسي الَنَتَشار ذلؾ الفيروس ، لذا كاف النشاط البحثى العديد مف المشكالت كرد فعؿ مباشر و 
وانشغاؿ العمماء والمسؤوليف دائما عف كيؼ تعاممت الجامعات مع ىذه الجائحة ، وما إذا 
كانت السياسة التعميمية المطبقة وقت أزمة فيروس كورونا مالئمة لتحقيؽ أىداؼ التعميـ 

 .ىاالجامعي، وبحث أوجو القصور والقوة في تنفيذ
 معللة الدراشة

 نقطة تحوؿ كبير في تاريخ مؤسسات التعميـ العالي فيكورونا  جائحة شكمتلقد 
 ، لـ تعيدىا مف قبؿاليكترونية تعميـ ظمة نالجامعات المصرية إلي تبني أ تدفع حيث ،مصر

عف سفر أمما  ،ة ليذا النمط مف التعميـ أالبنية التحتية لمجامعات مييفيو لـ تكف فى وقت 
العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص  ضرار بمبدأبيرة في تعميـ الطالب أدي إلي األمشكالت ك
غاَلؽو ذا الفيروس ار ىشَ تَ نَ اِ ترتب عمى كما  ،التعميمية ،  تقميؿ مدة الدراسةالجامعات  اِ 
كاف مف  –ميارات التيبشكؿ كبير عمي الوالذى أثر  الدراسية محتوي المقررات وتقميص
، مما  إلعدادىـ لسوؽ العمؿيائية يكتسبيا الطالب خاصة طالب الفرؽ الن فأ –المفترض

 ادىـ لسوؽ العمؿ المصري. عدإ عمي االقتصاد الكمي نتيجة ضعؼ اسمبً  نعكسا
بحاجة إلى وضع استراتيجيات والكميات الجامعات ، فإف  واجية ىذه الجائحةولم

لما  ، ولكف لالستجابة األزمة المباشرة، ليس فقط لمعالجة  لمتكيؼ مع تداعيات تمؾ الجائحة
رصد استجابة السياسة ، لذا جاءت الدراسة الحالية ل مف تداعيات عمى المدى الطويؿ قد يطرأ

زمة فيروس كورونا جامعة الفيـو في مواجية تداعيات أالتعميمية التي اتخذتيا 
  :التالى تمثؿ مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيسوبيذا ت ،SARS-CoV 2المستجد

 المستجد س كوروناو زمة فير لجامعة الفيـو لتداعيات أالتعميمية  كيؼ استجابت السياسة
SARS- CoV 2  فرعية ىى: أسئمةعدة  ؟ ويتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيس 

برز مقوماتيا وما أالتعميـ العالى ؟  مرحمة فى المقصود بالسياسة التعميميةما  -3
 ؟ومعايير صنعيا

جتماعية تداعياتيا اال، وما  المستجد كورونافيروس جائحة بأزمة ما المقصود  -4
 ؟ العالي التعميـمؤسسات باألنشطة التعميمية والتربوية واالقتصادية عمي 

خبراء السياسات و ، نواب رئيس الجامعة ،  الكميات وكالء وعمداءما تصورات  -5
 بجامعة الفيوـ؟ زمةياسة التعميمية المستخدمة وقت األ التعميمية حوؿ كفاءة الس
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 ما أىـ معالـ السياسة التعميمية المطبقة وقت أزمة فيروس كورونا بجامعة الفيوـ؟ -6
زمة بجامعة ياسة التعميمية المستخدمة وقت األ ا التصور المقترح لزيادة كفاءة السم -7

، وكيفية التغمب عمى معوقات تنفيذىا؟  الفيـو
 أٍداف الدراشة 

برز مقوماتيا وأ، ماىية السياسة التعميمية ل التطرؽلي تيدؼ الدراسة الحالية إ
ادية عمي تداعياتيا االجتماعية واالقتص وأىـ، وكذلؾ تعريؼ جائحة كورونا ،  ومعايير صنعيا

السياسة التعميمية المطبقة  معالـثـ الكشؼ عف  ، التعميـ العالياألنشطة التعميمية والتربوية ب
تنفيذ  وجو القصور والقوة فيبراز أإجؿ الفيـو وذلؾ مف أس كورونا بجامعة زمة فيرو وقت أ

كذلؾ تحديد تصورات خبراء السياسات  ،السياسة التعميمية وقت األزمة بجامعة الفيوـ
ووضع تصور زمة بجامعة الفيـو ياسة التعميمية المستخدمة وقت األ التعميمية حوؿ كفاءة الس

 .تنفيذىاتيا والتغمب عمي معوقات ءكفا مقترح لزيادة
 أٍنية الدراشة 

 :اآلتيةعتبارات لدراسة أىميتيا مف االتستمد ا
 ٍنية اليظرية األ

 ا ىاًماموضوعً  تتناوؿستمد الدراسة الحالية أىميتيا كونيا تعاصر ظاىرة واقعية و ت
وىو برز القضايا التي تشغؿ فكر صانعي السياسات التعميمية حد أوأ ، عمي الساحة العالمية

ثيرات فيروس أفت ،تداعياتو عمي منظومة التعميـ العالي، و  كورونا المستجدار فيروس شَ تَ نَ اِ 
الجامعية عمي احتواء تداعياتو التعميمية كورونا عمي التعميـ الجامعي ومدي قدرة السياسات 

لتزاـ وتحقيؽ واال  الجدية يضمف بما العمؿ الجامعي منظومة تحسيف يساعد بدرجة كبيرة في
دبيات األلي ضافة معرفة جديدة إإلؾ ما تمثمو الدراسة الحالية مف كذ ،زماتاأل األىداؼ وقت 

ثيره عمي التعميـ الجامعي أر المعرفة حوؿ الفيروس التاجي وتوالمشاركة في نش ،النظرية 
ويمكف االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة في ظواىر مشابية كالحروب  ،ساسيةمكوناتو األب

 واألزمات.
 التطبيكية ٍنيةاأل
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، ـ العالي المصري في تحسيف أدائياقد تفيد نتائج ىذه الدراسة مؤسسات التعمي
،  في انتقاء أنماط التعميـ المتبعة واالتجاىاتمكانات المادية وتطوير الكوادر البشرية واإل

ستكوف الدراسة مفيدة بشكؿ كبير وربما  ،زماتالخطط المستقبمية لمتعميـ وقت األ ووضع 
مثؿ اإلدارة العميا بالجامعات وخبراء وزارة  السياسة التعميمية في الجامعات المصريةلصناع 

التعميـ العالي المصرية في تصميـ السياسات الخاصة بمواجية تداعيات فيروس كورونا عمي 
توفير خبرات حية  مف خالؿت زماداء الجامعي وقت األ ثراء األإفي  تفيد فربما ،التعميـ العالي

 زمة في دوؿ ومناطؽ جغرافية مختمفة. خطاء التي حدثت في بداية األ لتدارؾ األ
 دواتَاأميَر الدراشة و

صؿ إلي الحقيقة عبر سمسمة ساليب العممية في التو ىـ األدوات واأليعد النقد مف أ
فممارسة النقد تعني بشكؿ  ، وتوضيح التناقض بو براز الواقعإيات العقمية مف أجؿ مممف الع

فعاؿ والظروؼ االجتماعية واالقتصادية فكار واأليد العقمي لعدـ التسميـ وتقبؿ األأساسي الج
عمي. فالنقد ف بمحيطة وفضاءه االجتماعي تقباًل أنسائدة وكافة العالقات التي تربط اإل السا

، بؿ يرتبط بشكؿ  نسافاإل عف الواقع الذي يحيا فيو  الأو منفصً  اوفؽ ماركس ليس منقطعً 
عضوي بالممارسة والعمؿ والفعؿ قصد تحقيؽ التغيير الضروري لمواقع االجتماعي )بومنير، 

المطروحة في  شكاالت المعقدةيج النقدي ذو فاعمية في دراسة اإل(. وبيذا فالمن;5، 4232
 . المجتمعات المعاصرة

براز أوجو التناقض إحالية عمي المنيج النقدي مف أجؿ اعتمدت الدراسة القد لذا فو 
ار فيروس كورونا شَ تَ نَ زمة اِ التعميمية وقت أ وتنفيذ السياسة التي شممت عممية رسـ وتخطيط

داد المدربيف لمتعميـ عإبما يشمؿ  اإللكترونيالتعميـ  في مجاالت تجد بجامعة الفيوـالمس
افة الفرؽ ىداؼ المرحمية لكلتسييؿ تحقيؽ األ يئة التكنولوجيةوتوافر الب،  لكترونياإل 

وكذلؾ طرؽ التقييـ ،  لي توافر المصادر العممية لمطالبضافة إإ،  الدراسية بالجامعات
، وقضية إعداد الطالب لسوؽ  ىداؼالمتصمة بيذه األمتحانات وغيرىا مف المسائؿ الفنية واال

كما اعتمدت الدراسة  ،وقضية التمويؿ،  جدد، وقضية االستيعاب والقبوؿ لمطالب ال العمؿ
لي أي وحدة اجتماعية نظرة شاممة تستوعب إ ينظروالذي دراسة الحالة  أسموبعمي يضا أ

حدة فقط كفرد أو مجموعة أو مؤسسة. وىذه او ىذه الوحدة. وىي تتعمؽ بحالة و تطور ونم
الطريقة البحثية تعطي بيانات مكثفة موجية لفيـ عميؽ ليذه الظاىرة في موقع بحثي محدد 
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(Schutt, 2006; Bray, 2008; Yin, 2003; Given, 2008) ،  فالدراسة الحالية
صنع وتنفيذ عممية حيث تنظر إلى  ،ف واحدفي آ المنيج النقديتجمع دراسة الحالة مع 

جامعة الفيـو كسياؽ فريد لي إسياسية وتنظر عتبارىا عممية اجتماعية اب السياسة التعميمية
كيؼ استجابت السياسة التعميمية بجامعة الفيوـ أي أف الدراسة تيدؼ إلى استكشاؼ ، ليا

ة والمنيج النقدي سموب دراسة الحالوعمي ىذا فأ ،لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد
اعتمدت الدراسة عمي قد و  ،با عف أسئمة الدراسة بصورة جيدةيناسبا الغرض مف الدراسة ويجي

 مف األدوات لجمع البيانات وىي :متنوعة مجموعة 
ارات رئيس الجامعة وعمداء الكميات الخاصة برسـ وتخطيط موثائؽ وقر ل محتويتحميؿ  -

طالع عمي القرارات الباحثاف باإل قاماحيث  ،الفيوـوتنفيذ السياسة التعميمية بجامعة 
والوثائؽ الصادرة مف رئيس جامعة الفيـو والسادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكميات 

داد المدربيف لمتعميـ عإ والذي يشمؿ اإللكترونيالتعميـ  بخصوص القضايا المطروحة وىي
افة الفرؽ ىداؼ المرحمية لكتحقيؽ األيئة التكنولوجية لتسييؿ ، وتوافر الب االلكتروني

، وكذلؾ طرؽ التقييـ فة إلي توافر المصادر العممية لمطالبضاإالدراسية بالجامعات ، 
لمطالب  ستيعاب والقبوؿ، وقضية االاد الطالب لسوؽ العمؿعد، وقضية إواالمتحانات

 .، وقضية التمويؿالجدد
 –ء الكمية لشئوف التعميـ والطالبوكال –) عمداء مكونة مفمع عينة المفتوحة  المقابمة -

السياسة التعميمية  معالـ حوؿوتصوراتيـ رائيـ أجؿ معرفة آنواب رئيس الجامعة( مف 
في مواجية تداعيات فيروس كورونا المستجد خاصة فيما يتعمؽ بالقضايا  المستخدمة

 .األربعة محؿ الدراسة
كفاءة السياسة لمؤسسات التعميـ العالي حوؿ  خبراء السياسة التعميميةي لاستطالع رأ -

خاصة بجامعة الفيوـ التعميمية المستخدمة في مواجية تداعيات فيروس كورونا المستجد 
 .فيما يتعمؽ بالقضايا التي تركز الدراسة عمييا

 جمتنع الدراشة 

في منطقة كيماف  ، وىي تقع تعد جامعة الفيوـ مجتمع البحث في الدراسة الحالية
الفيوـ ختيار جامعة اإلى  ومف ضمف األسباب التى دفعت الباحثاف،  لفيـوفارس بمحافظة ا

، وىما في فيعمال  يمالمجتمع الدراسة ، حيث أن ىو سيولة معايشتيما  في جامعة الفيـو
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اتخذت وائؿ الجامعات التي ضافة إلي أف جامعة الفيـو مف أإ ،األساس يعيشاف بمدينة الفيـو 
ف بعد مس كورونا عبر التوسع في التعميـ خطوات استباقية نحو تدارؾ تداعيات انتشار فيرو 

ليات آديالت عمي جراء تعا  و ، جراء تدعيـ في البنية التحتية والتكنولوجية في الجامعات ا  ، و 
ختيار جامعة الفيـو ، ىذا ؾ العوامؿ وبدوف ترتيب كانت دافًعا الكؿ تم ،التقويـ لمطالب

والتى أبرزت أىمية الموضوع  اـ بيا الباحثافضافة إلي الزيارات االستطالعية التى قباإل
ذ تنفي بمف الصعكاف جراء الدراسة الميدانية في ىذا الوسط الجامعي ، وأنو إمكانية وا  

لمقيود عمي الجامعات نتيجة سياسات التباعد  المقابالت والمالحظات في مكاف آخر نظًرا
 .المفروضةاالجتماعي 

كاديمية وصانعي السياسة التعميمية عينة قصدية مف القيادات األ  افالباحث واستخدـ
 –وكالء الكمية لشئوف التعميـ والطالب  –عمداء )بجامعة الفيـو ، وتتمثؿ عينة الدراسة مف 

 ،والذيف يقع عمي عاتقيـ رسـ وتنفيذ السياسات التعميمية بجامعة الفيـو (نواب رئيس الجامعة
ضيح لطبيعة ولمزيد مف التو ا لرئيس الجامعة ،  ونائبً ا ووكياًل عميدً  عشروفوتبمغ عدد العينة 

حصاءات المرتبطة بعينة الدراسة في ممحؽ رقـ شارة إلي بعض اإلعينة الدراسة يمكف اإل
لتعميـ اوالميتميف ب التعميمية مجموعة مف خبراء السياسة بآراءكما تـ االستعانة  ،(3)

 التصور المقترح. في بناءالجامعي 
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 مصطلشات الدراشة 

 SARS-CoV 2فريوط كوروىا املصتذد 
يروسات التي قد تصيب فيروسات كورونا وىي ساللة واسعة مف الفينتمي لعائمة 

وتسبب فيروسات كورونا لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتيا مف  ، نسافالحيواف واإل 
، ( MRCمثؿ متالزمة الشرؽ األوسط التنفسية ) الشائعة إلى األمراض األشد فتًكا نزالت البرد

 كوفيد (. ويسبب فيروس كورونا الُمكتشؼ مؤخرًا مرضSARSوالمتالزمة التنفسية الحادة )
COVID-19 االلتياب الرئوى الحاد )بصابة لي اإلوالذي يؤدي إ(WHO, 2020. 

 الصياشة التعلينية

حمو، ونظمو وتحدد مرا ، جممة الموجيات التي تقود النظاـ التعميمي"تعرؼ بأنيا 
، يسترشد بو عند تناوؿ قضايا  ايً مرجع ارً ، لتصير إطا ؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼوأىدافو ووسائ

  (4، 4224، بكر) "التعميـ ومشكالتو
 زمةاأل

 بأنيا "خمؿ نتيجة ألوضاع غير مستقرة يترتب عمييا تطورات غيرألزمة اتعرؼ 
ا ما تكوف بفعؿ متوقعة نتيجة عدـ القدرة عمى احتوائيا مف قبؿ األطراؼ المعنية التي غالبً 

  .(34، 4234)الشعالف، اإلنساف"
 اجلائشة

ار الفيروس، وذلؾ بانتشاره في شَ تَ نَ اِ ة عف أعمى درجات الخطورة في قوة عبار ىى 
 ياتعرف، و  (4242)سديرى ،محدد  أكثر مف منطقة جغرافية في العالـ وليس في قارة أو إقميـ

أو قد  ، ر فى مساحة كبيرة مثؿ قارة مثالينتشر بيف البش وباء اھمنظمة الصحة العالمية بأف
  .لتضـ كافة أرجاء العالـ تتسع

 الدراشةسدود 

جامعة الفيوـ عدد مف كميات تتمثؿ الحدود المكانية ليذا الدراسة في التطبيؽ عمي 
 -كمية التمريض-كمية اآلثار-كمية الطب -كمية الزراعة -كمية  العموـ –) كمية التربية  مثؿ

التربية كمية  -كمية التربية النوعية -احة والفنادؽيكمية  الس -كمية دار العمـو -ندسةكمية الي



 م0201( 88) -0ج-أغسطسعدد                                              ...   للسياسات التعليمية تصور مقترح

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                               - 825 - 

معيد بحوث  -كمية التربية الرياضية  -كمية الصيدلة -دابكمية اآل -لمطفولة المبكرة
 (.ودراسات حوض النيؿ

ثيرات فيروس كورونا عمي التعميـ في أت لحدود الموضوعية فتتمثؿ في دراسةا ماأ
إعداد الطالب لسوؽ  مية المرتبطة بالتعميـ والتعمـ ،تقويـ السياسات التعمي، جامعة الفيـو 

الحدود  فيما يخص ماأ ،، وقضية التمويؿ االستيعاب والقبوؿ لمطالب الجدد آليات،  العمؿ
لي شير ديسمبر كتوبر إأي الفترة الزمنية مف شير الزمانية فتتمثؿ في تطبيؽ الدراسة ف

4242 . 
 خطوات الصري يف الدراشة

  :التالية الخطوات تسير الدراسة وفؽ
ومعايير  مقوماتيا،  في مرحمة التعميـ العالي السياسة التعميمية يتناوؿ: وؿالمحور األ  -3

 صنعيا.
 .ماىية األزمة وأسبابيا وأبعادىا يتناوؿ: المحور الثانى -4
وتداعياتو الصحية  المستجد روس كورونامفيـو أزمة في يتناوؿ :المحور الثالث -5

 . عمي مؤسسات التعميـ العالي جتماعية والتعميميةقتصادية والسياسية واالواال
 .يتناوؿ الدراسة الميدانية: الرابعالمحور  -6
مقترح لزيادة كفاءة السياسة التعميمية المستخدمة التصور اليتناوؿ  :سخامالمحور ال -7

 ، وكيفية التغمب عمى معوقات تنفيذىا. وقت األزمة بجامعة الفيوـ

وأشاليب معايري  –مكوماتَا –وأٍنيتَا مَابيية الصياشة التعلينية )مفَو :ولاحملور األ

 (تكوميَا
كونيا تتجو مباشرة لمتعامؿ تمثِّؿ السياسة التعميمية أحد أىـ أركاف السياسة العامة ، 

مع اإلنساف بصفتو العامؿ المؤثر والفّعاؿ داخؿ المجتمع، كما أّف النظاـ التعميمي يستمد قّوتو 
وجودة مخرجاتو مف انطالقو مف سياسة تعميمية ثابتة تعمؿ عمى تحديد اإلطار اإلجرائي الذي 

الشكؿ الذي يسيـ في تطوير بدوره يساعد في توجيو القرارات والخطط والبرامج التربوية ب
العممية التعميمية، مما يكسب أفراد المجتمع القيـ والمعارؼ والميارات التي تساعدىـ عمى 

 تطوير أنفسيـ وبناء مجتمعيـ.
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وتعد عممية بناء السياسات التعميمية مف أىـ متطّمبات التخطيط والنمو لجميع 
للىداؼ والوسائؿ واإلجراءات، ومصدرًا رئيًسا  البمداف، كونيا مرشًدا لمتفكير والتقدير، وموّجية

في اإلعداد، والتنمية، والتدريب، والتعميـ لممخرجات البشرية المؤّىمة في المجاالت العممية، 
واالجتماعية، والتربوية، والثقافية، والعسكرية، والفنية، واالقتصادية التي يحتاجيا المجتمع في 

طور في مختمؼ مستوياتو المتعددة. والسياسة التعميمية تحقيؽ الرخاء، وتدعيـ النمو، والت
و  نما ىي توجُّ سابقة لوضع الخطط، ومتصمة بالفمسفة واألىداؼ، وليست ليا خطة مفصمة، وا 
ورؤية ذات أىداؼ كبيرة، وبعيدة المدى تقود إلى وضع الخطة التربوية، التي تتضّمف 

 لمطموبة لتحقيؽ ىذه األىداؼ.التفاصيؿ التنفيذية الالزمة لمبرامج والمشروعات ا
وقد زاد فى اآلونة األخيرة عمى المستوييف األكاديمي والميداني قضية صنع وتنفيذ 
السياسة التعميمية باعتبارىا قضية عامة تشغؿ جميع فئات المجتمع، وال تقتصر عمى 

تيـ مجموعة معينة مف األفراد بحكـ مسئولياتيـ السياسية أو الوظيفية ، أو بحكـ تخصصا
عداد األجياؿ التى ستتولى فى المراحؿ  واىتماماتيـ ، باعتبار أنيا توجو عممية بناء البشر، وا 

 القادمة قيادة جيود ارتقاء المجتمع وتقدمو.
ومف مظاىر ىذا االىتماـ كثرة الدراسات والتقارير وأوراؽ العمؿ التى قدمت حوؿ 
سياسات التعميـ فى مصر ، والتى اشترؾ فييا وزراء وسياسيوف وىيئات كثيرة كالجامعات ، 
والمجالس القومية ، والمراكز التشريعية ، ومراكز األبحاث بكميات التربية ، إضافة إلى تناوؿ 

ؤتمرات والندوات العامة السياسة التعميمية بالدراسة والتحميؿ والتقويـ والنقد العديد مف الم
واستشراؼ مستقبميا،وصارت مف الموضوعات الحيوية والجديرة باالىتماـ مف قبؿ أعضاء 
ىيئة التدريس والباحثيف عمى حد سواء.ومف أبرز المؤتمرات التي تناولت السياسة التعميمية 

التعميـ لمجميع والذى عقد بجامعة حمواف، والمؤتمر السنوى  -ي عشرالمؤتمر السنوى الثان
االعتماد وضماف جودة المؤسسات التعميمية بالجمعية المصرية لمتربية  -الثالث عشر

نحو خطة استراتيجية  -المقارنة واإلدارة التعميمية،والمؤتمر القومي السنوي الخامس عشر
مركز تطوير التعميـ الجامعي،ندوة إستراتيجيات  -س لمتعميـ الجامعي العربي بجامعة عيف شم

التطوير فى المؤسسات العربية بمصر، إسيامات المجمس القومي لمتعميـ والبحث العممي 
والتكنولوجي في صنع السياسة التعميمية وتوجيو مستقبميا في مصر)المؤتمر العممي السنوي 

ميمية والعالمية بحمواف ، المؤتمر الثاني الرابع(، مستقبؿ التعميـ في الوطف العربي بيف اإلق
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عشر لرابطة التربية الحديثة باالشتراؾ مع كمية التربية جامعة المنصورة "السياسات التعميمية 
 في الوطف العربي.

  وأٍنيتَا: ماٍية الصياشة التعلينية: أواًل

تولى السياسة فى المغة تعنى تولى الرياسة والقيادة ، وساس الناس سياسة أى 
تيـ ، وساس األمور دبرىا وقاـ بإصالحيا ، وتدبير األمور يقتضى التفكير درياستيـ وقيا

لمعمؿ ثـ ممارستو بالفعؿ )مجمع المغة العربية ،  استعدادوما يتولد عنيما مف  واإلرادة
لتعنى السياسة العامة لمدولة ، أو مضاًفا  (. وكممة سياسة قد تستخدـ كمفردة:54، 6;;3
السياسة أو  السياسة الثقافية قتصادية أومجاؿ معيف يحدد نوعيا كأف نقوؿ السياسة االإلى 

، تمؾ  االجتماعية. وتعد السياسة التعميمية جزًءا ومجااًل مف مجاالت السياسة االجتماعية
الحياة ،وبظروؼ المعيشة فى المجتمع والعالقات المجتمعية  السياسة التى ترتبط بنوعية

 (.52، 4235األفراد والجماعات والمجتمع ككؿ)عيد ،  الداخمية بيف
"الخطة التربوية السميمة والقابمة لمتنفيذ بأنياا صطالحً اتعرؼ والسياسة التعميمية 

، والذيف  والفنييف مف واضعي الخطة، التي يقوـ فييا التكامؿ بيف صانعي السياسة التربوية 
وتتصؼ السياسات التعميمية  ،اتخاذ القراراتيتبعونيا، وىي توجو عاـ يحدد التوجيات عند 

، وليا وظيفتيا التفسيرية  ، وتتسـ بالمرونة والقابمية لمتطبيؽ بأنيا عممية ديناميكية
 )محمد جراءت تطبيقياا  ا واضحة ومتًفقا عمييا، وخطط و فً ، وتتضمف أىدا والتوجييية

،423:،586.)  
مف ؼ مجموعة مف األىداإلى تحقيؽ  سياسة التعميمية ألى نظاـ تعميمىتسعى الو 

 (4228أبو بكر، &4235)عيد، أىميا
رساء حموؿ يأتى كعائد إل الذى تحقيؽ اإلصالح التعميمى ، و و مواجية المشكالت التعميمية ،  -

ومنفذييا تحسيف ، أىداؼ صانعى السياسة التعميمية  لمشكالت ، حيث أنو مف أبرزلتمؾ ا
 ،والعمؿ عمى نقؿ المجتمع مف صورة إلى صورة أفضؿ منيااألوضاع القائمة ، وترقيتيا 

ف المشكالت أالتى تصدرىا األجيزة المختمفة بشتساؽ فى القرارات مع توفير نوع مف اال 
 المتشابية.

ت التربوية المنظمة لو تجاه تحقيؽ اتجاىات القرار االعمؿ التربوى ، وتحديد مسارات و توجيو  -
األىداؼ التربوية ، أى أف السياسة التعميمية تعمؿ كمرشد لمقرارات ، وتحدد المجاؿ الذى 
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ا فى ىداؼ ومساىمً مف أف القرار سيكوف متسقا مع األ ، وتتأكد سيتخذ القرار بداخمو
 تحقيقيا.

المعروؼ أف السياسة التعميمية أساس لتقويـ الخطط القائمة والمقترحة ، فمف  توفير -
النظاـ  تصدر فى صورة وثيقة تتضمف مجموعة مف األىداؼ التى يرغبيا المجتمع مف

 .ىالتعميم
يجابية في تنمية دعيـ قدرة الفرد عمى المشاركة االتوظيؼ التعميـ في خدمة المجتمع، وت -

، وقادرًا عمى  ناحية مجتمعو وتطويره بصفة مستمرة لجعمو مواكبًا لمعطياتو المعاصرة مف
مع الحفاظ عمى ، مف ناحٍية أخرى  المساىمة الفعالة في صناعة الحضارة اإلنسانية

 أصالة عناصره.
& مراد، ;423،;4ى،السيم)  :وتتضح أىمية السياسة التعميمية فى النقاط التالية

4236 ،;-32) 
عداد المتكامؿ تجاه اإلإلممجتمع فى  ساس الذى يحدد حركة التربية المستقبميةتعد ىى األ -

عالمييف اف و يوالتى تشكؿ مجتمع المستقبؿ مف سياسي للجياؿ قتصادييف وتربوييف وا 
 وغيرىـ.

تظير أىمية السياسة التعميمية فى عممية التخطيط لممراحؿ التعميمية وقطاعاتيا ، وتحديد  -
وتحقيؽ زمنية لتحقيؽ التقدـ ، أىداؼ واضحة وطموحة لكؿ مرحمة ، وتحديد خطط 

مى ضوءىا العممية والقيـ العامة التى تسير ع والمبادئىداؼ ، وتحديد األسس األ
 . التعميمية كميا

وبيف ما يقدمو  - وبخاصة سوؽ العمؿ -تعمؿ عمى المواءمة بيف متطّمبات المجتمع  -
، إذ ال فائدة مف تخريج أفواج تعميمية  التعميـ مف تأىيؿ وتدريب لمخرجاتو التعميمية

بؿ  ،المقّنعةالفعمية و  ، تعمؿ عمى تفاقـ البطالة ، لتصبح أعداًدا ال جدوى منيا ضخمة
، وما يحتاجو المجتمع مف كوادر مؤّىمة  البد مف التوافؽ بيف مخرجات النظاـ التعميمي

إذا ال جدوى مف رسـ سياسات تعميمية مثالية ال يمكف أف ينيض بيا الواقع  ،ومتخصصة
  .التربوي

، ففي ضوء السياسات التعميمية يتـ قياس  أساًسا لتقويـ الخطط القائمة والمقترحةتشكؿ  -
 .حيث تتخذ كمعايير لمتقويـ ، األداء الفعمي
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تساؽ فى كؿ جوانب العممية ا مف اال كونيا تفرض نوعً  تيا أيضا إلىكما ترجع أىمي -
دارتيا ، وتجعؿ مف عممية التعم . نيا تحدد مايجب عمموأل   ،ا سياًل تخاذ القرار أمرً ايمية وا 
ا لممحاسبية لمف يخرج توفر المعايير الالزمة لمتابعة األداء والرقابة عميو ، وتقدـ إطارً  كما

ا ، وتنأى بو عف الطابع الشخصى والعشوائى ،  نظاميً عف حدودىا ، وتعطى األداء شكاًل 
كدىـ ، وتقمؿ تأ وتقمؿ مف حيرة العامميف عند مواجية المواقؼ ، وترشدىـ وتقمؿ مف عدـ

 جتياد الشخصى فى تصرفاتيـ.مف فرص التخميف واال
 :التعلينيةالعوامل املؤثرة يف رشه الصياشات : ثاىيا

ى عف المتغيرات المحمية ، وليست بمنأً  التعميمية ال تنبع مف فراغالسياسات 
 المحمية والخارجية، والعوامؿ البيئية  مف المؤثرات الداخمية ، فيناؾ العديد والعالمية المعاصرة

، وتممي  السياسات ورسميا ، والتي ليا دور كبير في وضع وتحديد ، والظروؼ المختمفة
اختالؼ  ، وىذا يفسر ، أو تدفعيـ التباع سياسات معينة عمى صانعييا توجيات خاصة

 واالجتماعيةختالؼ العوامؿ الثقافية ، نظرًا ال في المجتمعات كميًا أو جزئياً  التعميميةالسياسات 
ثرة فى رسـ سياسات التعميـ ما ومف أىـ العوامؿ المؤ ،  والسياسية واالقتصادية المحيطة بيا

 يمى:
لمنظاـ التعميمي والتخطيط  التعميميةفي رسـ السياسات  اا كبيرً تاثيرً العوامؿ السياسية: تؤثر -3

 (32-;،4234)عزازى، جانبيف ىما: وذلؾ مف خالؿ لو، 
 وىي عبارة عف خميط مف التراث الثقافي: األيديولوجيا السياسيةالسياسية،أو لنظرية ا 

، وتتأثر  ، والقيـ المتفاعمة معًا لشعب مف الشعوب ، والحضاري واالجتماعي ،
باأليديولوجيا السياسية في المجتمع لكوف رسـ السياسات ال يتـ  التعميميةالسياسات 

الذي يتمناه المجتمع في ضوء تطمعات  الصورة عف المواطف بنجاح إال إذا كانت
وجود نسؽ فكري عاـ يتبناه المجتمع،  يتطمب ضرورة ا، وىذ المستقبؿ واضحة

 .ويحدد معايير السموؾ والتفكير
 فتجبرىا  لظروؼ السياسية الطارئة: وىي الظروؼ التي تفرض نفسيا عمى الدولةا ،

،  ظروؼ داخمية: كالمظاىرات، وىي  سياستيا التعميمية أو التخمي عنيا عمى تعطيؿ
، وظروؼ خارجية: كالحرب مع دولة  ، وغيرىا الطائفية ، والحروب واالضطرابات

وتؤثر تمؾ الظروؼ السياسية كذلؾ بالحد  .، وغيره ، أو تعرض الدولة لالحتالؿ أخرى
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أو تغيير بعض مواد  ، ، أو لٍغة أجنبية مف اإلنفاؽ عمى التعميـ، أو فرض رسٍوـ
 كميا.، أو إلغاؤىا  التربوية والتعميميةالسياسة 

، حيث يتأثر  العالقة بيف االقتصاد ونظاـ التعميـ عالقة تبادلية فإالعوامؿ االقتصادية: -4
االقتصاد القوي تكوف أنظمتيا التعميمية قوية تبعًا  كالىما باآلخر، فالدوؿ الغنية ذات

، واألدوات،  األجيزة التعميمية لذلؾ، ويظير ىذا في نوع الخدمات التعميمية، وتوفر
، وتدريبيـ، أما الدوؿ الفقيرة ذات االقتصاد  ، وارتفاع مستوى تأىيؿ المعمميف والمباني

أثر يظير ، وعمومًا  الضعيؼ فإف أنظمتيا التعميمية تكوف ضعيفة، وخدماتيا كذلؾ
 &) الغامدى وعممياتو، ومخرجاتو؛ مدخالتو،  ميـ في كؿ جوانبونظاـ التع االقتصاد عمى
 .(64، 4232عبد الجواد،

جتماعية: تختمؼ التربية باختالؼ تصورىا لمفيـو الفرد وعالقتو بأفراد المجتمع ؿ االالعوام-5
عدًا مف أبعاد التربية. ، والمجتمع يعد ب عممية اجتماعيةومنظماتو، وذلؾ ألف التربية 

 ، بجميع مستوياتيا القوى البشريةاحتياجاتيا مف  وتعتمد الدوؿ عمى النظـ التعميمية في
والتركيب ،  ، والمغة لتعميمية مف خالؿ الديفاالجتماعية في النظـ اوتؤثر العوامؿ 

 (.35-4234،34االجتماعى )عزازى،

تعد ثقافة المجتمع ، و  العوامؿ الثقافية: لكؿ أمة أو مجتمع بصمة خاصة بو تحدد ىويتو-6
 ، وعاداتو ونقصد بثقافة المجتمع: دينو، ولغتو البصمة التي تميز مجتمعًا عف غيره ، ىى

 .غيره مف المجتمعات ، وكؿ ما يميزه عف ، وفنونو ، وآدابو ، وأخالقو ، وقيمو ، وتقاليده
، ولذا تسعى المجتمعات إلى المحافظة عمى  عد الثقافة ىي أثمف ما يمتمكو المجتمعولذا ت

، ويمكف القوؿ  عمى ثقافتو وتطويرىا التربية ىي وسيمة المجتمع لممحافظةتعد ثقافتيا، و 
تكوف ثقافة  ، وبذلؾ أف التربية في أي مجتمع ىي تابع لثقافة المجتمع وفي خدمتيا

 .(63، 4232وعبد الجواد،، )الغامدى  المجتمع أىـ عامؿ يؤثر في تربيتو

 بالنسبة لكثير مفقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات  يعدالعوامؿ التكنولوجية: -7
سف استغاللو وتوظيفو مف أجؿ تحقيؽ حلمدوؿ النامية إذا ما أ فرصةصانعي السياسات 

ح تربية يتِ وت ، التخطيط االستراتيجي الشامؿ لكافة المؤسسات التعميمية ، مف خالؿ التنمية
، وقد  ، وأماكف العمؿ ، والمنزؿ المدرسةعصر المعمومات أشكااًل متعددة لمتعمـ في 
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مصادر تقديـ الخدمات التعميمية مف فصوؿ افتراضية، ومراكز تدريب داخؿ  تنوعت
، وىذا بال  وما شابو األنترنت، مف خالؿ  عدتعميـ وتعمـ عف ب ، ومواقع مؤسسات األعماؿ

تؤكد االتجاىات و  .(4233،69شعالف، ) التعميمية شؾ قد أضاؼ أبعادًا عديدة لممنظومة
واحتياجات العصر،  التربوية المعاصرة عمى ضرورة مواكبة السياسات التعميمية لمتطمبات

مع  عمى التعامؿ ا، حتى يكوف الطالب قادرً  فضاًل عف متطمبات المستقبؿ المتوقع حدوثيا
 القضايا المعاصرة خاصة قضية المعمومات وكيفية اختيارىا وجمعيا وتحميميا وتفسيرىا مف

 .التوظيؼ السميـ في العممية التعميمية ثـ توظيفيا

 كماولكف بنسب متفاوتة ،  التعميميةتؤثر جميعيا في السياسات السابقة العوامؿ  كؿ
نجاح السياسات  ويتوقؼ، وكٌؿ منيا يؤثر ويتأثر باآلخر،  تتداخؿ وتتكامؿ فيما بينيا

طموحات وآماؿ المجتمعات عمى ىذه ، وتحقيؽ  في تحقيؽ أىداؼ السياسة العامةالتعميمية 
عمى االستجابة لمتغيرات والتطورات  التعميميةوىذا بدوره يجبر السياسات  ، العوامؿ وتكامميا

، واستخداـ وسائؿ التقنية في  تطوير المناىج والمقررات التي تمر بيا المجتمعات مف خالؿ
البنية التحتية الالزمة لمواكبة  ، وتنويع طرائؽ وأساليب التربية والتعميـ، وتوفير التعميـ

لمطالب عمى  التطور مف مكتبات ومختبرات ومعامؿ ومراكز أبحاث، والتدريب الميني والمياري
 .كؿ ما يستجد مف وسائؿ التقنية

  :وأشض بيائَا مكومات الصياشة التعلينية: ثالجا

ترتكز السياسة التعميمية إلى مجموعة مف المقومات التى تحدد صالحيتيا ، ومف 
 (48-4225،9)بكر، أبرز ىذه المقومات: 

المقومات القومية: وتتضمف المرجعية المجتمعية ، بمعنى أف النظاـ التعميمى جزًءا مف -
ا أف مؤسسات المنظومة المجتمعية ، يؤثر فى المجتمع ويتأثر بو وبظروفو وتطمعاتو. كم

المجتمع وما ينبثؽ عنيا مف تنظيـ وتشريع تؤسس لصناعة السياسة التعميمية ، وتحدد 
المبادىء التى تقوـ عمييا مثؿ سياسة اإللزاـ بما تتضمنو مف توفير التعميـ، وتوسيع 
قاعدتو وتحقيؽ المساواة وتكافؤ الفرص بيف قطاعات الشعب المختمفة. كما يعد الترابط 

سبيؿ إلى  بيف عناصر السياسة التعميمية مقوًما مف مقوماتيا ، حيث ال واالتساؽوالتكامؿ 
النظاـ ككؿ ، باإلضافة إلى أف مراعاة  باعتبارعالج نظاـ فرعى مف النظاـ التعميمى إال 
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 االستمراريةلمسياسات التعميمية يعد مقوًما أخر يضمف ليا  واالجتماعية االقتصاديةاألبعاد 
 سوؽ العمؿ. احتياجاتبخطط التنمية وتمبية  ارتباطياخاصة عند  األىداؼوتنفيذ 

المقومات الدولية: إذا كانت السياسة التعميمية وليدة مجتمعاتيا فإف التغيرات العالمية -
أو التكنولوجية تؤثر بشكؿ مباشر عمى نظـ التعميـ فى دوؿ  االقتصاديةالمعاصرة سواء 

مات الدولية لمسياسات التعميمية:أف تتاح لكؿ فرد العالـ خاصة النامية منيا.ومف المقو 
بيف أنواع التعميـ ومراحمو  واالختيارفرصة التعميـ طواؿ حياتو ، مع فتح مجاؿ النقؿ 

ومستوياتو ، وكذلؾ بيف التعميـ النظامى وغير النظامى،باإلضافة إلى توسيع مفيـو التعميـ 
والتقنى  واالقتصادي االجتماعيالطابع العاـ ، بحيث يتضمف جميع المعمومات العامة ذات 

 والعممى.
المقومات األكاديمية: ويقصد بيا الدراسات والبحوث التى يجربيا الباحثوف عف واقع وتكويف -

 اختياروتنفيذ السياسة التعميمية ، وىذه المقومات ليا دورىا الياـ فى التوجيو إلى 
السياسات التعميمية المناسبة فى قطاع مف قطاعات التعميـ ، أو تبنى سياسة لحؿ مشكمة 

فى السياسات  االختياراتمف المشكالت ، خاصة إذا كانت الدراسات والبحوث قد حددت تمؾ 
 أو أخضعتيا لمتجريب.

ى ، سواًء عمى المستو  التعميميةىناؾ العديد مف األسس التي تبنى عمييا السياسات و 
، وىي بمثابة الدعائـ واألصوؿ التي تقـو عمييا أي سياسة  المستوى العممي النظري أو عمى
لمحكـ عمى نجاح السياسة ومدى مالءمتيا آلماؿ  عد في نفس الوقت معاييرتعميمية ، وت

إبراىيـ  ،القحطانى &  79، 4233)سعد، األسس: ، وىذه وتطمعات الدولة والمجتمع
 (& Alexander,2012 84-4235،79، عيد  & 72 -67، 4234،
بالجانب الديني كسبيؿ لتكويف ما  تعميمية أف تيتـالبد ألي سياسة ف: ألساس الدينيا -

كؿ الممارسات والسموكيات الشخصية ، الذي ينعكس عمى  بالضمير الديني يسمى
حقيقية ، وترجمة  والعناية بيذا الجانب إنما ىي عناية بالتديف وبالفطرة ،والجماعية

،  ال تراعي ىذا الجانب تمتمؾ أسباب فشميا تعميمية أي سياسةو  ،لمشاعر األفراد الدينية
ف كاف نجاحيا واضحاً  يمية والتمسؾ والعودة إلى الديف كاساس لمسياسة التعم ،حتى وا 

نطالؽ نحو التنمية المجتمعية والتربوية المنشودة مف وراء بناء ىذه الحقيقى بو يعنى اال 
 السياسة.  
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مف الضروري وجود فمسفة واضحة تحكـ كؿ أنواع السياسات  :ألساس الفمسفيا -
، مع ضرورة اشتقاؽ ىذه الفمسفة مف طبيعة التعميمية بما فييا السياسة  االجتماعية
، بالضرورة أف ىناؾ انفصاؿ بيف الماضي وما يمثمو مف خبرات  ، وىذا ال يعني المجتمع

، وحيف تنبثؽ  والمستقبؿ وما يمثمو مف تحديات وبيف الحاضر وما يمثمو مف إنجازات
لوجية والسياسية مف نظاـ اجتماعي لو أبعاده الثقافية واأليديو التعميمية السياسة 

 األخذ في االعتبار المبادئ الثابتة، مع  إلى تطويره تعبر عنو وتسعىواالقتصادية فيي 
 .التي تممييا الييئات والمؤسسات الدولية ، والتحرر مف الضغوط مبدأ تكافؤ الفرصمثؿ 

وفى نفس الوقت ىناؾ مستجدات يجب عمى السياسة التعميمية أف تتعامؿ معيا مثؿ 
ناء مجتمع كاديمى ،الالمركزية فى التعميـ ، ب، االعتماد األ  ضماف الجودة فى التعميـ

 التعمـ.
كأي سياسة أخرى ال يمكف صنعيا مف دوف االعتماد  التعميمية السياسة :ألساس العمميا -

قواعد أساسية لممعمومات تتضمف معمومات عف كؿ عناصر المنظومة التعميمية  عمى
عممية الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات والتأكد مف صدقيا أىـ مرحمة  وتعد ،بالتفصيؿ

مى نتائج اعتمادًا أساسيًا عالتعميمية السياسة. لذا يعتمد صنع السياسة  مراحؿ صنعمف 
كما ،  أداًة رئيسة إلنتاج المعمومات وفيـ الظواىر والمشكالت عدالبحوث التربوية التي ت

، فيي تسيـ في صنع السياسة مف  مف مصادر المعمومات التربوية اأساسيً  عد مصدراً ت
، وتقترح آليات  صانع السياسة عمى سرعة اتخاذ قرار معيف تستحثقد ف نواح ، عدة 

فاوضات التي تحدث داخؿ عممية في المناقشات والم جديدة لتطوير التعميـ، وتضيؼ الوعي
، وتجري مجموعة مف اإلسقاطات  لمشكالت قائمة ئية، وتطرح حمواًل إجرا السياسةصنع 

 .مستقبالً  ـالتي يمكف مف خالليا توقع باحتياجات التعمي
ي صنع السياسة التعميمية إشراؾ المعنييف ذوي الصمة ف الضرورىمف حيث أنو  :لمشاركةا -

 لبياف وجية نظرىـ في قضايا وذلؾ ،جية واحدة أو مؤسسة بعينيا  قتصار عمىوعدـ اال
، وإلضفاء الشرعية عمى الجيود التي  ، وتدعيـ قضية معينة ، ولتجنب المعارضة التعميـ
لضماف ، و باستخداـ أساليب متعددة كالحواروتتحقؽ المشاركة  ،السياسة في صنعتبذؿ 

، أي يشارؾ في صنعيا  يجب أف تصنع مف أسفؿ إلى أعمىنجاح السياسة التعميمية 



 م0201( 88) -0ج-أغسطسعدد                                              ...   للسياسات التعليمية تصور مقترح

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                               - 834 - 

 ، ؿفأما إذا صنعت مف أعمى ألس،  ، والرأي العاـ مارسوف، والم والمنفذوف ، المستفيدوف
 .الفجوة بينيا وبيف التنفيذ تزدادو  فإنو يحتمؿ زيادة فشميا ،

،  في جممتيا سياسات بعيدة المدى التعميميةينبغي أف تكوف السياسات  :لنظرة المستقبميةا -
، وما ينفذ مف إصالحات.  ترض ضماف نوع مف الدواـ لما يجري مف خياراتالذي يف األمر

، أو اإلصالحات  المدىمرحمة السياسة القصيرة  التعميميةأف تتجاوز السياسات  لذا ينبغي
لمتغيير مع تغير الحكومات. وينبغي كذلؾ أف تستند إلى تحميؿ مدقؽ  المتالحقة المعرضة

فتعتمد عمى عمميات تشخيص مؤكدة وتحميؿ مستقبمي  ، ألوضاع النظـ التعميمية
، ومعرفة لالتجاىات العالمية، وتقييـ  واالقتصادي ومعمومات عف السياقيف االجتماعي

 يرتبط بالمستقبؿ أكثر مف التعميميةأف نتاج السياسات الديف ترى نادية كماؿ و ، النتائج
ارتباطو بالحاضر، واألجياؿ التي توضع ليا السياسة ستكوف مسؤولة عف المستقبؿ 

، وىذا يقتضي أف يتوافر لصانعي السياسة مجموعة مف  قضاياه وتشكيمو ومعالجة
 .وتصور السيناريوىات وتحديد البدائؿالنماذج  الدراسات المستقبمية لصياغة

عمى الثوابت الراسخة  : بمعنى أف تحافظ السياسة التعميميةالجمع بيف األصالة والمعاصرة -
،  األشخاص وال األزماف، وبذلؾ تحافظ عمى الموروث الثقافي لممجتمع التي ال تتغير بتغير

،  خؿ المجتمع أو خارجووتتماشى مع المستجدات التي تحدث دا وفي الوقت ذاتو تتطور
أف تتعامؿ مع المفاىيـ الجديدة مثؿ  التعميميةالسياسات  ، يجب عمى فعمى سبيؿ المثاؿ

، تمؾ المفاىيـ التي ظيرت نتيجة  عدعف ب ، والتعمـ التعميـ المتميز، والجودة في التعميـ
بذلؾ حدث في المجتمع لتواكب  لمتطور التكنولوجي السريع واالنفجار المعرفي الذي

والتي يجب أف تمتـز بيا  مستجدات العصر، شريطة المحافظة عمى الثوابت التي ال تتغير،
 .أي سياسة مثؿ المجانية، وتكافؤ الفرص وغيرىا

أف التعميـ استثمار لو عائد اقتصادي مف منطمؽ وذلؾ : بط التعميـ باحتياجات سوؽ العمؿر -
بد أف اللذا كاف ،  فييا الناحية االقتصاديةالختيار سياسات ال تراعى  معنى الف،  واجتماعي

التطور االقتصادي وآليات السوؽ، فيستفاد مف تمؾ  التعميميةالسياسة  تالئـ مخرجات
ضتو. فال تصير جيود السياسة نظريات فقط مف دوف أف نيو  المخرجات في تطوير المجتمع

 ومف ىنااالستفادة مف ىذه الطاقة البشرية اليائمة.  ، أي البد مف يكوف ىناؾ تطبيقات
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التعميمية عمى لصانعي السياسات  فالحاجة لقوى عاممة مؤىمة ومدرية ستكوف الحافز
  .وجودتوالتوسع في التعميـ 

 :: التشديات اليت توادُ صيع شياشات التعليه اجلامعى يف مصررابعا

التعميمي ىو المسئوؿ عف بناء وتطوير عتباره قمة السمـ ايعد التعميـ الجامعي ب  
، فعف طريقو يمكف أف  مػات األساسية فى كافة المجتمعاتاإلنساف ، كما يعد إحػدى المقو 
لى زيادة ، فكممػا زاد تقدـ المجتمع وتطوره كمما أدى ذلؾ إ يقاس مدى تقدـ المجتمع ونموه

تحقيؽ احتياجات المجتمع مػف لى إمف التعميـ الذي ييدؼ فى مجممو  ىتماـ بيذا النوعاال
  الطاقػة البشػرية لمواجية التنمية االجتماعية واالقتصادية.

ومع بداية القرف الحادى والعشريف واجو التعميـ الجامعي تحػديات غيػر مسػبوقة مف 
وتحديات اقتصادية ممثمة  ، بينيا تحديات اجتماعية وثقافية متعمقة باليوية والحفاظ عمييا

الكوني، وتحديات تقنية ومعموماتية متعمقة باالنفجار المعرفي  د المعرفي واالقتصادفي االقتصا
مف فرض تحديات جديػدة عمػى التعمػيـ الجػامعي ، وىػذا كؿ ذلؾ والتقني اليائؿ الذي نعيشو ، 

جزء مف السياؽ  يعدلما كاف النظاـ التعميمى ، و فرض دورًا جديدًا عمى التعميـ الجػامعي جيتو 
ف الثقافى العاـ ، ومف ثـ فإنو يتأثر بما يتعرض لو ىذا السياؽ مف تحديات ، كما أف عميو م

اسات التعميـ  الجامعى يسوصنع  رسـ عند يقتضى جية أخرى العمؿ عمى تجاوزىا ، ليذا 
 :حديات وىى كما يمىستقراء وتحميؿ ما يتعرض لو المجتمع مف تا
 والجورة التليولوديةاملعلوماتية -1

المعرفى الذى بات يشكؿ غاية  االقتصادلقد أفرزت ىذه الثورة توجيا عالمًيا نحو 
لدى المؤسسات التعميمية ، وأداة لتقدـ المجتمعات ورقييا. فمـ تعد رسالة المؤسسات 
التعميمية مرتبطة بالوصوؿ إلى المعارؼ التى تتسارع عمى مدار الساعة ، بؿ بكيفية توظيؼ 

إلى اإلنتاج  طالؽاالنالعقوؿ فى معالجة تمؾ المعارؼ وتحميميا ، واإلفادة منيا ، ومف ثـ 
المعرفى الخالؽ. وقد توصمت دراسة لممركز القومى لمبحوث التربوية إلى أف السياسة 
التعميمية في مصر لـ تستجب لتحديات الثورة التكنولوجية ، حيث أف النظاـ التعميمى في 
مصر يفتقد القدرة عمى التواصؿ مع أبجديات مجتمع المعرفة وىو القطب التكنولوجى ، كما 

التعميمى المرغوب )عبد الستار ،  أنو عاجز عف استثمار ميارات الطالب وتوظيفيا التوظيؼ
(،ويعد التعميـ الجامعي مف أكثر المجػاالت تأثرًا بالتطورات الحادثة في ;3، 4232عمى ، 
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العمود الفقري إلحداث التنمية  باعتبارهالمجتمع ، وتأثرًا بالمعطيات التكنولوجية ، وذلؾ 
 ة في المجتمع.الشامم

 :التشديات االقتصادية-2

ا فى صنع السياسة التعميمية، حيث تتحدد سياسة التعميـ تأثيرً  االقتصاديةلمتحديات 
نتاج السمع وخدمات الصحة  مف الناحيتيف الكمية والكيفية بمشروعات إنماء رأس الماؿ وا 

ىا، وفى المقابؿ يوفر والسكف وخدمات الثقافة ، ومطالب اإلدارة واألجيزة السياسية وغير 
المقومات المادية األساسية لمنظاـ التعميمى لحسف قيامو بعممو". فالتوسع  االقتصاديالنظاـ 

األفقى والرأسى فى التعميـ، وتكافؤ الفرص التعميمية، وتحسيف نوعية التعميـ واالرتفاع 
المينى  أدائوتوى التعميمية وبرامجيا، وتحسيف نوعية المعمـ ومس األنشطةبمستواه، وتنويع 

ومستواه المادى، وتيسير سبؿ نقؿ الطالب وتغذيتيـ والعناية الصحية بيـ، وتقديـ الخدمات 
االجتماعية والتوجييية، والعناية بالموىوبيف وذوى االحتياجات الخاصة عمى حد سواء، 

وامؿ وتطوير العممية التربوية والقياـ بالبحوث التى تخدميا. كميا أمثمة تتوقؼ عمى الع
 (.65، 4235، )عيد االقتصادية مف حيث إنيا تتحكـ فى تحديد األمواؿ المخصصة لمتعميـ
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 التشديات الصياشية-3

إف درجة ونوعية تأثير السياسة عمى التعميـ تتوقؼ عمى النظاـ السياسى القائـ فى 
 المجتمع، ىؿ ىو نظاـ ديمقراطى يسمح بمشاركة قوى غير رسمية عند مناقشة القضايا
التعميمية أـ ىو نظاـ ديكتاتورى يقـو عمى المركزية الصارمة التى تجعؿ أبسط القرارات 
وأعقدىا فى يد اإلدارة السياسية العميا. كما يرتبط بالسياؽ السياسى تمؾ العوامؿ الخاصة 
بالسياسة الخارجية، وذلؾ مف خالؿ مسارات معينة ممثمة فى اليبات والمنح والقروض 

 تى مف خالليا تفرض توجيات معينة عمى التعميـ.التعميمية، وال
مف الحريات األساسية ، والمساواة ،  بمزيدوفي ظؿ مطالب الديمقراطية المتسارعة 

مف الضروري أف تيتـ السياسة التعميمية بتنمية الوعى السياسى  أصبحوالمشاركة ، 
والمشاركة السياسية لدى المواطنيف ، وتعزيز قيـ الديمقراطية ، والحرية ، والمواطنة ،  
والتسامح ، وقبوؿ اآلخر مف أجؿ تحقيؽ التحوؿ الديمقراطى عمى أسس سميمة )إسماعيؿ ، 

حالة مف عدـ االستقرار السياسى منذ بدء ثورة (. وقد شيد المجتمع المصري :55، 4237
( مف أجؿ تحقيؽ مطالب الثورة ، وىى: العدالة 4233الخامس والعشريف مف يناير عاـ )

االجتماعية ، والحرية السياسية ، والكرامة اإلنسانية ، وبذلؾ يوجد اتفاؽ واضح األىمية حوؿ 
تاحة الفرصة المتكافئة أماـ التطور الديمقراطى في مصر، فإف جوىر الديمقراطية ال مساواة ، وا 
(. وأماـ تحديات التحوؿ 544، 4232المواطنيف لتحقيؽ ذواتيـ وتنمية قدراتيـ )ىالؿ ، 

الديمقراطى التي تصاعدت أصبح مف الضروري االستجابة الرشيدة لتمؾ التحديات وما يرتبط 
 بيا عبر السياسة التعميمية لمنظاـ التعميمى بمختمؼ مستوياتو.

 التشديات االدتناعية -4

شيد المجتمع المصري تغيرات في البناء الطبقي االجتماعي نتيجػة اتبػاع الدولة  لقد     
سياسات اقتصادية نتج عنيا فوارؽ جمة بيف الطبقات، أدت إلػى انقػساـ شػرائح المجتمع إلى 

جتمع المصري، وقد أدى أغنياء وفقراء، وزيادة في نسبة الفقر، وتآكػؿ الطبقػة الوسػطى بػالم
ذلؾ إلى اتجاه الطبقات القادرة إلى اإلقبػاؿ عمػى التعمػيـ الخػاص واألجنبي، بينما اتجيت 
الطبقات الفقيرة إلى التعميـ الرسمي بكؿ تحدياتػو،األمػر الػذى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفػرص 

 التعميميػة.
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 العوملة : -5

رأسمالى العميؽ ، والتى تنظر إلى التعميـ عمى تشير ىذه الظاىرة إلى فترة التحوؿ ال
يمكف أف يحقؽ عائًدا ربحًيا طائال ألصحاب رؤوس األمواؿ ، إضافة إلى  استثماريأنو مشروع 

والثقافية  واالجتماعيةأنيا تركت تأثيرات واضحة المعالـ عمى المؤسسات السياسية 
األداة الفاعمة التى يمكف توظيفيا  اباعتبارىونشاطاتيا. وىنا يبرز دور المؤسسات التعميمية 

أدوات التكيؼ والتفاعؿ مع ىذه  امتالؾفى إعادة تشكيؿ الشخصية اإلنسانية القادرة عمى 
الظاىرة بصورة تضمف المحافظة عمى ثوابتيا ، وتطوير مياراتيا ، بؿ والمساىمة فى  توجيو 

. وفى ضوء إجماع الكثيريف ىذه الظاىرة نحو أىدافيا فى ضوء ما تؤمف بو مف قيـ إنسانية 
، فإف  االجتماعيةمؤسساتيا  وانحسارعمى أف العولمة ستؤدى إلى تغيير مفيوـ الدولة ، 

األمر يتطمب إستراتيجية جدية توضح حقوؽ األفراد ، وتحدد مسؤولية الدولة فى تحقيؽ 
لفعمية فى مجتمع يوفر تكافؤ الفرص بيف األفراد فى ضوء كفاياتيـ األدائية ، والمشاركة ا

 (. 4227صنع القرارات)عمى ، حجازى، 
 اخلصدصة : -6

وتعنى ظيور دور غير مسبوؽ لمقطاع الخاص فى تقديـ خدمات تربوية وتعميمية 
تتجاوز مراميا فى كثير مف  وصحية ، وتسييالت إجرائية ذات مستوى نوعى رفيع لغايات ال

، مما أدى إلى تراجع دور  تثماريةاالسالحاالت العائد الربحى المنتظر مف ىذه المشاريع 
القطاع العاـ فى تقديـ تمؾ الخدمات. وبذلؾ أصبح التنافس سمة بارزة لممؤسسات التعميمية 

سوؽ العمؿ الذى  احتياجاتبيدؼ الوصوؿ إلى مخرجات تعميمية مؤىمة ، وقادرة عمى تمبية 
متميًزا لموصوؿ إلى خدمات متفردة ونتاجات عالية  أداءيشيد بدوره تنافًسا شديًدا يتطمب 

 الجودة.
إف التحديات السابقة لـ تظير مفاجئة ، بؿ إنيا جاءت نتاجا ألسباب ومتغيرات بدأت تظير 
أواخر القرف الماضى ، وقد ترتب عمى النظـ التربوية القائمة عمى إعداد الشخصية اإلنسانية 

لتمؾ  استجابةاألدائية ، وذلؾ  واستراتيجيتيارامجيا ، ، القياـ بمراجعة شاممة لسياستيا وب
 .التحديات
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 شياشة التعليه اجلامعى: تكويه وأشاليب معايري : خامصا
بما لدييا مف التعميمية السياسات  صنعيعتبر التقويـ المستوى األخير في عممية  

 التقويـ إصدارويقصد ب ،الفعمي ومقارنتو باألداء المتوقع مؤشرات ومستويات لقياس األداء
فى  حكـ عمى مدى تحقيؽ األىداؼ التربوية ، ودراسة اآلثار التى تحدثيا بعض الظروؼ

. وىو مرآة (2،52:;3صادؽ، و )أبو حطب تيسير الوصوؿ إلى ىذه األىداؼ أو بعضيا
 وآخروف)أبو حطب  وقيمو وأسسو وأصولو وممارستو ونواتجو النظاـ التعميمي كمو بفمسفتو

 ا مف أىـ المكونات األساسية في المنظومة التعميمية، لذلؾ يعتبر التقويـ واحدً  (9،79;;3،
 ، فيو نقطة البدء فى تحسيف وتطوير جميع جوانب تمؾ المنظومة ، مف أىداؼ ومقررات

 & 748، :423)إبراىيـ ،  :معايير تقويـ سياسات التعميـ الجامعى، ومف وطرائؽ تدريس 
  (:576-:4237،56إسماعيؿ،

وحركتو  ويتميز بطبيعتو الدينامية، يعد التعميـ جزًءا مف المجتمع الدينامية اإلجتماعية: -
قتصادية ، وثقافية وغيرىا( ، اجتماعية أخرى )سياسية ، و اوتفاعمو مع منظومات  الدائمة

إضافة إلى تفاعؿ المنظومات الفرعية بعضيا مع البعض األخر، وصًوال إلى تحقيؽ أىداؼ 
السياسة التعميمية ، متأثرة بفمسفة المجتمع ، وحاجات وطبيعة المتعمـ وعممية التعمـ ، 

 جعيةتعد المر و  ،ىداؼحركة مستمرة لمواكبة تطور ىذه األوىى بطبيعة الحاؿ فى 
ويتأثر بالمجتمع  مف المنظومة المجتمعية، فالتعميـ يؤثر االمجتمعية لمنظاـ التعميمي جزءً 

وبظروفو وتطمعاتو ، إذ ال بد مف أف تنبع السياسة مف نظاـ اجتماعي لو خصائصو 
الدينامية بيف التربية والمجتمع يجب أف تنعكس بوضوح في  ، وىذه العالقة وظروفو

، فال بد أف تعمؿ السياسة التعميمية عمى المواءمة بيف متطمبات  السياسة التعميمية
، وما يحتاجو  العمؿ ، والتوافؽ بيف مخرجات النظاـ التعميمي المجتمع وبخاصة سوؽ
 متخصصة. المجتمع مف كوادر مؤىمة

متغيرات النظاـ العالمي  لقد أصبح التعميـ متغيرًا رئيسًا مف التكامؿ مع السياسات األخرى:-
ينبغي أف تسير السياسات  ، ومف ثـ الجديد، ومعيارًا مف معايير القوة والتفرد والمنافسة

، وأف تتكامؿ  الزمني نفسو ، وأف تتخذ اإلطار التعميمية في ضوء السياسة التنموية لمدولة
قطاع التعميـ بدوره  قياـ الخطط التربوية مع خطة التنمية الشاممة لمدولة لضماف

السياسات التعميمية  وتركز ، بيؿ تحقيؽ األىداؼ التنموية لمدولةالمستقبمي في س
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، فال بد أف تكوف ىناؾ  العمؿ المعاصرة عمى أىمية الربط بيف التعميـ واحتياجات سوؽ
حتى تتمكف مؤسسات التعميـ مف  معمومات كافية وتحديد واضح الحتياجات سوؽ العمؿ

تؤكد ىذه السياسات عمى تعمـ  ذلؾ ، والعمؿ عمى تمبيتيا، إلى جانب التخطيط ليا
، باإلضافة إلى الجانب  واليدوي ، والتطبيقي، ، والتقني معمومات تركز عمى الجانب العممي

 .النظري إلمكانية توظيفيا في سوؽ العمؿ
جودة التعميـ: يعتبر ىذا المبدأ مف المبادئ الراسخة في كثير مف السياسات التعميمية -

االقتصادي عمى سياسات اإلصالح التعميمي في  يسيطر المنطؽ، حيث  بدرجات متفاوتة
تربوية تتمحور حوليا  وقد طالبت الكثير مف السياسات بأىمية وجود معايير ، بعض الدوؿ

في التعميـ والتدريب  ، وأصبح تحسيف وتعزيز نظـ الجودة سياسات تحسيف جودة التعميـ
  مسياسة التعميمية.ل اا أساسيً ىدفً 

تعتبر المساواة وتكافؤ الفرص مف أىـ مؤشرات السياسة التعميمية التي يعتمد عمييا  :العدؿ -
 ، وترتبط بالحؽ اإلنساني في التعميـ، فكؿ األداء التعميمي محمؿ السياسات في تقويـ

 ، أو ، أو مستواه االقتصادي واالجتماعي ، أو عقيدتو إنساف ميما كاف جنسو، أو لونو
 ي التعميـ، والحصوؿ عمى فرص تعميمية، وىذا ىو مبدأ عدالةمكاف إقامتو لو الحؽ ف

فمف المفروض أف تكوف السياسة التعميمية لمجميع عمى حد سواء توزيع الخدمات ، 
فقدرات الفرد  ،أف يتعمـ إلى أقصى مدى  ليست لفئة دوف األخرى ، فالجميع مف المفترض

 ستعداداتو ىى المعيار وليست العوامؿ المادية .او 
تشير الخبرات إلى أىمية المنظور الديمقراطي في صنع : ديمقراطية السياسة التعميمية-

، ومشاركة كافة أعضاء المجتمع، ورقابة ونقد  ومنيج ، السياسة التعميمية كأسموب
التعميمية الفروؽ الحادة بيف التعميـ في الريؼ والتعميـ في  ، وأف تراعي السياسة مجتمعي

، وأف تكوف مخرجات  مفيـو استحقاؽ الحصوؿ عمى فرص تعميـالحضر، وأف تراعي 
، وتراعي معايير المواطنة الصحيحة  التعميمي محققة لمطالب الديمقراطية بالمجتمع النظاـ

 عند وضع المناىج والخطط التعميمية.
جتماعية اث تنطمؽ السياسات مف واقع وظروؼ حي : توافر مقومات تنفيذ السياسات-

قتصادية وسياسية محددة ، كما يتطمب تنفيذ السياسات بنجاح وجود قاعدة لمبيانات او 
 ونظاـ معمومات كؼء. 
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يقصد بيا مراجعة بعض جوانب السياسات التعميمية وفؽ الدراسات والبحوث : العقالنية-
، فمف الضروري إجراء  في ضوء حاجات المجتمع والتقويـ المستمر لمسياسة التعميمية

لتعديؿ السياسات عند ظيور  ، ومراجعة مستمرة لمسياسة التعميمية مف فترة ألخرى تقويـ
عند الحاجة إلى تغيير ما لمقابمة احتياجات ومتطمبات في أنظمتيا التعميمية، أو  مشكمة

،  ، حيث تستند السياسة التعميمية إلى دراسة الواقع والتغيرات المحمية والعالمية المجتمع
بيا، والخيارات اإلستراتيجية التي تعمؿ عمى تخطي مشكالت الحاضر، وأسبا ، خفاقاتوا  و 

 .لبناء المستقبؿ في إطار متوازف مف الواقعية والطموح والتخطيط
 ما يلي: ، مً أكجرٍا اشتددامًاالتعلينية تكويه الصياشاتلعديدة  أشاليبتودد و

،  وضع أىداؼ محددة لمبرنامج مف خاللوويتـ  أسموب الموازنة والخطط المبرمجة:
، وعمى ىذا يمكف لصانع القرار  والتي تتضمنيا السياسة وحساب تكمفة البرنامج كؿ عمى حدة

مطموب منو في حدود الكمفة معرفة ما إذا كاف تنفيذ البرنامج قد حقؽ أىدافو وأتى بالعائد ال
 . المقدر

ألنو يساعد  ، المؤشرات مبدًأ في التخطيط التربوي أسموبيعتبر  أسموب المؤشرات:
، وعقد المقارنات، وفيـ القضايا التربوية في تفاعالتيا  المخطط عمى تفسير البيانات

أسموب المؤشرات في تقويـ الحالية ، وسوؼ تتبع الدراسة (4225،424، ) عالـ االجتماعية
  .جامعة الفيـوالتعميمية في  ةالسياس

 زمة: مفَومَا، خصائصَا، أشبابَا،مراسل ىعأتَا وأبعادٍا(اٍية األ: مالجاىىاحملور 

األزمػػػة ظػػػاىرة إنسػػػانية وجػػػزء مػػػف نسػػػيج الحيػػػاة عرفػػػت منػػػذ العصػػػور تعد 
وىي تنشػأ فػي أيػة لحظػة وفػي ظػروؼ مفاجئػة نتيجػة ظػروؼ ، القديمػػػة ومتالزمة لإلنساف 

ويتحػػتـ التعامػػؿ ، داخميػة أو خارجيػػة تخمػػؽ نػػوع مػػف التيديػػد لمدولػػة أو المنشػػأة أو الفػػرد 
ا وتأثيراتيػػػػػا أو التقميػػػػػؿ مػػػػػف شػػػػػأنيا والحػػػػػد مػػػػػف خسػػػػػائرى، معيػػا لمقضػػػػػاء عمييػػػػػا 

االجتماعيػػػػػة واالقتصػػادية والنفسػػية ، حتػػى أنيػػا أصػػبحت سػػمة مػػف سػػمات الحيػػاة 
بكيفية المعاصػػرة لإلنسػػاف والمجتمعػػػات والػػػدوؿ. األمػػػر الػػػذي أدي إلػػػى االىتمػػػاـ بيػػػا و 

يػؼ مػع التغيػػرات المفاجئػة التػػي قػػد تحػدث كأسػػػموب وقػػػائي ومسػتقبمي لمتك التعامؿ معيا
 .قبػػؿ حػدوث األزمػػة أو أثنػػاء حدوثيا

 أوال: مفَوو األزمة
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زمة في عمـ الطب اإلغريقي إلػي المصػطمح اليونػاني ) كػرينػو( يرجع مفيـو األ 
وىػي لحظػة محػددة لممػريض يتحػوؿ فييػا إلػي األسػوأ أو األحسػف خػالؿ  ،ويعنػي نقطػة تحػوؿ
 نتقػؿ مفيػوـ األزمػة بعػد ذلػؾ بمعػافٍ او ،  (Chickan , 1994,2 ) فتػرة زمنيػة معينػة

وخاصة عمـ السياسة وعمـ النفس  واالجتماعية مختمفػة ومتناقضػة إلػي العمػـو اإلنسػانية
 )أحمد "تفجػر األزمػات االقتصػادية فػي العػالـ منػػذ أواخػػر السػػتينات لوصؼ"قتصػاد وعمػـ اال

إلػػى توسػػيع  واالجتماعية وقػػد أدى تطػػور المجتمػػع والعمػػـو اإلنسػػانية ،(45، 4224،
مفيػػـو األزمػػة لتشػػمؿ جوانػػب متعػددة فػي مختمػؼ المجػاالت لكػي تعبػر عػف أحػداث مفاجئػة 
فػي أي نظػاـ أو كيػاف إداري حيػث تنطػوي عمػي تيديػػد واضػػح السػػتقرار ىػػذا النظػػاـ فػػي 

األمػػور التػػي تقػػع بػػيف  ف، أو تعبػػر عػػ(37، 4227،  )حواش ظػػؿ ظػػروؼ ضػػيؽ الوقػػت
لطػػػرفيف أو  ةحػػػدث مواقػػػؼ غيػػػر مرغوبػػػطػػػراؼ المختمفػػػة فػػػي العالقػػػات الخارجيػػػة فتاأل

، 4222حجى، )فػي القػاموس السياسػي اا متميػزً أخػػػذ المصػطمح وضػعً  ، بػػػذلؾ ألحػػػدىما
58;) . 

مػف أكثػر الكممػات تػداواًل فػي مختمػؼ األنظمػة والتخصصػات وأيضػًا  كممة أزمةو   
حتػػى أف تعريفاتيػػا ، فػػي مختمػػؼ المسػػتويات مػػف الفػػرد إلػػى المجتمػػع والمنشػػأة والدولػػة 

والفعػؿ  ،الضػيؽ والشػدة "ىػي  في المغةفاألزمػة  .تعددت وتنوعت حسب نوع األزمة ومستواىا
، واألزمػة طبقػًا لقػاموس لسػاف العػرب  "اشػػديدً  ايء أزمػًا عػض بػالفـ كمػو عضػػً عمػى الشػأـز 
تغير مفاجئ نحو األفضؿ "، وطبقػًا لقػاموس المورد ىي  "الجػدب أو القحػط أو المجاعػة"ىػي 

نقطػػة "سػػتر األزمػػة بأنيػػا ب، ويعػػرؼ قػػاموس و  "أو نحو األسوأ في األمراض الحمية الحادة
،  "تحػػوؿ يحػػدث عنيػػا تغيػػر إلػػى األفضؿ أو األسوأ ، أوىي لحظػة حاسػمة أو وقػت عصػيب

وكممػة أزمػة بالمغػة العربيػة الدراجة تفيـ عف حدث عصيب ييػدد كيػاف وجػود الفػرد أو 
 . (;;;3 ")المعجـ الوجيز،و األفضػؿالمنظمػة أو الدولػة. وبالتػالي ال تػدؿ عمػى تغييػر نحػ

أما تعريفيا اصطالحًا فيى" ظػرؼ انتقػالي يتسػـ بعػدـ التػوازف ويمثػؿ نقطػة تحػوؿ 
فػي حيػاة الفػرد أو الجماعة أو المنظمة أو المجتمع وغالبًا ما ينتج عنو تغيير كبير"،  كما 

سػمبية كانت  –ينػتج عنػو مواقػؼ جديػدة تعرؼ بأنيا" حالػة تػوتر ونقطػة تحػوؿ تتطمػب قػرار 
نقطة "كما تعنى  (.4233،4، الرويمى ) تؤثر عمى مختمؼ الكيانات ذات العالقة –أو ايجابية 

تحوؿ، أو موقؼ مفاجىء يؤدى إلى أوضاع غير مستقرة ، وتحدث نتائج غير مرغوب فييا ، 
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تكوف فيو األطراؼ المعنية غير فى وقت قصير ، ويستمـز اتخاذ قرار محدد لممواجية فى وقت 
  .(4237،9،  )قسـ أصوؿ التربية"مستعدة ، أوغير قادرة عمى المواجية
حدث مفاجئ يؤدي إلى حدوث خطر حاؿ وداىـ، يستمـز ويشار للزمة باعتبارىا "

 )عبد الرحمف، فوري ممف لدييـ القدرة عمى التعامؿ معو لمسيطرة عميو والحد مف آثارهتدخؿ 
تشير إلى "موقؼ محدد ييدد مصالح المنشأة وصورتيا أماـ الجماىير  كما ،( 35،:422

 مما يتطمب اتخاذ القرارات السريعة لتصويب األوضاع حتى تعود إلى مسارىا الطبيعي
(Lunenburg, 2010). 

نظاـ التعميمي حالة تواجو ال"وفي المجاؿ التربوي توصؼ األزمة التعميمية بأنيا    
سريع لمواجية التحدي الذي تمثمو تمؾ الحالة وتحدث نتيجة تراكـ مجموعة قرار تستدعي اتخاذ 

، أو الداخمية التي تحدث اضطرابا يحوؿ  مف التأثيرات الخارجية المحيطة بالنظاـ التعميمي
عمميات  دوف تحقيؽ األىداؼ التعميمية، ويتطمب إجراءات فورية لمحيمولة دوف تدىور

 .(4224)احمد،بيا إلى وضعيا الطبيعيومخرجات المؤسسة والعودة 
نيا حالة غير عادية تخرج عف نطاؽ أعمى ما سبؽ يمكف تعريؼ األزمة ب اسيسً اوت

التحكـ والسيطرة وتؤدى إلى توقؼ حركة العمؿ أو ىبوطيا إلى درجة غير معتادة ، بحيث 
 ..المحدد تيدد تحقيؽ األىداؼ المطموبة مف قبؿ المؤسسة التعميمية )الجامعة( فى الوقت

منيا نذكر مف خالؿ التعريفات السابقة نجد أف األزمة ليا مجموعة مف الخصائص 
 (:4237،35قسـ أصوؿ التربية ، &49-48،:422، محمد) :ما يمي

ومصػالح الكيػاف اإلداري ، لمقػيـ واالتجاىػات  اا مباشػرً تيديدً  حيث تمثؿ األزمة التيديد: -
جػـ وقيمػة ويتعمػؽ ذلػؾ بح، وأىدافػو  واسػتقراره ، واسػتمراره فػي أدائػو لػوظيفي ، لمجامعػة   

لخسائر وزاد احتماؿ تحققيا كمما احتمػاؿ تحققيػا فكممػا زادت قيمػة االخسػائر المحتممػة ، و 
  .زداد التيديدا
، وزاد ضػغط الوقػت ، بالضػغط النفسػي  حساساإلكمما زاد تعقد األزمة زاد فضغط الوقت:  -

  .ثػر ذلؾ عمى االستجابة للزمةأو 
إال أف المرحمة التي يكوف ىناؾ ، تستغرؽ األزمة وقتًا طوياًل في التكويف حيث  السرعة: -

 وتتولد عنيا سمسػمة، إجماع عمي وجػود أزمػة ىػي مرحمة تتميز بالنمو السريع للحداث 
  .مػف المواقػؼ المتجػددة الحػادة
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ويػؤدي إلػي ، يحػيط الموقػؼ بػالغموض ، إف نقػص المعمومػات وعػدـ دقتيػا  الغموض: -
فيشعر بالحيرة البالغة والعجز في عدـ القدرة عمي ، عػدـ وضػوح الرؤيػة أماـ متخذ القرار 

  .التعامؿ معيا
عػؿ المػؤثر ات الفممػا يضػعؼ إمكانيػ، للزمة وقع الصػدمة وخاصػة فػي بػدايتيا  المفاجأة: -

فميس ،  ةتحدث رغـ عدـ وجود عنصر المفاجأ مجابيتيا ، ومع ذلؾ فقدوالسػريع و 
نما قػد تػأتي نتيجػة تػراكـ ا  و ، بالضرورة أف تكػوف األزمػة مفاجػأة فػي جميع األحواؿ   

  .مجموعػة مػف العوامػؿ والمشػكالت التػي لػـ يػتـ التعامػؿ معيػا بشػكؿ فعاؿ
مدركة: فمف الواضح أف ىناؾ شيئًا ما ذا قيمة يفقد أو سوؼ يتـ فقده نتيجة خسائر حادة  -

للزمػة ، ومحاولػة منع العواقب السمبية واألحداث المفاجئة التي مف الصػعب التػأثير 
حيػث تحمػؿ األزمػة فػػػي طياتيػػػا درجػػػات المخػػػاطرة وعػػػدـ  ،عمييػا ضػروري وحتمػي

ـ المػػػديروف بمعالجتيػػػا فػػػي ظػػػؿ نقػػػص المعمومػػػات وعػػػدـ توضيحيا ويقػػػو ، التأكػػػد 
  .الخسائر تضـ العديد مف النواحي المالية والبشرية والنفسيةف ،وتحت ضغط نفسي كبير 

، فميس كؿ ما يأتي مف األزمة  كتساب خبرة جديدةامف ىذا الموقؼ و  ستفادةمكانية االا -
فتزيػد مػف خبرتيػا فػي التعامػؿ مػع ، خسػائر وانما قػد تسػتفيد المنظمػة مػف أزمتيػا 

  .األزمػات المسػتقبمية أو تالفػي ىػذه األزمػات قبػؿ الحدوث
،  وقػوي المصػالح المؤيػدة ، التعقد والتشابؾ والتداخؿ: فعناصر األزمػة متداخمػة وأسػبابيا  -

ف فتراضػػات والمسػػممات التػػي يػػؤمػا متشػػابكة ، بشػػكؿ يجعػػؿ االوالقػػوي المعارضػػة ليػ
 .فتراضاتدي إلي أف يظير ليـ بطالف ىذه االلمتح ابيػػا أعضػػاء المنظمػػة موضعً 

 أشباب األزمة يف املؤشصات اجلامعيةثاىيا: 

ودرجة تأثيرىا في المؤسسات  ياسبابأعدد تتقود إلى األزمات وتتتنوع العوامؿ التي  
ا خارج نظاـ المؤسسة )كالزالزؿ يناؾ أسبابً فبشكؿ عاـ والمؤسسات التربوية بشكؿ خاص. 

ضعؼ )، وداخمية مثؿ  وغيرىا مف الكوارث الطبيعية والتي يصعب التكيف بأبعادىا والبراكيف (
أحمد  أشار. وعمى المستوى التربوي (معموماتنظـ الاإلمكانات، وصراع المصالح، وضعؼ 

والطمب ، االنفجار السكاني سباب األزمات المؤثرة عمي النظـ التعميمية ىي أف ابرز أإبراىيـ 
، وضعؼ مدخالتيا وعممياتيا ومخرجاتيا ، وجمود النظـ التعميمية ، المتزايد عمى التعميـ 

األسباب التي تكمف وراء  مفو  ، (4224)إبراىيـ، وضعؼ اإلمكانات المادية والبشرية والفنية
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  & 4228،79التيامى، & 4226،94، )عباس ما يمى الجامعاتاألزمة في 
Barry,2002,55):  

بػدورىا فالتكنولوجيػا تقػوـ  :عوامػؿ فشػؿ فػػي البيئػة الداخميػػة مثػؿ الفشػػؿ التكنولػوجي -
والفشؿ التنظيمي ،  يثػة التػي تػدعـ تقػديـ الخدمػةعمػي نظػػـ المعمومػات الحد اعتمػػادً ا

ي الجامعػة فالتنظيـ في المنظمة الجامعيػة أو المنػاخ الثقػافي السػائد فػ :اإلداري لمجامعة 
ي بػدوره إلػي جعػؿ المنظمة تخػاذ إجػراءات وقائيػة مػف األزمػات يػؤداالػذي ال يشػجع عمػي 

 .للزماتعرضة  
البيئة الخارجية ويتمثؿ في عػدـ كفايػة ومالئمػة البيئػة لمتطمبػات المنظمػة عوامؿ فشؿ  -

الجامعيػة ، مثػؿ تػوفر الكيربػاء أو الميػاه أو غيرىػا ، وعػدـ كفاية القوانيف والتشريعات 
نقػص الػوعي بػيف أفػراد المجتمع لمخطر اقبػة األخطػار فػي المجتمػع ، و الالزمة لفحػص ومر 

 . لتعرض لوالممكف ا
عػدـ وضػوح االختصاصػات وشػيوع إدارة األزمػات عنػد حػدوثيا ، و سػوء إعػداد خطػة  -

المسػئوليات مػع طػوؿ مػدة تنفيػذ العمػؿ ، وظيػور العديػد مػف العوامػؿ والظػروؼ أثنػاء 
 .األمػر الذي يتسبب في إرباؾ العمؿ، تنفيػذ العمػؿ التػي لػـ تكػف فػي الحسػباف 

ة ، جامعقتصادية لمجػـ المعانػاة االممػا قػد يزيػد مػف ح،  الجامعةزيػادة تكػاليؼ نشػاط  -
 .ىمعػة عمػي حسػاب األنشػطة األخر ستنفاذ الجيود اإلدارية وتكريسيا لخدمة نشػاط الجااو 
بػػالقوانيف والمػػوائح المنفػػذة بطبيعػة النشػاط سػواء  الجامعةمة إلمػػاـ القػػائميف بنشػػاط ق -

خػتالؼ العػادات والتقاليػد والسػموكيات مػا بيف ايػة أو إداريػة أو تنظيميػة ، و كانػت فن
األمر الذي يتسػبب ، والجميور مف جانب آخر  ،مف جانب  الجامعةعناصر النشاط في 

 . فػي حػدوث أزمة
ويػػأتي ىػػذا الخمػػؿ مػػف اإلعتمػػاد عمػػي الجوانػػب الوجدانيػػة أو ، للمػػور التفسػػير الخػػاطئ  -

مػف وذلؾ  ،العاطفيػػة فػػي تفسػير وتقيػيـ األمػور أكثػر مػف االعتمػاد عمػي الجوانػب العقميػة 
فيػػؤدي إلػػى عػػدـ التقػػدير السػػميـ ، خػالؿ االسػتعانة بمصػادر غيػر دقيقػػة لممعمومػػات 

، لنقػػاط القػػوة والضػػعؼ للطػػراؼ المختمفػػة وعػػدـ الموضوعية في تحميؿ البيئة الخارجية 
 .وما ينطوي عميػو مػف فػرص وتيديػدات
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ىنػاؾ ضػغوط خارجيػة تتمثػؿ فػي التمويػؿ ، والمنافسػة والعوامؿ التنافسية مثؿ :لضغوط ا -
مطالػب المػػوظفيف  متمثمة فىداخميػة  وضػغوط ،اض القوة وتعارض المصػالح استعر 

وقػػد ، الوقػػت واليياكػػؿ التنظيميػػة ونقػػص التكنولوجيػػا ومشػػكالت  وتػػداخؿ المعمومػػات
 .يػػأتي الضغط مف متخذي القرار عمي العامميف لمموافقة عمي آرائيـ

عتيػاد عمػي نمػط معػيف يعتمػد األداء عمػي الركػود واال الحالػةفػي ىػذه ، الجمػود والتكػرار -
أو يحاوؿ حميا بالطرؽ ، ثابػت ومتكػرر ينتظر فييا حتى تنفرج المشكالت مف نفسيا 
التػي تتصػؼ بعػدـ المرونػة ، التقميدية المعتادة وىي ما تسمي باإلجراءات النمطيػة لمعمػؿ 

 . وتصبح تربة خصبة لظيور األزمات، ة مػف التكيػؼ الجامعفيػؤدي ذلػؾ إلػي حرمػاف ، 
  زمةبعاد األأثالجا:

عنػدما تنشػأ األزمػة وتتفػاقـ فػي ظػؿ مسػببات وعوامػؿ داخميػة وخارجيػة تتفاعػؿ 
وتتجػػو ، معيػػا كػػؿ منػػاحي الحيػػاة االقتصػػادية واالجتماعيػػة والسياسػػية والنفسػػية واألمنيػػة 
 وتبػرز، األزمة في دورة حياتيا حسب مستواىا إلى تيديد بقاء الدولة أو المنظمة أو الفرد 

تداعيات سمبية تنعكس عمى الوضع العاـ لفترات قد تطوؿ قبؿ أف يػتـ التعامػؿ مػع ىػذه 
لتكرارىػا أو وكذلؾ االستفادة مف دروسػيا السػابقة منعػًا ، األزمة إلنيائيا أو التقميؿ مف آثارىا 

&  43-4233،36)الرويمى، األزمة ، ومف أىـ أبعادحدوث أزمات أخرى
   :(65-63،;423الجنابى،

 زمةلأل الصياشىالبعد  -1

تداعيات األزمات ذات البعد السياسي مف أخطر األزمػات التػي تعػرض الدولة تعد    
بعػاد باأل يارتبػاط، واوشػمولية تأثيرىػا ، وذلؾ بسبب حساسػية وضػعيا  ،متفتيت واالنييار ل

كمػػا تخمػػؽ نوعًا مف عدـ االستقرار والتوازف السياسي بػيف ، المحميػة واإلقميميػة والدوليػة 
، يػؤدي إلػى حالػة مػػف االحتقػػاف بػػيف شػػرائح المجتمػػع مما  ،القػوى السياسػية الوطنيػة 

ذا  ،والعصػػياف ػػاىرات إلػػى االحتجاجػػات والمظيػػدفعيا  اسػػػتمرت ىػػػذه األزمػػػة وتطػػػورت وا 
وتػػػؤثر تػػػأثيرًا كبيػػػرًا فػػػي ، مواجيتيػػػا وحميػػػا  ػػػد أزمػػػات مصػػػاحبة يصػػػعبأصػػػبحت تول

ممػػا ييػػدد النظػػاـ ،  الشػػػغب أو العصػػياف المػػدنيػػدفعيـ إلػػػى يقػػػد مما ، شػػػرائح المجتمػػػع 
 .القػرار السياسػػي وصانعى

 البعد االقتصادي لألزمة -2
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 ؿ قوي اإلنتاجتتعطيعد النظاـ االقتصادي أكثر المجاالت تأثًرا بحدوث األزمات حيث 
 ويودي ذلؾ بالضروة إليإلى معدالت سالبة االقتصادي وتحولو النمو يؤدي إلي تراجع مما 

انخفاض األسعار وعدـ القدرة عمػى التصػريؼ ، ثـ تبػدأ بعػدىا المنشػآت و الكساد والركود 
. نتيجة تأثيرات فيروس كورونا المستجد االقتصاد العالمي يتضرر بشدةف.باالنيياراالقتصػادية 

مخاطر  كذلؾ ىناؾ  .ينطبؽ بشكؿ خاص عمى تجارة التجزئة والضيافة والنقؿ والسياحةىذا و 
عبر إفريقيا وأمريكا الالتينية وجزء  –لصاعدة والبمداف منخفضة الدخؿ كبيرة تيدد األسواؽ ا

 .كبير مف آسيا
 لألزمة دتناعىالبعد اال -3

وال يمكف  ، أو كالىما مًعامػا أف تكػوف طبيعية أو بشرية أبفعؿ أسباب زمة األ تنشأ   
ا أو عمى اإلنساف فردً و غيػر مباشػرة وصؼ األزمة بأنيا أزمة إال عندما تؤثر بصػورة مباشػرة أ

األبعػػاد االجتماعيػػة  تعد . وليػذا، وذلؾ لكوف تػأثيرىا متعمػؽ باإلنسػاف نفسػوأو دولة  امجتمعً 
،  بػػؿ يمتػػد تأثيرىػػا سػػنيف طويمػػة ويشػػمؿ تأثيرىػػا )القتؿ والتشريد، ىػػي األخطػػر تػػأثيرًا 

)أزمة سكف ، أزمة غذاء، أزمة  أزمات أخرى مثؿتقود إلى وتمؾ  ، (الفوضى وعدـ االستقرار
 ، كما تدفع إلى بعض السموكيات االجتماعية السيئة مثؿ صحة وعالج، أزمة أمف، أزمة نقؿ(

 ممارسة الجريمة ، ممارسة الفساد كالمخدرات ونحوىا ، انتشار االغتصاب ، )انتشار السرقة
 .زيادة البطالة وانتشار الفقر( ،
 األميى لألزمة البعد-4

، وانتشار اإلشاعات ، رباؾ والفوضى وء األزمات يرافقيا الكثير مف اإل عند نش   
مػف الفػراغ األمنػي  اكما أنيا تحدث نوعً ، وقمة المعمومات المتوفرة ، وعدـ وضوح الرؤية 

السياسػية لقػوى حيث تسػتغؿ بعػض ا، العنؼ السياسػي  ذي قػد يشكؿ بيئة مناسبة النتشارالػ
مػف خػالؿ مػا ، فره مػف ظػروؼ مالئمة لمصراعات وتصفية الحسابات فييا األزمػة ومػا تو 

، انتشار الجريمػة المنظمػة ، باإلضافة إلى تقػوـ بػو مػف أعمػاؿ قػد تيػػدد األمػػف الػػوطني 
يجب أف تجند الدولة كافة الطاقات البشرية والمالية  ، لذارىاب اإل ، و  الفسػػاد المػػالي واإلداريو 

األبعػاد األمنيػة للزمػة مػػف التحػػديات لمواجية األزمػات األمنيػة وتداعياتيا ، وذلؾ لكوف 
 .الكبيػػرة التػػي تواجييػػا الدولػػة لحمايػػة مواطنيػػا ومؤسسػػاتيا
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دو شرس ال ُيرى بالعيف أفاؽ العالـ عمى وقع أقداـ ع ;423وفى نياية عاـ   
متمثمة  ، حيث ظيرت فى األفؽ أزمة صحية خطيرة يفتؾ بالنفس البشرية دوف ىوادةالمجردة 

عمى مختمؼ  انتشار فيروس كورونا المستجد مخّمفا كوارث صحية ترّتبت عنيا تداعيات في
ليس بمنأى عف والوطف العربي  ؛ المجاالت االقتصادية والتربوية واالجتماعية واألمنية وغيرىا

ا ىو أف أزمة كورونا وما يزيد األمر تعقيدً  ؛ ىذه الجائحة وآثارىا التي باتت واضحة وجمية
،  شيدىا العالـ منذ الحرب العالمية الثانية إلى اآلف تختمؼ عما سواىا مف األزمات التي

ود القارية ، أبرزىا عالمية ىذه األزمة التي اجتاحت الحد مف العوامؿ ويرجع ذلؾ إلى العديد
كورونا ، وتداعياتيا  بعاد أزمة فيروسأفى المحور التالى سوؼ نتعرؼ عمى ، و  بسرعة

 قتصادية والتعميمية. جتماعية واالالصحية واال
 قتصادية والصياشيةتُ الصشية واالفريوط كوروىا وتداعياأزمة مفَوو  :جالحاحملور ال

 :دتناعية والتعلينيةواال

وانتشار فيروس في مدينة ووىاف التابعة  الصيف عف ظيور تنعمأ ;423فى نياية 
مرض  الذي يسبب SARS-CoV 2 سمي فيما بعد بفيروس كورونا المستجد إلقميـ ىوبي

ب الغالبية العظمى مف دوؿ وأصا، وسرعاف ما تخطى ىذا الوباء حدود الصيف . ;3-كوفيد
التي بمغت أقصاىا خالؿ  مف قبؿ الكثير مف األزمات قد شيدوعمى الرغـ مف أف العالـ  العالـ.

، فإف األطراؼ التي شاركت في ىذيف الحربيف أو المتأثرة  الحربيف العالميتيف األولى والثانية
 ،، ومدى المسار المتوقع ليذه الحروب  بنتائجيما كانت تعرؼ مف ىي األطراؼ المتحاربة

ال ضرب وما زاؿ يضرب جميع مناحي ا مجيوً ب عدوً بينما في حالة ىذا الوباء فإف العالـ يحار 
 . ، وأجبر أكثر مف نصؼ سكاف العالـ عمى البقاء في منازليـ الحياة

رسميا تفشى  4242ومنذ إعالف منظمة الصحة العالمية في الثالثيف مف يناير 
، ثـ عادت  ، وأنو أصبح يشكؿ حالة طوارئ صحية عامة تبعث عمى القمؽ الدولي الوباء

إلى أكثر ـ تحوؿ الفاشية إلى جائحة بعد وصوليا  4242دت في الحادي عشر مف مارس أكو 
كورونا  فيروسأزمة  تصدرتومنذ ىذه المحظة .  (5;4242،4عبود ،)م دولة( 382) مف

، وأعمنت معظـ الدوؿ حالة  العنواف الرئيس في مختمؼ وسائؿ اإلعالـ في جميع دوؿ العالـ
الذي نقؿ العالـ مف حالة االستقرار النسبي إلى حالة  الوباءاالستنفار القصوى لمواجية ىذا 

الدوؿ نسبي في جميع اقتصاديات وتوقؼ ، بؿ  تعطؿ األعماؿ حيث ترتب عميو ،القمؽ والتوتر
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ا بالشكؿ الجيد مستعدً ، خاصة وأف العالـ لـ يكف  احتى أغنى الدوؿ المتقدمة اقتصاديً 
لمواجية آثار ىذا الوباء في ظؿ غياب حالة التوقع أو التنبؤ باحتماالت حدوث مثؿ ىذه 

 الكارثة.
مف اكتظاظ  ما حدث،  بة تداعياتووصعو  الفيروس اعمى حدة ىذ لمتأكيدويكفي 

الصحة ا إلحصاءات منظمة المستشفيات في أنحاء العالـ بالمصابيف الذيف وصؿ عددىـ طبقً 
ووصوؿ ، مصاب مميوف (  357) العالمية وجامعة جونز ىوبكينز األمريكية إلى أكثر مف

لـ يتوقؼ األمر عند الجانب . حتي اآلف حالة وفاة مميوف (5أعداد الوفيات إلى أكثر مف)
، فقد  إلى جميع مقومات استمرارية الحياة بشكميا الطبيعي، بؿ امتدت التداعيات  الصحي

،  ، وتعطمت حركة السفر والسياحة البشر في منازليـ، وتوقفت عجمة االقتصاد أدت إلى حجر
إلى مؤسساتيـ دولة مف الذىاب  383فؿ وشاب  فى مميار ط ( 3.8) وانقطع ما يقرب مف

 ، سواء الحكومية أو الخاصة ؤسساتإغالؽ الم مت مصالح البشر نتيجة، وتعط التعميمية
 (.4242)البنؾ الدولى، 
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 مفَوو فريوط كوروىا املصتذد: أواًل

ضمف ساللة جديدة مف عائمة   SARS-CoV2" كورونا المستجد يندرج فيروس
نساف في مختمؼ ض فيروسي يصيب الجياز التنفسي لإل فيروسات "كورونا" ، وىو مر 
تقدر . ا وعرضة لو ىـ كبار السف والمصابيف بأمراض مزمنةاألعمار، واألشخاص األكثر تأثرً 

ا لمعمر ووجود أمراض % لكنيا تختمؼ تبعً 5.6الوفيات إلى عدد اإلصابات بنحو  نسبة عدد
 عبودم) أخرى. وفي حيف أف غالبية الحاالت المصابة تعاني مف أعراض خفيفة

المصابيف بمتالزمة الضائقة التنفسية قد يعانوف مف فشؿ عدد مف نجد ،  (4242،524،
،  ، السعاؿ الجاؼ ، التعب لحمىباصابو اإلو ،  الدـعضاء منيا الرئة والقمب وتجمطات في األ

وفى . صعوبة فى التنفس ،يدروجيف ھرتفاع مستوى الالكتات نازعة اؿا،  قمة الممفاويات
شد وطأة قد تسبب العدوى اإللتياب الرئوى ، المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة ، الحاالت األ

الزمنية الفاصمة بيف التعرض لمفيروس وبداية وتتراوح المدة ،  الفشؿ الكموى وحتى الوفاة
 .خمسة أياـ بمتوسط قد يصؿ إلىا يومً  ربعة عشرةأإلى ف األعراض مف يومي

، غالبا عبر  وينتشر الفيروس في العادة بيف األشخاص أثناء االتصاؿ الوثيؽ بينيـ 
، وتسقط ىذه القطرات عادة عمى  قطرات صغيرة مف الرذاذ التي تنتج عف السعاؿ والعطس

، وفي حاالت قميمة قد  عبر اليواء لمسافات طويمةنتقاؿ اال األرض أو عمى األسطح بدؿ مف 
، ، ثـ لمس وجوىيـ  يصاب بعض األشخاص بالمرض عف طريؽ لمس األسطح المموثة

، عمى  ويكوف الفيروس أكثر قابمية لمعدوى خالؿ األياـ الثالثة األولى بعد ظيور األعراض
الرغـ مف أف العدوى ممكف أف تحدث قبؿ ظيور ىذه األعراض، ومف أشخاص ال تظير 

 .( Bai et al., 2020)عمييـ أعراض المرض
، والبعض اآلخر يقوؿ بأنو  وتشير بعض الكتابات الي أف فيروس كورونا يعد جائحة

 منظمة الصحة العالميةأزمة نتجت عف جائحة كما أقرت بو  يمكف القوؿ بأنووعموما  . أزمة
 36إلى  6 حتاج بيف، وي في نقؿ العدوى سريعاالنتشار، و  لكونو سريع (4:،4242)غنايـ،

، وقد ترددت عميو  ، أو ظيور أعراضو لدى الفرد حامؿ الفيرس يومًا لمكشؼ عف وجوده
حتى ىذه المحظة لوصؼ انتشار  مصطمح جائحةمنظمة الصحة العالمية في استخداـ 

 الدكتور تيدروس أدىانوـ غيبريسوس  الفيروس. وقاؿ رئيس منظمة الصحة العالمية
Tedros Adhanom Ghebreyesus  إف المنظمة ستستخدـ ىذا المصطمح لسببيف ،
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قصور النيج الذي تساع نطاقيا والقمؽ الشديد إزاء وا، رئيسيف ىما: سرعة تفشي العدوى 
بعض الدوؿ عمى مستوى اإلرادة السياسية الالزمة لمسيطرة عمى ىذا التفشي تتبعو 

  .(bbc،4242)موقع عربية نيوز لمفيروس

وجمعيا  سـ مفرد جائحةإ تي مفأتمعجـ المعاني الجامع ل اوفقً لغويا  الجائحةو 
أما ، داىية. سنة جائحة: جدبة، غبراء قاحمة.  جائحات وجوائح. أصابتو جائحة: بمية، تيمكة

تفسير )الفقو( ليا: ما أذىب الثمر أو بعضو مف آفة سماوية أمر بوضع الجوائح )حديث( أما 
التيمكة التي تعترض "ؼ اصطالحًا كمفيـو عممي يقصد بو تعر و  "،جائح )اسـ( فاعؿ مف جاح

اإلنساف جراء ويمة محددة والتي تحؿ بالفرد وتساىـ في تدىور وضعو وتؤثر عميو سمبًا في 
حسب ما تشتمؿ عميو  (;3-)كوفيدؼ الجائحةأما سوسيولوجيًا فتعر  ."وأسموب معيشتوحياتو 

فيذا الفيروس التاجي  ،معدٍ  وخطير مف انتشار وباء فيروسي وما يسيـ بو مف تفشي لمرض
الصحية، وىذا االنتشار يعود إلى  ، ويسبب لو المشاكؿ يؤثر عمى صحة اإلنساف سمباً 
غير مسؤولة في تعامميا مع مثؿ ىذا  الفرد، غير مبالية أوممارسات سموكية خاطئة لدى 

تحوالتو الصحية عميو وعمى بيئتو االجتماعية.  الفيروس المجيوؿ في حجـ تأثيراتو وطبيعة
كعدوى كونو ينتقؿ عبر اليواء ويعيش عمى األسطح  خاصةً أف ىذا الفيروس سريع االنتقاؿ

 بالمشكالتيساعد في انتقالو بيف األفراد فيتسبب الصمبة لفترات زمنية طويمة نوعًا ما، مما 
 (4242،32)المصرى،االجتماعية التي تطاؿ المجتمع البشري

دورة حدوث الجوائح مف خالؿ تصنيؼ مف ستة  منظمة الصحة العالميةوقد قسمت 
،  فيروس مف كونو مرض ُأصيب بو أفراد قمةالالعممية التي مف خالليا ينتقؿ ، ليصؼ  مراحؿ

يصاب بو عمى األغمب حيوانات، مع  فيروسإلى نقطة تحولو إلى جائحة. ىذا يحدث مع 
، يمييا مرحمة انتقاؿ المرض ما بيف البشر مف فرد  اإلنسافعدوى إلى حاالت ِقمة النتقاؿ ال

، ويتحوؿ األمر بالنياية إلى جائحة مع انتشاره عالمًيا وضعؼ القدرة عمى  إلى آخر مباشرة
ال ُيصّنؼ مرض ما عمى أنو جائحة بسبب انتشاره ف .، حتى نتمكف مف إيقافو طرة عميوالسي

نما البد أف يكوف ُمعدًيا ويمكف انتقالو مف شخص آلخر الواسع وقتمو لكثير مف األفراد  ،، وا 
فمرض السرطاف مثال قد تسبب في وفاة الكثيريف حوؿ العالـ ولكنو ليس ُمعدًيا أو منقواًل بيف 

  .(4242)العربية نيوز، األفراد
 ا:: تداعيات أزمة فريوط كوروىثاىيا

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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واقتصادية وسياسية وثقافية  نسانية اليـو تحديات اجتماعيةتواجو المجتمعات اإل 
تباينت مظاىر وتداعيات تمؾ التحديات  وقدكورونا ، وبيئية غير مسبوقة جراء تفشي جائحة 

بمداف العالـ ىو حدة االضطرابات التي  مف بمد إلى آخر، غير أف المشترؾ بيف مختمؼ
لدوؿ اتخاذ حتـ عمى معظـ اتإذ  ،الجائحة رتبة عفتأحدثتيا األزمة المتعددة األبعاد الم

لمادية واألنساؽ الثقافية البنى اسيحدث تغيرات في  ، وىو ما إجراءات استثنائية وغير معتادة
  .واالقتصادية والنظـ االجتماعية

ت التي أحدثيا عمى الرغـ مف أنو قد يكوف مف المبكر تقييـ جميع اآلثار والتداعياو 
إف الوباء لـ ينتو بعد )حتى تاريخ إعداد ىذه الدراسة( نتيجة عدـ  ، حيث وباء كورونا

 ;423، فإف الفترة المنقضية منذ فترة ظيور الوباء في نياية عاـ  لوفعاؿ اكتشاؼ عالج 
،  التداعيات عمى جميع القطاعات العديد مفقد أفرزت الكثير مف المؤشرات والتي توضح 

، وقد انخرطت مراكز البحوث والباحثيف ومنيا قطاع التعميـ اخاصة القطاعات األكثر تضررً 
ىذه برز أ، ومف  كاديميةاأل حوؿ العالـ لتناوؿ ىذه التداعيات كؿ مف وجية نظرة وخمفيتو 

 التداعيات:
 التداعيات الصشية -1

،  الرغـ مف اعتياد الدوؿ عمى التعامؿ مع األزمات األمنية والسياسية واالقتصاديةب
يكف في حسباف أو تقديرات دوؿ العالـ كافة وقوع أزمة صحية تتجاوز تداعياتيا فإنو لـ 

ت ؛ وذلؾ عمى الرغـ مف تعرض العالـ في فترا ومتطمبات مواجيتيا إمكانات وقدرات الدوؿ
مف  افقد ترتب عمى شراسة الوباء وسرعة انتشاره عددً  .سابقة ألزمات صحية خطيرة

، في ظؿ عدـ  التداعيات مف أىميا: الضغط الشديد عمى النظـ الصحية والرعاية الصحية
، وبخاصة أجيزة  ، وقمة وفرة المستمزمات الطبية واألجيزة وجود أعداد كافية مف المستشفيات

، كما أظيرت األزمة عدـ  ، وقمة أعداد األطباء ومقدمي الخدمة الطبية التنفس الصناعي
،  عمى ارتفاع أعداد الوفيات ، مما أثر مسبقة لمواجية الكوارث الطارئةوجود خطط 

فقد تزايد أعداد المصابيف والمتوفيف مف جراء انتشار الوباء  .والمصابيف عمى مستوى العالـ
عمى الرغـ مف عدـ ، و  خاصة بعد خروجو مف حدود الصيف وانتشاره في معظـ بمداف العالـ

ا الستمرارىا حتى تاريخ إعداد الدراسة( فإف باألرقاـ النيائية ليذه الجائحة )نظرً  إمكانية التنبوء
، واقترب عدد  يوف مصابمم (9; )اقترب مف 4243 ينايرأعداد المصابيف حتى منتصؼ 
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حالة وفاة، وذلؾ طبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية وجامعة  مميوف( 4مف )المتوفيف 
 ,Coronavirus disease (COVID- 19(Situation Report )جونزىوبكنز األمريكية

2021,177) 
،  وفي مصر، يواجو القطاع الصحي الحكومي أزمة كبيرة في عدد األطباء والتمريض

لؾ بغمؽ العيادات ، وذ وليذا اضطرت وزارة الصحة إلى تغيير شكؿ المواجية التقميدية لموباء
ُويّعد  .طاقة العمؿ بكامميا إلى الوحدات الصحية وتحويؿ،  الحكومية المستشفياتب الخارجية

 )غناـ لالستفادة القصوى مف الفريؽ الطبي الحالي ىذا تعدًيال في مسار التعامؿ مع األزمة
، فقبؿ بداية أزمة فيروس  ، إلى جانب ذلؾ برزت أزمة أجيزة التنفس الصناعية ( 4242،

ومع األزمة قامت  ،الصناعي أجيزة التنفسكورونا، لـ تكف مصر بحاجة إلى عٍدد كبٍير مف 
جياز تنفس صناعي جديد مف مستوردي  722ىيئة الشراء المّوحد بالتعاقد عمى شراء 

جياز ألؼ إضافة إلى ،  جياز6722الشعبة؛ ليصبح عدد أجيزة التنفس الصناعي في مصر 
 ،4242، روف) العجاتى وأخ.، قد ال يصمح بعضيا لمعمؿ مرة أخرى تحت التصميح والصيانة

42.) 
خاصة عمى التعامؿ مع الجائحة  ما سبؽ عدـ قدرة المنظومة الصحيةوقد ترتب عمى 

الستعانة بمؤسسات أخرى مثؿ ل ىاضطر ا، مما في الدوؿ التي تعرضت لحجـ إصابات كبير 
المدني لممعاونة في مواجية أعباء  الجيوش والمؤسسات األمنية المختمفة ومؤسسات المجتمع

 .الجائحة
 التداعيات االقتصادية: -2

أزمة لـ يشيد العالـ ليا مثيال مف قبؿ في العقود األخيرة مف  روس كورونايمثؿ في
مميوف  ;6فوفًقا لتقديرات البنؾ الدولي ، قد ينجرؼ حوالي  ،حيث آثارىا االقتصادية المحتممة

الفقراء الجدد وستتركز شريحة كبيرة مف ،  4242شخص إلى ىوة الفقر المدقع خالؿ عاـ 
في بمداف تكابد معدالت فقر مرتفعة بالفعؿ ، فيما سوؼ تتأثر البمداف متوسطة الدخؿ بشدة 

مميونا( مف سكاف  45حيث يتوقع أف يكوف ما يقرب مف نصؼ الفقراء الجدد ) ،ىي األخرى
كما  ،مميونا آخريف في جنوب آسيا (38) منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ، باإلضافة إلى

( مميونا آخريف في البمداف األشد فقًرا المؤىمة 39قع أف يضاؼ إلى أعداد الفقراء )يتو 
لالقتراض مف المؤسسة الدولية لمتنمية التابعة لمبنؾ الدولي. وفي الوقت نفسو، مف المتوقع 
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مالييف  (32) مميونا مف الفقراء الجدد في بمداف متوسطة الدخؿ، وأف ينضـ (44) أف يكوف
 )غنايـ قائمة الفقراء المدقعيف باالقتصادات اليشة والمتأثرة بالصراعات شخص جديد إلى

،4242 ،:9). 
ا مف الطبيعي أف يكوف ألي أزمة أو وباء آثارً ا عمى ما سبؽ نجد أنو تأسيسً 

اقتصادية تدفع ثمنيا الدولة والمجتمع ككؿ بقطاعيو العاـ والخاص، سواء مف حيث اإلقفاؿ 
غير أف جائحة فيروس كورونا  ،اإلنتاج إلى ضعؼ النمو االقتصاديالقسري وانخفاض معدؿ 

 سيما شركات الطيرافأوليا وسائؿ النقؿ والمدمرة عمى قطاعات اقتصادية عديدة  اآثارً  اكاف لي
لغاء الرحالت الجويةلتي خسرت أمواالً  طائمة جراء اإل، ا ، وما لحقتو بالضرر عمى  قفاؿ وا 
لحاؽ الضرر الجسيـ بكؿ ما يتعمؽ بو مف قطاعات إ. وأيضًا اع السياحي ككؿ عالمياً القط

  في مختمؼ البمداف العالـ التي تعرضت إلى ىذه الجائحة الصحية. ثمًنا باىًظامختمفة دفع 
ا منذ بداية ىذا الوباء أكثرمف الدوؿ ا واضحً وقد شيدت البمداف النامية تراجعً 

، بؿ تستورد معظـ  لنفسيا حاجاتيا المتقدمة ، لكوف معظميا دوؿ مستيمكة وال تنتج
الدولية توقفت وانقطعت  ةفالتجار  ، مشكمة في ذاتو يعدوىذا  .متطمباتيا وتعتمد عمى غيرىا

، فال بد مف  ، والجميع في مأزؽ مف أمرىـ مع استمرار الجائحة ، والسبؿ مسدودة إلى حد ما
ثـ التخطيط لمستقبؿ ما بعد  ، مف المأزؽ والوقاية الدائمة منياالبحث عف طرؽ النجاح 

 . (67، 4242)إماـ، ;3كوفيد ة والكارثة التي خمفتياالجائح
 :يجابية منياقتصادية االاال اآلثاركاف لجائحة كورونا بعض خر وعمى الجانب اآل

 مع فرض التغيير، والدفع اإللكتروني والثقة باألداء التقني ، زيادة الثقة في قطاع التكنولوجيا 
سموكيات المستيمؾ والتخمي عف العادات التقميدية القديمة، وخمؽ توجيات جديدة في  عمى

، مما سيؤدي إلى اندثار الكثير مف الوظائؼ، في عالـ سيكوف  الميف والتخمي عف بعضيا
ت وفي ظؿ كؿ ىذه التغيرا، ف بعد متب لصالح التوجو بقوة نحو العمؿ ا مف المكامتحررً 

سوؼ يظير توجو ، باإلضافة إلى أنو  التجارة اإللكترونيةلي تفعيؿ دور إستظير حاجة ماسة 
، ، ستعمؿ عمى توفير الطاقة  عالمي نحو ظيور بنية تحتية إنتاجية عالية التشغيؿ اآللي

مف وبالتالي تخفيض كمفة المنتج وتحسيف جودتو. ومف خالؿ الحفاظ عمى صحة اإلنساف 
، سيستمر  تقميؿ مدة البقاء في المصانع في حاؿ تعرض العالـ ألي وباء آخر محتمؿ خالؿ
 .(::-9:،4242، )غنايـضرب االقتصاد مجددا مف دوف توقؼ مما سيحوؿ دوف العمؿ
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 دتناعية واليفصية:التداعيات اال -3

في اتساع الطبقة المتوسطة مف ذوي قبؿ األزمة ساىـ االنفتاح عمى التعميـ لقد 
أتاح لقطاع واسع مف  مما،  الدخؿ المحدود والتي نشأت نتيجة طبيعية لتكافؤ فرص التعميـ

، فكاف منيـ المعمميف  فرص عمؿ جيدة في المجاالت المينية الحصوؿ عمىأبناء المجتمع 
، وحصؿ الكثير منيـ عمى فرص أتاحت ليـ تحقيؽ معدالت عالية مف  والميندسيف واألطباء

، مما أتاح  والذي مكنيـ مف العمؿ عف ُبعد نترنتاإل االتصاالت الحديثة و  واستخداـ،  الدخؿ
ليـ حتى خالؿ األزمة الحصوؿ عمى دخؿ مناسب يستطيعوف عف طريقو كسب عيش كريـ 

مف فقداف  وبسبب األزمة عانى الكثيروفإال أنو في المقابؿ  .والحصوؿ عمى احتياجاتيـ
، أو ألنيـ  ألنيـ إما أقؿ قدرة عمى العمؿ مف المنزؿ،  الوظائؼ وزيادة األعباء العائمية
، تمؾ الوظائؼ األكثر ُعرضة لمخطر مف قطاعات ىامشية يعمموف في قطاعات خدمية أو 

ىناؾ  ، وبالتالي فإف العمؿ عف ُبعد لي فرصإوف يفتقر  فيـ،  االتصاؿ بالفيروس التاجي
توفير  عمىآباءىـ  لعدـ قدرة،  المنزؿتعميمًا مكافئًا مف عمى أطفاليـ  يحصؿاحتماؿ أف ال 

السرعة الذي عالي  اإلنترنت، أو الفتقارىـ الوصوؿ إلى  احتياجاتيـ مف األجيزة التعميمية
فى  عدـ المساواة وة بيف الطبقات ،الفج مما يترتب عميو زيادة،  ف ُبعدميتيح التعميـ الجيد 

  .الحصوؿ عمى فرص متكافئة لمتعميـ
الدوؿ إلى  معظـانتشار الوباء لجوء  الناتجة عفأيضا جتماعية ومف التداعيات اال

عدد مف اإلجراءات التي تحد مف التباعد االجتماعي واالختالط محاولة لمحد مف االنتشار 
وترتب  .، سواء بالنسبة للصحاء أو المرضي أو المشتبو في حمميـ لمفيروس الواسع لموباء

،  ، والكبت كثيرة في تبادؿ الزيارات وصمة األرحاـجتماعى مشكالت عمى ىذا التباعد اال
أشار المدير العاـ لمنظمة الصحة العالمية  ،كما والضيؽ، والعديد مف المشكالت االجتماعية

في مؤتمر Tedros Adhanom Ghebreyesus الدكتور تيدروس أدىانـو غيبريسوس
 "العنؼ األسري"د حاالت صحفي: إف المنظمة تمقت تقارير مف عدة دوؿ وحكومات تؤكد تزاي

  (4242، لطفى ) مع استمرار بقاء جميع األشخاص في المنازؿ منذ تفشي فيروس كورونا
  العديد مف الدراسات في مجاؿ عمـ النفس هترتب عمى ىذه اإلجراءات كما تؤكدو 

قد أوضح الباحثوف في ىذا المجاؿ أف ، ف تحديات صحية وعقمية غير متوقعة وواسعة النطاؽ
،  العديد مف األفراد المعزوليف عانوا مف مشكالت صحية وعقمية عمى المدى القصير والطويؿ
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)مركز  وحتى إمكانية تعاطي المخدرات، اإلجياد واألرؽ واالكتئاب واإلرىاؽ العاطفي  مثؿ
 . (4242جونز ىوبكنز أرامكو الطبي، 

األزمة الراىنة التي في ظؿ االجتماعية  والمشكالت الكثير مف السمبياتظيرت كما 
، فقد  ، خاصة فيما يتعمؽ بالمصابيف والمرضى بفيروس كورونا المستجد يمر بيا العالـ

،  إلى وصمة يعاني منيا المصاب واألىؿ ومنيا مصر تحولت اإلصابة في الكثير مف البمداف
اب ، األمر الذي قد يدفع البعض لعدـ الذى مما انعكس بشكؿ كبير عمى الوضع االجتماعي

، خشية الشؾ بأنو مصاب بكورونا، فالعديد مف الحاالت مف مختمؼ البمداف تعرضوا  لمطبيب
، أو حتى االشتباه بو، حيث يختمؼ  لمعامالت غير إنسانية لمجرد معرفة إصابتيـ بالمرض

وىناؾ موتى ، ، فيناؾ مرضى رفضت العيادات استقباليا  ا عف مسألة الحذر المتبعةاألمر كميً 
 (.4242)لطفى، األىؿ استالميـ أيضارفض 

 التداعيات الصياشية احمللية واإلقلينية والدولية-4

ياسية داخؿ لى مشكالت سإنتشار الفيروس التاجي مف المحتمؿ أف تمتد آثار ا
لى فرض إسياسية في معظـ الدوؿ التي لجأت ، فمثاًل تـ اتخاذ إجراءات أمنية و  وخارج الدوؿ

نشرت ، بحمالت إعالمية القياـ  مف خالؿ باألجيزة األمنية والعسكريةالحجر باالستعانة 
ف ىذا ضمف أو ، أقنعت المجتمع المستيدؼ أف األمر عاجؿ و الشعور بالرعب مف الوباء 

يقوؿ ستيفف ـ. والت في مقاؿ نشره وفى ىذا الصدد عمميات اإلنقاذ السريع ليـ.  متطبات 
سوؼ و  ،ىذا الوباء سيقوي الدولة ويعزز القومية " أف ، خالؿ ذروة انتشار الوباء في أوروبا

، حيث يتطمع المواطنوف إلى الحكومات الوطنية لحمايتيـ، بينما تسعى  نشيد تراجع العولمة
: سيخمؽ فيروس كورونا قولوالدوؿ والشركات لمحد مف نقاط الضعؼ في المستقبؿ". وختـ 

 .(4242عبد العزيز، عامر،) عالًما أقؿ انفتاحًا وأقؿ ازدىارًا وأقؿ حرية
 التداعيات التعلينية -5

بآثاره المدمرة عمى كؿ جوانب الحياة في كورونا فيروس  تداعياتلقد انعكست 
أغمقت  ، فقد ا بتمؾ الكارثةبؿ كاف مف أكثر القطاعات تأثرً ، منيا  ، ولـ ينجو التعميـ العالـ

 3.5، مما أثر عمى نحو  دولة في جميع أنحاء العالـ 399والجامعات في أكثر مف  المدارس
% مف إجمالي الطالب المسجميف في المدارس 94.6، أي ما يعادؿ نحو  مميار طالب
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وقد  ، ، وفقا لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة) اليونيسكو( والجامعات في العالـ
ف نتائج الدراسات واألبحاث الطبية أمجموعة مف المبررات مف أبرزىا:  ىذا اإلغالؽوقؼ وراء 

، أشارت إلى سيولة انتقالو وانتشاره بيف البشر  والتي حددت خصائص ىذا الفيروس
، إذ يخترؽ الجسد  ف طبيعة انتشار الفيروس غير معروفةأكدت عمى أ، و  عؿالختالط والتفابا

باإلضافة إلى  ا ،، وقد ال تظير أبدً  تظير أعراضو، وينتقؿ مف جسد آلخر قبؿ أف  خفية
 برزأمف  كما أف طبيعة العممية التربوية التعميمية والتي .غياب األدوية الفعالة والمقاح 

ازدحاـ  باإلضافة إلى، حيث التفاعؿ التقميدي وجيا لوجو غيرُ محبذ،  التفاعؿ مقوماتيا
 مساعدةالصفوؼ واالستخداـ الُمتكرر لدورات المياه والتي جميعيا يمكف أف تكوف عوامؿ ُ 

 .(4242،334)الدىشاف، لنشر الفيروس ونقمو
يعد حال منطقيا لفرض التباعد االجتماعي داخؿ والجامعات إغالؽ المدارس  ومع أف

تسبب يفقد خطير، لو تأثير سمبي  قد يكوفإغالقيا لمدة طويمة  إال أف،  المجتمعات المحمية
فجوة عدـ  ، واتساعوخاصة بيف الفئات المحرومة  ، وزيادة معدالت التسرب في خسارة التعمـ

بمبدأ تكافؤ الفرص التعميمية أو اإلنصاؼ الذي ىو أساس العدالة واإلخالؿ  ،المساواة
 (9-4242،7، )مجموعة البنؾ الدولىاالجتماعية في المجتمع

، نصحت منظمة  عمى التعمـ والجامعات لمتخفيؼ مف أثر إغالؽ المدارسوكمقياس 
ف بعد لمحد مف االضطراب الذي سوؼ مضررة بضرورة المجوء إلى التعميـ اليونسكو الدوؿ المت

وقعيا اإللكتروني إلى أف التعمـ ، وأشارت عبر م يتعرض لو الطالب والعممية التعميمية ككؿ
وتأميف استمرار الخدمات األساسية ، انتشار فيروس كورونا ف بعد سوؼ يساعد في إيقاؼ م

، كما نصحت جميع مف َييتـ بالعممية التعميمية بضرورة البقاء عمى اتصاؿ  في مجاؿ التعميـ
، وكذلؾ تأميف استمرار  وتجنب وقوعيـ في العزلة، وتقديـ الدعـ النفسي ليـ  ،مع الطالب 

وتيسير التعمـ عف طريؽ توفير مواد إضافية لمقراءة ،  الدراسة بموجب المناىج الدراسية
تي ترغب في العمؿ بنظاـ طرحت وسائؿ لمساعدة المؤسسات والدوؿ الو  ، والتعميـ لمطالب

 . (4242،336، )الدىشاف ف بعدمالتعميـ 
مؤسسات التعميـ في العالـ  في مسارأزمة كورونا نقطة تحوؿ جديدة  وبذلؾ أصبحت
فُ بعد مـ في العالـ إلى المجوء لمتعميـ حيث اضطرت مؤسسات التعمي ، لمتعامؿ مع ىذه األزمة

التي فرضتيا الحكومات لمحفاظ عمى حياة الجماىير، وىذا بدوره خمؽ  ، خالؿ فترة اإلغالؽ
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ومة التعميـ العالي مف حيث ا سيدفع القائميف عمى التعميـ إلى إعادة النظر في منظواقعا جديدً 
 .فمسفتو وأىدافو ونظمو ومناىجو ووسائمو وأنشطتو

ف بعد كبديؿ مالتعميـ ومع ذلؾ، وكما أظيرت التجربة البشرية العالمية مؤخًرا، فإف 
)الدىشاف  :تحديات عديدة منيا عميـ التقميدى ما بعد كورونا ، سيواجيوو حتى مكمؿ لمتأ
 :(4242سافيدرا،  & 4242،54معوض، أحمد، &4242،345-354،

ف بعد متعميـ لى الإبات التحوؿ مف التعميـ التقميدى الواضح فى الوفاء بمتطم القصور-
وعدـ جاىزية العامميف ، والموائح والتشريعات التنظيمية ، البنية التحتية توفر  :والمتمثمة فى

، وكذلؾ افتقار العممية التعميمية في القطاع العاـ والخاص ألنشطة التعميـ  في قطاع التعميـ
ف أحمػػة االنتقالّية المفاجئة، إذ ػػذه المر ھعػػدـ االسػػتعداد الفعمي لممعّممػػيف ؿو اإللكتروني، 

ػف مػػا مػػف دعػػـ التعميػػـ ھتمكفا الوسائؿ الالزمة التي ھنسبة كبيرة مف المعّمميف لـ تكف لدی
لتي تسمح بإدارة كافية في الجانب التقني االخبرة ال وفبعض المعّمميف ال يممككما أف  ،بعػػد

،  ا عمى أكمؿ وجو، أو في صناعة المحتوى التعميمي المالئـھف بعد وتنفيذمعممّية التعّمـ 
فضو لدى ف بعد، ومف ثـّ ر مف وأولياء األمور لمبدأ التعّمـ باإلضافة إلى عدـ استعداد المتعّممي

ف بعد تحتاج مرسة أنشطة التعميـ فعممية تييئتيـ وتدريبيـ عمى مما ـ وعدـ تقّبمو ،ھبعض
لي إعداد وتييئة لممناخات والتشريعات إف بعد يحتاج م، كما أف التعميـ  لى وقت كبيرإ

،  ، حتى تكوف عممية قائمة عمى خطوات ومراحؿ قابمة لمتطبيؽ ليكوف النجاح حميفيا القائمة
وباإلضافة إلى ىذا كمو قمة أعداد المعمميف الذيف يمتمكوف الميارات الكافية لتقديـ المادة 

مما  ، ستفادة منيا بصورة ٌمرضيةنولوجيا ومساعدة التالميذ عمى االالعممية عبر ىذه التك
 يتطمب مف مؤسسات إعداد المعمـ مراجعة محتواىا التربوي والتدريبي بجدية.

ف بعد ، حيث مخذ بنظاـ التعميـ ا فى حاؿ األا وتحديً ا غائبً التفاعمية في التعميـ بعدً  تعدكما  -
أىـ عيوب ىذا األسموب في  يعديرى البعض أف االفتقار لمنواحي الواقعية في عممية التعميـ 

، باإلضافة إلى  ، الذي يحتاج في بعض األحياف لممسات إنسانية بيف المعمـ والمتعمـ التعميـ
حيث أف نظـ التعميـ في معظـ ، جمود نظـ التعميـ وضعؼ تقبميا لكؿ جديد بسيولة ويسر

جامدة بشكؿ كبير، وتعاني عدة مشاكؿ منيا التركيز عمى الشيادات أكثر مف  الدوؿ العربية
الميارات ، والحرص الزائد عمى االنضباط ، بما يؤدي إلى التحفيظ والتعمـ السمبي مف طرؼ 

 .اركة فعالة مف جانب الطالبوف مشالمعمـ د
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سوؼ يزيد مف حدة عدـ  نترنتاإل ا أف التحوؿ إلى التعميـ عبر ومف التحديات أيضً  -
ف التعميـ نتقاؿ المفاجئ مفيناؾ مخاوؼ دولية مف اال  ، المساواة وتكافوء الفرص التعميمية

نظاميا ، وخاصة في المجتمعات التي تعاني مف ىشاشة  ف بعدمالتقميدي إلى التعميـ 
ف بعد في ظؿ ىذه الجائحة: زيادة موؼ التي قد تبرز سمبيات التعميـ المخامف و  ،التعميمي

الفجوة االجتماعية واالقتصادية بيف المتعمميف؛ فافتراض أف كؿ طالب لديو التكنولوجيا الالزمة 
إذ ال يمتمؾ كؿ منزؿ  ، ف بعد يفتقد لمعدالةمحفيز والدعـ لممشاركة في التعمـ والوقت والت

، كما أف التعمـ المنزلي في حد ذاتو قد يكوف  أجيزة كمبيوتر متطورة أو إنترنت عالي السرعة
مصدر ضغط لمعائالت والمتعمميف، مف حيث الضغط لتحمؿ مسؤوليات جديدة في ظؿ موارد 

استخداـ ، مع ضعؼ قدرة أولياء األمور عمى المشاركة في تعميـ أبنائيـ مف خالؿ  محدودة
عدادً  ا مسبًقا ألولياء األمور، بؿ أف الطالب نفسو لـ ىذه االستراتيجية التي تحتاج تدريبا وا 

يعتد عمى استخداـ ىذا النوع مف التعميـ الذي يتطمب منو انضباطًا ذاتيًا، وخاصة في ظؿ عدـ 
اـ، ويزداد تقديـ برامج توجييية ودورات تدريبية إلعداد الطالب قبؿ البدء بتطبيؽ ىذا النظ

، إذ لـ يتـ بعد توفير  األمر سوءا بالنسبة للطفاؿ الذيف يعانوف مشاكؿ في النظر أو السمع
سيتسبب التحوؿ نحو التعميـ عبر  كما، ف بعدميتيح ليـ االستفادة مف التعميـ  حؿ تقني

في زيادة عدـ المساواة في الوصوؿ إلى التعميـ بيف التالميذ في ظؿ تبايف واقع  نترنتاإل 
لكؿ دولة ، إضافة إلى إمكانية امتالؾ حواسب شخصية  نترنتاإل انتشار وسرعة شبكة 

، وىو ما سيتسبب فى زيادة حدة الفجوة الرقمية وانعداـ المساواة في إمكانات  وىواتؼ ذكية
> فقط مف سكاف العالـ يستخدموف 82عياتيا.  فإذا عممنا أف حوالي وتدا نترنتاإل االتصاؿ ب

وا عمى التعميـ ، فيذا معناه أف ىناؾ عدد ليس بالقميؿ مف الدارسيف لف يحصم نترنتاإل 
و سوؼ يكوف تعميميـ أقؿ كفاءة. كما أنو مف الواضح أف المشكمة ستكوف أكبر أالمناسب 

األسر قميمة الموارد والتي ال تتمكف مف توفير األجيزة ُعمقًا في الدوؿ محدودة اإلمكانات أو 
مداف في كؿ ب نترنتاإل لي إا لـ تنخفض تكاليؼ وجودة الوصوؿ لذلؾ إذ ،الرقمية لمطالب

ف لـ تنخفض أسعار األجيزة الرقمية في البمداف الفقيرةالعالـ، و  ، فسوؼ يخسر الكثير حؽ  ا 
مساواة ال، وبالتالي ستزداد الفجوة في ال ميـ، وسوؼ تتفاقـ الفجوة في جودة التع التعميـ

وىذه الفجوة سوؼ تزيد أكثر إذا تـ اعتماد التقنيات الحديثة في  ،االجتماعية واالقتصادية
 .التعميـ
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فقد ألغت العديد مف الدوؿ  ومف ضمف التحديات أيضا تحدى التقويـ واالمتحانات: -
ومددت تعميؽ األنشطة التعميمية عمى الصعيد المحمي ، ، النيائية في الجامعات  متحاناتاأل

متحانات الشخصية بورقة بحثية األعمى لمجامعات االستعاضة عف االقرر المجمس  ففى مصر
ى ، حيث يتجو األساتذة إل ةخاصة فى السنوات غير النيائي نترنتاإل متحانات عبر ا  أو 

، والتى كاف متحانات الشفوية واألوراؽ البحثية لتقييـ الطالب استخداـ المشاريع المشتركة واال
تـ بطريقة صحيحة، والتأكد أف مف أدى متطمبات يعيبيا وضع ضوابط صارمة لضماف أف ت

 نترنتاإل أف شبكة  باإلضافة إلىتمؾ االمتحانات ىو الطالب نفسو وليس أي شخص آخر، 
تكتظ بالبحوث واألوراؽ الجاىزة "لمنسخ والمصؽ" وىي بأعداد ال حدود ليا وتشكؿ نسبة كبيرة 

، وعمى ىذا األساس يستطيع الطالب الغش وانتحاؿ  مف المواد المنشورة عمى الشبكة بأسرىا
بحيث تبدو سميمة مف الناحية األكاديمية تماًما كأي بحث يتـ إعداده  نترنتاإل بحوثيـ مف 

تقييـ الجوانب العممية والشفوية فى المقررات وتقييـ الميارات الخاصة بيا  ويعد ،مانةبكؿ أ
خطر التحديات التى تواجو التقييـ عف بعد ، فبالرغـ مف التطور الواضح فى التقييـ أ مف

 فأال إلكترونية وبنوؾ االسئمة ، انات اإل ووجود برمجيات عديدة تتعمؽ باالمتح ،االلكترونى 
، وىو ما دعا الكثير  مؤسسات التعميـ العالىا يواجو تحديً  تقييـ الجانب العممى الزاؿ يشكؿ

فى تحسف الظروؼ فى  مالً ألى نياية العاـ الدراسى إلى تاجيؿ تقويـ ىذا الجانب إ منيا
 .مواجية تمؾ الجائحة

كوف ؛  ؿ في كثير مف الجامعاتغير مقبو يعدف بعد مأف التعميـ يتضح مما سبؽ 
ستعداد الثقافي والتقني ، وتوفير قنوات اج إلى الكثير مف اإلوتحت، ة تقميدي رالفكرة غي

إضافة إلى عدـ وجود  إلكترونية لمتواصؿ بيف الطالب وأعضاء ىيئة التدريس، اتومنص
نظمة متخصصة لالختبارات يتناسب مع ، وأ رقمي متكامؿ لممواد الدراسية والمناىج وىمحت
 ةمف ىذه التحديات والتحفظات مف قبؿ بعض أطراؼ العممي، وبالرغـ  التعميـمف  النمط ذاى
 جاءت الجائحة لكي تفرض الحاجة إلى ذلؾ األسموب وتدفع باتجاىود ، فق لتعميميةا

عبر  ، وسنتناوؿ فى الجزء الميدانى كيؼ تعاممت جامعة الفيـو متجاوزة كؿ تمؾ التحديات
 أزمة فيروس كورونا المستجد. التي أفرزتيا مع تمؾ التحديات سياستيا التعميمية

 الدراشة امليداىية احملور الرابع:
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الشعور الذي سيطر  SARS-CoV2لقد بددت جائحة فيروس كورونا المستجد 
كما أشار -لفترة طويمة بالعيش في عالـ آمف ومستقر ، إذ اتضح  اإلنسانيةعمي المجتمعات 

عمي عقب بيف  رأًساأف أمور حياتنا قد تنقمب  -معظـ عمماء االجتماع والسياسة واالقتصاد 
ليمة وضحاىا ، بؿ أنو قد يتبدؿ كؿ شيء ويتغير في لحظات معدودة ليس فقط عمي مستوي 

وتشغيميا. وىذا بالفعؿ ما حدث  إدارتياوفمسفة ؛ بؿ في تنظيـ المؤسسات  األشخاصحياة 
مع المؤسسات التعميمية بكافة أشكاليا. فالجامعات تأثرت بشكؿ كبير في نظـ تعميميا وأنظمة 

تدابير لضماف تعميـ جيد لمطالب وقت  اتخاذتشغيميا. وتعاممت بشكؿ مقبوؿ مع الجائحة عبر 
  ترة.األزمة ضمف سياسات التعميـ المطبقة في تمؾ الف

،  استمارة المقابمة( 4) ممحؽ رقـ عمي عينة الدراسةت مقابالومف خالؿ تطبيؽ ال
أظير التحميؿ مجموعة مف القضايا التعميمية الممحة والتي ظيرت عمي سطح الواقع التعميمي 

سة التعميمية مع ىذه وقت أزمة جائحة فيروس كورونا بجامعة الفيـو ، وكيؼ تعاممت السيا
: ىذه القضايا األربعة ىي  ،شكاليات التي ىددت تعميـ الطالب في خضـ األزمةالقضايا واإل

ريب : إعداد وتدوالذي يشمؿ عدة محاور فرعية وىي ف بعدموالتعميـ  اإللكترونيالتعميـ 
ف مية التكنولوجية الالزمة لمتعميـ ف بعد ، توفير البنية التحتمأعضاء ىيئة التدريس لمتعميـ 

بعد ، توفير المادة العممية لممقررات الدراسية لمطالب ، وطرؽ التقويـ واالمتحانات في ظؿ 
 نظاـ التعميـ الجديد. 

ويمثؿ التمويؿ القضية الثانية والتي تعد أحد أبرز القضايا المحورية في السياسة 
لية اادر الما الجامعة نحو توفير المصالتعميمية بما تشممو مف استراتجيات وآليات اتخذتي

ة ، أما إعداد الطالب وتأىيميـ لسوؽ العمؿ وقت األزمة فيمثؿ القضية الثالث ،لتجاوز األزمة
 ستيعاب والقبوؿ لمطالب الجدد الراغبيف في االلتحاؽ بالجامعاتوتتمثؿ القضية الرابعة في اال

 . ثناء الجائحةأ
 ً بعد:موالتعليه  اإلللرتوىيقضية التعليه -1

أصبحت الجامعات تعتمد بشكؿ متزايد عمي التقنيات الجديدة والتطبيقات الرقمية 
الحديثة حتى يستمر تعميـ الطالب دوف انقطاع في ظؿ جائحة فيروس كورونا المستجد 

SARS-CoV2  عمى الفور تحديات التحوؿ إلى  مؤسسات التعميـ العالي ستوعبتا، و
كّرس أعضاء ىيئة  4242/;423التعمـ اإللكتروني ، ففي منتصؼ الفصؿ الدراسي 
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التدريس واإلدارييف عمى حد سواء أنفسيـ ألداء ىذه الميمة الشاقة حتي أصبحت العديد مف 
ية ، ومف ثـ تعد قض مؤسسات التعميـ العالي في طور التكويف مؤسسات تعميـ إلكترونية

ف بعد مف أبرز قضايا السياسة التعميمية التي تـ طرحيا أثناء موالتعميـ  اإللكترونيالتعميـ 
ة تبني صيًغا متطورة مف التعميـ حيث أصبح لزاًما عمي المؤسسات التعميمي ،جائحة كورونا

 لسد الفجوة في تعميـ الطالب في ىذه الظروؼ الحرجة.  اإللكترونيف بعد والتعميـ م
ذلؾ النمط مف التعميـ الذي يعتمد عمي الوسائؿ يعرؼ بأنو  اإللكترونيـ والتعمي

 ،ستقباؿ المعمومات والتفاعؿ بيف الطالب وأعضاء الييئة التدريسيةاتصاؿ و لوجية في اال التكنو 
ماؿ التقنيات الحديثة كالحاسوب بأنو "عممية تمقي المعمومات باستع وىورتوف ويعرفو ىورتوف

وذلؾ لغرض التعميـ  نترنتاإل المساعد الرقمي الشخصي عمي شبكة و جيزة المحموؿ أو 
يقصد ف بعد مالتعميـ كما أف  ، ((Horton and Horton, 2003 )دارة المعرفة"ا  والتدريب و 

مؤسسة قامتو بداُل مف انتقاؿ المتعمـ إلي الإقؿ المعرفة إلي المتعمـ في موقع بو عممية ن
ميمية إلي المتعمـ عبر المعرفة والميارات والمواد التعيصاؿ إالتعميمية ، فيو مبني عمي 

ليب تقنية مختمفة حيث يكوف المتعمـ بعيًدا أو منفصاًل عف القائـ عمي العممية اوسائط وأس
التعميمية، وفي ظؿ ىذا النوع مف التعميـ تستخدـ التكنولوجيا مف أجؿ ممئ الفجوة بيف كؿ 

تفاعالت  إالف بعد ما ىو ملذا فالتعميـ  ،جيا لوجوالطرفيف بما يحاكي االتصاؿ الذي يحدث و 
،  نًيا أو مكانًيا أو كالىما مًعاتعميمية يكوف فييا المعمـ والمتعمـ منفصميف عف بعضيما زما

ف بعد باعتبارىما ي التعميـ االليكتروني والتعميـ مشارة مف قبؿ الباحثيف الوعادة ما يتـ اإل
 وتشمؿ ىذه القضية أربعة محاور فرعية ىي : ،مترادفيف لنمط تعميمي واحد

 ً بعد:موالتعليه  ياو التعليه اإلللرتوىإعداد وتدريب أعضاء ٍيئة التدريض ليظ 1-1

ا بالتحديات ألعضاء ىيئة التدريس مميئً  اعامً  4242/;423 العاـ االكاديمييمثؿ 
روس كورونا المستجد والطالب بالجامعة عمي حد سواء بسبب االضطرابات التي نتجت عف في

. لذلؾ كانت أبرز والتعميـ مف بعد اإللكترونينتقاؿ المفاجئ لنظاـ التعميـ اإل  ضمنياومف 
ىو إعداد ، ف بعد مي سارعت نحو تطبيؽ نظاـ التعميـ الت، التحديات التي واجيت الجامعات 

 اإللكترونيأعضاء الييئة التدريسية وتأىيميـ لإلطالع بالمياـ التدريسية عبر أثير الفضاء 
فيناؾ مجموعة مف الميارات والكفايات الالزمة لتطبيؽ نظاـ التدريس والتعميـ مف  ،الشبكي

كما أف تطبيؽ نظاـ التعميـ ىذا تسبقيا جيود مكثفة وسريعة في تدريب منسوبي  ،بعد
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ف بعد والبدائؿ المتاحة ومعالجة مي تقنيات تمؾ المنصات التعميمية امعات بوقت قياسي عمالج
 .في حاؿ حدوثياالمشكالت الفنية 

محاضر مجمس الجامعة  واالطالع عميومف خالؿ المقابالت مع أفراد العينة ، 
أف جامعة الفيـو تأخرت في  اتضح خطابات التطبيؽ(  6) انظر ممحؽ رقـ  ومجالس الكميات

 فمنذ انتشارلحاجة أعضاء ىيئة التدريس لمتدريب عمي نظاـ التعميـ الجديد.  االستجابة
الجائحة وانقطاع الدراسة سارعت الكميات نحو دفع أعضاء ىيئة التدريس لتقديـ المحاضرات 

ف مالتعميـ  لمختمؼ المقررات الدراسية دوف أي إعداد وتدريب سابؽ أو متزامف عمي نظاـ
نظاـ التعميـ المفتوح والذي مف تطبيؽ بعد. فعمي الرغـ مف وجود خبرة لدي جامعة الفيوـ في 

، وقياـ مركز إنتاج المقررات عمي نظاـ التعميـ مف بعد  أجزائوالمفترض انو يعتمد في بعض 
نتاج الم قررات اإلليكترونية بالجامعة بالعديد مف ورش العمؿ عف التعميـ اإللكتروني وا 

كانت ضعيفة ، ولـ يكف لدي الجامعة خطة  االستجابةإال أف ،  4238اإللكترونية منذ عاـ 
 :جراء المقابالت معيـأ أثناءواضحة لمتعامؿ مع األزمة.  فقد ذكر العديد مف أفراد العينة ذلؾ 

 ( 33ؾ احنا ماعممناش أى تدريبات خاصة بينا ككمية صيدلة ، أى ورش عمؿ أو برامج) 
. 
  واهلل فى الحقيقة ماحدش ماقدرشى لكف فيو فروؽ ، كؿ الناس استخدمت التعميـ عف بعد

حسب المتاح ، فيو ناس بتخش عالموقع ، فيو المى استخدـ جروبات الواتس لكف الكؿ 
 (.5ؾ استخدـ )

  .... ال بنعمؿ ايو كؿ ده عالواتس عمى حساباتنا الشخصية  كؿ واحد الباقة بتاعتو شغالة
ا احنا بس واشتغمنا ماقولناش ال، ومع ذلؾ ىايقاؿ أف دار عموـ كذا الكؿ اشتغؿ ال عندن

ماحدش أثر والسنادى بردوا بنعمؿ بنفس الكالـ ، اسجؿ المحاضرات عندى وببعتيا 
الميالت الطالب وفيو منسؽ عاـ بيبعت المحاضرات المى االساتذة بيعمموىا سواء عالفيس 

األساتذة شغالة عمى منصات بس ده جيد شخصى مف أو موقع الكمية، كماف فيو بعض 
 (.7ؾ بعض االشخاص مش كميـ  لكف األغمب تسجيالت وببعت عالواتس أو االميؿ )

                                                           


خصىصية المفحىصيه ) احد السلىميات االخالقية في جطبيق البحث النيفي( فله يحم ذمس اسمائهم وجم وظسا للحفاظ علي 

ع ( جشيس إلي عميد ملية ، وحسف ، وحسف )  يشيس حسف )ن( إلي  وائب زئيس جامعة االسحعاضة عه ذلل بالحسوف حيث

 )ك( جشيس إلي و ميل ملية.
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  مارس ، أحنا كنا  37أحنا اشتغمنا تعميـ عف بعد أوؿ ما أعمنت الدولة وقؼ الدراسة فى
كنا  52/6ف فى مارس بداييف أوف اليف ، قبؿ الوزير مايقوؿ اشتغموا أوف الي 52فى 

مارس بمجرد ظيور أوؿ  32أحنا شغإليف، وكنا واخديف قرارات حتى الرحمة المى قامت فى 
حالة فى االقصر سحبت الزيارات ووقفت الزيارات الميدانية كماف المى بتطمع األماكف 
االثرية حفاًظا عمى الطالب ، المجالس بدأت تنعقد أوف اليف ، عممنا امتحانات تجريبية 

 (.;ع رونية تحسًبا أف الدولة تقوؿ اعمموا امتحانات الكترونية )الكت
 هة التدريسية السمة البارزة في ىذاالجتياد الفردي مف قبؿ أعضاء الييئلقد كاف 

 زمة إلينعزلة ، حيث اضطرتيا األ فقد كانت قطاعات الجامعة تعمؿ في شكؿ جزر م ،المرحمة
ريس ، حيث كاف اليدؼ التطوعية ألعضاء ىيئة التدصية والجيود ختدعيـ المبادرات الش

، لذا جاء تدارؾ األزمة عبر سياسات وقتية  كماؿ العاـ الدراسي بأي طريقةااالساسي ىو 
ودعا ىذا التضارب في القرارات  ،متضاربة ىو الخاصية المميزة ليذه المرحمة وأحياًنامتغيرة 

يعنى انت سيادتؾ السياسة التعميمية البعض إلي نقد السياسة التعميمية لمجامعة بقولو:"
التعميمية بتاعة الجامعة أو الوزارة ما حققتشى المرغوب ألف الظروؼ كانت أقوى منيا ظروؼ 

وبالفعؿ كانت ، (9 عمف ىنا وىنا ده احنا لمسناه واحنا بندرس حصؿ نفس االشكإليات" )
وىذا حذا بأحد ، زمة أو تطبيؽ التعميـ مف بعد ير مستعدة عمي االطالؽ إلدارة األ الجامعة غ

القيادات أف ذكر ذلؾ "إف احنا  غصب عننا الـز نطبؽ ، بس ىؿ الجامعة كانت مستعدة وال 
 (.38ؾ مش مستعدة ال ماكانتشى مستعدة" ) 

عداد أعضاء ىيئة التدريس  لقد استوعبت الجامعة بمختمؼ  كمياتيا ضرورة تدريب وا 
ف بعد بشكؿ متأخر. ففي بداية األزمة تركت الجامعة والكميات موالتعميـ  اإللكترونيلمتعميـ 

المواجية ألعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ تقديـ المواد لمطالب وتدريسيا بشكؿ أقرب إلي 
لذلؾ كانت  ،ف بعد في تنظيمو وفمسفتومظيـ ، وأبعد ما يكوف عف التعميـ العشوائية وعدـ التن

المبادرات شخصية مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس نحو ابتكار حموؿ سريعة لتعميـ الطالب 
ف بعد، فاستخدـ أعضاء ىيئة التدريس موات ووفؽ درايتيـ بنظاـ التعميـ وفؽ المتاح مف األد

 Socialممية بالجامعة مواقع التواصؿ االجتماعي بمختمؼ الكميات النظرية والع
Networking كالفيس بوؾ Facebook  والواتس آبWhats App   أو بعض المنصات

التعميمية التجارية الشبو مجانية والتي كانت محدودة بالنسبة لزمف استخداميا أو أعداد 
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المبادرات الشخصية  فجاءت ،Zoomالطالب الذيف يستطيعوف الولوج إلييا مثؿ تطبيؽ زووـ 
 تكف ىناؾفمـ  ،ألعضاء ىيئة التدريس السمة الغالبة عمي المشيد التعميمي بجامعة الفيوـ

حتياجات التدريبية أو توفير المنصات يمية مخططة وقت األزمة لتوفير األمالمح لسياسة تعم
 العينة:أفراد ، وىذا مايؤكده  التعميمية لدعـ عممية التعميـ والتعمـ وقت األزمة

  ، شفنا سرعة استجابة أعضاء ىيئة التدريس واستخداميـ لبعض المنصات التعميمية
وقدموا الدورس سواء مف خالؿ تسجيالت صوتية أو مرئية، وفيو المى اشتغؿ واتس 

 (.35 وجروبات عالفيس ) ع
  الشؾ أف التعميـ عف بعد ساىـ كثيًرا جًدا بأف عاالقؿ أف العاـ الجامعى انتيى بشكؿ

كويس ، واعتقد إف انتـ المسيف ىذا الكالـ ممكف التعمـ عف بعد مايبقاش بالشكؿ المى 
ف احنا بنستخدـ تكنولوجى ايا كاف مواقع إ ا بنقوؿ عميو  بشكؿ فعمى لكف كوفاحن

اجتماعية أو فيس أو واتس اب أو بنستخدـ المنصات بشكؿ فعمى  ده فى حد ذاتو اعتقد 
انو نقمة بشكؿ كبير جدا ، بالرغـ مف اف االزمة كانت صعبة افرزت وخمت الناس المى 

كبيرة ماكانشى ، عندى امثمة ناس   itبدا يشتغؿ   itماعندىاش تفكير فى انو يستخدـ 
 .(6 بدا يشتغؿ وعمؿ جروبات )ع  itلييا فى اؿ

  الحاجة كانت ىى الدافع االكبر الذى حث أعضاء ىيئة التدريس لمتعمـ ومحاولة لمساعدة
الطالب مف خالؿ ىذا النوع مف التعميـ االلكترونى استجابة لتداعيات طبعا ازمة كورونا) 

 (4 ع
 وف اليف كانت صدمة كبيرة بالنسبة لينا ال السنادى صدمة تاجيؿ الدراسة وطرؽ التعميـ أ

ال فيو استجابة فيو دورات بتتعمؿ عدد المتقدميف كبير جدا ال انت خالص بقيت تحت 
 (.37 االمر الواقع )ع

حيث  4242/;423ظؿ ىذا الوضع طيمة المدة المتبقية مف الفصؿ الدراسي الثاني 
تشير إلي تدريب أعضاء ىيئة التدريس أو  لـ تشمؿ السياسة التعميمية أي قرارات خاصة

كاف الشغؿ الشاغؿ لمتخذي القرار بالجامعة وفي مختمؼ  ،حتي توفير المنصات التعميمية
ص لي فيما يخاجامعات وقرارات وزير التعميـ العالكميات ىو تنفيذ قرارات المجمس األعمي لم

رؽ النيائية غير عابئيف بوضع تقويـ الطالب ومصير طالب الفتحديد موعد االمتحانات وآلية 
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ف موالتعميـ  اإللكترونيأي تصورات إلعداد وتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمي أنظمة التعميـ 
 بعد. 

باإلضافة إلى ذلؾ لـ يكف جميع أعضاء ىيئة التدريس عمي درجة واحدة مف الوعي 
مع الطالب عبر ف بعد والتواصؿ الجيد ملميارات الالزمة لتطبيؽ التعميـ بضرورة تعمـ ا

ولممرة الثانية لـ تراعي السياسة التعميمية  ،الرقميةالوسائط التكنولوجية والمنصات التعميمية 
وتعمـ الميارات لمجامعة مشكمة تدني وعي أعضاء ىيئة التدريس بضرورة التطوير الذاتي 

فقد كاف ىناؾ عددا ليس بالقميؿ مف أعضاء ىيئة التدريس ليس  ،ف بعدمالالزمة لمتعميـ 
وسائؿ  –الكمبيوتر  – نترنتاإل لدييـ أي ميارات في التعامؿ مع الوسائط التكنولوجية ) 

 المنصات التعميمية(، وىذا ما أكده أفراد العينة: –التواصؿ االجتماعي 
 (.32ؾ مبيوتر )كاف فيو دكاترة كتير ماكانوش بيعرفوا يتعامموا مع الك 
 ( 39ؾ ... وعدـ استعداد أعضاء ىيئة التدريس لفكرة التعميـ عف بعد.) 
 كاف فيو نسبة مف أعضاء ىيئة التدريس عندى غير مييئة أوغير مدربة عمى  ... ىو

 (.:3ؾ التعامؿ المفاجئ مع التعميـ عف بعد)
لذا فقد سارعت بعض الكميات وبشكؿ فردي وغير مخطط لتوفير مساعدة ألعضاء 

التكنولوجية  الوسائطىيئة التدريس وخاصة الذيف لدييـ صعوبات في تقديـ المحاضرات عبر 
أعضاء ىيئة التدريس الشباب الذيف لدييـ دراية كافية بالتعامؿ مع  إشراؾ، وذلؾ مف خالؿ 

سنا والذيف  األكبرالتكنولوجية في المقررات الدراسية مع األساتذة  أنظمة الكمبيوتر والوسائط
نترنت أو ليس لدييـ الرغبة في ذلؾ. ليس لدييـ الميارات الكافية لمتعامؿ مع الكمبيوتر واإل 

لتسيير الموقؼ التعميمي ، فيى ليست نابعة مف خطة تعميمية مدرجة  اإلجراءاتوجاءت تمؾ 
ولكنيا كانت قرارات وقتية وتفكير لحظي في الموقؼ، وىذا  عمي أجندة مجالس الكميات ،

 : يتضح مما ذكره أفراد العينة
  ال المى ماكانشى بيعرؼ لو فيو اساتذتنا كبار السف المى ماليومشى تعامؿ مع الكمبيوتر كاف

الييئة المعاونة بتتعاوف معاىـ ىو كاف بيحط المحاضرات ىـ بقى يقوموا برفع المحاضرات 
لمطمبة يقوموا بالجزء الفنى بالكمبيوتر ىو كاف عميو المحتوى العممى والييئة المعاونة بتقوـ 

 (.3ع لباقى) با
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  ال خالص بالنسبة لكبار السف المى ما يكونشى عندىـ القدرة انيـ يتعامموا مع الكمبيوتر عندنا
المقررات اكتر مف واحد بيدرس .....، فيو ناس السنادى قالت انا ىدى فيس تو فيس وناس 

 (.37ع قالت أوف اليف ) 
 لية اال وىى اى اميا بنقطة ذكاء ع، الحتة دى دخمنطبعا الف االنساف عدو ما يجيؿ وما يكره

دكتور مايفيمشى فى موضوع الكمبيوتر وما الى ذلؾ واخد بالؾ خمينا شاب مف الشباب الواعدة 
تواصموا معاه يا دكتور الخطوات كذا وكذا افتح الشاشة اعمؿ كذا لوانت عأوز حاجة  مف عنيا 

ت ىو واستاذه يوميا يمتقوا عميو االتنيف تميفونى اىو والواتس اىو وخمينا الشاب ده عمؿ ساي
انا قمت المى يقدر يشيؿ يا جماعة يشيؿ والشباب جـ متطوعيف قالوا يا دكتور احنا حبا فيؾ 

حبا فيا ، وماذا فعمت بعد ذلؾ جيت فى مجمس مف مجالس  عشاف حضرتؾ بتحبنا وبتحترمنا
 (9ع الكمية وكرمت كؿ ىؤالء )

 يئة التدريس وتوضيح الكيفية التى يمكف بيا اجراء طمبنا مف متخصصيف التواصؿ مع أعضاء ى
مثؿ ىذه العروض المرئية أو السمعية لممتبقى مف المقررات، ولكف مف لـ يتعمـ مف خالؿ ىذه 
الشروحات والتوضيحات اضطر لالعتماد عمى ذاتو فى استيضاح الكيفية التى يمكف لو بيا 

الجيد ، وبالتالى فكاف ىناؾ جزء ارشادى التغمب عمى الصعوبات أو العثرات اماـ انجاز ىذا 
 (.4 توجييى توعوى قبؿ ادارة الكمية )ع
بدأت الجامعة تمتفت إلي ضرورة تدريب  4242/4243وفي بداية العاـ الجامعي 

أعضاء ىيئة التدريس عمي استخداـ المنصات التعميمية والتدريب عمي ميارات التواصؿ مع 
دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس لكنيا في جانب  الطالب أوف اليف ، فبدأت في تنظيـ

شديدة في اإلعداد والتنظيـ ، وعدـ إلزاـ جميع أعضاء ىيئة المركزية منيا تميزت بال كبير
التدريس بمختمؼ الكميات بالحضور. ومف خالؿ مراجعة محتوي تمؾ الدورات التدريبية تبيف 

التخصصات مما يمثؿ ضعًفا شديًدا في ىذا  أنيا ذات نمط واحد موجو لمختمؼ الكميات وكافة
قدًرا أكبر مف استخداـ  وحيث أف تدريب أعضاء ىيئة التدريس بالكميات العممية يمزم ،النيج

جراء التجارب العممية عبر المعامؿ الخائمية عنو في  الجرافيكس في شرح المحاضرات وا 
 مة:وىذا ما أدلى بو بعض أفراد عينة المقاب الكميات النظرية ،

  ىو المفروض كاف عميد كؿ كمية يرشح أعضاء لكف مايسيبياش مفتوحة فمكانشى
بيجى حد، فيو أعضاء ىيئة تدريس استخدموا واتس فبقوؿ الى حد ما كويس ، ىو 

 (6 %. )ع47طبعا مش ىايؤدى الغرض لكف احنا بنمعب عمى 
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 اف حد ىى الجامعة كانت عممت بعض الحاجات وبعتت بعض الحاجات دى طبعا لو ك
 (.3 محتاجيا كنا بنقوؿ لكف االغمبية ما احتاجشى الكالـ ده )ع

 ( ؾ الجامعة الصراحة عممت دورات تدريبية عمى الميكروسوفت:.) 
  ما انا ىاقولؾ البد مف تكثيؼ الدورات واعداد نشىء جيد قبؿ تطبيؽ التعميـ عف بعد انا

ما انت انا ما  امتحف ال يا باشا ما اخمييومشى مف الدار لمنار واديمو الالب واقولو اقعد
عممتى تدريب جيد اذا كاف استاذ الجامعة  اعددتوش االعداد الجيد ال عممتى منصة ال

نفسو مش مييا ، ال انا الـز اعمؿ تدريب للعضاء والموظفيف والطمبة وبعد ذلؾ ابدا 
اطبؽ التعميـ االلكترونى، لالسؼ احنا عندنا فى مصر التفعيؿ فجائى اى دولة بتنجح  

ارادة قوية اختالؼ احرؼ، بتنجح بالتخطيط باالدارة فيو كممة ليا قولتياال ادارة رشيدة بال 
وال نماء بدوف انتماء اذا ماكنتش انت عندؾ عشؽ لممكاف يبقى مش ىاتعمؿ حاجة 

 (.9ع خالص) 
تنظيـ الدورات التدريبية عمي نمط واحد مف أىميتيا وفائدتيا لممجتمع  أضعؼلقد 

در الجامعي مف أعضاء ىيئة تدريس وطالب ، كذلؾ فإف أعداد تمؾ الدورات لـ تكف بالق
الكافي لعدد أعضاء ىيئة التدريس بكميات الجامعة المختمفة. وقد حاوؿ الباحثاف الوصوؿ إلي 
العدد الفعمي ألعضاء ىيئة التدريس الذيف حضروا الدورات التدريبية ولكنيما لـ يستطعا 
الوصوؿ إلي األرقاـ الحقيقية لممتدربيف. وىذا يوضح مدي القصور في عممية اإلعداد 

قمة عدد الدورات مقارنة بأعداد أعضاء ىيئة التدريس في كميات الجامعة المختمفة. والتنظيـ و 
% أي 47نمعب عمي نسبة  أنناحد أبرز القيادات في الجامعة مف أوىذا واضح عمي لساف 

لتييئة  التدريبيةىيئة التدريس مما يدلؿ بشكؿ قاطع قصور توفير الدورات  أعدادتدريب ربع 
مع دراسة سيماكوفا  النتائجلنظاـ التعميـ الجديد. وتتوافؽ ىذه أعضاء ىيئة التدريس 

والتي شددت عمي ضرورة توفير تدريب  and Stukalo Simakhovaوستوكالو 
المحاضريف وأعضاء ىيئة التدريس كافة وخصوًصا مف ليس لدييـ أي خمفية تربوية 

 .وبيداغوجية
األكاديمي الحالي لتطوير استخداـ مطمع العاـ مع لكف وعمي الرغـ مف سعي الجامعة 

ف بعد والتعميـ اليجيف إال أف ىناؾ مقاومة مف قبؿ مء ىيئة التدريس والطالب لمتعميـ أعضا
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ف بعد في بعض الكميات وخاصة العممية ، مىيئة التدريس لنظاـ التدريس  العديد مف أعضاء
 فقد ذكر أفراد العينة بيذا الشأف مايمى: 

 حؿ ازمة كبيرة جدا بعد ما الجامعة  اتقفمت فكاف البديؿ المحاضرات  التعميـ عف بعد طبعا
االلكترونية ، لكف احنا كدار عمـو مش قادريف نفعؿ النظاـ االلكترونى كما يجب الف 
النظاـ االلكترونى عشاف افعمو الـز أوال يكوف عندى برنامج قابؿ لمشاركة كؿ الطالب 

طالب صعب تجميعيـ عمى منصة  722أو  622فيو ، وانا عندى مثال فى الدفعة 
ؾ واحدة أو مكاف واحد وده مش متوفر ، زائد اف عمى مستوى الكمية مفيياش نت ) 

7.) 
 (.8 )ع مفيش استجابة اف حتى لو فعمنا البرامج 
  كاف فيو بعض أعضاء ىيئة التدريس ماكانشى عندىـ القدرة الكافية عمى التأقمـ مع

الذيف تجأوزوا سف اؿ ػالستيف  فمبيتعامموش مع النت،  فكرة التعميـ عف بعد، وخصوصا
سنة بيتعمـ عمى ورؽ وبيمتحف فى ورؽ  ;3كماف مينفعش طالب جامعى عنده مثال 

 (.:ؾ ومرة واحدة أقولو أنا ىسمعؾ الشرح أوف اليف وامتحنؾ أوف اليف )
  المعمؿ ، اما واف الكمية عممية فيناؾ تجارب الغنى عنيا اف تكوف فيس تو فيس  داخؿ

فالتعمـ عف بعد قد يفيد فى المواد النظرية وبعض المواد النظرية ايضا يكوف احيانا 
يكوف التعمـ عف بعد قاصر اف يشبع كؿ االتجاىات والرغبات والميوؿ لدى الطالب 
ويحقؽ االىداؼ المرجوة مف الكورس ، فعمى سبيؿ المثالؿ لو قمنا كيمياء عضوية 

ذلؾ الى حد ما فيو حاجات ينفع ادرسيا عف بعد وفيو مواد فى  وكيمياء الحمقات وما الى
الكيمياء ماينفعشى تدريسيا عف بعد حتى حتى الجزء النظرى اما الجزء العممى فال 
محالة يجب تدريسيا جوة المعمؿ ىو اسمو جزء عممى، اما التجارب التى تحاكى داخؿ 

فيناؾ شبو لكف التماثؿ ، التماثؿ المعمؿ التعدو عف كونيا محاكاة كالذى يتشبو باالصؿ 
 (.9ع غير موجود) 

ف بعد لـ تكف مقنعة بنسبة كبيرة لمعديد مالتعميـ تطبيؽ يتضح مما سبؽ أف فمسفة 
مف أعضاء ىيئة التدريس خصوًصا مع التدريس ألعداد كبيرة مف الطالب ، وعدـ توافر 

طبيعة المواد العممية والتي تتطمب المنصات التعميمية التي تستوعب تمؾ األعداد ، إضافة إلي 
كؿ تمؾ العوامؿ ساىمت في  ،المشاركة الفاعمة مف قبؿ الطالب في تنفيذ التجارب العممية
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ف بعد واصبحوا ملموقؼ سمبي تجاه عممية التعميـ  تبني العديد مف أعضاء ىيئة التدريس
إلي أف تركوا الييئة يمثموف حجر عثرة أماـ تطبيؽ ىذا النمط مف التعميـ ، بؿ زاد األمر 

المعاونة تقـو بالتدريس بدال منيـ. أما عف موقؼ الجامعة فمـ تراعي ىذا حتي اآلف ، ولـ 
بيذا النمط  قناعةتعي ىذا الرفض الضمني مف أعضاء الييئة التدريسية والذي ينـ عف عدـ 

والتي Al lily et al (2020) وىذه النتائج تتوافؽ مع دراسة العميمي وآخروف  ،التعميمي
عتبارات قد ف بعد المئة التدريس عارضوا فكرة التعميـ أكدت أف ىناؾ العديد مف أعضاء ىي

 يديولوجية.ا  وؿ فمسفية و تكوف في المقاـ األ 
وبيذا فقد كشفت الجائحة عف عجز وخمؿ في البنية المينية لدي أعضاء ىيئة 

، يـ بوسائؿ جديدة لمتعميـ والتعمـيمانإولئؾ المقاوميف لمتغيير لعدـ أاصة التدريس بالجامعة خ
وعدـ جاىزيتيـ لنظاـ التعميـ الجديد والتفاعؿ مع المنيجيات المفروضة مف قبؿ إدارة 

لكف مع ضغط األزمة وطوؿ امتدادىا الزمني اضطرت تمؾ الفئات إلي التعامؿ بحذر  ،الجامعة
 مع المتغيرات الجديدة .

 التعليه اجلديدتوفري البيية التليولودية الداعنة ليظاو  1-2

أثناء جائحة فيروس كورونا  اإللكترونيف بعد والتعميـ مإف التسميـ بأىمية التعميـ 
 وفاعمية دارات الجامعية بضرورةلـ ينبع مف إيماف راسخ لدي اإل SARS-CoV2المستجد 
صبح الخيار الوحيد لمتعمـ في ىذه الظروؼ غير أط مف التعميـ ، ولكف نظًرا ألنو ىذه النم

العادية. فقد تسببت الجائحة في كشؼ الستار عف ضعؼ البنية التحتية التكنولوجية بكميات 
ف بعد موالتعميـ  اإللكترونيطمبات التعميـ مما جعؿ مف إعادة النظر في مت، جامعة الفيـو 

لذا  ،السياسة التعميميةولويات أس أمي ر ويأتي عا جوىرًيا وىاًما داخؿ الفصوؿ االفتراضية أمرً 
سعت الجامعة بشكؿ حثيث لتدعيـ البنية التكنولوجية المتواجدة بالكميات المختمفة مف أجؿ 

 تسييؿ عممية التعميـ والتعمـ. 
تضح أف الجامعة لـ األزمة كورونا داخؿ جامعة الفيـو ومف خالؿ معايشة الباحثاف 

الب الالزمة لتطبيؽ نظاـ التعميـ عف بعد بالشكؿ المرضي لمط تدعـ البنية التكنولوجية
 نترنتاإل حيث أُدخمت تحسينات قميمة عمي خدمات  ،سواء وأعضاء ىيئة التدريس عمي حد

 4242/;423ففي وقت األزمة في منتصؼ الفصؿ الدراسي  ،وتوفير منصة تعميمية جديدة
كافة كميات الجامعة ، إضافة إلي عدـ تفعيؿ ل نترنتاإل كاف ىناؾ قصورًا كبيرًا في توفير خدمة 
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أنظمة إليكترونية لمتعميـ والتعمـ. وقد عبر أفراد العينة عف صعوبة تطبيؽ نظاـ التعميـ الجديد 
 نظرًا لضعؼ البنية التكنولوجية في الجامعة.

 تَالم البيية التشتية التليولودية 1-2-1

دارة يشير مصطمح البنية التحتية التكنولوجية إلي ال مكونات المركبة الالزمة لتشغيؿ وا 
حيث ينظر إلي البنية التحتية التكنولوجية عمي أنيا كؿ شي  ،خدمات تكنولوجيا المعمومات

يدعـ تدفؽ المعمومات والبيانات ومعالجتيا ، فيي بذلؾ اإلطار المتكامؿ الذي تعمؿ عميو 
لجامعة في شبكات المعمومات الشبكات الرقمية. وتتمثؿ البنية التحتية التكنولوجية في ا

واالتصاالت الممتدة عبر كميات الجامعة ، إضافة إلي خادـ تخزيف البيانات وخدمات البريد 
تعمؿ كافة ىذه الوحدات معا لضماف توفير كؿ  ،اإللكترونيوخدمات االتصاؿ  اإللكتروني

وخدمة  اإللكترونيساتذة بما فييا خدمة البريد مات المتعمقة بالشبكة لمطالب واألالخد
ماف كمما كانت قادرة عمي تحقيؽ البنية بالموثوقية والمرونة واأل وكمما اتسمت ىذه ،نترنتاإل 
 ىداؼ المؤسسة.أ

تضح أف السياسة التعميمية لجامعة اجراىا الباحثاف أومف خالؿ المقابالت التى  
النظاـ الجديد لمتعميـ الفيـو لـ تراعى البنية التحتية المتيالكة وتجديدىا مف أجؿ تطبيؽ 

ولـ تشر مجالس الكميات أو مجمس الجامعة إلي الصعوبات التي مف  ،والتعمـ وقت األزمة
ف موالتعميـ  اإللكترونيالمحتمؿ أف تواجو أعضاء ىيئة التدريس عند تطبيؽ نظاـ التعميـ 

 وجاءت استجابات أفراد العينة معبرة عف ذلؾ: ،بعد
  ف أىو النت والمنصات فالـز المقترح المشاكؿ المى موجودة فى التعميـ عف بعد المى

الجامعة تعمؿ منصة ، ده مقترحات زى الجامعات التانية والجامعات المى برة ، فالـز يبقى 
عندنا منصات  المنصات دى كمنا بنحمؿ عمييا فدى المشكمة عندنا فى الجامعة عمى فكرة 

 (.32ؾ )
 ة التحتية لالنترنت وبالذات فى المناطؽ الريفية ، فيو طمبة مف مناطؽ ريفية ضعؼ البني

مافيياش نت خالص حتى لو فيو نت بيبقى ضعيؼ وعدد كبير منيـ مامعاىومش 
امكانيات عشاف يشتروا باقات ،  كماف عدـ قابمية كؿ المقررات التعميمية ، وخاصة 

 (.:3ؾ العممية لتقديميا الكترونيا عف بعد ) 
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 محافظة فيو ناس وطمبة جاييف مف ارياؼ واماكف الف النت ىنا فى أحد المعوقات أ
 (.37ع برز المعوقات المى واجيتنا )أمافيياش كيربا دى الحقيقة مف  مفيياش نت ،

 مميوف جنيو بانؾ حولت كؿ البنية االساسية  47احنا السنادى عممنا بيئة تكنولوجية ب
واضفنا سرعات اضافية لمنت ، وفيو قرارات مف المجمس االعمى لمجامعات اف سرعة  iTلؿ

 (.6ع ميجا )  56ميجا ىاتبقى  :النت ىاتزيد مف 
  منيـ واحد بتاع المشروعات وواحد التعميـ  ىاتاستديو  6احنا عندنا عمى مستوى الجامعة

 (  (.6ع المفتوح ومنيـ واحد فى كمية العمـو
لحؿ ىذه المشكالت والتي زادت مف معاناة  بجدية لـ تسع الجامعةوبالرغـ مف ذلؾ 

فيناؾ العديد  ،ف بعدمبيؽ واالستفادة مف نظاـ التعميـ أعضاء ىيئة التدريس والطالب في تط
ف إكذلؾ ف ،دار العمـو وكمية الحقوؽوجية ككمية لا أي بنية تحتية تكنو مف الكميات ليس بي

عضو ىيئة تدريس  4222ألكثر مف  فقط لتسجيؿ المحاضراتربعة استديوىات توافر عدد أ
فيناؾ  ،طالب غير كاؼ لتعميـ الطالب وسد الفجوة الحادثة في تعميميـ 43222كثر مف أو 

ضعؼ واضح في توفير االستديوىات المجيزة لتسجيؿ المحاضرات ، ولـ نالحظ وجود أي 
عباس والبداني تفؽ مع نتائج دراسة وىذا ي ،محاوالت لتوفير مزيًدا منيا عبر كميات الجامعة

Al-Baadani and Abbas   البنية التكنولوجية في الجامعات وضحت أف ضعؼ أوالتي
 ف بعد . موالتعميـ  اإللكترونيثر بشكؿ كبير عمي تطبيؽ نظاـ التعميـ أ

وقد الحظ الباحثاف أف الكميات التي تـ اعتمادىا مف قبؿ الييئة القومية لضماف 
الجودة واالعتماد كانت أكثر استعداًدا لمواجية األزمة ، وذلؾ مف خالؿ توافر الحد األدني مف 
معامؿ الكمبيوتر المجيزة وخدمات الكمبيوتر وأعداد ىيئة التدريس ونظاـ المقررات المحدث ) 

طفاؿ وكمية التربية ، إضافة إلي ( كما في كمية رياض األاإللكترونيـ المقررات تفعيؿ نظا
، يوترجيزة كمبأنترنت وشاشات عرض و إسية بالمستمزمات التكنولوجية مف إمداد القاعات الدرا

مما كاف لو أثر إيجابي في مواجية األزمة بشكؿ أكثر فاعمية مف الكميات التي لـ يتـ 
 اعتمادىا. 

انتبيت وزارة التعميـ العالي إلي أىمية تطوير البنية  4242ة عاـ وفي نياي
 Blendedالتكنولوجية بالجامعات الحكومية ، وذلؾ مف أجؿ تطبيؽ أسموب التعميـ اليجيف 

Learning  مميار  :.6الوزارة مبمغ لذا خصصت  ،4242/4243 في العاـ الدراسي الجديد
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جنيو لتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات مف أجؿ تطبيؽ النظاـ الجديد في 
. كما شكؿ المجمس األعمي لمجامعات لجنة لمتابعة ف بعدمة والتدريس اإللكترونياالمتحانات 

صالح العديد ا  معات ، وىذا ما انعكس في توفير و تحديث البنية التحتية التكنولوجية بكافة الجا
عطاؿ بالبنية التحتية بجامعة الفيـو ، ولكف ليس بالشكؿ وال المستوي الذي يحقؽ مف األ

 أىداؼ التعميـ بدرجة كبيرة.
  ىرتىتاإلضعف خدمات  1-2-2

بسرعة  نترنتاإل ف بعد عمي توافر خدمة موالتعميـ  اإللكترونييعتمد نظاـ التعميـ 
بيف الطالب وأعضاء وجودة عالية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ التعميـ وضماف التواصؿ الجيد 

وتعد مشكمة ضعؼ  ،التطبيقات التكنولوجية مف خالؿلقاء المحاضرات إثناء أىيئة التدريس 
وعدـ توافره في أماكف كثيرة مف الجامعة أحد أبرز التحديات التي تواجو  نترنتاإل سرعة 

الب بشكؿ لقطاع كبير مف الط نترنتاإل لقد أثر عدـ توافر خدمة  ،تطبيؽ نظاـ التعميـ الجديد
فقد عبر العديد  ،نترنتاإل ف بعد والذي يعتمد بصورة أساسية عمي مكبير عمي نظاـ التعميـ 
 لؾ:مف أفراد العينة عف ذ

 ( ؾ تيجى عندنا لالسؼ احنا عندنا النت ضعيؼ جدا وممكف مايكونشى فيو نت اصال:). 
 مفيش نت خالص ، مف حوالى اسبوع يدوبؾ اتوصؿ نت لمكتب العميد ومكتب mis   يعنى

، الكنتروالت مافيش نت مكاتب الجودة مفيياش نت . احنا كنا زماف  انا ماعنديش نت
عندنا نت زماف المى حصؿ لما اتبنى معيد حوض النيؿ قطعوا كابالت النت، عنا وعف 
الجامعة بس الجامعة بتشتغؿ بنظاـ الباقات طبعا الجامعة تشتغؿ زى ما ىى عايزة ، لكف 

 (. 7ؾ الص ) عندنا ىنا اتوقفت االمور تماما فمفيش نت خ
  احنا عندنا مشكمة فى النت ، فيو ناس كتير ماعندىاش موبايالت اصال، انا مش باؤيده

الف الطمبة لـ يتعودوا عميو ، كما اف امكانات النت فى الجامعة كميا غير متاحة ودى 
 (.8ع مشكمة ، وبعديف دى حاجة جديدة بالنسبة لينا محتاجة وقت ) 

عبر حسابيـ  نترنتاإل ىيئة التدريس عمي توفير  عتمد أعضاءانتيجة لما سبؽ 
أرىؽ  ا مقدمة مف شركات االتصاالت( وىذاسبقً نترنت مدفوعة مإالخاص ) شراء باقات 
عتماد العديد مف أعضاء ىيئة التدريس عمي مجرد رفع المحاضرات اميزانياتيـ وكاف سبًبا في 

مباني كثيرة في الجامعة  ىناؾأف كما  ،نترنتاإل حتي ال يتـ استيالؾ باقة  PDFفي شكؿ 
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مواجية ىذا سة التعميمية بتوفير البدائؿ ل، ولـ تقـ السيا نترنتاإل والكميات غير مغطاة بخدمة 
 . القصور

أما بالنسبة لمطالب فالمشكمة قد تبدوا أكبر ، حيث تقؼ عدـ قدرة شرائح غير قميمة 
ة اإللكترونيمف الطالب المتواجديف في القري والنجوع عمي النفاذ إلي المنصات التعميمية 

نصاؼ وىذا يقودنا إلي مشكمة اإل  ،حجرة عثرة أماـ التوسع في ىذه الصيغ التعميمية الجديدة
الذي يعني عدـ قدرة مجموعات طالبية ذات مستوي اقتصادي واجتماعي ىش مف في التعميـ و 

فمتدعيـ مفيـو العدالة الرقمية  ،ف بعدميمية المقدمة عبر أنظمة التعميـ التمتع بالفرص التعم
الالزمة لموصوؿ  كاف يتوجب عمي الجامعة أف تزود أعضاء ىيئة التدريس والطالب باألدوات

 ورقمنة التعميـ في الكميات. اإللكترونيـ مع متطمبات التعميـ ءالرقمي بما يتال
 حمدودية بعض التطبيكات التليولودية 1-2-3

تأخرت جامعة الفيوـ في وضع استراتيجيات عبر سياساتيا التعميمية لتدارؾ اآلثار 
ء فقد تركت أعضا، الكارثية لجائحة فيروس كورونا المستجد عمي العممية التعميمية بالكميات

ة األثر في دو بيقات تكنولوجية كانت بالفعؿ محدىيئة التدريس إلدارة األزمة عبر استخداـ تط
فعمي سبيؿ المثاؿ تـ استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي كالفيس بوؾ والواتس  ،تعميـ الطالب

آب وبعض المنصات التعميمية المجانية والتي لـ تتح ألعضاء ىيئة التدريس والطالب المناخ 
جاءت تعبيرات أفراد لقد األمثؿ لمتعمـ أو حتي البيئة المناسبة لمتفاعؿ مع بعضيـ البعض. و 

 ؾ :ذلل موضحةالعينة 
  قمنا بتفعيؿ قناة عمي اليوتيوب لما بدات األزمة كماف اتحنا إمكانية التواصؿ مع الدكاترة

عف طريؽ برنامج جوجؿ كالس رووـ  لمناقشة ما استعصي عمييـ فيمو...... وعممنا 
 (.36ؾ جروبات عالواتس وعالفيس ، بصراحة عممنا كؿ حاجة عشاف نساعد الطمبة )

 (7ؾ كترونى كما يجب )لريف نفعؿ النظاـ اإل احنا كدار عمـو  مش قاد. 
 كترونى، ولكف التحدى المى لمعة بدانا نشتغؿ عمى التعميـ اإل لما وقفت الدراسة بالجا

بيواجينا دلوقتى ىو خاص بالجزء العممى واإلكمينيكى وبنطور أدواتو  دلوقتى عف طريؽ 
 (.:3ؾ دمج بعض البرامج الحديثة لتقييـ الطالب واختبار مياراتيـ عف بعد ) 

  ف كؿ الطمبة مش قادريف يتواصموا عف طريؽ النت ىـ سيؿ انيـ إالمشكمة المى قابمتنا
ابموا مع الواتس والفيس  تيجى عند  الزوـو المقابمة بتبقى ساعة اال ربع كاف بيدخؿ يتق
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عدد قميؿ وكانوا يقفوا فى النص بسبب مشكمة النت فرجعنا لمجموعات الواتس والفيس ، 
وقولت لمناس اعمموا قنوات فى اليوتيوب  طبعا لما يكوف عندؾ اميؿ الجامعة سيؿ جدا 

وب  فيو ناس كتيرة عممتيا ده سيؿ انيـ يشيروا الفيديوىات ، أو انؾ تعمؿ قناة عإليوتي
 (.34ؾ يحولوا لبور بوينت لفيديو وينشروه ) 

، فعمي سبيؿ المثاؿ  التكنولوجية لقد عانت الكميات بشكؿ كبير مف حدودية التطبيقات
وجد أف العدد والوقت محدود مف قبؿ الشركة ، وأما مف  Zoomـ برنامج امف قاـ باستخد

استخدـ مواقع التواصؿ االجتماعي سواء الفيس بوؾ أو الواتس آب أو اليوتيوب وجد فائدتيا 
، ىي بالكاد ساىمت في تجاوز األزمة ،موؿ في تدريس الطالبأية ، ولـ تقدـ الممحدودة لمغا

 عداد الطالب وتأىيميـ. لكف لـ تحقؽ أي أىداؼ تعميمية تساىـ في إ
يو أعضاء الييئة جقامت الجامعة بتو  4242/4243امعي وفي بداية العاـ الج

عتبارىا المنصة التعميمية اب GOOGLE CLASSالتدريسية نحو استخداـ منصات تعميمية 
وبالتالي تـ تدريب بعض أعضاء ىيئة التدريس  ،المعتمدة مف قبؿ المجمس األعمي لمجامعات

وتتفؽ ىذه النتائج  ،عمييا وذلؾ قرب نياية الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي الحالي
والذي اوضح أف التوسع في التعميـ  Teräs et al مع نتائج دراسة تيراس وآخروف

ومنصات تعميمية  بشكؿ غير مخطط ومدروس أدي إلي اإلعتماد عمي برامج اإللكتروني
 تجارية لـ تصمـ عمي أسس تربوية مما شكؿ عقبات ومشكالت في تعميـ الطالب.

 توفري احملتوي الرقني للنكررات  1-3

مور المسمـ بيا أف المادة العممية )المحتوي( لمعظـ مقررات الكميات النظرية مف األ
ولكف منذ انتشار الجائحة  ،صغيرة يتـ توفيرىا لمطالب والعممية تكوف معدة في شكؿ كتيبات

صبح لزاًما عمي أبكافة صوره  اإللكترونيوتحوؿ نمط التعميـ مف الشكؿ التقميدي إلي الشكؿ 
أعضاء ىيئة التدريس توفير المحتوي العممي الموجود والمقررات الدراسية في شكؿ رقمي 

سياسة  ، وبالرغـ مف ذلؾ لـ ترد في حتي يكوف مف السيؿ عمي الطالب اإلطالع عميو
ا الجامعة أي قرارات بشاف تسييؿ تحويؿ المقررات إلي الشكؿ الرقمي ، وربما يكوف ذلؾ راجعً 

لكوف الكتاب الجامعى يعد أحد مصادر الدخؿ لعضو ىيئة التدريس ، وبالرغـ مف ذلؾ تـ 
 توفير المحتوي الرقمي لبعض المحاضرات في بعض المقررات.

 .. (.36ؾ .... ) .... ونزلنا المحاضرات بى دى اؼ 
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  ال عندنا احنا بس واشتغمنا ماقولناش ال، ومع ذلؾ ىايقاؿ اف دار عموـ كذا الكؿ اشتغؿ
ماحدش اثر والسنادى بردوا بنعمؿ بنفس الكالـ، اسجؿ المحاضرات عندى وببعتيا 
الميالت الطالب وفيو منسؽ عاـ بيبعت المحاضرات المى االساتذة بيعمموىا سواء عالفيس 

عو بعض االساتذة شغالة عمى منصات بس ده جيد شخصى مف أو موقع الكمية، كماف في
 (.7ؾ بعض االشخاص مش كميـ  لكف االغمب تسجيالت وببعت عالواتس أو االميؿ ) 

  فقاـ أعضاء ىيئة التدريس ببث المحاضرات لمطالب أوناليف، فيو ناس ادت .....
، والزمالء المحاضرات عف طريؽ برنامج زوـو .... وناس عممت محاضراتو بى دى اؼ

كميـ اشتغموا كويس ، احنا السنادى شغإليف أوف اليف بالرغـ مف حضور الطالب ، فبدانا 
 (.39ؾ نستخدـ التعميـ المدمج فى كؿ حاجة ) 

  وتـ مطالبة أعضاء ىيئة التدريس بتوفير المادة العممية مف خالؿ عروض مرئية أو مرئية
وعمى مواقع التواصؿ االجتماعى مع سمعية احيانا وتواصؿ الطالب عمى موقع الكمية 

 (.4ع أعضاء ىيئة التدريس، وتـ تغطية المتبقى مف المقررات بيذا الشكؿ ) 
  انا مثال برفع المحاضرات بتاعتى لمطمبة بتوعى استخدمت برامج اخرى ميكروسوفت تيمز

 زوـو  حاجات زى كدة فقدرنا اف احنا نتعامؿ ، ما اقدرشى اقوؿ اف احنا نجحنا بنسبة
 (.3ع % لكف مااليدرؾ كمو اليترؾ كمو ) 322

عد يلـ  أغمبياأف  اتضحومف خالؿ االطالع عمي العديد مف المقررات والمواد العممية 
بصورة جيدة ، ولكنيا كانت عبارة عف تجميع لعناصر المقرر بشكؿ سريع وذلؾ لمقابمة 

اقع اإللكترونية لمكميات( أو الطمب الممح لرفع المواد العممية عمي المنصات التعميمية )المو 
 إدارةعمي مواقع التواصؿ االجتماعي سواء الفيس بوؾ أو واتس آب. وعمي الرغـ مف قياـ 

الجامعة برفع المقررات الدراسية إليكترونيا إال أنيا لـ تضع  بدائؿ آخري لنشر ىذه المقررات 
ي لمطالب مع المساىمة عبر البريد اإللكترون إرساليامثؿ نسخيا عمي اسطوانات مدمجة أو 

خصوًصا لمطالب غير القادريف مادًيا. وىذا يتعارض مع نتائج دراسة  التكاليؼفي دفع ىذه 
أف الجامعات أدخمت تحسينات عميقة وواسعة عمي مناىج  أكدتوالتي   Murphyميرفي

 .التعميـ بيا لتتناسب مع مسارات التعميـ اإللكتروني المطبؽ وقت الجائحة
نشاء المحتوي الرقمي عمي أسس إـ تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمي كما لـ يت

وىي معايير  NETSالجمعية الدولية لتكنولوجيا التعميـ أو  ISTEحديثة تتوافؽ مع معايير 
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مقررات الدراسية ببرامج تراعي دمج التكنولوجيا في التعميـ، كذلؾ لـ يصمـ المحتوي الرقمي لم
باإلضافة لعدـ ، وتحديد األىداؼ والوسائؿ المناسبة لتمبيتيا حتياجات التعميمية لمطالباال

وجود تنوع في إنتاج المحتوي الرقمي عبر استخداـ أدوات تكنولوجية متنوعة مثؿ اليواتؼ 
،  ، وبرامج الحاسوب المتنوعة الذكية وتطبيقاتيا في عممية التعميـ ، منصات التعميـ المختمفة

ية لجامعة الفيـو أية تعميمات حوؿ منع نشر واستخداـ كذلؾ لـ تتضمف السياسة التعميم
المحتوي الرقمي غير الخاضع لمقوانيف المعموؿ بيا بالنسبة ألعضاء ىيئة التدريس والطالب 

وعمي الرغـ مف مسارعة الجامعة نحو تفعيؿ المحتوي الرقمي إال أنو غاب  ،سواء اعمي حدً 
 :عف السياسة التعميمية وضع بنود خاصة بو منيا

 أف تنمي المؤسسات التعميمية ميارات المتعمميف الستعماؿ المحتوي الرقمي. -
 توفير الدعـ التكنولوجي لممحتوي التعميمي الرقمي. -
 رشاد في جميع أجزاء المحتوي الرقمي.أف تستمر عممية المساعدة واإل  -
جزاء أساؤالت المتعمميف حوؿ أي جزء مف أف توفر االستجابة السريعة لت -

 الرقمي.المحتوي 
 الذي يقع فيو وكيفية التغمب عميو. أأف يوضح لممتعمـ الخط -

 طرق التكويه واالمتشاىات 1-4

لقد شكمت عممية التقويـ واالمتحانات أحد أبرز العقبات التي واجيت مختمؼ 
طالب ب تبًعا لممستوي الدراسي) فنظًرا الختالؼ الطال ،المؤسسات التعميمية وقت الجائحة

(، إضافة إلي تنوع التخصصات بيف طالب الجامعة ، ب الفرقة الثانية ...ولي ، طالالفرقة اال 
بيقية كؿ تمؾ العوامؿ كانت اختالؼ طبيعة الكميات النظرية عف الكميات العممية التطكذلؾ فإف 

دارة عممية التقويـ ف نظر إلي الطريقة المناسبة إلف توضع في عقؿ متخذ القرار حيأالبد 
ف بعد إال أف نظاـ موالتعميـ  اإللكترونيوبالرغـ مف ضرورة تطبيؽ التعميـ  ،واالمتحانات

التقويـ المتبع شابيو العديد مف القصور ، ولـ يكف موضوعي في أغمب األحياف، فقد ذكر 
 بعض أفراد عينة المقابمة ما يمى:

  زمة ، ىو المى انا شايفو انو كاف يتعمؿ امتحانات ال طبعا ىو كاف حؿ لمخروج مف األ
% كاف ىايبقمى ممتاز كاف ممكف احط عمى 2;الكترونية حتى لو كانت نسبة النجاح 
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السيرفر بتاع الجامعة زى الخطة المى كانت حطاىا بتاعة وزارة التربية والتعميـ وقت ما 
 (.;ع يدخؿ يمتحف ) 

 (.35ع س لمتقييـ ) انا عف راى الشخصى ماكانشى معيار كوي 
لقد كاف ىناؾ عدـ رضا مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس بطريقة التقويـ التي تـ 

العينة يروف أف واضعي السياسة التعميمية  أفراداتخاذىا مف قبؿ الجامعة، فالعديد مف 
عمي  االختيار. لذا وقع رقؿ خسائأإال الخروج مف األزمة ب أذىانيـومتخذي القرار لـ يكف في 

ىذا اآللية غير الموضوعية لتقويـ الطالب. ونادى البعض مف أعضاء ىيئة التدريس بضرورة 
لكترونية كما فعمت وزارة التربية والتعميـ ، لكف جاءت البنية التحتية اإل  االختباراتتطبيؽ 

.ولمحقيقة فالجامعة قامت بتنفيذ قرارات المجمس رحجرة عثرة أماـ تطبيؽ مثؿ ىذه األفكا
والذي اتخذ فييا األبحاث كآلية  9/7/4242( بتاريخ ;;8لمجامعات بجمستو رقـ )األعمي 

 . والثانية والثالثة بكافة الجامعات األوليلتقويـ طالب الفرؽ 
 عدو موضوعية ىظاو التكويه عرب ىظاو األحباخ 1-4-1

لـ يتسـ نظاـ األبحاث الذي تـ تطبيقو عمي طالب فرؽ النقؿ ) الفرقة األولي ، 
حيث لـ تكف ىناؾ  ،رقة الثانية، الفرقة الثالثة( في كافة الكميات بجامعة الفيـو بالموضوعيةالف

معايير محددة لمتقويـ ، بؿ ترؾ المشرع األمور بشكؿ عاـ ، ووضعت كؿ كمية بعض المعايير 
عدد  –عدد الصفحات  -الذاتية الخاصة بالمحتوي العممي للبحاث مف ) عناويف الموضوعات

( في كؿ بحث ، ولكف األمور صارت إلي الشكمية أكثر الموضوععناصر وأجزاء  -المراجع
، وىذا يتضح مف  منيا إلي التقويـ الموضوعي المبني عمي أسس تربوية وتعميمية واضحة

 عينة:الأفراد  ما ذكرهخالؿ 
 كماف انا اعرؼ منيف اذا كاف ،  يمياماكانشى عاجبنى الف فيو حاجات ماعرفناش نقي

، والظروؼ اضطرتينا عالموضوع ده ، كماف اغمبنا  ىو المى عمؿ البحث وال ناقمو الطالب
ؾ عدى كؿ االبحاث دى ما انت مش عارؼ تقييـ، ومعظـ االبحاث عدت والطمبة نجحوا ) 

:.) 
  دى سياسة دولة يعجبنى عمى دماغى ماتعجبنيش عمى دماغى لكف ماكانشى عاجبنى

قست ازاى جوانب الفيـ والتحميؿ والعمميات العقمية لسبب دى حاجات اليمكف قياسيا انا 
جنيو فى السايبروعمؿ البحث لكف احنا  32العميا، وانا ضمنت ازاى الطالب ده مادفعشى 
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كنا فى  توجو الدوؿ كميا لغت التـر التانى يا جماعة الطالب جى وعمتو وخالتو  
معاه، ىى عممية محجوزيف فى المستشفى  مش ناقص ىـ عمى ىـ يا جماعة دافعوا 

مرضية وعممية غير مرضية ليا شقيف عممية مرضية اف احنا قدرنا نتعامؿ مع الموقؼ 
 (.9ع عمى قدره بظروفو، ىى الظروؼ حكمت كدة ) 

 واحدا ال... نيائى .... خالص ده يافندـ موضوع االبحاث ده يبقى جزء مف  ال طبعا قوال
التقدير ، ماىو انا فى الطبيعى الطالب بدرسمو مقرر فيو درجات اعماؿ فصؿ فيو درجات 
شفوى وفيو درجات عممى وفيو درجات نظرى  مف ضمف درجات اعماؿ الفصؿ، بطمب مف 

 (.33ؾ المادة المى ىو بيدرسيا ) الطالب انو يعممى  نشاط أو بحث مرتبط ب
  ورقات عندؾ  32بحث ىاندى متوسط  52222طالب اتقدممؾ  5222عندؾ كاـ طالب

جنيو،  ما احنا بنتكمـ بمدى اىو  ;:ورقة ، ىاتقراىـ عشاف تاخد  52222اجمالى 
ىاتقراىـ عشاف تدى حاجة مف االتنيف  مقبوؿ أو رفض ، ىايجى لؾ واحد حبيبؾ يقولؾ 

اتفرؽ معاؾ ايو المرفوض بقى مقبوؿ ، ده كاف فيو ابحاث بتتصحح مف كشؼ يا عـ ى
المكتبة ، الطبيعى لما تخمى االمتحانات تصحيح الكترونى يبقى كنت تخمى االبحاث 

 .(38ؾ تصحيح الكترونى منعا لالىواء الشخصية ) 
  ( 5ؾ االبحاث ليست معيار كانت عايزة تقنف بدرجات.) 

ضاء ىيئة التدريس أف الدولة تريد أف يمر ىذا الفصؿ لقد شعر العديد مف أع
 باعتبارىـالدراسي دوف مشكالت نتيجة لموضع الصحي المتأـز في البالد. وكعادة المصرييف 

مف أكثر الشعوب تعاطفا ، فقد رأؼ أعضاء ىيئة التدريس بموقؼ الطالب لذلؾ صارت عممية 
يئة التدريس درجة كبيرة مف المرونة في التقويـ بشكؿ شكمي. حيث أبرز العديد مف أعضاء ى

الطالب. أضاؼ آخروف أنيـ بالكاد يعرفوف مف قاـ بإعداد البحث ، حيث شؾ العديد  إنجاح
ا كبيًرا مف ، وذلؾ ألف عددً بأنفسيـمف الييئة التدريسية في قياـ الطالب بإعداد األبحاث 

تي تعمؿ في صناعة البحث الطالب قاموا بإسناد ميمة عمؿ البحث لممكتبات التجارية ال
 العممي. 

لذا فيناؾ شعور بالريبة لدي أعضاء ىيئة التدريس مف عدـ قياـ الطالب بعمؿ 
األبحاث بأنفسيـ. ىذا إضافة إلي العدد الكبير للبحاث التي يتوجب عمي عضو ىيئة 

ف العدد طالب فإ 5222وتقييميا. فمو أف ىناؾ فرقة دراسية بيا عدد  بقراءتياالتدريس القياـ 
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ورقة  52222وتقييميا ىو  قراءتياالمتوقع مف األوراؽ التي يجب عمي عضو ىيئة التدريس 
ضافة إلي أف الطالب لـ يحصموا عمي تقديرات خالؿ ىذا الفصؿ إوىو رقـ كبير جًدا. ىذا 

ىذه اآللية غير الموضوعية ميزة التفوؽ  أفقدتالدراسي ، فقط ناجح أو راسب وبذلؾ فقد 
والتنافس العممي بيف الطالب وتساوي بذلؾ الطالب المتفوؽ مع غيرة مف الطالب غير 

 المتفوقيف.
-ىشاشة المنظومة القيميةالمطبقة في تمؾ الفترة عكست السياسة التعميمية لقد 

اء جعمت أعضاء ىيئة األخالقية لممجتمع، حيث أف أساليب التقويـ المتبعة وظروؼ الوب
العديد منيـ سياسة المرونة فى  فانتيجالتدريس رغـ استيائيـ يتساىموف فى عممية التقويـ، 

أيضا ضعؼ المنظومة األخالقية أف الغالبية مف الطالب لـ يقوموا  يبرزالطالب. ومما  إنجاح
ة التي تعمؿ في حيث قاموا بإسناد ميمة عمؿ البحث لممكتبات التجاري بأنفسيـبعمؿ األبحاث 

  التمويؿ قضية -4بأشػػكاؿ أخرى .صناعة البحث العممي
لقد دفعت جائحة الفيروس التاجي بالعالـ إلى أزمة ركود اقتصادي سيكوف ليا آثارىا 

فمف المتوقع أف تكوف العواقب شديدة  ،الدائمة والخطيرة عمي االقتصادات الكبري والصغري
لذا يتعيف عمى الحكومات ،   )وبشكؿ خاص عمى البمداف ذات الدخؿ المنخفض )الدوؿ النامية

وصناع القرار أف تعمؿ عمى التخفيؼ مف اآلثار طويمة األجؿ ليذه الجائحة عمي المؤسسات ، 
تعميـ العالي عمي مواجية أرغمت ىذه الجائحة مؤسسات ال فقد ،وفي القمب منيا الجامعات

 ،ومناقشة قضايا ممحة ظمت قائمة منذ وقت بعيد في قطاع التعميـ والبحث العممي تحديات
عادة الصياغة ألنماط التعميـ المستخدمة )  فاالرتفاع المتزايد في تكمفة التعميـ العالي ، وا 

والتعميـ الشبكي(، إضافة إلي ربط مخرجات التعميـ العالي  نترنتاإل التوسع في التعميـ عبر 
 بخطط التنمية كميا تحديات حاف الوقت لمواجيتيا والسعي نحو التغمب عمييا. 

اع مواجية ىذه التحديات الضخمة ففي الوقت الذي تحاوؿ فيو الجامعات قدر المستط
ت في انخفاض مستمر نتيجة اادير فاإل ،ف التنبؤ بمستقبميا المالي ينذر بوضع جد خطيرإف

تأثر االقتصادات الوطنية باألزمة الصحية العالمية )انتشار الفيروس التاجي( وتوقؼ حركة 
ثرىا بشكؿ كبير ، مما قمؿ مف المخصصات المالية أالصناعة والتجارة بيف الدوؿ أو ت

ىذا إضافة إلي قمة أعداد الطالب الذيف يمتحقوف ببرامج الدراسات العميا ، وتراجع  ،لمجامعات
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أعداد الطالب الدولييف والذيف يمثموف مصدًرا لمدخؿ تعتمد عميو الجامعات بشكؿ أو بآخر في 
 تدعيـ سياساتيا التعميمية.

أف  وتواجو الجامعات عمي الصعيد العالمي مشكالت مالية عميقة ، فمف المتوقع
تخسر جامعة جوف ىوبكنز األمريكية مئات المالييف مف الدوالرات سنويا بسبب الجائحة ، كما 

 4243مميار جنيو استرليني عاـ  4.7تواجو جامعات المممكة المتحدة عجًزا بميزانيتيا يقدر 
، وذلؾ يرجع في المقاـ األوؿ إلي االنخفاض الواضح في تسجيؿ الطالب في برامجيا 

مف العامميف بدواـ كامؿ ىذا العاـ  ألفا 43أما الجامعات االسترالية فتتوقع تسريح  ،التعميمية
 .Witze,2020))  في مجاؿ البحث العممي آالؼ 9منيـ 

جامعات العالـ الثالث ومنيا الجامعات المصرية فتأثير الجائحة عمي بالنسبة لأما 
الجامعات وىذا يرجع في المقاـ األوؿ إلي أف معظـ  ،عممية التمويؿ أضحي أكثر حدة

% 7;أف أكثر مف  فنجد تقريبا ،في أنظمة تمويميا عمي ميزانية الدولة ةالمصرية تعتمد كميً 
ومع تباطؤ االقتصاد  ،مف نفقات الجامعات تعتمد بصورة رئيسية عمي التمويؿ الحكومي

مثؿ مشكمة شائكة لمؤسسات التعميـ العالمي وتأثر االقتصادات الوطنية أصبح التمويؿ ي
تصميـ وتنفيذ استراتيجية تمويؿ ميمة األكثر إلحاحا لمجامعات ىي فاف ال اوبيذ ،العالي

تبعتيا جامعة امى عرض السياسة التعميمية التى لدعـ أنظمتيا التعميمية، وفيما يمستدامة 
 :الفيـو فى التعامؿ مع تمؾ القضية

 املالية لدعه البيئة التليولودية " الرقنية"توفري االعتنادات  2-1

يعد اإلنفاؽ عمى التعميـ مف أعقد المشكالت التى تواجييا مؤسسات التعميـ العالى 
تمويؿ التعميـ ويقصد ب ،قتصادية الراىنةثارة لمجدؿ خاصة فى ظؿ الظروؼ االوأكثرىا إ

لعامة لمدولة ، مف الموازنة االجامعى ىو مجموع الموارد المالية المخصصة لمتعميـ الجامعي 
خري مثؿ اليبات أو التبرعات أوالرسـو الطالبية أو المعونات المحمية أوبعض المصادر األ

دارتيا بفاعمية بيدؼ تحقيؽ أىداؼ التعميـ الجامعي خالؿ فترة زمنية  والخارجية وا 
 (.;، 4226محددة)البحيري،

ف بعد اآللية األساسية في تقديـ الخدمات التعميمية موفي أعقاب إعالف التعميـ  
لطالب الجامعات ، وأثناء تطبيؽ نظاـ التعميـ الجديد ظيرت العديد مف المشكالت التي ترتبط 

والمعامؿ المجيزة وأجيزة الخادـ وغيرىا مف األدوات  نترنتاإل بالبنية التحتية مف توافر شبكة 
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، لـ يكف واضًحا في السياسة التعميمية لجامعة الفيوـ التي تتيح وتسيؿ العممية التعميمية 
الكيفية التي سوؼ يتـ مف خالليا التمويؿ لتدعيـ البيئة التكنولوجية في الجامعات أو الكميات 

 ، وىذا ظير في حديث المفحوصيف أثناء المقابالت:
 لجامعة ىى مف أكبر المشكالت المى كانت بتقابمنا ىى مشكمة النت ودى عمى كؿ كميات ا

ؾ والجامعة فى طريقيا دلوقتى عشاف تحسف السرعة وتزويدنا بشبكات الواى فاى ) 
36.) 

  ، الجامعة ماعممتشى آى حاجة مع المشكمة دى ، ده حتى النت فى الجامعة غير متوفر
 .(39ؾ انا اشايفة أف ممكف نوفر لكؿ طالب شريحة يحمؿ عمييا المقرر)

  المشاكؿ عند الطالب نحميا ازاى الى جانب ماعندكشى مفيش والباقة ضعيفة فدى مشكمة
البات ... ده مش مف نظاـ الكميات الجديدة انتـ عندكـ دخؿ وعندكـ صناديؽ وعندؾ 
جودة فالـز يكوف عندكـ الب احنا الكمية عندنا جديدة مافيياش صناديؽ وال دخؿ وال 

 (.32ؾ دة ماعندناش الب وال معامؿ )جودة عمشاف ك
 (37 شغاليف، دكتورة رانيا شغالة )عف مف الجامعة بتقوية النت وىـ احنا طالبي. 
 (.5ؾ  يسأؿ فييا الشئوف المالية ) ال الحتة دى 

وقد جاء توفير اإلعتمادات المالية لتدعيـ البنية التكنولوجية بشكؿ متأخر نتيجة 
بالرغـ مف قرارات وزارة  ،لممشكالت التي واجيت الجامعات في تقديـ الخدمات التعميمية لمطالب

بضرورة دعـ البيئة التكنولوجية في الكميات والجامعات  4243التعميـ العالي في مطمع عاـ 
إال أف جامعة  ،المختمفة مف أجؿ تسريع وتيرة التحوؿ الديمقراطي في المؤسسات التعميمية

ف بعد ممبات التعميـ نولوجية وتوفير متطالفيـو لـ تعط حرية لمكميات مف أجؿ دعـ البنية التك
ال الحتة دى يسأؿ فييا  " وىذا ما أكده أحد أفراد العينة بقولو إال في نطاؽ محدود جًدا

. وربما يرجع بطء توفير االعتمادات المالية لمكميات لتدعيـ الجامعات الشئوف المالية"
لجامعي مف فقد قامت جامعة الفيـو بتدعيـ المستشفي ا، لممستشفيات الجامعية وقت الجائحة

ميزانيتيا الكمية ، وذلؾ لممساىمة في مواجية تحدي انتشار فيروس كورونا في محافظة 
. وىذا نتيجة لتوقؼ إيرادات المستشفي مف الجميور عبر إجراء العمميات وغيرىا مف  الفيـو

وخاصة  األخرى اإلنفاؽأشكاؿ الرعاية الصحية. مما كاف لو تأثيراتو المختمفة عمي أوجو 
 Al-Baadani andالتعميمية منيا. وتتوافؽ ىذه النتائج مع دراسة عباس والبداني 
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Abbas(4242 والتي )المالي لمجامعة ، وتكاليؼ التحوؿ السريع إلي  االستقرارأف  أظيرت
رقمنة مناىج التعميـ العالي تمثؿ عقبات رئيسية تواجو الجامعات اليمنية.وىذا يقودنا إلي طرح 

مف التساؤالت حوؿ مدي قدرة ميزانية الجامعة عمي توفير متطمبات البنية التكنولوجية العديد 
 ؟ وكيؼ دبرت الجامعات والكميات االعتمادات المالية ليذه الجوانب؟

ستجابة أيضا لدعـ البنية التحية بصورة سريعة ىو التوسع ومف أحد أسباب بطء اال
والجامعات الجديدة مما أرىؽ ميزانية وزارة التعميـ الكبير الذي حدث في عممية إنشاء الكميات 

تـ رصد مقدار كبير مف ميزانية التعميـ العالي مف أجؿ  4242/;423ففي عاـ  ،العالي
إنشاء العديد مف الجامعات األىمية والكميات الجديدة بالجامعات الحكومية في مختمؼ المناطؽ 

ا بالجامعات الحكومية ، ىذا إضافة إلي ( كمية ومعيًدا جديدً 34فقد تـ أنشاء ) ،في مصر
( كميات بالجامعات الحكومية لصالح العممية التعميمية والبحثية بيا. كذلؾ 32تعديؿ مسمى )

 -أكتوبر  8 -( جامعات تكنولوجية جديدة ىي جامعات: )شرؽ بورسعيد 8البدء في إنشاء )
كما تـ البدء أيضا  ،الغربية سمنود بمحافظة -أسيوط  –األقصر الجديدة )طيبة( -برج العرب 

في إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعمومات بالعاصمة اإلدارية الجديدة بالتعاوف مع 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، باإلضافة إلى إنشاء جامعة خاصة ىي جامعة المدينة 

مواؿ المرصودة إلنشاء كميات جديدة أثر (. كؿ تمؾ األ4242تعميـ العالي ، بالقاىرة )وزارة ال
ودعـ البنية  اإللكترونيبالسمب عمي توفير اعتمادات مالية سريعة لمواجية متطمبات التعميـ 

 التحتية التكنولوجية بالجامعات في وقت سريع .
 مراعاة الوضع االقتصادي واالدتناعي للطالب 2-2

ا وخصوًصا الطالب المنحدريف مف مف األمور المسمـ بيا تأثر الطالب بجائحة كورون
خمفيات اجتماعية واقتصادية متدنية ، فيؤالء الطالب واجيوا كثير مف المصاعب في سبيؿ 

فقد أفادت التقارير الدولية الصادرة عف الكثير مف  ،الحصوؿ عمي الخدمة التعميمية
كبير مف طالب المؤسسات الدولية ومراكز البحوث الدولية كاليونسكو واليونسيؼ تأثر قطاع 

فاألزمة الصحية العالمية أدت إلي  ،الجامعة بيذه الجائحة ، وبالتالي تضرر أنظمة تعميميـ
 تفاقـ اآلثار المترتبة عمي عدـ المساواة في توفير فرص التعميـ الجامعي.

حياف كثيرة سيولة أالتعميـ مف بعد والذي يتطمب في  ونظرًا لتطبيؽ الجامعات لنمط
اـ الحواسب الشخصية وغيرىا والمنصات التعميمية ، إضافة إلي استخد نترنتاإل الوصوؿ إلي 
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دوات الالزمة لتعميـ الطالب. ونظًرا ألف قطاع كبير مف طالب جامعة الفيـو ينتموف مف األ
كساد لطبقات اجتماعية فقيرة ، فإف توفير متطمبات التعميـ مف بعد خصوًصا مع حالة ال

ومف أبرز األمثمة عمي ذلؾ  ،عماؿ ، أصبح يمثؿ عًبئا عمييـوالركود التي أصابت قطاع األ
 نترنتاإل واضطرار الطالب إلي استخداـ باقات ، في القري والنجوع  نترنتاإل عدـ توافر 

المدفوعة مقدًما ، وىذا بالطبع قد تسبب في ضغوطات مالية عمي أسر ىؤالء الطالب ، وىذا 
 أفراد العينة: أراءيتضح مف خالؿ 

 (8 ير ماعندىاش موبايالت اصال ) عو ناس كت... في. 
 ....  فجو الطالب يعمموا ايو فكانت مشكمة ازاى اتابع فالدكاترة بداوا يعمموا فيديوىات

صغيرة عشاف ماتستيمكشى نت ويقدر الطالب يتابع بسيولة ويكتب الخطوات  فكانوا 
 (.34ؾ بيعمموا فيديو مف دقيقتاف، فكاف ده زى النحت فى الصخر )

  فيو طمبة ماعنيومشى كيربا او طمبة قاعدة فى االرياؼ حتة بعيدة النت ده حمـ ...
بالنسبالو او مايقدرشى يتحمؿ تكمفة النت يشترى باقى ويشترى مش عارؼ ايو فكنا بنحط 

 (.3 مختمفة الميـ المعمومة توصؿ )عبدائؿ 
 المى  األنترنتت كماف المشكمة فى إف غالبية الطالب يعتمدوف بشكؿ أساسي عمى باقا

بيشتروىا وليس الواي فاي الف لو بصيتى ىاتالقى اغمبيـ مف مناطؽ تعبانة مفيياش نت  
 (.39ؾ  ور المحاضرات أوف اليف )وده بيمثميـ صعوبة في حض

  ضعؼ البنية التحتية لالنترنت وبالذات فى المناطؽ الريفية ، فيو طمبة مف مناطؽ ريفية
نت بيبقى ضعيؼ وعدد كبير منيـ مامعاىومش  مافيياش نت خالص حتى لو فيو

 (.:3ؾ اف يشتروا باقات ) امكانيات عش
وؿ إليو ، كما بيا ، وصعوبة الوص نترنتاإل ففى المناطؽ الريفية تكاد تنعدـ خدمات 

قتصادى لكثير مف الطالب دوف تواجدىـ لفترات طويمة عمي المنصات يحوؿ ضعؼ الوضع اال
مسبوقة الدفع ، وىذا بالفعؿ يمثؿ  نترنتاإل ة والذى يدفعيـ إلي استيالؾ باقات اإللكتروني

نتبو كثير مف أعضاء ىيئة التدريس لذلؾ فقاموا اوقد  ،مشكمة كبيرة ليذا القطاع الكبير
بتسجيؿ المحاضرات والفيديوىات لمدة زمنية قصيرة قد تصؿ إلي دقيقتاف مف أجؿ المساىمة 

لمطالب مف خالؿ  نترنتاإل الطالب كألية لتوفير استيالؾ باقات  في تقميؿ التكمفة عمي
وعمي الرغـ مف ذلؾ فمـ تراع الجامعة خالؿ سياساتيا التعميمية ىذا  ،الفديوىات القصيرة
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لمطالب ، أو توفير دعـ مادي ليـ مف أجؿ مواصمة  نترنتاإل القصور مف خالؿ توفير خدمات 
 Audoادو ىانكو ودراسة  Ali, 2020وتتوافؽ ىذه النتائج مع دراسة  ،تعميميـ الجامعي

Henaku(2020.)  
كما لـ تقـ الجامعة بتوفير قروض لمطالب أو حتي التعاقد عمي شرائح لباقات انترنت 
مدعومة وتقديميا لمطالب ، أو حتي المساىمة في توفير الحواسب الشخصية أو غيرىا 

بسبب ضعؼ إمكاناتيـ المادية والتى تحوؿ  نترنتاإل لمطالب غير القادريف عمي الولوج إلي 
كما لـ تقدـ الجامعة أي مقترحات لحؿ المشاكؿ المالية الخاصة  ،دوف لمواصمة تعميميـ

بالطالب المعيميف ألسرىـ نتيجة وفاة الوالد أو الوالدة ولـ تتواصؿ حتي مع المؤسسات 
الخيرية مف أجؿ مساعدة ىؤالء الطالب، وبيذا نجد أف السياسة التعميمية لجامعة الفيوـ 

 الب اقتصادًيا أثناء الجائحة. عجزت عف التعامؿ بحسـ مع قضية دعـ الط
 تعسيس تعبئة موارد اجلامعة للنشافظة على تدعيه العنلية التعلينية كأولوية قصوى 2-3

يبدأ تطوير منظومة التعميـ العالي مف خالؿ توفير التمويؿ الكافى لتحقيؽ األىداؼ 
ـ بالجامعات مف وتنفيذ الخطط الرامية إلى إدخاؿ تحديثات وتحسينات جدية عمي أنظمة التعمي

إتاحة التعميـ لمجميع وبالجودة المطموبة ، شرط أف يتمتع ىذا التمويؿ باالستمرارية 
والتصاعدية حتى يفى باالحتياجات المتزايدة لمخدمات التعميمية فى ظؿ تزايد أعداد المستحقيف 

 لمتعميـ.
الخدمات  وتتحمؿ الجامعات نصيًبا مف الدعـ المالي المباشر لزيادة تحسيف فعالية
وينبغي  ،التعميمية ، ومنح األولوية لإلصالحات واالبتكارات الجارية التي تعالج أوجو القصور

أيضا عمي الجامعات أف تعزز الحوار مع وزارات المالية والتخطيط بطريقة منيجية ومستمرة 
عندما سيما وطنية وزيادتيا حيثما أمكف ذلؾ اللمحفاظ عمى حصة الجامعة في الميزانية ال

تكوف إعادة التخصيص الداخمي ممكنة. لكف السياسات التعميمية بجامعة الفيوـ وعمي الرغـ 
مراكز يد مف الموارد الذاتية لمكميات )مف توافر العديد مف الصناديؽ الخاصة إضافة إلي العد

وحدات التطوير التكنولوجي(  لـ تسع بشكؿ  -مزرعة كمية الزراعة -االستشارات اليندسية
ير لتدعيـ التمويؿ الذاتي وتعظيمو مف أجؿ تحديث البنية التكنولوجية ، وتوفير سياسات كب

 لمحماية االجتماعية لمطالب الغير قادريف. 
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لمنح صالحيات كذلؾ لـ تتضمف السياسة التعميمية لمجامعة أي مؤشرات إجرائية 
الجامعة وبإشراؼ فريؽ أكثر لمجالس الكميات في تنمية الموارد الذاتية لمكمية تحت منظومة 

الذي يخيؼ قيادات الجامعة  البعبعمور المالية ىي فاأل ،اقتصادي محترؼ مف إدارة الجامعة
نظًرا لممراقبة الشديدة مف األجيزة الرقابية كالجياز المركزى لممحاسبات والرقابة اإلدارية. كذلؾ 

أنظمة محفزة لمشركات  لـ تسارع الجامعة في توفير الغطاء التشريعي والقانوني إلنشاء
والمؤسسات تشجعيـ عمى االستثمار في برامج الجامعة بما يعود عمى الجامعة بالنفع 
والفائدة. كما لـ تسع الجامعة إلي إنشاء صندوؽ تطوعي يسيـ فيو األفراد والقطاع الخاص 

  .في تمويؿ الجامعة وذلؾ مف أجؿ المساىمة في تغطية النفقات المتزايدة لتعميـ الطالب
ولـ تقـ الجامعة أيضا بالتركيز عمى المشاريع البحثية ومشاريع تطوير البنية التحتية 
األكثر صمة بالمصالح الوطنية خالؿ األعواـ السابقة قبؿ حدوث األزمة ، وىذا يضعنا أماـ 

؟  كذلؾ بياتساؤؿ ممح حوؿ مدي استقاللية الجامعات الحكومية في رسـ السياسات المالية 
الجامعات في اإلستجابة مف خالؿ المشاركة في أبحاث األدوية والممارسات السريرية لـ تسيـ 

نفاؽ مواؿ لإل ف ُيدر عمي الجامعة العديد مف األالمتعمقة بالفيروس والذي كاف مف الممكف أ
الضوء عمى  كورونا المستجدعمي تدعيـ البنية التحتية الالزمة. وبيذا فقد سمط فيروس 

إحداث نقمة نوعية في كيفية جمع األمواؿ العامة وتوزيعيا عمى احتياجات ضرورة الحاجة إلى 
 وبذلؾ نجد أف جامعة الفيوـ عجزت عف ،المؤسسات التعميمية الطارئة بشكؿ سريع وفعاؿ

جميؿ  ذكرحتياطيات المالية لحمايتيا في األوقات االقتصادية الصعبة، وفى ىذا الشأف بناء اال
سالمي، خبير التعميـ العالي، منسؽ التعميـ العالي السابؽ لمبنؾ العالمي، أخبار العالـ، "ما لـ 
تكف الحكومات قادرة عمى توفير حزمة مالية إلنقاذ قطاع التعميـ العالي، فمف المرجح أف 

أيضا ، والتي تعتمد  تؤدي فقداف الرسوـ إلى أف تغمؽ المؤسسات الخاصة والجامعات العامة
 "  . (Sawahel, 2020)بشدة عمى الرسـو

  ني وإعدادٍه لصوق العنلقضية توظيف اخلرجي -3
مف أبرز قضايا السياسة التعميمية الممحة بالجامعات المصرية خصوًصا بعد انتشار 
الجائحة ىي إعداد طالب الفرؽ النيائية لسوؽ العمؿ ، فقد ترتب عمى فترة التوقؼ الدراسى 

لغاء التدريبات العممية ا  ، وانكماش المقررات الدراسية ، و نقص الميارات والخبرات والمعارؼ 
ة العممية ككمية الزراعة وكمية العمـو وكمية الطب وكمية الصيدلة واليندسة، لمكميات وخاص
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مر واالندماج في سوؽ العمؿ. لذا فاألمما كاف لو أثارا شديدة الخطورة عمي فرص التوظيؼ 
ىتماـ باإلعداد الجيد لمطالب لسوؽ العمؿ المصري ، وتعويض ىذا النقص يستدعى ضرورة اال

 فى الميارات والمعارؼ.
ويري العديد مف الخبراء في مجاؿ التعميـ العالي أف الخريجيف الجدد مف الجامعات 

والذيف يفتقروف إلي الخبرة والميارات األساسية نتيجة نقص إعدادىـ  4242في عاـ 
لمنافسة في سوؽ العمؿ استجابة لمظروؼ الطارئة سوؼ يواجيوف صعوبات في التوظيؼ وا

يخ  نجد أف األجياؿ التي تشيد فترات الكساد والحروب وغيرىا فعبر التار  ،قميميالمحمي واإل
تواجو تحديات مستمرة في حياتيا المينية عمي مدي  الحظ" الذيف يطمؽ عمييـ "أجياؿ سيئةو 

وقد أقر العديد مف قادة الجامعات العالمية بحاجة المؤسسات الجامعية لدعـ  ،فترات طويمة
توظيؼ طالبيا عف إعادة التفكير في مياراتيـ وقدراتيـ عمي االلتحاؽ ببيئة العمؿ شديدة 

وقد رأي العديد مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الفيوـ نقص في إعداد الطالب  ،التنافسية
 يائية عمى النحو التالى: وخصوصا طالب الفرؽ الن

  احنا ممكف نقوؿ اف الجزء النظرى اتحقؽ بنسبة كبيرة لكف الميارات الحياتية والعممية
 (.36ؾ  ر فيو وده ماكانشى بايدينا )والتفاعؿ بيف الطمبة ىو المى كاف التقصي

  منو بس طبعا لو كانوا خدوا الجزء العممى كاف ىايبقى افضؿ. واف كاف ىـ اخدوا جزء كبير
فى السنيف المى فاتت حتى فى التـر التانى قبؿ موضوع غمؽ الجامعة كانوا مخمصيف جزء 

 (.39ؾ  ة ما اثرشى بشكؿ كبير )كبير ، انا شايفة انو ىنا عندنا فى الكمي
  ال طبعا الف انا زى ما قولتمؾ ىـ ما اخذوش الجزء الكافى مف العممى أو ىـ ممارسوىوش

االوف اليف فمحققشى الغرض منو، فيو ممكف يشوؼ خطوات بشكؿ جيد كاف عف طريؽ 
 (.:3ؾ نو ماعممياش بايديو. ) اجراء عممية لكف يجى ينفذىا مايعرفشى ال 

  ده ماينفعشى 7;% خمينا نقوؿ اف الطالب ده اتخرج بنسبة 322انا بردوا متفؽ معاكـ  %
ليو بقى بعيدا عف المحاضرات احنا كمية عممية ، الميارات  المى الطالب بيكتسبيا  فى شغؿ 
المعمؿ احنا عندنا الطالب فيو تدريب ميدانى وبيبدا فيو الطالب مف سنة تالتة فى مؤسسات 

مة موؤسسات صيدلية اقصد بييا  صيدليات  خاصة شركات ادوية مستشفيات صيدلية وكم
مراكز ابحاث، والـز يكتسب ويروح التدريبات وياخد بيا الشيادات عمشاف يكمؿ متطمبات 

ساعة تدريب ، بتاع الكمينؾ الـز  522التخرج، ماياخدشى شيادة التخرج اال لما يكوف خد 
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ة كاف عندىـ دروب او نقص  فى الساعات وده ساعة  ، ايو المى حصؿ فيو طمب 322
 (.33ؾ  وده كاف الحؿ الوحيد )  مش صحيح تـ استبداليا بساعات تدريب اوناليف

  ، اما واف الكمية عممية فيناؾ تجارب الغنى عنيا اف تكوف فيس تو فيس  داخؿ المعمؿ ،
ا يكوف احيانا يكوف فالتعمـ عف بعد قد يفيد فى المواد النظرية وبعض المواد النظرية ايض

التعمـ عف بعد قاصر اف يشبع كؿ االتجاىات والرغبات والميوؿ لدى الطالب ويحقؽ 
االىداؼ المرجوة مف الكورس ، فعمى سبيؿ المثالؿ لو قمنا كيمياء عضوية وكيمياء الحمقات 
ى وما الى ذلؾ الى حد ما فيو حاجات ينفع ادرسيا عف بعد وفيو مواد فى الكيمياء ماينفعش

تدريسيا عف بعد حتى حتى الجزء النظرى اما الجزء العممى فال محالة يجب تدريسيا جوة 
المعمؿ ىو اسمو جزء عممى، اما التجارب التى تحاكى داخؿ المعمؿ التعدو عف كونيا 

 (.9 ، التماثؿ غير موجود )عمحاكاة كالذى يتشبو باالصؿ فيناؾ شبو لكف التماثؿ 
  كالـ سيادتؾ بس ىى الفكرة فى ايو اف فرضا اف طبيعة الدراسة الـز ىايكوف اسؼ لمقاطعة

 6 5واف المنيج ىايتقسـ عمى المحتوى  لما جو وقمنا ىانشيؿ  35ىانقوؿ مثال  اسبوع  
اسابيع فقؿ مف المحتوى المى ىايسمع فى المحتوى  مش ىايبقى زيو  زى خريج السنة 

نة شئوف تعميـ وطالب وىو توفير سيدييات المى فاتت، ىوكاف فيو اقتراح انا اقترحتو فى لج
تعميمية تعويضا عف االسابيع المى فاتتيـ ده بالنسبة لسنوات النقؿ اما بالنسبة لسنة رابعة 
المى اتخرجوا نعمميـ دورات تدريبية مجانية يعوضيـ لما فات وعمى حسب بقى الطالب 

ؾ الغمبية ماوافقتشى ) س اواحتياجاتو زى سمر كورس وفيو ناس وافقوا وناس اعترضوا ب
38.) 

  العممى احد السياسات اتاجمت العاـ وبقى فيو سكشينز تتاخد فى ىذه الجزئية السنادى
وعندنا امثمة فى الكميات العممية زى زراعة وطب ، طب فى الجداوؿ بتاعتيـ  عامميف جدوؿ 

سنة المى موازى  مع الجدوؿ الموجودة حاليا مع لمحاجات المى كاف المفروض ياخدىا ال
 (.6 نيف ماشييف مع بعض )عفاتت االت

  سنة رابعة كانوا الحقيقة ميتميف اكثر مف الفرؽ التانية النو طمع قرار مف البداية
باالمتحانات فابتدت المحاضرات بقت مستمرة لغاية االخر ، المى احنا عممناه بس عممناه 

ممناليـ االمتحانات الشيتات  معاىـ فى العممى مش كؿ الميارات اخدوىا فده مش ذنبيـ  فع
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ساعات ده حصؿ مع التربية الفنية وكاف  8او  6وعرفوا الفكرة كانت فى ايو اف الطمبة يقعد 
 (.34اسابيع التقنيات العممية )  9ؿالطمبة اتعمموا فى ا

فالطالب قد تخرجوا مف الكميات المختمفة مع نقص شديد في إعدادىـ. فنجد مقررات 
وبالتالي تأثر  لغاء الكثير مف األجزاء العممية بيا،إة في الطب والصيدلة والزراعة تـ كثير 

ونتيجة لذلؾ يشيد طالب السنة النيائية بشكؿ كبير  ،عداىـ لسوؽ العمؿإبشكؿ كبير طريقة 
سيدخؿ خريجو العاـ حيث ، الكثير مف الذعر وعدـ اليقيف عندما يتعمؽ األمر بآفاؽ عمميـ

عمؿ قد يكوف األشد قسوة منذ عقود مضت، فمستويات البطالة آخذة في الحالي سوؽ 
االرتفاع ، كماقررت الكثير مف الشركات وقؼ التعيينات الجديدة ، وحذر البنؾ الدولي مف أف 

وتتوافؽ ، االقتصاد العالمي عمى شفا ركود اقتصادي ىو األسوأ منذ الحرب العالمية الثانية 
(  والتي أظيرت شعور الطالب بالخوؼ 4242)  Aristovnic et alىذه النتائج مع دراسة 

 والقمؽ واإلحباط حوؿ الدراسة ومستقبميـ الميني.
وقد أجري موقع "ميمكراوند" بحثا حوؿ فرص التوظيؼ في المممكة المتحدة وتوصؿ 
 إلي نتائج ىامة منيا أف نسبة الخريجيف الذيف نجحوا في العثور عمى وظائؼ العاـ الحالي ال

ىذا  ،مف الخريجيف 82، في حيف أف النسبة المعتادة في ىذا الوقت تبمغ % 38تتعدى %
إضافة إلي أف الوباء قد ضيع فرًصا عديدة العاـ الحالي لتدريب الطالب ، فقد تـ إلغاء عقود 

فعمي سبيؿ المثاؿ  ،تدريب الطالب المتخرجيف لدى الشركات والمصانع والمتاحؼ والمدارس
درب في المتحؼ لمطالب التي كاف يحتاجيا الطالب بشدة لمشاريع تخرجيـ فاف فرصة الت

، مما يعني أنيـ لـ يتمكنوا مف اكتساب الخبرات الضرورية في نترنتاإل أصبحت متاحة عبر 
 .(Policy brif,2020)خدمة العمالء واالحتكاؾ بالناس
أف جامعة الفيـو لـ تيتـ مف خالؿ سياساتيا بالميارات  اتضحومف خالؿ المقابالت 

المطموبة في سوؽ العمؿ سواء الحالي أو المستقبمي ، ولـ تقوـ بإعادة النظر في كيفية 
الطالب لسوؽ العمؿ نظًرا لمظروؼ الطارئة .  إعدادتحديد ىذه الميارات الرئيسية التي تنقص 
ضرورة دعـ وتحفيز التعميـ والتدريب وتسريع  ومف الجوانب العديدة التي أبرزتيا األزمة

إحداث التغيير داخؿ مجالي التعميـ والتدريب لمطالب المقبميف عمي سوؽ العمؿ. وعمي الرغـ 
 39مف أف ىناؾ مركًزا بجامعة الفيوـ لمخريجيف" مركز متابعة الخريجيف" وىذا المركز يتبعو 

ه الوحدات في خدمة الخريجيف بكؿ كمية ، وحدة بجميع الكميات ، فقد غاب الدور الواضح ليذ
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دور  اقتصرأو حتي تقديـ تصور مقترح إلعدادىـ لسوؽ العمؿ طبًقا لظروؼ إعدادىـ. فقد 
ىذه الوحدات قبؿ بداية األزمة عمي عقد مؤتمرات توظيفية شكمية ىدفيا تجميع بيانات حوؿ 

 . دوف اخذ خطوات فعمية نحو تأىيميـ لسوؽ العمؿالخريجيف 
اًءا عمي قرارات المجمس األعمي لمجامعات ، والذي وجو بضرورة عمؿ دورات وبن

 األجزاءتدريبية في فصؿ الصيؼ "عقب انتياء امتحانات الفرؽ النيائية" مف أجؿ تعويض 
لمطالب  إلزاميةالعممية التي لـ يتـ تدريب الطالب عمييا فقد كانت السياسة التعويضية الغير 

وكانت الشكمية ىي السمة البارزة في ىذا القرار السياسي فمـ  ىي ما قامت بو الجامعة.
يحضر غالبية الطالب ىذه الدورات ، ولـ تقـ الجامعة أو الكميات باالىتماـ بالمحتوي التدريبى 
لمطالب الذيف غادروا أبواب الجامعة بال رجعة إلييا مرة آخري. لذا فقد عاني الطالب مف 

 .واجيوف صعوبات كبيرة في دخوؿ سوؽ العمؿ المصرينقص مياراتيـ وبالتالي فسوؼ ي
 شتيعاب والكبول للطالب اجلدداالقضية  -4

ستيعاب والقبوؿ لمطالب الجدد في الجامعات سياسات اال عمي عكس المتوقع لـ تتأثر
المصرية بجائحة كورونا بالشكؿ الذي تأثرت بيا غالبية الجامعات األمريكية واألوروبية ، 

مف  مباشرة المقاـ األوؿ إلي أف الطالب القادميف مف التعميـ الثانوي يمتحقوفوذلؾ يرجع في 
كما يحدث في الوضع خالؿ مكتب التنسيؽ إلي الجامعات والمعاىد الحكومية ، وبالتالي ليس 

لتحاؽ بسوؽ العمؿ ثـ بعد ذلؾ العودة ة الغربية مف قدرة الطالب عمي اال األنظمة التعميمي
إال أف ، فعمي الرغـ مف عدـ تأثر الطالب الجدد في الكميات  ،الدراسة كماؿإل مجدًدا لمجامعة 

أعداد الطالب الممتحقيف بالدراسات العميا سواء الماجستير والدكتوراه أو الدبمومات المينية 
 ويشير العديد مف أفراد العينة إلي :، والتخصصية قد تأثر

  مكتب التسيؽ يعف نفس العدد ماحصمشى اى تاثير يعنى جاى بشكؿ رسمى عف طريؽ
 (.37 لعدد السنة المى فاتت )عالسنادى ىو تقريبا نفس ا

  بالعكس السنادى الضغط عمى طب زاد، ده كماف بالرغـ مف عدد الجامعات زادت واعداد
الجامعات االىمية والخاصة زادت اال انو مازاؿ الضغط عمى طب.... ايوة الف احنا 

جامعة االىمية ... ده لحاجتيف طمب المجتمع عميو كبير ىاننشىء كمية طب جديدة فى ال
دولة ده جدا ، توجو الدولة فى انشاء الجامعات االىمية ... واالزمة بردوا اوماؿ توجو ال

 (.6 جو منيف ) ع
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 (.5ؾ  ى تتقارب مع المى فاتت )ال ده محكـو بالتنسيؽ، االعداد السناد 
 (.33ؾ لمقبوليف دى زى ما ىو ) اعداد ا 
  طالب  872جالنا  322بالعكس االلتحاؽ بالكمية كاف بشكؿ بشع احنا كنا طالبيف ىو

 (.32ؾ بيتخرج يشتغؿ عمطوؿ )  النو
  (.:ؾ ش عالقة ) ال ده مالو 
 (.34ؾ ى نفس العدد تقريبا ) ال ىى مافرقتش 
  ( 39ؾ ال مافرقتشى كتير.) 
  ( 3ؾ  اعتقد اف الموضوع االعداد ده مالناش عالقة بيو:.) 
  ال االعداد زى ما ىى بالعكس احنا بنطمب اعداد كتيرة وبيجمنا تقريبا نفس العدد بتاع كؿ

 (.36ؾ سنة ) 
نخفاض في تسجيؿ الطالب الجدد في برامج الجامعات اومف المحتمؿ حدوث 

المختمفة سواء عمي مستوي الطالب القادميف مف المدارس الثانوية العامة عبر مكتب 
ع الطالب الحاصميف عمي الثانوية العامة عمي ياآللية الرسمية المعتمدة في توز  التنسيؽ )

ف بالدبمومات و طالب الدراسات العميا الممتحقيأ، الكميات والمعاىد الجامعية في مصر( 
ف كاف ىناؾ آراء  المينية والتخصصية بالكميات أو الممتحقيف ببرامج الماجستير والدكتوراه ، وا 

ترة الكساد االقتصادي الناتجة عف أحداث كورونا قد تدفع الخريجيف العاطميف آخري تري أف ف
عف العمؿ بااللتحاؽ ببرامج الدراسات العميا مف أجؿ استثمار ىذا الوقت الميدر في الحصوؿ 

كما يوجد إجماع  عمى أف تسجيؿ الطالب الدولييف حتما سيتأثر  ،عمي تأىيؿ مباشر لمعمؿ
مية ، وبالتالي سوؼ يتأثر ذلؾ القطاع الذي تعتمد عميو الجامعات باألحداث الصحية العال

وبالفعؿ توقؼ قدوـ الطالب الدولييف خاصة مف الدوؿ الخميجية لجامعة الفيوـ مع  ،المصرية
تقمص أعداد الطالب في الدبمومات المينية والتخصصية بكميات الجامعة . وخير مثاؿ عمي 

إلي النصؼ. فبمغ  مية التربية جامعة الفيوـ انخفض تقريباذلؾ الدبموـ العامة في التربية بك
ؼ وخمسمائة طالب في حيف بمغ العدد في العاـ الماضي ثالثة االؼ طالب ألأعداد الطالب 

.  مسجموف في الدبمـو العامة لمتربية بكمية التربية بجامعة الفيـو
الب الجدد القادميف ثر أعداد الطأت نجد أف الكميات النظرية لـ تتومف خالؿ المقابال

إلييا ، فقد أكد العديد مف وكالء الكميات لشئوف التعميـ والطالب أف األعداد في النطاؽ 
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في حيف أشار العديد مف وكالء  ،الطبيعي مثؿ السنوات السابقة ، فمـ يحدث أي تغير يذكر
ىو طبي "كميات القطاع الطبي أف ىناؾ زيادة واضحة في أعداد الطالب في كميات القطاع ال

طالب النو  872جالنا  322بالعكس االلتحاؽ بالكمية كاف بشكؿ بشع احنا كنا طالبيف 
الطبي نظرًا لحاجة الدولة إلي بيتخرج يشتغؿ عمطوؿ" . فيناؾ ضغط عمي كميات القطاع 

طباء وكادر التمريض في المساىمة في مشروع تطوير المنظومة الصحية التي تنفذىا األ
أف الكمية تشيد زيادة في إقباؿ الطمبة عمييا بمعدؿ خمسة وأكد وكيؿ كمية التمريض  ،الدولة

وىذا قد يرجع إلي أف األطباء والممرضيف شكموا خط الدفاع  ،أضعاؼ مقارنة بالعاـ الماضي
األوؿ لموقاية مف انتشار الفيروس التاجي وقد احتفي بيـ القيادة السياسية والمجتمع بشكؿ 

د مياًل نحو دراسة التمريض، ألنيا رسالة سامية ويستطيع األفراد تقديـ خدمات كبير مما أوج
 جميمة لممجتمع.

وعمي الرغـ مما طرأ عمى سوؽ العمؿ المصري مف تغيرات بعد جائحة فيروس 
كورونا المستجد، وظيور الحاجة الممحة إلى تخصصات مثؿ الطب، والصيدلة، والتمريض، 

، والذكاء االصطناعي إال أف المساقات الدراسية الجامعية ظمت واإلسعاؼ، وعمـو الكمبيوتر
وأف  ،جامدة ومحددة بشكؿ صاـر مف خالؿ مجموع الدرجات المقترح مف قبؿ مكتب التنسيؽ

التغير في سياسات القبوؿ لمطالب الجدد لـ يشيد أي تغير يذكر كما في الجامعات الغربية 
دة السياسية لمنظاـ الحاكـ وفمسفة التعميـ الجامعي وىذا يرجع إلي عوامؿ بنيوية خاصة بالعقي

 وتوجياتيا في المجتمع. 
 زمةوقت األمالمح الصياشة التعلينية جلامعة الفيوو 

تطرح أزمة كورونا تحديات رىيبة ستختبر قدرتنا عمى االستجابة لمظروؼ المتغيرة 
ولكنيا في نفس الوقت توفر أيًضا فرصة إلعادة التفكير في الممارسات  ،بشكؿ جذري

عادة تصورىا لذا فالكميات والجامعات بحاجة  ،في مواجية الوباء الحالي والسياسات الحالية وا 
إلى وضع سياسات واستراتيجيات لمتكيؼ مع بيئة غير مستقرة بشكؿ غير عادي ، ليس فقط 

لكف لالستجابة لما قد يطرأ مف تداعيات عمى المدى الطويؿ ، وقد لمعالجة األزمة المباشرة ، و 
 جاءت مالمح السياسة التعميمية لجامعة الفيوـ وقت األزمة عمى النحو التالى:

توقفت السياسة التعميمية لجامعة الفيوـ فقط عمي كيفية التصدي لالزمة والحد مف آثارىا  -
( ، غير عابئة األزمةالسمبية عمي المنظومة التعميمية بالكميات المختمفة ) سياسة تجاوز 
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بالنظر إلي المستقبؿ واالستفادة مف ىذه األزمة في تطوير البرامج الدراسية بالكميات مع 
التعميـ في أوقات  إلدارةتحسيف أساليب إعداد أعضاء ىيئة التدريس ، ووضع بدائؿ فعالة 

 األزمات.
لـ تدرؾ السياسة التعميمية لجامعة الفيـو االختالالت في عممية الوصوؿ المتساوي  -

نترنت والمنصات التعميمية في مختمؼ مناطؽ محافظة صؼ لجميع الطالب لخدمات اإل والمن
سريعة لمعالجة ىذه االختالالت وتوسيع فرص الطالب في  إجرائيةالفيـو ، ولـ تتخذ خطوات 

 .الولوج إلي المنصات التعميمية الرقمية
ستراتجيات فعالة خمت السياسة التعميمية لجامعة الفيـو مف خطة شاممة عبر آليات وا -

ية ممافة الكميات وخصوصا الكميات العومحددة لمساعدة طالب الفرؽ النيائية بك
 عدادىـ لسوؽ العمؿ. إالتخرج في مواجية النقص في فرص  والتطبيقية المقبميف عمي

طيافو )المستفيدوف ، والمنفذوف ، ألمجتمع الجامعي بمختمؼ مكوناتو و ضعؼ مشاركة ا -
مع ضعؼ دور لجاف شئوف التعميـ ، رسـ السياسة التعميمية لمجامعة والممارسوف( في 

والطالب في الكميات ومجالس الكميات في المساىمة الفعالة في معظـ القرارات الخاصة 
دني أي مف عمي الي المستوي األمية والتي باتت تصدر مف مستوي األبالجوانب التعمي

وىذا مف المحتمؿ أف يزيد فشؿ السياسة  ،اتجاه رئيس الجامعة في اتجاه عمداء الكميات
 واتساع الفجوة بينيا وبيف التنفيذ .

ضافة إلي فجائية غالبية القرارات الخاصة إالتعميمية عدـ وضوح محاور كثيرة في السياسة  -
ضافة إلي إجيد لمحاور السياسة التعميمية ، بالسياسة التعميمية ، فنظًرا لغياب التخطيط ال

دارة الجامعة ، حيث تميزت القرارات بالتغير بصورة إألمر الواقع مف قبؿ تياج سياسة اان
ات منفردة بال رؤية واضحة ترسؿ وتقمصت السياسة التعميمية في شكؿ تعميم، يومية 

 عضاء ىيئة التدريس بالبريد اإللكتروني الجامعي.ال
المياـ التعميمية داء ة الفيـو مف وجود مؤشرات موحدة ألخمت السياسة التعميمية لجامع -

فمـ توجد بروتوكوالت  ،ف بعدمء ىيئة التدريس في نظاـ التعميـ شرافية بالنسبة ألعضاواإل
يمتـز بيا الييئة التدريسية أو حتي دوائر شئوف الطالب في توفير الخدمات لمطالب 

 اليكترونيا.
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معمومات ضعؼ تقديـ الدعـ الفني والتكنولوجي مف قبؿ المتخصصيف في تكنولوجيا ال -
واالتصاالت بوحدات الخدمات اإللكترونية بالجامعة ألعضاء ىيئة التدريس والطالب في 

رشادات حوؿ كيفية استخداـ ضافة إلي غياب اإل إف بعد ، مـ أثناء تطبيؽ نظاـ التعمي
 المنصات التعميمية لمطالب عمي موقع الجامعة اإللكتروني.

دارة العميا لمجامعة لمعمداء والوكالء سبًبا رئيسا شبكة الدعـ الجامعي مف قبؿ اإلكانت  -
عية كانت العامؿ فالمبادرات الشخصية المدعومة شفييا مف القيادات الجام ،لتجاوز األزمة
 دارة عممية التعميـ وقت األزمة.إالحاسـ في 

ف بعد والتعميـ في مة الفيـو عمي الجمع بيف التعميـ اشتممت السياسة التعميمية لجامع -
المنزؿ لمطالب ، فالكثير مف أجزاء المنيج والمياـ التعميمية قاـ الطالب بمراجعتيا 

حتياجات يمية مرنة ومتجاوبة مع االلذا كانت السياسة التعم ،نفسيـ في المنزؿأا بيوتطبيق
 التعميمية لممستفيديف.

رورة نشر فكر التغيير خاصة شارة إلي ضة التعميمية لجامعة الفيوـ مف اإلخمت السياس -
 ولياء األمور.أيف الطالب وأعضاء ىيئة التدريس و طرؽ التعميـ الحديثة )التعميـ مف بعد( ب

ضعؼ اعتماد السياسة التعميمية عمي أساس معموماتي قوي عف كؿ عناصر المنظومة  -
عمى ردود  التعميمية  لذا انفصمت السياسة عف الحاضر والمستقبؿ وبالتالي اقتصر تأثيرىا

 األفعاؿ ، وعمى تسيير المشكالت وااللتفاؼ حوليا أكثر مف اقتحاميا والتخمص منيا.
تأثر السياسة التعميمية لمجامعة باأليديولوجيا السياسية والتوجو الحكومي والمتمثؿ في  -

حيث التزمت الجامعة بالتوجيات الوزارية الخاصة  ،عميوزارة التعميـ العالي والمجمس األ
بمواعيد االمتحانات وآليات التقويـ والمنصات التعميمية وغيرىا مف األمور التعميمية 

 الخاصة بالطالب وأعضاء ىيئة التدريس.
ب في تمبية متطمبات التعميـ طالصادية التي يواجييا الغياب الفيـ الواضح لمصعوبات االقت -

ي والولوج إلي المنصات التعميمية ، ولـ تتخذ الجامعة خطوات فعالة في تدعيـ اإللكترون
 الطالب خصوًصا المنتميف إلي خمفيات اقتصادية واجتماعية ىشة.

 Hybrid Learningدعـ السياسة التعميمية لجامعة الفيوـ لنمط التدريس المدمج  ضعؼ -
 التعميمي الرقمي. الذي يتبني تقنيات حديثة لتفاعؿ الطالب مع المحتوي
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لـ تتبني السياسات التعميمية لجامعة الفيوـ نموذًجا يتسـ بالحكمة والمبادرة في ادارة  -
 العممية التعميمية أثناء جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 احملور اخلامض: التصور املكرتح

، وما تـ استخالصو مف مالمح لمسياسة التعميمية  لمدراسة النظرىطار اإلضوء  في
) لجامعة الفيوـ وقت األزمة ، قاـ الباحثاف بعرض تمؾ المالمح عمى مجموعة مف الخبراء 

أرائيـ تـ اإلجابة عمى السؤاؿ خالؿ ، ومف استمارة استطالع الراي لمخبراء(  5ممحؽ رقـ 
لزيادة كفاءة السياسة التعميمية يتناوؿ وضع تصور مقترح ، والذى  الخامس لمدراسة

، ويقـو التصور  ، وكيفية التغمب عمى معوقات تنفيذىا المستخدمة وقت األزمة بجامعة الفيـو
عمى مجموعة مف المنطمقات واألسس، ويسعى إلى تحقيؽ عدد مف األىداؼ مف خالؿ 

 :وىي كالتالي، المحددة  مجموعة مف اإلجراءات واآلليات
 

 :املكرتح للتصور األشاشية امليطلكات-أ

 تنطمؽ منيا التى يجب أف والمبادئعمى مجموعة مف األسس يرتكز التصور المقترح        
 وىى عمى النحو التالى:  لجامعة الفيـو السياسة التعميمية

لجميع استجابات  ييفتوجيي أيفمبدباعتبارىما اإلدماج واإلنصاؼ  التركيز عمي مفيومي -
الحصوؿ عمى  فيالعدؿ " والمقصود باإلنصاؼ ىنا ، السياسة التعميمية تجاه جائحة كورونا

ي مستو ال، أو  ةعقيدال دوف التمييز بناءا عميمتساوية بالنسبة لجميع الطالب  فرص تعميمية
 .ـقامتيمكاف إ ، أو االقتصادي واالجتماعي

السياسة التعميمية  عممية رسـ وتنفيذالمنظور الديمقراطي في  ضرورة االعتماد عمي -
ي إشراؾ المعنييف ذوي الصمة ف مع ضرورة ، عممي لمقيادات الجامعية ومنيج ، كأسموب

وذلؾ يضفي  ،عمى جية واحدة أو مؤسسة بعينياقتصار صنع السياسة التعميمية وعدـ اال
وتتحقؽ المشاركة باستخداـ أساليب  ،شرعية عمى الجيود التي تبذؿ في صنع السياسة

متعددة كالحوار، ولضماف نجاح السياسة التعميمية يجب أف تصنع مف أسفؿ إلى أعمى، أي 
، أما إذا صنعت مف  ، والرأي العاـ ، والممارسوف ، والمنفذوف يشارؾ في صنعيا المستفيدوف

 ف التنفيذ.فإنو يحتمؿ زيادة فشميا ، وتزداد الفجوة بينيا وبي، ؿفأعمى ألس
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، األمر الذي يفترض ضماف نوع مف  السياسات التعميمية بعيدة المدى ف تكوفضرورة أ -
لذا ينبغي أف تتجاوز السياسات  ،، وما ينفذ مف إصالحات الدواـ لما يجري مف خيارات

، أو اإلصالحات المتالحقة المعرضة لمتغيير مع  التعميمية مرحمة السياسة القصيرة المدى
 تغير الحكومات أو زواؿ األزمة. 

، وبذلؾ تحافظ  الثوابت الراسخة التي ال تتغير بتغير األشخاص وال األزماف المحافظة عمي -
، وفي الوقت ذاتو تتطور وتتماشى مع  عمى الموروث الثقافي لممجتمعالسياسة التعميمية 

، يجب  ، فعمى سبيؿ المثاؿ والتغيرات التي تحدث داخؿ المجتمع أو خارجوالمستجدات 
، والجودة  عمى السياسات التعميمية أف تتعامؿ مع المفاىيـ الجديدة مثؿ التعميـ اإللكترونى

، تمؾ المفاىيـ التي ظيرت نتيجة للزمات ولمتطور  ف بعدمفي التعميـ، والتعمـ 
لمعرفي الذي حدث في المجتمع لتواكب بذلؾ مستجدات التكنولوجي السريع واالنفجار ا

العصر، شريطة المحافظة عمى الثوابت التي ال تتغير، والتي يجب أف تمتـز بيا أي سياسة 
 ، وتكافؤ الفرص وغيرىا. مثؿ المجانية

وذلؾ مف منطمؽ أف التعميـ استثمار لو عائد  ، ربط التعميـ باحتياجات سوؽ العمؿ -
، لذا  ال معنى الختيار سياسات ال تراعى فييا الناحية االقتصاديةف،  واجتماعياقتصادي 

،  كاف البد أف تالئـ مخرجات السياسة التعميمية التطور االقتصادي وآليات السوؽ
فال تصير جيود السياسة  ،فيستفاد مف تمؾ المخرجات في تطوير المجتمع ونيضتو

ىذه الطاقة  ، أي البد مف االستفادة مف اتنظريات فقط مف دوف أف يكوف ىناؾ تطبيق
 ىتماـ بتوفير ميارات سوؽ العمؿ لدييـ. البشرية اليائمة واال

مف منطمؽ أف السياسة التعميمية كأي سياسة أخرى ال يمكف صنعيا مف دوف االعتماد  -
عمى قواعد أساسية لممعمومات تتضمف معمومات عف كؿ عناصر المنظومة التعميمية 

لذا يعتمد صنع السياسة التعميمية اعتمادًا أساسيًا عمى نتائج البحوث التربوية  ،بالتفصيؿ
التي تعد أداًة رئيسة إلنتاج المعمومات وفيـ الظواىر والمشكالت، كما تعد مصدرًا أساسيًا 

فقد  مف مصادر المعمومات التربوية، فيي تسيـ في صنع السياسة مف عدة  نواح ،
 سرعة اتخاذ قرار معيف، وتقترح آليات جديدة لتطوير التعميـتستحث صانع السياسة عمى 

،  ، وتضيؼ الوعي في المناقشات والمفاوضات التي تحدث داخؿ عممية صنع السياسة
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، وتجري مجموعة مف اإلسقاطات التي يمكف مف  وتطرح حمواًل إجرائية لمشكالت قائمة
 خالليا توقع باحتياجات التعميـ مستقباًل. 

 املكرتح: التصور أٍداف-ب

التعميمية  تقديـ بدائؿ استراتيجية عممية لتالفي القصور في عممية رسـ وتنفيذ السياسة -
 زمات.بجامعة الفيـو وقت األ 

زمات ميا عند حدوث األ التعميمية وعدـ تعط تقديـ الخدماتتقديـ المقترحات الالزمة لضماف  -
 مثؿ ازمة فيروس كورونا المستجد. أو الكوارث

عد بما يحقؽ ف بمظؿ التعميـ اإللكترونى والتعميـ تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية فى  -
 حتياجات الطالب العممية والعممية.ااىداؼ التعمـ ويمبى 

مساعدة المسئوليف والقائميف عمي السياسة التعميمية في اتخاذ القرارات مف أجؿ تحسيف  -
 الخدمة التربوية المقدمة لمطالب.

د مع السعي عداد اعضاء ىيئة التدريس وتدريبيـ عمي التعميـ مف بعإعادة النظر فى إ -
ؿ بعمؿ أعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ إعدادىـ وتدريبيـ عمي مستوى أفض لالرتقاء

 . وربط ذلؾ بالنمو الميني ليـ
 ة.الخاصة بتدعيـ البنية التحية بالجامعلشراء التجييزات بديمة  تمويؿتوفير مصادر  -
 حماور التصور املكرتح : -ز

ضرورة لتطوير وتحديث السياسة التعميمية تمثؿ أربعة محاور أساسية سوؼ يناقش التصور 
 لجامعة الفيـو وقت األزمة وىي : 

 ً بعد:مالتعليه اإلللرتوىي والتعليه  احملور األول :

عمي الرغـ مف محاولة جامعة الفيـو تطبيؽ نظاـ التعميـ االليكتروني والتعميـ مف بعد 
أثناء الجائحة لتدعيـ استمرار الخدمة التعميمية إال أف عممية التطبيؽ شابييا العديد مف 

 المعوقات وأوجو القصور لذا يجب مراعاة اآلتى:  
التعميمية الحديثة،  ستخداـ التقنياتإكساب أعضاء ىيئة التدريس الميارات التقنية ال -

نقص الخبرة لدى بعضيـ،  وتعويض، ومساعدتيـ في إعداد المواد التعميمية لمطالب 
مع التطورات العممية  وتطوير عضو ىيئة التدريس في العممية التعميمية حتى يتواكب

 والتكنولوجيا المستمرة والمتالحقة.
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والتعرؼ عمى  الرقمية التقنية استخداـوتدريب أعضاء ىيئة التدريس واإلدارييف عمى  تأىيؿ -
في دعـ العممية  مستجدات العصر في مجاؿ التعميـ، وبناء أنظمة وتشريعات تسيـ

عممية التعميـ بشكميا  التعميمية بشكميا المعاصر مف ناحية، وتكوف قادرة عمى إدارة
 الجديد.

االتصاالت والمعمومات،  رات أو الكفاءات الالزمة الستخداـ تقنياتإكساب الطالب الميا -
مع قدراتيـ مف خالؿ الطريقة  وتمكينيـ مف تمقي المادة العممية باألسموب الذي يتناسب

التفاعؿ بيف الطالب وأعضاء ىيئة  المرئية أو المسموعة أو المقروءة، ودعـ عممية
 اآلراءوالمناقشات والحوارات اليادفة لتبادؿ التدريس مف خالؿ تبادؿ الخبرات التربوية 

 البريد اإللكتروني، وغرؼ الصؼ االفتراضية. باالستعانة بقنوات االتصاؿ المختمفة، مثؿ
ف بعد بالجامعة،واالستمرار في منظومة إنتاج منشر ثقافة التعمـ اإللكتروني والتعمـ  -

عدا اإلنتاجالمقررات اإللكترونية بمراكز  مراكز لنشر المقررات اإللكترونية  دبالجامعة، وا 
الفيديو )كونفرانس( والبحث المرئي  عمى مستوى الجامعة، ومتابعة وتفعيؿ تشغيؿ شبكة

المتوافرة بالجامعة لضماف استخداميا في العممية التعميمية عف طريؽ تسجيؿ المحاضرات 
ة عمى تكنولوجيا السمعية والبصرية المعتمد وبثيا عمى شبكة األنترنت، وتوفير الوسائؿ
 ومتابعة استخداميا.  المعمومات واالتصاالت في العممية التعميمية

نترنت وثقافة واإل  تغيير الثقافة التنظيمية السائدة مف خالؿ نشر ثقافة استخداـ التكنولوجيا -
واالجتماعات المتنوعة عمى  التعمـ اإللكتروني، وذلؾ مف خالؿ عقد الندوات وورش العمؿ

 تويات التنظيمية بالجامعة.كافة المس
المؤسسات المجتمعية كوزارة  إشراؾحشد جيود منظمات المجتمع المدني مف خالؿ  -

نترنت بتقديـ تسييالت لدعـ تعميـ الفئات األكثر ضعُفا االتصاالت ومزودي خدمة اإل 
 اتفاقاتنترنت ومجانية ساعات الوصوؿ إلي المنصات التعميمية. وعقد لتسييؿ وصوؿ اإل 

باقات انترنت مدعومة لمطالب  إلتاحةالجياز القومي لالتصاالت عمي سبيؿ المثاؿ  مع
بموجب خطابات القيد الدراسي في المراحؿ التعميمية ، إضافة إلي التنسيؽ مع رجاؿ 
األعماؿ والمؤسسات المانحة لتوفير أجيزة كمبيوتر شخصية لمطالب لتدعيـ تعميميـ في 

 .األزمةت ظؿ النظاـ الجديد لمتعميـ وق
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كؿ المعنييف بالعممية التعميمية الى ضرورة تفعيؿ استخداـ التكنولوجيا في  أنظارتوجيو  -
ف بعد والتعميـ المدمج وتحويؿ عدد مف المنصات االلكترونية ممف خالؿ التعميـ  التعميـ

 تعميمية. الى منصات
التعميمية الجديدة في  وضع معايير لضماف جودة تنفيذ التقنيات التدريسية والمنصات -

 .األزماتوالتعمـ وقت  التعميـ والتى ستكوف شرطا لتنفيذ السياسات الجديدة في التعميـ
الشخصي، والتعمـ الرقمي  مقررات ىدفيا األساسي تنمية ميارات التعمـ إدخاؿضرورة  -

واسعة لمتعمـ الرقمي  والتعميـ الميني، وكذلؾ الحاجة الى تقديـ خدمات استشارية
دارييف.و   الوظيفي لكؿ أطراؼ العممية التعميمية مف طالب ومعمميف وا 
اإللكتروني مف  ونظـ امتحانات وتقويـ جديدة تتناسب وطبيعة التعميـ أساليبضرورة وضع  -

لممقررات  األسئمةاالمتحانات وبنوؾ  أساليبواالعتماد عمى ، خالؿ ميكنة اساليب التقويـ 
 ا.الدراسية والتصحيح اآللي وغيرى

حاليا في الجامعة ومف خالؿ إنتاج المقررات  تفعيؿ مراكز التعميـ االلكتروني المتواجدة -
نتاج المقررات االلكترونية، تحفيز الطالب  االلكترونية يتـ تحقيؽ األىداؼ اآلتية: تصميـ وا 

والمجتمع االلكتروني الذي  وأعضاء ىيئة التدريس لممشاركة في األنشطة االلكترونية
 .ولنا في كؿ مكاف، وابتكار أفكار جديدة تخدـ المجتمع االلكترونيأصبح ح

تطوير البنية التحتية والتكنولوجية خاصة في المناطؽ الريفية والفقيرة حتى يمكنيـ  -
ف بعد، والتوجو نحو زيادة مالتعميـ  الحصوؿ عمى الخدمات المقدمة عف طريؽ
وتوفير التمويؿ الالـز ، نترنتوتوصيؿ اإل  االستثمارات لتحديث البنية التحتية التكنولوجية

الضوئية لزيادة سرعتو، وذلؾ في ظؿ األلياؼ الستكماؿ تغطية تمؾ المناطؽ بكابالت 
 أي ظواىر مشابية. أوجائحة كورونا  ف بعد لموجيةمالتوجو المحمى والدولي نحو التعمـ 

الدراسية وفقا  إلدارة المناىجسرعة عقد الدورات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة  -
و ىجيف، وترقية أ تعميـ مختمط أوف بعد ملمصيغة التي سوؼ تتبناىا سواء كاف تعميـ 

االختبارات، وميارات إعداد مياراتيـ في إعداد الدروس والمحاضرات والعروض وكذلؾ 
استخداـ  التواصؿ واإلرشاد مف بعد، والتوجو نحو تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى

 ال تكوف شكمية وبصورة منتظمة وحسب طبيعة كؿ كمية.أالتكنولوجيا الحديثة في التعميـ، و 
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عادة النظر في محتواىا بما يتناسب مع طبيعة التعمـ  - ف متطوير المقررات التعميمية وا 
ف بعد لتواكب التغيرات الطارئة التي أحدثتيا جائحة مبعدوالتحوؿ الرقمي وطرؽ التواصؿ 

ف بعد ووسائمو واالختالؼ الكبير ممفيـو التعميـ  وتتماشى مع، عالـ أجمع كورونا في ال
 في طريقة العرض الرقمي.

اإلسياـ في تعزيز ودعـ وصوؿ جميع المواطنيف للدوات التكنولوجية الالزمة لتسيير  -
ف بعد بجودة وتكمفة مقبولة تعزز مبادئ مالتعميمية سواء لمتعميـ أو التعمـ  العممية
الفرص والعدالة االجتماعية والحؽ في التعميـ لمجميع باختالؼ مستوياتيـ  اة فيالمساو 

واالقتصادية وبناء خطة طويمة المدى لتحقيؽ ىذه األىداؼ ، ودعـ فكرة  االجتماعية
القطاعات المساندة والخدمات الموجستية المساعدة في العممية  التحوؿ الرقمي في

 .عميميالت التعميمية وليس فقط في القطاع
 التنويلاحملور الجاىي : 

نظرًا لالزمة المالية التي صاحبت انتشار فيروس كورونا المستجد نتيجة توقؼ 
األنشطة االقتصادية وحركة التجارة العالمية مما أدي إلي تاثر االقتصادات الوطنية وترتب 
عميو قطع في امدادات التمويؿ لممؤسسات وفي القمب منيا الجامعات، وىذا بدوره اثر بالسمب 

تصبح المهمة األكثر إلحاحا للجامعات هي تصميم ا وبهذنشطة التعميمية، عمي العديد مف األ 

،األمر الذى يجعؿ ىناؾ ضرورة وتنفيذ استراتيجية تمويل مستدامة لدعم أنظمتها التعليمية
 ممحة لتكاتؼ الجيود الرسمية وغير الرسمية ، حكومية وأىمية لتدعيـ العممية التعميمية،

 : وليذا يجب العمؿ عمي 
الطالب  ، وذلؾ مف خالؿ جذب الحكومىآخري بعيًدا عف التمويؿ لبحث عف مصادر ا -

، إشراؾ مؤسسات المجتمع المدني ، تسويؽ خدمات الجامعة مف مخرجات الدولييف 
 البحث العممي. 

سف تشريعات واتخاذ إجراءات وضوابط وتقديـ تسييالت مف شأنيا تشجيع القطاع الخاص  -
وغير الربحي في مجاؿ التعميـ والتدريب، والمساىمة في تمويمو عمى االستثمار المجدي 

مع الحرص عمى االختصاصات التي يحتاجيا سوؽ العمؿ وعمى الجودة، مف خالؿ تعميـ 
متميز وشديد المرونة يتأقمـ سريعًا مع متطمبات سوؽ العمؿ المحمية ومع التطورات 

 .العالمية المتالحقة في شتى أنماط ومجاالت الحياة
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ربطيا باحتياجات المجتمع فى شقيا عف طريؽ  مسيرة التنمية الجامعة فيضرورة إدماج  -
 .مف أجؿ جذب الدعـ المالي ليا عبر القطاع الحكومي والخاص الثقافى والمعرفى

وحدات بحوث إنتاجية فى مجاالت العمؿ والخدمات  إلىتحويؿ وحدات الجامعة األكاديمية  -
كافة قطاعات المجتمع بما يوفر  إلىالمختمفة ، و تقديـ المشورة الفنية والخبرة العممية 

 . موارد إضافية تساىـ فى عمميات التمويؿ
أف تتضمف السياسة التعميمية مؤشرات إجرائية لمنح صالحيات أكثر لمجالس الكميات في  -

وارد الذاتية لمكمية تحت منظومة الجامعة وبإشراؼ فريؽ اقتصادي محترؼ مف تنمية الم
 إدارة الجامعة.

أنظمة محفزة لمشركات والمؤسسات تشجعيـ عمى  توفير الغطاء التشريعي والقانوني إلنشاء -
 بما يعود عمى الجامعة بالنفع والفائدة.  جامعة الفيـواالستثمار في برامج 

جامعة صندوؽ تطوعي يسيـ فيو األفراد والقطاع الخاص في تمويؿ  المساىمة فى إنشاء -
 .وذلؾ مف أجؿ المساىمة في تغطية النفقات المتزايدة لتعميـ الطالب الفيـو

 وإعدادٍه لصوق العنل اخلرجينيالجالح: توظيف  احملور

ص في تدريب أثناء أزمة فيروس كورونا نق تعطيؿ الدراسة لقد ترتب عمى فترة 
لغاءالمقررات الدراسية ،  نتيجة عدـ استكماؿ الميارات والخبرات والمعارؼالطالب عمي   وا 

منيا ، ولتعويض ذلؾ يجب عمي السياسة التعميمية  التدريبات العممية لمكميات وخاصة العممية
 مراعاة ما يمي : 

مقدميف عمي سوؽ العمؿ لمطالب ال التوظيؼ توفير برامج اكتساب الميارات لزيادة قابمية-
الميارات  إعادة النظر في كيفية تحديد ىذه في المقاـ األوؿ يستمـز ىذاو المصري ،

 أو المستقبمية. الرئيسية، سواء بالنسبة ألسواؽ العمؿ الحالية
ضرورة دراسة احتياجات سوؽ العمؿ بصورة مستمرة مف قبؿ واضعي السياسة التعميمية  -

لتمبية ىذه االحتياجات عبر برامجيا التخطيط الجامعة مف  حتى تتمكفبجامعة الفيـو 
 لمطالب. ز عمى الجانب العممي، والتقني، والتطبيقي، واليدوييتركال ، إلى جانبالدراسية 

أف تتضمف السياسة التعميمية لجامعة الفيـو نوعية الميارات المطموبة في سوؽ العمؿ  -
سواء الحالي أو المستقبمي، ومحاولة تدريب الطالب عمييا مف خالؿ عمؿ دورات تدريبية 
فى األجازة الصيفية ، عمى أف تكوف ىذه الدورات إلزامية حتى نضمف حضور الطالب، مع 
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حتوى التدريبى ليذه الدورات بما يناسب الميارات المطموبة لسوؽ بالم االىتماـضرورة 
 العمؿ.

ضرورة قياـ مركز متابعة الخريجيف بكؿ كمية بتقديـ الدعـ والتحفيز لمتعميـ والتدريب  -
وتسريع إحداث التغيير داخؿ مجالي التعميـ والتدريب لمطالب المقبميف عمي سوؽ العمؿ، 

 التى يحتاجيا الطالب لتأىيميـ لسوؽ العمؿ.والخدمات  االستشاراتوتقديـ 
 والكبول للطالب اجلدد آليات االشتيعاب  الرابع: احملور

عمي الرغـ مما طرأ عمى سوؽ العمؿ المصري مف تغيرات بعد جائحة فيروس كورونا 
المستجد، وظيور الحاجة الممحة إلى تخصصات مثؿ الطب، والصيدلة، والتمريض، 

إال أننا ندفع ثمف سوء خطط تعميمية  ،الكمبيوتر، والذكاء االصطناعيواإلسعاؼ، وعموـ 
وسياسية ومنيا تقميص أعداد طالب تمؾ التخصصات، كما أف المساقات الدراسية الجامعية 
ظمت جامدة ومحددة بشكؿ صاـر مف خالؿ مجموع الدرجات المقترح مف قبؿ مكتب 

شيد أي تغير ، مما تلطالب الجدد لـ اقبوؿ المتبعة فى سياسات الأف باإلضافة إلى التنسيؽ،
 تسبب فى وجود عجز فى بعض التخصصات الصحية وعمـو الكمبيوتر ، وىذا يتطمب:

سوؽ العمؿ وليس عمى  الحتياجاتالنظر فى معايير القبوؿ بالجامعات المصرية وفقا  -
 أساس المجموع الكمى لمطالب فى الثانوية العامة.  

لمطالب بتحويؿ المسار العممي بيف الكميات وداخؿ الكمية الواحدة  سف إطار تشريعي يسمح -
 مف اجؿ تمبية االحتياجات العممية والوظيفية بالمجتمع.

التوسع في اختبارات القدرات بكافة البرامج التعميمية لمكميات ، واعتبارىا الشرط األكثر  -
 أىمية في قبوؿ الطالب في التخصص األكاديمي.

ف تتعرؼ عمى أجات المجتمع مف القوى البشرية ، وىذا يفرض عمى الجامعة مراعاة احتيا -
خطط التنمية فى مجتمعاتيا والوفاء باالحتياجات البشرية المطموبة لسد العجز فى بعض 

 .األماـ إلىالتخصصات ودفع عجمة التنمية 
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 صعوبات الدراشة

توافؽ لـ أوال  :جممة مف الصعوبات منذ بداية التطبيؽ الفعمي لمدراسة واجو الباحثاف
عمي شبكة العالقات  طبيؽ المقابالت ، واعتمد الباحثافدارة الجامعة عمي اعطاء خطاب لتإ

مف قبؿ  ارفضً  افقابؿ الباحثالشخصية مع افراد العينة مف أجؿ تطبيؽ المقابالت معيـ. ثانيا 
معيـ باجيزة التسجيؿ المخصصة لذلؾ ، وترتب عمي ذلؾ  المقابالت تسجيؿافراد العينة بعض 

ثالثا  .الحوار مع المفحوصيف ةادار بخر قاـ األ ا بينماالمقابمة يدويً  بتدويفف قاـ أحد الباحثاف أ
الخاصة بالسياسة التعميمية الصادرة عف ادارة الجامعة  الوصوؿ إلى بعض القرارات صعوبة

عوبة رابعا ص وخطط العمؿ اليومي داخؿ الكميات.ويؿ واالنفاؽ والتي ترتبط بأمور التم
عداد الدورات التدريبية ، اعداد المتدربيف ، بياف الحصوؿ عمي بعض االحصاءات كأ

 بالتدعيمات التكنولوجية في البنية التحتية لمجامعة.
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 املرادع 
  :املرادع العربية :أوال

، القاىرة ،   4، ط التقويـ النفسي،  (7997) أمالصادق ، & عثمان ، سيد &  أبو حطب ، فؤاد
 األنجمو المصرية.

،  مكتبة األنجمو  ، القاىرة 3، ط عمـ النفس التربوي ، (7981) & صادق،أمال أبو حطب، فؤاد
 المصري.

والنشــــر "، دار الوفــــاء لمطباعــــة إدارة األزمة التعميمة " منظور عالمي ، (2112أحمد ، أحمد إبراىيم )
 ،األسكندرية .

، دار الفكر  إدارة األزمات التعميمية في المػدارس: األسػباب والعالج، ( 2112) براىيم أحمد،ا أحمد
 ، القاىرة.  العربـي

بمرحمة التعميم االساسى  COVID-19، معوقات إدارة أزمة  (2121عبير & معوض ، ىدى ) أحمد ،
مجمة جامعة الفيـو فى مصر وسبل التغمب عمييا عمى ضوء خبرة جميورية الصين الشعبية، 

 .747-7ص ص ، ، سبتمبر ، اإلصدار السابع (74، مج)لمعموـ التربوية والنفسية
 العالمية المعاصرةتمويؿ التعميـ الجامعي في ضوء المتغيرات واالتجاىات ،  ( 2004)البحيري ، السيد 

 .رة ، كمية التربية ،جامعة األزىر، دراسة دكتوراة غير منشو 
الواقع (: 79-( ، التنمية االقتصادية في نيجيريا تحت الجائحة)كوفيد2121إمام ، إبراىيم أبوبكر)

فريقية فى صعوبات التجاوز وفرص اإلقالع  والبديؿ،مف الجائحة إلى التنمية نماذج عربية وا 
 .56-43،  ندوة المركز المغربى لألبحاث وتحميل السياسات، أشغال 

إدارة األزمات لدى القيادات الجامعية بكميات التربية بالجامعات  ، (2175)الغامدي، عائض بن سعيد 
(، الجزء 765) ، ع، جامعة األزىر مجمة كمية التربيةالسعودية "دراسية ميدانية"، 

 .459-415،الخامس
 . ، القاىرةدار الفكر العربي،  معجـ مصطمحات التربية والتعميـ(: 2111بدوى، أحمد زكي )

، ر الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، داالسياسات التعميمية وصنع القرار( ، 2113عبد الجواد )بكر، 
 األسكندرية .

 .، القاىرة السالم ، مطبعة التربية المقارنة والسياسات التعميمية( ، 2116بكر، عبد الجواد )
، دار األزمة النفسية : تشخيصيا واساليب التعامؿ معيا( ، 2179) الجنابى ، صاحب عبد مرزوك

 اليازورى العممية.
 .، إيتراك لمنشر والتوزيع ، القاىرة التفاوض في األزمات والمواقؼ الطارئة،  (2115، جمال ) حواش
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المجمة  جائحة كورونا: سيناريوىات استشرافية ، ، مستقبل التعميم بعد (2121، جمال ) الدىشان
 .769-715، (4) ،ع (3) مج ، الدولية لمبحوث فى العموـ التربوية

( ، تطوير السياسة التعميمية لمعمم القرن الحادي والعشرين في 2178) ، إكرام عبد الستار محمد دياب
 ،ع جامعة الزقازيق ، ، مجمة اإلدارة التربوية مصر في ضوء أفضل الممارسات العالمية

 .477-2178،347، مارس  (77)
الحمقة العممية الخاصة  ،أسبابيا –أبعادىا  –مات تعريفيا األز  ( ،2177) عمى ىميول الرويمى ،

 ، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية.بمنسوبي وزارة الخارجية"إدارة االزمات"
، قطاع الممارسات  كورونا ،التحديات والفرصالتعميـ فى زمف فيروس ،  (2121خايمى ) سافيدرا ،

 :2121العالمية لمتعميم، البنك الدولى،
-and-challenges-https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational

pandemic-19-covid-opportunities 
( ، السياسة التعميمية والعالقة بين الجامعة الجزائرية والسمطة: مقاربة في 2176) اإلمامة سالمة ،

 اإلنسانية واإلجتماعية مجمة العمـوالتحميل النظمي، جامعة قاصدي مرباح ورقمة )الجزائر (، 
 .547-529،(27، ع)

المخطط التعميمى : دوره فى ربط البحث بصنع السياسة ،  (2177سعد ، السيدة محمود إبراىيم )
 .، القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية التعميمية

تطوير السياسات التربوية في الجامعات ( ، 2179محمد بن عمي بن محمد آل عون) السيمي ،
، رسالة دكتوراة، كمية  السعودية في ضوء متطمبات القدرة التنافسية "استراتيجية مقترحة

 التربية، قسم السياسات التربوية، جامعة الممك سعود.
، دراسة تحميمية لمسياسة التعميمية لتطوير مرحمة التعميم  (2121أمل سعودي عبد الظاىر ) ، سيد

(، 35) ، مجالبحث في التربية وعمـ النفسمجمة ،  7981األساسي في مصر منذ عام 
 .41-27،(2ع)

، القاىرة ، مؤسسة  ، السياسة التعميمية بيف الواقع والمعمـو (2177شعالن ، عبد الحميد عبد الفتاح )
 طيبة لمنشر والتوزيع.

، مؤسســــة شــــباب الجامعــــة ،  إدارة األزمػػػػات فػػػػي المنشػػػػآت التجاريػػػػة ،( 2114) عبــــاس ، صــــالح
 اإلســــكندرية .

، مؤسسة  المنظومػة المتكاممػة إلدارة األزمػات والكوارث( ، 2118) أبوسريع أحمد ، عبد الرحمن
 ، القاىرة. الطوبجي

https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic
https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic
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، دراسة تحميمية لسياسات التعميم قبل الجامعى منذ ( 2171، فاتن ) عبد الستار ، رضا & عدلى
المركز القاىرة ،  ، رفةالقرن العشرين وحتى األن فى ضوء متطمبات إقتصاد المعتسعينات 

 .القومى لمبحوث التربوية والتنمية
المجمة  ، 79 -ادارة المؤسسات الجامعية في ظل ازمة كوفيد ، (2121، عنتر محمد احمد ) عبد العال

 . 9-7، 78جامعة سوىاج ،  –كمية التربية  – التربوية
،  صنع القرار في السياسة التعميمية: األطراؼ الفاعمة واآلليات ( ،;422)نيى حامد ، عبد الكريم

 .، القاىرةالدار المصرية المبنانية
  75191، العدد  مجمة الشرؽ االوسط ،الوباء والسياسة ،( 2121عبد اهلل )،العتيبي 

ىل يحقق نمط السياسات السائد الحماية  :، أزمة فيروس كورونا (2121) العجاتى ، محمد وأخرون
السياسات العامة وأزمة  :منتدى البدائؿ العربيتونس دراسة مقارنة،  -لبنان -لمجميع؟ مصر

 .، بيروت كورونا في المنطقة العربية
، دار الزىراء  نظـ التعميـ بالمممكة العربية السعودية( ، 2172) عزازى ، فاتن محمد عبد المنعم

 .، الرياضلمنشروالتوزيع
 التقويـ التربوى المؤسسى أسسو ومنيجياتو وتطبيقاتو في تقويـ المدارس،  (2113) ، صالح عالم

 . ي، القاىرة، دار الفكر العرب
لم المعرفة ، عا الفجوة الرقمية ، رؤية عربية لمجتمع المعرفة،  (2115، نادية ) نبيل & حجازىعمى، 

 .الكويت، ، مطابع السياسة (، أغسطس378، العدد)
سمسمة ( ، تخطيط السياسة التعميمية والتحديات الحضارية المعاصرة ، 2173) عيد ، سعاد محمد

 . ، القاىرة ، مكتبة األنجمو المصرية التربية والمستقبؿ العربى
المممكة تطور نظاـ التعميـ فى ، نور الدين محمد عبد الجواد،  (2171، حمدان بن أحمد ) الغامدى

 .، الرياض ، مكتبة الرشد ناشرون (3) ، ط العربية السعودية
عناصر القوة والضعؼ في نظامنا الصحي لمواجية أزمة كورونا المستجد، ، ( 2121، عالء ) غنام

 ، متاح عمى:2121، أبريل، المبادرة المصرية لمحقوؽ الشخصية
https://bit.ly/2XjHDtH 

المجمة ، التعميم العربي وأزمة كورونا: سيناريوىات لممستقبل، (2121غنايم ، مينى محمد إبراىيم )
 . 714-75 ، (4) ،ع (3) مج ، الدولية لمبحوث فى العموـ التربوية

https://bit.ly/2XjHDtH
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العممى العربى  المؤتمر،  ( ، السياسة التعميمية والطبقية والمواطنة2178) غنايم ، مينى محمد إبراىيم
، جمعية الثقافة من  الثانى عشر الدولى التاسع: التعميـ والمجتمع المدنى وثقافة المواطنة

 .أجل التنمية ، سوىاج
( بيف اإلصالحات 4238-4232السياسة التعميمية في الجزائر) ( ، 2177) إيمان ، فطايمية

 كمية الحقوق والعموم السياسية. -قـالـمـة7945 –مــاي  8، رسالة ماجستير، جامعة والتحديات
المشكالت النفسية المترتبة عمي جائحة  ، (2121أبو الفتوح ، محمد كمال ) &الفقي، آمال ابراىيم 

بحث استكشافي لدي عينة من طالب وطالبات الجامعة بمصر  Covid-19كورونا المستجد 
 . 7185-7147، 74جامعة سوىاج ،  –، كمية التربية  المجمة التربوية ،

ت ( ، السيدة محمود إبراىيم ، السياسات العامة والسياسا2172) القحطانى ، عبد المحسن عايض
 .، الرياض مكتب التربية العربى لدوؿ الخميجالتعميمية مدخل تكاممى ، 

 ، كمية التربية ، جامعة دمنيور.إدارة األزمات والكوارث في التعميـ(، 2175) قسم أصول التربية
األنظمة التعميمية في  إدارة تأثير فيروس كورونا المستجد عمىىق ، تغيران شميس ، -كميوبى قازى

 .6/6/2121متاح عمى الموقع التالي بتاريخ  أنحاء العالـ،
-19-covid-impact-https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing

eparingpr-are-countries-how-world-around-systems-education 
عميـ والعمـ والتكنولوجيا تاستجابة ال ، (2121المجنة الفنية المتخصصة لمتعميم والعمم والتكنولوجيا )

والتكنولوجيا  والعمم لمتعميم المتخصصة الفنية المجنة،  . تقرير ىيئة المكتب لفيروس كورونا
 أديس توقيت( 16:30 – 15:00 ، 2020 أبريل 9المكتب  لييئة اضي االفتر االجتماع

 .)أبابا
 الكورونا فوبيا. ىؿ تحولت االصابة بالفيروس لوصمة. وعمى مف تقع( ، 2121لطفى ، سيير)

 8/6/2121؟متاح عمى الموقع التالي بتاريخ المسؤولية
https://arabic.sputniknews.com/news 

  .328، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعميم، القاىرة، ص(7999)المعجـ الوجيزالمغة العربية:  مجمع
تأصيل نظرية تربوية معاصرة الدارة جائحة فيروس كورونا  ، (2121محروس، محمد االصمعي )

Covid-19 ، 511-464، 74عكمية التربية، جامعة سوىاج، -المجمة التربوية . 
المجمة دور التعميم عن بعد في حل اشكاليات وباؤ كورونا المستجد،  ، (2121) محمود ، جابر محمود

 .7543-7532، 75 عجامعة سوىاج ،  –كمية التربية  – التربوية

https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing-impact-covid-19-education-systems-around-world-how-countries-are-preparing
https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing-impact-covid-19-education-systems-around-world-how-countries-are-preparing
https://arabic.sputniknews.com/news
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،  ، تطوير التعميم العالي في الوطن العربي : الطريق إلى المستقبل ه(7435عمي بن أحمد ) مدكور،
 (.6) ،عكمية المعمميف فى أبيا ، مجمةجامعة السمطان قابوس بسمطنة عمان

 أبريل. 73، الصحة النفسية في ظؿ انتشار مرض كوفيد،  (2121مركز جونز ىوبكنز أرامكو الطبي)
 -، التحديات المجتمعية المبنانية في ظل انتشار الوباء كوفيد (2121المصرى ، فداء إبراىيم )

فريقية فى صعوبات التجاوز ، من الجائحة إلى التنمية نماذج  وآفاقيا التنموية19 عربية وا 
-3يوليو ،  27،  أشغاؿ ندوة المركز المغربى للبحاث وتحميؿ السياسات،  وفرص االقالع

42. 
 79التباعد االجتماعي واثاره التربوية في زمن كوفيد  ، (2121فاطمة الزىراء سالم محمود )مصطفي ، 

 .23-2،  75جامعة سوىاج ، العدد  -ة، كمية التربي المجمة التربويةالمستجد الكورونا، 
، مجمػػة التنميػػة كيــف ؟  –إدارة األزمــات والكــوارث  ،( 2116) مصــطفي ، مصــطفي التيــامي

 (.777، العدد )اإلداريػػة ، الجيػػاز المركزي لمتنظيـ واإلدارة 
واقع التعميم الجامعي  ، (2121فاتح ، لسود ) &عالوي، خديجة    &صجمة، مريم   &معزوز، ىشام 

في ظل جائحة كورونا دراسة عمي عينة من الطمبة بالجامعات  األنترنتعن بعد عبر 
 .95-76، 3 ع،  3 ، مج مجمة مدارات سياسيةالجزائرية ، 

تأثيرات أزمة  ، الفرد والدولة والمجتمع  (2121غادة محمد ) عامر، النجار،عبداهلل عبد العزيز &
، متاح 4242، يولية المركز العربى لمبحوث والدراساتفيروس كورونا والنتائج المتوقعة، 

  http://www.acrseg.org/41663:عمى
 (4232 -3:;3النظاـ السياسي بيف إرث الماضي وآفاؽ المستقبؿ) ، (2171، عمى الدين ) ىالل

 . الدار المصرية المبنانية ،
السياسة  ، آليات مقترحة لتفعيل دور البحث التربوي في صنع (2174) الينداوى ، ياسر فتحى وأخرون

المجمة الدولية التربوية ،  التعميمية بسمطنة عمان من وجية نظر الباحثين والممارسين
 .774-753،(77) ، ع (3) ، مج المتخصصة

:  نترنتاإل مواقع   
يوافق عمى خطة العام الدراسى الجديد،  "األعمى لمجامعات"أيام 3الحضور ( ، 2121فيمي ، مروة )

،متاح عمى: 2121ديسمبر   79أخبار اليوم ، 
akhbarelyom.com/news/newdetails/3129447/1/https:// 

http://www.acrseg.org/41663
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3129447/1/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3129447/1/
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(. التعميم العالي" عبور آمن في أزمة كورونا.. و"التعمم عن بعد" وجو آخر 2121) مايو،  سعد، محمود
مساءا ، متاح  77.11الساعة  72/72/2121لمجامعات.  بوابة األىرام ،  تم الدخول في 

 aspxhttp://gate.ahram.org.eg/News/2.403717عمى: 
فيروس كورونا: لماذا صنفتو منظمة الصحة العالمية وباً ء عالميًا"، bbc(2121 ، ) عربية نيوزالموقع 

 عمى : متاح، 2121،مارس 72فى  مقال صحفي وارد
55185497-tech-and-https://www.bbc.com/arabic/science 

بعد الطاعون واإليدز.. الكارثة أن يتحول كورونا إلى "جائحة"،  (2121)العربية نيوزموقع 
 ،متاح عمى: 2121فبراير  78

https://www.skynewsarabia.com/technology/1321757 
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