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 مستخمص البحث:
ييدف البحث الحالي إلى وضع تأصيل تربوي وتوثيق تعميمي ألزمة النظام 

تعرف جد، و التعميمي المصري والعالمي في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المست
أىم المشكبلت التعميمية الناجمة عن تفشي الجائحة، ومن خبلل دراسة ميدانية عمى 
طبلب الجامعات المصرية؛ تم تحديد أىم المشكبلت التي واجيتيم أثناء األزمة، 

 ومقترحاتيم لمتغمب عمييا. 
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University Education under the Corona Virus 

Pandemic: Educational Rooting for the crisis and 

Student Proposals for its Treatment .(Field study) 

 

Abstract: 

 

The current research aims to establish educational 

rooting and educational documentation for the crisis of the 

Egyptian and international educational system in light of the 

spread of the Corona virus emerging, and to identify the most 

important educational problems resulting from the pandemic, 

and through field study on Egyptian university students; The 

most important problems they faced during the crisis were 

identified, and their proposals to overcome them. 
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 :المقـدمـة وتداعيات المشكمة
ألن تغيير المجتمعات ال يتأتى إال بتغيير البشر، وتغيير البشر ال يتأتى إال 
بتغيير العقمية والفكر والقيم السائدة، فبل عجب أن ترى التعميم في مقدمة أولويات 
ر كل إصبلح؛ سياسيًا كان أو اجتماعيًا أو ثقافيًا؛ ذلك ألن اإلصبلح تغيير، والتغيي

يأتي أواًل من العقل، والتعميم ىو الطريق األنسب واألنجع لتغيير العقل والفكر، ومن 
صبلحو.  ثم تغيير المجتمع وا 

والتعميم الجامعي في قمب النظام التعميمي في كافة دول العالم، ومصدر 
اىتمام وتخطيط ورعاية، فالطالب الجامعي قادر عمى إحداث التغيير المنشود 

غوب إذا توفرت لو سبل التعميم المتقدم المبني عمى اإلبداع والفكر، واإلصبلح المر 
 ال عمى الحفظ والتمقين.

ذا كان النظام التعميمي في كل دول العالم يقوم عمى مبدأ التخطيط لتأىيل  وا 
طبلق طاقاتيا اإلبداعية واالبتكارية، اعتمادًا عمى سياسات  الثروة البشرية وا 

جراءات استشراف المستقبل التي من شأنيا الوصول إلى تحقيق األىداف التنموية  وا 
الموصوفة لمبشر وأوضاعيم المادية والمعنوية، فإن )التعميم الجامعي( يؤثر بصورة 
واضحة في ىذا المنحى؛ بما يوفره من كفاءات بشرية قادرة عمى تدوير آليات العمل 

ة واالجتماعية والثقافية وعجمة التنمية، ومواكبة مستجدات الحركة العممية واالقتصادي
 .(212، 2100)صحراوي، خثير،في البيئتين المحمية والعالمية

وطبيعي أن يتأثر النظام التعميمي في أية دولة من دول العالم بمشكمة صحية 
تيدد مواطنيو، فكل النظم التعميمية في العالم تقوم أساسًا عمى تقديم الخدمة التعميمية 

وعوية لممواطنين، والبد أن يكون من أول اىتمامات ىذا النظام والتربوية والثقافية والت
الحفاظ عمي صحة وسبلمة ىؤالء المواطنين، الذين ىم المكون الرئيس والميم 
واليدف األول ليذا النظام. وطبيعي أيضًا أن يكون التعميم والصحة معًا ىما 

جب أن يكون..!!(؛ األساس واالىتمام األول ألي نظام سياسي في العالم )أو ىكذا ي
فالناظر إلى تقدم األمم وازدىارىا، ال يجد صعوبة في إدراك أن األمة المتقدمة 
الراقية ىي األمة التي تضع )التعميم والصحة( في صدر أولوياتيا ومقدمة 

 اىتماماتيا.
العديد من األمراض واألوبئة،  -عبر العصور واألزمنة-ولقد واجو العالم 
الختبلط مع الحيوانات أو الطيور، ونشأ اآلخر من صنع انتقل بعضيا نتيجة ا

اإلنسان نفسو، وكان الكثير منيا غير معروف المصدر أو اليوية، ولعل الجميع 
يتذكر أمراضًا وبائية خطيرة اجتاحت مناطق مختمفة من العالم وحصدت المبليين 



 التأصيل التربوي لألزمة  :التعميم الجامعي في ظل جائحة فيروس كورونا
 دراســـة ميدانيـــة -ومقترحات الطالب لعالجها

 

021 

فمونزا اإلسبانية من األرواح مثل: الطاعون والكوليرا والمبلريا والسل واإليدز واالن
وسارس وانفمونزا الطيور والخنازير .. وغيرىا، كان البعض منيا محصورًا في نطاق 
جغرافي محدد، وكان بعضيا أوبئة عالمية سريعة العدوى واالنتشار، أو ما يطمق 

" تسببت في العديد من المشاكل االجتماعية واالقتصادية Pandemicجائحة "عمييا 
 عضيا مجرى التاريخ واألحداث.لدول العالم، وغير ب

الصين" عن "الميبلدي أعمنت دولة  2103في األشير األخيرة من العام 
تفشي وباء فيروسي مدمر عمى أراضييا سمي بـ )فيروس كورونا المستجد( 

Corona Virus  أوCovid-19 ونتيجة لبلختبلط العالمي المذىل، وسرعة ،
لنار في اليشيم في كل دول العالم تقريبًا، وسائل النقل الحديثة، انتشر الفيروس كا

عمى مستوى العالم  2121حتى بمغ عدد المصابين بالفيروس في أواخر شير مايو 
ألف(  151مميون( حالة، في حين بمغ عدد الوفيات ما يقرب من ) 5,5أكثر من )

وما  (https://www.who.int/arحالة )الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية 
 لعدد في تزايد مستمر أثناء إجراء البحث الحالي.زال ا

ونتيجة النتشار الفيروس المدمر، تأثرت قطاعات عديدة في مختمف بمدان 
العالم، بل وتوقف العديد منيا تمامًا نتيجة اإلغبلق الكمي أو الجزئي ليا، مثل قطاع 

والتجارة  السياحة والسفر، والمعامبلت المالية والمصرفية، واالستيراد والتصدير
الخارجية والداخمية، والعقارات والمقاوالت، ومزاولة الطقوس الدينية واالجتماعية، 
والبورصات المحمية والعالمية ...إلخ، وجاء قطاع )التعميم( في مقدمة القطاعات 

 التي اىتزت بعنف نتيجة انتشار ىذا الوباء.
ق لمتحذير من ، عندما بدأت أجراس اإلنذار تد2121وفي نياية شير فبراير

تزايد تفشي فيروس كورونا المستجد، في ذلك الوقت، لم يكن ىناك سوى "الصين" 
وعدد قميل من البمدان المتضررة األخرى، تفرض التباعد االجتماعي من خبلل 

بمًدا(  021إغبلق المدارس والجامعات. وبعد أكثر من أسبوعين بقميل، أغمق )
مميار طالب في جميع أنحاء العالم رأوا  المدارس والجامعات مما أثر عمى نحو

مدارسيم وجامعاتيم تغمق لفترات زمنية مختمفة، وبعدىا بدأ العالم كمو تقريبًا في 
، 2121)قازي، وشميس، سياسة إغبلق المدارس والجامعات تجنبًا النتشار ىذا الوباء

0.) 
في مواجية وفي أيام قميمة، بدأت المدرسة تمو األخرى، والجامعة تمو الجامعة 

الوباء المستجد، ولم تجد النظم التعميمية في العالم ُبدًا من اإلغبلق الجزئي ثم 
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دولة(، ومنذ ذلك  051الكامل لكافة المدارس والجامعات عمي مستوي أكثر من )
الوقت لم يذىب طالب إلى مدرستو أو جامعتو، وبدأ عيد جديد، وتعميم جديد لم 

ل، وبدأ التعميم في العالم يواجو أنواعًا معينة من يعيده الطبلب في العالم من قب
المشاكل الصعبة والمممة، وكان لزامًا عمييا أن تتكيف مع تمك الصعاب، وتخمق 
تجارب تعميمية جديدة تتناسب مع أسموب التعمم الذاتي، وبوسائل جديدة أكثر دقة 

 (Petrie & Others,2020, 4وفاعمية )
 :مشكمة البحث وتساؤالته

" أعمنت الحكومة المصرية 2121الرابع عشر من شير فبراير من العام في "
في بيان صحفي مشترك صادر عن وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة 
 الصحة العالمية أنيا اكتشفت أول حالة إصابة بفيروسات كورونا في الببلد

(https://www.egyptianstreets.com) عامل ومنذ ىذا اليوم بدأت مصر في الت
الجدي مع األزمة في اتخاذ التدابير االحترازية واالحتياطات الوقائية لتجنب تفشي 
الوباء بشكل ال يمكن معو السيطرة عميو، خاصة مع إعبلن منظمة الصحة العالمية 

عمى أنو وباء )جائحة  (Covid-19)فيروس كورونا المستجد  تصنيف
Pandemicالموقع الرسمي " 2121 ( عالمية في "الحادي عشر من شير مارس(

مع التفشي السريع  (https://www.who.int/arلمنظمة الصحة العالمية 
 والمتبلحق لئلصابات بالفيروس وزيادة أعداد المتوفين عمى مستوى العالم.

وفي دراسات سريعة ومتبلحقة من شتى بقاع األرض، أثبتت تمك الدراسات 
بأسره أصبحت في مواجية حقيقية مع تمك  أن التعميم واألنظمة التعميمية في العالم

األزمة، وأن تمك األنظمة التعميمية باتت في تحدٍّ غير مسبوق في أعقاب غمق 
المدارس والجامعات؛ كجزء من جيود الصحة العالمية الحتواء انتشار فيروس 
كورونا، وتعمل الوكاالت الحكومية مع المنظمات الدولية وشركاء القطاع الخاص 

المدني لتقديم حمول "التعميم عن ُبعد" من خبلل مزيج من التقنيات؛ من  والمجتمع
أجل ضمان استمرارية الدراسة القائمة عمى المناىج والتعمم لمجميع، ويعد إنشاء أو 
توسيع نطاق استراتيجيات "التعمم عن بعد" استجابة عمى مستوى القطاع التعميمي 

جة إلغبلق المدارس والجامعات غير لبلنقطاع المفاجئ لمعمميات التعميمية نتي
 (UNESCO COVID-19 Education Response,2020, n°2.1) المتوقع

وقامت الحكومة المصرية بجيود حثيثة لمنع تفشي الوباء بالببلد، وكانت 
وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعميم، والتعميم العالي من أكبر الوزارات تبلحمًا 

م مسئولية كل منيا تجاه مايقع عمى عاتقيا قي مواجية أزمة مع األزمة؛ وذلك بحك
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لم تعيدىا الببلد من قبل، ولم يعيدىا العالم بأسره، خاصة مع ىذا التقدم المذىل في 
شتى مناحي الحياة بصفة عامة، وفي مجال مقاومة األمراض واألوبئة بصفة 

 خاصة.
س األعمى " وفي جمسة المجم2121وفي "الثامن عشر من شير فبراير 

(، أعمن المجمس عدة قرارات ممزمة لقطاع التعميم 133لمجامعات المصرية رقم )
( وكان ممخص تمك 2121لسنة  0231العالي، والتي صدر بيا القرار الوزاري رقم )

 القرارات:
  يمغى إجراء االمتحانات التحريرية والشفوية لمفرق من األولى لمثالثة، ويستبدل

 :البديمين اآلتيينبتمك االمتحانات أحد 
بحث  – مشروع بحثي – إعداد الطبلب لرسائل بحثية مقبولة )مقالة بحثية -

 مرجعي(.
عقد اختبارات إلكترونية لممقررات التي كانت تدرس فى ىذا الفصل بالنسبة  -

لمكميات أو البرامج الدراسية الممتحق بيا أعداد محدودة من الطبلب، 
  .كنولوجيةويتوافر لدييا البنية التحتية واإلمكانيات الت

  بالنسبة لمكميات التي تستوجب لوائحيا الداخمية تدريبات عممية أو إكمينيكية
جراء امتحانات عممية  :وا 

تستكمل الفترات التي كانت مقررة لمتدريبات العممية أو اإلكمينيكية  -
 بعد انتياء فترة تعميق الدراسة. الفصل الدراسي الثاني في

 ع الكمياتبالنسبة لطبلب الفرقة الدراسية النيائية بجمي: 
تؤجل االمتحانات التي كان مقرر عقدىا في نياية الفصل الدراسي الثاني  -

 الجتياز مقررات ىذا الفصل لحين انتياء فترة تعميق الدراسة.
 بالنسبة لطبلب الدراسات العميا: 

يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد االمتحانات المقررة لمحصول عمى  -
 ترة تعميق الدراسةوفقًا لما تراه بعد انتياء ف الدرجات تمك

أصبح الطالب الجامعي المصري أمام  -والبلحقة عمييا –بيذه القرارات 
موقف تعميمي جديد ومفاجئ، لم يعتد عميو، ولم يتدرب عميو، ولم يتصوره من قبل، 
عمى الرغم من النداءات الكثيرة والمتكررة من رجاالت التربية والتعميم بتطبيق 

والتعمم عن بعد، إال أن ىذا التحول  لكترونياإلتدريجي لمنظومة التعميم 
)الدراماتيكي( جاء مفروضًا ومفاجئًا في آن واحد، فأحس الطالب الجامعي )ومعو 

https://el-yom.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d8%b9%d8%a8/
https://el-yom.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d8%b9%d8%a8/
https://el-yom.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d8%af%d8%af-%d9%85%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9/
https://el-yom.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d8%af%d8%af-%d9%85%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9/
https://el-yom.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%a7/
https://el-yom.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%a7/


 021 0202/ يوليو 1ج–العموم التربوية/ العدد الثالث 

كل األسر المصرية( بالتشتت والحيرة، وبدأت المعاناة التعميمية في أوجو مختمفة 
التي تواجو يناقشيا ىذا البحث، محاواًل تسميط الضوء عمى أىم المشكبلت التعميمية 

الطالب الجامعي خبلل ىذه األزمة في تأصيل وتأريخ تربوي لمعطياتيا وتداعياتيا، 
واستطبلع رأي الطالب )كأىم مكون من مكونات العممية التعميمية( في مقترحاتو 

 لمحل، ومن ىنا يحاول البحث اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
 ة كورونا في مصر والعالم؟ما مظاىر األزمة التربوية الناتجة عن تفشي جائح -
 ما أىم المشكبلت التعميمية التي تواجو الطالب الجامعي خبلل األزمة؟ -
 ما الحمول المقترحة لؤلزمة من وجية نظر الطالب الجامعي المصري؟ -

 :أهداف البحث
 ييدف البحث الحالي إلى:

وضع تأصيل تربوي وتوثيق تعميمي ألزمة النظام التعميمي المصري والعالمي   -
 في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

 تعرف أىم المشكبلت الناجمة عن تفشي جائحة كورونا. -
 تحديد مشكبلت التعميم الجامعي أثناء األزمة. -
 تعرف مقترحات الطالب الجامعي لمتغمب عمى ىذه المشكبلت.  -

 أهمية البحث:
يتناول يعد ىذا البحث من أوائل البحوث التربوية "المصرية والعربية"؛ والذي 

المشكبلت التربوية والتعميمية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا المستجد في العالم، 
تمك المشكبلت وتداعياتيا، مما يساعد تعرف وبذا يمكن أن يكون مصدرًا ميمًا في 

أصحاب القرار في التوصل إلى حمول واقعية وممكنة، ورؤى مستقبمية لمتغمب عمى 
 تداعيات تمك األزمة.

 ية واإلجراءات المتبعـة:المنهج
 لمعالجـة الوصـفي( )المـنيج اسـتخدام يـتم سوف لتحقيق األىداف المرجوة لمبحث

طريـق  عـن وتحميميـا، وتفسـيرىا بوصـف الظـاىرة، االىتمـام حيـث البحثيـة، مشـكمتو
عرض وتفسير مظاىر األزمة التربوية والتعميمية الناجمة عن تفشـي جائحـة كورونـا، 

ت التعميميـــة الناتجـــة عنيـــا، ومقترحـــات الطـــبلب الجـــامعيين أىـــم المشـــكبلتعـــرف ثـــم 
لحموليا؛ عن طريق إجراء "دراسة ميدانية" عمى عينة عشوائية مـن طـبلب الجامعـات 

  المصرية، واستخدام االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة الميدانية. 
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 مصطمحـات البحـث:
 فيروس كورونا Corona Virus:  

( مــــن CoVعربيـــًا اختصـــارًا ) "coronavirus"يشـــتق اســـم فيـــروس كورونــــا 
( وتعنــــي التــــاج أو اليالــــة، حيــــث يشــــير االســــم إلــــى coronaالمصــــطمح البلتينــــي )

ــــــذي يظيــــــر عبــــــر المجيــــــر  المظيــــــر المميــــــز لجزيئــــــات الفيــــــروس )الفريونــــــات( وال
، حيث تمتمك ُخمبًل من البروزات السـطحية، ممـا ُيظيرىـا عمـى شـكل تـاج اإللكتروني

 لة الشمسية.الممك أو اليا
وفيروسات كورونا ىي مجموعة من الفيروسات تسبب أمراًضا لمثدييات 

، ويسبب الفيروس في البشر عدوى في 0311والطيور، كان أول اكتشافيا في عقد 
الجياز التنفسي، والتي تتضمن الزكام، وعادة ما تكون طفيفة، ونادرًا ما تكون قاتمة؛ 

خيمة، ومتبلزمة الشرق األوسط التنفسية، وفيروس مثل المتبلزمة التنفسية الحادة الو 
ال توجد لو لقاحات  2103كورونا الجديد الذي سبب تفشي فيروس كورونا المستجد 

 (.Alwan, 2013, 3-4)أو مضادات فيروسية متوافق عمييا لموقاية أو العبلج
 جائحة Pandemic : 

ية أو التيمكة أو ني البماسم يع :جاء في "معجم المعاني الجامع" أن الجائحة
، والسنة الجائحة: سنة جدبة غبراء قاحمة، وفي الحديث: نيي عن أخذ الداىية

 صدقة الجوائح، وفي الفقو: ما أذىب الثمر أو بعضو من آفة سماوية
(https://www.almaany.com) 

والجائحة ىي وباء ينتشر عمى نطاق شديد االتساع يتجاوز الحدود الدولية، 
عمى عدد كبير من األفراد، وقد قسمت "منظمة الصحة العالمية"  -ادكالمعت-مؤثًرا 

دورة حدوث الجوائح من خبلل تصنيف من ستة مراحل، ليصف العممية التي من 
خبلليا ينتقل فيروس معين من كونو مرض ُأصيب بو أفراد قمة، إلى نقطة تحولو 

مع حاالت إلى جائحة. ىذا يحدث مع فيروس يصاب بو عمى األغمب حيوانات، 
قمة النتقال العدوى إلى اإلنسان، يمييا مرحمة انتقال المرض ما بين البشر من فرد 
إلى آخر مباشرة، ويتحول األمر بالنياية إلى جائحة مع انتشاره عالمًيا، وضعف 

 (.Martin, 2009, 87) القدرة عمى السيطرة عميو، حتى نتمكن من إيقافو
اء الذي ينتشر بصورة سريعة مخمفًا وراءه ويقصد بالجائحة في ىذا البحث الوب

العديد من المصابين والوفيات، والذي ال تستطيع البشرية السيطرة عميو في وقت 
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زمني قميل، والمقصود ىنا الوباء الفيروسي المسمي )كورونا( المستجد والذي ظير 
 .2103في العالم في نياية العام 

 :Educational Rooting التأصيل التربوي
ء في "معجم المعاني الجامع" أن تأصيل الشئ: جعمو ذا أصل ثابت، أّصل جا

ل تأصيبًل، وأّصل الشئ: جعل لو أصبلً   ثابتًا يبني عميو، وأَصل الشئ: يؤصِّ
 (https://www.almaany.comاستقصى بحثو حتى عرف أصمو.  )

ويقصد بالتأصيل التربوي في ىذا البحث وضع أصول وأسس وتفسيرات محددة 
زمة التربوية والتعميمية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وأىم لؤل

المشكبلت التعميمية التي تسبب فييا؛ لتكون مرجعًا ألبحاث تربوية الحقة، حيث إن 
األزمة مازالت مستمرة أثناء كتابة البحث، وتحتاج لمتأصيل والتأريخ من وجية نظر 

 التربية ومقومات التعميم في حينيا.
 :اإلطـــــار النظـــري لمبحــــث -الجزء األول

 :)مظاهر وتداعيات تفشي جائحة كورونا )التأصيل التربوي لألزمة 
 رصد لتداعيات األزمة عالمياا: -أوالا 

يعيش العالم اآلن كارثة لم يشيد ليا مثيبًل من قبل، أو عمى األقل في تاريخو 
في العالم، ولم ينُج التعميم منيا،   الحديث، انعكست آثارىا عمى كل جوانب الحياة

بل أنو كان من أكثر القطاعات تأثرًا بتمك الكارثة، والذي وصفتيا المدير العام 
"أودري أزوالي" بقوليا: لم يسبق لنا أبدًا أن شيدنا ىذا الحد من  لميونسكو

 االضطراب في مجال التعميم.
مدارس والجامعات، إن األصل في التعميم أنو توجد مؤسسات مقصودة وىي ال

أنشأىا المجتمع بغرض توفير خدمات تعميمية واجتماعية لمممتحقين بيا، ووفرت كل 
المتطمبات البلزمة لذلك متمثمة في المستمزمات المادية من أبنية وتجييزات، والبشرية 

فإن إغبلق المدارس   من معممين ومشرفين مؤىمين ومدربين ليذا الغرض، ولذلك
الحّد من انتشار فيروس كورونا الجديد، أدى إلى مشكبلت والجامعات بغية 

واضطراب في تعميم مبليين الطبلب الذين كانوا يمتحقون بتمك المؤسسات، خاصة 
)الدىشان، من ينتمون إلى بعض الفئات المحرومة أو ذوي الظروف الخاصة 

2121 ،2.) 
فرض التباعد وبينما يبدو أن إغبلق المدارس والجامعات يمثل حبًل منطقًيا ل

االجتماعي داخل المجتمعات المحمية، فإن إغبلقيا لمدة طويمة سيكون لو تأثير 
سمبي غير متناسب عمى الطبلب األكثر تضرًرا؛ فيؤالء الطبلب لدييم فرص أقل 
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لمتعمم في المنزل، وقد يمثل الوقت الذي يقضونو خارج المدرسة أعباًء اقتصادية 
جيون تحديات في العثور عمى رعاية ألطفاليم لفترة عمى كاىل آبائيم الذين قد يوا

 ة.طويمة، أو حتى توفير الطعام الكافي في حالة عدم وجود وجبات مدرسي
كما يمكن لممكاسب التي تحققت بشق األنفس في توسيع نطاق الحصول 
عمى التعميم أن تتوقف، بل وتنتيي مع تمديد إغبلق المؤسسات التعميمية، وتبقى 

بعيدة المنال لمن ال  -مثل التعمم عن بعد-صول عمى خيارات بديمة إمكانية الح
تتوفر لدييم وسائل االتصال، وقد يتسبب ىذا األمر في المزيد من الخسائر في رأس 

 ة.المال البشري وتقمص الفرص االقتصادي
ويتمثل األمر األكثر إثارة لمقمق في أن غالبية البمدان المنخفضة الدخل لم 

ير من اإلصابات بالفيروس )أو حتى أي منيا( حتى اآلن. وىذا ما تبمغ عن الكث
يثير شكوًكا بشأن كل من تقديم الخدمة ومدى التأىب، ومن غير الواضح ما الذي 
يجب أن يوجو عممية صنع القرار في ىذه البمدان: ىل يجب أن تتحرك تحرًكا 

تنتظر وترى ما سيحدث، استباقًيا عمى الرغم من التداعيات االقتصادية المحتممة، أم 
مع ما ينطوي عميو ىذا من مخاطر تفشي المرض؟ الحقيقة أن العمل في سياق 

)قازي،  ممجيول يخمق مخاطر كبيرة لجميع القطاعات، بما في ذلك قطاع التعمي
 .(1، 2121 وشميس،

فمن الواضح أن قطاع التعميم في بمدان العالم من أكثر القطاعات تأثرًا 
رونا المستجد، حيث ترتكز التعامبلت )الطبيعية( فيو عمى بتفشي فيروس كو 

التواصل بين المعمم والمتعمم في بيئة اجتماعية متكاممة، أدي تفشي الوباء إلى 
بين  اإللكترونياختفائيا، وأصبحت كل الحمول المطروحة تتمحور حول التواصل 

 ما أو كمييما.المعمم والمتعمم، من حبلل وسائل تكنولوجية قد ال تتوافر ألحدى
ونتيجة لمتأثير الشديد الذي سببو انتشار ىذا الوباء عمى قطاع التعميم في 

إعداد أو  العالم؛ فإن العديد من البمدان تأخذ في االعتبار إجراءات استثنائية مثل:
)بما في ذلك وسائل اإلعبلم التقميدية مثل التمفزيون  تطوير منصات التعمم عن بعد

عادة تصميم االختبارات والتقييمات المجدولة، وتوفير تدابير صحية  واإلذاعة(، وا 
إضافية في المؤسسات التعميمية )إذا لم يتم إغبلقيا أصبًل، أو إغبلقيا بشكل جزئي 
أو انتقائي(، وتوفير معمم إضافي لمتدريب والدعم، وتقديم الدعم لآلباء واألسر، ولعل 

ابير يمكن أن تكون كبيرة ألي بمد، خاصة تقديم الموارد اإلضافية المطموبة ليذه التد
بالنسبة لمبمدان ذات الموارد القميمة واالقتصادات اليشة، عبلوة عمى ذلك، من 
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المتوقع أن يتجاوز األثر االقتصادي لتفشي فيروس كورونا التأثير الكبير لؤلزمة 
 .2112المالية العالمية التي حدثت في عام 

ان العالم ستواجو فجوة تمويل تتراوح بين ولقد أثبتت بعض الدراسات أن بمد
تريميون دوالر أمريكي خبلل العامين المقبمين، يقدر االتحاد األفريقي خسارة  2-1

، عبلوة عمى ذلك، فإن 2121نقطة عمى النمو االقتصادي في عام  0.5متوسطيا 
ل، إغبلق المدرسة أو الجامعة بحد ذاتو لو تأثير اقتصادي كبير. فعمى سبيل المثا

ُيقدر أن إغبلق المدارس ومراكز الرعاية النيارية عمى مدار شير واحد في الواليات 
4 من الناتج المحمي اإلجمالي(؛ 1.2مميار دوالر أمريكي )أو  51المتحدة يكمف 

وفًقا لدراسة نشرتيا "كمية جامعة نيويورك لمصحة العامة العالمية". وبما أن نياية 
، فمن المتوقع حدوث تباطؤ كبير في الركود االقتصادي األزمة الحالية لم تظير بعد

العالمي، وىذا سيؤثر بدوره عمى اإليرادات الحكومية لمختمف البمدان، وبالتالي 
الموارد المتاحة لتقديم الخدمات االجتماعية، بما في ذلك التعميم، وسيؤثر الركود 

دابير محدودة العالمي أيًضا عمى الطمب عمى التعميم، خاصًة في ظل وجود ت
لمحماية االجتماعية، حيث قد تعتبر األسر التي تعاني من صعوبات اقتصادية أن 

-UNESCO COVID) التكاليف المالية وتكاليف الفرصة البديمة لمتعميم ال تطاق

19 Education Response,2020, n°7.2). 

دروس يمكن أن يتعمميا قطاع التعميم العالي من أزمة  5وتحت عنوان )
"المسئولة في  Frances Jamesروس كورونا( كتبت الباحثة األكاديمية االنجميزية في

( رائد مواقع التعميم العالي في المممكة المتحدة" يشعر المبليين من الناس (QSموقع 
في جميع أنحاء العالم بتأثير تفشي الفيروس التاجي مع تعطل الصناعات وقيام 

أن "قطاع التعميم العالي" غير معفي من  االقتصادات باالضطراب، ومن المؤكد
حالة عدم اليقين ىذه، حيث تضطر الجامعات إلى إغبلق أبوابيا، ونقل عممياتيا 
عبر اإلنترنت، ومحاولة التخطيط لمستقبل مجيول، في حين أن ىذا يمثل تحديًا 
ي كبيرًا ألولئك الذين يعممون في ىذا القطاع، وىناك العديد من الدروس الميمة الت

يمكن أن يتعمميا مجتمع التعميم العالي من ىذه األزمة العالمية تتمخص في نقاط 
 (:James,F., 2020خمس )

 ة.اإللكترونيأىمية المنصات  -
 قيمة الحراك الدولي والشراكات لقطاع التعميم العالي. -
 الدور الذي يمكن أن تمعبو الطبيعة في تجربة التعميم العالي. -
 ىمية الحصول عمى أحدث التقنيات.أ -      قيمة المجتمع. -
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 (QS Quacquarelli Symonds) وفي دراسة ميمة قام بيا مركز
البريطاني المتخصص في الخدمات والتحميبلت والرؤى المستقبمية لمتعميم العالي 
العالمي حول تأثيرات تفشي وباء كورونا عمى التعميم العالي في بريطانيا، وكيفية 

% من 51الكتروني وتعمم عن بعد، أوضحت النتائج أن  تحول التعميم إلى تعميم
% من 52عينة الدراسة قد حولوا دوراتيم المجدولة عمى االنترنت، في حين أعرب 

بسبب قيود اإلنترنت الطبلب الدوليين المحتممين عن بعض االىتمام بالدراسة عبر 
بالدراسة  % فقط أنيم ليس لدييم أي اىتمام12الفيروسات التاجية، في حين ذكر 

% من المشاركين في 13عبر اإلنترنت، كما كان من أىم نتائج الدراسة أيضًا أن 
الدراسة يعتقدون أن الفيروس التاجي سيجبر المعممين عمى إحداث ثورة في طريقة 
التدريس، واالنتقال من نموذج االستماع في المحاضرات إلى نموذج تفاعمي لمتعمم 

 (.Quacquarelli Symonds, 2020, 9-10) بالممارسة
وبرغم كل ىذه الصعوبات التي تواجو األنظمة التعميمية في العالم، إال أن 

بدأت في التفكير في العودة لممدارس  -2121بدءًا من أوائل شير يونيو–الدول 
مكانية التعامل فييا مع  والجامعات، كل دولة بحسب ظروفيا الصحية واالجتماعية وا 

باىظ التكمفة من النواحي  -كما أسمفنا–عن الدراسة  ىذا الوباء، ألن التوقف
االجتماعية واالقتصادية، ولكن البد وأن تكون العودة مع اتخاذ كامل التدابير 

 واالحتياطات الوقائية البلزمة.
في جميع أنحاء العالم، وعندما يعود المبليين من المعممين وموظفي دعم 

ع إعادة فتح المدارس والجامعات بعد التعميم والمتعممين إلى قاعات الدراسة م
، ومنذ بداية األزمة، كان المعممون حيويين  COVID-19إغبلقيا بسبب أزمة 

لضمان استمرار التعمم من خبلل التعمم عن بعد، حيثما كان ذلك ممكًنا، مع مراعاة 
رفاىية المتعممين. مع العودة إلى المؤسسات التعميمية، سيمعب المعممون وقادة 

يم وموظفو دعم التعميم أدواًرا رئيسية في إنشاء مساحات تعميمية آمنة، وتعديل التعم
المناىج والتقييم، ودعم المتعممين الميمشين. من الميم أن يسترشد توقيت إعادة فتح 
التعميم بالمصمحة الفضمى لجميع أفراد المؤسسة التعميمية، واالستعداد لنظام التعميم 

شكل عام. يجب تحديد عودة الطبلب والمعممين بناًء واعتبارات الصحة العامة ب
ببلغيا باألدلة الشاممة لعدة قطاعات،  عمى تقييم الفوائد والمخاطر المقاسة، وا 
والمحددة لمنصوص المتعمقة بالتعميم والصحة العامة والعوامل االجتماعية 

جل واالقتصادية. البد أن تشارك الحكومات في حوار مستمر حول السياسات من أ
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التطوير السريع واالتصال بالخطط والبروتوكوالت الوطنية لتوجيو تمك العودة. قد 
تقوم السمطات المركزية بعد ذلك بإلغاء مركزية صنع القرار والتنفيذ حتى تتمكن 
السمطات المحمية من تطوير االستجابات بناًء عمى االحتياجات واألولويات المحمية، 

 (.UNESCO, 2020, 2) دية لكل مدرسة وجامعةبما في ذلك تطوير الخطط الفر 

وعمى ذلك بدأ العالم خطة التعايش مع الوباء، وبدأ في التفكير في العودة لمحياة 
مكانية عدم انتيائو مع المنظور  الطبيعية، واضعًا في االعتبار خطورة الوباء، وا 

 الوقائية. القريب، لذا البد وأن تكون العودة عمى حذر، مع اتخاذ كافة اإلجراءات
 رصد لتداعيات األزمة محمياا )في مصــر(: -ثانياا 

عند تأصيل أزمة وباء كورونا المستجد في مصر، ىناك ثبلثة تواريخ ميمة 
( تاريخ أول 2103نوفمبر 01جدًا في تعامل مصر مع تمك األزمة؛ التاريخ األول )

مارس  00ثاني )إصابة بالمرض في العالم في مقاطعة ووىان الصينية، والتاريخ ال
 ((covid-19( تاريخ إعبلن منظمة الصحة العالمية وباء كورونا المستجد 2121

( وىو تاريخ اإلعبلن عن 2121فبراير  01جائحة عالمية، أما التاريخ الثالث فيو )
 أول إصابة بالفيروس في مصر.

 والمبلحظ أن التواريخ الثبلثة قريبة جدًا من بعضيا البعض، ما يؤكد انتشار
الوباء عالميًا بصورة سريعة لمغاية، ومازالت تداعيات الوباء في العالم وفي مصر 
مستمرة أثناء كتابة ىذا البحث؛ من استمرار تعميق الدراسة بالمدارس والجامعات، 
وتوقف كامل ألنشطة التجارة العالمية والمحمية، وأنشطة السياحة والسفر، وتعميق 

لكنائس، مع استمرار كافة التدابير االحترازية الصموات الدينية في المساجد وا
 والوقائية في التعامبلت اليومية لممواطنين.

وكانت وزارتا التربية والتعميم، والتعميم العالي قد قامتا بتعميق الدراسة في 
( 101المدارس والمعاىد والجامعات امتثااًل لقرار رئاسة مجمس الوزراء رقم )

 مارس 22مارس وحتي 05لمدة أسبوعين من  2121مارس  01الصادر بتاريخ 
كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاممة لمتعامل مع أي تداعيات  2121

(، ثم قامت 01/1/2121)الجريدة الرسمية في  محتممة لفيروس كورونا المستجد
الدولة بتمديد تعميق الدراسة عدة مرات، وحتى كتابة ىذه السطور في األول من 

، مازالت الدراسة في الجامعات والمعاىد والمدارس معمقة لحين 2121وشير يوني
 إشعار آخر.

وتقوم وزارة الصحة المصرية يوميًا بإصدار بيان رسمي بعدد اإلصابات 
اليومية الجديدة بالفيروس، وعدد المتعافين منو، وعدد الوفيات الناتجة عنو، وتعتبر 
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والوفيات طبقًا لممعدالت العالمية،  من الدول قميمة اإلصابات -بفضل اهلل–مصر 
منطقة ودولة مصابة بالفيروس  205( من بين 11حيث احتمت مصر المركز الـ)

( عالميًا بالنسبة لعدد اإلصابات لكل 021من حيث عدد المصابين، والمركز الـ)
( 11( في نسبة المتعافين من المرض، والمركز الـ )020مميون نسمة، والمركز الـ )

)الموقع الرسمي لمحكومة المصرية  عدد الوفياتمن حيث 
https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx 2121مايو  11في.) 

ولقد قام أساتذة التربية والتعميم في مصر بمساىمات وفيرة في أسس التصدي 
لتداعيات أزمة ىذا الوباء عمى قطاع التعميم بصفة عامة، وقطاع التعميم الجامعي 

صة، ونشر العديد منيم مقاالت وافية في الصحف والمجبلت والمواقع بصفة خا
ة وعمي شبكات التواصل االجتماعي، وكميا مسجمة عمى الشبكة اإللكتروني

والتعمم عن بعد  اإللكترونيالعنكبوتية، وجاءت معظم الحمول حول استخدام التعمم 
و، حيث "إن العالم كان في تعميمنا المدرسي والجامعي، والتدريب عميو، واالىتمام ب

وال يزال يعاني من أزمات إنسانية مستمرة ناجمة عن الكوارث الطبيعية، واألوبئة 
التي تتعرض ليا البشرية في أوقات عديدة، وىو ما يفرض عمينا ضرورة أن يكون 
لتطبيقات الذكاء االصطناعي وعموم البيانات باإلضافة إلى التطبيقات المختمفة 

الرابعة، دور واضح في المساعدة إلنقاذ المزيد من األرواح وتخفيف  لمثورة الصناعية
المعاناة عن المرضى والمصابين، وتعزيز الطرق التي تتنبأ بحدوث تمك الكوارث، 
وتعزيز سبل ووسائل التعامل معيا قبل وأثناء وبعد وقوعيا، وفى ىذا المعنى يقول 

في شركة ” من أجل األرض الذكاء االصطناعي“لوكاس جوبا الذي يرأس برنامج 
نعتقد أن الذكاء االصطناعي يمكن أن يكون مغيرا لقواعد المعبة في “مايكروسوفت: 

 2121)الدىشان، مواجية التحديات المجتمعية الممحة وخمق مستقبل أفضل ليا" 
https://www.new-educ.com)/ 

م، تحت وفي دراسة ميدانية ميمة إلحدى المؤسسات العربية الميتمة بالتعمي
في العالم العربي: نموذج تعميمي يحتاج إلى الدعم"، اإلنترنت عنوان"التعميم عبر 

كانت عينة الدراسة من الطبلب الجامعيين في الجامعات العربية، ومنيا الجامعات 
المصرية، طرحت الدراسة مشكبلت التعميم في ظل أزمة كورونا، وكيف كان التعميم 

قطاع التعميم، ورأي طبلب الجامعة في نظم التعمم ىو طوق النجاة ل اإللكتروني
المنتشرة عمى مواقع االنترنت، ومدى استفادتيم منيا، أكد الطبلب عمى  اإللكتروني

خاصة في مثل تمك الظروف، إال أنيم يواجيون العديد من  اإللكترونيأىمية التعمم 
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لم يتدربوا عمييا، الصعوبات والمشاكل عند إلزاميم بطرق الكترونية معينة لمتعمم، 
ويكون الناتج التعميمي عمييا أقل بكثير من غيرىا، أو حتى أقل من نسب التحصيل 
في ظل التعميم التقميدي، وكان من أىم نتائج الدراسة: وجود فوارق كبيرة بين 

، وأن معظم اإللكترونيالطبلب في الميارات البلزمة الستخدام وسائل التعمم 
عمم التكنولوجية الحديثة مستقببًل أفضل وفرصًا أوفر الطبلب يرون في نظم الت

لمعمل، كما أنيم يرون األىمية القصوى لبلنترنت، لكن تصوراتيم الخاطئة عنو تحد 
 (.www.alghurairfoundation.org) كثيرًا من استفادتيم التعميمية من خبللو

حتى من لقد أثر انتشار الوباء في مصر عمى حالة الناس من النواحي كافة، 
الناحية النفسية والمزاجية، ففي دراسة إلحدى أفرع منظمة الصحة العالمية، والتي 
نشرت نتائجيا في أكبر )جورنال( عالمي لمصحة، رأت الدراسة انتشار كممات القمق 
والتوتر والعصبية واالكتئاب والسخط، وازدياد الحساسية لممخاطر االجتماعية، 

مع انخفاض درجات العواطف اإليجابية مثل السعادة والخوف عمي الصحة والعائمة، 
-covid والسرور ورضا الحياة، وىذا قد يساعد صانعي السياسات لمتخطيط لمحاربة

عداد   19 ومكافحتو بشكل فعال؛ من خبلل تحسين استقرار المشاعر اإلنسانية، وا 
ة المتطوعين والممارسين بشكل عاجل؛ لتقديم أسس العبلج لممجموعات المعرض

 (.Sijia,&others,2020, 10لمخطر واألشخاص المتضررين)
ذا كانت العممية التعميمية في المدارس والجامعات ترتكز عمى محاور  وا 
خمسة ىي )الطالب والمعمم والمنيج وطريقة التدريس وبيئة التعمم( فإن المناىج 

لمحور الحديثة وطرق التدريس المتقدمة جميعيا تقريبًا تؤكد أن )الطالب( ىو ا
الرئيس لمعممية التعميمية، ومقوميا األساسي. وفي ظل ىذه األزمة التعميمية التي 
خمفيا تفشي وباء كورونا المستجد في مصر والعالم، يسعي البحث الحالي في جزئو 
الثاني إلى زيادة توثيق تداعيات األزمة في مصر؛ وذلك بتطبيق دراسة ميدانية عمى 

لمصرية؛ لنتعرف منو عمى أىم مشكبلتو التربوية الطالب المصري بالجامعات ا
 والتعميمية التي واجييا جراء ىذا الوباء، وأىم مقترحاتو لحميا..

 :الدراســـة الميدانيـــة -الجـــزء الثانــي 
 هدف الدراسة الميدانية: -أوالا 

أىم المشكبلت التربوية والتعميمية التي تعرف ىدفت الدراسة الميدانية إلي 
"، وأىم 03الطبلب في الجامعات المصرية أثناء تفشي فيروس "كوفيد واجيت

 مقترحاتيم لحل تمك المشكبلت ومحاوالت تفادي آثارىا.
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 مجتمع الدراسة: -ثانياا 
حاول الباحث أن يجمع أكبر عدد ممكن من آراء طبلب وطالبات الجامعات 

معي وماقبل الجامعي"، المصرية، ونتيجة لتعميق الدراسة بكافة قطاعات التعميم "الجا
 Google)) فقد تم تنفيذ االستبانة الكترونيًا عن طريق خدمة استبيانات جوجل

Forms وتم توزيعيا بواسطة زمبلء الباحث من السادة أعضاء ىيئة التدريس ،
بالجامعات المصرية؛ عن طريق الجروبات التعميمية وسبل التواصل بينيم وبين 

 دراسة.طبلبيم أثناء فترة تعميق ال
( جامعات مصرية 01( استبانة من طبلب )221وقد تم تجميع عدد )

 يوضحيا الجدول اآلتي:
 مجتمع الدراسة من طبلب الجامعات المصرية (1جدول )

 النسبة المئوية عدد الطالب سم الجامعةا م
 %12.2 110 العريش 0
 %22.1 031 كفر الشيخ 2
 %3.1 25 بني سويف 1
 %1.2 11 الفيوم 1
 %1.1 53 أسيوط 5
 %5 11 طنطا 1
 %1.1 11 عين شمس 1
 %1.1 23 دمنيور 2
 %1 21 بنيا 3
 %0 3 أكتوبر 1 01
 %122 882 المجموع الكمي 

ويبلحظ من الجدول السابق التوزيع الجغرافي الممثل لكل مناطق الجميورية 
اصة مع تقريبًا )الدلتا والصعيد وشرق الجميورية وغربيا(، كما توجد جامعة خ

الجامعات الحكومية. وتصدرت جامعة العريش )محل عمل الباحث( أعداد الطبلب، 
 وتمتيا جامعة كفر الشيخ )محل إقامة الباحث(.

 عينة الدراسة: -ثالثاا 
( طالب وطالبة من طبلب الجامعات المصرية 221تم تجميع االستبانة من )

( يبين طبيعة عينة 2)المذكورة في مجتمع الدراسة بصورة عشوائية، والجدول 
 الدراسة.
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 طبيعة عينة الدراسة (0جدول )
 الكمية السنة الدراسية 

 %13.2 113 نظرية %15.2 511 سنوات نقل %12.2 111 طالب
 %11.2 210 عممية %11.2 111 السنة النيائية %51.2 511 طالبة

 %011 221 المجموع
يادة عدد الطالبات عن ويبلحظ من الجدول السابق لطبيعة عينة الدراسة، ز 

عدد الطبلب المستجيبين لبلستبانة، كما يزيد عدد الطبلب في سنوات النقل )من 
الفرقة األولي لمثالثة( عن عدد طبلب الفرقة النيائية في الكميات، كما يزداد عدد 

 طبلب الكميات النظرية عن عدد طبلب الكميات العممية.
بلثة )النوع( لمتعرف عمي تأثير النوع وعمد الباحث إلي اختيار المتغيرات الث

 اإللكترونيفي االستجابة لمثل ىذه االستبانات، وبالتالي لبلستجابة لطبيعة التعمم 
نفسو، ومتغير )السنة الدراسية( نظرًا لطبيعة القرارات السيادية التي فصمت بين 

يائية قرارات تطبيق تعميق الدراسة بين سنوات النقل )عمل أبحاث( والسنوات الن
)اختبارات عادية(، ومتغير طبيعة الدراسة في )الكمية(؛ حيث اختمف تأثير قرارات 
التعميق عمى طبلب الكميات النظرية عنيا عمي طبلب الكميات العممية التي كانت 
تحتاج إلى حضور السكاشن والتدريبات العممية أكثر من الكميات النظرية التي 

 أكثر. اإللكترونيالءمتيا طبيعة التعمم 
 أداة الدراسة: -رابعاا 

( عبارة 11تم إعداد استبانة خاصة لتحقيق أىداف البحث؛ اشتممت عمى )
 مقسمة إلى محورين:

 المحور األول: مشكالت التعميم الجامعي في ظل جائحة كورونا
 المحور الثاني: مقترحات الطالب لحل المشكالت 

 –متوسطة–)كبيرة( وبتدرج ثبلثي 1 -0وترواح مدى االستجابة بين )
(، 2(، واالستجابة )متوسطة 1منخفضة(، حيث تم إعطاء االستجابة )كبيرة 

 (، وعمى ذلك بدأت المعالجة اإلحصائية.0واالستجابة )منخفضة 
 صدق وثبات االستبانة: -خامساا 

تطمب التحقق من الصدق الظاىري لبلستبانة االستعانة بآراء نخبة من أساتذة 
( من 3فادة من خبرتيم العممية والعممية، فتم عرضيا عمى عدد )التربية؛ بقصد االست

األساتذة في تخصص أصول التربية، وتم تعديل بعض من صيغ العبارات ومناسبتيا 
 لممحور الموضوعة فيو، وبذا يمكن القول أن االستبانة تقيس ما وضعت لو.
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جامعة العريش ومن أجل قياس الثبات قام الباحث بإرساليا لعدد قميل من طبلبو ب
كرونباخ( والذي بمغ  -قبل تطبيقيا، وبعدىا قام بقياس معامل الثبات بمقياس )ألفا

 .( وىو معدل كاٍف لثبات عبارات االستبانة. 2311)
 : المعالجة اإلحصائية -سادساا 

 من خبلل الخطوات التالية:تم التحميل اإلحصائي الستجابات أفراد العينة 
 ة لدرجة الموافقة لكل عبارة من العبارات كما يمي:تم تقدير األوزان الرقمي

 حساب عدد تكرارات االستجابة )ت( لكل درجة موافقة لكل عبارة. -
لمتوسط درجة  2درجات ألعمى درجة موافقة ،  1إعطاء درجة وزنية )د( = ) -

 الموافقة ، ودرجة واحدة لممنخفضة( ، وذلك لكل عبارة.
درجة موافقة في الدرجة الوزنية  ضرب عدد تكرارات االستجابة )ت( لكل -

 المعطاة لدرجة الموافقة )د( لكل عبارة عمى حده.
حساب درجة الموافقة النيائية عمى كل عبارة ، وذلك بجمع حواصل ضرب  -

( د ×ت) درجة الموافقة عمى العبارة مجـ التكرارات في الدرجة الوزنية المعطاة ل
 (.51، 2111)عبد السبلم، 

)عبد السبلم، ة الكمية لكل عبارة ، من خبلل القانون التاليحساب متوسط الدرج -
2111 ،12:) 

 
 
 

 
جمع حواصل ضرب التكرارات في الدرجة يعني  (د× مجـ )ت الرمز حيث 

 ن( عدد أفراد العينة.، والرمز )الوزنية لكل عبارة 
عبارة عمى ، بقسمة متوسط درجة النسبة متوسط االستجابة لكل عبارة حساب -

 ، وىي ثبلث درجات.مثمى لئلجابةالدرجة ال
 تعيين حدي الثقة لنسبة متوسط االستجابة من القانون التالي:  -

)الخطأ  حدا الثقة لنسبة متوسط االستجابة = متوسط شدة االستجابة 
، وىذا ما يحدث دائمًا في  1.15وشك  1.35(، عند درجة ثقة 0.31×  المعياري

 .(1.11،  1.51( وتبين أنو )121، 2111)السيد،  عيةالعموم االجتما
 ما يمي: راعى البحث

 د (×  تمجـ )           
 = م  

 ن                 



 013 0202/ يوليو 1ج–العموم التربوية/ العدد الثالث 

  إذا زادت نسبة متوسط االستجابة عن الحد األقصى لمثقة، يعتبر البحث أن
 بدرجة )كبيرة(. ىناك اتجاىًا نحو الحكم بتحقق ىذه العبارات في الواقع

  ذا نقصت نسبة متوسط االستجابة عن الحد األدنى لمثقة، يعو تبر البحث أن ا 
 بدرجة )منخفضة(.  ىناك اتجاىًا نحو الحكم بتحقق ىذه العبارات في الواقع

  إذا انحصرت نسبة متوسط االستجابة بين الحدين األعمى واألدنى لمثقة، أما
 بتحقق العبارة  في الواقع بدرجة )متوسطة(.يعتبر البحث أن ىناك اتجاىًا 

 نتائج الدراسة الميدانية:
 في مشكمتو الرئيسة ثبلث قضايا أساسية وىي: تناول البحث

(، 03التأصيل التربوي ألزمة تفشي فيروس كورونا )كوفيد القضية األولى: -
وقد تم التعرض ليذه القضية في اإلطار النظري لمبحث؛ حيث تم التأصيل 
والتوثيق ألىم تداعيات األزمة من الناحية التعميمية والتربوية عمى مستوى 

 المستوى المحمي في مصر. )السؤال البحثي األول(.العالم، وعمى 
وىي امتداد لمتأصيل التربوي والتعميمي لؤلزمة عمى المستوى  القضية الثانية: -

المحمي )في مصر(، خاصة في قطاع التعميم العالي والجامعي، وىو مايتم 
تناولو واإلجابة عنو في نتائج الدراسة الميدانية في محورىا األول: مشكبلت 

 تعميم الجامعي في ظل جائحة كورونا. )السؤال البحثي الثاني(.ال
وىي مقترحات الطبلب الجامعيين لمخروج من ىذه األزمة  القضية الثالثة: -

وتفادي آثارىا التربوية والتعميمية، واإلجابة عنيا في نتائج الدراسة الميدانية في 
 لبحثي الثالث(.محورىا الثاني: مقترحات الطبلب لحل المشكبلت. )السؤال ا

مشكالت التعميم الجامعي في ظل نتائج الدراسة الميدانية في محورىا األول: )
 ( جائحة كورونا

 استجابات الطبلب عمي المحور األول (3جدول )
 ()مشكبلت التعميم الجامعي في ظل جائحة كورونا

نسبة  منخفضة متوسطة كبيرة العبارة
متوسط 
 االستجابة

 درجة التوافر
 % ك % ك % ك

التحول المفاجئ من التعميم التقميدي إلى التعمم  .0
 .اإللكتروني

232 11.3 210 11.2 100 15.1 
1.11 

 متوسطة

عدم تدريب الطبلب عمى وسائل التعمم  .2
 قبل األزمة. اإللكتروني

121 51.5 010 02.1 213 21.2 
1.11 

 متوسطة

 كبيرة 1.13 01.1 051 21.2 213 55.0 125 ضعف التخطيط لمواجية األزمة وتداعياتيا . .1
صعوبة التعامل مع الوسائط التكنولوجية  .1

 بالمقارنة مع الكتاب الجامعي.
122 12.1 221 10.2 012 03.5 

1.11 
 متوسطة
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نسبة  منخفضة متوسطة كبيرة العبارة
متوسط 
 االستجابة

 درجة التوافر
 % ك % ك % ك

قمة التوعية الصحية لمطبلب لمواجية انتشار  .5
 الفيروس.

111 11.1 111 10.1 201 21.3 
1.11 

 متوسطة

لفترة زمنية صعوبة التكيف مع األوضاع الحالية  .1
 طويمة.

501 52.1 221 12.2 21 3.5 
1.21 

 كبيرة

عدم وجود دعم نفسي واجتماعي لمطبلب أثناء  .1
 فترة األزمة .

512 15.1 012 21.2 021 01.0 
1.21 

 كبيرة

غير مناسب لبعض الطبلب  اإللكترونيالتعمم  .2
 ذوي االحتياجات الخاصة.

511 11.1 012 03.5 010 01 
1.21 

 كبيرة

اإلنترنت يجاد مراجع رصينة عمي صعوبة إ .3
 بالمغة العربية.

113 13.3 231 11.1 015 01.5 
1.12 

 كبيرة

الموجود ماىو إال تعمم تقميدي  اإللكترونيالتعمم  .01
 في صورة أوعية إلكترونية.

112 51.3 222 25.2 201 21.3 
1.11 

 متوسطة

االعتقاد في عودة التعميم التقميدي بعد انتياء  .00
 األزمة.

111 51.0 211 22 011 03 
1.12 

 كبيرة

عدم استكمال الدراسة يؤثر سمبًا عمى مستقبل  .02
 الطبلب.

501 52.2 012 03.5 030 20.1 
1.13 

 كبيرة

المنزلي ال تتبلءم مع متطمبات اإلنترنت سرعات  .01
 .اإللكترونيالتعمم 

155 11.1 012 05 31 01.1 
1.22 

 كبيرة

 صعوبة بعض المناىج والمقررات عندما تحولت .01
 إلى مناىج الكترونية.

101 13.1 011 03.1 31 00 
1.21 

 كبيرة

تقميدية  بطريقةالمحتوى معروض إلكترونيًا  .05
 ومممة.

521 53.1 251 23.2 011 00.1 
1.21 

 كبيرة

قمة الخبرة لدى بعض األساتذة في التعامل مع  .01
 .اإللكترونيوسائل التعمم 

111 51.0 111 11.1 010 00.5 
1.20 

 كبيرة

ة البلزمة لمتقييم اإللكترونيلوسائل ندرة ا .01
 واالمتحانات.

110 51.5 231 11.2 002 02.1 
1.21 

 كبيرة

ضعف التواصل والتفاعل بين الطالب وأستاذ  .02
 المادة. 

112 51.1 211 10.0 022 01.5 
1.21 

 كبيرة

قمة اإلمكانيات المادية لتوفير مستمزمات التعمم  .03
 .اإللكتروني

511 11 201 21.5 010 00.5 
1.21 

 كبيرة

نتائج األزمة تقمل من فرص الطبلب في  .21
 االلتحاق بوظائف معينة.

115 51 212 11.5 011 05.1 
1.13 

 كبيرة

 متوسطة 1.12 22.2 035 13.0 111 12.2 110 دور الجامعات غير مؤثر في مواجية األزمة. .20
ال تعمل الجامعة عمى مشاركة الطبلب في  .22

 التخطيط لحمول األزمة.
112 13.0 230 11.0 051 01.2 

1.11 
 كبيرة

 كبيرة 2.10 2.11 3311 2.08 5000 2.50 12501 المجموع
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 ( يمكن مبلحظة مايأتي:1بالنظر إلى الجدول )
وىي نسبة أعمى ( 0.79)نسبة متوسط االستجابة عمى عبارات المحور كمو بمغت  -

عميم من متوسط حدي الثقة، بمعنى أن عبارات المحور كمو )وىي مشكبلت الت
( يميل الطبلب أنيا واقعية بنسبة )كبيرة(، الجامعي في ظل جائحة كورونا

وبالنظر إلى نتائج ىذا المحور يمكن لمقائمين عمى التعميم في مصر )في وقت 
أىم تمك المشكبلت التي واجيت الطبلب في ظل ىذه األزمة تعرف ىذه األزمة(، 

 لمتمكن من مجابيتيا ووضع الحمول ليا.
)كبيرة( سبة متوسط االستجابة في عبارات ىذا المحور بين درجتي تراوحت ن -

)متوسطة(، ولم توجد عبارة )مشكمة( واحدة رأي الطبلب أنيا موجودة بدرجة و
)منخفضة(، وىذا يوضح مرة أخري أىمية التركيز عمى تمك المشكبلت باعتبار 

وضع الحمول  أنيا موجودة فعبًل عمى أرض الواقع، وبذلك يمكن تحديدىا، ومن ثم
 المناسبة لمقضاء عمييا.

المنزلي ال تتبلءم مع متطمبات اإلنترنت ( وىي )سرعات 01جاءت العبارة رقم ) -
ومعني  (،0.88)( كأعمى نسبة استجابة من قبل الطبلب بنسبة اإللكترونيالتعمم 

ذلك أنيا المشكمة األولى التي واجييا الطبلب في ظل أزمة تفشي فيروس 
ال التعميم بصورتو التقميدية إلى تعمم الكتروني، لكن سرعات كورونا، وانتق

المنزلي في مصر كانت مشكمة كبيرة لدي الطبلب أثناء استخدام اإلنترنت 
لمتعمم؛ وىذا مايوجب عمى الدولة السعي بكل الطرق إلى مواجية ىذه اإلنترنت 

االتصاالت  المنزلي؛ وذلك بالتعاون مع شركاتاإلنترنت المشكمة؛ بزيادة سرعات 
 والشركات العاممة في ىذا المجال.

وىي )صعوبة بعض المناىج والمقررات عندما تحولت ( 01جاءت العبارة رقم ) -
(، 0.86)إلى مناىج الكترونية( في الترتيب الثاني بنسبة متوسط استجابة قدره 

ومعنى ذلك اىتمام الطبلب بتمك المشكمة، والتركيز عمييا، حيث يرى الطبلب أن 
مقررات التي كانت تدرس ليم في التعميم التقميدي، مع األساتذة وجيًا لوجو، ال

أسيل بكثير مما أصبحت عميو عندما حوليا األساتذة إلى مقررات الكترونية؛ 
وىذا يوجب عمى األساتذة الجامعيين تبسيط تمك المقررات عند تحويميا إلى 

 يا، والتعمم عن طريقيا.مقررات الكترونية؛ حتى يسيل عمى الطبلب التعامل مع
( وىي )عدم وجود دعم نفسي واجتماعي لمطبلب أثناء 1جاءت العبارتان رقم ) -

( وىي )قمة اإلمكانيات المادية لتوفير مستمزمات التعمم 03فترة األزمة(، ورقم )
بنسبة استجابة واحدة  -حسب رأي الطبلب-( في الترتيب الثالث اإللكتروني
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إلى أن الدعم النفسي واالجتماعي من الجامعة  (؛ ويمكن تفسير ذلك0.84)
وأساتذتيا ميم جدًا بالنسبة لمطبلب في فترات األزمات، وىذا لم يجده الطبلب في 

 وقت أزمة كورونا بالصورة الكافية من جامعاتيم.
كما أن المشكبلت المادية ليا دورىا المؤثر عمى الطبلب في توفير 

فترات تعميق الدراسة؛ مايوجب عمى الدولة النظر  أثناء اإللكترونيمستمزمات التعمم 
بعين االىتمام إلى ىذه المشكمة، وتوفير الدعم المادي لمطبلب حتى يتمكنوا من 

 .اإللكترونيمواصمة تعميميم 
( وىي )التحول المفاجئ من 0( واألخير العبارة رقم )22جاءت في الترتيب الـ )  -

(، ويمكن 0.66( بنسبة متوسط استجابة )ياإللكترونالتعميم التقميدي إلى التعمم 
لم يمثل مشكمة  اإللكترونيتفسير ذلك بأن التحول من التعميم التقميدي إلى التعمم 

كبيرة لدي الطبلب، وأن لدييم االستعداد المبلئم ليذا التحول، وىذا من شأنو 
النظر بعين التفاؤل إلى المنظومة التعميمية الجامعية في مصر، واالستعداد 

متى توافرت لو  اإللكترونيالكبير من ِقبل الطبلب لمتحول األكبر لمتعمم 
 اإلمكانات البلزمة.

ومن األىمية بمكان أن نضع الترتيب النيائي لمشكبلت التعميم الجامعي كما  -
جاءت في آراء طبلب الجامعات المصرية؛ حتى يكون واضحًا لصناع القرار 

 عميمي الجامعي أثناء أزمة كورونا.مدى وجود تمك المشكبلت في الواقع الت
وترتيب ىذه المشكبلت بحسب وجودىا من الميم إلى األقل أىمية )كما يتضح في 

 ( ىي كاآلتي:1الجدول 
 .اإللكترونيالمنزلي ال تتبلءم مع متطمبات التعمم اإلنترنت سرعات  -0
 صعوبة بعض المناىج والمقررات عندما تحولت إلى مناىج الكترونية. -2
 دعم نفسي واجتماعي لمطبلب أثناء فترة األزمة. عدم وجود -1
 .اإللكترونيقمة اإلمكانيات المادية لتوفير مستمزمات التعمم  -1
 صعوبة التكيف مع األوضاع الحالية لفترة زمنية طويمة. -5
 غير مناسب لبعض الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة. اإللكترونيالتعمم  -1
 ومممة. تقميدية بطريقةالمحتوى معروض إلكترونيًا  -1
 .اإللكترونيقمة الخبرة لدى بعض األساتذة في التعامل مع وسائل التعمم  -2
 ضعف التواصل والتفاعل بين الطالب وأستاذ المادة.  -3
 ة البلزمة لمتقييم واالمتحانات.اإللكترونيندرة الوسائل  -01
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 نتائج األزمة تقمل من فرص الطبلب في االلتحاق بوظائف معينة. -00
 ؤثر سمبًا عمى مستقبل الطبلب.عدم استكمال الدراسة ي -02
 ضعف التخطيط لمواجية األزمة وتداعياتيا . -01
 االعتقاد في عودة التعميم التقميدي بعد انتياء األزمة. -01
 بالمغة العربية.اإلنترنت صعوبة إيجاد مراجع رصينة عمي  -05
 ال تعمل الجامعة عمى مشاركة الطبلب في التخطيط لحمول األزمة. -01
جود ما ىو إال تعمم تقميدي في صورة أوعية المو  اإللكترونيالتعمم  -01

 إلكترونية.
 صعوبة التعامل مع الوسائط التكنولوجية بالمقارنة مع الكتاب الجامعي. -02
 قبل األزمة. اإللكترونيعدم تدريب الطبلب عمى وسائل التعمم  -03
 دور الجامعات غير مؤثر في مواجية األزمة. -21
 لفيروس.قمة التوعية الصحية لمطبلب لمواجية انتشار ا -20
 .اإللكترونيالتحول المفاجئ من التعميم التقميدي إلى التعمم  -22

سؤااًل مفتوحًا لمطبلب لمتعبير عن  -في نياية المحور األول -تضمنت االستبانة  -
آرائيم في تحديد مشكبلت أخرى واجيتيم أثناء تفشي جائحة كورونا، ولم تكن 

 -حسب رأي الطبلب–موجودة في عبارات االستبانة، وجاءت ىذه المشكبلت 
 بالترتيب اآلتي:
 مقترحات الطبلب عن المشكبلت غير الموجودة بالمحور األول (0جدول )

 نسبة التكرار المشكمـــــــة المقترحــــــــــة الترتيب
 %10 قبل الجائحة. اإللكترونيضعف التدريب عمى متطمبات التعمم  0
 %50 ب.المعاممة السيئة من قبل بعض األساتذة لمطبل 2
 %51 تحديد امتحانات تقميدية لمفرق النيائية. 1
 %04 صعوبة تنظيم األبحاث العممية ألول مرة. 1
 %03 عدم وجود الكتاب الجامعي كوسيمة سيمة لممذاكرة. 5
 %38 اغتراب الطبلب واألساتذة عن موطن إقامتيم. 1
 %30 عدم تحديد أوقات ثابتة لممحاضرات أون الين. 1
 %01 تحديد المقررات بصورة واضحة.عدم  2

( والذي يوضح المشكبلت التي واجييا الطبلب أثناء 1) وبالنظر لمجدول
أزمة تفشي وباء كورونا، والتي لم يرىا الطبلب موجودة في عبارات االستبانة في 
محورىا األول، نجد بعضًا من المشكبلت الجديدة المضافة لممحور مثل )صعوبة 

لعممية ألول مرة(، )اغتراب الطبلب واألساتذة عن موطن إقامتيم(، تنظيم األبحاث ا
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في حين نجد مشكبلت مرتبطة وقريبة مما ىي موجودة بالفعل في عبارات المحور، 
ولكن بتعبيرات أخرى، فمثبًل العبارة األولي )ضعف التدريب عمى متطمبات التعمم 

عدم ( في المحور وىي )03قبل الجائحة( ىي تقريبًا نفس المشكمة ) اإللكتروني
قبل األزمة(، وكذا العبارة الخامسة  اإللكترونيتدريب الطبلب عمى وسائل التعمم 

( ىي تقريبًا ذات المشكمة رقم عدم وجود الكتاب الجامعي كوسيمة سيمة لممذاكرة)
صعوبة التعامل مع الوسائط التكنولوجية بالمقارنة ( من مشكبلت المحور وىي )02)

جامعي(؛ وىذا يدل أن المشكبلت التي واجييا الطبلب أثناء األزمة مع الكتاب ال
تدور جميا في فمك واحد، ومرتبطة باىتمامات الطبلب بتعمميم بطرق جديدة تناسب 

  أوقات األزمات، وتوضح أيضًا حرصيم عمى التعمم وعدم إىدار الوقت.
 استجابات الطبلب عمي المحور الثاني (5جدول )

 لحل المشكبلت()مقترحات الطبلب 
نسبة  منخفضة متوسطة كبيرة العبارة

متوسط 
 االستجابة

درجة 
 % ك % ك % ك التوافر

العمل عمى تنمية ميارات التعامل 
 مع التقنيات الحديثة.

111 11.5 215 21.1 211 21.2 
1.11 

 متوسطة

بقاء التواصل مفتوًحا مع الطبلب 
عطائيم النصيحة الكافية.  وا 

101 11 212 22.2 202 21.2 
1.11 

 متوسطة

تقميل أعداد الطبلب وحضورىم 
 بالتناوب إلى الجامعة.

152 11 211 21.0 125 11.3 
1.12 

 متوسطة

إنياء العام الدراسي واعتماد نتيجة 
الفصل الدراسي األول كنتيجة لمعام 

 كمو.

511 11.1 021 01.1 031 22 

1.20 

 كبيرة

يمكن أن يكون الفصل الصيفي حبًل 
 مة.لممشك

011 01.1 222 25.3 515 51.1 
1.51 

 منخفضة

عادتيا حين تتحسن  تعميق الدراسة وا 
 الظروف.

111 13 011 03.1 111 10.1 
1.11 

 متوسطة

الحل الحقيقي لمقضاء عمى آثار 
 الفيروس ىو تغيير سموك الناس.

115 11.1 013 05.2 31 01.3 
1.21 

 كبيرة

تفعيل دور األسرة في التعاون مع 
ء إلنجاح تقنيات التعمم عن األبنا
 بعد.

111 12.1 221 10.2 221 25.2 

1.12 

 متوسطة

المرونة في وضع مواعيد التقييم 
 واالمتحانات والتدريبات أثناء األزمة.

111 51.1 211 21.2 032 22.5 
1.11 

 متوسطة

 كبيرة 1.23 1.0 51 03.2 011 11.0 152من الضروري أن يغير األساتذة من 
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نسبة  منخفضة متوسطة كبيرة العبارة
متوسط 
 االستجابة

درجة 
 % ك % ك % ك التوافر

 طريقة تدريسيم لمطبلب.
تعاون الجامعة مع شركات التعميم 

 التقني وخدمات التحكم عن بعد.
151 50.1 021 20.0 211 21.1 

1.15 
 متوسطة

عقد الشراكات التعميمية بين الجامعة 
 ومؤسسات المجتمع المدني.

152 12 101 11 200 21 
1.12 

 متوسطة

إعادة تنظيم وتوزيع التمويل 
 المخصص لمواجية األزمة.

151 50.3 212 21.5 020 21.1 
1.11 

 متوسطة

االستفادة من نتائج الدراسات 
 والبحوث العممية المحمية والعالمية.

111 51.2 225 25.1 212 21.1 
1.11 

 متوسطة

تغيير نظرة الطبلب الستخدامات 
المقتصرة عمى األلعاب اإلنترنت 

 والترفية والتواصل االجتماعي.

111 52.1 250 22.5 011 02.3 

1.12 

 كبيرة

قيام الجامعة بوضع تدابير وقائية 
 استباقية لمواجية الفيروس.

513 10.2 052 02 021 21.2 
1.21 

 كبيرة

توفير معمومات كافية الستخدام 
المواقع الخاصة بالمقررات 

 ة.اإللكتروني

122 12.1 222 25.3 221 25.5 

1.11 

 متوسطة

استفادة الجامعات من آثار األزمة 
 إمكاناتيا العممية والتقنية.في تحديث 

115 13.1 221 25.2 202 21.2 
1.15 

 متوسطة

تقديم الدعم المادي والمعنوي لتحسين 
 بيئة التعمم المنزلي.

101 11.1 211 21.5 251 23.0 
1.11 

 متوسطة

استطبلع آراء الطبلب أثناء وضع 
 حمول لؤلزمة.

512 11.5 012 03.5 011 21 
1.21 

 كبيرة

بمية الستمرار وضع خطط مستق
 وزيادة فاعميتو. اإللكترونيالتعمم 

110 11.1 221 25 123 11.1 
1.11 

 متوسطة

تفادي اآلثار السمبية الناتجة عن 
األزمة خاصة االجتماعية 

 واالقتصادية.

151 11.1 110 11.2 222 25.2 

1.12 

 متوسطة

 متوسطة 2.10 2.04 5230 2.05 0113 2.00 0551 المجموع
 ( يمكن مبلحظة مايأتي:5الجدول )بالنظر إلى 

( وىي 0.74نسبة متوسط االستجابة عمى عبارات المحور كمو جاءت بمعدل ) -
نسبة )متوسطة( إذ وقعت بين حدي الثقة، وىذا لو تفسيرات عدة؛ أوليا أن 
لمطبلب مقترحات أخري كثيرة غير تمك الموجودة باالستبانة، عبلوة عمى رؤيتيم 

مختمفة وليست ثابتة، كما أنو لدييم آراء متباينة نتيجة لتداعيات المشكمة رؤى 
 لتغير ظروف كل منيم، وتغير تأثيرات األزمة عمى كل منيم.
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جاءت معظم استجابات الطبلب عمى عبارات المحور الثاني بنسبة متوسط  -
%( من جميع عبارات المحور، 72.7( عبارة، وبنسبة )01استجابة )متوسطة( )
قرة السابقة، ويؤكد أن لدى الطبلب حمواًل أخرى غير تمك وىذا يعضد نتيجة الف

الموجودة في عبارات االستبانة، كما يوضح أيضًا ِعظم تأثير األزمة عمى الحالة 
 التعميمية والنفسية واالجتماعية لمطبلب.

(، وىي )من الضروري أن يغير 01جاءت في الترتيب األول العبارة رقم ) -
لمطبلب( وبأعمى نسبة استجابة في عبارات المحور األساتذة من طريقة تدريسيم 

(، مما يؤكد 0.89الثاني، بل وبأعمى نسبة استجابة في كل عبارات االستبانة )
اىتمام الطبلب بيذا الحل لممشكمة، وضرورة التأكيد عمى تغيير األساتذة من 

ورة ، كما يدل وبصاإللكترونيطرق تدريسيم لممواد بالتعميم التقميدي أو التعمم 
)كبيرة( أن الواقع التعميمي بالجامعات يحتاج إلى الكثير من التغيير، خاصة 

 تغيير طرق التدريس لمطبلب، وطرق معاممة األساتذة لطبلبيم أيضًا.
(، وىي )الحل الحقيقي لمقضاء عمى آثار 1جاءت في الترتيب الثاني العبارة رقم ) -

(، 0.87ترتيب األول وىي )الفيروس ىو تغيير سموك الناس( وبنسبة مقاربة لم
وىذا يوضح أىمية تغيير سموكيات الناس في مواجية تفشي الفيروس، وتأكيد 
الطبلب عمى ىذا الحل يوضح رؤيتيم المجتمعية سواء داخل أو خارج الجامعة 
في القضاء عمى آثار الجائحة، كما يبين أن المشكبلت التي أفرزتيا الجائحة 

 تعدتيا إلى آثار اجتماعية وسموكية ميمة. ليست آثارًا تعميمية فقط، بل
إنياء العام الدراسي واعتماد (، وىي )1جاءت في الترتيب الثالث العبارة رقم ) -

كحل لمشكبلت التعميم الجامعي  نتيجة الفصل الدراسي األول كنتيجة لمعام كمو(
(، وىذا يدل عمى أن نسبة ليست 0.81في ظل ىذه األزمة، وبنسبة استجابة )

ميمة من طبلب الجامعات المصرية تفضل إنياء ىذا العام االستثنائي، وعدم بالق
العودة إلى الدراسة فيو، واعتماد نتيجة الفصل الدراسي األول كنتيجة نيائية لمعام 

 الدراسي كمو.
ظيرت في ىذا المحور نسبة استجابة )منخفضة( واحدة؛ لتكون بذلك أقل نسبة  -

ني، وفي عبارات االستبانة كميا، وىي العبارة رقم استجابة في عبارات المحور الثا
، وبيذه النسبة يكون يمكن أن يكون الفصل الصيفي حبًل لممشكمة((، وىي )5)

ىذا المقترح وىو "الفصل الصيفي" أقل مقترح من وجية نظر الطبلب كحل 
لممشكمة، ومن ىنا ندرك ضعف إقبال الطبلب الجامعيين عمى "الفصل الصيفي" 
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ثيرة منيا: طول فترة الدراسة في العام الدراسي الواحد، واعتيادىم عمى لعوامل ك
قضاء العطمة الصيفية في إجازة وراحة، عبلوة عمى شدة الحر في ىذا التوقيت 

 من العام، كما تكون ىذه الفترة استعدادًا لمعام الدراسي التالي.
المقترحة من ِقبل ومن الميم أيضًا في ىذا المحور وضع الترتيب النيائي لمحمول  -

 الطبلب، مرتبة حسب أىميتيا من وجية نظرىم، وىي كاآلتي:
 من الضروري أن يغير األساتذة من طريقة تدريسيم لمطبلب. -0
 الحل الحقيقي لمقضاء عمى آثار الفيروس ىو تغيير سموك الناس. -2
إنياء العام الدراسي واعتماد نتيجة الفصل الدراسي األول كنتيجة لمعام  -1

 كمو.
 م الجامعة بوضع تدابير وقائية استباقية لمواجية الفيروس.قيا -1
 استطبلع آراء الطبلب أثناء وضع حمول لؤلزمة. -5
المقتصرة عمى األلعاب اإلنترنت تغيير نظرة الطبلب الستخدامات  -1

 والترفية والتواصل االجتماعي.
 إعادة تنظيم وتوزيع التمويل المخصص لمواجية األزمة. -1
 لدراسات والبحوث العممية المحمية والعالمية.االستفادة من نتائج ا -2
 تعاون الجامعة مع شركات التعميم التقني وخدمات التحكم عن بعد. -3
 المرونة في وضع مواعيد التقييم واالمتحانات والتدريبات أثناء األزمة. -01
 استفادة الجامعات من آثار األزمة في تحديث إمكاناتيا العممية والتقنية. -00
 ة.اإللكترونيية الستخدام المواقع الخاصة بالمقررات توفير معمومات كاف -02
عطائيم النصيحة الكافية. -01  بقاء التواصل مفتوًحا مع الطبلب وا 
 العمل عمى تنمية ميارات التعامل مع التقنيات الحديثة. -01
 عقد الشراكات التعميمية بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني. -05
 ة التعمم المنزلي.تقديم الدعم المادي والمعنوي لتحسين بيئ -01
 تفعيل دور األسرة في التعاون مع األبناء إلنجاح تقنيات التعمم عن بعد. -01
 تفادي اآلثار السمبية الناتجة عن األزمة خاصة االجتماعية واالقتصادية. -02
 تقميل أعداد الطبلب وحضورىم بالتناوب إلى الجامعة. -03
 عميتو.وزيادة فا اإللكترونيوضع خطط مستقبمية الستمرار التعمم  -21
عادتيا حين تتحسن الظروف. -20  تعميق الدراسة وا 
 يمكن أن يكون الفصل الصيفي حبًل لممشكمة. -22
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سؤااًل مفتوحًا لمطبلب لمتعبير عن  -في نياية المحور الثاني-تضمنت االستبانة  -
آرائيم في تحديد مقترحات أخرى لحل مشكبلت التعميم الجامعي التي واجيتيم 

–ن موجودة في عبارات االستبانة، وجاءت ىذه الحمول أثناء أزمة كورونا، ولم تك
 بالترتيب اآلتي: -حسب رأي الطبلب

 مقترحات الطبلب لمحمول غير الموجودة بالمحور الثاني (4جدول )
 نسبة التكرار المقتــــــــــــــــرح الترتيب
%48 تقميل كم المواد الدراسية والتركيز عمى الكيف خاصة لمفرق النيائية. 0  
%41 أخذ متوسط درجات الفصول الدراسية )التيرمات( السبعة السابقة. 2  
%41 إنشاء الجامعات لفصول الكترونية حديثة. 1  
عقد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس في متطمبات التعمم  1

 .اإللكتروني
55%  

%50 إعطاء كل محافظة حرية القرارات بحسب الحاالت الموجودة فييا. 5  
%00 ة عمى االنترنت.اإللكترونيتمام الجامعات بمواقعيا اى 1  
%30 األخذ بمتوسط درجات المواد التخصصية السابقة. 1  
تطبيق األبحاث العممية عمى جميع الفرق الدراسية بما فييا السنوات  2

 النيائية.
35%  

%08 الحظر الكامل لجميع فئات الشعب لمدة أسبوعين متواصمين. 3  
%05 .اإللكترونيلفروق الفردية بين الطبلب في سبل التعمم مراعاة ا 01  
%02 ة.اإللكترونيرفض االختبارات  00  
%18 الدراسة أربعة أيام لكل فرقة يوم محدد. 02  
%10 االستفادة من تجارب الدول التي استطاعت مجابية الفيروس. 01  

ة في عبارات ( أىم المقترحات الجديدة التي لم تكن موجود1ويوضح الجدول )
المحور الثاني عن حمول المشكبلت التي أضافيا الطبلب، والمبلحظ المقترحات 
الكثيرة والمتنوعة لمطبلب، والتي أضافوىا لمحمول المقترحة في االستبانة، عبلوة 
عمى أن ىناك العديد من ىذه المقترحات كانت موجودة لكن بنسب تكرار قميمة، مما 

وأيضًا لتماثميا مع بعض العبارات الموجودة بالفعل، لكن  استبعدىا البحث لفرديتيا،
 بتعبيرات مختمفة.

والناظر إلى الحمول الجديدة التي أضافيا الطبلب يجد وعيًا كبيرًا بالمشكمة 
القائمة أثناء تفشي الوباء، وأفكارًا جديدة لحميا من بنات أفكار الطبلب، ىذا من 

بلب فكريًا وثقافيًا؛ ورعاية الموىوبين منيم، شأنو ضرورة االىتمام برعاية ىؤالء الط
 وعدم تيميشيم، واالعتماد عمى أفكارىم وآرائيم وقت األزمات. 
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 :نتــائج البحـــــث ومقترحــاته -الجزء الثالث
تناول البحث في جزئو األول، اإلطار العام لمبحث، ثم اإلطار النظري الذي 

تعميمي ألزمة تفشي فيروس كورونا عرض لقضية التأصيل والتوثيق التربوي وال
( في مصر والعالم، وتناول الجزء الثاني من البحث اإلطار covid19المستجد )

الميداني، ثم تم عرض وتحميل نتائج الدراسة الميدانية من خبلل تفسير ما أظيرتو 
 الجداول اإلحصائية.

من  ولذا يتناول ىذا الجزء )الثالث( من البحث أىم النتائج المستخمصة
اإلطارين النظري والميداني، ووضعيا في صورة نظرية وعممية، ومن ثم وضع 
بعض المقترحات المفيدة؛ ليمكن االستفادة منيا، ثم االنطبلق من خبلليا إلى أبحاث 
تكميمية ومبتكرة تخدم البحث العممي في مصر، وتسيم في مواجية النظام التعميمي 

 تفشي فيروس كورونا المستجد.   )وخاصة قطاع التعميم الجامعي( آلثار
 نتائج البحث: -أوالا 

من خبلل مدارسة نتائج اإلطارين النظري والميداني لمبحث؛ يمكن استخبلص 
 النتائج اآلتية:

  فرصًا تعميمية جديدة لمن يواجيون بعض المشكبلت اإلنترنت يوفر التعمم عبر
ىو الحل  اإللكترونيمم في التواصل التقميدي لمتعمم خبلل األزمات، لذا كان التع

األول واألمثل لقطاع التعميم لمجابية آثار تفشي فيروس كورونا في مصر 
والعالم، لكنو واجو بعض الصعوبات عند تطبيقو، نتيجة الظيور المفاجئ 

 لمفيروس، وعدم االستعداد المادي والتقني والتعميمي لو.
  ة المختمفة، ولقد أظيرت لو مستقبل واعد في النظم التعميمي اإللكترونيالتعمم

األزمة الحالية لفيروس كورونا إمكانية استفادة الجامعات من تمك األزمة لتعزيز 
وتوسيع نطاق التعمم عن بعد؛ لمجاراة التطور العالمي، وكذا تقميل نفقات التعميم 

 التقميدي بصورتو الحالية.
 صرية، وتحمميم أظيرت األزمة العقمية المتفتحة والناضجة لطبلب الجامعات الم

دراكيم ألبعاد  قدرًا كافيًا من المسئولية المجتمعية لمجابية انتشار الفيروس، وا 
األزمة، ومحاولتيم مساعدة أنفسيم وجامعاتيم ودولتيم لتفادي اآلثار السيئة 

 لؤلزمة، وتنوع وثراء مقترحاتيم لحميا.
 ر الوعي الكافي لم تقم الجامعات بدورىا األكمل أثناء األزمة، حيث لم تقم بنش

لطبلبيا؛ ما  اإللكترونيلمواجية الفيروس، كما لم تقم بتعزيز متطمبات التعمم 
 أدي لزيادة العقبات عند تنفيذه أثناء األزمة.
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  ضعف دور أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات في العبور بطبلبيم لبر أمان
لقاء الطبلب كثيرًا أثناء األزمة، ما أدي إل اإللكترونيمقبول أثناء تنفيذىم لمتعمم 

 في تمك الفترة. اإللكترونيمن الموم عمييم في عدم نجاح التعمم 
  الكثير من العقبات أثناء تنفيذه لتفادي آثار الجائحة؛  اإللكترونيواجو التعمم

 أىميا العقبات االقتصادية واالجتماعية والتقنية والنفسية عمى الترتيب.
 ؛ نتيجة عدم اإللكترونيميارات التعمم  افتقار الطبلب الجامعيين لمكثير من

التدريب عميو، واالعتماد عمى التعميم التقميدي بالجامعات، بل إن العديد من 
ة الحديثة، ومجاراة اإللكترونيأساتذة الجامعات يفتقرون أيضًا إلى طرق التدريس 
 التطور اليائل في التقنية والمعمومات الخاصة بيا.

 لم 2121ىناك فترة صعبة تنتظر خريجي العام  بينما يتفق الجميع عمى أن ،
تضع الجامعات بعد استراتيجيات محددة لمساعدة الطبلب عمى مواجية تمك 

 التحديات.
  بصورة كبيرة، لكنو استخدام قائم عمى الترفية اإلنترنت يستخدم الشباب الجامعي

ات كثيرة والتواصل أكثر بكثير من استخدامو لمتعمم واالستذكار، لذا واجو صعوب
 لمتعمم أثناء أزمة كورونا.اإلنترنت في استخدام 

  ضعف التوافق الفعمي بين آراء الطبلب الجامعيين وقرارات الجامعات في
 مواجية تفشي فيروس كورونا واآلثار المترتبة عميو.

  أثناء  اإللكترونيبالرغم من ترحيب معظم طبلب الجامعات بتجربة التعمم
 يتفق عمى أن التعميم التقميدي وجيًا لوجو أيسر وأنجح.األزمة، إال أن جميعيم 

 .التعميم قبل أزمة كورونا لن يكون أبدًا كالتعميم بعدىا 
 أهـم المقترحــات: -ثانياا 

 ومن خبلل نتائج البحث، يمكن اقتراح العناصر اآلتية:
  تشكيل فرق ولجان عمل بالجامعات المصرية لبلستفادة من تداعيات أزمة

كورونا، والعمل عمى وضع خطط آنية ومستقبمية لمواجية  تفشي فيروس
 األزمة.

  التواصل المستمر مع طبلب الجامعات ومشاركتيم الرأي في وضع خطط
 وحمول مستقبمية لمواجية تداعيات األزمة.
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  عند وضع خطة لممواجية يجب تنفيذىا بنظم عممية دقيقة عمى مجموعات
عدمو، وكذا يمكن من خبلل ذلك  طبلبية صغيرة، ومن ثم يمكن تعميميا من

 أخطاء التطبيق لتبلفييا عند التنفيذ.تعرف 
  االستعداد لمعام الدراسي الجديد من بداية اإلجازة الصيفية؛ خاصة ألعضاء

ىيئات التدريس، ومن ثم وضع المقررات في صيغ الكترونية مناسبة، وتجريبيا، 
 ونشرىا عمى مواقع الجامعة.

 ة، ووضع منصات تعميمية اإللكترونير وتحديث مواقعيا اىتمام الجامعات بتطوي
مبسطة عمييا، وتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمييا، ليقوموا بالتالي بالتواصل 

 منيا مع طبلبيم أثناء العام الدراسي.
  تغيير أعضاء ىيئة التدريس لطرق تدريسيم، واالىتمام بالتعمم المستمر

اك في دورات تثقيفية وتعميمية في ىذا ، واالشتر اإللكترونيلمتطمبات التعمم 
 المجال.

  تواصل الحكومة مع شركات ومندوبي االتصاالت لتوفير سرعات مناسبة
لبلنترنت التعميمي في الببلد، والعمل عمى رصد ميزانيات مخصصة ليذا 

 الشأن.
  إقامة بعض الدورات التدريبية لمطبلب أثناء فترات اإلجازات لزيادة وعييم التقني

 يبيم عمى أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.وتدر 
  العمل عمى إيجاد وسائل تقييم مناسبة لظروف األزمات، وعدم االعتماد الكمي

 عمى الوسائل التقييمية التقميدية.
  إشراك الطبلب الجامعيين في قوافل عبلجية لمساعدة األماكن األكثر فقرًا

 وانتشارًا لممرض.
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