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 دور املرأة يف ادارة ازمة جائحة كورونا من خالل جتربة التعليم عن بعد ) االلكرتوني ( 

  

  

 املستخلص :  
على أبرز األزمات التي واجهت  المرأة من خالل تجربة التعليم عن بعد ،  حيث المرأة لديها مسؤوليات كثيرة    يهدف البحث الى  التعرف

- لديها عمل خارج البيت ، مما ادى الى ظهور ازمات متعددة ) اقتصادية    -أم او اخت او ابنة وزوجة    –منها االساس كونها ربة بيت  
 لمرأة  إلدارة االزمات حيث تحتاج الى ادارة االزمات بصورة صحيحة لتقليلها او القضاء عليها  .الوقت ( ، وهذا اعطى اهمية ل  -تقنية 

غرست ثقافة  أهمية التباعد االجتماعي في الحد    ،أصبحت منصات التعليم عن بعد  -   توصلت الدراسة إلى : البديل في استمرار التعليم .
خدام  من زيادة اإلصابة بالفيروس ، غرست ثقافة  المعرفة بأساليب الوقاية من اإلصابة بالفيروس وأهمية استخدام التطعيم لغير المصابين واست

امـل مـع األزمـات والكوارث وأن التخطيط يعد  العالج لمن أصابتهم العدوى ،أبرزت المرأة دور الجيش األبيض كخدمة اجتماعية التي تتع
حسب شدة تفشي   –ومن أهم التوصيات : التغيير المستمر في أنماط التعليم  المدخل الحتمي لتقليل أي تهديدات قد يتعرض لها المجتمع  

رونا  المستجد تبعا لما يظهره  من  والمضي قدما في التعليم المدمج ، والتفكير في استنباط خطط جديدة إلدارة االزمة فيروس كو   –الوباء  
 بناء وعى صحي واجتماعي رصين معتمد على الحقائق العلمية التي تنشرها مواقع صحية رصينة. متحورات مستقبال ، و 

 . جائحة كورونا –التعليم االلكتروني  –انواع االزمات  –ادارة االزمات  – الكلمات المفتاحية  : االزمة 
Abstract: 
It aims to identify the most prominent crises faced. Women through the distance education experience, 

where women have many responsibilities, including being a housewife - mother, sister, daughter and wife 

- who have work outside the home, which led to the emergence of multiple crises (economic - technical - 

time), and this gave importance to women to manage Crises, where you need to properly manage crises to 

reduce or eliminate them. The study found: The alternative is continuing education. - The educational image 

has become remote, instilling a culture of social distancing in reducing the increase in the incidence of this 

virus, and the importance of using vaccination to refer to treatment. And that planning is the inevitable 

entrance to reduce any threats to society. Among the most important recommendations: the continuous 

change in educational patterns - according to the severity of the outbreak of the epidemic - and moving 

forward with blended education, and thinking about devising new plans to manage the crisis of the emerging 

corona virus, according to what it appears from the variables in the future. And building a solid health and 

social awareness based on scientific facts published by solid health websites. 

key wordsThe crisis - crisis management - types of crises - e-learning - the corona pandemic. 

 املقدمة 
تعليمية ، استطاعت -اقتصادية -كان للمرأة دور كبير ومهم في ادارة االزمة في ظل جائحة كورونا حيث كانت ازمة مركبة  صحية  

-عرض لها المرأة مع تجربة التعليم االلكتروني المرأة من خالل ادارتها بردة الفعل واالدارة المبادرة واالدارة الفعالة في تقليل االزمة التي تت
عن بعد ، الذي يحتاج الى وقت وجهد وتعلم وحرمان الذات من كثير من االمور لكنها بمساعدة االسرة وزمالء العمل  استطاعت ان 

ثم التحليل لنتائج تحليل  فايروس كورونا ، ومن-المرأة -التعليم -تبقى وتستمر بالحياة  وسيتناول البحث اربعة محاور هي االزمات 
استمارة االستبانة وعرض اهم االستنتاجات والتوصيات .المرأة باستخدام استراتيجية المحبة تكسب القلوب وتتناغم مع الجميع، وهي اساس 

 المجتمع ورقي االمم .
 منهجية البحث-املبحث االول 

 اوال :مشكلة البحث
: سببت جائحة كورونا أزمة عالمية غير متوقعة  وأثرت على كل المفاصل اإلقتصادية والحياتية لكل دول المعمورة ، فهل اثرت على 

 النظام التعليمي   سلبا أم إيجابيا ؟ وما هو دور المرأة في حل هذه األزمة أو حتى في تقليل وقعها ؟  
 ثانيا :اهمية البحث 

نه أول دراسة تبحث في تأثير جائحة كورونا على األنماط التعليمية التي عالجت إنقطاع الطلبة عن الدوام نتيجة :  تأتي أهمية البحث كو 
للقرارات التي اتخذتها خلية األزمة من إجراءات صحية بالتباعد اإلجتماعي وإيقاف الدراسة ومنع التجوال وتقليل نسب الدوام بالمنظمات 
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ا من إجراءات  ، وبالمقابل اتخذت المنظمات التربوية والتعليمية أنماطا تعليمية جديدة كتجربة التعليم الحكومية ولبس الكمامات وغيره
 عن بعد والتعليم اإللكتروني ثم التعليم المدمج وما كان دور المرأة في إنجاح هذه التجربة .  

 ثالثا :اهداف البحث
امعات في إنجاح هذه التجربة والعمل على عدم إضاعة فرصة التعليم : يهدف البحث إلى معرفة دور أعضاء هيئة التدريس في الج

 للطلبة وما كان للمرأة من دور رائع في شحذ الهمم والتضحية لالستمرار  بإدامة الحياة ومفاصلها اإلنسانية . 
 :  رابعا: فرضيات البحث

لم يكن ألعضاء هيئة التدريس بتشكيالت الجامعات العراقية أي دور في إنجاح تجربة التعليم عن بعد وإشاعة الرصانة العلمية لمقوماتها   
 بالرغم من دور المرأة الكبير في التواصل الحياتي مع كل أطياف المجتمع . 

 :  خامسا :حدود البحث
من أعضاء هيئة التدريس الجامعي من الساكنين في العاصمة العراقية ) بغداد ( ونماذج المكاني : تم إختيار عينات عشوائية مقصودة 

 أخرى من النساء .  
 دور المرأة في ادارة ازمة جائحة كورونا من خالل تجربة التعليم عن بعد ) االلكتروني (.  الموضوعي :

   2022/   2/  28ولغاية  2021/  12/   1الزماني :  هذه الدراسة للفترة من 
 :   سادسا : اساليب مجع املعلومات

جرى اعتماد األسلوب القصدي او ألعمدي في اختيار مجتمع البحث الذي يتمثل بأساتذة في الجامعات الحكومية واالهلية من خالل    -1
 االتصال بهم عبر مواقع التواصل االجتماعي المختلفة واستطالع رايهم إلكترونيا . 

يد طبيعة العالقة بين محاور البحث الرئيسة والفرعية على وفق مقياس ليكرت الثالثي )مقياس ليكرت صممت استبانة لغرض تحد -2
  هو أسلوب لقياس االتجاهات أو اآلراء .

 وزعت االستبانة على بعض الكليات والمعاهد ضمن مدينة بغداد .  -3
المعلومات المطلوبة واإلجابة على استفساراتهم مباشرة أو عن    تم شرح مفردات المحاور المستبينين وأعطوا الوقت الكافي لإلجابة عن -4

 طريق الهاتف المحمول )الموبايل( للمواقع البعيدة.
(   12( استبانة موزعة، وتم استبعاد )150( استبانة من أصل ) 112تم جمع االستبانات بعد ملئها وكان عدد المسترجعة منها ) -5

 ( استبانة. 100فيها ن عليه أصبح عدد االستبانات المعتمدة ) استبانة لعدم تكامل البيانات المدونة
تم إفراغ البيانات المستحصلة في جداول خاصة أعدت لهذا الغرض وتنظيم جداول بالمعلومات التي تم الحصول عليها قبل البدء في   -6

 تحليلها.
 تم استخدام الفئات التكرارية والنسب المئوية.   -7

 النظرياملبحث الثاني  اجلانب 
 اوال :  االزمة  ومفاهيمها  و ادارة االزمات 

تعرف االزمة :  تعّرف األزمة على انها حالة كارثية تهدد المنظمة ويرافقها خسائر وتأثيرات سلبية عديدة ، وتحدد الخاصية الكارثية   أ :
لقرار  لالزمات بثالثة معايير  هي :ـ تأثيرات عالية ، تأثير على الشهرة او السمعة ، التأثير القانوني . إن االزمة غامضة ومفاجئة لمتخذي ا

تينية و قابلة للكشف يرافقها ضغط الوقت والحاجة الملحة التخاذ القرارات ، ومن البديهي القول بانه  ال يمكن التعامل معها باإلجراءات الرو ا
كما تعرف االزمة : بأنها  موقف .  الطبيعية للمنظمة ، ويمكن ان تكون فرصة للمنظمة في نتائجها وتتميز بارتباط اطراف مختلفة بها  

يهدد مصالح المنظمة  وصورتها امام الجمهور مما يستدعي اتخاذ القرارات السريعة لتصويب االوضاع لترجع الى مسارها الطبيعي   محدد
، او هي  تعرض الفرد او الجماعة او المنظمات الى مواقف حساسة وحرجة ومؤلمة وتزداد حدة االلم تجاهال واهماال و لتلك االشارات 

 عن االهمال خطر الموت وفقدان الحياة ويحتاج االمر الى اتخاذ قرارات لمعالجة الموقف ) االزمة (.   المصاحبة ، وقد ينجم
احداث      1   -  او هي رد فعل انساني يهدف الى توقف او انقطاع نشاط من االنشطة او زعزعة استقرار وضع من االوضاع بهدف.

 . تغيير في هذا النشاط او الوضع لصالح مديره
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 ادارة االزمات  :   - 2
المعلومات وتحليلها وصناعة البدائل واتخاذ القرارات   - أ     تعريف او مفهوم  ادارة االزمات:ـ  تعرف على انها سلسلة متكررة من جمع 

 ومتابعتها، وهي تكتيك اداري يعالج االخطار المفاجئة غير المحسوسة.  
ئمة  او هي : عملية شاملة للوظائف االدارية تبدا بالتخطيط والتنبؤ باألزمات قبل وقوعها ومواجهتها والتعامل معها بالطرق واالساليب المال-

مة ادارة االزمات : هي كيفية التغلب على االز ] 2 [لها بعد وقوعها للسيطرة عليها والتخفيف من حدتها ومعالجة اثارها والتعلم من نتائجها  
مات على  باألدوات العلمية واالدارية المختلفة وتجنب سلبياتها واالستفادة من ايجابياتها وتعرف ايضا االدارة باألزمات : تعتمد االدارة باألز 

ن صناعة االزمة بصورة حقيقية او بصورة مفتعلة ، ويمكن ذلك من خالل التخطيط لخلق االزمة ثم استثمارها او استثمار الفرص التي يمك
وتستخدم مناهج إلدارة االزمات هي المنهجية ان تنتج ازمة حقيقية لتحقيق بعض االهداف التي كان يصعب تحقيقها في الظروف العادية 

وتفويض  فرق مهمات خاصة  وانشاء  االجراءات  وتبسيط  المواطنين  وتوعية  الكافية  االحتياطية  والوفرة  االزموي  الموقف  وتقدير  العلمية 
 .       ] 3 [خدام الخطط االعالمية وتوفير الدعم القانوني والرسمي واستخدام نظم الخبرة.  الصالحيات واست

مجموعة عمليات تتضمن التنبوء باإلشكاليات واألزمات المتوقعة وتحديد اإلجراءات الممكن أو    ]  4  [ادارة االزمات وتعرف ايضا بـ   -   3
مل مع وضع مفاجئ أو طارئ يسبب أضرارا جسيمة وخلال في استقرار النظام اإلداري المفروض إتباعها حال حدوثها؛ بهدف السيطرة والتعا

ويعرقل العمليات االعتيادية، وتسعى هذه العملية إلى إعادة التوازن عبر إجراء تغييرات ومعالجات سريعة، ويتعدى المفهوم حل المشكلة  
تح ال  كي  مسبباتها  ومعالجة  األصل  من  حدوثها  منع  ليشمل  المستقبل اآلنية  في  الحدوث  تعاود  أو  األساس  من                                                                                                                                                دث 

 الكتاب والمفكرون لهم اراء متعددة في مراحل ادارة االزمات ونذكر البعض منها :ـ   ] 5 [مراحل ادارة االزمات : .  -رابعا
 : مراحل  ادارة االزمات وهي : 4
تجنب األزمة: يتم فيها استكشاف كافة االحتماالت والمتغيرات التي ق. د . نجم عنها أزمة ما، ومن ثم بحث السبل واآلليات المناسبة  -أ

 حتملة. لمواجهة تلك األزمات الم
المجابهة: وهي المرحلة الحاسمة والرئيسية في إدارة األزمات حيث يتوقف عليها حجم الخسائر التي ستلحق بالمؤسسة من جراء  -ب 

 األزمة.
قبل األزمة وهذا يستغرق وقتا ليس بالقصير لذلك يجب  إعادة التوازن: وتهدف إلى إعادة الوضع الطبيعي للمؤسسة والذي كانت عليه-ج 

 خطة طويلة األجل )نسبيا ( حسب إدارة األزمة.  وضع
 التعلم: وهي المرحلة األخيرة وتتضمن دراسات هامة تتعلمها المنظمة .-د
 اسباب االزمات : : 5

 اعتمادا على اسباب المؤدية لالزمات يمكن تقسميها الى :ـ  
 ازمات تظهر نتيجة تصرف او عدم تصرف المنظمة وتتضمن االخطاء االدارية والفنية والفشل في تحقيق اساليب العمليات المعيارية .-أ

 االزمات الناتجة عن االتجاهات العامة في البيئة الخارجية .  -ب
 االزمات الناتجة من خارج المنظمة وليس للمنظمة أي سبب في حدوثها . -ج
وهناك االزمات الناتجة عن   ت الناتجة عن الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل والبراكين واالوبئة واالمراض والفايروساتاالزما -د

االوبئة واالمراض والفايروسات وستكون محور بحثنا هذا من خالل فايروس  كورونا الذي اجتاح العالم وانتشر  الى دول كثيرة واثر على  
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يوضح  ( 1رقم )   واملخطط  [ 6ولمن مناعته قليلة اكثر خطورة.   ]    ولجميع االشخاص وللمراحل العمرية األكبر  جميع  جوانب الحياة

 ذلك . 

 مخطط يوضح اسباب االزمات : اعداد الباحث  
 
 [    7:اساليب مواجهه االزمات :  ]   6

بالرغم من تعدد اشكال وانواع  االزمات ، اال ان الهدف من مواجهتها يتمثل في الحد من الخسائر والتدهور ،  ودراسة االسباب            
 وعواملها ، واالستفادة من الموقف المسجد في االصالح والتطوير .

لتقليدية بطابع خاص تستمد من خصوصية االزمة ،  نذكر بعض من االساليب التي تعتمد في مواجهه االزمات ،  وتتميز االساليب ا     
 وتشمل االتي :ـ 

 انكار االزمة . -أ
 تأجيل ظهور االزمة . -ب
 تكوين لجان لدراسة االزمة . -ج
 التقليل من شان االزمة .  -د

 السماح بظهور الضغوط الداخلية لالزمة . -هـ 
 تفريغ االزمة . -و
 اخماد االزمة .  -ز

 ي االزمة . عزل القوى الفاعلة ف-ح 
 ثانيا  : التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني والفرق بينهما  

إن التعليم التقليدي هو الصورة المألوفة لمنظومة التعليم حول العالم، ولكن  [     8]   التعليم التقليدي والتعليم عن بعد ) االلكتروني (  -  1  
أو فيروس كورونا، أصبح من الضروري إحداث تغيير على منظومة   19بفعل العوامل والمؤثرات التي طرأت على العالم ومنها جائحة كوفيد  
تعليمية أنواع وأساليب  واستحداث  الراهنة،  للظروف  استجابًة  التحديات   التعليم  لمواجهة  الملحة  والحاجة  التكنولوجي  التطور  تواكب  جديدة 

مؤسسات والظروف الطارئة، وبهذا ظهَر ما بات ُيعرف بالتعليم االلكتروني . وال تقتصر الفوائد التي يكتسبها الطالب من التعلم التقليدي في ال
علهم من أقرانهم ومعلميهم المهارات الحياتية واالجتماعية المختلفة التي  التعليمية على الجانب األكاديمي فقط، إذ يكتسب الطالب أثناء تفا

 ينعكس أثرها على شخصياتهم وتساهم في صقلها وتنميتها وتهيئتهم للحياة العملية في المستقبل، باإلضافة إلى كل ذلك يخلق أسلوب التعليم
 طهم بمواعيد دوام وجدول زمني محدد وصارم ال يمكن تجاوزه .التقليدي نوًعا من االنضباط وااللتزام عند الطالب، نظًرا الرتبا
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 دور املرأة يف ادارة ازمة جائحة كورونا من خالل جتربة التعليم عن بعد ) االلكرتوني ( 

  

  

فيما يلي أبرز الفروقات بين التعليم التقليدي والتعليم الحديث: حيث أن   الفرق بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد ) االلكتروني ( :     -2
والزماني بين المعلم والطالب، والتفاعل الحقيقي واالجتماعي بين الطالب التعليم التقليدي ) الحضوري ( هو التعلم القائم على التواجد المكاني  
 أما    (Distance Learning)أو التعليم اإللكتروني ،   Learning)-(Eوالبيئة التعليمية واألفراد.فهو أحد أشكال التعليم، ومن أبرز سماته  

لتعليمية . الكيفية : يتعلم الطالب في التعليم التقليدي من خالل تواجده في  الفصل المكاني والزماني بين المعلمين والطالب أثناء العملية ا
المؤسسة التعليمية، ويكون ذلك ضمن أساليب تعليمية يكون المعلم محورها األساسي و تتم العملية التعليمية بين المعلمين وطالبهم عبر 

 ويتم ذلك عبر مؤسسات تعليمية رسمية وليس من خالل التعلم الذاتي، شبكة اإلنترنت باستخدام تقنيات التواصل اإللكترونية المختلفة، 
 باإلضافة إلى أّن الطالب هنا هو محور العملية التعليمية، يفكر، يسأل، يناقش ويبحث.  
 مزايا التعليم التقليدي وااللكتروني :  -3
التقليدي، إلى جانب التواصل المباشر بين المعلم والطالب الذي ُيسهل ُيعد التفاعل االجتماعي بين الطالب وأقرانه أحد أبرز مزايا التعلم  -أ

 العملية التعليمية.
ى  ُيناسب التعليم االلكتروني الطالب غير التقليديين، مثل العاملين بدوام كامل أو الطالب غير المتواجدين في بلد الدراسة، باإلضافة إل -ب 

 يتعذر وصولهم ألماكن الدراسة كما في التعليم التقليدي.الطالب المقيمين في المناطق النائية والذين 
م  يعد الفصل الجغرافي الناتج عن التعليم االلكتروني  أحد األسباب المؤدية لتبادل الثقافات المختلفة بسبب اختالف الطالب وتنوع خلفيته-ج

 وراحة دون عناء الذهاب للمؤسسة التعليمية. الثقافية، ومن ميزات الفصل الجغرافي سهولة الوصول إلى الحصة التعليمية بسهولة
إنشاء في هذا النوع من التعّلم تستفيد المؤسسات التعليمية أيًضا، ألنها توّفر النفقات المترتبة على التعليم التقليدي من منشآت تعليمية و -د

 فصول دراسية متعددة وسكنات للطالب.
 التعلم االلكتروني  الطالب على التعاون مع بعضهم البعض مما يحفز التفكير اإلبداعي لديهم ويزيد من إنتاجيتهم.  يشجع  -هـ
 عيوب التعليم التقليدي-4
 ُيعد التفاعل االجتماعي بين الطالب من مميزات التعليم التقليدي، إال أن هذه الميزة سالح ذو حدين،    -أ 

 لتفاعل إلى ظهور مشكلة خطيرة مثل التنمر.ففي بعض األحيان يؤدي هذا ا
قد تكون جودة التعليم فيه قد تكون في خطر؛ بسبب توفر معلمين جيدين في بعض المدارس وآخرين غير كفؤ في مدارس أخرى --ب  

عليمها للطالب، فقد حّدت  ولديهم قواعد صارمة قد تؤذي الطالب. نظًرا ألن التقنيات التقليدية ترتكز على التكرار لغاية حفظ المعلومات وت
 هذه التقنيات من تطوير الطالب لمهارات التفكير النقدي وحل المشكالت ومهارات اتخاذ القرار .

 عيوب التعليم االلكتروني  - 5
يقضي بعض الطالب وقتهم في تدوين المالحظات عوًضا عن الفهم والتركيز مما يؤدي إلى تركيز الطالب في االتجاه الخاطئ. إلى  -أ

 جانب التركيز على عرض المعلومات وتقديمها بداًل من الممارسة والتعلم.  
تى ُيعد الشعور بالعزلة أحد أبرز التحديات التي تواجه التعلم الحديث، بسبب محدودية التفاعل االجتماعي بين المتعلم وأقرانه ومعلميه وح-ب  

 مع العالم الخارجي. 
 تت خصوًصا مع الطالب الذين يفتقرون إلى الدافعية الذاتية للتعلم . باإلضافة إلى فرصة قلة التركيز والتش -ج

ا  ومن خالل ما سبق يتم التعامل مع االزمة  خالل االنواع الثالثة إلدارة االزمة ومراحلها الخمسة   ومن خالل دور المرأة التي هي تسهله
 ة لالزمة .  وتجعلها تبدو بحجم اصغر من خالل رد الفعل والمبادرة واالدارة الفعال

    المخطط التالي يوضح مدى السيطرة على االزمات من خالل نوع االدارة الذي يتبع في التقليل او القضاء  على االزمة   
      ( يوضح مدى السيطرة على االزمات من خالل نوع االدارة الذي يتبع في التقليل او القضاء  على االزمة 2المخطط رقم )   
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 دور املرأة يف ادارة ازمة جائحة كورونا من خالل جتربة التعليم عن بعد ) االلكرتوني ( 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 المصدر : عالء تاج الدين ،مصدر سابق . Interactive Crises Management االدارة الفعالة لالزمة 

 ثالثا : المرأة 
يجب أن ينظر الى المرأة على أنها عنصر من عناصر اإلنتاج )العمل( الذي من دونه ال يمكن أن تتم  -1 المرأة ودورها الحياتي :   [  9 ] 

أي عملية إنتاج فإن تعطيل هذا العنصر أو الحد من استخدامه أو استخدامه بشكل غير كفوء يؤثر سلبًا في التنمية االقتصادية والعكس 
ية واإلقليمية المتخصصة بالتنمية وباإلنسان وبخاصة المرأة فخالل العقدين األخيرين  صحيح .لذلك اصبح ذلك من اهتمام المنظمات الدول

 كان هناك الكثير من الدراسات والمؤتمرات اتي تربط بين دور المرأة في التنمية االقتصادية ومشاركتها في التغيير واإلصالحات السياسية
التنمية االقتصادية تأثيرات إيجابية لصالح المرأة وذلك من خالل التنمية واالقتصادية من جهة ومن جهة أخرى ضرورة أن يكون لبرام ج 

تنمية والتي  البشرية العادلة والمستدامة.كما ان البنك الدولي يؤكد على ان للمرأة دورًا في التنمية االقتصادية كما أنهًا في نفس الوقت هدفًا لل
تماعية ومكافحة الفقر.وفي هذا السياق فإن العديد من المؤتمرات الدولية كانت قد عقدت  من خاللها يمكن أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة االج

في المكسيك ثم توالت بعد ذلك للتأكيد على الدور الفعال للمرأة في التنمية االقتصادية الذي ترافق مع تحول العديد من الدول    1975منذ عام  
، وكانت نسبة   2019(نسمة حسب إسقاطات السكان لسنة  39،127،889العراق)  لتبني سياسات اإلصالح االقتصادي .بلغ عدد سكان  

سنه، في حين بلغت نسبة   64-15للفئة العمرية من    %57.وان التركيب العمري ان نسبة    % 49، في حين كانت نسبة االناث    %51الذكور  
 .العمل     [10 ]ق بلد فتي ومعطاء لسن         .  سنة . مما يدل على ان العرا 63لفئة العمرية  %3سنة ، وان نسبة   15لفئة   40%
المرأة والعمل ان الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة التي تعزز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة    -2

زلية او اعمال الرعاية غير مدفوعة االجر حسب الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الالئق للجميع، ومقدار الوقت المخصص االعمال المن
يتكامل هذا الهدف مع الهدف الخامس في تحقيق التوازن بين الجنسين وتقليل الفجوة بين النساء والرجال  [  11 ]   الجنس والعمر والمكان .   

دول النامية ومنها العراق لالهتمام بدور المرأة في إن الحقائق العلمية والواقعية السابقة الذكر تشكل دافعا للفي فرص العمل و تكافوء  االجور 
ية التي  التنمية االقتصادية وتذليل كل العقبات التي تحول دون استثمارها بالشكل األمثل والتي تتمثل بالتقاليد والمعتقدات الدينية واالجتماع

لى تحقيق أهداف االقتصاد الكلي وبخاصة النمو االقتصادي تحد من مشاركتها الفعالة في الفعاليات االقتصادية المختلفة والتي تؤثر سلبا ع
 كما ان ضعف التمكين االقتصادي للمرآة ناجم عن :. 

 انخفاض نسبة المشاركة في سوق العمل بسبب الثقافة المجتمعية القائمة على التمييز المبني على اساس النوع االجتماعي . -أ
سبب العادات والتقاليد التي تسود المجتمع في تقبلها بوظائف الدولة وعدم تقبلها العمل تدني نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص ب-ب

 ضمن القطاع الخاص و محدودية القروض الممنوحة للنساء . 
 ضعف البناء المعرفي والمهارات .-ج

 ارتفاع نسبة التسرب للفتيات من المدارس . -ج 
 السكن .  صعوبة الوصول الى المدارس لتباعد المسافات عن -د

.    [ 11  ] 
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 دور املرأة يف ادارة ازمة جائحة كورونا من خالل جتربة التعليم عن بعد ) االلكرتوني ( 

  

  

(من كال 27321ان عدد القياديين  في مؤسسات الدولة هو )  ،   2018( من التقرير الصادر عن وزارة التخطيط لعام  3يشير الجدول رقم ) 
( امرأة ، 108( امرأة ، مدير دائرة )  79( امرأة ، معاون مدير عام )  35الجنسين حيث بلغت نسبة النساء  من تشغل منصب مدير عام )  

النساء في تسنم المناصب اعاله. وان هذه  ( امرأة. نالحظ ان نسب الرجال اعلى من نسب  5771( امرأة ، رئيس شعبة )  1423مدير قسم )  
النسب رغم انها اقل من نسب تسنم الرجال للمناصب لكنها تعمل  وتثبت جدارتها في اداء عملها بصورة متفانية وكفاءة و فاعلية عالية .)  

من    41366من الرجال ،    57034(كما ان عدد العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو  2020: تقرير وزارة التخطيط ،13ص
رجال (، حسب التقرير اعاله  4677نساء:2683رجال(،عقد)  57034نساء :    41466النساء موزعين حسب المالكات االدارية مالك )  

العل  48. ص    2018لعام   ودوائر  العلمي  العالي والبحث  التعليم  في وزارة  المرأة  احصائيات  المتوفرة عن  المعطيات  الى  وم  ، واستنادا 
 ( اعداد النساء االتي يشغلن مناصب عليا.2و1والتكنولوجيا نوضح من خالل الجدولين )

لتعليم اوال :    تشير االحصائيات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى ان هناك تذبذب في اعداد استالم المرأة للمناصب داخل وزارة ا
 ( يبين المواقع القيادية للمرأة في وزارة التعليم العالي   1جدول )     [  12 ]  العالي ، والجدول التالي يوضح ذلك .         

 ت السنوات  منصب رئيس جامعة  منصب عميد / رئيس قسم  املجموع

538 537 1 2018 1 

569 568 1 2019 2 

586 585 1 2020 3 

من الجدول اعاله يتوضح لنا ان منصب رئيس جامعة بقى واحد فقط للسنوات الثالثة، في حين ارتفع عدد النساء الالتي يشغلن منصب 
، ان االرتفاع ألعداد النساء بصورة عامة يعد تحديا لجميع 2020امرأة في عام   585ليكون  2018في عام   537عميد او رئيس قسم من 

 أة من اداء عملها باستالم المنصب، انها تبدع وتنير الدرب بالعطاء بأشكال متنوعة ، مما يزيد من قوتها وعزمها . االزمات ولم يعيق المر 
[ يشير الجدول التالي الى اعداد النساء الالتي شغلن مناصب في السنوات    12ثانيا : احصائيات المرأة في دوائر العلوم والتكنولوجيا  ] 

 ( يبين المناصب القيادية في وزارة العلوم والتكنولوجيا     2  جدول  ) 2018-2019-2020
 ت للسنوات  املناصب 

 مسؤول شعبة رئيس قسم معاون مدير عام 

7 52 316 2018 1 

10 49 308 2019 2 

5 57 306 2020 3 

، في حين انخفضت نسبة  2020امرأة في عام    57الى    2018امرة في عام    52نالحظ من الجدول اعاله ان ارتفاع نسبة رئيس قسم من  
للنساء ممن شغلن مناصب مسؤول شعبة ومعاون مدير عام . مما يدل ان االزمة قد اثرت على    2020- 2019- 2018النساء خالل االعوام  

استبدالهن بالرجال. وأحيانا هناك اعتذار عن تسنم المنصب لرعاية االسرة خال ل فترة جائحة كورونا، او شمولهن   مواقع صنع واتخاذ القرار في 
 بقرارات المساءلة والعدالة، 

لمنصف  ان الهدف الرابع من االهداف االساسية للتنمية المستدامة في المنطقة العربية الذي ينص على ضمان التعليم الجيد االمرأة والتعليم    -3
والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع ويتناغم مع الهدف الخامس الذي ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع  

توى  [(كان توزيع الموظفين  في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب المس   13النساء والفتيات وان التعليم هو االساس في تمكين المرأة . ]  
رجال  2435نساء:596(، يقرا ويكتب )466رجال  :نساء  906، حيث تشير نسب التعليم كاالتي : امي )    2018التعليمي لكال الجنسين لعام  

  ( ابتدائية  )  5293نساء:1966(،  متوسطة  (ن  )  1678نساء:1965رجال  دبلوم  2303نساء:2328رجال(،اعدادية  رجال(، 
رجال ( ، ومن خالل النسب 57034نساء:16321رجال(، دراسات عليا )  12648نساء:13095رجال(، بكالوريوس )4253نساء:4629)

السابقة يتوضح لنا ان نسب النساء الحاصالت على المتوسطة و دبلوم و البكالوريوس اعلى من نسب الرجال ، هذا يحتاج الى تقديم الدعم  
من خالل رفع بعض الشروط مثل يشترط في اكمال الدراسات العليا سن  المادي والمعنوي من اجل رفع نسب اعداد النساء إلكمال الدراسة  

سنه للدكتوراة ( من خالل رفع هذه القيود وعلى النفقة الخاصة .وهناك تخصصات نادرة غير موجود اكمالها   50سنه للماستر و    45معين  )
 ضح عدد الطالبات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي( يو   3[جدول )    11،   10داخل العراق السماح لهم بإكمالها خارج العراق .  ]



   

         

 دور املرأة يف ادارة ازمة جائحة كورونا من خالل جتربة التعليم عن بعد ) االلكرتوني ( 

  

  

طالبات تم ابتعاثهن   المجموع 
 للدراسة خارج العراق 

الطالبات في  
 الكليات االهلية 

الطالبات في الكليات  
 الحكومية 

 ت السنوات 

342664 229 52448 289987 2018 1 
369483 204 62689 306794 2019 2 
403506 191 80206 323109 2020 3 

في الكليات     323109الى  289987نالحظ  ارتفاع عدد الطالبات الالتي يدرسن في الكليات الحكومية واالهلية حيث ارتفعت االعداد من  
  2020في عام    80206وارتفع الى    2018طالبة في عام    52448، اما في الكليات االهلية فكانت    2020ولعام    2018الحكومية لعام  

رتفاع ألعداد الطالبات في التعليم الحكومي واالهلي مما يدل على رغبة الفتيات في اكمال الدراسات االولية مهما كان نوعه حكومي  . ان اال
او اهلي حيث وضعت هدفا لها هو الحصول على الشهادة للدراسة االولية . في حين انخفض عدد الطالبات المبعوثات الى خارج العراق 

. بسبب االزمة في عدم توفر او قلة الدعم المالي ضمن تخصيصات   2020طالبة في عام    191الى    2018ة عام  طالب  229ليكون من  
(طالبة     369483)  2019(طالبة  : لعام  342664)    2018الموازنة إلكمال الدراسات خارج العراق  ، واصبح العدد الكلي للنساء لعام  

لهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة عالميا  في تقليل  الفجوة بين الرجل والمرأة (  طالبة . وهذا هو ا403506:)  2020: لعام    
 [(   13حسب واقع النوع االجتماعي ضمن قطاع التعليم ] 

 رابعا : فايروس كورونا      
وتحديدًا في ديسمبر، بدأت أعراض فيروس كورونا المستجد بالظهور على    2019في أواخر العام    [   14ما هو فيروس كورونا ؟ ]     -1

وتحديدًا في شهر كانون أول ، بدأت أعراض فيروس كورونا   2019مجموعة من األشخاص في مدينة ووهان الصينية. في أواخر العام  
ية، وتبين الحقًا أن السبب هو فيروس جديد من ساللة فيروسات المستجد بالظهور على مجموعة من األشخاص في مدينة ووهان الصين

( . وأثار الفيروس الجديد الذي ينتمي لعائلة "كورونا" مخاوف العالم بعدما تفشى في عدد كبير من الدول وحصد أرواح  19-كورونا )كوفيد
من   جماحه.          3أكثر  يكبح  لقاح  إلى  للتوصل  متواصلة  مساعي  ظل  في  شخص،                                                                                                                   آالف 

انطلق فيروس كورونا الجديد من سوق لألسماك في مدينة ووهان الصينية قبل أن ينتشر إلى مدن كبرى مثل بكين وشنكهاي، ويواصل  
 لعالم، حيث ينتقل فيروس كورونا عن طريق الهواء، ويستهدف الجهاز التنفسي للمصاب .انتشاره في مختلف دول وقارات ا

   طبيعة فيروس كورونا ؟-2
  تسبب  قد  التي  الفيروسات  من  واسعة  ساللة  :   عن  عبارة  أنه  على  كورونا  فيروس  يعرف  ( 19  -التعريف بفيروس كورونا المستجد ) كوقيد  -

 البرد   نزالت  من  حدتها  تتراوح  تنفسية  أمراض  البشر  لدى  تسبب  كورونا  فيروسات  من  عدداً   أن  روفالمع  ومن  ،  وللحيوان   اإلنسان  المرض

 إنفلونزا )سارس(،  الوخيمة  الحادة  التنفسية  والمتالزمة  )ميرس(    التنفسية  األوسط   الشرق   متالزمة  :مثل  وخامة  األشد  األمراض  إلى  الشائعة

 فيروس   وآخره   1918     سنة H1N1 اإلسبانية واإلنفلونزا        ، 1958سنة  H2N2 يويةاآلس  اإلنفلونزا ، 1968 سنة H3N2 كونغ هونغ

البيئي و   (19-)كوفيد    مؤخراً   الُمكتشف   كورونا المستودع  فيروس كورونا ومنشأه حيواني طبيعي ، واألرجح أن  هو مرض معد يسببه 
في مدينة ووهان الصينية في    19  -هو الخفافيش ، وقد اكتشفت أول حاالت عدوى بشرية بمرض كوفيد     -02سارس    –لفيروس كورونا  

 [   14]    2019كانون األول /ديسمبر من سنة 
  ن فيروس كورونا الجديدكيفية الوقاية م [ 14 ]

- ، وأطلق عليه )كوفيد2019الصينية في ديسمبر/كانون األول    فيروس "كورونا الُمستجد"، الذي تم اكتشافه مؤخرًا في مدينة ووهان  -3   
(، هو مرض معد يسببه فيروس كورونا الُمكتشف مؤخرًا، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس من قبل، وهذا الفيروس ورغم أنه  19

جح المأكوالت البحرية ، وعلى عكس "سارس"، ينتمي لعائلة كورونا لكن لم تتم مواجهته من قبل، حيث ينتقل من الحيوانات أو على األر 
يوما ( .   لعدوى فيروس كورونا مجموعة واسعة    14الذي نشأ في الصين أيضًا، يمكن أن ينتشر الفيروس الجديد خالل فترة الحضانة )

اللتهاب الرئوي ومتالزمة من األعراض من بينها الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبات في التنفس، وقد تسبب حاالت اإلصابة الشديدة ا
  االلتهاب الرئوي الحاد والفشل الكلوي والوفاة، ومثل الفيروسات التي تسبب سارس ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية، فإن الفيروس الجديد
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وهذا يعني أن  من فيروسات الحمض النووي الريبوزي؛ إذ يمثل الحمض النووي الريبوزي المادة الجينية للفيروس وليس الحمض النووي،  
 الفيروس يمتزج مع الحمض النووي للعائل ويمكنه أن يتحور بسرعة . 

في ضوء المتغيرات التي مر بها العالم، منذ ظهور فيروس كورونا  التداعيات االقتصادية والعلمية و االجتماعية لجائحة "فيروس كورونا  -4
تصادية واالجتماعية كانت كبيرًة ومؤثرًة على المستويين العالمي والوطني، حيث " وانتشاره بين جميع الدول، بدا أن تداعياته االق19"كوفيد  

ما فرضه تفشي الوباء من اتخاذ حزمة من اإلجراءات والتدابير االحترازية تمثلت في "العزل والحجر الصحي / التباعد االجتماعي / المنع 
، تحديد الدوام الحضوري لطلبة المدارس وتشكيالت الجامعات من كليات  من السفر /اإلغالق التام لجميع مؤسسات الدولة لفترات طويلة  

% ( أو اقل ، غلق أماكن   50، تحديد الدوام في المؤسسات الحكومية الخدمية واإلنتاجية بنسبة )    -الحكومية منها واألهلية    –ومعاهد  
عكس سلًبا على اقتصادات جميع دول العالم، وأدخل النظام التبضع العائلي ) الموالت ( وأماكن الترفيه وشركات السياحة إلخ  وهذا ان

العالمي في حالة من الركود، نتج عنها تأثير على المنظومة االقتصادية واالجتماعية، طالت كل محافظات العراق؛ كما طالت جميع دول  
الجميع رغم  آثارها على  تترك  العالم مجتمًعا  بها  يمر  أزمة  المؤكد أن أي  دولة وأخرى؛ طبًقا   العالم. حيث من  بين  اآلثار  تفاوت هذه 

في إطار هذا الوضع اتخذت الحكومة العراقية حزمة من القرارات والتدابير لمواجهة األزمة على المستويين .ألوضاعها االقتصادية والسياسية
الة بالقطاعين الخاص والقطاع غير  "االقتصادي والصحي"، وهو ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية أثرت على المجتمع؛ وعلى العم

المنظم الذي أدى بدوره إلى تدهور أوضاعهم/هن وفقدان مورد أرزاقهم /هن الرئيسي لسد االحتياجات األساسية ألسرهم منذ بدء انتشار 
تداء الكمامات والكفوف الجائحة، وأكدت خلية األزمة على التباعد االجتماعي  وااللتزام  بقواعد السالمة والصحة المهنية بشكل عام وار 

  الواقية وتحديد أماكن وساعات التبضع اليومي للسلع التي تديم الحياة ) الصيدليات واألفران ومراكز التبضع الغذائي ( في وقت انتشر به
أثناء العمل  واستاذة  ( إصابة يوميا وحاالت الوفاة المتأثرة بإصابتها    6000الوباء بشكل كارثي حتى اجتازت عدد اإلصابات اليومية عتبة )  

ن الجامعات بشكل خاص. لكن اجراءات خلية االزمة لم تمنع اتمام العملية التعليمية حيث برز التعليم االلكتروني الذي بدا روح التواصل بي
ت معاناة قطاع  الطالب واالستاذ الجامعي في عالم افتراضي من خالل منصات التعليم المعتمدة ووسائل التواصل االجتماعي رغم ذلك جاء

التعليم مضاعفة في ظل ضعف اإلمكانات، وقلة المخصصات التي يحظى بها القطاع وعدم توفير الحماية الكافية لنقل العدوى وانتشارها، 
 وظهر ذلك بوضوح في أعداد اإلصابات والوفيات من "العاملين في قطاع التعليم.

في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم أجمع والمتمثلة في جائحة كورونا خامسا :  دور المراة في ادارة ازمة كورونا من خالل التعليم  
والتي تعطلت على أثرها مختلف المؤسسات التعليمية في العالم ، بعض المؤسسات لم تتأثر وظلت مستمرة نظرآ لما تمتلكه من نظام 

واساتذة متمكنين استطاع هذا وذاك توظيف التكنولوجيا في استمرارية العملية التعليمية فيما يسمى بال ) التعليم األلكتروني ( تعليمي مرن 
في   وذلك من خالل تهيئة بيئة تعليمية افتراضية . وهنا ابدعت المراة في تطوير ذاتها  للتواءم مع متطلبات التعليم االلكتروني الذي انتشر

تمام المسيرة التعليمية  رغم التوقف البسيط في اتباع تعليمات وقرارات خلية االزمة لمنع انتشار الجائحة والوقاية منه وتم استخدام  العالم ال
 عدة منصات تعليمية في ايصال المادة الدراسية للطلبة فان المراة اصبحت قادرة ومتمكنه في التعلم بصورة تدريجية  وبذلت  قصارى جهدها 

هذة العملية في استثمار الوقت والمال والجهد المضاعف في اتمام عملية التعليم االلكتروني سواء من عملها كاستاذة جامعية او    النجاح
 موظفة او ربة بيت او ام او اخت او ابنة برزت هناك عدة ازمات للمراة واالسرة منها ازمات مالية في تقوية خط االنترنت المنزلي ، شراء 

جديدة البتوب او موبايل حديث ، تقنين المصاريف العائلية النفاقها متممات وسيلة التعليم االلكتروني ، ازمات عائلية عدم  اجهزة اتصال  
ي  االهتمام بالعائلة بسبب االنشغال بالتعليم االلكتروني  ، ازمات في استخدام الوقت المضاعف للتعليم االلكتروني ، عدم تناغم الطلبة ف

دارس او الجامعات في التعليم االلكتروني والعزوف عن االنضمام له ، ازمة عدم معرفة التقنيات العلمية في استخدام  البيت او في الم
االجهزة ) البتوب ، موبايل ( ، عدم المعرفة في استخدام المنصات التعليمية ) الصف الدراسي ، المودل ( ، ايجاد وسائل للتواصل من  

تم اعتماد المحاضرات االلكترونية المتفاعلة والمتزامنه ) زوم ، ميت كوكل ( وتم  2021ساب ( ... وفي عام خالل ) فايبر ، تلكرام ، وات
انشاء حسابات الكترونية رسمية للتدريسي وللطالب من خاللها يسمح له بالدخول الى المحاضرات ، وتم االطالع من الجهات العليا في 

ال المتابعة على  التدريسي من كال  الوزارة او الجامعة في  محاضرات وفق الروابط االلكترونية وفق الجدول الزمني ، واالهتمام بكال من 
  الجنسين والطالب لتذليل العقبات حسب الموارد المتاحة . وقد برز االبداع لدى بعض التدريسيين في التفنن في استقطاب الطلبة لالستمتاع 

محاضرات على قنوات اليوتيوب التي تنشر من حساب التدريسي الخاص وحساب بالمحاضرات المتزامنة والمدمجة من خالل عرض ال
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القسم العلمي التي تسمح للطالب في متابعة المادة العلمية في الوقت والمكان المناسبين . وان تسجيل المحاضرة ومن ثم عملها محاضرة 
نفسة من كثير من الوقت العائلي واالستراحة في سبيل انجاح فديوية تستغرق لساعات طويلة لكن االستاذ الجامعي  من كال الجنسين حرم  

كما ان المراة قدمت خدمات غير مدفوعة االجر خالل ازمة كورونا من خالل رعاية المصابين بفايروس 15 ]   العملية التعليمية للطلبة  
 [ 16 ]  كورونا من العائلة و اتمام العلمية التعليمية لطلبتها  

 ليل نتائج االستبانة ) العملي (حت-املبحث الثالث 
جرى اعتماد األسلوب القصدي او ألعمدي في اختيار مجتمع البحث الذي يتمثل  بأساتذة في الجامعات الحكومية واالهلية من خالل   

القة بين محاور  االتصال بهم عبر مواقع التواصل االجتماعي المختلفة واستطالع رايهم إلكترونيا صممت استبانة  لغرض تحديد طبيعة الع
البحث الرئيسة والفرعية على وفق مقياس ليكرت الثالثي )مقياس ليكرت هو أسلوب لقياس االتجاهات أو اآلراء، ويستخدم في العديد من 

لى  استمارات االستبيان أو استطالع اآلراء و يتم توجيه أسئلة بحيث تكون االستجابات تعبر عن اآلراء ويعتمد المقياس على ردود تدل ع
(  لضمان مالئمة االستبيان لألسلوب اإلحصائي المستخدم في  20درجة الموافقة أو االعتراض على صيغة ما ( ،  ووضعت عدة فقرات )

( على وفق معطيات الجانب النظري للبحث 1تحليل البيانات والتوصل للنتائج ، وقام الباحث بإعداد أسئلة االستبانة المبينة في الملحق)
نة على مجموعة من االساتذة االختصاص  ، واستطلعت أراء العينة من خالل  استمارات االستبيان الموزعة عليهم والتي  عرضت االستبا

( إستبانة    100( إستبانة لعدم تكامل بياناتها واعتمدت )    12( إستبانة وأبعد منها )    112( استمارة ، استلمت منها )  150بلغ عددها ) 
لعينة أستخدم أسلوب إيجاد قيم المقاييس اإلحصائية المطلوبة أبرزها الفئات التكرارية و النسبة المئوية  في عرض  مستلمة فعليًا لتمثل حجم ا

 النتائج البحثية التي سيتم التوصل اليها. 
 :   النتائج وحتليلها- رابع : املبحث ال

( يبين عدد االستبانات المستلمة 4( عدد االستبانات التي تم مالءها من عينة البحث) المبحوثين (جدول رقم )  4جدول رقم )  يبين   -1
 والمعتمدة وجزء من خلفية مجتمع البحث

 
عدد  

االستبانات  
 المستلمة 

 
عدد لالستبانات  

 المعتمدة 

 توزيع التدريسين 
 حسب الجنس 

 توزيع التدريسين 

 
 ذ 

 
 ا

 الشهادات حسب 
 العلمية 

 حسب االلقاب العلمية 

مدرس   دكتوراه  ماجستير 
 مساعد 

استاذ   مدرس 
 مساعد 

 استاذ 

112 100 67 % 33 % 57 % 43 % 24 % 29 % 33 % 14 % 

% نســـبة النســـاء ، اما الشـــهادات فكانت نســـبة شـــهادة الماجســـتير   33في حين كانت    %67ويالحظ إن عدد االســـاتذة من الذكور بلغ نســـبة 
وكانت اقل نسـبة   %33، وكان اعلى نسـبة لأللقاب العلمية : لألسـتاذ المسـاعد حيث بلغت النسـبة   %43وبعدها الدكتوراه حيث بلغت   57%
 نسبة المدرس المساعد . %24و   %29اذ ، في حين كانت نسبة لقب مدرس تبلغ للقب  االست %14هي 

 ( تقسيم أعضاء هيئة التدريس المستبينين من العينة حسب الفئة العمرية وسنوات الخدمة في التدريس  5يتوضح في جدول رقم )  -1
 ( يبين تصنيف أعضاء هيئة التدريس المستبينين حسب الفئة العمرية وسنوات الخدمة في التدريس  5جدول رقم ) 

 سنوات الخدمة التدريسية  بالسنة الفئة العمرية

25-35 36-45 46-55 56-60 61  

 فاكثر

  فاكثر  16   15  – 11   10 - 6 5اقل من 

19 14 29 14 24 10 9 24 57 

،    60-56و   45-36لكل من الفئة    %14فيما بلغت اقل نسـبة  %24فاكثر  هم اعلى نسـبة  61ويالحظ إن نسـبة المسـتبينين من الفئة العمرية 
 سنوات  10لمن لدية خدمة اقل من  %9سنه وكانت اقل نسبة  20لمن لدية خدمة اكثر من  %57اما سنوات الخدمة كانت اعلى نسبة هي 

( نالحظ القدرة الشخصية لألستاذ الجامعي في استخدام تقنيات التواصل مع الطلبة ضمن التعليم عن بعد )  6  يتوضح من جدول رقم ) -2
 ( يبين القدرة الشخصية لألستاذ الجامعي في استخدام تقنيات التواصل ضمن التعليم االلكتروني 6االلكتروني ( .جدول رقم ) 
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 ت
 

 الفقرات
عدد المواد التي يقوم 

 بتدريسها % 
عدد االجهزة التي تستخدم  

 بالتدريس % 
عدد المنصات ووسائل التواصل  

التي تستخدم للتواصل مع 
 الطلبة% 

الصف  10 موبايل  5 1 1
 الدراسي 

29 

  تلكرام - البتوب 38 2 2
 موبايل و  19 3 3

 ال بتوب
90 
 

  واتساب 

  فايبر    38 4 4
 71 جميعها      5

 %100  %100  المجموع  
 

100% 

ــبة االكبر وهي   ــبة   ،  %38ويالحظ إن من يقوم بتدريس مادتين إلى اربع مواد بلغت النســـــــــ من يدرس مادة واحده . وكانت   %5واقلها نســـــــــ
لمن يســـــتخدم الموبايل فقط .   %10الســـــتخدام الموبايل والالبتوب واقل نســـــبة    %90اعلى نســـــبة لعدد االجهزة التي تســـــتخدم بالتدريس هي  

لمن يســتخدم %29اقل نســبة  لمن يســتخدم الصــف الدراســي والتلكرام و الواتســاب والفايبر ، و   %71وبلغت عدد المنصــات ووســائل التواصــل  
اجابات العينة المبحوثة حســب راي االســتاذ الجامعي ومدى توافق اجابته مع الواقع إلدارة   7الصــف الدراســي فقط. توضــح في جدول رقم  

 يوضح اجابات العينة المبحوثة بالنسب المئوية 7جدول رقم  األزمات :



   

         

 دور املرأة يف ادارة ازمة جائحة كورونا من خالل جتربة التعليم عن بعد ) االلكرتوني ( 

  

  

 

 نادرا   أحيانا   دائما   العبارات ت
  محور االزمة المالية  اوال  : 

68% 
 

29% 
 
 خط االنترنت –امكانية السيطرة على االزمات المالية للخدمات التعليمية  1 3%

شراء اجهزة –امكانية السيطرة على االزمات المالية للخدمات التعليمية  2
 اتصال حديثة 

43% 33% 24% 

 %38 %38 %24 المالية للعائلةتزايد النفقات المالية التعليمية عن النفقات  3
 %19 %29 %52 تحديد مبلغ مالي شهري إلتمام واجبات االستاذ الجامعي 4

  ثانيا  : ازمة في ادارة الوقت  
62% 

 
24% 

 
 تنظيم في استخدام الوقت بين الواجبات التعليمية والواجبات العائلية 5 14%

 %10 %42 %48 يستغرق تسجيل المحاضرات فيدويا لساعات متواصلة    6
  %67 %33 يستغرق تسجيل المحاضرات فيدويا لساعات غير متواصلة   7
يساهم الفنيين او السكرتارية في ابداء المساعدة الختصار الوقت في  8

 طبع و تنضيد المحاضرات 
 19% 81% 

  ثالثا  : ادارة االزمة للتطوير والتعلم 
67% 

 
23% 

 
 تؤدي االزمات الى التعلم والتطوير الذاتي تلقائيا   9 10%

تؤدي االزمات الى التعلم والتطوير بدعم من العاملين في مراكز الحاسبة  10
 واالنترنت 

18% 14% 68% 

 صفر %  %29 %71 تخلق االزمات منك مبدع في تقديم االفضل للطلبة في ظل جائحة كورونا 11

انقطاع في الصوت عند اعطاء المحاضرة مباشرة مع الطلبة يسبب فتور  12
  في التواصل بين التدريسي والطالب الجامعي 

43% 48% 9% 

  رابعا  :ازمة دعم لوجستي داخل الحرم الجامعي 
19%  

 
24% 

 
توفير دعم لوجستي من الكلية او المعهد من خالل وجود االنترنت  13 57%

 المجاني لألساتذة وللطلبة 
تزيد االزمات االعباء المطلوبة على االساتذة في حال عدم توفير الطاقة   14

 الكهربائية الوطنية في المنزل او مكان العمل  
81% 19%  

 %44 %45 %11 ازمة تنظيمية في جدول المحاضرات االسبوعي   15
بين االساتذة داخل القسم الواحد وحسب  ازمة في التعامل  العادل 16

 استحقاق االلقاب العلمية 
60% 23% 17% 

  خامسا  : إدارة االزمة مع الطلبة
 
38% 

 
 
48% 

 
 
14% 

17 
 

تأخر الطلبة و امتعاضهم ورفضهم للتعليم االلكتروني رغم استمرار جائحة 
 كورونا 

 %13 %31 %56 عدم معرفة الطلبة الستخدام المنصات العلمية  18
 %10 %14 %76 تشجع الطلبة في تجاوز االزمات لديهم في ظل جائحة كورونا  19
 %10 %33 %57 تناغم وتفاعل بينك وبين الطلبة في ظل جائحة كورونا   20



   

         

 دور املرأة يف ادارة ازمة جائحة كورونا من خالل جتربة التعليم عن بعد ) االلكرتوني ( 

  

  

 يتوضح لنا مايلي :ـ 7من خالل جدول رقم  
 محور االزمة المالية : إمكانية السيطرة على األزمة المالية بإجراءات إقتصادية مدروسة .       اوال  :

بالرغم من أخذها الكثير من الجهد والوقت  -ثانيا : ازمة في ادارة الوقت : إمكانية التنظيم في استخدام الوقت بين الواجبات التعليمية  
 والواجبات العائلية .       -
ادارة االزمة للتطوير والتعلم : تؤدي االزمات الى التعلم والتطوير بدعم من العاملين في مراكز الحاسبة واالنترنت مع تنمية ثالثا  :  

 اإلبداع لدى التدريسي في المحاضرات التخصصية .  
ال عدم توفير الطاقة الكهربائية رابعا  :ازمة دعم لوجستي داخل الحرم الجامعي  : تزيد االزمات االعباء المطلوبة على االساتذة في ح

 الوطنية في المنزل او مكان العمل .     
 خامسا  : إدارة االزمة مع الطلبة : تشجع الطلبة في تجاوز االزمات لديهم في ظل جائحة كورونا . 

 كما تساهم المرأة في تخفيف وتسهيل تبديد األزمات لما تملكه من روح األمومة والحنان الرباني .
 اإلستنتاجات والتوصيات :  -الخامس :   المبحث

 اوال : االستنتاجات 
توصلت هذه الدراسة إلى جملة من اإلستنتاجات عن دور األستاذ الجامعي والمرأة خاصة في قيادة حملة كبيرة لتطويع التعليم الجامعي 

حي المتعلق بالسيطرة على انتشار فيروس عبر منصات التعليم عن بعد وتجاوز األزمات التي سببتها جائحة كورونا وبث الوعي الص
 كورونا المستجد ، وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها : 

 أصبحت منصات التعليم عن بعد - 1-البديل في إستمرار التعليم .
 غرست ثقافة  أهمية التباعد اإلجتماعي في الحد من زيادة اإلصابة بالفيروس .   -2
اليب الوقاية من اإلصابة بالفيروس وأهمية إستخدام التطعيم لغير المصابين وإستخدام العالج لمن  غرست ثقافة  المعرقة بأس -3

 أصابتهم العدوى .    
أبرزت المرأة دور الجيش األبيض كخدمة اجتماعية التي تتعامـل مـع األزمـات والكوارث، وأن التخطيط يعد المدخل الحتمي لتقليل -4

            مجتمع .أي تهديدات قد يتعرض لها ال
 ثانيا : التوصيات 

 تم التوصل الى بعض  التوصيات نذكر اهمها :    
 والمضي قدما في التعليم المدمج .   –حسب شدة تفشي الوباء  –التغيير المستمر في أنماط التعليم  -1
 األزمة   فيروس كورونا المستجد تبعا لما يظهره  من  متحورات مستقبال .   التفكير في استنباط خطط جديدة  إلدارة  -2-
 بناء وعى صحي واجتماعي رصين معتمد على الحقائق العلمية التي تنشرها مواقع صحية رصينة . -3

 املصادر 
 نية الرياض  ، اداره االزمات في الحدث االرهابي أكاديمية نايف للعلوم  األم 1991عز الدين ،احمد جالل ،  -1
 ( .   33 - 31ص )  
 17الرياض ،ص  االليات"، ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،-المراحل-"اداره االزمات: االسس 2002الشعالن ،فهد احمد.  -2
 3، ازمة الظاهرة السياسية وتفكيك صناعة االزمة ، دار الفارابي ، لبنان ، 2020، الحرز ،عبداللطيف -

  66"المعلومات واهميتها في ادره االزمات"تونس المجلة العربية للمعلومات،،ص1998جبر، محمد صدام.    -4   
دراسة استطالعية آلراء عينة من اعضاء ، اسباب نشوء االزمات وادارتها /  2019م.د. حامد الحيدراوي &كرار الخفاف ،     -5 

 مجلس النواب العراقي ،  ، جامعه الكوفة .، العراق . 
الخضيري محسن احمد:”اداره االزمات:مهنج اقتصادي اداري لحل االزمات على مستوى االقتصاد القومي والوحدة االقتصادية  -   -6

 ( .  74  -72،ص ص،)2،2003“،القاهره،مكتبه مدبولي،ط
 2006زيز ،خالد، ادارة االزمات ،مقاتل من الصحراء للنشر السعودية ،عبدالع -7

 ا



   

         

 دور املرأة يف ادارة ازمة جائحة كورونا من خالل جتربة التعليم عن بعد ) االلكرتوني ( 

  

  

 ، منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة .  2020التعليم عن بعد ، مفهومه ، أدواته ، إستراتيجيته (  -8
 المرأة في إدارة األزمة ، مواضيع منتخبة في أزمة التعليم العالي وجائحة كورونا ودور   2021عالء ، تاج الدين ،  -9

التنمية المستدامة نحو تمكين -قسم احصاءات التنمية البشرية -الجهاز المركزي لإلحصاء   –وزارة التخطيط  –جمهورية العراق -  10
 . 2018-افضل للنساء والفتيات 

  -أ.د. احالم شهيد علي  –العلمي دائرة تمكين المرأة وزارة التعليم العالي والبحث  –البيانات المتاحة من دائرة تمكين المرأة  -11 -
2022. 

ملخص تنفيذي -دراسة استرشادية -المرأة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية  –)اصدارات منظمة المرأة العربية -12
   19ص -

 ، 2003اق بعدعام  محمود ، عبدالكريم محمود ،دور المرأة في التنمية اإلقتصادية في العر     -13
Journal of Baghdad College of Economic sciences University, 2020, Volume 2020, Issue conference 

, Pages 109-118   . 
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