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تداعيات جائحة كورونا على قطاع التعليم العالي بالجمهورية اليمنية 
ومتطلبات مواجهتها

الملخص:
هدف البحث إىل معرفة تداعيات جائحة كورونا على قطاع التعليم العايل باجلمهورية اليمنية ومتطلبات 
مواجهتها، وتكون جمتمع البحث وعينته من )46( عنصرا من األدبيات السابقة، واعتمد البحث على املنهج 
الوصفي، وأس��لوب حتليل املحتوى كأداة جلم��ع البيانات، وتوصل البحث إىل مجلة م��ن النتائج، أبرزها: 
تعليق الدراس��ة اجلامعية بسبب جائحة كورونا، ووفاة وإصابة بعض منتسيب اجلامعات، وشيوع حالة من 
القلق واالرتباك لدى املجتمع األكادميي والعاملني والطلبة، وعجز اجلامعات اليمنية عن استخدام التعليم 
االلكتروين كنظام بديل عند انتش��ار اجلائحة؛ بس��بب ضعف القدرة املؤسس��ية التقنية، وغياب املحتوى 
اإللكتروين للربامج واملقررات الدراس��ية وضعف خدمة اإلنترنت، وشيوع األمية التكنولوجية لدى معظم 
األس��اتذة والطلبة. ويف ضوء النتائج قدم البحث مجلة من التوصيات، أمهها: تشكيل كيان موحد إلدارة 
أزم��ة كورونا من قبل طريف الس��لطة اليمنية يف صنعاء وعدن، وتنمية الوع��ي بأمهية الوقاية، وتعزيز 
اخلدم��ات الطبية، وتوفري التامني الصحي ملنتس��يب التعلي��م العايل، والعمل على تعزي��ز القدرة التقنية 

للجامعات وحمو األمية التكنولوجية وتطوير التعليم اإللكتروين.
الكلمات املفتاحية: تداعيات، التعليم اجلامعي، التعليم العايل، جائحة كورونا، اليمن. 
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Impact of Covid-19 Pandemic on Higher Education Sector in 
Yemen and Response Requirements 

Abstract:
This study aimed at identifying the impact of Covid-19 pandemic on higher 
education sector in Yemen and the requirements of fighting the consequences. 
To achieve this objective, the study followed the descriptive content analysis 
method. The population and sample of the study were (46) items selected from 
the literature. Major findings revealed consequences of Covid-19 included 
suspension of university study, death of some university staff, spread of fear 
and anxiety among academic community, administrative staff and students, 
inability of Yemeni universities to use an alternative e-learning system (due 
to the lack of institutional technology), lack of e-learning material, bad 
internet services and the spread of technological illiteracy among most of 
teaching staff and students. In light of these findings, the study is concluded 
with a set of recommendations as follows: the creation of a unified body 
under the supervision of the two Yemeni governments in Sana'a and Aden to 
manage Covid-19 crisis; strengthening awareness of protection; supporting 
medical services; providing the staff of the Ministry of Higher Education with 
health insurance; building technological capacity of universities to overcome 
technology illiteracy; and developing e-learning.

Keywords: impact, university education, higher education, coronavirus 
pandemic, Yemen.
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المقدمة:
تقوم مؤسسات التعليم العايل بالدور األكرب يف النهوض باملجتمعات واالرتقاء هبا، كما تشكل تلك املؤسسات 
رم��زا للمعرفة والثقافة واإلبداع، وهو ما دعا كثريا من ال��دول إىل تطوير جمتمعاهتا من خالل االهتمام 
باملؤسس��ات اجلامعية، واملراكز البحثية، باعتبارها املس��ؤولة عن تقدمي العديد م��ن اخلدمات التعليمية 
والبحثية واالستش��ارية والتدريبية، وإحداث التغيري املنش��ود للمجتمع، وحتسني احلياة العامة، وحتقيق 

التنمية الشاملة واملستدامة للبلدان والشعوب.
وأصب��ح م��ن الثابت الي��وم؛ أن اجلامعات تضطل��ع بثالث مهام رئيس��ية، وهي: التعلي��م، والبحث العلمي، 
وخدمة املجتمع، وهي وظائف أساس��ية ومترابطة، حيث يسهم التدريس يف نشر املعرفة ونقلها للمتعلمني، 
وحتديد االجتاهات وتعديل السلوكيات واكساب املهارات، ويسهم البحث العلمي يف تنمية املعرفة وانتاجها 
وتطويرها، أما خدمة املجتمع فتس��هم يف تطبيق املعرفة يف املجتمع حلل مشكالته وخدمة أفراده، وصوال 
إىل حتقي��ق تق��دم ورفاهية املجتمع ككل. ولكن املهمتني األخريتني أصبحت��ا حتظيان مبزيد من االهتمام 
س��واء م��ن اجلامعات أو املجتمعات ذاهت��ا، ويرجع ذلك إىل اإلدراك بالدور الفاع��ل الذي ميكن أن تؤديه 
اجلامعات يف دراس��ة مش��كالت املجتمع، وتقدمي احللول العلمي��ة والعملية ملعاجلتها؛ ول��ذا فقد أصبحت 
املؤسسات األكادميية إحدى أهم الركائز األساسية اليت تعتمد عليها املجتمعات اإلنسانية من أجل حتقيق 

التنمية واالزدهار على خمتلف األصعدة واملستويات.
وتتع��دد أمناط التعلي��م العايل حول العامل؛ وذلك حبس��ب إمكانات اجلامعات، وق��درات املوارد والكوادر 
البشرية لديها؛ ومن األمناط الشائعة منط التعليم التقليدي، والذي يعتمد على وسائل تعليمية تقليدية، 
كالكت��اب الورقي والقلم والس��بورة واملحاضرة. وحديثَا ظهرت أمناط جدي��دة ناجتة عن التطور التقين، 
والتح��ول الرقم��ي، واليت تعتمد على التكنولوجي��ا واالنترنت، والقاعات واملنص��ات االفتراضية، ومنها: 

التعليم املفتوح، والتعليم عن بعد، والتعليم االلكتروين، وغريه.
ويف اليم��ن يع��د قطاع التعليم العايل أحد مكونات املنظومة التعلمية، وتش��رف عليه وزارة التعليم العايل 
والبح��ث العلمي، وتتركز مس��ؤوليتها األساس��ية وفقا للم��ادة )38(، من القانون رقم )13( لس��نة 2010، 
"بقيادة وتوجيه مؤسس��ات التعليم العايل احلكومية واألهلية واإلش��راف عليها، وإعداد األطر والقواعد 
القانونية اليت تنظم مؤسسات التعليم العايل، ومراجعة وظيفة التعليم العايل ووظائف مؤسساته وإعادة 
هيكلتها، مبا يكفل مواكبتها للمتغريات العلمية وإحتياجات ومتطلبات التنمية" )وزارة الش��ؤون القانونية، 
2010(. كما تشرف الوزارة على البحث العلمي والدراسات العليا، وتصادق على الشهادات التالية: )الدبلوم، 

البكالوريوس/ الليسانس، املاجستري، الدكتوراه، والزمالة(.
وتعود بداية نش��أة قطاع التعليم العايل يف اليمن إىل العام 1970، وهو عام ميالد جامعيت صنعاء وعدن؛ 
كأول جامعتني حكوميتني يف اليمن، وظهر التعليم العايل اخلاص عام 1992بإنشاء الكلية الوطنية للعلوم 
والتكنولوجي��ا، واليت تطورت الحقا لتصب��ح جامعة العلوم والتكنولوجي��ا )وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي، 2007(. واليوم وبعد مضي نصف قرن على نشأة التعليم العايل يف اليمن، فقد وصلت عدد املؤسسات 
اجلامعية، إىل: )63( مؤسس��ة، منها: )16( جامعة حكومي��ة، و)47( أهلية، يتواجد يف صنعاء وحدها ما 

يعادل )47 %( من جمموع املؤسسات اجلامعية اليمنية )اخلطيب، 2020-ب(.
وفيما يتصل باهتمام الباحثني بقطاع التعليم العايل يف اليمن، فقد تعددت الدراسات والبحوث املحلية، منها 
دراس��ات تقوميية، وأخرى تطويرية، هبدف دراسة وتشخيص املش��كالت والتحديات اليت تواجه القطاع، 
وتق��دمي احللول والتوصيات الالزمة ملعاجلتها، كان من أبرزها دراس��ة اخلطيب )2020-أ(، وهي دراس��ة 
وصفية حتليلية لعدد )290( رسالة علمية تناولت خمتلف جوانب التعليم العايل، كالسياسات والتشريعات 
واجلودة واالعتماد االكادميي واحلوكمة والقيادة واإلدارة اجلامعية والتمويل والقبول والتسجيل والربامج 
األكادميي��ة ونظم وتكنولوجيا التعليم وتقنية املعلوم��ات واالتصال اإلداري وغريها من القضايا البحثية، 
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ومت اس��تخالص نتائجها وتوصياهتا، واختزاهلا يف تقرير رمسي صادر عن الوزارة برعاية منظمة نيوفيك 
اهلولندي��ة، وتوصل التقرير إىل مجلة من النتائج، أمهها: ضعف القدرة املؤسس��ية لقطاع التعليم العايل 
يف اليم��ن مبختلف جوانبه: )اإلدارية، والقانونية، واملادية، والبش��رية، والتقنية(، كما يوصف بالتوس��ع 
الكمي؛ نظرا لزيادة الطلب االجتماعي على التعليم، ولكنه يعاين من شحة املوازنات، وقلة اإلتاحة وتكافؤ 
الفرص، واخنفاض مس��توى اجلودة واألداء املؤسس��ي، وغياب احلوكمة، وإغفال البحث واإلنتاج والنشر 
العلمي، واخنفاض مستوى الشراكة املجتمعية، ومشاركة القطاع اخلاص، وحمدودية أمناط التعليم وندرة 
الربامج احلديثة واملطورة، وش��يوع النمط التقليدي يف اجلوانب اإلدارية والتعليمية، وعجز اجلامعات عن 
االنتق��ال إىل التعليم االلكتروين، وإمهال البحث العلمي، وضعف اس��تخدام تقنية املعلومات واالتصاالت، 
مع اتس��اع الفجوة بني خمرجات التعليم وصناعة القرار، ومتطلبات التنمية، واحتياجات املجتمع، وس��وق 

العمل. 
ويف ذات الس��ياق؛ يواجه قط��اع التعليم العايل مجلة من التحديات الداخلي��ة واخلارجية، وبذلت جهود 
حكومي��ة كبرية ملواجهته��ا؛ جنحت يف التغلب على بعضه��ا أحيانا، وأخفقت أحيانا أخ��رى، ولكن األزمات 
واحلروب اليت تعصف باليمن، وغياب االس��تقرار واألمن، وانتش��ار الفس��اد امل��ايل واإلداري، والتدخالت 
اخلارجية، وغريها، أس��همت إىل حد كبري يف تفاقم املش��كالت والصعوبات، وزاد الوضع تعقيدا خاصة مع 
ظهور ما يس��مى جبائحة كورونا، وباتت توصف األزمة احلالية بأهنا األش��د خط��ورة واألكثر تعقيدا يف 
تاريخ اليمن املعاصر؛ مما أثرت تداعياهتا سلبا على قطاع التعليم برمته، مبا فيها اجلامعات، فلقد: "كانت 
صدمة أزمة كوفيد – 19 على قطاع التعليم صدمة غري مس��بوقة. فقد تس��ببت يف رجوع عقارب الساعة 
إىل الوراء فيما يتصل بتحقيق أهداف التعليم الدولية، وأّثرت بشكل غري متناسب على الفئات األشد فقرا 
واألشد ضعفا ومع ذلك، أثبتت أوساط التعليم قدرهتا على الصمود، وأرسى ذلك األساس النتعاش القطاع" 

)األمم املتحدة، 2020، 23(.
ولتس��ليط الضوء على جائحة كورونا، ميكن االس��تدالل مبا أفرزته الدراسات والتقارير الدولية املوثقة، 
ومنها دراس��ة Chekkaf ا)2020(، واليت أش��ارت إىل أنه يف أواخر ديس��مرب 2019، مت رصد العديد من 
ح��االت االلته��اب الرئوي يف الص��ني دون حتديد العامل املس��بب، ويف أول يناير 2020 ش��خص األطباء 
االلتهاب على أنه مرض تنفس��ي يس��ببه فريوس كورونا كوفيد – 19، ويعرف أيضا باسم املرض التنفسي 
احلاد املرتبط بفريوس س��ارس كوف 2، وش��كل الف��ريوس حالة طوارئ صحية عام��ة يف العامل، وصنف 
م��ن قب��ل منظمة الصحة العاملية كجائح��ة يف مارس 2020، من أجل حماربة ه��ذه اجلائحة على مجيع 
األصعدة، وجيب على اجلميع معرفة طبيعة الفريوس، وكيفية انتقاله، والس��مات السريرية، واملضاعفات، 

وطرق الوقاية والعالج.
وتس��ببت جائحة كورونا يف شيوع مجلة من التداعيات واالنعكاس��ات اخلطرية على املستوى الدويل، فإىل 
جانب اخلسائر البشرية، هناك خسائر مادية يف خمتلف املجاالت، لعل االقتصاد هو أكرب املجاالت تضررا 

من هذه اجلائحة، حيث يشري تقرير بنك التنمية اآلسيوي إىل: 
أن إغ��الق احلدود والقيود املفروضة على الس��فر وحاالت اإلغالق اليت تطبقه��ا البلدان املتأثرة 
باجلائحة هبدف وقف انتش��ار املرض من املرجح أن تس��هم يف تراجع التجارة العاملية مبقدار 2.6 
تريليون، دوالر. كما ستش��هد أعداد العاملني على املس��توى العاملي تراجع��ا يتراوح بني 158 مليون 
وظيفة و242 مليونا، وستش��كل آس��يا واملحيط اهل��ادئ 70 باملائة من إمجايل خس��ائر التوظيف، 
وينخف��ض دخ��ل العمالة حول العامل مبق��دار 1.2 تريلي��ون دوالر إىل 1.8 تريليون دوالر )مركز 

االعالم االقتصادي، 2020، فقرة 41(.
ويف قط��اع التعلي��م، وحتت عنوان: "أزمة التعليم والتعلم يف ظل كورونا: األفق والتحديات"، يش��ري املفكر 

العريب التربوي الدهشان )2020-أ، 1(، إىل أن العامل اليوم: 
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يعيش كارثة مل يشهد هلا مثيال من قبل، أو على األقل يف تارخيه احلديث، انعكست آثارها على كل 
جوان��ب احلياة يف العامل، ومل ينج التعليم منها بل إنه كان من أكثر القطاعات تأثرا بتلك الكارثة، 
والذي وصفته املدير العام لليونسكو أودري أزوالي بقوهلا: مل يسبق لنا أبدا أن شهدنا هذا احلد من 
االضطراب يف جمال التعليم، ففي ظل سرعة وحجم االضطراب التعليمي الناتج عن إغالق املدارس 
واجلامعات جتنبا النتشار الفريوس بني أفرادها، ويف ظل هذا العامل املنكوب بفريوس كورونا، تسعى 
احلكوم��ات إىل توف��ري التعليم والتعلم ألبنائها يف ظل بقاء الط��الب يف منازهلم بعيدا عن املدارس 

واجلامعات يتعلمون فيها عن بعد.
وحبسب التقارير الدولية واليونسكو، فقد: 

تس��بب فريوس كورونا )COVID-19( يف انقطاع أكثر من 1.6 مليار طفل وشاب عن التعليم، وذلك 
يف 161 بل��دا حول الع��امل، أي أن ما بني 60 - 80 % من الط��الب امللتحقني باملدارس انقطعوا عن 
الذهاب إىل مدارس��هم وجامعاهتم وفق لتقارير كل من البنك الدويل واليونيسف، حيث قامت بلدان 
عديدة بإغالق املدارس واجلامعات يف كثري من مناطقها، مما أثر يف تعليم الدارسني )سافيدرا، 2020، 

فقرة 1؛ اليونسكو، 2020(.
وتعد املنطقة العربية ضمن الدول املتضررة من جائحة كورونا، مما زاد من معاناهتا، إىل جانب الصراعات 

املستمرة، يف وقت ال حتتمل البالد مقاومة آثار الصراعات واألوبئة معا، وحبسب رأي أحد الباحثني: 
لقد حّلت جائحة فريوس كورونا املس��تجّد )كوفيد 19( يف أس��وأ وقت ملنطقة الشرق األوسط، حيث 
ما برحت منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا تعاين لتحقيق سالم دائم، فما زال معظم املنطقة 
غارق��ا يف صراع��ات جاري��ة، إذ مل تنتِه احلرب يف س��وريا، فيما ليبيا واليم��ن غارقتان يف حروب 

بالوكالة أفضت إىل أزمات إنسانية فظيعة )عالء الدين، 2020، فقرة 1(. 
كما "أن تفشي هذا الوباء سيشكل حتديا كبريا للدول اهلشة ومنها اليمن ال سيما يف ظل نظام صحي ضعيف 

وغري قادر على تلبية متطلبات األزمة" )فريق االصالحات االقتصادية، 2020، 2(.
وبينما أتيح التعلم عرب اإلنترنت يف القطاع الفرعي للتعليم العايل بش��كل عام من خالل املحاضرات 
املسجلة ومنصات اإلنترنت، أرجأت بعض اجلامعات التعلم والتدريس حىت إشعار آخر، بسبب النقص 
يف البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات الالزمة لكل من الطالب واملعلمني، وال تزال هناك تساؤالت 
أيض��ا حول كيفية املواءمة بني الفصول الدراس��ية واجلداول الزمنية األكادميية، حيث مت بنجاح 
تنفيذ بعض الربامج على اإلنترنت، بينما تعّذر تنفيذ البعض اآلخر )األمم املتحدة، 2020، 7-6(.

وحي��ث إن املنطق��ة العربية والبلدان النامية تعاين من مجلة من الصراعات واألوبئة، واليت تس��ببت يف 
ضعف مس��توى التعليم بأنواعه املختلفة، ومنها التعليم العايل، فقد س��ارعت بعض البلدان، كدول اخلليج، 
واملغ��رب، وتون��س، واألردن، ومصر، إىل حماولة االس��تعانة بأنظمة التعليم عن بع��د، وتوظيف التقنية 
ملواجه��ة خماط��ر فريوس كورون��ا، ومحاية املؤسس��ات التعليمية م��ن تعرض منتس��يب التعليم لإلصابة 

بالفريوس، وحفاظا على استمرارية العملية التعليمية يف مؤسساهتا املختلفة.
ويف هذا الس��ياق، جتلى اهتمام احلكومات واملؤسس��ات العلمية والباحثني بدراس��ة تداعيات كورونا على 
خمتلف القطاعات، من أجل دراسة آثارها وسبل مواجهتها، واستخالص اخليارات والبدائل املناسبة يف ظل 
انتش��ار الفريوس، حيث عقدت العديد من املؤمترات والندوات، فعلى املس��توى االقتصادي على سبيل املثال 
– ال احلصر – عقد يف برلني بأملانيا مؤمتر دويل بعنوان: "املسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية 
كآلية لتحقيق التنمية املس��تدامة إبان تفش��ي األوبئة"، للفترة: 15-16 س��بتمرب 2020، برعاية املركز 
الدميقراط��ي العريب )دربال وجمدوب، 2020(. وفيم��ا يتصل بالتعليم عقد املؤمتر الدويل األول بعنوان: 
"التعليم الرقمي يف ظل جائحة كورونا"، باجلامعة العراقية، للفترة 15-16 اغس��طس 2020 )اجلبوري، 

.)2020
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ويف مص��ر عقد املؤمتر الدويل الرابع لتطوير التعلي��م العريب، بعنوان: "إدارة التعليم االلكتروين ضرورة 
حتمي��ة حلل املش��كالت التعليمية النامجة عن انتش��ار جائحة ف��ريوس كورونا )اآلف��اق – التحديات – 
احللول("، برعاية املجلة الدولية للبحوث والدراس��ات وأكادميية رواد التميز، للفترة: 4-6 يوليو 2020، 
)احلس��يين، 2020(. ويف األردن عق��د امللتقى الدويل العاش��ر للربط التقين للب��ىن التحتية االلكترونية 
العربية يف اطار البىن العاملية للفترة 15-16 ديس��مرب 2020، برعاية املنظمة العربية لش��بكات البحث 
والتعليم )أبو غزالة، 2020(، ومؤمتر إيفاد الدويل األول، بعنوان: "البحث العلمي يف ظل جائحة كورونا: 
الواق��ع واملأم��ول"، للفترة 28-30 ديس��مرب 2020، نظمته منص��ة ايفاد )الش��نطي، 2020(، وغريها من 
املؤمترات، أس��همت مجيعها يف دراس��ة وحتليل تداعيات األزمة الوبائية العاملية، وانعكاس��ات كورونا على 
بعض القطاعات، مبا فيها قطاع التعليم العايل، وأمجعت الدراس��ات على ضرورة تعزيز القدرة املؤسس��ية 
للجامعات، وخاصة القدرة التقني��ة، وحتديث النظم واللوائح، وتوظيف التكنولوجيا يف خمتلف العمليات 
اإلداري��ة واألكادميية والبحثية، وحمو األمية التكنولوجي��ة، وتطوير أنظمة التعليم االلكتروين لضمان 
س��المة املتعلمني واألس��اتذة والعاملني باجلامعات، ولضمان اس��تمرارية العملية التعلمية يف ظل تفش��ي 

األوبئة ويف حالة الطوارئ.
ولتسليط الضوء أكثر على تداعيات اجلائحة على قطاع التعليم العايل فقد أجريت بعض الدراسات، ومنها 
دراس��ة الدهش��ان )2020-ب(، اليت هدفت إىل التعريف مبفهوم التعليم اهلجني، وطبيعته واملربرات اليت 
دعت إىل األخذ به وتطبيقه، كأحد التوجهات املستقبلية يف ظل تفشي كورونا، وأظهرت نتائج الدراسة عن 
ب��دء اجلامعات املصرية يف تطبيق التعليم اهلج��ني مع ظهور جائحة كورونا، باعتباره بات ضرورة حتمية 
كأحد النظم التعليمية احلديثة، وهو االجتاه األنس��ب لتوفري بيئة تعليمية تفاعلية تناس��ب احتياجات 
املتعلم��ني يف ح��االت الطوارئ، ويف ظل التوجه العاملي إىل اعتم��اد األدوات الرقمية يف التعليم العايل يف 

مجيع أحناء العامل. 
أما دراس��ة احلضرمي )2020(، فهدفت إىل التعرف على جتربة التعلي��م االلكتروين باجلامعات العمانية 
وحتديات تطبيقه أثناء انتش��ار جائحة كورونا، وأظهرت نتائج الدراس��ة قي��ام اجلامعات العمانية بعدد 
م��ن اإلجراءات االس��تباقية مثل إنتاج مقاطع متثيلية ح��ول خطورة كورونا، وحتدي��د الطرق الوقائية 
الس��ليمة، وتفعي��ل املنصات اإللكتروني��ة الداخلية ملؤسس��ات التعلم العايل العمانية، ومتديد التس��جيل 
والقبول، والسماح للطلبة حبذف وتأجيل بعض املقررات بسهولة ويسر، وأوصت الدراسة بضرورة حتديث 

التشريعات والقوانني املنظمة للتعليم العايل مبا ينسجم مع املتغريات املعاصرة.
ويف فلس��طني هدفت دراس��ة عس��اف )2020(، إىل معرفة درجة تقدير طلبة اجلامعات الفلسطينية لدور 
املمارس��ات التدريس��ية االلكترونية خالل جائحة كورونا يف تعزيز مهارات التعلم املنظم ذاتيا لدى طلبة 
اجلامعات الفلسطينية، وأظهرت النتائج أن درجة تقدير أفراد العينة هلذا الدور كانت متوسطة، عند وزن 
نس��يب )66.50 %(، وأوصت الدراس��ة بتصميم آليات حديثة يف إطار مفاهيم املواطنة الرقمية لتبسيط 

عملية التواصل بني الطالب وعضو هيئة التدريس.
ويف ماليزي��ا هدفت دراس��ة الرج��وي )2020(، إىل تش��خيص التجربة املاليزي��ة يف التعليم االلكتروين 
ومعرفة تأثريات جائحة كورونا على التعليم اإللكتروين واستش��راف مستقبله يف ماليزيا، وكشفت نتائجها 
عن أن لدى ماليزيا سياس��ة وطنية للتكنولوجيا يستند إليها نظام التعليم االلكتروين، وهي معتمدة ضمن 
املرحلة الثانية من رؤية ماليزيا 2020، وترتكز على ثالث ركائز، وهي: تطوير االنس��ان، وتطوير البنية 

التحتية، وتطوير األنظمة والربامج. 
ويف اليم��ن، وعلى إثر جائحة كورونا؛ نظمت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، بالش��راكة مع اجلامعة 
اإلماراتي��ة املؤمت��ر األول للتعلي��م االلكتروين يف مؤسس��ات التعليم العايل يف اليم��ن )الواقع والطموح(، 
للفترة: 11-12/ 11/ 2020، بصنعاء، وخلص املؤمتر إىل تقدمي مجلة من الرؤى والتوصيات، كان أبرزها 
حث مؤسسات التعليم العايل اليمنية على اإلهتمام بالتعليم اإللكتروين والتعليم عن بعد ليس فقط خالل 

فترة جائحة كورونا كوفيد – 19، وإمنا حىت يف الظروف الطبيعية.
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وحيث إن جائحة كورونا مل متس الصحة العامة وحياة البش��ر فحس��ب، بل امت��دت آثارها على خمتلف 
القطاع��ات، لتش��مل القطاع��ات اخلدمي��ة واإلنتاجية على حد س��واء، ويعد قطاع التعلي��م العايل أحد 
القطاع��ات املتضررة من آثار اجلائحة، وال س��يما يف ظل اس��تمرار احلرب واحلص��ار على اليمن، ويف ظل 
استمرار الزناعات وتش��تت اجلهود احلكومية، وانقطاع املرتبات على العاملني يف قطاع التعليم العايل، مما 
يعين أن هذه األزمة هي األش��د تأثريا على املجتمع األكادميي ومنتس��يب التعليم العايل بش��كل عام، وهو 
ما يس��توجب على الباحثني تناول تداعيات وانعكاس��ات كورونا على التعلي��م العايل باليمن والتعرف إىل 

متطلبات مواجهتها، وهو ما يهدف إليه البحث احلايل.
مشكلة البحث وأسئلته: 

على الرغم من وصول جائحة كورونا اليمن يف وقت متأخر، فإهنا قد تسببت بانعكاسات سلبية على خمتلف 
القطاع��ات مبا فيها قطاع التعليم، وتع��د اليمن ضمن الدول املتضررة من اجلائحة، ففي 10 أبريل 2020، 
أعلنت منظمة الصحة العاملية، عن تسجيل أول إصابة بفريوس كورونا املستجد كوفيد 19، يف اليمن، وذلك 
مبحافظة حضرموت، جنويب البالد، وانتشر الوباء يف خمتلف حمافظات اجلمهورية، وال توجد إحصائيات 
دقيقة حول عدد الوفيات واإلصابات بفريوس كورونا يف اليمن، ليشكل أزمة جديدة، إىل جمموعة أزمات 
س��ابقة، أبرزها: خماط��ر الصراع، والفقر، والزنوح، واهلجرة، وغالء املعيش��ة، وضعف االقتصاد القومي، 
وتده��ور اخلدمات العامة، كالصحة، والتعليم، والكهرباء، واملش��تقات النفطية، واملياه، والطرقات، وغريها 

)مكتب األمم املتحدة يف اليمن، 2020(، كما أن: 
موضوع جائحة كورونا وانعكاس��اته على ش��ىت القطاعات أصبح مادة خصب��ة للبحث العلمي، ليس 
فق��ط يف البلدان النامية بل أيضا بالدول املتقدم��ة، ألنه إذا كان من املقبول أن ينظر املجتمع ككل 
إىل اجلائحة على أهنا خطر حال يس��توجب اختاذ التدابري الوقائية لتفادي اإلصابة، فإنه عندما 
يتعل��ق األمر بالباح��ث خيتلف األمر، إذ يتوجب الوقوف على أثار هذا الفريوس وانعكاس��اهتا على 
كل املجاالت، ناهيك عن تقدمي البدائل اليت من ش��أهنا النهوض بالقطاعات املتضررة من اجلائحة 

)دربال وجمدوب، 2020، 4(. 
وحي��ث إن هناك مجلة من األضرار والتداعيات اليت أفرزهتا جائحة كورونا على التعليم العايل يف اليمن، 
كان أبرزها تعليق الدراسة مبوجب القرار الوزاري رقم )37(، بتاريخ 23/ 6/ 2020، بشأن العمل بالضوابط 
واإلج��راءات التنفيذية والوس��ائل املناس��بة الواجب اتباعها الس��تكمال الدراس��ة وعق��د االمتحانات 
 للع��ام اجلامعي 2019/ 2020، يف مؤسس��ات التعليم العايل احلكومية واألهلي��ة والترتيب للعام اجلامعي

 2020/ 2021، وال توجد دراس��ة حتليلية ملعرفة تداعيات اجلائحة على قطاع التعليم العايل ككل، يعين 
ذلك وجود فجوة حبثية تس��توجب تقصي احلقائق بالدراس��ة والتحليل، لتزوي��د صناع القرار، وخرباء 
السياس��ات التعليمية، والباحثني واملهتمني واملجتمع، بنتائ��ج علمية حديثة حول تداعيات اجلائحة على 

التعليم العايل ومتطلبات مواجهتها.
ومبا أن كورونا كوفيد – 19، تعد مشكلة صحية طارئة على املستوى الدويل، وتعد مواجهتها مسؤولية ذات 
طاب��ع أخالق��ي )Zohra, 2020, 36(، فمن باب أوىل أن تكون قضية حبثي��ة ذات أمهية قصوى ملجتمع 
الباحث��ني بوجه عام، ولباحثي وزارة التعليم العايل بوجه خاص، ويأيت هذا البحث كاس��تجابة طبيعية 
لتنفي��ذ املهام الوظيفية للباحثني باعتبارمها متخصصني يف جم��ال اإلدارة التعليمية، ومن القائمني على 
اإلدارة العامة لدراسات وأحباث التعليم العايل، وهي ضمن مكونات اهليكل التنظيمي لوزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي، ومن مهامها األساسية وفقا للمادة )20( من القرار اجلمهوري رقم )139( لسنة 2010 بشأن 
الالئح��ة التنظيمي��ة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، "التعرف على القضايا اليت متثل مش��كالت أو 
جوانب ضعف يف مؤسس��ات التعليم العايل والقطاعات األخرى اليت تتطلب االهتمام واحلصول على املزيد 
من املعلومات والتحليل إلعداد سياس��ات مناس��بة تساعد على اختاذ القرارات بالتنسيق مع اإلدارة العامة 
للتخطيط والسياسات واالدارة العامة للبحث العلمي" )وزارة الشؤون القانونية، 2010(. وحيث إن جائحة 
كورونا قد تسببت يف عدد من التداعيات على التعليم العايل، فهي قضية حبثية تستحق االهتمام، وينبغي 

تسليط الضوء على تداعياهتا وانعكاساهتا على التعليم العايل يف اليمن.
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ويف ضوء ما سبق؛ يهدف البحث احلايل إىل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:   
1- ما تداعيات جائحة كورونا على قطاع التعليم العايل باجلمهورية اليمنية؟

2- ما اجلهود املبذولة ملواجهة تداعيات جائحة كورونا على قطاع التعليم العايل باجلمهورية اليمنية؟ 
3- ما متطلبات مواجهة تداعيات جائحة كورونا على قطاع التعليم العايل باجلمهورية اليمنية؟ 

أهمية البحث: 
ӽ  األمهي��ة النظري��ة: وتتمثل يف تن��اول متغريات بالغة األمهية يف جمال التعلي��م العايل، وتعد حديث 

الساعة، مثل تداعيات جائحة كورونا على التعليم العايل باليمن، وهي من إحدى البلدان النامية، وذلك 
من خالل مناقشة وحتليل األدبيات السابقة والتقارير املوثقة حول اجلائحة وتداعياهتا وانعكاساهتا، 
واجله��ود املبذولة حنوها، ومتطلبات مواجهتها، واس��تخالص أبرز نتائجه��ا وتوصياهتا، وإثراء البحث 
العلم��ي الع��ريب بورقة علمية حبثية حديثة ع��ن تداعيات كورونا على قط��اع التعليم العايل باليمن 

كإحدى البلدان النامية واملتضررة من اجلائحة.
ӽ  ،األمهية العملية: وتتمثل يف إس��هام البحث يف تش��خيص تداعيات كورونا على التعليم العايل يف اليمن 

كم��ا أن نتائج البح��ث وتوصياته، قد تفيد صناع القرار والقي��ادات اجلامعية اليمنية وأعضاء هيئات 
التدري��س والطلبة وأولياء األمور واملنظمات واهليئات املحلية والدولية، ومعظم املس��تفيدين، واجلهات 
ذات العالق��ة؛ يف معرف��ة تداعيات جائحة كورونا على مؤسس��ات التعليم الع��ايل يف اليمن ومتطلبات 
مواجهتها، إضافة إىل أن البحث سيسهم من الناحيتني النظرية والتطبيقية، يف فتح آفاق جديدة ملزيد 

من الدراسات والبحوث حاضرا ومستقبال.
أهداف البحث: 

- التعرف على تداعيات جائحة كورونا على قطاع التعليم العايل يف اجلمهورية اليمنية.
- التع��رف على اجلهود املبذول��ة ملواجهة تداعيات جائحة كورونا على قطاع التعليم العايل باجلمهورية 

اليمنية.
- حتديد متطلبات مواجهة تداعيات جائحة كورونا على قطاع التعليم العايل باجلمهورية اليمنية.

مصطلحات البحث:
• كورونا: 

تعرف كورونا بأهنا عائلة قائمة بذاهتا من عوائل الفريوس��ات، وهلا فصائل متعددة، منها: فصيلة سارس، 
وفصيلة مريس��ن وفصيلة كورونا اجلديد Covid–19، ترتبط هذه الفصائل بوش��ائج قرىب، كما أن بينها 
اختالفات يف التركيب اجليين. ويعد Covid–19 الفصيل الس��ابع املكتش��ف حىت اآلن من فصائل عائلة 
كورونا. وهو فريوس س��ريع االنتش��ار، يصيب اجلهاز التنفس��ي وإذا مل يكتشف ويعاجل مبكرا قد يصل إىل 
مرحلة االلتهاب الرئوي. واكتش��فت أول حالة ملصاب به يف مدينة يوهان Wuhan بالصني يف ديس��مرب 

2019 )السباعي، 2020(.
التعريف اإلجرائي لوباء كورونا: هو فريوس وبائي يس��مى كورونا كوفيد- 19، انتشر يف أرجاء العامل مبا 

فيها اليمن، وتسبب يف عدد من التداعيات على خمتلف القطاعات مبا فيها قطاع التعليم العايل.
• التعليم العايل:

يع��رف التعلي��م العايل وفقا للم��ادة )1(، من القرار اجلمهوري رقم )139( لس��نة 2010، بش��أن الالئحة 
التنظيمية لوزارة التعليم العايل باليمن، بأنه "كل دراس��ة أكادميية يف مؤسس��ة تعليم عال معترف هبا ال 
تقل مدهتا عن سنتني دراسيتني كاملتني أو أربعة فصول دراسية متتالية بعد احلصول على شهادة الثانوية 

العامة أو ما يعادهلا" )وزارة الشؤون القانونية، 2010(.
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ويعرف قطاع التعليم العايل إجرائيا، بأنه قطاع اجتماعي وخدمي يعىن بالتعليم ما بعد الثانوي، ويتكون 
من جمالس عليا برئاسة رئيس الوزراء، ووزارة التعليم العايل، ومؤسساهتا املختلفة، ويرأسها وزير التعليم 
الع��ايل، وتتكون مؤسس��ات التعليم العايل من: جامعات وكليات ومعاهد عليا ومستش��فيات تعليمية طبية، 
ومرك��ز تقنية املعلوم��ات يف التعليم العايل، وجمل��س االعتماد األكادميي وضمان ج��ودة التعليم العايل، 

ومتحف العلوم، وملحقيات ثقافية، ومؤسسات خدمية أخرى مساندة تابعة للتعليم العايل.

حدود البحث:
اقتص��ر البحث على تناول تداعيات جائحة كورون��ا على قطاع التعليم العايل يف اليمن، واجلهود املبذولة 

جتاهها، ومتطلبات مواجهتها.

منهجية البحث وإجراءاته: 
اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي، باعتباره من أنس��ب املناهج وفقا لطبيعة موضوع البحث، ومن 
أكثر املناهج اس��تخداما ومالءمة يف دراس��ة الظواهر االنس��انية واالجتماعية؛ كون��ه يعتمد على اجلمع 
احلصيف والدقيق لعدد من مصادر املعلومات كالدراسات واملقاالت والتقارير العلمية املوثقة واملتوفرة ذات 

العالقة مبوضوعه.
وانقس��مت مرحلة البحث إىل مرحلتني األوىل: مرحلة مجع املادة العلمية، س��واء املطبوع منها أو املنشور 
على االنترنت، واملرحلة الثانية: هي مرحلة حتليل البيانات واملعلومات باستخدام اسلوب حتليل املضمون، 
من أجل استخالص النتائج الالزمة لإلجابة عن أسئلة البحث، مث تقدمي مجلة من التوصيات واملقترحات 

ذات العالقة.
جمتمع البحث وعينته:

مت حتدي��د جمتمع وعينة البحث يف األدبيات النظرية كالدراس��ات والتقاري��ر واملقاالت العلمية املوثقة 
واملنش��ورة )العربي��ة واألجنبية(، ذات العالقة بقطاع التعليم العايل ووب��اء كورونا، والبالغ عددها )46( 
عنص��را، ونظرا لقلة عدد املجتمع فقد مت إج��راء التحليل على مجيع عناصره، باعتبارها جمتمع البحث 

وعينته.
إجراءات البحث:

متثلت إجراءات البحث يف مجع األدبيات من مصادرها املختلفة، مث حتديد جمتمع البحث وعينته، كما مت 
توزيع املصادر وعددها )46( مصدرا، حبسب اللغة والبعد اجلغرايف واملحتوى املعريف إىل عدد من الوحدات، 

وتوزعت كل وحدة إىل عدد من املستويات أو املتغريات، ميكن توضيحها كاآليت:
- توزعت املصادر حبس��ب اللغة إىل )41( عنصرا باللغة العربية، بنس��بة )89 %(، و)5( عناصر باللغة 

اإلجنليزية بنسبة )11 %(.
- توزعت املصادر حبسب البعد اجلغرايف إىل ثالثة أنواع، )حملي، عريب، دويل(، بلغ عدد املصادر املحلية 
)19( عنصرا، بنسبة تزيد عن )41 %(، مقابل )15( عنصرا عربيا بنسبة تقترب من )33 %(، و)12( 

عنصرا دوليا بنسبة )26 %(.
- أم��ا من حيث املحتوى املعريف فتم توزيعها إىل أربع وحدات، األوىل تتعلق بالتعليم العايل بواقع )13( 
 عنص��را، بنس��بة تزيد عن )28 %(، وتتعل��ق الثانية جبائحة كورونا بواقع )13( عنصرا، وبنس��بة

 )28 %(، أم��ا الثالثة فهي مش��تركة من حيث املحتوى، وتتضم��ن املتغريين: )التعليم العايل وجائحة 
كورونا(، وبلغ عددها )17( عنصرا، بنس��بة تقترب من )37 %(، وأخريا الوحدة الرابعة حتت مسمى 

أخرى، وبلغ عددها )3( عناصر فقط، وبنسبة )7 %( تقريبا.
وبعد حتليل البيانات واملعلومات بأسلوب حتليل املضمون، مت استخالص النتائج لإلجابة عن أسئلة البحث، 

ومن مث تقدمي مجلة من التوصيات واملقترحات ذات العالقة بتلك النتائج. 
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عرض نتائج البحث ومناقشتها:
ӽ  إجابة السؤال األول، ونصه: ما تداعيات جائحة كورونا على قطاع التعليم العايل باجلمهورية اليمنية؟ 

أسهمت جائحة كورونا يف مضاعفة التحديات لدى قطاع التعليم العايل باليمن، نتج عنها آثار وانعكاسات 
كث��رية، وبعد اس��تقراء األدبيات والتقارير املوثقة، ومنها: االس��كوا )2020(، أنع��م )2020(، جار اهلل 
)2020(، احلم��دي، حيدر، واخلطي��ب )2020(، ملتقى الطالب اجلامع��ي )2020(، وزارة التعليم العايل 
والبح��ث العلم��ي )2020-أ(، وأيضا االتصال الش��خصي مبدي��ر مركز تقنية معلوم��ات التعليم العايل 
اليمين فؤاد حسن عبدالرزاق )مايو 7، 2020( باإلضافة إىل حتليل الواقع املعاش، واستنادا إىل خربة 
الباحث��ني، حبكم موقعهما الوظيفي ل��دى وزارة التعليم العايل، وكوهنما يعمالن يف جامعة صنعاء، وهي 

أكرب مؤسسات التعليم العايل اليمنية، ميكن استخالص االنعكاسات والتداعيات اآلتية: 
1- تعليق الدراسة يف قطاع التعليم العايل باليمن.

أدى شيوع جائحة كورونا يف اليمن إىل تعليق العملية التعليمية باجلامعات، حفاظا على حياة منتسيب 
مؤسس��ات التعليم العايل من أس��اتذة وعاملني وعلى حياة الطلبة، وخوفا من زيادة انتش��ار الوباء يف 
 أوساط اجلامعات، ويف هذا الصدد، وكخطوة إحترازية فقد أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 )2020-أ(، عن تعليق الدراس��ة يف مؤسس��ات التعليم العايل احلكومية واألهلية اعتبارا من 16 مارس 
2020م، تنفي��ذا لقرارات اللجنة الوزاري��ة العليا ملكافحة األوبئة، وبناء على ق��رارات اللجنة العليا 
للتنس��يق والقب��ول يف التعليم الع��ايل، ومذكرة وزارة الصحة العامة والس��كان، بش��أن تعليق العملية 

التعليمية باجلامعات كإجراءات احترازية ملواجهة كورونا.
2-  شيوع حالة من القلق والذعر لدى الطلبة واالساتذة واملجتمع.

تس��ببت جائحة كورونا يف تأثر الطلبة نفسيا وذهنيا نتيجة توقف العملية التعليمية وفقداهنم عددا 
من املحاضرات، مما يؤثر سلبا على حتصيلهم العلمي. ويف هذا اجلانب كشف استطالع رأي مللتقى الطالب 
اجلامع��ي )2020(، بصنعاء، عن عدد من التداعيات للجائحة، أبرزها: س��وء الوضع املادي واملعيش��ي 
لدى أغلب الطالب خالل اجلائحة، وحالة من اخلوف والقلق اليت يعيش��ها الطلبة بسبب وفاة عدد من 
اقارهبم واصدقائهم، أو أصيبوا بالوباء، باإلضافة إىل إغالق السكن اجلامعي وتضرر املستفيدين منه، 
وصعوبة إجراء االختبارات والتطبيقات بالنسبة للمستوى الرابع واخلامس والسادس، حيث وإن أماكن 
حماضراهتم وتطبيقاهتم العملية هي يف املستشفيات اجلامعية، ومستشفى الكويت واحد منها وهو مغلق 

ملرضى كورونا، وأوصى امللتقى بأن تكون االختبارات بعد إجازة عيد األضحى.
كما تس��بب الوباء يف وفاة وإصابة العش��رات من منتس��يب التعليم اجلامع��ي يف اليمن، ولكن ال توجد 
إحصائي��ة دقيقة حول عدد الوفيات وعدد اإلصابات، ويعزى ذلك من وجهة نظر الباحثني إىل ضعف 
املعلوماتية والتوثيق، وغياب التثقيف الصحي بالش��كل املطلوب، وضعف الشفافية والتغطية اإلعالمية 
الكافية، حيث إن هناك مناطق يسودها الصراع املسلح والزناعات، وهي مناطق غري آمنة، ومن الصعوبة 
مبكان التعرف على عدد الوفيات واإلصابات فيها، كما أن عددا من املرضى مل يتم إسعافهم للمستشفيات، 
ومات البعض منهم يف منازهلم، ومل يتم التعرف أيضا على عدد املصابني الذين متاثلوا للشفاء لألسباب 

ذاهتا. 
3- إضعاف القدرات املؤسسية للجامعات وزيادة األعباء عليها:

أس��همت أزمة كورونا يف أضعاف القدرات املؤسس��ية للجامعات: )ماليا وإداريا وتقنيا وبش��ريا(، وزادت 
األعباء على اإلدارات اجلامعية، وظهورها مبظهر العاجز عن القيام مبسؤولياهتا جتاه املجتمع، وضعف 
قدرهت��ا على مواجه��ة الكارثة، حيث إن اجلامعات اليمنية ليس��ت جاهزة مبا يكف��ي للتحول الرقمي 
واس��تخدام التكنولوجيا أس��وة مبعظم البلدان، أو انتقاهلا ألنظمة التعلي��م االلكتروين، فمن الناحية 
التعلمية ال تزال أنظمة التعليم العايل الس��ائدة يف اليمن ه��ي األنظمة التقليدية، واليت تعتمد على 
حضور األس��اتذة والطلبة معا إىل اجلامعة، ومن الناحي��ة اإلدارية أيضا ال تزال الكثري من اإلدارات 

اجلامعية اليمنية تعتمد على األساليب التقليدية يف معظم اجلوانب والعمليات اإلدارية املختلفة.
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ويف هذا السياق، تشري بعض الدراسات املحلية احلديثة، كدراسة احلمدي وآخرين )2020(، إىل وجود 
ع��دد م��ن التحديات املتصلة باس��تخدام التقنية يف التعليم العايل، ومنها بع��د احلوكمة، ويتمثل هذا 
البعد يف غياب اهلياكل التنظيمية املعاصرة للمؤسس��ات التعليمية، مما جيعلها عاجزة عن االس��تجابة 
للتط��ورات املعاص��رة أو الكوارث املفاجئة. ويف نفس الس��ياق، ال توجد وح��دة أو إدارة عامة خاصة 
بالتعليم اإللكتروين س��واء على مستوى الوزارة أم على مستوى معظم مؤسسات التعليم العايل اليمنية. 
ناهيك عن تقادم السياسات واملعايري، والبريوقراطية يف العمليات اإلدارية، وإمهال املواقع اإللكترونية، 
وضعف ثقافة احلصول على املعلومة من تلك املواقع، وضعف دور اإلعالم جتاه قضايا التعليم والتقنية، 
وهذا أمر مؤس��ف كثريا؛ ألن��ه حيرم جمتمع التعليم الع��ايل من وصول األفكار واملس��تجدات العلمية 

للجمهور املستهدف وقطاعات املجتمع )احلمدي وآخرون، 2020(.
كما أس��همت اجلائحة يف زيادة األعباء املادية عل��ى اجلامعات، حيث اخنفضت ايراداهتا الذاتية نوعا 
ما، بسبب تعليق الدراسة، وانقطاع الطلبة عن التعليم، وعدم تسديدهم للرسوم الدراسية للعام 2019/ 
2020، األم��ر الذي أس��هم يف زيادة التحدي��ات املادية جتاه اإلدارات اجلامعي��ة بنوعيها: )احلكومية 
واخلاص��ة(، مم��ا أدى اىل إضعاف قدرة املؤسس��ات اجلامعية على تس��يري أعماهل��ا، وتغطية نفقاهتا 
التش��غيلية، فجميعه��ا تعتمد على املوازنات الذاتي��ة حىت اجلامعات احلكومية، وذلك بس��بب انقطاع 

املوازنة العامة منذ العام 2016.  
وعلى الرغم من رغبة الوزارة ومؤسسات التعليم العايل يف استخدام أنظمة التعليم احلديثة باالستفادة 
من التقنيات والوسائل التكنولوجية، فإن هناك حتديات كبرية أمامها، تتلخص يف غياب املوازنة العامة 
لوزارة التعليم العايل، وانقطاع املرتبات، وضعف البنية التحتية يف اجلوانب التقنية، وشحة االمكانات، 
وقل��ة اخلربات، وعدم وجود تدريب واعداد مس��بق على التعامل م��ع األدوات التكنولوجية يف التعليم 
اجلامع��ي، وضعف خدم��ة االنترنت، وعدم تغطيتها ملختلف املحافظ��ات، وخاصة يف األرياف، واملناطق 
النائي��ة، وانقطاع الكهرباء، باإلضافة إىل ش��يوع األمية التكنولوجية، ونق��ص الثقافة العلمية لدى 
الكثري من اهليئات التدريس��ية، والطلبة، وخاصة حديثي التخرج من الثانوية العامة )اتصال شخصي 

مبدير مركز تقنية معلومات التعليم العايل اليمين فؤاد حسن عبدالرزاق، مايو 7، 2020(. 
4- قلة تكافؤ الفرص التعليمية:

أس��همت اجلائحة يف إضع��اف تكافؤ الفرص التعليمية يف الريف واحلض��ر باليمن، فعلى الرغم من أن 
عملية االنتقال لألنظمة التعليمية الرقمية، كالتعليم اإللكتروين والتعليم عن بعد، "عرفت جناحا إىل 
حد ما، فإهنا اصطدمت ببعض العوائق تتعلق باجلانب االجتماعي خاصة، بس��بب حمدودية الوس��ائل 
املادي��ة للطلبة والتالميذ مما يؤدي إىل غي��اب تكافؤ الفرص بينهم، كما أن هذه العملية أيضا تتطلب 

تكوينا مسبقا لألستاذ يف استعمال تقنيات التواصل احلديثة" )ميساوي، 2020، 73(.
5- تدهور اخلدمة التعليمية، واخنفاض مستوى األداء واالنتاجية:

أدى انتش��ار كورون��ا إىل مضاعفة تدهور اخلدم��ات العامة باليمن، ومنها اخلدم��ة التعلمية، لعدد من 
األسباب، ومنها ما يأيت:

- أنه ومع إعالن منظمة الصحة العاملية وصول الفريوس اليمن، أعلنت وزارة اخلدمة املدنية ختفيض 
نس��بة الدوام احلكومي، كما أس��همت محالت التوعية اإلعالمية والصحي��ة يف العزل االجتماعي، 
وحثت املجتمع على البقاء يف منازهلم جتنبا للعدوى، نتج عن ذلك قلة االنضباط الوظيفي، واقتصار 
الدوام الرمسي على عدد قليل من املوظفني يف معظم املؤسس��ات احلكومية مبا فيها اجلامعات، األمر 

الذي أسهم يف ضعف مستوى األداء العام للمؤسسات اجلامعية.
- غياب التنس��يق بني األطراف املحلية، ملواجهة كورونا، مما أسهم يف تشتت اجلهود احلكومية، وضعف 
التداب��ري الوقائية، ونق��ص األدوات واخلدمات الصحية، وزيادة معان��اة املجتمع، حيث مت توجيه 
املوازنات وااليرادات املحلية لصاحل الدفاع واألمن، واملعونات الدولية حنو أعمال الطوارئ واالغاثة 
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واالستجابة اإلنسانية، مع غياب كامل لدور املنظمات واهليئات الدولية الداعمة للتعليم، يف املناطق 
الش��مالية، وغياب جزئي يف املناطق اجلنوبية، ويف هذا الش��أن وحتت عنوان اهنيار قطاع التعليم: 
أشار املدير اإلقليمي ملنظمة اليونيسف ملنطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا "جريت كابيالري"، أن 
املنظم��ات الدولية "تتحدث عن األزمة الصحية يف اليم��ن، وعن املجاعة املحدثة باليمن، لكن قلما 
تتح��دث عن أزمة التعليم" )جار اهلل، 2020، 104(، وهذا يدل على غياب التمويل الدويل يف جمال 
التعلي��م أثناء جائح��ة كورونا، مما نتج عنه تدهور اخلدمات التعليمية، واخنفاض مس��توى األداء 

املؤسسي، واإلنتاجية العلمية. 
- ضعف املس��ؤولية االجتماعية لدى القطاع اخلاص، واملؤسسات والشركات االنتاجية املحلية باليمن، 
حيث مل تس��هم بش��كل فعال حلماية التعليم من التده��ور أثناء األوبئة، باس��تثناء بعض اجلهود 
ملجموعة هائل س��عيد أنعم وش��ركاه، وكان أبرزه��ا: "املبادرة العاملية ملواجه��ة كوفيد 19 يف اليمن 

)IICY(" )أنعم، 2020(.
6- استمرار عجز اليمن عن حتقيق األهداف العاملية للتنمية املستدامة )2030( ومنها التعليم:

تظهر اليمن كغريها من البلدان العربية النامية، عاجزة عن حتقيق األهداف العاملية للتنمية املستدامة 
)2030(، ومنها هدف التعليم، ويف هذا اجلانب، تؤكد األمينة التنفيذية لإلسكوا، على أنه وفيما يتخبط 
العامل الحتواء أضرار جائحة كورونا كوفيد 19، تزداد صعوبة حتقيق خطة التنمية املس��تدامة لعام 
2030، بالنس��بة لكثري من البلدان العربية، وال توجد حلول س��حرية، وتعترف بأننا لس��نا على مسار 

حتقيق خطة التنمية املستدامة يف املنطقة العربية حبلول عام 2030 )االسكوا، 2020(. 
7- تدهور احلياة املعيشية ملنتسيب التعليم العايل:

ومن تداعيات اجلائحة زيادة تدهور احلالة املعيشية والصحية والنفسية ملنتسيب التعليم العايل، واليت 
أثرت س��لبا على مستوى األداء، والرضا الوظيفي، واألمن النفس��ي، واالستقرار األسري واالجتماعي، 
وبدوره احلجر الصحي أيضا فقد تس��بب يف مضاعفة معاناة العاملني مبؤسس��ات التعليم العايل، لعدم 
ق��درة الكث��ري على توفري االحتياجات األساس��ية ومتطلبات احلي��اة اليومية، فبع��د انقطاع املرتبات 
احلكومي��ة اجت��ه بعض االس��اتذة للعمل لدى القطاع اخل��اص، والبعض مل جيد ف��رص عمل بديلة، 
مم��ا جعلهم يبيعون ممتلكاهت��م ومقتنياهتم املختلفة، كالعقارات، واملنازل، والس��يارات، وأدوات الزينة، 

واملجوهرات، وغريها، تسبب ذلك يف نشوء مشاكل اجتماعية وأسرية متنوعة.
وتأسيس��ا على ما تقدم؛ فإن قطاع التعليم العايل باليمن، كغريه من القطاعات، قد تأثر س��لبا بس��بب 
جائحة كورونا كوفيد 19، بش��كل كبري، وال تزال انعكاس��ات اجلائحة مس��تمرة، وال توجد إحصائيات 
دقيق��ة حول عدد املتوفني واملصابني هبذا الفريوس، فقد أدى انتش��ار كورون��ا إىل تفاقم املعاناة لدى 
اجلامعات، ولدى منتس��بيها، نتج عن ذلك تعليق الدراس��ة يف اجلامع��ات احلكومية واخلاصة، وإضعاف 
القدرة املؤسسية للجامعات وزيادة األعباء املادية عليها، وشيوع حالة من القلق واالضطرابات النفسية 
لدى األس��اتذة والطلبة وأولياء األمور، وارتباك ش��ديد ل��دى االدارات اجلامعي��ة، وتدهور اخلدمة 
التعليمية، وضعف مس��توى األداء واإلنتاجية، وزيادة اتس��اع الفجوة يف الفرص التعليمية بني الذكور 
واإلن��اث، والريف واحلضر، وتعثر املش��روعات التعليمي��ة املمولة من اهليئات الدولي��ة أو من القطاع 
اخلاص، وفقدت املؤسسات اجلامعية عددا من مواردها البشرية، بسبب  غياب الرعاية الصحية الالزمة 
أثناء جائحة كورونا  كوفيد 19، إضافة إىل تدهور احلياة املعيش��ية ملنتس��يب التعليم العايل بس��بب 

تداعيات اجلائحة.
ӽ  إجابة الس��ؤال الثاين، ونصه: ما اجلهود املبذولة ملواجه��ة تداعيات جائحة كورونا على قطاع التعليم 

العايل باجلمهورية اليمنية؟ 
استش��عارا للمس��ؤولية االجتماعية واألخالقية جتاه جائحة كورونا، فقد سارعت وزارة التعليم العايل 
والبح��ث العلم��ي يف اليمن، رغم انقطاع خمصصاهتا املالية من املوازنة العامة، وش��حة مواردها، باختاذ 
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بعض اإلجراءات، للحد من تداعيات اجلائحة، وفقا للموارد املتاحة، ومبا يتناسب مع تداعيات اجلائحة 
والظ��روف املحيطة هبا، كان أبرزها كما ورد يف وزارة التعليم الع��ايل والبحث العلمي )2020-أ(، وبنك 
الدواء اليمين )2020(، واالتصال الش��خصي مبدير مركز تقني��ة معلومات التعليم العايل اليمين فؤاد 

حسن عبدالرزاق )مايو 7، 2020( ما يأيت: 
- تعليق الدراسة يف مؤسسات التعليم العايل احلكومية واألهلية اعتبارا من 16 مارس 2020م.

- إيقاف الفعاليات اإلحتفالية اليت تقيمها اجلامعات، أو الطالب للتخرج، أو أي مناسبات أخرى، وتوجيه 
اجلامعات والكليات املس��تقلة بإنزال مراجعات دراس��ية للطالب يف مواقعها اإللكترونية، لتمكينهم من 

البقاء على اتصال جبامعاهتم، عرب مواقع التواصل اخلاصة باجلامعة وكلياهتا وأقسامها.
- طالبت الوزارة اجلامعات والكليات بتوعية الطالب عرب مواقع وشبكات التواصل التابعة للجامعات عن 

أعراض الفريوس وطرق الوقاية منه.
- أن يظ��ل الوض��ع حتت التقييم واملراجع��ة، وفقا ملا يأيت من اللجنة الوزاري��ة العليا ملكافحة األوبئة، 
ووزارة الصحة العامة والس��كان، وما تقره اللجنة العليا للتنسيق والقبول بوزارة التعليم العايل، على 

أن ينتهي التعليق من اللجنة العليا للتنسيق والقبول.
- أقرت الوزارة وضع كل إمكانياهتا وكوادرها حتت خدمة وتوجيهات اللجنة العليا ملكافحة األوبئة.

- تقدمي مش��روع إىل جملس الوزراء بش��أن الضوابط واالجراءات التنفيذية الستكمال الدراسة وعقد 
االختب��ارات للع��ام الدراس��ي 2019/ 2020، والترتيب للعام الدراس��ي 2020/ 2021، ومتت موافقة 

املجلس عليه، وتفويض الوزير باختاذ االجراءات املنفذة له.
- رعاي��ة عدد من الندوات العلمية، لتنمية الوعي، واس��تخالص اخلربات والتج��ارب الناجحة لبعض 
املؤسس��ات واألفراد ملواجهة الوباء، ومناقش��ة عدد من األوراق العلمية، ومنها ندوة جبامعة الرازي، 
ناقش��ت خالهلا 16 ورقة حبثية وعلمية، موزعة إىل مخس��ة حماور، وهي: )االس��تجابة االنسانية 
والترصد الوبائي، اإلدارة الس��ريرية حلاالت االصابة واالش��تباه، عوامل تعزيز املناعة يف الوقاية 
من كوفيد – 19، املحددات االجتماعية للصحة وأثرها على اجلائحة، تقنية ونظم املعلومات وتعزيز 
االس��تجابة. كما نظمت بع��ض اجلامعات دورات تدريبي��ة للعاملني فيها بعنوان: مهارات اس��تخدام 

Zoom إلدارة القاعات التعليمية عن بعد. 
- أص��دت الوزارة قرارا وزاريا رقم )37(، بتاريخ 23/ 6/ 2020، لس��نة 2020، بش��أن العمل بالضوابط 
واإلجراءات التنفيذية والوس��ائل املناس��بة الواجب اتباعها الس��تكمال الدراسة وعقد االمتحانات 
للعام اجلامعي 2019/ 2020، يف مؤسسات التعليم العايل احلكومية واألهلية والترتيب للعام اجلامعي 
2020/ 2021. تضمن املوافقة والتوجيه باس��تئناف العملية التعليمية للعام الدراسي 2019/ 2020، 
يف مؤسسات التعليم العايل احلكومية واألهلية وفقا للضوابط املعلنة، اعتبارا من تاريخ صدور القرار 

)وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 2020-ب(.
- املش��اركة يف املش��روع الطارئ ملواجهة فريوس كورونا، بالتعاون م��ع وزارة الصحة، والذي أطلقه بنك 
الدواء اليمين، بالتنس��يق م��ع جامعة الرازي، وهو عبارة عن مش��روع متكامل يش��رف عليه البنك، 
ويسعى للمسامهة يف احلد من انتشار الوباء، وختفيف األمل واملعاناة عن أبناء املجتمع اليمين يف عدة 
حمافظات، وهي: )صنعاء، عدن، احلديدة، تعز، إب، حجة، حضرموت، صعدة، مأرب(، من خالل تنفيذ 
عدة انش��طة وفعاليات نوعية تتعلق بأهم االحتياجات واملتطلبات االساسية ملواجهة هذه اجلائحة، 
وختفف من حاالت املرضى والوفيات، وامتدت فترة املشروع بني فرباير – سبتمرب 2020 )بنك الدواء 

اليمين، 2020(.
- التنس��يق والتعاون فيما ب��ني وزارات التعليم الثالث: )العام والعايل واملهين(، لوضع خطة مس��تقبلية 
تس��هم يف التح��ول الرقمي، ملواجهة تداعيات كورون��ا، وما بعد كورونا، وهتيئة املؤسس��ات التعليمية 
هلذا النظام، واالس��تعانة مبركز تقنية معلومات التعليم العايل يف تقدمي االستشارات والدعم التقين 
والف��ين ال��الزم، لكل ما يتصل باس��تخدام التكنولوجيا يف جمال التعليم، بأنواع��ه املختلفة )اتصال 

شخصي مبدير مركز تقنية معلومات التعليم العايل اليمين فؤاد حسن عبدالرزاق )مايو 7، 2020(.
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- إقامة العديد من األنش��طة العلمية أثناء وبعد اجلائحة لدراس��ة التحدي��ات واخليارات البديلة يف 
ظل كورونا، ولضمان اس��تمرارية التعليم العايل يف الظروف الطبيعية وأثناء األزمات واألوبئة، مثل 
أنظم��ة التعليم االلكتروين والتعليم عن بعد، ومن تلك األنش��طة ال��يت نفذهتا الوزارة املؤمتر األول 
للتعليم اإللكتروين يف مؤسس��ات التعليم العايل باليمن 2020، ومت مناقشة عدد من األوراق العلمية، 
واس��تعراض أربع جتارب عربية ودولي��ة، وهي التجربة املصرية، وجتربة س��لطنة عمان، وجتربة 
فلس��طني، وأخريا جتربة ماليزيا، كما نوقش��ت ع��ددا من األوراق العلمية املحلي��ة، تطرقت مجيعها 
إىل ض��رورة االهتمام بالتقنية احلديثة، وتوظيف التكنولوجي��ا يف التعليم العايل، وتطوير التعليم 
االلكت��روين كنظام بديل أثناء األزمات واألوبئة، وجتويد برام��ج التعليم املفتوح والتعليم عن بعد، 
وفق��ا للمعايري املعلنة من قبل جملس االعتماد االكادمي��ي وضمان جودة التعليم العايل باليمن، ومبا 
ينس��جم مع معايري جودة التعليم عن بعد الصادرة عن احتاد اجلامع��ات العربية مطلع العام 2020، 
وزيادة التنس��يق والتعاون بني املؤسس��ات اجلامعية وش��ركات االتصاالت لتحس��ني خدمة االنترنت 

وختفيض رسومها لصاحل منتسيب التعليم العايل يف اليمن.
ӽ  إجابة الس��ؤال الثالث، ونصه: ما متطلبات مواجه��ة تداعيات جائحة كورونا على قطاع التعليم العايل 

باجلمهورية اليمنية؟ 
بعد تش��خيص تداعي��ات جائحة كورونا على قط��اع التعليم العايل باجلمهورية اليمنية، واس��تعراض 
اجله��ود املبذولة من قبل وزارة التعلي��م العايل والبحث العلمي ملواجهتها، وبع��د أن تبني تدهور جودة 
العملي��ة التعليمية يف اليمن، وعجز اجلامعات اليمنية عن مواجهة انعكاس��ات كورونا، وصعوبة انتقاهلا 
إىل التعليم االلكتروين بسهولة، نتيجة لضعف القدرة املؤسسية جبوانبها املختلفة: )التشريعية واملادية 
واملالية والبشرية والتقنية(، فمن الضرورة مبكان، سرعة البحث عن بدائل مناسبة تنسجم مع املتغريات 
اجلارية، ومبا حيافظ على اس��تمرارية التعليم الع��ايل، وحيقق قدرا مقبوال من اجلودة والفاعلية، ولو 
 Al-Baadani & Abbas,( يف حدوده��ا الدنيا، ولتحقيق هذه الغاية؛ وبعد اس��تقراء أدبيات البحث
Griffitts, 2020 ;2020؛ األم��م املتح��دة، 2020؛ باش��يليت، 2020؛ اخلطي��ب، 2020-أ؛ الدهش��ان، 
2020-أ؛ سالمة، 2020؛ الش��ماري، عبدالرزاق، فريوز، احلمدي، وغراب، 2020؛ العليان، 2019؛ فريق 
االصالح��ات االقتصادية، 2020؛ جمموع��ة البنك الدويل، 2020؛ مركز تقني��ة املعلومات يف التعليم 
العايل، 2020؛ مكوع، 2020؛ يوس��ف، 2020(، واس��تنادا إىل نتائج البح��ث، وإىل خربة الباحثني، مت 
استخالص مجلة من املتطلبات األساسية ملواجهة تداعيات كورونا على قطاع التعليم العايل باجلمهورية 

اليمنية، موزعة على عدد من املحاور،  ميكن إجيازها على النحو اآليت: 
أوال: متطلبات تقدم لألمم املتحدة واملجتمع الدويل: 

- تش��جيع "ال��دول على تبادل املعلومات حول املمارس��ات اجلّيدة اليت تّتخذها حالي��ا لتخّفف من آثار 
الفريوس السلبية، وبشأن اجلهود اليت تبذهلا لوقف انتشاره. والتضامن والتعاون على املستوى الدويل 
أكثر من أي وقت مضى، وتوجيه املوارد إىل احلماية االجتماعية حىت يتمّكن الناس من االس��تمرار 

اقتصاديا يف ظّل أزمة قد يطول أمدها" )باشيليت، 2020، فقرة 8(.
- "عل��ى كل دولة أن تنش��ئ هلا نظاما تعليمي��ا إلكترونيا بديال تتم إتاحت��ه يف األوقات العادية كأداة 
مس��اعدة يف العملية التعليمية، وكأداة أساس��ية يف أوقات األزمات والكوارث املناخية أو الطبيعية أو 
املرضي��ة، اليت يصعب معها االعتماد عل��ى التعليم النظامي التقليدي ... وعدم ترك األمور لكل فرد 

يستخدم األدوات اليت يريدها بشكل عشوائي" )الدهشان، 2020-أ، 7–8(.
- أن "تت��وىل املنظم��ات الدولي��ة الداعمة مس��ؤولياهتا يف إنقاذ الش��عب اليمين من الوب��اء من خالل 
تقدمي الدعم الس��ترياد كافة األدوات الوقائي��ة واألجهزة واألدوية الالزمة ملكافحة الوباء" )فريق 

االصالحات االقتصادية، 2020، 8(.
- هتيئة األطراف والعوامل اخلارجية والداخلية ذات العالقة لوقف احلرب وبناء الس��الم ومس��اعدة 
اليمن على مواجهة األوبئة، ومضاعفة املعونات واملنح الدولية وتوفري املواد الغذائية وضمان إيصاهلا 

إىل أكرب عدد من املستفيدين وخاصة يف جماالت التعليم والصحة. 

https://doi.org/10.20428/JSS.26.1.1


مجلة الدراسات االجتماعية16

د. خليل حممد مطهر اخلطيب     د. علي عبد اهلل العواضي     
املجلد السابع والعشرون  العدد )1(، مارس 2021م 

https://doi.org/10.20428/JSS.27.1.1

- استئناف املشروعات التطويرية املمولة خارجيا، واستحداث مشروعات جديدة تستوعب آثار وانعكاسات 
جائحة كورونا كوفيد 19 على قطاع التعليم العايل، وتقدمي الدعم واالستش��ارات العلمية والتقنية 

والفنية الالزمة لعمليات التحول الرقمي يف التعليم.
ثانيا: متطلبات خاصة باحلكومات وطريف السلطة باليمن:

- تش��كيل كيان موحد إلدارة األزمة من قبل طريف الس��لطة يف صنعاء وعدن وحبيث يضم هذا الكيان 
فريقا خموال باختاذ قرارات حامسة والعمل بصورة مشتركة يف احلد من تداعيات الوباء على الشعب 
اليمين وجتنيبه الكارثة، وس��رعة صرف املرتبات للموظف��ني اليمنيني من قبل احلكومة اليمنية يف 

كافة مناطق اليمن وذلك ملواجهة تداعيات الوباء )فريق االصالحات االقتصادية، 2020(.
- سرعة حتسني خدمات االنترنت من خالل االستفادة من الكابل البحري )عدن - جيبويت( ومن الكابل 
البحري AEE 1 املتواجد يف عدن والذي حيتوي على س��عات كبرية تساوي أضعاف ما هو متاح حاليا، 
وكذلك السماح بتركيب تفريعه الكابل SMW5 يف مدينة احلديدة مما يسمح بتقدمي خدمة انترنت 
بسرعات عالية حبيث تليب احتياجات املواطنني والشركات يف الوقت الراهن، وحبيث تقوم الوزارة يف 
صنعاء وش��ركات االتصاالت بالترتيبات الالزمة لتوزيع وحتسني خدمات االنترنت جلميع املحافظات 

دون أي استثناء )فريق االصالحات االقتصادية، 2020(.
- "تعزي��ز تعبئة املوارد املحلي��ة، واملحافظة على حصة التعليم كأولوية قصوى، ومعاجلة أوجه القصور 
..... وينبغي لوزارات التعليم أن تعزز احلوار مع وزارات املالية بطريقة منهجية ومس��تمرة للحفاظ 
على حصة التعليم يف امليزانية الوطنية وزيادهتا حيثما أمكن )والسيما عندما تكون إعادة التخصيص 

الداخلي ممكنة(" )األمم املتحدة، 2020، 18(.
- إعالن خطة واضحة تضمن حس��ن استجابة املؤسس��ات احلكومية ملواجهة جائحة كورونا باستخدام 

مبادئ احلوكمة املؤسسية. 
- إيالء اخلدمات العامة، كالصحة والتعليم والرعاية االجتماعية أمهية بالغة، وتعزيز شبكة االتصاالت 

واالنترنت، والكهرباء، والوقود، والغذاء، واالحتياجات األساسية.
.)Griffitts, 2020( توجيه املوارد احلكومية لدعم رواتب موظفي القطاع العام -

- االستجابة ملطالب املجلس األعلى للنقابات أعضاء هيئة التدريس باجلامعات اليمنية، وصرف املرتبات 
والتسويات لألكادمييني واإلداريني، واملتوقفة منذ 4 سنوات )مكوع، 2020(.

- "الش��فافية لتمكني وتشجيع الناس على املشاركة يف التدابري املتََّخذة حلماية صحتهم وصحة املجتمع 
عامة، ال سيما عندما يفقدون الثقة يف السلطات" )باشيليت، 2020، فقرة 12(.

- تنمية الش��عور باملس��ؤولية املجتمعية لدى الس��لطات واجلهات احلكومية ذات العالقة مثل: وزارات: 
الصح��ة، املالية، اإلع��الم، الداخلية، االتصاالت وتقني��ة املعلومات، واالتص��االت، اللجان الوزارية 

املتخصصة ملكافحة األوبئة، والسلطات املحلية يف املحافظات.
- رب��ط املوافقة على املش��روعات املمولة من املنظمات الدولية واملحلية مبدى مس��امهتها يف دعم قطاع 

التعليم العايل والبحث العلمي يف اليمن.
- اإلميان بالش��راكة الفعلية بني املؤسس��ات احلكومية واخلاصة واملنظماتية؛ ألن الش��راكة يف جمال 

التعليم هي شراكة استثمارية فاعلة؛ كوهنا ترتبط مبستقبل األوطان والشعوب.
ثالثا: متطلبات خاصة بقطاع التعليم العايل:

- تعزيز القدرة واحلوكمة املؤسسية لقطاع التعليم العايل قانونيا وماليا وبشريا وتقنيا.
- إعداد خطة مخسية للتحول الرقمي يف جمال التعليم العايل تدرجييا، وتوفري املتطلبات الالزمة، حتت 

.)Al-Baadani & Abbas, 2020, 68( إشراف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
- إص��دار قرار بتحوي��ل مركز تقنية املعلوم��ات يف التعليم العايل إىل هيئة تقني��ة املعلومات والتعليم 
االلكتروين ضمن اهليكل التنظيمي لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي وحتدد مهامه واختصاصاته 

ويكون هلا وحدات مماثلة يف مؤسسات التعليم العايل.
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- قيام جملس االعتماد األكادميي وضمان جودة التعليم العايل بتحديث ضوابط التعليم املفتوح والتعليم 
عن بعد وإعداد معايري التعليم االلكتروين واألدلة ذات العالقة.

- نشر ثقافة التعليم االلكتروين وتشكيل فريق وطين إلدارة التعليم االلكتروين وحث اجلامعات بتطوير 
.)L.M.S( منصات الكترونية ونظم ادارة التعليم

- "االس��تمرار يف العمل على مشروع التعليم االلكتروين وعدم حصره على فترة جائحة كورونا كوفيد- 
19، من خالل إدخال بند خاص بالتعليم االلكتروين يف توصيف املقررات والربامج الدراسية" )مركز 

تقنية املعلومات يف التعليم العايل، 2020، 38-37(.
- على وزارة التعليم العايل والبحث العلمي إحداث شراكة حقيقية مع الوزارات واملؤسسات األخرى ذات 
العالقة لدعم مش��روع التعليم االلكتروين؛ كونه اخليار االستراتيجي األنسب يف ظل ظروف صحية 

متقلبة )الشماري وآخرون، 2020(.
- "يتعني على البلدان االس��تفادة من جامعاهتا وغريها من مؤسس��ات ما بعد املرحلة الثانوية يف الدعم 
التقين )على س��بيل املثال، لتوس��يع نطاق التعلم عن ُبعد(، والتدريب الس��ريع )مثل تدريب املمرضات 

وفنيي املعامل(، ومتكني الوصول إىل املعرفة العاملية" )جمموعة البنك الدويل، 2020، 8(.
- تطوي��ر إج��راءات التعليم عن بعد إىل نظام متكامل واعتماد م��ا أقره جملس االعتماد األكادميي من 

معايري ومتطلبات وإجراءات ومؤشرات كنواة هلذا النظام.
- تأس��يس إدارة عامة تتوىل شؤون اإلدارة والتخطيط واإلشراف على هذا النمط من التعليم بالوزارة، 
وتق��دمي اإلرش��ادات واألدلة والدعم الف��ين الالزم، وتتبع مرك��ز تقنية معلوم��ات التعليم العايل، 

بالتنسيق مع قطاع الشؤون التعليمية، على أن يكون هلا إدارات مماثلة يف اجلامعات والكليات.
- تقدير العاملني يف قطاع التعليم العايل وصرف مرتباهتم وحقوقهم املادية واملعنوية كاملة، كي يتمكنوا 

من االستمرار يف أعماهلم، ومحاية التعليم العايل من االهنيار.
رابعا: توصيات للمؤسسات اجلامعية وللمراكز البحثية: 

- قدمت األمم املتحدة عددا من التوصيات لضمان استمرارية التعليم ومنها: كفالة سالمة اجلميع، ويف 
هذا الشأن: 

وضعت األمم املتحدة واألوس��اط التعليمية إرش��ادات ملس��اعدة البلدان من خالل توقيت وظروف 
وعمليات إعادة فتح املؤسس��ات التعليمية ومن الش��روط الرئيسية إلعادة الفتح توافر القدرة على 
ضم��ان ع��ودة آمنة إىل األماكن املادية، مع املحافظة على التباع��د البدين وتنفيذ تدابري الصحة 
العامة، مثل اس��تخدام الِكمامات وغسل اليدين بشكل متكرر. وهذه الظروف قد تكون أكثر صعوبة 
يف س��ياقات تكون فيها الصفوف مكتظة واملناطق مفتقرة إىل البنية التحتية األساس��ية واخلدمات 

األساسية، حيث ستتطلب استثمارات إضافية )األمم املتحدة، 2020، 17(.
- تنمية القدرات املؤسسية للجامعات، وتعزيز البنية التحتية، وحسن استغالل مواردها.

- االط��الع على اخلربات العربية والدولية الناجحة، مثل: جامعة القدس املفتوحة، واجلامعة العربية 
املفتوحة، واجلامعية الربيطانية املفتوحة، وغريها، ودراس��ة البدائل واخليارات املناس��بة يف جمال 
التعلي��م االلكتروين، واس��تخالص أفضل املمارس��ات، القابلة للتطبيق، يف اجلامعات اليمنية بش��كل 

تدرجيي.
- التوس��ع يف الربامج الطبية والتقنية يف اجلامعات س��واء على مستوى البكالوريوس او الدراسات العليا 
لتغطي��ة االحتياجات الالزمة من األطب��اء واملمرضني والفنيني ملواجه��ة األوبئة يف خمتلف أحناء 

اجلمهورية.
- احلف��اظ على الك��وادر الوطنية املؤهلة من اهلجرة، م��ن خالل منحهم حقوقه��م القانونية، وتقدير 

مكانتهم العلمية، وعدم االعتداء عليهم، أو اإلساءة إليهم.
- اس��تقطاب املبدع��ني واملوهوبني واملتخصص��ني يف تكنولوجيا التعليم، وتقني��ة املعلومات واالتصاالت، 

ورعايتهم وهتيئة بيئة العمل احلاضنة هلم.
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- تسويق اخلدمات اجلامعية والبحثية ملؤسسات التعليم العايل لدى القطاع اخلاص واملؤسسات اإلنتاجية 
والتوجه حنو التحالفات فيما بينها يف سياق التعاون املشترك الرامي إىل توفري بىن حتتية ضرورية 
لتنفي��ذ اس��تراتيجيات التعليم والتعلم االلكتروين ب��كل أنواعه، ما مل فس��تصبح اجلامعات عرضة 

جلائحات متوقعة وقد تتسبب يف إغالقها )الشماري وآخرون، 2020(. 
- إجراء دراسات استشرافية للتنبؤ باملخاطر املحتملة جلائحة كورونا على املجتمع واالقتصاد والتنمية 
واحلي��اة العامة، على املدى القريب واملتوس��ط والبعيد، وتزويد صناع الق��رار واجلهات ذات العالقة 

بنتائج البحوث وإشهارها وإعالهنا للجمهور، ال أن تبقى حبيسة األدراج يف املكتبات وعلى الرفوف.
- التنسيق والتعاون فيما بني املؤسسات واملراكز البحثية اليمنية من جهة، وبينها وبني املؤسسات العربية 
والدولية املماثلة من جهة أخرى، إلجياد صيغ وأمناط تعليمية مشتركة، جتمع بني التعليم التقليدي 

والتعليم االلكتروين، وتكون قابلة للتنفيذ والتطبيق.
- تأسيس مراكز ووحدات خاصة بإدارة األزمات، وتأهيل املوارد البشرية فيها. 

خامسا: توصيات للمجتمع املحلي وأولياء األمور والطلبة:
- محاية مؤسسات التعليم العايل من خماطر الصراع واألوبئة ومن التدهور. 

- هتيئ��ة البيئة املزنلية ومتكني الطلبة من متابعة الدروس وحتقيق التعلم عرب الوس��ائط االلكترونية 
املختلفة. 

- احلف��اظ عل��ى الصحة العامة والتوازن النفس��ي، من خالل اتب��اع قواعد الوقاي��ة الطبية، كالبقاء 
يف املن��ازل وق��ت احلجر، والتباعد االجتماع��ي، والتغذية اجليدة، واإلكثار من الس��وائل، والتعقيم، 
واستغالل الوقت مبا يفيد، وممارسة التمارين الرياضية، والتعرض للتهوية والشمس قدر املستطاع. 

سادسا: توصيات للمؤسسات اإلعالمية:
- مساندة املؤسسات اجلامعية املختلفة، ملواجهة خماطر األوبئة وتنمية الوعي املجتمعي بطرق الوقاية 

منها.
- إعداد الربامج والندوات واملقابالت اهلادفة إىل تنمية الوعي املجتمعي العام. 

- تكثيف احلمالت اإلعالمية عرب خمتلف املنابر، ووس��ائل التواصل االجتماعي املختلفة، والتوعية من 
قبل املنظمات واملؤسس��ات واألفراد والس��لطة املحلية ورجال الدين وزعماء القبائل ملواجهة خماطر 
كورونا وطرق الوقاية منه، مع مراعاة ضمان وصول التوعية إىل املناطق البعيدة والنائية، وحيث ال 

تتوفر فيها خدمة االنترنت كاجلزر واألرياف والصحراء واجلبال واألودية.
- تقدمي برامج لإلرش��اد والدعم النفسي واالجتماعي لألس��ر املختلفة لتوجيههم يف كيفية التعامل مع 

جائحة كورونا واالستفادة من وجود االباء واألبناء يف املنازل.
- مساندة األهداف التعليمية الوطنية، كمسؤولية اجتماعية، وإشراك األهايل، واالستفادة من التغذية 

الراجعة، ومعرفة الفجوات، وهتيئة اجلامعات واألساتذة الستخدام التكنولوجيا بفعالية.
سابعا: توصيات عامة الستخدام الدمج التكنولوجي يف التعليم العايل ملواجهة األزمات واألوبئة:

إن جم��ال التعلي��م بأنواع��ه املختلفة، من أهم املج��االت اليت جي��ب أن هتتم بالتحديث املس��تمر، ودمج 
التكنولوجيا يف بيئتها التعليمية، وأعماهلا اإلدارية: 

وذلك ألهنا األس��اس ال��يت تركن عليها املجاالت األخرى، وأصبح من الس��هل عل��ى اجلميع اقتناء 
التقني��ة من معلمني وطلبة وأولي��اء امور، كما يعترب دمج التكنولوجي��ا يف التربية والتعليم جوهر 
اإلصالح اإلداري والتربوي املعتمد على التقنية اليت هتدف إىل تعليم املتعلم وإكس��ابه العديد من 
املهارات بطرق خمتلفة حتاكي مجيع حواس املتعلم مما جيعل من السهل بقاء أثر التعلم ملدة طويلة 

)يوسف، 2020، فقرة 2(.

https://doi.org/10.20428/JSS.26.1.1


19 مجلة الدراسات االجتماعية

د. خليل حممد مطهر اخلطيب     د. علي عبد اهلل العواضي     
املجلد السابع والعشرون  العدد )1(، مارس 2021م 

https://doi.org/10.20428/JSS.27.1.119

ومن باب احلفاظ على الصحة والسالمة فإن استخدام الوسائل التكنولوجية يف التعليم يعد أمرا مرغوبا 
يف الظروف احلرجة، حيث: 

مت��ر كل األنظمة التعليمية يف العامل بوضع االس��تنفار الكام��ل ملواجهة حاالت الطوارئ، وهذا أمر 
مناسب متاما، بالنظر إىل كيف داهتمنا هذه األزمة دون سابق إنذار. واألولوية املباشرة هي التكيف 
– مبعىن البدء أوال حبماية الصحة والسالمة، مث بذل كل ما هو ممكن إلبقاء الطالب يف اخنراط 

دائم من خالل التعلم عن ُبعد وغريه من وسائل التواصل )جمموعة البنك الدويل، 2020، 9(.
ونظ��را لزيادة خماط��ر الصراعات واألوبئة على التعليم، قدمت منظمة اليونس��كو العديد من التوصيات 
ملواجهة أزمة كورونا، وختفيف آثارها، باستخدام التقنية، والتعليم عن بعد، ولضمان جناح هذا النمط من 
التعليم، خالل فترة إغالق املؤسس��ات التعليمية، وانقطاع الدراس��ة هبا، ينبغي مراعاة عدد من اجلوانب، 

أبرزها كما ورد يف الدهشان )2020-أ، 4-5( ما يأيت: 
1. التأكد من اجلاهزية لتقدمي التعليم عن بعد وتوافر متطلبات ذلك.

التأكد من إدماج كل أطراف العملية التعليمية يف برامج التعلّيم عن بعد.  .2
ضمان محاية خصوصية البيانات وأمنها أثناء التعليم عن بعد.  .3
التأكد من وجود حلول ملعاجلة املشكالت النفسية واالجتماعية.  .4

االتفاق على الربنامج الذي سيتم اختياره من برامج التعليم عن بعد.  .5
توفري التدريب الالزم للمعلمني واألهل بشأن استخدام أدوات التعليم عن بعد.  .6

االتفاق على قواعد للتعّلم عن بعد ورصد عملية تعّلم الطالب.  .7
االتفاق على مدة جلسات التعّلم عن بعد.  .8

تشكيل جمموعات وتعزيز التواصل من خالل شبكات التواصل االجتماعي.  .9
ويف هذا الس��ياق، ونظرا ألمهية الدمج التكنولوجي يف التعليم العايل وخاصة بعد زيادة خماطر األوبئة 
يف املنطقة العربية عقد إحتاد اجلامعات العربية عدة ندوات ومؤمترات علمية حول التقنية الرقمية يف 
التعليم العايل، وأصدر دليل معايري جودة التعليم عن بعد، ويف هذا الشأن ايضا عقد االحتاد بالتعاون مع 
الشبكة العربية االوروبية لتدريب القيادات اجلامعية )ارلني - Arelen( ندوة نقاشية ُمتخصصة مُبشاركة 
ُنخبة من القيادات اجلامعية يف الوطن العريب بعنوان: االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات ومنصات الواقع 
االفتراضي وأنظمة التحكم عرب االنترنت مبش��اركة أكثر من 500 مش��ارك، حيث إن الواقع الذي فرضتُه 
جائح��ة كورونا على اجلامعات يف الوطن العريب وعلى قطاع التعليم بش��كٍل ع��ام، غري الكثري من املفاهيم 
حنو التعليم التقليدي، وفرض واقعا جديدا وأصبح لزاما على اجلامعات أن نستجيب هلذا التغيري باالجتاه 
حن��و التعل��م االلكت��روين أو االفتراضي والتحضري ملرحلة رمبا تس��تمر فتره أطول، وي��أيت هذا التحول 
واالستعداد للمرحلة امُلقبلة بالتزامن مع بدء التحوالت اليت يشهدها القطاع التعليمي بكافة مستوياته يف 
الدول امُلتقدمة، نتيجة للثورة  الصناعية الرابعة )الرقمية( واليت يربز فيها التحول حنو  التعلم عن ُبعد 
)االلكتروين( والتعلم اهلجني بشكل واضح )سالمة، 2020، فقرة 1(. مما يتطلب ضرورة استخدام الوسائل 
التكنولوجية وتزويد اجلامعات باألدوات التقنية واألساليب احلديثة يف التعليم اجلامعي، وفيما يلي بعض 

التوصيات لتحقيق هذه الغاية، كاآليت:
- حمو األمية التكنولوجية وتنمية الثقافة العلمية التقنية.

- حتديث التشريعات واهلياكل التنظيمية والعمليات اإلدارية والتعليمية.
- توفري البنية التحتية والتجهيزات التقنية والرقمية.

- التدريب املستمر واستقطاب الكفاءات العلمية التقنية.
- االنتقال الشامل والتدرجيي يف الدمج التكنولوجي واإلدارة االلكترونية.

- تعزيز الشراكة والتعاون التكنولوجي حمليا وعربيا ودوليا.
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- تأم��ني األدوات التقنية ملختلف املؤسس��ات التعليمية )لألس��اتذة وللطلبة وللموظفني(، وكذا لألس��ر 
الفق��رية غري الق��ادرة على تغطية نفقاهتا وش��راء األجهزة واحلواس��يب واألدوات التقنية الالزمة 

للتعليم عن بعد.
وال تقتصر أمهية التقنية يف التعليم من أجل مواجهة األزمات واألوبئة فحس��ب، وإمنا لدواع أخرى تعود 
بالنف��ع على املتعلم م��ن حيث التحصيل العلمي، وتبس��يط العلوم. ونظرا ألمهية الدم��ج التكنولوجي يف 

التعليم:
تنفق الدول املتقدمة املليارات من الدوالرات على دمج التقنية يف التعليم، وذلك إلثارة خيال الطالب 
وزيادة تعزيز التعلم وتيس��ري اكتس��اب مهارات التفك��ري العليا لدى املتعلم، مثل التحليل والتفس��ري 
والتقومي والتعميم وحل املش��كالت واإلبداع، وزيادة كفاءة املعلم حبيث تس��اعد املعلمني على تلبية 

احتياجات املتعلم وتسهيل إيصال املعلومة للطالب )العليان، 2019، 10(.
واليوم وحنن نعيش أزمات متعددة هتدد أداء واستمرارية مؤسسات التعليم العايل، تظهر األمهية القصوى 
ملثل هكذا بدائل تتجاوز املكان والظروف الطبيعية اليت ما عادت األوبئة العاملية – مثل كورونا – تس��مح 
بعودهتا، واليت باتت هتدد كل جتمع أو لقاء أو تواصل مباشر، ويف اليمن قدمت عدد من الدراسات توصيات 

تقضي: 
بضرورة التوجه الرمسي حنو تطبيق اإلدارة اإللكترونية وأنظمتها يف اجلامعات احلكومية، وتطوير 
نظام التعليم االلكتروين والتعليم عن بعد، وتأهيل القائمني عليه، وإعداد جلان متخصصة لتحويل 
املقررات إىل برجميات إلكترونية يس��هل استخدامها، والتنسيق وتبادل اخلربات مع جامعات عربية 

وعاملية يف هذا املجال )اخلطيب، 2020-أ، 25(.

االستنتاجات:
بناء على نتائج البحث، مت استخالص مجلة من االستنتاجات ميكن استعراضها كاآليت:

- أن هن��اك تداعيات س��لبية ومتع��ددة جلائحة كورونا على قطاع التعليم الع��ايل يف اليمن كان أبرزها 
تعلي��ق الدراس��ة باجلامعات احلكومية واخلاصة، وانتش��ار حالة من االرتباك والقلق لدى منتس��يب 

التعليم العايل.
- أن وزارة التعلي��م العايل والبحث العلمي قد واجهت حتديات كبرية أثناء اجلائحة، ولكنها اس��تطاعت 
وض��ع آلية تتضمن عددا من الضوابط واإلجراءات اليت س��اعدت اجلامعات على اس��تكمال العملية 

التعليمية وإجراء امتحانات العام الدراسي 2019/ 2020.
- أن وزارة التعلي��م الع��ايل والبحث العلم��ي تفتقر إىل بيانات وإحصائيات دقيق��ة وموثقة حول عدد 

الوفيات واإلصابات الناجتة عن جائحة كورونا يف قطاع التعليم العايل. 
- أدت تداعيات اجلائحة إىل زيادة تدهور احلياة املعيشية ملنتسيب التعليم العايل من األساتذة واملوظفني 

خاصة يف ظل تشتت اجلهود احلكومية وانقطاع املرتبات وغياب الرعاية الصحية الالزمة هلم.
- أن معظم اجلامعات اليمنية ال تزال غري جاهزة ملواجهة خماطر األوبئة العاملية مثل كورونا، حيث ال 

تزال معظم اإلدارات اجلامعية تعتمد على أساليب تقليدية يف العمليات اإلدارية والتعليمية.
- أن هناك قصورا واضحا يف جمال التعليم اإللكتروين بسبب ضعف القدرة التقنية للجامعات.

- أن هن��اك حاجة ملحة لتطوي��ر أنظمة التعليم االلكتروين ورقمنة املقررات الدراس��ية يف اجلامعات 
اليمنية ملواجهة كورونا وحاالت الطوارئ املماثلة.
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التوصيات:
باس��تقراء أدبي��ات البحث ونتائجه، مت التوص��ل إىل مجلة من التوصيات العام��ة واليت قد تفيد صناع 
القرار، واملجتمع، واملؤسسات واألفراد، والطلبة وأولياء األمور، واجلهات ذات العالقة، يف مواجهة تداعيات 

وانعكاسات جائحة كورونا على قطاع التعليم العايل باجلمهورية اليمنية، ميكن إجيازها فيما يأيت:
- حتديث منظومة تشريعات التعليم العايل وخاصة ما يتعلق بأنواع التعليم كالتعليم االلكتروين.

- تعزيز القدرة املؤسس��ية لقطاع التعليم العايل؛ ابتداء بال��وزارة وانتهاء باجلامعات والكليات واملراكز 
البحثية والعلمية.

- إعادة هيكلة مركز تقنية معلومات التعليم العايل ليصبح هيئة خمتصة باملعلوماتية والتقنية والتعليم 
االلكتروين، وتأسيس وحدات مماثلة باجلامعات والكليات.

- توظي��ف التكنولوجيا احلديثة يف العمليات اإلدارية والتعليمية واس��تحداث املنصات الرقمية وحمو 
األمية التكنولوجية لدى األساتذة والطلبة لضمان استمرارية التعليم أثناء األوبئة واألزمات.

- تأسيس مراكز ووحدات خاصة بإدارة األزمات واألوبئة لدى مؤسسات التعليم العايل.
- تعزيز الشراكة املجتمعية حلماية مؤسسات التعليم العايل من التدهور أثناء األزمات واألوبئة العاملية.

- استخالص التجارب واخلربات العربية واإلقليمية الناجحة واالستفادة منها يف مواجهة كورونا.
- تعزيز اخلدمات الطبية وتوفري التأمني الصحي وصرف مرتبات منتس��يب التعليم العايل ومحايتهم من 

خماطر كورونا وخمتلف األوبئة العاملية.
- تنمية الوعي املجتمعي بأمهية الوقاية الطبية وإعداد األدلة اإلرش��ادية للتثقيف الصحي بالتنسيق 

مع وزارة الصحة واملؤسسات اإلعالمية واجلهات ذات العالقة.
المقترحات:

- إجراء دراسة عن تداعيات كورونا على األسرة اليمنية.
- إجراء دراسة عن حتديات التعليم العايل يف ظل األزمات والصراع واألوبئة العاملية باليمن.

- إجراء دراسة عن متطلبات تطبيق التعليم االلكتروين يف البلدان النامية ملواجهة األزمات واألوبئة.
- إجراء دراس��ة عن جماالت الش��راكة بني القطاعني العام واخلاص ملواجهة تداعيات كورونا يف ضوء 

مسؤولياهتا اإلجتماعية. 
- إجراء دراسة إلعادة هيكلة قطاع التعليم العايل وفقا ألنظمة التعليم الرقمي املعاصرة.

المراجع:
أب��و غزالة، ط��الل )2020(، كلم��ة االفتتاحية، امللتق��ى الدويل العاش��ر للربط التقين للب��ىن التحتية 
االلكتروني��ة العربية يف إط��ار البىن العاملية، 15-16 ديس��مرب، املنظمة العربية لش��بكات البحث 

والتعليم، عمان، األردن.
 االس��كوا )2020(، التقري��ر الع��ريب للتنمية املس��تدامة 2020، اس��ترجع بتاريخ يوني��و 27، 2020، من

http://asdr.unescwa.org/index-ar.html 
األم��م املتحدة )2020(، موجز سياس��ايت: التعليم أثناء جائحة كوفي��د – 19 وما بعدها، موجز تنفيذي، 

  https://bit.ly/2OlUnyT األمم املتحدة، استرجع بتاريخ أكتوبر 7، 2020، من
أنعم، نبيل هائل س��عيد )2020(، الدفعة األوىل من ش��حنة االمدادات الطبية املقدمة إىل منظمة الصحة 
العاملية )WHO( من جمموعة هائل س��عيد أنعم وش��ركاه ضمن مس��امهتها يف جهود املبادرة العاملية 

https://bit.ly/3qg2Ot2 ملواجهة كوفيد 19، استرجع بتاريخ أكتوبر 8، من
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باش��يليت )2020(، جي��ب أن حتت��ّل حق��وق اإلنس��ان األولوّية عن��د التص��ّدي لفريوس كورون��ا، االمم 
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