
1   | 19-التحدّيات األكاديميّة في زمن كوفيد 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

علماء العلوم االجتماعية  :في المنطقة العربية 19-التحّديات األكاديميّة في زمن كوفيد

 في دائرة الضوءواإلنسانية 
 

 

 

 

 كارولين كرافت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020 ديسمبر/كانون األول
  



2   | 19-التحدّيات األكاديميّة في زمن كوفيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةواإلنساني العلوم االجتماعيةء علما في المنطقة العربية: 19-كوفيد ة في زمنيات األكاديميّ التحدّ 

 في دائرة الضوء

 

 

 

 

 

 *كارولين كرافت إعداد

 جونسون، وأدريانا كورتيس ميندوسا همع سيدني كينيدي، وروبي تشونغ، وسولفيبالتعاون 

 السياسيةجامعة سانت كاترين، قسم االقتصاد والعلوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020ديسمبر /كانون األول

 

 

 

 :الرجاء إرسال المراسالت إلى

 كارولين كرافت

 في االقتصاد ةمشارك ةأستاذ

 جامعة سانت كاترين، قسم االقتصاد والعلوم السياسية

 راندولف افي 2004

 55105سانت بول ، مينيسوتا 

 كيةيرالواليات المتحدة األم

cgkrafft@stkate.edu 

 

 



3   | 19-التحدّيات األكاديميّة في زمن كوفيد 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 صدر عن المجلس العربي للعلوم االجتماعية 
 بناية علم الدين، الطابق الثاني

 شارع جون كندي، رأس بيروت
 بيروت، لبنان

 

 2020كانون األول/ديسمبر  ©

 
. وبموجب هذه الرخصة، يمكنك (CC By 4.0)دولي  4.0إن هذا العمل متوفر تحت رخصة المشاع اإلبداعي نسب المصنف 

النسخ، وتوزبع، ونقل, وتعديل المحتوى بدون مقابل، شرط أن تنسب العمل لصاحبه بطريقة مناسبة )بما في ذلك ذكر إسم المؤلف، 
ت، وعنوان العمل، إذا انطبقت الحالة(، وتوفير رابط الترخيص، وبيان إذا ما أجريت آي تعديالت على العمل. للمزيد من المعلوما

 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0الرجاء مراجعة الترخيص هنا: 
 

جتماعية علوم االال تعبر ضمنّا عن أي رأي للمجلس العربي للفيه إن التسميات المستخدمة في هذا التقرير وطريقة عرض المواد 
 .تخومها أو منطقة، وال بشأن سلطات هذه األماكن أو رسم حدودها أو الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينةبشأن 

 

ماعية، علوم االجتربي للإن األفكار واآلراء الواردة في هذا العمل هي آراء المؤلف/ة وال تعبّر بالضرورة عن وجهات نظر المجلس الع

 وال تلزمه بها.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


4   | 19-التحدّيات األكاديميّة في زمن كوفيد 

 

 المحتويات

 5 ................................................................................................................................. مقدّمة 1

 6.......................................................................................................... تصميم البحث 2

 7 .................................................................................................................................النتائج 3

 7 .............................................................................. مجاالت الدراسة والشهادات 3.1

 8 ................................................... المعلومات الديموغرافية الخاصة بالعلماء/العالمات 3.2

 10 .................................................... ّن الحاليةب العلماء/العالمات ومسؤولياتهم/منص 3.3

 11 ......................................................................... 19-ساعات العمل: تأثير كوفيد 3.4

 13 ................................................................................ 19-التدريس: تأثيركوفيد 3.5

 17 .............................................................. 19-بحث والعمل الميداني: تأثير كوفيدال 3.6

 22 ........................................................................ 19-التطّور المهني: تأثير كوفيد 3.7

 23 .......................................................... 19-التوازن بين العمل والحياة: تأثير كوفيد 3.8

 27 ............................................................................................................... واستنتاجاتمناقشة  4

 29 ......................................................................................................................................  شكر وتقدير

 30 ......................................................................................................................................  المراجع

 32 ............................................................................................ ملحق: تصميم االستبيان والترجيح 5

 32 ...................................................................................... إطار عينة االستبيان 5.1

 32 .......................................................................................... االستبيانإرسال  5.2

 33 .................................................................................األهلية وإكمال االستبيان 5.3

 35 ............................................................................ معداّلت االستجابة والترجيح 5.4

 36 ................................................................................................... االستبيان 5.5

 

  



5   | 19-التحدّيات األكاديميّة في زمن كوفيد 

 

 مقّدمة 1

معظم المناطق  بالمقارنة مع 19-معداّلت أكثر تدنيًا في نسب اإلصابات بكوفيد 2020سّجلت المنطقة العربية منذ خريف 

. لكن رغم هذا االنخفاض، شهدت المنطقة (World Health Organization (WHO) 2020)األخرى في العالم 

العربية صعوبات اجتماعية واقتصادية متفاوتة، شملت بعض اإلجراءات األكثر تشدّدًا في العالم للتخفيف من وطأة الجائحة 

 Organisation for Economic Co-operation and Development))االحتواء واإلغالق واإلقفال التام( 

(OECD) 2020; World Bank 2020a)واألزمة االقتصادية واالجتماعية بعد عقد شهد  19-. وتأتي جائحة كوفيد

اضطرابات سياسية واجتماعية كبرى وتحديات اجتماعية واقتصادية ُمتجذرة. كما أدّت األزمة إلى تفاقم الصعوبات 

 Strategic)، والصراعات االقتصادية المستمرة، والتوتر السياسّي اإلقليمية، مثل انخفاض أسعار النفط، والنزاعات

Thinking Group Association 2020; World Bank 2020a) يمثّل عاًما حاسًما بالنسبة  2020عام ال. ال شّك أن

 .حتّى اآلن عالم وال سيّما المنطقة العربية، إاّل أّن توّجه هذه المنطقة ال يزال غامًضاإلى ال

واألزمة التي تزامنت معها آثار متفاوتة على النساء واألطفال  19-للصعوبات والتغييرات الناجمة عن جائحة كوفيد تكان

تّم إغالق مدارس األطفال وتعليق تعليم الشباب، فيما تكافح البلدان لتطوير خيارات التعليم عن بُعد  إذوالشباب. 

(Egyptian Center for Economic Studies 2020; World Bank 2020b; c) منزليّة مسؤوليات الال. أّما زيادة

بشكل مفاجئ بالتزامن مع إغالق المدارس ودور الحضانة والحدّ من الخدمات المتوفّرة بسبب اإلقفال التام، فأثّرت بدورها 

 CARE 2020; Economic Research Forum and UN Women; UN Women)بشكل متفاوت على النساء 

على التدريس والمنح الدراسية  ت الجائحةوقع بالغ في األوساط األكاديمية أيًضا، حيث أثّر 19-ا كان لكوفيد. كم(2020

(Buttorff, Shalaby, and Allam 2020; Lassassi et al. 2020; World Bank 2020b). 

. يةالعربفي المنطقة  ةالعلوم االجتماعية واإلنساني عالمات/علماءعلى  19-كوفيد تأثير على وجه التحديديتناول هذا التقرير 

عن بعد، أو  دريسالت نتقالها إلىا، أو الجامعات إغالق بعد، كبيرةالمؤسسات التعليمية لصدمة التدريس في ض تعرّ إذ 

والمنح  بحوثال أّما. (Lassassi et al. 2020; World Bank 2020b; c) المدمج التعليم ، أوإللكترونيالتدريس 

 ,Buttorff, Shalaby) يات إضافيةتحدّ فواجهت في المنطقة،  عصيبة بظروفتمّر محدودة وأصاًل الدراسية التي كانت 

and Allam 2020; Das et al. 2013; El-Kogali and Krafft 2020) ،دلة األ تشير بعض. على سبيل المثال

 برزت. ومع ذلك، اإلقفال العامجمع البيانات، ال سيما أثناء لأن بعض البلدان توقفت عن إصدار تصاريح إلى  المتناقلة

إذ باتت ُمتاحة على نطاق أوسع  منتشرة، أو المؤتمرات التي أصبحت 19-كوفيد حول بحوثتمويل المثل فرص جديدة، 

في  ةواإلنسانيية االجتماعالعلوم  عالمات/علماءإلى بالنسبة تغير ألكاديمي المُ . يسعى هذا التقرير إلى فهم المشهد اإلكترونيًا

الناجمة عن التخفيف من التحديات  سبل، من أجل فهم تأثير هذه األزمة، والنظر في 19-خالل كوفيد يةالعربالمنطقة 

 نشأت عن هذه األزمة األخيرة.واالستفادة من الفرص التي الجائحة، 

التدريس والتعلم والبحوث والمعرفة في المنطقة مستوى المنتشرة والدائمة الُمحتملة على  19-تُظهر النتائج تأثيرات كوفيد

أو  تأجيلهاأو  يّةمشاريع البحثالوالمتعلمين. تم إلغاء للمدرسين تحديًا خاًصا إلكترونيًا إلى التدريس  االنتقالشّكل إذ العربية. 

خاصة التقدم في العمل، بو إصدار المنشوراتنهاية، تأثرت قدرة العلماء على ال. في النوعية حيثمن مشاكل حتى  واجهت

. ومع ذلك، بدأ العلماء أيًضا العمل على اآلثار الصحية واالجتماعية يّةمهنمسارات الالتوليد المعرفة و إنتاجا أعاق م

 ُعقدتأو  أُلغيتخطط لها أو المؤتمرات والفعاليات المُ  أرجئت في حينو. 19-الناجمة عن كوفيدلحة واالقتصادية المُ 
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وفرة بصورة متلم تكن الفرص  إاّل أّن تلك. لكترونيعالم اإلال، ظهرت فرص جديدة للتعلم والمنح الدراسية في إلكترونيًا

بشكل خاص، عانوا التحتية  تهابني تُعرف بضعف الموجودون في بلدانفاألشخاص . يًامتساو كن وقعهاولم يللجميع،  عادلة

 .بهنّ  المنوطةالمنزلية لمسؤوليات لالمفاجئ ي تأثرن أكثر من غيرهّن بالتدفق اللوات العالمات حدث مع األمهاتكما 

 

 تصميم البحث 2

. رّكز االستبيان على 19-لدراسة آثار كوفيدإلكترونيًا صّمم المجلس العربي للعلوم االجتماعية وفريق الدراسة استبيانًا 

الماجستير أو الدكتوراه  شهادات ات/ئزينالحا في المنطقة العربية يةواإلنسان يةاالجتماع العلوم عالمات/علماء

تم الحصول على الموافقة النظرية للدراسة من مجلس (. وثفي األوساط العلمية )الجامعات أو معاهد البح ات/العاملينو

 1و 2020 سبتمبر/أيلول 1الممتدّة بين  البيانات في الفترة وُجِمعت .في جامعة سانت كاترين( IRB) المؤسسي التحكيم

تعاونوا في السابق مع الذين  ةواإلنساني اعيةاالجتمالعلوم  عالمات/إلى علماءاالستبيان  أُرسل. 2020 أكتوبر/تشرين األول

 معملهنطاق إلى من ضمن الفئة المستهدفة نظًرا  نّ /أنهم المجلس هنّ /اعتبرهمأو الذين  المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 ات/مؤهلين المجيبون/اتنظر التفاصيل في الملحق(. كان اث أو الجامعات في المنطقة العربية( )و)في معاهد البح

 ، وإذا كانوا يعملون في جامعة أومنهاأعلى  شهادة ماجستير أوشهادة أكملوها هي إذا كانت أعلى االستبيان للمشاركة في 

 إالّ أنّنا، 1-الجدول أ بحسب ةواإلنسانيّ  يّةاالجتماعالعلوم  عالمات/في المنطقة العربية. حددت الدراسة علماء بحوثمعهد 

 علوم ة/المع أنهبنفسه  عن عّرفبما أنّه مجال آخر،  وكان حائًزا شهادة فيأسئلة االستبيان  عنأجاب لم نستبعد أي شخص 

" لإلشارة إلى هؤالء العالمات/مصطلح "العلماء في هذا التقرير نستخدمس لدى ملء االستبيان. ةأو إنسانيية اجتماع

 نّ علوماتهم/وم هنّ /وتخصصاتهم هنّ /شهاداتهم، ولكن من المهم أن نأخذ في االعتبار بهدف اإليجازوذلك  ن/اتجيبيالم

نظر الملحق للحصول على ا االستبيان. أكملواو مجيبًا/ة مؤهاًل/ة 616األكاديمي. في النهاية، كان  نّ /الجغرافية وعملهم

 .والترجيحالعينات ومعدالت االستجابة واألهلية  اختيارتفاصيل حول 

 

( 2) ،افي أّي جامعة أو معهد بحوث يعملون حاليً ( أعلى شهادة أكملوها و1عن أسئلة حول )المجيبون/ات أجاب 

 ،19-كوفيدوتأثير  التدريسو( 5) ،19-كوفيدساعات العمل وتأثير و( 4) ،الوظيفة الحاليةو( 3) ،المعلومات الديموغرافيةو

توازن بين الو( 8)، 19-كوفيدر المهني وتأثير التطوّ و( 7)، 19-ثير كوفيدالبيانات وتأوالعمل الميداني/جمع البحث و( 6)

، مع العالمات/ه ذاتيًا على العلماءبلغ عنالمُ  19-كوفيد م هذا التقرير تحلياًل وصفيًا لتأثير. يقدّ 19-كوفيدوتأثير والعمل الحياة

 .أكثر من غيرهمالذين تأثروا  العالمات/التركيز بشكل خاص على العلماء
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 النتائج 3

 مجاالت الدراسة والشهادات 3.1

( كانت %19كبيرة )القلية األ%( رغم أن 81في استبياننا شهادة دكتوراه ) ات/المشاركين العالمات/العلماء حاز معظم

دكتوراه. قد يواجه شهادة  نيلإلى يسعون ماجستير شهادة  ات/ائزونكان الحغالبًا ما حائزة فقط شهادة ماجستير. 

وذلك وفق مجال  األكاديمي نّ /تحديات مختلفة في مسارهم المهنية، نّ /في المراحل المبكرة من حياتهم جيبون/اتالم

 العالمات/والجنس، كان العلماءبغّض النظر عن الشهادة أنه  1الشكل . يوضح وطبيعة البحث الذي يجرونه نّ /دراستهم

مجال الاالجتماع وشّكل علم (. العالمات/العلماء مجموعمن  %24العلوم اإلنسانية )مجال في أغلب األحيان يعملون في 

الرجال  بشكل ملحوظ لدىأكثر شيوًعا كان إاّل أنّه  (العالمات/العلماء مجموعمن  %20األكثر شيوًعا، ) الثاني يالدراس

عالمات في المقابل، كان من المرجح أن تكون النساء  الشهادتين.في كلتا ُمسّجلة (، وهي نتيجة %16النساء ) تليهم( 23%)

 والجنس إلى جالوالم شهادةحسب البتؤدي هذه االختالفات  ن أنيمكأخرى.  يةاجتماع علومأو  يةتطبيق علومأو  اقتصاد

 .العالمات/العلماء مهنعلى  19-كوفيد تأثيرناجمة عن  تجارب مختلفة عيش

 

 مئوية(النسبة الحسب أعلى شهادة تم إكمالها والجنس )ب. مجال الدراسة 1الشكل 

 

 والتصنيفنظر الملحق للحصول على تفاصيل حول المجاالت ا: ملحوظة

على  19-يدأثير كوفحول ت المصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 في المنطقة العربيةالعلماء/العالمات 

file://///server/Shared/Nada/Survey%20-%20Impact%20of%20COVID%20w%20Caroline/COVID-19%20Report_NOV2020/COVID-19%20Report_AR/Figure%201
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(. 2لشكل المهنية )ا نّ /من حياتهم ةمبكر مرحلةفي الدراسة من الشباب وفي المشاركين/ات  العالمات/كان معظم العلماء

ماجستير، شهادة  ات/ائزين. ومن بين الح2020و 2010 نعاميالبين  شهاداتهم/نّ أعلى  العالمات/من العلماء% 67 حاز

إلى نيل  العالمات/العديد من هؤالء العلماء يسعىو. 2015عام المنذ  نّ /على شهادتهم ات/من المشاركين% 50حصل 

 نه/من حياتهمهذه المرحلة المبكرة المهنية، في  نّ /مساراتهم فيبشكل خاص  19-يؤثر كوفيد يمكن أندكتوراه.  شهادة

على  يؤثرس19-كوفيدأن عني ي يةالعربفي المنطقة  العالمات/لعلماءا في صفوف النسبيّ  الشباب إنّ بشكل عام،  .المهنية

 .وترقيته، هوتثبيت، جيل من العلماء/العالمات في بداية حياته المهنية توظيف في رجحاأل

 

 : سنة الحصول على أعلى شهادة بحسب أعلى شهادة تّم نيلها )النسبة المئوية(2الشكل 

 

على  19-يدأثير كوفحول ت المصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 العربيةفي المنطقة العلماء/العالمات 

 

 المعلومات الديموغرافية الخاصة بالعلماء/العالمات  3.2

. ينتمي العلماء/العالمات الذين  1iإناث( %40مقابل  %59كانت غالبية المشاركين/المشاركات في االستطالع من الذكور )

على سبيل المثال، كان لعلماء. من ا سنًا (. كانت العالمات أصغر3شاركوا في االستبيان إلى فئات عمرية متنوعة )الشكل 

عاًما  44و 40بين فكانت الفئة العمرية األكثر شيوًعا لدى الرجال أّما . 40من الرجال دون سّن الـ% 29من النساء و% 41

هيمنة اإلناث  أخريات/آخرون ات/لنساء. كما الحظ باحثونلدى ا( %18)كالهما  39-35أو  34-30مع مقارنة بال( 21%)

. تتمثل إحدى نتائج هذا (Assaad and Abdalla 2019; Sieverding 2020)العلوم االجتماعية واإلنسانية على 

 فيتأثير أكبر  19-ن لكوفيد، وقد يكوبالمقارنة مع العلماء حياتهن المهنيةهّن في مرحلة مبكرة من  العالماتاالتجاه في أن 

 مساراتهن المهنية.

                                                 
هذا  عنمن العينة( لم يجيبوا  %0.81من العينة( الذين تم اختيارهم يُفضل عدم التصريح وخمسة مجيبين/ات ) %0.16أحد المجيبين/ات )  1

 واإلناث. ركين الذكورالنتائج الخاصة بالمشافقط صغر حجم هذه المجموعات عند تحليل النتائج األخرى بحسب الجنس، نقدم إلى السؤال. نظًرا 

file://///server/Shared/Nada/Survey%20-%20Impact%20of%20COVID%20w%20Caroline/COVID-19%20Report_NOV2020/COVID-19%20Report_AR/الشكل%202:%20سنة%20الحصول%20على%20أعلى%20شهادة%20بحسب%20أعلى%20شهادة%20تمّ%20نيلها%20(النسبة%20المئوية)
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 مئوية(النسبة الللعلماء/العالمات بحسب الجنس ). الفئات العمرية 3الشكل 

 

على  19-يدأثير كوفحول ت المصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 في المنطقة العربيةالعلماء/العالمات 

 

العديد من الدول العربية األكثر اكتظاًظا بالسكان  تاستحوذمن مجموعة متنوعة من البلدان،  نّ /هم ات/رغم أن المجيبين

(. 4المجيبين/ات )الشكل  من ( وبالتالي2-الجدول أ نظر اعينة المجلس العربي للعلوم االجتماعية ) كبر مناألحصة العلى 

في المملكة العربية  %7في العراق، و %10في مصر، و %15و( حاليًا في الجزائر، %26) العالمات/ربع العلماءيعمل 

نسبة صغيرة  وتعملسطين ولبنان واألردن والمغرب وتونس. فل في % من المجيبين/ات6عمل ي، فضاًل عن ذلكالسعودية. 

عد السياقات االقتصادية ، مثل ليبيا أو سوريا أو اليمن. تُ نزاًعا قائًمافي بلدان تشهد  العالمات/( من العلماء%2-1فقط )

من  مهمةعوامل 19-كوفيدل نّ /، باإلضافة إلى استجابة بلدانهمفي بلدان العلماء/العالمات واالجتماعية والسياسية المختلفة

 .نّ /عملهمعلى و نّ يهم/علالجائحة تأثير حيث 

 مئوية(النسبة ال. بلد العمل الحالي )4الشكل 

 

على  19-يدالمصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان المجلس العربي للعلوم االجتماعية حول تأثير كوف

 المنطقة العربيةفي العلماء/العالمات 

file://///server/Shared/Nada/Survey%20-%20Impact%20of%20COVID%20w%20Caroline/COVID-19%20Report_NOV2020/COVID-19%20Report_AR/Table%20A-1
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 منصب العلماء/العالمات ومسؤولياتهم/هّن الحالية 3.3

(، أو معاهد %18ّن إلى جامعات خاّصة )بعضهم/ينتمي (، لكن %68يعمل العلماء/العالمات حاليًا في جامعات عاّمة )

الغالبية العظمى من  تشغلحسب نوع المؤسسة. بات الوظيفية( )المسميّ  المناصب 5(. يوضح الشكل 15%)  ii2لبحوثا

مناصب أستاذة مختلفة، ولكن هناك نسبة أكبر بكثير من األساتذة المساعدين  الجامعاتينتمون إلى  الذين العلماء/العالمات

مقابل  %13( وبالتالي عدد أقل من األساتذة المشاركين )غاّمةفي الجامعات ال %28مقابل  %47ة )في الجامعات الخاصّ 

(. قد تكون القوى العاملة عاّمةفي الجامعات ال %24مقابل  %11) المتفرغينساتذة األ( وعاّمةفي الجامعات ال 18%

في العديد من البلدان  أكثر حداثةهي هذه المؤسسات نفسها  ويعود ذلك إلى أنّ ة نسبيًا في الجامعات الخاصّ  سنًا األصغر

(Abdessalem 2010; Barsoum 2014; Fahim and Sami 2010; Kanaan, Al-Salamat, and Hanania 

الجامعات. ال يزال هناك عدد من  مختلف أنواع فيتشابهة مُ ( %22-21) ات/المدرسين/ين. كانت حصة المحاضر(2010

( %23المشاريع ) مديريعدد أكبر بكثير من  إنّما هناك(، %35ث )ومعاهد البح في ات/المدرسين/األساتذة والمحاضرين

يعملون  الذين العالمات/بشكل خاص على العلماء هاواألزمة التي تلت 19-جائحة كوفيدؤثر ت(. قد %33) ات/والباحثين

ألولئك الذين يعملون  كبيًرال أيًضا تحديًا مثّ تالمهنية، ولكن قد  نّ /حياتهمالمراحل األولى من في ّن هم/كأساتذة مساعدين و

مخاطر عالية بشكل خاص تتمثل في أن  بحوثمعهد ال ات/. يواجه كل من األساتذة المساعدين وموظفيالبحوثفي معاهد 

 ة.المهنيّ  نّ /ومساراتهم نّ /ؤثر على وظائفهميس نّ /بحوثهمإنجاز  التوقف عن

 . المنصب بحسب نوع المؤسسة )نسبة مئوية(5الشكل 

 

على  19-يدأثير كوفحول ت المصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 في المنطقة العربيةالعلماء/العالمات 

 

 

                                                 
الهادفة للربح، بدًءا من الوزارات تم دمج أنواع أخرى من المعاهد مع معاهد البحوث وتشمل مجموعة متنوعة من المنظمات الحكومية وغير   2

 )مثل وزارة التعليم( إلى الوكاالت الدولية )مثل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين(.
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 حسب نوعبة التدريس والبحث واإلدار مسؤولياتّن منوطة بهم/ال العالمات/النسبة المئوية للعلماء 6الشكل يوضح 

تدريس، لبحث والامسؤوليات  نّ ه قد أنيطت بهم/أنّ  العالمات/من العلماء% 96، أفاد العاّمة. في الجامعات نّ /مؤسستهم

ثية أكثر شيوًعا المسؤوليات البح إنّ . لبحوثافي معاهد  نّ /هممن% 27خاصة، والجامعات الفي % 90 نسبةمع مقارنة بال

أكثر شيوًعا هي فالمسؤوليات اإلدارية  أّما(. %60( والخاصة )%71ة )( تليها الجامعات العامّ %77ث )وفي معاهد البح

لجوانب اتكون كل هذه يمكن أن (. %32) العاّمة( من الجامعات %44( والجامعات الخاصة )%42) وثفي معاهد البح

 .لتالياالقسم  نستكشفها أكثر فيسواألزمة، وهي نقطة  بالجائحةالمختلفة لمسؤوليات العلماء قد تأثرت بشكل مختلف 

 

 حسب نوع المؤسسةب ة. النسبة المئوية لمسؤوليات التدريس والبحث واإلدار6الشكل 

 

على  19-يدثير كوفحول تأ بناًء على استبيان المجلس العربي للعلوم االجتماعيةالمصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات 

 في المنطقة العربيةالعلماء/العالمات 

 

 19-ساعات العمل: تأثير كوفيد 3.4

 يحّولونأيًضا عماًل إضافيًا جوهريًا ألولئك الذين  تأوجد اهتشكيل طبيعة العمل األكاديمي، لكنّ  19-كوفيد أعادت جائحةلقد 

ضافية. يوضح اإل المنزلية والمسؤولياتياة المهنية لحالم اإلنترنت أو يجمعون فجأة بين اعإلى  نّ /وتدريسهم نّ /همبحوث

حسب الجنس ب شيهافومنذ بدء ت 19-جائحة كوفيد قبل العالمات/العلماءلدى  في األسبوعمتوسط ساعات العمل  7الشكل 

 18-6 األصغر بين هم/نّ ولد عمرتراوح ي، وأولئك الذين نّ  أوالد لديهم/الذين الز بين أولئك . نحن نميّ الولد األصغروعمر 

 ال أوالد لديهمأو  والدشهد الرجال الذين لديهم أ أعوام. 5-0بين  األصغر نّ هم/ولد عمرتراوح ي، وأولئك الذين عاًما

 ضمنساعات أربع إلى  ساعة واحدةساعة بشكل عام ومن  30إلى  33)من  في األسبوعانخفاًضا طفيفًا في ساعات العمل 

. زاد المنوطة بهنّ المنزلية مسؤوليات الحسب بلنساء إلى ابالنسبة تفاوتة مُ التغييرات كانت المجموعات الفرعية(، بينما 

ساعة في األسبوع، في  40إلى ساعة  35من  ال أوالد لديهنّ لنساء اللواتي بالنسبة إلى ا متوسط ساعات العمل األكاديمي

ساعة قبل  38الساعات ) عدد تغيًرا طفيفًا في شهدن عاًما 18-6بين األصغر  هنّ عمر ولدتراوح ياللواتي  النساء حين أنّ 

 عمر ولدهّن األصغر تراوحياللواتي لنساء بالنسبة إلى ا(. انخفضت ساعات العمل األكاديمي خاللهساعة  37و 19-كوفيد

 صغار في أوالد العالمات اللواتي لديهنّ  تمرّ ساعة في األسبوع. وبالتالي، قد  25ساعة إلى  29من  أعوام ةصفر وخمس
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مسؤوليات الشف تكة. نالمهنيّ  نّ حياته تلوعطّ هّن المنزليّة من مسؤوليات تزاد 19-جائحة كوفيد ألن عصيبة ظروف

 أدناه.بشكل مفّصل  العالمات/اإلضافية التي تواجه العلماءالمنزلية 

 وعمره صغراأل الولد حسب جنسب، بعدهو 19-كوفيد. متوسط ساعات العمل في األسبوع، قبل 7الشكل 

 

على  19-يدأثير كوفحول ت المصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 في المنطقة العربيةالعلماء/العالمات 

 

 طريقةعلى أيًضا إنّما فحسب،  هم/هنّ عملل العالمات/علماءعلى عدد الساعات التي يخّصصها ال 19-تؤثر جائحة كوفيدلم 

حسب نوع ب ث والمسؤوليات اإلداريةوالوقت بين التدريس والبح وزيعالتغييرات في ت 8. يوضح الشكل تقسيم الوقت

ي توزيع فات طفيفة تغيّرال كانت أو يراتتغيّ أي في الجامعات الخاصة  ن/اتالعاملو العالمات/شهد العلماءلم يالمؤسسة. 

 %28، تفشيهاقبل  %29ث )والبحو، تفشيها( منذ بدء %49 ،19-تفشي جائحة كوفيدقبل  %50بين التدريس ) هنّ /وقتهم

في  ات/العاملون لماتلعاعلماء/ا(. شهد التفشيها منذ بدء %22، تفشيها قبل %21(، والمسؤوليات اإلدارية )تفشيها منذ بدء

(، تفشيها منذ بدء %50، 19-ل تفشي جائحة كوفيدقب %39ث )ووقت المخصص للبحالفي  هائلةزيادة  عاّمةالجامعات ال

في المسؤوليات  اطفيفً  ا( وانخفاضً منذ بدء تفشيها %38، و19-تفشي جائحة كوفيد %48التدريس )ساعات في  اوانخفاضً 

نسبة  وثفي معاهد البح علماء/العالمات، زاد الكوكذل(. منذ بدء تفشيها %12، 19-جائحة كوفيدتفشي قبل  %13اإلدارية )

 ساعات بشكل طفيف كما خفضوا(، امنذ بدء تفشيه %65، و19-جائحة كوفيدقبل  %59)مخصص للبحوث الوقت ال

قبل  %25) ةاإلداريّ ال الساعات المخّصصة لألعم( ومنذ بدء تفشيها %14، و19-جائحة كوفيدقبل  %16التدريس )

من  كثيرون/ات خصصة للبحوث التي اختبرهاالساعات الم . قد تكون زيادةمنذ بدء تفشيها( %22، و19-جائحة كوفيد

ت انتشر المث في عوبحالإجراء لتدريس، باإلضافة إلى الوقت اإلضافي الذي قد يستغرقه شهده ايجة لما نت العالمات/العلماء

 تكشفها أدناه.نس، وهي نقاط س19-فيه جائحة كوفيد
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فشيها، بحسب تومنذ بدء  19-. النسبة المئوية للوقت المخصص للتدريس والبحوث واإلدارة، قبل جائحة كوفيد8الشكل 

 نوع المؤسسة

 

على  19-يدأثير كوفحول ت لعلوم االجتماعيةالمصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان المجلس العربي ل

 في المنطقة العربيةالعلماء/العالمات 

 

  19-التدريس: تأثيركوفيد 3.5

 ومع ذلك، ة.تفشي الجائحبدء ، قبل 2020 فبراير/شباط مساقات منذ شهر يدّرسون (%78) العالمات/العلماء كان معظم

 لتدريسال في أكبر تحوّ  9. يوضح الشكل إلغائها كليًا إلى جديدة أوتدريس  صيغساقات إلى تبني الم 19-أدّت جائحة كوفيد

أعضاء هيئة  نم% 87 كما أعطىبالكامل.  اإلكتروني   تُعطى أصبحت إذالربيع الدراسي في فصل الفي  مساقاتالشهدته 

 ،عاّمةال لجامعاتافي  أعضاء هيئة التدريس، أّما بالنسبة إلى اإلكترونيً  المساقاتالتدريس في الجامعات الخاصة جميع 

 اري  حضو مساقاتلا دمج)الُمدمج  التعليم بعض أعضاء هيئة التدريس اعتمد. اإلكترونيً  مساقاتمنهم جميع ال% 76 أعطىف

عضاء هيئة أعدد قليل جدًا من  واصل(. %15ث )و( ومؤسسات البح%9( في الجامعات العامة )اإلكتروني   مساقاتالو

 التي المساقاتوث في مؤسسات البح العلماء/العالمات أو أنهى (. غالبًا ما ألغى%2) حضوريًا إعطاء المساقات التدريس

نسبة ب تي يعطونهاال المساقاتة والخاصّ  العاّمةأعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو أنهى ( بينما ألغى %39) يعطونها

 بكنّه تسبّ ل، علماء/العالماتمنح بعض أوقات الفراغ لل إلى مساقاتبكر للالمُ  اإلنهاء ربّما أدّى فقط من الوقت. 9-10%

دة جدي تدريس صيغلى ل إ، في حين أن التحوّ لتعليمساعات االطالبات ل/والطالب نّ /ات لرواتبهم/خسارة األكاديميينبأيًضا 

 أدناه. نستكشفها بشكل مفّصلس تحديات جديدة، وهي نقطةربّما  أوجدقد 
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العلماء/العالمات الذين وبحسب نوع المؤسسة )النسبة المئوية(،  9-مع بدء تفشي كوفيد . ماذا حّل بالمساقات9الشكل 

 ؟2020 فبراير/كانوا يعطونها في شباط

 

على  19-يدأثير كوفحول ت المصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 في المنطقة العربية العلماء/العالمات

 

ر تحديات إضافية في التدريس. أيًضا في ظهو 19-تدريس المساقات، تسببت أزمة كوفيد صيغباإلضافة إلى التغييرات في 

بات طالب/الطالأن ال في يكمنإلى التدريس إلكترونيًا  تحّولواأن أكبر تحدٍّّ واجهه العلماء/العالمات الذين  10ح الشكل يوض

القيود  بسبب في التدريس العالمات أنّهم واجهوا/هن صعوبة/(. باإلضافة إلى ذلك، أفاد العلماء%68مشتتين ) كانواغالبًا ما 

علم الطالب أقل (، وت%52) الطالبات/طالبالتكنولوجيا التي عانى منها ال شاكل(، وم%52) على الحركة واإلقفال العام

إلى إلكترونيًا  دريسأدى الت في حين(. %50) الوقتر من يالكثيستغرق وني اإللكتر(، والتعليم %50) إلكترونيًامن العادة 

ي مسؤولياتهم/هّن التوفيق فأنه ساعد في و( %30) ةممتع تجربةأنه  العالمات/من التحديات، وجد بعض العلماء عددٍّ  ظهور

يس، بمواصلة التدرمات إلكترونيًا للعلماء/العال إعطاء المساقات (. بينما سمح%17باألمان ) هم/هنّ شعرأ( و%21)العائلية 

 يزال اللجائحة، اتواصل انتشار  . معالطالبات/م الطالبتعلّ على مستوى تحديات واضحة واجهوا فقد فعلوا ذلك بصعوبة و

 نناقشها أدناه.س يمثل مشكلة 2020خريف لفصل الدراسي في ل والنوعيةن النفاذ المحّسن ضما
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 مئوية(النسبة ال) 19-زمة كوفيدأتدريس في ظّل . تحديات ال10لشكل ا

 

 المساقات عطاءإإلى  ّولوالذين تح: يمكن اختيار إجابات متعددة. تُطرح فقط األسئلة المتعلقة بالتدريس إلكترونيًا على أولئك املحوظة

 إلكترونيًا.

على  19-يدثير كوفحول تأ المجلس العربي للعلوم االجتماعيةالمصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان 

 في المنطقة العربيةالعلماء/العالمات 

 

. 2020عام اليع الحال في رب ت، كما كان2020عام ال( تُدّرس أو ستُدرس في خريف %78كانت غالبية العلماء/العالمات )

ا لذين قامولعالمات االخريف من العلماء/االدراسي في  فصلال وكانت الغالبية العظمى من أولئك الذين قاموا بالتدريس في

الدراسي في فصل لا فيبالتعلم من خبرات التدريس  نّ /لهمسمح ما (، %90الربيع )الدراسي في فصل البالتدريس أيًضا في 

 والتدريس الُمدمج احضوريً التدريس إلكترونيًا إلى التدريس  منتحواًل جوهريًا  11واالستفادة منها. يوضح الشكل  الربيع

دورات . وسجل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة أعلى معدل ل2020ربيع مع مقارنة بال 2020في خريف 

الجامعات ومؤسسات  فقط من أعضاء هيئة التدريس في% 21-18 خّطط ( بينما%55)اإللكتروني التخطيط للتدريس 

 عالمات/علماءقبل  منبمعدل مماثل  مدمجالتخطيط للتعليم ال جرىبالكامل. إلكترونيًا  المساقات لتدريسة العامّ  وثالبح

عالمات إلى ال/العلماءبعض  كما تحّول(. %38) وث( ومؤسسات البح%38) عاّمة( والجامعات ال%40الجامعات الخاصة )

عضاء أكن بعض لم ي(. باإلضافة إلى ذلك، %26ث )و( ومؤسسات البح%20) العاّمةفي الجامعات الصيغ الحضورية 

(، ومؤسسات %24) عاّمة(، والجامعات ال%4الجامعات الخاصة ) قد حدّدوا بعد الطريقة التي ستُعتمد فيتدريس الهيئة 

الة تعلم أو فعفي ضمان ال ناجحةآمنة أو  دريسالت أساليبنت هذه التحوالت في ولم يتبيّن بعد إن كا(. %15ث )والبح

 .ات/بالنسبة إلى المدرسين
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الخريف بحسب نوع المؤسسة )النسبة المئوية(، العلماء/العالمات الذين الدراسي في فصل لل . صيغة المساقات11الشكل 

 2020خريف الدراسي في الفصل الفي  يدّرسون

 

على  19-يدأثير كوفتحول  المصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 في المنطقة العربيةالعلماء/العالمات 

 

أي ، بالمقارنة مع 2020العام  خريفالدراسي في فصل لتباينت بشكل كبير توقعات العلماء/العالمات بشأن وتيرة التدريس ل

 الذين سيعطون المساقاتع بعض في حين توقّ ف(. 12الشكل )اتبّاعها في التدريس المخطط  الصيغةحسب بعادي عام 

صغيرة مساقات حضوريًا لمجموعات  يدّرسونالذين  العالمات/من العلماء %22)حضوريًا ازديادًا في وتيرة التدريس 

 %44) تراجعًا في وتيرة التدريس الغالبيةتوقّعت  كالعادة(، حضوريًا مساقات يدّرسونالذين  العالمات/من العلماء %24و

 مساقات يدّرسونالذين  العالمات/من العلماء %62و حضوريًا كالعادة مساقات يدّرسونمن العلماء/العالمات الذين 

ام تراجعًا بشكل عأيًضا عوا توقّ الصيغة التي يخّططون التباعها في التدريس  يحدّدواة(. أولئك الذين لم مجموعات صغيرل

أنه قد يتم إلغاء الفصول الدراسية أو ب همعتوقّ  يعود ذلك إلى (، وربما%60)عادي أي عام في وتيرة التدريس بالمقارنة مع 

تراجعًا في وتيرة  التدريس الُمدمجلوا إلى أولئك الذين تحوّ  توقّع بالمخّططات.يكونوا بعد على معرفة إذا لم  مدّتها تقصير

 جميع المساقات تدريسالذين اعتمدوا (. ومع ذلك، فإن %30)االزدياد في وتيرة التدريس ( أكثر بقليل من %43)التدريس 

ازدياد وتيرة الربيع، توقعوا ي الفصل الدراسي فالخريف، على الرغم من تجارب إلكترونيًا في الفصل الدراسي في 

وقد يؤثر  علماء/العالماتتحديًا لل اإللكتروني يمثّلالتدريس  ما زال(. وبالتالي %26) تراجعها ( أكثر من%40)التدريس 

 سالمة.حفاظ على القد يكون ضروريًا لل إنّما الطالبات/على الطالب أيًضا سلبًا
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صيغة التدريس  حسبب، بالمقارنة مع أي عام عادي(الخريف ) الدراسي في فصللل ةالمتوقع التدريسوتيرة  -12الشكل 

 الخريف )النسبة المئوية( المخّطط اتباعها في الفصل الدراسي في

 

 على 19-يدأثير كوفحول ت المصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 في المنطقة العربيةء/العالمات العلما

 

 19-البحث والعمل الميداني: تأثير كوفيد 3.6

. عندما ُسئلوا عن 19-، قبل كوفيد2020( يعملون على بحث في بدايات العام %91كان جميع العلماء/العالمات تقريًبا )

. أفاد (13الشكل ) أنّه لم يتغيّر أي شيء في البحث تلمااالع/فقط من العلماء% 22، أفاد هنّ /همبحوثعلى 19-كوفيدتأثيرات 

من % 46 أنّ  هي األكثر شيوًعامن التحديات ثير من األحيان. بوجود تحديات عدة، ومتعددة في ك العالمات/العلماء

 العالمات/لثلث العلماءالبحث متوفّرة  مواقع وموادّ  لم تعد. قد أرغموا على تأجيل السفر للغايات البحثيّة العالمات/العلماء

تمويل، في المشاكل % 14. وواجه تعاون مع الزمالءفي الصعوبات ( %31) العالمات/ثلث العلماء كما عانى(. 32%)

مشاكل أخرى. تراوحت التحديات األخرى بين الزيادات في % 13مصرفية، واألعمال الأو  تعاقدال في مشاكل% 6و

العالمات إلى أن أزمة /العلماء أشار. غالبًا ما 19-كوفيدالتأخير في عملية مراجعة األقران بسبب و المسؤوليات المنزلية

األزمات المتعددة في لبنان.  مدد كبير من التحديات، سواء كانت الحرب األهلية في ليبيا أع قد أدّت إلى تفاقم 19-كوفيد

يمكن أن تؤثر التحديات العديدة، مثل عدم القدرة على السفر أو التعاون أو الصعوبات المتعلقة بالعقود والتمويل، على 

 المهنية. العلماء/العالمات مسارات
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كانوا يعملون على بحث قبل البحوث )النسبة المئويّة(، العلماء/العالمات الذين على  19-. تأثير كوفيد13الشكل 

 19-كوفيد

 

 : يمكن اختيار إجابات متعددة.ملحوظة

على  19-يدأثير كوفحول ت المصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 في المنطقة العربيةالعلماء/العالمات 

 

( %71العلماء/العالمات )معظم  ، كان19-قبل كوفيد 2020ت العام من بين أولئك الذين كانوا يعملون على بحث في بدايا

عاونين من قبل بحث يتطلّب جمع بيانات نوعية أو كمية شخصيًا )أحيانًا على األقل، من قبلهم/هّن أو م منخرطين في

أشار  إذ(، 14)الشكل  19-بحثيين(. واجه أولئك الذين يقومون بجمع البيانات شخصيًا عددًا من المشاكل نتيجة أزمة كوفيد

شّكل التأّخر في جمع . 19-ي جمع البيانات بسبب أزمة كوفيدفقط من العلماء/العالمات إلى عدم تغير أّي شيء ف% 11

ن بعض . تمكّ %12جمع البيانات بنسبة  ألغي(، ولكن %60المشكلة األكثر شيوًعا التي تّم اإلبالغ عنها ) البيانات

 العالمات/ماءالعل من% 15 أجرىإلى الهاتف أو اإلنترنت. في حين  شخصيًامن التحول من جمع البيانات  العالمات/العلماء

 ثيةالعملية البحبطأ أ ذلك لكن نقل البحوث إلى اإلنترنت/الهاتفعن  العالمات/من العلماء% 23بسهولة، أبلغ  هذا التحّول

في عة المؤسسي مشاكل مع مجلس المراجواجهوا  نّ أنّهم/بالعلماء/العالمات كما أفاد مشاكل في النوعية. % 18واجه و

 وستؤثريّة المهن عالماتال/العلماء مساراتعلى  لنوعيةر عمليات اإللغاء والتأخير وتحديات اؤثّ (. قد ت%7)ه الفترة خالل هذ

 أيًضا على حالة المعرفة في المنطقة.
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قبل  كانوا يعملون على بحثعلى جمع البيانات )النسبة المئوية(، العلماء/العالمات الذين  19-تأثير كوفيد .14الشكل 

 اميدانيً  على األقل( عماًل أحيانًا ) هنّ /عملهم يتخلّلوالذين  19-كوفيد

 

 : يمكن اختيار إجابات متعددة.ملحوظة

على  19-يدأثير كوفحول ت المصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 في المنطقة العربيةالعلماء/العالمات 

 

 19-جمع بيانات جديدة عن كوفيد عمليّة 2020عام المن العلماء/العالمات الذين أجروا بحثًا في بدايات % 13أُطلق 

ا متعلقًا ( بحثً %51) العالمات/ذلك، بدأ نصف العلماءفضاًل عن  (.14)الشكل  اجمع البيانات شخصيً  وسائلواستخدموا 

متعلقًا بأزمة  احثً ب(. ذكرت الغالبية العظمى من أولئك الذين بدأوا مبيّنعلى المجتمع )غير  اتأثيرهبأو 19-بأزمة كوفيد

 بحوثالا النوع من فقط هذ %5مهمة. بدأ  مسألةكانا  الوباء وتأثير 19-أزمة كوفيد ذلك ألنّ  تفعل ا( أنه%89) 19-كوفيد

قليل إلى  . كما أشار عدد  19-كوفيدبحث عن للمويل توفّر التفقط % 7 وحفّزالمعتادة  أبحاثهمألنهم لم يتمكنوا من إجراء 

 .ادافعً لت التي شكّ  19-عن كوفيدأو مؤتمرات  أوراقأسباب أخرى، مثل الدعوات لتقديم 

 في كلّ  العالمات/. أفاد العلماء19-قبل أزمة كوفيد يصدرون بنشاط أنواًعا متعدّدة من المنشوراتكان العلماء/العالمات 

 العامين العلمية، خالل صيغمجموعة متنوعة من ال وفق، ةمتوسطبصورة أربع منشورات أو أكثر،  إصدار مجال عن

 وأشار واختالف أنواعها.حسب المجال بالصادرة متوسط عدد المنشورات  15الشكل . يوضح 2018-2019

يتراوح ما  ّن أصدرواإلى أنّهم/االقتصاد والعلوم اإلنسانية والعلوم السياسية والعالقات الدولية  في مجاالت العالمات/العلماء

تأثر بشكل مختلف تحسب المجال وقد ب منشورات وأنواعهاالعدد  اختلف. ةمتوسط بصورةإلى عشر منشورات  يبين ثمان

 أدناه. مفّصل، وهي نقطة نستكشفها بشكل 19-كوفيدبأزمة 
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 جالمبحسب نوع المنشور وال 2019-2018 نعاميال. متوسط عدد المنشورات الصادرة خالل 15الشكل 

 

على  19-يدأثير كوفحول ت المصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 في المنطقة العربيةالعلماء/العالمات 

من % 48. في حين شهد (16)الشكل  نّ /إلى الحدّ من قدرة العلماء/العالمات على نشر أعمالهم19-كوفيد أدّت أزمة

. على النشر% 25 وازدادت قدرةمن النشر بالمعدل نفسه، % 27النشر، تمّكن القدرة على العلماء/العالمات تراجعًا في 

لعلوم التطبيقية بنسب ذين ينتمون إلى مجال اعلى سبيل المثال، أفاد أولئك الفحسب المجال. بكانت هناك اختالفات واضحة 

مجال في  إاّل أّن العاملين/ات(. %35-32) تحّسنأو الم الباقي على حالهو أ تراجعمتساوية تقريبًا من النشر الم

بقيت قدرة النشر على ، وتراجعًا في قدرتهم/هّن على النشر% 64، حيث شهد فكافحوا إلصدار المنشورات األنثروبولوجيا

ال جمع البيانات األخرى دوًرا أشكجمع البيانات شخصي ا مقابل الحاجة إلى  تؤدي. قد %1تحّسنت لدى ، و%17 حالها لدى

 أعاله. استكشفناها، وهي نقطة 19-كوفيد ظّل أزمةفي ونشرها البحوث  إنجازمهًما في القدرة على 
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 على المنشورات بحسب المجال )نسبة مئوية( 19-أثير كوفيدت -16الشكل 

 

على  19-يدثير كوفحول تأ المجلس العربي للعلوم االجتماعيةالمصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان 

 في المنطقة العربيةالعلماء/العالمات 

 

. أفاد جارية( أعمال بحثية %89) العالمات/العلماء معظملدى  ت، كان19-، قبل أزمة كوفيد2020عام ال بداياتفي 

في  االنخراطعلى  نّ /قدرتهم فيكيف أثرت األزمة  19-كوفيدقبل  جارية ّن البحثيّة/الذين كانت أعمالهم العالمات/العلماء

 نّ /على التقدم في عملهم نّ /انخفاض قدرتهم إلىبشكل عام  العالمات/اءالعلم أشار. (17)الشكل عمل البحثي الجاري ال

على  بعضهمة ، على الرغم من أن قدر(16)الشكل في النشر  التي واجهوها الصعوبات متجاوزة نسبة( %55البحثي )

العلوم )التطبيقية أو الطبيعية  مجال في ات/(. شهد العاملون%22) تحّسنت( أو حتى %23) لم تتغيّرالقيام بهذا العمل 

(، %72)نسبة تراجع األنثروبولوجيا أكبر  مجال في ات/نو( بينما شهد العامل%38-33)نسبة تراجع والرسمية( أقل 

نسبة أكبر الجارية بالبحثيّة األعمال  إّن توقّفوجمع البيانات.  هنّ /همبحوثاألرجح إلى اختالف طبيعة عود ذلك على وي

إلى نظًرا  ايستهان بهو العالمات المهنيّة/العلماء ساراتعلى م 19-ر أزمة كوفيدتأثي استمرارالنشر يعني بالمقارنة مع 

 على المنشورات الحالية. هاتأثير
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 تعلماء/العالمات الذين كانعلى األعمال البحثية الجارية بحسب المجال )النسبة المئوية(، ال 19-. تأثير كوفيد17الشكل 

 الجائحةّن أعمال بحثية جارية قبل لديهم/

 

على  19-يدثير كوفحول تأ المجلس العربي للعلوم االجتماعيةالمصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان 

 في المنطقة العربيةالعلماء/العالمات 

 

 19-كوفيدر المهني: تأثير التطوّ  3.7

 مارس/( لحضور ورشات عمل أو مؤتمرات كان من المفترض عقدها منذ آذار%77العلماء/العالمات )معظم  خّطط

. (18)الشكل ( أن هذه الفعاليات عقدت بشكل طبيعّي حضوري ا كما كان مخطًطا لها %3. لم يذكر أي عالم/ة تقريبًا )2020

كان من المفترض أن يحضره إلكترونيًا، شاع جدًا تأجيل حدث  ورشة العمل أو المؤتمر عقد( %52في حين ذكر النصف )

م العال  األحداث كما هو مخطط لها، إال أن  عدم عقدعلى الرغم من و(. %46( أو إلغاؤه بالكامل )%48) المجيبون/ات

مجموعات جديدة  توفّرت. 18الشكل ح في كما هو موضّ  ،التطوير المهنيعلى مستوى  ببعض اإليجابيّات اإللكتروني تميّز

، حضر باإلضافة إلى ذلك. %3لـ الجديدةول إلى المجالت اإللكترونية أتيح الوص، والعالمات/من العلماء% 27لـإلكترونيًا 

إمكانية وصول بعض ورّبما أدى اعتماد الصيغة اإللكترونيّة إلى زيادة . إلكترونيةندوات % 71و إلكترونيةتدريبات % 43

لالستفادة من الفرص  ومضمونبشكل منتظم نترنت اإلكهرباء وال طالما توفرت لديهم/نّ ، الفعالياتإلى  العالمات/العلماء

 الجديدة.
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منذ  الذين يخططون لورشات العمل/المؤتمرات العالمات/العلماء . نتائج المؤتمرات )النسبة المئوية(،18الشكل 

 مئوية(النسبة ال) 19-كوفيد تفشيالتطوير المهني الجديدة منذ  ونشاطات، 2020 آذار/مارس

 

 : يمكن اختيار إجابات متعددة.ملحوظة

على  19-يدأثير كوفحول ت المصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 في المنطقة العربيةالعلماء/العالمات 

 

 19-التوازن بين العمل والحياة: تأثير كوفيد 3.8

(. %20من غير المتزوجين أبدًا ) يكونواولم ( %5ابقًا )س أو (%75العلماء/العالمات من المتزوجين/ات حاليًا )معظم  كان

( %52عاًما. أكثر من نصف ) 18-0( المتزوجين/ات حاليًا أو سابقًا أوالد تتراوح أعمارهم بين %74لدى ثالثة أرباع )

أعوام، وحوالى الثلثين  5-0عاًما لديهم ولد صغير يتراوح عمره بين  18-0تتراوح أعمارهم بين  والدالذين لديهم أ األهالي

المدارس في جميع  إلى إغالقفيروس كورونا أدّى عاًما(.  18-6( لديهم أوالد في المدرسة )تتراوح أعمارهم بين 66%)

 بسبب القيودغير ممكن الرعاية األخرى  أنواع عل تقديمق دور الحضانة أو جغالتسبب بإأنحاء المنطقة العربية، وغالبًا ما 

لصغار لألوالد ا المقدّمة رعايةالترتيبات  19الشكل . يستكشف )Women 2020 CARE 2020; UN(المفروضة 

، كان 19-أزمة كوفيد. قبل العلماء/العالمات حسب جنسوذلك ب، أهاليهممن قبل ( أعوام 5-0بين )الذين تتراوح أعمارهم 

. ذكر نّ /ألطفالهم رئيسيينكأحد مقدمي الرعاية ال نّ /أنفسهمعن يعرفون  العالماتمن % 44من العلماء و% 41 ىحوال

ما يؤكد عبء (، %11) العالماتكثر من من يقدمن الرعاية أ نّ ( ه%64) زوجاتهمالعلماء في كثير من األحيان أن 

شخص في كثير من األحيان على  عالماتال اعتمدت باإلضافة إلى ذلك، النساء.عاتق على  الُملقى الرعاية غير المتناسب

(. كانت ترتيبات %33األطفال ) روضة( أو %29الحضانة )بشكل خاص ، وهفي المنزل أو خارجآخر لالهتمام باألطفال 

 .19-أزمة كوفيدبسبب  للعرقلةعرضة بشكل خاص  العالمات
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 5-0ألطفال الصغار )الذين تتراوح أعمارهم بين الهتمام بال 19-ظهور أزمة كوفيد. ترتيبات الرعاية قبل 19الشكل   

 عالم/ةحسب جنس الباألطفال الصغار،  وأهاليمئوية(، النسبة ال( )أعوام

 

 : يمكن اختيار إجابات متعددة.ملحوظة

على  19-يدأثير كوفحول ت المصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 في المنطقة العربيةالعلماء/العالمات 

 

ات الرعاية لألطفال تباينات هائلة في كيفية تأثير التغييرات في ترتيب 19-إلقفال العام من جّراء أزمة كوفيد في خاللبرزت 

( أي %46)العلماء الذين لديهم أطفال صغار  نصفرب اما يقلم يشهد . (20)الشكل الصغار على العلماء الذكور واإلناث 

إلى أنفسهم. بالنسبة ببهم طفال حتّى يهتّموا ترتيبات رعاية األ بدّل( %29تغيير في ترتيبات رعاية األطفال وأقل من الثلث )

الربع ، ولم يشهد أقل من في أسرهنّ  الرئيسياتمقدمات الرعاية من ( %72) هنّ رب ثالثة أرباعاعالمات، أصبح ما يقال

 ( من العالمات أن أزواجهنّ %7. ذكرت نسبة صغيرة فقط )اسابقً  ألطفال المتّبعة( أي تغيير في ترتيبات رعاية ا22%)

 على العالمات. متفاوتبشكل طفال ترتيبات رعاية األعلى  19-أزمة كوفيدالمرتبطة ب العرقلةالرعاية. أثرت  واتول

اإلقفال العام  في خاللأعوام(  5-0ألطفال الصغار )الذين تتراوح أعمارهم بين ايبات رعاية التغييرات في ترت -20الشكل 

 )النسبة المئوية(، وأهالي األطفال الصغار، بحسب جنس العالم/ة 19-من جراء أزمة كوفيد

 

على  19-يدحول تأثير كوفالمصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان المجلس العربي للعلوم االجتماعية 

 في المنطقة العربيةالعلماء/العالمات 
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طفل واحد على األقل في % 96ًما(، كان لدى عا 18و 6رس )الذين تتراوح أعمارهم بين ااألطفال في المدأهالي من بين 

التعليم تغيّر ( عن %98المدرسة ) يأطفال ف نّ /تقريبًا الذين لديهم العالمات/. أبلغ جميع العلماء19-أزمة كوفيد المدرسة قبل

التحول إلى أشكال  أدّى(، %1ل عن الدراسة )نسبة صغيرة من األطفا توقّفت(. في حين 21الشكل ) 19-تفشي كوفيد منذ

 تدريس تبدأ اأنهب( من العالمات %74مسؤوليات العالمات. أفادت الغالبية ) زيادة أخرى من التدريس بشكل خاص إلى

( %53) لنصف الوقت العلماء الذكور دوًرا في التدريس أدّى(، بينما %84) اإللكترونيطفال، غالبًا بالتزامن مع التعليم األ

 ةتعليمي يةتلفزيونإلى مشاهدة برامج  األكثر شيوًعا اللجوءمن الوقت، إلى جانب % 63اإللكتروني  واعتمدوا على التدريس

 للعالمات(. %17مقابل  45%)

ا( )النسبة عامً  18و 6ألطفال األكبر سنًا )الذين تتراوح أعمارهم بين ل األهلرتيبات تعليم التغييرات في ت - 21الشكل 

 عالم/ةجنس البحسب  19-أزمة كوفيداألطفال األكبر سنًا الذين كانوا في المدرسة قبل  أهلالمئوية(، و

 

 : يمكن اختيار إجابات متعددة.ملحوظة

على  19-يدأثير كوفحول ت المصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 في المنطقة العربيةعلماء/العالمات ال

 

أدّى إغالق المدارس ودور الحضانة واإلقفال العام وفرض القيود على الحركة إلى إعادة توزيع الوقت الذي يخّصصه 

عاًما زيادة في ساعات تقديم  18-0( العلماء الذين لديهم أطفال بين %70العلماء/العالمات لتقديم الرعاية. شهدت غالبية )

 ىاإلغالق، شهد حوال في مرحلة(. 22الشكل ) 19-اإلغالق مقارنة بما كان الوضع عليه قبل أزمة كوفيد في فترةالرعاية 

ساعات تقديم الرعاية.  عدد أو أكثر في %25زيادة بنسبة  عالماتال من (%63) نثلثيالرب ا( العلماء وما يق%49نصف )

 قلياًل أو أكثر في حين أن ما يزيد  %25( زيادة بنسبة %35ثلث العلماء الذكور ) ى، شهد حوالاالستبيانفي وقت إجراء 

في  كنّ  19-ء قبل أزمة كوفيدألن النساوالرعاية. ملحوظة في ساعات  شهد زيادة( نظرائهم من اإلناث %55عن نصف )

أوجه إلى تفاقم  تأدّ  19-ثبت أّن أزمة كوفيدهذه البيانات تُ  (، فإنّ 19الشكل رعاية أكثر من الرجال )المقدمات  أغلبيتهّن من

نالت ساعات تقديم الرعاية لكال الجنسين،  إلى زيادة 19-في حين أدّت أزمة كوفيدضافة إلى ذلك، بين الجنسين. باإل التفاوت

 في تقديم الرعاية.من الساعات اإلضافية  اعددًا أكبر وأطول أمدً العالمات 
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 قبل أزمة ليهلوضع عاإلقفال العام والمقارنة حاليًا بما كان ا في خالل. التغييرات في ساعات تقديم الرعاية 22الشكل 

 حسب جنس الباحث/ةبعاًما،  18و 0)النسبة المئوية(، أهالي األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  19-كوفيد

 

على  19-يدأثير كوفحول ت المصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 المنطقة العربيةفي العلماء/العالمات 

 

المتعلقة ( %29حة أكبر المخاوف )(. شّكلت الص23الشكل وباء )الالمتعلقة ب نّ /ُسئل العلماء/العالمات عن أكبر مخاوفهم

(، %7االقتصادية ) أّما المسائلالمخاوف األخرى.  أكبر( من %10( والسفر )%20السالمة ) وكانت. 19-بوباء كوفيد

ال . فكانت مذكورة بنسب أقلّ ( %5) يةنتاجية البحثاإل(، وقضايا %6(، وتقديم الرعاية )%6-7واألمن الوظيفي أو المالي )

 .العالمات/العلماءتستحوذ على تفكير  ما زالت ةالصحيّ  المخاوف إالّ أنّ المنح الدراسية،  أوقفتقد  19-كوفيد زمةأشّك أن 

 

 )النسبة المئوية( 19-كبر المخاوف المتعلقة بوباء كوفيدأ -23الشكل 

 

على  19-يدللعلوم االجتماعية حول تأثير كوفالمصدر: العمليات الحسابية التي أجراها المؤلفون/ات بناًء على استبيان المجلس العربي 

 في المنطقة العربيةالعلماء/العالمات 
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 مناقشة واستنتاجات 4

 يبقىالذين تعطلت حياتهم المهنية،  العالمات/لعلماءإلى اخطًرا كبيًرا على الصحة والسالمة؛ حتى بالنسبة  19-يمثّل كوفيد

هذه  برزت. ومع ذلك، للوباء آثار اقتصادية واجتماعية هائلة. على تفكيرهم مستحوذًاالصحة والسالمة على  الخطر

منطقة واجهت عددًا من التحديات على مدار العقد الماضي، بدًءا إلى بالنسبة  تحّول لحظةفي في المنطقة العربية التحديات 

الوباء الضوء على التحديات ط المستمرة واألزمات االقتصادية. سلّ  هليّةإلى االضطرابات األوصواًل  ةالسياسي اتالتغيرب

 CARE 2020; UN) إلى التدريس اإللكتروني لت فجأةالتي تواجه أنظمة التعليم والتعليم العالي في المنطقة، والتي تحوّ 

Women 2020) .لمهنية. حقق هذا ّن امساراتهم/و نّ هم/ثوبحّن، وفي تدريسهم/ شهد العلماء/العالمات عرقلة شديدة

في الجامعات ومعاهد  ةواإلنسانيّ  يّةاالجتماعالعلوم  عالمات/زمات التي تلته على علماءواأل 19-كوفيدالتقرير في تأثير

 أعدّه المجلس العربي للعلوم االجتماعيّة.جديد  من خالل استبيان إلكترونيّ ، يةالعربفي المنطقة  البحوث

. كان البلدانوعبر مجموعة متنوعة من التخصصات والمؤسسات  المختلفةشدّد االستبيان على خبرات العلماء/العالمات 

غلب قد فذكور، من الالمجيبين/ات هم  معظم بشكل غير متناسب، وعلى الرغم من أنّ  العلماء/العالمات من الجيل الشاب

. )0202everding Assaad and Abdalla 2019; Si( آخرون بشكل متزايد، كما الحظ باحثون عليهم الطابع األنثوي

ساعات  ائلة فيه دةأطفال صغار زيااللواتي لديهّن تحديات جديدة، شهدت النساء  العالمات/العلماء جميع واجه في حين

ادت زطفالهم، أر اعمأالنظر عن  بغضّ ذلك يعمل الرجال لساعات أقل بشكل عام و في حينتقديم الرعاية أثناء الوباء. 

 نّ لديه يمات اللواتعمل العالعلى  ملحوظتغير أّي األكاديمي، ولم يطرأ  ساعات عملهنّ  لديهنّ  أطفال ال واتيالنساء الل

تناسب مشكل غير بساعات أقل بكثير. أصبحت النساء  نأطفال صغار فقد عمل نّ لديه اللواتيلمدرسة فقط، أما في اأطفال 

اعات سفي هائلة  ةزيادفواجهن دعمن تعليم األطفال في سن المدرسة، كما لصغار ا ألطفالهنّ  الرئيسيّاتمقدمات الرعاية 

 تقديم الرعاية بشكل عام.

 ببساطة فياسية الدر هموفصول بعضهممدارس  انتهاءعود ذلك إلى يربّما  –لتدريس لوقتًا أقل  العالمات/العلماء كّرس

الطالب  مأثرت على تعلّ  إذتحديًا هائالً، فعاليته والتدريس نوعية . شكلت للبحثالمزيد من الوقت خّصصوا ولكن  -الربيع 

ن أن خريف. في حيالالدراسي في فصل خالل البشكل أساسي  الُمدمج واإللكتروني التدريسل تحديًا في تمثّ  وبقيتأيًضا، 

 شاعتية. ي اإلنتاجفنخفاًضا اعانوا  العالمات/العلماء إاّل أنّ ، اإيجابيً  افي الظاهر جانبً لبحث يبدو المكّرس ل الوقت اإلضافي

بحوث إلى بعض ال في حين أمكن نقلالصعوبات في جمع البيانات.  باإلضافة إلىث، والبحإنجاز حاالت التأخير في 

نتقال إلى االلى عالقدرة  تعتمداث عبر اإلنترنت، ووشائعة حتى في البح نوعيةال ومشاكل، كان التقدم البطيء اإلنترنت

ة البحثيّ  م األعمالتقدّ  تراجع، بل إصدار المنشورات. انخفضت القدرة على االختصاصير على إلى حد كب اإلنترنت

 رالمسالى البحث عفي التدريس والتعلم و ا التراجعؤثر هذياختالف المجال. س اختالف ذلك بحسبالجارية، على الرغم من 

 .رةالبلدان الُمجاوالمعرفة في المنطقة العربية و وضعوأيًضا على  العالمات/جيل من العلماءل المهنيّ 

الملحة وتأثيرها على  19-مسألة كوفيدالعمل على  أبد علماء/العالماتأن نصف ال فيأحد التطورات اإليجابية يكمن 

العمل أو  اتتأجيل المؤتمرات وورش أكثر صعوبة وتمّ  الزميالت/مع الزمالء االقتصادات والمجتمعات. أصبح التعاون

فرًصا جديدة للوصول إلى المواد والمجالت والدورات  اإللكترونيّةالبيئة  أوجدت. ومع ذلك، عقدها إلكترونيًاإلغاؤها أو 
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لديه تاحة فقط لمن التدريبية والندوات عبر اإلنترنت التي ربما لم تكن متوفرة في السابق. ومع ذلك، كانت هذه الفرص مُ 

 أي حال في جميع أنحاء العالم.ب علًما أنّها غير متوفّرة، تظم ومضمونوالكهرباء بشكل منالوقت واإلنترنت 

ن تواجه في بلدا لمقيمين/اتإلى اما بالنسبة في المنطقة، ال سي علماء/العالماتللهائلة  تحديات 19-كوفيد لمثّ بشكل عام، يُ 

ن لتوفيق بياي يحاولن واتاللعالمات مثل ال، التي تواجه عدم التكافؤ في الفرص الفئاتخاصة بفائًضا من التحديات، و أصاًل 

لتطوّر، يواصل اد وزال غير مؤكيال لألزمة أن مسار الوباء واستجابة المنطقة  رغماألطفال الصغار. ب عملهّن واالهتمام

ائحة جهة الجأن تتسبب مواطويلة األمد، أو  والتبايناتتحفيز وإحداث تغييرات لمواجهة التحديات لهناك إمكانية ل

 الموجودة سابقًا.تفاقم عدم المساواة والمشاكل بالستجابة اإلقليمية او
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 شكر وتقدير 

تنفيذ  وال فترةط نّ /وآرائهم نّ /ورامي عفيش على دعمهموندى شيّا، ستناي شامي، مؤلفون/المؤلفات أن يشكروا ال يودّ 

 .الستبياناحول تصميم  سيفردينغ تها ماياالرؤى واالقتراحات التي قدم المؤلفات/ر المؤلفونيقدّ كما المشروع. 
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 ملحق: تصميم االستبيان والترجيح 5

 إطار عينة االستبيان 5.1

ا دات العليملة الشهامن ح يةالعربفي المنطقة  ةواإلنساني يةاالجتماعالعلوم  عالمات/إطار عينة االستبيان علماء استهدف

عة الدول جامفي  عضاءاأل لبلدانا مجموعةتعريف المنطقة العربية على أنها  . تمّ منها علىالشهادات األ)ماجستير( أو 

يا، موريتانويبيا، لولبنان، والكويت، واألردن، والعراق، ومصر، وجيبوتي، وجزر القمر، والبحرين، والعربية: الجزائر، 

واإلمارات  ،وتونس ،وسوريا ،السودانوالصومال، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وفلسطين، وعمان، والمغرب، و

م ربي للعلوجلس العالم بهماالعينات على قاعدتي بيانات رئيسيتين يحتفظ  اختيارواليمن. اعتمد إطار  ،العربية المتحدة

 :(Sieverding 2020)  االجتماعية

 ذه، انات ه: تتضمن قاعدة البيجهات االتصال وأصحاب/صاحبات المنح من المجلس العربي للعلوم االجتماعية

ي فيات المجلس، بما أنشطة أو فعالفي  للمشاركة األفراد الذين تقدموا بطلبات جميع، 2012عام الالتي أُنشئت في 

مؤتمرات، أو ال وأالدورات التدريبية،  وأمجموعات العمل،  وأالزماالت،  وأالمنح  وأالعضوية، طلبات ذلك 

 .فعالياتغيرها من ال

 الجتماعية االعربي للعلوم  المجلس: أنشأ يةالعربفي المنطقة العلوم االجتماعية واإلنسانية  ات/باحثو-درسو/اتم

ت امعاج)الاإلنسانية العلوم االجتماعية/ث وو/أو بح تعليم المنطقة العربية التي تشارك في عدة بيانات لمؤسساتقا

لى تاحة ع. البيانات مُ كما يعمل على تحديثها بانتظام (.ومراكز البحوث والجمعيات المهنية، إلخ

dataverse.theacss.org/dataverse/assm .يئة هأعضاء بقوائم عداد قوائم المؤسسات هذه إل استُخدمت

 .وذلك لدى توفّرها، هاالتدريس والموظفين في

جامعة  151الخاصة بـهيئة تدريس من المواقع الرسمية في  اعضوً  17074تفاصيل االتصال الخاصة بـ ُجمعت 

شبكة على أو جميعهم ية االجتماعية واإلنسانأعضاء هيئة التدريس في مجال العلوم عربية التي أدرجت بعض 

أو متعدّدة  ةمتداخل نيةالعلوم االجتماعية واإلنسابرامج للحصول على قائمة  1-أ الجدولاإلنترنت )انظر 

 ا)جامعيً  اعربي   بحوث مركز 48إلكترونية تابعة لـ عنوان بريد إلكتروني آخر من مواقع 1591 أُضيف(. التخصصات

المجلس العربي للعلوم من نظام إدارة منح عنوان بريد إلكتروني  3925كما أضيف وغير جامعي( وجمعيات مهنية. 

استبيان استهدف عنوان بريد إلكتروني. من  1064 فأُضيف، الخاصة بالمجلسمن القائمة البريدية أّما . االجتماعيّة

عنوان بريد  23932 أصل. من آخرعنوان بريد إلكتروني  278أضيف  المهنية، نّ مسيرتهم/في بداية  ات/باحثين

غير صالحة باستخدام خدمة التحقق  ةكترونيّ إلعناوين العناوين بحثًا عن في ، ودُقّق كّررةأُزيلت العناوين المُ  ،إلكتروني

. بيان سابقفي است المرتدّة أو المرفوضة اإللكتروني البريد عناوين من البريد اإللكتروني والتنظيف. تمت أيًضا إزالة

 عنوان بريد إلكتروني. 14254إلى  بياناالستأُرسل  في النهاية،

 إرسال االستبيان 5.2

باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية. وأُطلق مع إرسال الرسائل  SurveyMonkey موقع بُرمج االستبيان في

 أُرسلت. و2020 أيلول/سبتمبر 1عنوان بريد إلكتروني في  14254إلى  SurveyMonkeyاإللكترونيّة عبر موقع 
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وسائل التواصل االجتماعي  لىبيان عشر االست. نُ البريد ، إلى جميع مستلميسبتمبر/أيلول 28و 15ن للتذكير، في ارسالت

 أيلول/سبتمبر 2( باللغات الثالث في وتويتر، وفيسبوك ،اإللكترونيموقع لمجلس العربي للعلوم االجتماعيّة )الالتابعة ل

اختُتم االستبيان . أيلول/سبتمبر 30و 24و 14تذكير عبر وسائل التواصل االجتماعي في للثالث رسائل ونُشرت . 2020

 مساًء بتوقيت بيروت. 5الساعة عند  2020، األول/أكتوبرتشرين  1في 

 األهلية وإكمال االستبيان 5.3

 47. كان هناك سبقةالم يان الموافقةمتابعة لدى االطالع على بالمنهم  44ورفض  االستبيان. عنفردًا اإلجابة  1457بدأ 

ستبعاد هؤالء بكالوريوس )أو ما يعادلها(. تم ا على شهادة 76البكالوريوس و دونشهادة على  ات/حاصلين ة/مشارًكا

 211لم يعمل وبصورة مماثلة، . العالمات/علماءعلى ال 19-يركوفيدلتركيز على تأثإلى ا، نظًرا االستبيان إكمالاألفراد من 

 عناد آخرين أفر 103 لم يُجب. دوابالتالي استبعِ و بحوثفي أي جامعة )أو مؤسسة للتعليم العالي( أو معهد  اشخًصا آخرً 

 نّ /ليتهمبب عدم أهعلى األرجح بستوقفوا عن اإلجابة ، وبعدهث وما ولجامعة أو معهد البحل القسم المخّصص أي أسئلة من

كانوا يعملون أنّهم لحالي أو ا نّ /عملهم فردًا بلد 79 لم يذكر ما مجموعهالعينة.  من نّ /استبعادهم السؤال وتمّ هذا  عنإلجابة ل

 897النهاية  في بقيف، للمشاركة غير مؤهلين نّ /من العينة باعتبارهم نّ /، وبالتالي تم استبعادهمةالعربي منطقةرج الخا

 .مجيبة/مجيبًا

أسئلة االستبيان إّنما لم يرغبوا في إكماله باالنسحاب في أي وقت. من بين  عنلقد سمحنا لألفراد الذين بدأوا اإلجابة 

من الذي كان ( 19-أكبر المخاوف المتعلقة بوباء كوفيدالسؤال األخير ) عن 281جب لم يُ ، ات/المتبقين 897الـ ات/المجيبين

 616الـ ات/ا. من بين المجيبينمن دراستن نستبعدهاغير مكتملة و اإلجاباتنحن نعتبر هذه . المفترض أن يجيب عنه الجميع

العلوم ب المرتبطة المجاالت االجتماعية/اإلنسانية أوالعلوم  مجاالت من خارج شهادات نّ /منهم 89 نال، ات/الباقين

العلوم االجتماعية/اإلنسانية،  اختصاصاتالذي يحدد  1-لجدول أ انظر ا) االختصاصاتاالجتماعية/اإلنسانية متعددة 

المشاركة في استبيان عن  نّ /أنفسهمباختاروا  نّ /أنهمبما ومع ذلك،  االجتماعية/اإلنسانية(.العلوم غير واالختصاصات من 

من بشكل رئيسي  ات/في عينتنا. كان هؤالء المجيبون نّ /، فقد احتفظنا بهماإلنسانيّةو يّةاالجتماعالعلوم علماء 

واإلعالن )العدد  ،والتسويق ،دارةاألعمال اإلو ،واإلدارة ،(؛ األعمال22في: القانون )العدد =  شهاداتعلى  ات/الحاصلين

من  (؛ وغيرها6=  العدد(؛ الصحة )7=  العدد(؛ اللغات )12واالتصاالت )العدد =  ،واإلعالم ،(؛ الصحافة18= 

 (.24=  العددالمجاالت )

الجدول أ هذا االستبيان حائزون/ات شهادات في مجموعة متنوعة من مجاالت الدراسة المختلفة )انظر  عنإّن المجيبين/ات 

مجموعات ذات الصلة.  ضمنمالحظة  30مع أقل من  ةالمذكور(. من أجل إنجاز تحليلنا، قمنا بدمج مجاالت الدراسة 1-

 هذه الفئات هي العلوم اإلنسانية، والعلوم الطبيعية والشكلية، والعلوم التطبيقية، والعلوم االجتماعية األخرى.

، قانون، واللغويات/اللسانيات، ولغات، وصحافة/إعالم، والتاريخ، ودراسات ثقافيةفنون، وال، وعلم اآلثاراإلنسانيات تشمل: 

علوم الثروة السمكية وعلوم الغابات، وعلوم زراعية، . العلوم الطبييعية والرسمية تشمل: دراسات دينية، وفلسفة، واألدبو

هندسة العلوم التطبيقية تشمل: . رياضيات/إحصاء ، والجغرافيا، وعلوم بيئية، ولوجيةعلوم بيو، وطب بيطريووالمصايد، 

صحة )طب األسنان، الطب، ، والالمعالجةوالتصنيع، والهندسة، ، وإعالنوإدارة، وتسويق، وأعمال، و ،إدارة، ومعمارية

تشمل العلوم . علوم المكتبات  واألرشيف، وتصاالتتكنولوجيا المعلومات واال، والتمريض، الصيدلة، الصحة العامة، ...(

file://///server/Shared/Nada/Survey%20-%20Impact%20of%20COVID%20w%20Caroline/COVID-19%20Report_NOV2020/COVID-19%20Report_AR/Table%20A-1
file://///server/Shared/Nada/Survey%20-%20Impact%20of%20COVID%20w%20Caroline/COVID-19%20Report_NOV2020/COVID-19%20Report_AR/Table%20A-1
file://///server/Shared/Nada/Survey%20-%20Impact%20of%20COVID%20w%20Caroline/COVID-19%20Report_NOV2020/COVID-19%20Report_AR/Table%20A-1
file://///server/Shared/Nada/Survey%20-%20Impact%20of%20COVID%20w%20Caroline/COVID-19%20Report_NOV2020/COVID-19%20Report_AR/Table%20A-1


34   | 19-التحدّيات األكاديميّة في زمن كوفيد 

 

، دراسات إقليمية ودولية، ودراسات جندرية، ودراسات التنمية، وعلم السكان / دراسات سكانيةاالجتماعية األخرى: 

 .دراسات حضريةو

 

 تخّصصاتال.1-الجدول أ 

اإلنسانيةالعلوم االجتماعية و  
 األنثروبولوجيا

 علم اآلثار

قتصادعلم اال  

 تربية/تعليم

 الجغرافيا

  التاريخ

 اللغويات/اللسانيات

 األدب

 فلسفة

 علوم سياسية/عالقات دولية

 علم النفس

 دراسات دينية

جتماععلم اال  

Inter- or Multi-Disciplinary الحقول متعددة التخصصات 

 دراسات ثقافية

 علم السكان/دراسات سكانية

 دراسات التنمية

 دراسات جندرية

 دراسات إقليمية ودولية

 دراسات حضرية

اإلنسانيةو االجتماعيةصصات من غير العلوم خت  

 علوم زراعية، علوم الغابات، علوم الثروة السمكية والمصايد، طب بيطري

 هندسة معمارية

 فنون

 علوم بيولوجية

أعمال، تسويق، إدارة، إعالن ،إدارة  

 الهندسة، التصنيع، المعالجة

بيئيةعلوم   

  ...( صحة )طب األسنان، الطب، التمريض، الصيدلة، الصحة العامة،

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

 صحافة/ إعالم / تواصل

 لغات

 قانون

 علوم المكتبات  واألرشيف

 رياضيات/إحصاء

...( علوم فيزيائية )الكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا، علم الفلك،  

 الهوت

 

كد( لتعليم )إسللموحد المصدر: من إعداد المجلس العربي للعلوم االجتماعية بناًء على مجاالت التعليم الخاّصة بالتصنيف الدولي ا

(UNESCO Institute for Statistics 2014). 
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 والترجيحمعداّلت االستجابة  5.4

في  ةالعين وترجيح ،واإلجابات ،رسلةالمُ  االستبياناتالخاصة بنا من حيث  االستبيانتوزيع عينة  2-الجدول أيوضح 

-درسين/اتقاعدة بيانات المبالنسبة إلى الذين ينتمون إلى حسب البلد. بلد االستبيانات المرسلة هو بلد المؤسسة بالنهاية، 

 ذلك؛ نتعامل مع المجلس العربي للعلوم االجتماعيّةقاعدة بيانات  بالنسبة إلى الذين ينتمون إلى الجنسيةبلد هو و ات/الباحثين

من قاعدة بيانات  هيتعمل حاليًا نظًرا ألن الغالبية العظمى من إطار العينة  حيثعلى أنه مساوٍّ لسؤالنا عن البلد 

بلدان الذين كانوا يعملون خارج  نّ /هم للمشاركة ات/مؤهلينالغير  ،الجدول بحسب تعريف. الباحثين/ات-المدرسين/ات

الذين لم باإلضافة إلى الذين عملوا خارج بيئة أكاديمية،  وأ، ون الماجستيرشهادة دعلى  ات/حاصلينال وأ، ةالعربي منطقةال

 هذهبناًء على  نّ /الذين تّم استبعادهم(، أو نّ /عدم توفر مزيد من المعلومات حول أهليتهمإلى )نظًرا  نّ /يمنحونا موافقتهم

 الطريقةبللمشاركة  ات/المؤهلين المجيبين/اتعينة توزيع  ه يتمّ ن األسئلة ذكرت معايير األهلية(. نفترض أنّ إ إذاألسئلة )

البلدان المجهولة موزعة مثل البلدان المعروفة من نفترض أن عينة األفراد كما  العينة اإلجمالية.وفقها ع توزّ التي  نفسها

من دول غير ين هم األفراد الذ. تم استبعاد والمستوفية للشروطالكاملة  إجاباتناالبلدان في جميع  ذكرعند الترجيح؛ يتم 

 غير مؤهلين. جميعهمإّن إذ عربية من تحليالتنا 

 إنّ ك، مع ذل. %4ن لالستبيا( ومستوفية للشروطكاملة  إجاباتاالستبيانات التي أسفرت عن  %)العام كان معدل االستجابة 

ا من زًءا كبيرً ألن ج وذلك للمشاركة أقل من معدل االستجابة الحقيقي لألفراد المؤهلين في الواقع معدل االستجابة هذا هو

)التي ل مرتفع وهو معدّ في جزر القمر % 50ستجابة عبر البلدان، حيث بلغ األفراد كانوا غير مؤهلين. تفاوت معدل اال

ية لكة العربفي المم ل أحدهما(. بين البلدان األكبر، كانت معدالت االستجابة هي األدنىاكمإتّم ين فقط، تلقت استبيان 

كاملة، تم  إجابات قدّمتجميع البلدان التي إلى (. بالنسبة %11منهما( واألعلى في المغرب ) لكلّ  %2عودية وسوريا )الس

جابة عدل االستمعكس هو  الترجيحاألصلي لالستبيانات المرسلة؛ هذا  عالمبحيث تمثل الردود الكاملة الترجيح  إنشاء

 حاتترجيديها دية، لت االستجابة المنخفضة، مثل المملكة العربية السعو(. وبالتالي، فإن البلدان ذات معدالعددي )ككسر

ا أصغر نسبيً  اتترجيح(، في حين أن البلدان ذات معدالت االستجابة األعلى، مثل المغرب، لديها 53.118أكبر نسبيًا )

لى التغلب ع تعجز عن الترجيحات أنّ  إاّل في جميع التحليالت لتمثيل البلدان المختلفة بدقة.  ترجيحات(. تستخدم ال9.012)

و من خلفيات أ 19-إلى حدّ ما بكوفيدمتأثرون الإذا كان األفراد  من غير المعروففاالختيار غير الملحوظ؛  في تحيزال

 .االستطالع عنوخبرات مختلفة أجابوا 
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 د. توزيع عينة االستبيان ومعدل االستجابة والترجيح بحسب البل2-الجدول أ

الترجيح 

)عكس 

معدل 

 االستجابة(

معدل االستجابة 

 %العام )
االستبيانات 

التي أسفرت 

عن إجابات 

كاملة 

ومستوفية 

 للشروط( 

إجابات 

كاملة )من 

ضمن 

 المؤهلين(

ن/ات والمجيب

 ن/ات والمؤهل

ون/ات المجيب

غير 

 المؤهلين/ات 

االستبيانات 

 الُمرسلة

 

 الجزائر 3128 0 228 160 5 19.55

 ليبيا 184 0 12 8 4 23

 موريتانيا 14 0 7 4 29 3.5

 المغرب 730 1 128 81 11 9.012

 تونس 677 1 40 29 4 23.345

 المغرب العربي منطقة 4733 2 415 282 6  

n/a 50 1 1 0 2 جزر القمر 

2 n/a 0 0 0 0 جيبوتي 

 مصر 1877 0 80 56 3 33.518

 الصومال 12 0 2 1 8 12

 السودان 452 0 29 24 5 18.833

 لسودانا-مصر منطقة 2343 0 112 82 3  

 البحرين 24 0 3 3 13 8

 العراق 1184 1 85 58 5 20.414

 األردن 731 0 42 27 4 27.074

 الكويت 42 0 4 4 10 10.5

 لبنان 746 0 59 46 6 16.217

 ُعمان 9 0 2 1 11 9

 فلسطين 751 0 98 70 9 10.729

 قطر 238 0 9 6 3 39.667

 السعودية 903 0 36 17 2 53.118

 سوريا 92 0 3 2 2 46

25.1 4 10 14 0 251 
اإلمارات العربية 

 المتحدة

 اليمن 122 0 15 8 7 15.25

 المشرق العربي منطقة 5093 1 370 252 5  

n/a   
 

 غير عربي بلد 117 52  

n/a       505 1987 معروف غير 

 المجموع 14273 560 897 616 4  

 
مستوفية لكاملة والاجابات المصدر: بيانات عن االستبيانات المرسلة من إطار عينة المجلس العربي للعلوم االجتماعيّة. بيانات حول اإل

عدل االستجابة والترجيح من . احتساب م19-وغير المستوفية للشروط من استبيان المجلس العربي للعلوم االجتماعية حول تأثير كوفيد

 قبل المؤلفين.

 

 االستبيان 5.5

 :موضوعاتتناول االستبيان تسعة 

 مسبقة موافقة .1

 الحالي المؤسسي واالرتباط)المستوى، المجال، السنة، الدولة(  شهادةأعلى  .2
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ة، ماعيتالحالة االج ، اللغات،عند الوالدةجنسية ال)العمر، الجنس، بلد العمل، الجنسية، معلومات الديموغرافية ال .3

 األطفال من مختلف األعمار(

 الحالي )نوع المؤسسة، المسمى الوظيفي، مسؤوليات الوظيفة( المنصب .4

 حاليًا(و 19-قبل كوفيدالتدريس والبحث واإلدارة  مقّسمة علىساعات العمل ) .5

، التدريس إلكترونيًا، التدريس 19-منذ بدء تفشي كوفيد؛ تحديات التدريس 19-كوفيدالتدريس )التدريس قبل  .6

 (2020خريف لفصل الدراسي في ( لالتدريسوتيرة ، صيغة)الخطط، ال

-2018في ذلك المنشورات في  بما 19-كوفيد البحث والعمل الميداني )البحث والعمل الميداني/جمع البيانات قبل .7

حث بالجارية؛ البحثية ات والمنشورات واألعمال على البحث والعمل الميداني/جمع البيان 19-تأثير كوفيد؛ 2019

 (19-عن كوفيدجديد 

ات النشاطعلى  19-ر كوفيدثي؛ تأ19-كوفيد العمل أو المؤتمرات المخطط لها قبل اتر المهني )ورشالتطوّ  .8

 المهنية(

على رعاية  قفال العاماإل؛ تأثير 19-كوفيدة لألطفال قبل )ترتيبات التعليم والرعاي 19-وتأثير كوفيد العمل/الحياة .9

أكبر المخاوف ، حاليًا؛ قفال العامإل، أثناء ا19-كوفيدية قبل لتقديم الرعا المكرسةاألطفال وتعليمهم؛ الساعات 

 (19-المتعلقة بوباء كوفيد

                                                 
 

 


