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:ممخص

تعاااله هااذد الد ارسااة عمميااة الاادمه بااين التعماايم عاان بعااد سالتعماايم الح ااسر

 سذلا مان لا ل محاسلاة احتاراح نماسذج حاا م عماس هاذا اطسااس باالتطبي عماس،19-ظل أزمة كس ياد

الجامعة الج از رية

 حيااث يتناااسل هااذا النمااسذج جمياال الجسانااب المتعمدااة بالسسااا ل سالم اساد،مياادان العمااسم ا حتوااادية سالتجاريااة سعمااسم التساايير
.غير متسحعة مستدبمية

العممية التعميمية مل نظرة استش ار ية تحسبا ط ظرس

الفاعمة

ساطط ار

19-د؛ كس يد.م. تعميم؛ تكنسلسجيا؛ أزمة؛ نظام ل:الكممات المفتاحية
A2 ؛I23 : JEL تصنيف

Abstract:
This study addresses the incorporate process between remote education and the education based on
presence to resume the educational process at the Algerian University given the covid-19, via trying to
suggest a model based on this principle with application to the field of economic, commercial and
management sciences, As this model addresses all aspects related to the means, materials and
interested parties in the educational process with a forward-looking view of any unexpected future
circumstances
Keywords: education; technology; crisis; LMD system; Covid-19
JEL Classification Codes : I23; A2
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 .1مقدمة:

مل إو ح منيه التعميم الجامع

الج از ر من ل ل تبن نظام ل م د ،أوبحت معظم مناهه التعميم

الجامعة الج از رية تل ل لمتطمبات هذا النظام ،سمن بين تم

سعمسم التسيير ،هذا اطلير ل ل لعدة إو حات

المناهه ،منيه العمسم ا حتوادية سالتجارية

إطار نظام ل م د نفسه ،حيث تر إعداد مناهه العمسم

ا حتوادية سالتجارية سعمسم التسيير عند تبن نظام ل م د لمبادرة هي ة التدريس من ل ل تدديم عرسض تكسين
تلووات يدترحسنيا ،إال أن هذد اآللية لمدت بعض المشاكل كإلت

إلس ألرى ،مما يؤد

إلس الت

تدييم الكفاءات المتلرجة ،ربما حد ينجح طالب

جامعة معينة إال أنه يمكن أن يرسب

نفس التلوص

جامعة ألرى نظ ار لت

أن وعسبة معادلة المداييس إذا ما أراد طالب التيار تلوص متاح
المداييس الت

محتسى نفس التلوص من جامعة

جامعته اطومية تلتم

تحول عمييا

تلوص معين

المحتسى التعميم  ،كما

جامعة ألرى ،سهذا ناته عن أن

بشكل جسهر عن المداييس الت

درست من أجل

السوسل إلس التلوص المحدد

الجامعة الت يريد التسجه إلييا.

تسحيد مناهه التعميم بشكل عام

كل الجامعات الج از رية بجميل ميادينياس تلووات ،سمن بينيا ميدان العمسم

إن المشاكل السابدة سغيرها د عت س ازرة التعميم العال سالبحث العمم إلس تشكيل لجان متلووة من أجل

ا حتوادية سالتجارية سعمسم التسيير ،حيث يمس هذا التسحيد بشكل أساس مرحمة التعميم المشتر سمرحمة التفرع،
كما يمس مرحمة التلوص

حا مة التلووات المعتمدة سكذا محتسى مسادها التعميمية اطساسية.

إن التعديل الجديد الذ

باطساس بغية التكي
بالجامعة سه

التكي

ستتأثر بنظام التعميم.

أتس به نظام ليسانس ماستر دكتسراد لاوة

المناهه سالتلووات كان

مل بي ة سس العمل سا ستجابة لمتطمباتيا ،إال أنه أغفل جسانب ألرى
الوحية ساالجتماعية ساالحتوادية سحتس السياسية الت

مل الظرس

البي ة المحيطة

تمثل عسامل تؤثر

سمن ل ل ما سب يمكن طرح ا شكالية التالية:
ما هس التوسر المدترح لنمسذج التعميم المناسب

يستطيل التكي

مل جميل الظرس

ميدان العمسم ا حتوادية سالتجارية سعمسم التسيير الذ

المحيطة من أجل تكسين كفاءات حادرة عمس المساهمة

تحسين مجتمعيا؟

أهمية البحث:
-

المجتمل؛

يستمد البحث أهميته من الدسر اليام لمتعميم

-

تزايد اطزمات

-

ظيسر أزمة كس يد 19-الت تيدد استدرار التعميم

-

بي ة التعميم الج از رية؛
الج از ر؛

رسرة سجسد أسمسب لمتعامل مل اطزمات الغير متسحعة الت تساجه حطاع التعميم الجامع ؛
ممكن أن يساهم كس يد19-

زيادة التفاست

نظم التعميم

الج از ر سالدسل المتددمة ،مما يساهم

تسسيل الفجسة التعميميةن سبالتال زيادة حجم الفجسة ا حتوادية سا جتماعية بين الج از ر سالدسل المتددمة؛
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كس يد 19-س

الظرس

المماثمة لما له من أثر

اجتماع ساحتواد عمس الدسل سالمجتمعات.
أهداف البحث:
تسميط ال سء عمس إو ح منظسمة التعميم

-

الج از ر الت

إلس نظام

تحسلت من النظام الك سيك

(ليسانس ،ماستر ،دكتسراد)؛
عرض أهم ملاطر يرسس كس يد 19-عمس المجتمل؛

-

احتراح نمسذج يتكي

-

مل تداعيات كس يد 19-سالتداعيات المشابية عمس اطنظمة التعميمية.

منهجية الدراسة:
تعتمد هذد الدراسة عمس المنيه السوف

سالكمية سالجداسل ساطشكال الت تمكننا من السحس
نظام التعميم(ليسانس ،ماستر ،دكتسراد) ،با

عمس س ل أساسميب سبرامه التعميم سالتدريس الجامع

ا ة إلس دراسة ستحميل كل التفاع ت سالع حات اليامة

الدراسة من أجل احتراح بدا ل حد تساهم
سالظرس

التحميم

من ل ل عرض كا ة البيانات سالمعمسمات النسعية

المنظسمة التعميمية دالل الجامعة مل ظرس

تكيي

المشابية بالتطبي ميدان العمسم ا حتوادية سالتجارية سعمسم التسيير الذ

ظل
هذد

كس يد19-

له لوسوية تلتم

عن

الميادين اطلرى لمتعميم الجامع .

 .0نظام ليسانس -ماستر -دكتوراه( )LMDكنظام لمتعميم الجامعي في الجزائر
سجدت الج از ر ،كبدية البمدان ،نفسيا

ل ل م د ،كي

مساجية تحد

ر ته حركة عسلمة نظام التكسين الجامع  ،الذ

كانت ا ستجابة ليذا التحد ؟ هل تألذ بيذا النظام أم تبدس بعيدة عن هاته الحركية

المعسلمة؟ ،كان التجديد لتعميمنا حسادلال سمسكيات جديدة ستسسيل نطا الفرض سالتفتح عمس العالمية ه اطسباب
الر يسية التيار ل م د.
 0-0تعريف نظام ليسانس -ماستر -دكتوراه(:)LMD
هس نظام لمتعميم العال يرم إلس( :س ازرة التعميم العال سالبحث العمم الج از رية ،2011 ،وفحة )13
 -بناء الدراسة عمس ث ث( )03رتب

الشكل( :)40مراتب نظام ل م د
ليسانس



 6سداسيات

دكتوراه

هـاستر



دراسات

 4سداسيات
دراسات



6سداسيات
(دراسات سبحث)

المودر( :س ازرة التعميم العال سالبحث العمم الج از رية ،2011 ،وفحة )13
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 -محتسيات منظمة

ميادين تظم مسال محددة سمسال مفردة.

 تنظيم التكسين عمس أساس سداسيات سسحدات تعميم(سحدات تعميم حابمة لمترويد). 0-0مسالك التكوين في نظام ليسانس -ماستر -دكتوراه(:)LMD
 1-2-2أنواع مسالك التكوين:
يسجد نسعان من المسال  ،سهما المسم اطكاديم سالمسم المين  ،س البد أن يستندا إلس حاعدة مشتركة
مرحمة الميسانس ،سيلتم

ل ل السنة اطسلس من التكسين

يبينه بس سح ملطط التنظيم العام لمتعميم -ليسانس-
ا لت

بين الميسانس اطكاديم

المسمكان ابتداءا من السداس الثالث ،3سهذا ما

الشكل( )02أسفمه.

سالميسانس المين

يبدس

الشكل النيا

لكل من الرتبتين ،ك هما

يمكن التعبير عنه بملرسط بحيث:

 ملرسط الميسانس المين منجز ،سهس بذل يمكن التسجه إلس الحياة المينية. ملرسط الميسانس اطكاديم غير منجز ،الذ يفتح الطري نحس دراسات الماستر.الشكل( :)40مسالك التكوين في ل م د

المودر( :س ازرة التعميم العال سالبحث العمم الج از رية ،2011 ،وفحة )15

 2-2-2تنظيم مسالك التكوين في مرحمة الميسانس

بوفة عامة يت من التكسين طجل الحوسل عمس شيادة الميسانس ث ث  3مراحل كما ه مبينة الشكمين

 1س .2

الجدول( :)40تصميم التنظيم العام لمتكوين في الميسانس
السداس 1

السداس 2

مرحمة التكي

السداس 3

السداس 4

مرحمة تعمي المعار اطساسية المتعمدة بالتلوص الملتار

السداس 5

السداس 6

سا ندماج

مرحمة التلوص

الحياة الجامعية حساكتشا

ملتم

عرسض التكسين

المسم سالفرع الملتار

المودر( :س ازرة التعميم العال سالبحث العمم الج از رية ،2011 ،وفحة )16

38

مجمـة أبحاث إقتصادية معاصرة

ISSN 7623-2602

EISSN: 2716-8891

المجمد  ، 40العـــدد ،)0400( 40 :ص 49 -35

الجدول( :)40تصميم التنظيم العام لمتعميم في الميسانس
السداس 1

السداس 2

تعميم مشتر بين كل التلووات

السداس 3

السداس 4

تعميم مشتر ( %80س لاص  %20حسب التلوص)

السداس 5

السداس 6

تعميم لاص( %80سمشتر  %20حسب التلوص)

المودر( :س ازرة التعميم العال سالبحث العمم الج از رية ،2011 ،وفحة )16

 -3-0تنظيم التكوين في سداسيات:
السداس هس المدة الدسرية لمتعميم ،يحتس كل سداس عددا من اطسابيل ملووة لمتعميم سلمتدييم ،المعدل
المعدسل بين  14س  16أسبسع

السداس الساحد (Ministère de l'Enseignement Supérieur et de

) ،la Recherche Scientifique, 2011, p. 13الحجم الساع اطسبسع يسزع بين المحا رات ساطعمال
المسجية ساطعمال التطبيدية ساطعمال الشلوية اطلرى كما هس مس ح

الجدسل رحم(.)03

الجدول رقم( :)43تنظيم التعميم في شكل سداسيات
وحدات التعميم

محاضرة

أعمال

موجهة

أعمال

تطبيقية

أعمال
أخرى

المعامل األرصدة

نوع التقييم
متواصل امتحان

وحدات التعميم األساسية
المادة 1
المادة 2
إلخ
وحدات التعميم المنهجية
المادة 1
المادة 2
إلخ
وحدات التعميم اإلسكتشافية
المادة 1
المادة 2
إلخ
وحدات التعميم األفقية
المادة 1
المادة 2
إلخ
34
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المصدر(Ministre de L’enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique algérien, p. 16) :
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سيمكن تس يح أهم مستحدثات نظام ل م د

 وحدات التعميم :يت من التكسين

الجدسل رحم( )03من ل ل ما يم :

ل م د عمسما أربعة أونا

منسجمة( :المجنة البيداغسجية السطنية لميدان التكسين

من سحدات التعميم منسدة بوفة بيداغسجية

العمسم ا حتوادية سالتسيير سالعمسم التجارية ،ال

يسجد سنة النشر ،وفحة درة)13
 سحدات التعميم اطساسية :تت من المداييس ال رسرية.
 سحدات التعميم المنيجية :تت من المداييس المكممة لممساد اطساسية.
 سحدات التعميم ا ستكشا ية :تت من المداييس المساعدة كا ع م اآلل سالريا يات ،سالدانسن سعمم
ا جتماع... ،سغيرها.
 سحدات التعميم اط دية :مدياس المغة اطجنبية مث .
 األرصدة:
سحدة التعميم سالمادة أس المساد المكسنة ليا تددر عمس شكل أرودة ،الرويد يمثل عبسء من العمل(درسس،

تربوات ،مذكرة التلرج سعمل رد ) المطمسبة من الطالب حتس يبمغ أهدا

سحدة التعميم أس المادة.

يت من كل سداس  30رويدا ،حيث أن شيادة الميسانس تطاب  180رويد ،أما شيادة الماستر تطاب

 120رويد (س ازرة التعميم العال سالبحث العمم الج از رية ،2011 ،وفحة  ،)14كما أن من لوا ص اطرودة
أنيا تكتسب بمجرد النجاح
إ ا ة إلس ما سب

سحدة التعميم أس مادة ذات الع حة بيا.

إن الرويد له دسر

مساعدة الطالب عمس ا نتدال من مرحمة إلس مرحمة أعمس منيا

حال لم يتحول عمس المعدل العام السنس المناسب(أ  )20/10سذل كما يم ( :س ازرة التعميم العال سالبحث
العمم الج از رية ،2011 ،الوفحات )34 -32

 يسمح لمطالب با نتدال من السنة اطسلس إلس السنة الثانية ليسانس ،إذا تحول عمس ث ثين( )30رويدا عمساطحل منيا( )3/1عمس اطحل

سداس س()3/2

السداس اطلير؛

 يمكن السماح لمطالب با نتدال من السنة الثانية إلس السنة الثالثة ليسانس ،إذا تحول عمس تسعين()90رويدا عمس اطحل ساكتسب السحدات التعميمية اطساسية المطمسبة مسبدا لمساومة الدراسات
-

كل الحاالت ،ال يمكن لمطالب المسجل

التلوص؛

الميسانس البداء أكثر من لمس( )05سنسات ،بينما يمكن

السماح لمطالب الذ تحول عمس  120رويدا أس أكثر ،بإعادة التسجيل لسنة إ ا ية ،استثنا يا.
 .3التعميم الجامعي في ميدان العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير بعد تداعيات كوفيد01-
 0-3مدخل مبني عمى المخاطر حول فيروس كورونا(كوفيد)01-
حتس نستطيل تدييم الملاطر يجب أن يتم تحديد اللطر بشكل مناسب سبويغة مناسبة سمن ثم تحديد

العسامل الت يمكن من ل ليا تدييم اللطر ،هل اللطر هس سجسد الفيرسس بحد ذاته؟ أس حتس تونيل الفيرسس
40
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ملبريا؟ الأعتدد ذل  ،الفايرسسات مسجسدة سستبدس مسجسدة مدى الحياة ،سكذل

اطعمال الملبرية مستمرة

ستساعدنا عمس السحاية حسايجاد المداحات المناسبة لألمراض المسجسدة أس المتسحعة ،برأيينا اللطر هس " تطسر

الفايرسس بشكل ييدد حياة ا نسان" سسندسم بتدييم اللطر بالتطر لكل من عامل احتمالية الحدسث ،اطثر،
سسرعة االنتشار.

كس يد  :19-المرض المعد

الناجم عن يرسس كسرسنا الجديد المكتش

عام (The .2019

Australian Institute of Company Directors (AICD), Chartered Accountants Australia

)and New Zealand (CA ANZ) and CPA Australia., 2020, p. 6
يرسسات كسرسنا ه

ويمة يرسسات ساسعة االنتشار يعر

أنيا تسبب أم ار ا تتراسح من نزالت البرد

الشا عة إلس اطمراض اطشد حدة ،مثل مت زمة الشر اطسسط التنفسية سمت زمة االلتياب الر س الحاد السليم

" "SARSس يرسس كسرسنا المستجد " "Ncovهس س لة جديدة من الفيرسس لم يسب

اكتشا يا لدى البشر،

س يرسسات كسرسنا حيسانية المنشأ ،أ أنيا تنتدل بين الحيسانات سالبشر.

سحد لموت التحريات المفومة إلس أن يرسس كسرسنا المسبب لمرض " "MERSحد انتدل من حطط الزباد

إلس البشر سأن يرسس كسرسنا المسبب لمت زمة الشر اطسسط التنفسية "" SARSحد انتدل من ا بل إلس البشر.
اآلن.

سهنا عدة أنساع معرس ة من يرسسات كسرسنا تسر بين الحيسانات دسن أن تويب عدساها البشر حتس

أما يما يتعم

بفيرسسات ا نفمسن از السبا ية "جا حة" ،إن الملاطر العالمية ليست بالجديدة ،س دا لمركز

مكا حة اطمراض سالسحاية منيا ،انتشر سباء إنفمسن از " "H1N1المعرس

باسم ا نفمسن از ا سبانية

جميل أنحاء

ذل

السحت أويبسا

العالم بين عام 1918س1919م ،سيددر أن  500مميسن شلص أس ثمث سكان العالم
بيذا الفيرسس.

أما عن ظيسرد ف

أسالر العام  ،2019تم تحديد مجمسعة من الحاالت الت

االلتياب الر س لسبب غير معرس
س

مدينة سسهان عاومة مداطعة هسب الوينية.

 31ديسمبر  ،2019حذرت الوين منظمة الوحة العالمية( )WHOمن هذا الفيرسس الجديد ،حيث

أدلت منظمة الوحة العالمية بأسل بيان عن "كس يد"19-
الوينية أبمغتيم

 20جانف

 ،2020سأعمنت يه أن الحكسمة

 31ديسمبر  2019بسجسد  44إوابة) ، (Partner, 2020, p. 1لتعمن بعدها لجنة

الطسارئ لمسا ح الوحية الدسلية التابعة لمنظمة الوحة العالمية ستحديدا
تفش

ظيرت عمييا أعراض

هذا الفيرسس أوبح

تشليص المزيد من الحاالت

 30جانف

من العام  2020بأن

من حالة "طسارئ الوحة العامة ذات االهتمام الدسل " ،سمنذ ذل

الحين ،تم

دسل ألرى من العالم ،سحد اعتبرت منظمة الوحة العالمية يرسس كسرسنا سباء

 11يفر  2020بعد إدراكيا لسرعة انتشارد سم اعفات العدسى السريعة ،سالتأثير المتسحل عمس وحة

ا نسان سالمجتمعات ساالحتواد(.محمد محمسد س إبراهيم حسين ،2020 ،وفحة )3
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سحدر عدد الس يات بما ال يدل عن 50مميسن

ش

يه إن سرعة االنتشار

إلس مستسى غير مسبس

جميل أنحاء العالم ،س يما يتعم بسرعة االنتشار ،مما ال

حالة كس يد19 -كانت سريعة جدا حيث ظير السباء

تاريخ البشرية.

سالحتساء التيديدات المتزايدة النابعة من انتشارد ،ينبغ

العدسى سلفض حويمة الس يات ،سينبغ

لمجميل

ملتم

التفكير باآللرين ،السيما اطكثر

زمن سومت يه العسلمة
العمل معا لمحد من انتدال

عفا ،سالعمل لحمايتيم(.اطمم

المتحدة .المجنة االحتوادية ساالجتماعية لغرب آسيا( ،2020 ،)ESCWAوفحة )1
يرسس كسرسنا ال يعر

دد أثر بشدة عمس حياة جميل الناس ،من جميل اللمفيات االجتماعية

حدسدا،

ساالحتوادية ،سعمس سبل عيشيم ،تم حالة طار ة إحميمية تستدع استجابة إحميمية طار ة ،استجابة ال ترم إلس
المنطدة ،بل إلس إنداذ آال

إنداذ البمدان أس الوناعات أس المؤسسات المالية

اطرساح،سأ

مبادرة إنداذية

لمد اء عمس هذا السباء يجب أن تتمحسر حسل ر اد الناس ست امن أركان المجتمل ،سأن تمكن الحكسمات من

معاسدة العمل من أجل إحامة عالم آمن سعادل سمزدهر ال ييمل أحدا.
ل وة الدسل المين

المتعم

بتدييم الملاطر ،س

حال اعتبار سجسد الفايرسس هس اللطر نرى أن

احتمالية حدسثه تكاد تكسن مؤكدة سأثرها يتراسح بين ال "ال أثر" سالكارث .

أما يما يتعم باللطر المتعم بتطسر الفايرسس ليشكل جا حة ،نجد بأن االحتمالية تكسن بعيدة أس غير

متسحعة سأثرها ب أدنس ش كارث .

هذا التدييم مشابه تماما لما يعر بالبجعة السسداء أس الملاطر الت ال يمكن توسرها ،حيث تم تعري

الملاطر بأنيا "اطحداث أس الحاالت الت
اطحداث

تأت

تم

جأة سبشكل غير متسحل سليا أثر كارث " ،سيشار إلس هذد

من لريطة الملاطر بالجزء العمس من جية اليسار كما هس مس ح بالشكل رحم.3
الشكل رقم :3مصفوفة المخاطر

المودر( :البياي ة ،2020 ،وفحة )8

تسسنام

من اطمثمة عمس تم

الملاطر ما حدث من تعطل تام لمددرات التكنسلسجية أثناء اعتداء 11من سبتمبر،

اليابان ،إعوار كاترينا

الساليات المتحدة ،سالتسح

سبالتأكيد ما حدث هذا العام مل كس يد.19
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 0-3نموذج مقترح لمتعميم الجامعي في ميدان العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير تماشيا مع تداعيات
كوفيد01-

أظيرت أزمة كس يد 19-بعض الندا ص سالتألرات

من التجارب السابدة
سا حتواد

المجتمع

إدارة اطزمات الت

سالسياس

المفرسض ا ستفادة منيا

ي

مناهه سأساليب التعميم الجامع سذل لعدم ا ستفادة

مرت بيا الجامعة الج از رية ،الجامعة الج از رية جزء من النسيه

تتأثر ستؤثر يه ،لذا عر ت الجامعة الج از رية عدة ا طرابات كان من

س ل استراتيجبات لمتعامل مل تم

ا

طرابات ستكسن أساس لمتعامل مل أ

أزمات مستدبمية سالتدميل من آثارها عمس سيرسرة التعميم الذ يعتبر أهم دسر لمجامعة نحس المجتمل ،سلكن مل أزمة

كس يد 19-أوبح س ل استراتيجية لمتعامل معيا
سطسل مدتيا،

هذا السيا سس

من أسليات الس ازرة السوية سذل

نظ ار لحدة اطزمة الحالية
شكل نمسذج

ندترح سجة نظرنا حسل ا ستراتيجيات الممكنة الت تم بمسرتيا

مدترح يتناسل باللوسص ميدان العمسم ا حتوادية سالتجارية سعمسم التسيير.
 0-0-3التخمي عن اإلزدواجية في مضمون المناهج التعميمية:
تت من بعض المناهه

ميدان العمسم ا حتوادية سالتجارية سعمسم التسيير بعض المداييس ليا نفس

الم مسن تدريبا حتس حسان التمفت
سالتسجيات سالموطمحات المتداسلة ،مومح تدحي

بعض اطحيان ،سهذا ا لت

المسميات

يجعل سا ع المناهه يرسن أن مدياس التدحي يلتم

مث

يستلدم

نابل من الت

الترجمات

الج از ر بمعنس مراجعة أس تأكيد ،سهذا ما

عن مدياس المراجعة سيلتم

عن مدياس التأكيد ،كما أن

بعض المداييس تسمس بم مسنيا مث مدياس معايير التدحي المبرمه لمسنة اطسلس ماستر تدحي سمراحبة التسيير
شعبة العمسم المالية سالمحاسبة هس عبارة عن جزء من م مسن مدياس التدحي

لنفس المستسى سالتلوص السابدين س

نفس السداس  ،سبالتال سس

لن ي ي

المحاسب

سالمال

المبرمه

أ من المدياسين السابدين أ

إ ا ة معر ية لمطالب سربما أحد المدياسين السابدين ألذ مكان مدياس آلر كان من المفرسض أن يتم إدارجه

التلوص المذكسر سابدا ،لذا كلطسة استباحية

ظل ظرس

كس يد 19-يستحسن أن يمتحن الطالب

أحد

المدياسين دط ،أما عمس المدى الطسيل يجب تنديح المناهه سحذ المداييس المتاشبية حساح ليا بمداييس ألرى
تستجيب لمبي ة الت نعيش ييا ستمكن الطالب من التعامل مل إدارة اطزمات سالملاطر.
 0-0-3تدعيم المناهج التعميمية بمقاييس مستجدة:
يتف

الجميل عمس أن البي ة الحالية تتميز بعدم ا ستدرار نتيجة اطزمات المتكررة الت

لآللر ،التعامل مل هذد البي ة يتطمب كفاءات حادرة عمس إدارة اطزمات سالملاطر.
تلتم

تنشأ من الحين

سكما هس معمسم إن إدارة الملاطر تحدد اطحداث المستدبمية ستدييم مدى أثرها عمس تحدي اطهدا  ،سه
عن إدارة اطزمات الت

تتعامل مل اطحداث

حال حدسثيا ستحاسل السيطرة عمييا ساالستفادة حدر

المستطاع من الفرص ا يجابية الت تحمميا تم اطحداث ،حيث سجسد استراتيجية اعمة دارة اطزمات ساستم اررية
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اطعمال أحد ا جراءات الرحابية المتلذة نتيجة التدييم الوحيح دارة الملاطر( .البياي ة ،2020 ،وفحة ،7
)8

ميدان العمسم ا حتوادية سالتجارية سعمسم التسيير يت من مداييس يتطر

لذا نجد أن بعض المناهه

جزء منيا إلس إدارة بعض الملاطر المحددة مثل الملاطر المالية الت

سالتحميل المال مث  ،إال أن ما ذكر سابدا ال يكف

تعتبر جزء من منياج مدياس التسيير

ظل زيادة الملاطر المحيطة بالبي ة الحالية سالت أغمبيا

ترتبط بأزمات غير إحتوادية مثل أزمة كس يد ،19-لذا يجب تدعيم جميل المناهه بدسن استثناء
ا حتوادية سالتجارية سعمسم التسيير بمداييس تتناسل إدارة الملاطر ساطزمات بشكل عام بما

الوحية سالملاطر الغير متسحعة.

ميدان العمسم

ذل

الملاطر

 3-0-3ترقية بعض المقاييس إلى مواد أساسية:
جرت العادة عمس برمجة المداييس المتعمدة با ع م اآلل

أساسية

ستكنسلسجيا المعمسمات

من المداييس غير

ميدان العمسم ا حتوادية سالتجارية سعمسم التسيير ،سهذا ما يجعل الطالب ال يركز عمس اكتساب

المعار سالتطبيدات المتعمدة بتكنسلسجيا المعمسمات ،مما يجعمه يمدس وعسبة
حالة ما تم تبنييا

التعميم

الوعبة مثل الظرس

ظل الظرس

التعامل مل تكنسلسجيا المعمسمات

المتعمدة بكس يد 19-سالت

تتطمب

التحويل العمم حسانجاز البحسث سالساجبات عن بعد باستلدام اطنترنت ،لذا اطزمة الحالية لكس يد 19-عبارة عن
المستدبل ،سه بي ة ممي ة باطزمات الغير متسحعة سالت تتطمب
مؤشر سا ح لمبي ة الت سس تكتن التعميم
غالب اطحيان العمل سالتعميم عن بعد باستلدام تكنسلسجيا المعمسمات ،ما يجعل هذد اطليرة من أساسيات

الحياة لمطالب سساء أثناء مسارد الدراس

أس عند التلرج سا لتحا بسس العمل ،ترحية مدياس ا ع م اآلل

ميدان العمسم ا حتوادية سالتجارية سعمسم التسيير

من المساد اطساسية أوبح

رسرة ممحة سيجب ألذها بعين

ا عتبار.

 0-0-3تدعيم مضمون بعض المقاييس وتكييفها مع البيئة الحالية لكوفيد01-
تت من بعض المداييس

ميدان العمسم ا حتوادية سالتجارية سعمسم التسيير

الملاطر المحددة مثل الملاطر المالية سالتشغيمية سكذل تسظي

تكنسلسجيا المعمسمات مثل المراجعة ا لكترسنية

سأسمسب المراجعة بالعينة سكذا نظم المعمسمات ا لكترسنية سالتسسي
النظر إلس جعل الجسانب السابدة

م مسنيا إدارة بعض

سالتجارة ا لكترسنية...إلخ ،لذا يجب لفت

من أسلسيات استكمال البرنامه اللاص بالمدياس المعين سمن أسليات التدييم

اللاص بذل المدياس بحيث تدرج جزء من أس مة ا متحانات سالمراحبة المستمرة لمطالب حسل الجسانب المذكسرة
سابدا ،عمس سبيل المثال

رسرة أن يت من مدياس نظام المعمسمات المحاسب الجسانب التالية سساء عمس شكل

درسس أس ساجبات( :حادر  ،2020 ،وفحة )113

 مفيسم سأهميته نظام المعمسمات المحاسب ا لكترسن ؛
 عناور نظام المعمسمات المحاسب ا لكترسن سلوا وه؛
 لوا ص المعالجة ا لكترسنية ساليدسية لمبيانات؛
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 أنظمة المعمسمات المحاسبية اليدسية سا لكترسنية
 آثار استلدام الحاسسب عمس نظام المعمسمات المحاسب ؛
 أثر اسلدام نظم الحاسبات اآللية عمس مدسمات نظم المعمسمات المحاسبية؛
 أثر اسلدام نظم الحاسبات اآللية عمس توميم نظم المعمسمات المحاسبية؛
 تدحي نظم المعمسمات المحاسبية ا لكترسنية؛
 أثر كس يد 19-عمس نظم المعمسمات المحاسبية.
كما يدترح أن يشمل منيه المحاسبة العناور التالية:
 مواادر عادم التأكاد سا وااح عنياا ا الدسا ام المالياة

ظل كس يد19-؛

 أثر كس يد 19-عمس حياس انلفاض حيمة اطوسل؛
 تدييم استم اررية المؤسسة

كس يد19 -؛

ظل ظرس

 التعدي ت عمس معايير المحاسبة الدسلية سالمحمية استجابة لتداعيات كس يد19-؛
 إعداد الدسا م المالية المرحمية
 المؤسنات سالملووات

ظل كس يد19-؛
ظل كس يد19-؛

 أثر كس يد 19-عمس اطحداث ال حدة؛
 أثر كس يد 19-عمس التدديرات المحاسبية؛
 أثر كس يد 19-عمس المبادئ سالفرسض المحاسبية؛
 آثار كس يد 19-عمس مينة المحاسبين؛
 دسر المحاسب

ظل تفش كس يد19-؛

 5-0-3ضرورة المزج بين التعميم الحضوري والتعميم عن بعد(اإللكتروني)
يعر

التعميم ا لكترسن

بأنه منظسمة تفاعمية ترتبط بالعممية التعميمية التعممية ،ستدسم هذد المنظسمة

باالعتماد عمس سجسد بي ة إلكترسنية رحمية تعرض لمطالب المدررات ساطنشطة بساسطة الشبكات ا لكترسنية

ساطجيزة الذكية( .شليدم ،عساد ،لميمة ،العمد ،س شديد ،2020 ،وفحة )368
يعتبر المزج بين بين التعميم الح سر سالتعميم عن بعد اطسمسب اطمثل

حيث يلوص التعميم الح سر لمجسانب الت ليس ليا أ
الطا لب ساطستاذ سا دارة

ظل البي ة الحالية سالمستدبمية،

بديل عن بعد ،مما يستمزم إنجازها ح سر كل من

المؤسسة التعميمية أس المدرج أس الدسم عمس سبيل إجراء ا متحانات سمناحشة

أطرسحات الدكتسراة حساجراء المداسالت ،إال أن تكنسلسجيا المعمسمات بما ييا اطنترنت حد تمكن من ا ستغناء عن
كثير من الجسانب العممية ،عمس سبيل المثال إنجاز البحسث حسارساليا لمتدييم عن بعد ،س ل
التعميم الح سر
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الدرسس عمس اللط ،طرح اطس مة سا جابة عمييا عمس اللط ،تمكين الطالب ساطستاذ سا دارة من التساول دسن
سجسد محددات زمنية أس مكانية.

سبالفعل تم تبن هذا اطسمسب

لممراجعة سا متحانات

الجامعة الج از رية أثناء أزمة كس يد 19-حيث لوص التعميم الح سر

المساد اطساسية ،بينما لوص التعميم عن بعد لس ل الدرسس عمس اللط ،حساجراء

التدييم لممساد غير اطساسية سمذكرات التلرج الغير ممزمة بالمناحشة ،إ ا ة إلس تمد

با متحانات ستمد الرد عمييا.

سمن السسا ل المستلدمة

الطعسن اللاوة

التعميم عن بعد اطر يات التعميمية اللاوة بكل جامعة أس معيد ،ا يماي ت
الندال...إلخ.

المينية .مساحل التساول ا جتماع سنطبيدات اليات

كما يتسحل أن يستمر هذا اطسمسب تحسبا ط

أزمة كس يد.19-

مستدبمية غير متسحعة بعد الدرسس المستفادة من

ظرس

 6-0-3استخدام األساليب والوسائل التكنولوجية في التعميم:
إن استلدام تكنسلسجيا المعمسمات
حاعات التدريس أوبحت

مث

الظرس

التعميم ال يدتور دط عمس اطنترنت ،استلدام أجيزة عرض البيانات

رسرة ممحة حيث تمكننا من إلتوار السحت إلس أكثر من النو

الت تتطمب تدميص الحجم الساع لمتعميم الح سر مثل ظرس

سلاوة

كس يد 19-أس ربما

ظرس

ألرى مستدبمية غير متسحعة تستمزم ذل  ،حيث تمكن تم التكنسلسجيا من ا عداد المسب لمدرسس سالمحا رات

سعر يا سهذا ما يلتور السحت
الت تستغر سحتا طسي

كتابة الدرسس أثناء المحا رة أس اطعمال المسجية لاوة اطشكال سالجداسل

نجازها عمس الوبسرة العادية سالت ربما ال تكف مساحتيا المحدسدة نجاز ذل  ،كما
أسرع سحت ممكن عكس الوبسرة العادية الت

تمكننا أجيزة عرض البيانات من استرجاع البيانات

ي طر

اطستاذ أس المحا ر إلس مسح محتساها لك يتمكن من كتابة المحتسى سبالتال امكانية إسترجاع البيانات غير

متاحة من ل ليا.

كما يدعم استلدام التكنسلسجيا

العمم

التدريس عمس سبيل المثال عن أجيزة عرض البيانات ،عممية التحويل

سساء من حيث الكم سالنسع ،من ل ل تم

التكنسسلجيا يتمكن الطالب من الحوسل عمس حجم من

المعار مساسية لتم الت كان يتمداها أثناء التعميم العاد
بعض السسا ط التعميمية غير المتاحة

س

سحت أحور ،كما أن التكنسلسجيا تدعم استلدام

اطساليب التدميدية مثل عرض الوسر ساطشكال المعددة الت تت من

شرسحات معمدة سالفيديسهات التس يحية..إلخ ،حيث تشير الدراسات العممية أن استلدام السسا ط التعميمية مثل
الوسر سالفيديسهات أكثر ا دة حد تول إلس
كما تساعد التكنسلسجيا

باستلدام جياز عرض البيانات أ

ع

اطساليب التدميدية الت تعتمد عمس الكتابة اليدسية دط.

تمكين الطالب من عرض ساجباته

أحل سحت ممكن سبطريدة عمس سبيل مثال

ل من الطريدة التدميدية مما تساعدد عمس الحوسل عمس تدييم أحسن.

تجييز المؤسسات التعميمية سالجامعية بالسسا ل التكنسلسجية يعتبر

رسرة ممحة

السحت الراهن س

اطسحات المستدمبية لما يت منه من سا د تم ذكرها سابدا إ ا ة إلس امكانية التلم عن بعض السسا ل التدميدية
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 .0خاتمة:

لم يعر

المجتمل بما

العالم

الظرس

الوحية الوعبة بسبب كس يد-

العور الحديث أزمة وحية مثل كس يد 19-بيذا الحجم من التأثير عمس كل نساح

مجال التعميم ،حيث أدت هذد اطزمة إلس تسح

ذل

طغمب نساح

النشاط ا جتماع

سا حتواد  ،سما زاد من حدة أثر أزمة كس يد 19-طسل مدة التأثير الت حاربت السنة كاممة إلس حد اآلن ،كما ال
يسجد إلس حد اآلن

ترة محددة ند اءها ،سنظ ار طن العممية التعميمية تعتبر عممية تعتمد عمس ا ستم اررية،

المعار الت يكتسبيا الطالب

مرحمة معينة تعتبر ركيزة أساسية كتساب س يم المعار

المرحمة المدبمة،

لذا سجب عمس الطالب أن يبدس محا ظا عمس المعار الت اكتسبيا طسال مرحمة اطزمة الحالية لكس يد 19-سهذا

يعتبر ت حد
سالمعار

بالنسبة لمجيات المسؤسلة عن التعميم

العالم بما ييا الج از ر حتس ال يتأثر التحويل العمم

المكتسبة لمطالب رغم ا ندطاع سالتذبذب الطسيل

عممية التعميم الح سر

ظل أزمة كس يد-

.19
حيث يسجد اتفا عن أ رار ا ندطاع عن الدراسة لمدة طسيمة ،اعتمدت عدة دسل بما ييا الج از ر عمس

عدة برستسكسالت ستمرار العممية التعميمية

كبديل مبد

لمتعميم الح سر سذل

الجامعة الج از رية سذل من ل ل اعتماد أسمسب التعميم عن بعد

تجنبا نتشار العدسى بين الطمبة ،إال أن ا تدار الجامعة الج از رية لتجربة

التعميم عن بعد من حبل عكس الدسل المتددمة نظ ار

تدارها لمنظرة ا ستش ار ية لعممية التعميم ،جعميا تفكر

بديل آلر أال سهس دمه التعميم الح سر مل التعميم عن بعد سهس الحل اطمثل من سجية نظرنا سالذ

ظرس

اطزمة الحالية لكس يد 19-من جية ساالمكانيات المحدسدة لعممية التعميم عن بعد الت تعتبر تجربة تية

الجامعة الج از رية ،حيث مكنتنا هذد الدراسة من تطبي هذا المنيه الذ

الح سر
-

يتماشس

يمزج بين التعميم عن بعد سالتعميم

ميدان العمسم ا حتوادية سالتجارية سعمسم التسيير باللرسج بمجمسعة من النتا ه التالية:

رسرة سجسد تدييم دسر طسمسب التعميم عن بعد ،حيث تمكننا أغمب اطر يات سالمساحل المستلدمة
عمس اطنترنت

التعميم عن بعد من رود مؤشرات عن التجاسب مل التعميم عن بعد ،لذا يجب

استغ ليا من ل ل الرود سالتحميل لممساعدة

إتلاذ ح اررات حسل تحسين منظسمة التعميم عن بعد

باستمرار؛
 إن منظسمة التعميم عن بعد ليس منظسمة منعزلة عن المجتمل تحسينيا يتطمب تحسين الظرسا جتماعية لممجتمل ككل ،عمس غرار تمكين جميل أ راد المجتمل من السوسل إلس لدمات اطنترنت
بالتكمفة سالجسدة المناسبة؛
47

قادري عبد القادر

-

ضرورة تكييف برامج وأساليب التعليم على ضوء التجارب المستفادة من أزمة كوفيد91-

التيار أسمسب التعميم المناسب سالعمل

رسرة ت ا ر جيسد كل من ا دارة سهي ة التدريس سالطمبة

عمس تطبيده؛
 يجب أن يكسن التعميم عن بعد ثدا ة راسلة لدى الطالب سهي ة التدريس سا دارة كأسمسب تعميم معتمدسمفيد سهذا ال يتأتس إال من ل ل إبراز سا دها لكل من اطط ار
 -إن نجاح التعميم عن بعد من عدمه

السابدة؛

ظل أزمة كس يد 19-هس نتاج الممارسات الحالية سالما ية،

المؤسسات التعميمية الت اعتمدت هذا اطسمسب بشكل استباح يتسحل أن تلطسا لطسات هامة

هذا

المجال؛
-

رسرة اعتماد أسمسب التحفيز من أجل تفعيل عممية التعميم عن بعد ،حيث اعتمدنا مث عمس إ ا ة
نو

ندطة لكل مرجل إلكترسن يستلدم

ستلدام اطنترنت
-

إنجاز بحسث الطمبة

حدسد لمسة مراجل كحا ز لمطمبة

البحث العمم سا عتماد عمس المراجل سالمداالت المتاحة عمييا؛

رسرة ل سع مناهه التعميم

ميدان العمسم الإلحتوادية سالتجارية سعمسم التسيير لمتحديث المستمر

لمساكبة المتغيرات البي ية المحيطة.
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