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اآلحار انرتبىية واننفسية ألزمة انكىرونا وعالقتها بنىاتج انتعهم ندي طهبة 
 جامعة زاخى

 إعجاد الباحثان:
 الجكتهر: دمحم سعيج دمحم

 األستاذ السداعج في كمية التخبية األساس بجامعة دىؾك
07504545592 

drmizori06@mail.com 
 ابؾزيج فاضل اراس: الجكتؾر

 زاخؾ بجامعة التخبية كمية في السجرس
07509388290 

Aras.z.1986@gmail.com 
 ملخص البحث:

التعمؼ  الكؾرونا وعالقتيا بشؾاتجزمة أل ىجف البحث الحالي الى التعخف عمى اآلثار التخبؾية والشفدية    
بضؽ متؾسط درجات  إحرائيا  وتحجيج الفخوق الجالة  ججانية لجػ طمبة جامعة زاخؾ,السعخفية والسيارية والؾ 

العضشة عمى مكياس اآلثار التخبؾية والشفدية لمكؾرونا, وعمى مكياس نؾاتج التعمؼ وفقا  لستغضخؼ الجشذ 
 والتخرص.

ىسا و : تؼ إعجادىسا مؽ قبل الباحثضؽ ج الؾصفي التحمضمي, مدتخجمضؽ مكياسضؽاتبع الباحثان السشي   
 زمة الكؾرونا, ومكياس نؾاتج التعمؼ.ثار التخبؾية والشفدية ألمكياس اآل

 ( طالب وطالبة.240بق السكياسضؽ عمى عضشة مكؾنة مؽ طمبة جامعة زاخؾ مكؾنة مؽ )وطُ    
 :وتؾصل الباحثان الى نتائج عجة مؽ أىسيا

تؾجج عالقة ارتباطية عكدية سمبية قؾية بضؽ اآلثار التخبؾية والشفدية ألزمة الكؾرونا ونؾاتج التعمؼ  -
 السعخفية والسيارية والؾججانية لجػ أفخاد عضشة البحث.

 أفخاد عضشة البحث. والشفدي لجػوجؾد آثار سمبية كثضخة وقؾية ألزمة الكؾرونا عمى الجانب التخبؾؼ  -
داللة إحرائية بضؽ متؾسط درجات عضشة البحث عمى مكياس آثار أزمة الكؾرونا وفقا  ال يؾجج فخق ذو  -

 لستغضخ الجشذ.
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يؾجج فخق ذو داللة إحرائية بضؽ متؾسط درجات عضشة البحث عمى مكياس آثار أزمة الكؾرونا  -
 .الشغخؼ ومكياس نؾاتج التعمؼ وفقا  لستغضخ التخرص ولرالح التخرص 

 
The educational and psychological effects of the Corona crisis and its 

relationship to learning outcomes among students of the University of Zakho 
Research Summary: 
    The aim of the current research is to identify the educational and psychological 
effects of the Corona crisis and its relationship to the cognitive, skill and emotional 
learning outcomes of Zakho University students, and to determine the statistically 
significant differences between the average sample scores on the scale of the 
educational and psychological effects of corona, and on the scale of learning 
outcomes according to the variables of sex and specialization. 
   The researchers followed the descriptive and analytical approach, using two 
measures prepared by researchers: the educational and psychological effects of 
the Corona crisis, and the learning outcomes scale. 
   The two scales were applied to a sample of 240 students from Zakho University. 
The two researchers reached several results, the most important of which are: 
There is a strong negative negative correlation between the educational and 
psychological effects of the Corona crisis and the cognitive, skill and emotional 
learning outcomes of the subjects of the research sample. 
The existence of many strong negative effects of the Corona crisis on the 
educational and psychological side of the research sample. 
- There is no statistically significant difference between the average scores of the 
research sample on the scale of the effects of the Corona crisis according to the 
gender variable. 
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- There is a statistically significant difference between the average scores of the 
research sample on the scale of the effects of the Corona crisis and the scale of 
learning outcomes according to the variable of specialization and in favor of the 
theoretical specialization. 
 

 مقجمة:  -1
في عل الغخوف العالسية الخاىشة وفي خزؼ التظؾر العمسي والتكشؾلؾجي وما تفخضو مؽ تحجيات تعميسية 
يسخ الشغام التعميسي في العالؼ كمو بأزمات تعميسية متشؾعة تؤثخ في مدتؾػ فاعمية وكفاءة عشاصخىا 

" تعج 19جائحة فضخوس الكؾرونا" كؾفضجالتعميسية, وحدب خرؾصية كل بمج ونغام تعميسي فيو, إال ان 
أزمة تعميسية عامة عمى مدتؾػ العالؼ والتي تخكت آثارىا عمى جسيع مشاح التعميؼ ومؤسداتو وعشاصخه 
السختمفة, فسع تفذي جائحة الكؾرونا السدتجج" الحؼ يعخف بأنو: "مخض تتدبب بو ساللة ججيجة مؽ 

يختبط بعائمة الفضخوسات نفديا التي تشتسي الضيا الفضخوس  الفضخوسات التاجية "كؾرونا" وىؾ فضخوس ججيج
الحؼ يتدبب بسخض الستالزمة الحادة الؾخيسة )سارز( وبعض أنؾاع الدكام العادؼ, ومؽ أعخاضو الحسى 

(. وما خمقتو 3-2, ص2020والدعال والتياب الخئة وصعؾبة التشفذ ويؤدؼ الى الؾفاة" )الضؾنيدف, 
ية وآثار سمبية سعت السؤسدات التعميسية في كافة السخاحل وال سيسا السخحمة الكؾرونا مؽ أزمة تعميس

الجامعية الى اتخاذ االستخاتيجيات التعميسية الؾقائية والقخارات التي مؽ شأنيا مؾاجية تجاعيات ىحه األزمة 
رحية والتعميسية عمى مكؾنات وعشاصخ العسمية التعميسية التعمسية, وعمى نؾاتج التعمؼ, واتخاذ التجابضخ ال

الالزمة لسؾاجية ىحا الفضخوس, مثل: الحجخ السشدلي, والتعميؼ واإللكتخوني,  واالنقظاع عؽ الجامعة 
 والتباعج االجتساعي, وتغضضخ أنغسة تقضيؼ الظمبة...الخ.

السباشخة كل ىحه اإلجخاءات الؾقائية التي اتخحتيا البمجان في أنغستيا التعميسية تخكت آثارىا السباشخة وغضخ 
عمى حدؽ سضخ العسمية التعميسية التعمسية ومكؾناتيا الستعجدة عامة  وعمى الظالب الجامعي خاصة  

 كعشرخ ميؼ وأساسي في عسمية التعميؼ والتعمؼ.
إذ أن حجخ الظالب الجامعي في السشدل لفتخة طؾيمة وانقظاعو عؽ البضئة الجامعية وزمالؤه وأساتحتو, 

لتعميسي اإللكتخوني كمو أثخ برؾرة ما عمى مدتؾػ طسؾحات الظالب وأىجافو واعتساده عمى الشغام ا
الجراسية  ومدتؾػ نتاجاتو السعخفية مؽ اكتداب لمسعمؾمة والسعخفة واكتداب السيارة والقجرات السشاسبة 
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والخبخات الججيجة, وما اكتدبو الظالب مؽ أفكار وقيؼ واتجاىات ججيجة نحؾ التعميؼ ونغامو الججيج, 
فجائحة الكؾرونا دفعت الى اغالق السؤسدات التعميسية لفتخة طؾيمة, وحجدت الظالب الجامعي في مشدلو 
وغضخت مؽ نغام تعمسو, وفخضت عميو التباعج االجتساعي, وكميا عؾامل وضغؾط أثخت عمى مدتؾػ 

عخفة مجػ االثار نؾاتجو التعمسية السختمفة, ومؽ ىشا كان مؽ الزخورؼ إجخاء ىحا البحث بذكل مضجاني لس
التخبؾية والشفدية الزمة الكؾرونا عمى مدتؾػ نؾاتج التعمؼ السعخفية والسيارية والؾججانية لجػ الظالب 

 الجامعي مؽ خالل استظالع اراء عضشة مؽ طمبة جامعة زاخؾ وفي تخررات عمسية ونغخية مختمفة.
 مذكلة البحث: -1

لعسمية التعميسية, وأن أؼ تغضضخ أو طارغ يظخأ عمى يعج الظالب الجامعي العشرخ األساسي والسيؼ في ا
الشغام التعميسي تتجمى نتائجو السباشخة في شخرية الظالب الجامعي مؽ الشاحية السعخفية والدمؾكية 
والؾججانية التي تتسثل كجدء مؽ نتاجاتو التعمسية, وىحا يشظبق بذكل خاص عمى األزمة التعميسية الحالية 

" التي غضخت مؽ مالمح 19ات الجامعية العالسية بدبب أزمة الكؾرونا" كؾفضجالتي حجثت في السؤسد
الشغام التعميسي وادخمت متغضخات ججيجة في السفاليؼ التعميسية, مثل: التعميؼ اإللكتخوني والتباعج 

 االجتساعي واعتساد الظالب الجامعي عمى نفدو برؾرة أكثخ مؽ قبل األزمة.
عسمية التعميؼ بذكميا التقمضجؼ القائؼ عمى التعميؼ الجامعي السباشخ واستخجام إذ إن ألزمة الكؾرونا نقمت 

السقخرات الجراسية واجخاء األنذظة التعميسية الى نغام تعميسي الكتخوني وعؽ بعج ووضعت الظالب 
ة الجامعي امام تحجيات ججيجة عمضيا مثل: االنعدال عؽ زمالؤه وأساتحتو, واالنقظاع عؽ البضئة الجامعي

وصعؾبة في استخجام تكشؾلؾجيا التعميؼ, والؾصؾل الى مرادر السعخفة التقمضجية واإللكتخونية, كل ذلػ 
شكمت صعؾبات وتحجيات و ضغؾطات عمى مدتؾػ شخرية الظالب الجامعي األكاديسية ومجػ قجرتو 

ئق والجراسات الى عمى اكتداب السعخفة والسيارة والخبخة برؾرتيا السشاسبة, حضث تذضخ نتائج بعض الؾثا
إن ألزمة الكؾرونا آثارىا الدمبية عمى مدتؾػ تكيف الظالب الجامعي مع حياتو الجامعية الججيجة 
وتخررو الجراسي ومجػ تؾافقو مع الستغضخات التعميسية التعمسية الججيجة في عل الكؾرونا وخاصة 

لكتخوني وبالتالي التأثضخ في مدتؾػ اإلنعدال والحجخ السشدلي والتباعج االجتساعي واستخجام التعميؼ اإل
 2012,  والخظضب وآخخون ,2020مثل نتائج دراسة)أبؾ شخيؼ, وآخخون,نتاجو التعميسي التعمسي, 

Draissi, Yong, 2020,) 
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وىحا ما الحغو الباحثان ايزا  مؽ خالل خبختيسا التجريدية في الجامعات بؾصفيسا مجرسضؽ جامعضضؽ 
الكؾرونا أثخت سمبا  عمى الجانب التعميسي التعمسي والشفدي لجػ الظمبة, وضعفت حضث الحغا أن جائحة 

قابمضتيؼ ودوافعيؼ نحؾ التعميؼ, وفقجان الثقة بالتعميؼ اإللكتخوني, وصعؾبات في استخجامو, وقمة السذاركة 
بضؽ الظالب في األنذظة التعميسية اإللكتخونية وققمت مؽ مدتؾػ نتاجيؼ التعمسي, ما خمق ىؾة ومذكمة 

الجامعي وتخررو ومدتؾػ نؾاتجو التعمسية, وسعيا  لمبحث في تقميص ىحه اليؾة وإيجاد حل لسذكمة آثار 
 الكؾرونا عمى نؾاتج التعمؼ حجد الباحثان مذكمة بحثيسا بالدؤال الخئيذ التالي:

 جامعة زاخه؟ما اآلثار التخبهية والشفدية ألزمة الكهرونا وعالقتيا بشهاتج التعلم لجى طلبة 
 تشبع أىسية البحث مؽ الشقاط التالية:أىسية البحث:  -2
مؾضؾع البحث الستسثل في دراسة أزمة الكؾرونا وتحجيج خرائريا وأعخاضيا وآثارىا أىسية  -3-1

 .التخبؾية والشفدية
أىسية البحث في مؾضؾع نؾاتج التعمؼ السعخفية والسيارية والؾججانية لجػ الظمبة وال سيسا ومجػ  -3-2

 بأزمة الكؾرونا. تأثخىا
أىسية تحجيج اآلثار التخبؾية والشفدية ألزمة الكؾرونا عمى مدتؾػ نؾاتج التعمؼ لجػ الظالب سؾاء  -3-3

 كان سمبا  او ايجابا .
قج تتفضج نتائج البحث أعزاء اليضئة التجريدية في الجامعة لتظؾيخ استخاتيجياتيؼ التجريدية وتشغيؼ  -3-4

 ة في عل أزمة الكؾرونا.تجريذ الظمبة عبخ التقشية التعميسي
قج تفضج نتائج البحث الظمبة الجامعضضؽ مؽ خالل تؾعضتيؼ بسؾضؾع البحث وكيفية التأقمؼ مع  -3-5

 متظمبات التعميؼ الجامعي اإللكتخوني والغخوف الججيجة عمضيؼ وبالتالي تحدضؽ نؾاتجيؼ التعميسية.
ضؽ والسدؤولضؽ عؽ الشغام تقجيؼ بعض السقتخحات التي قج تذكل آليات واستخاتيجيات لمسعشض -3-6

الجامعي لسؾاجية آثار جائحة الكؾرونا وتخفيف آثارىا عمى تعميؼ الظمبة وتعمسيؼ مؽ الشاحية 
 السعخفية والسيارية والؾججانية.

 :ييجف البحث إلى أىجاف البحث: -4
 تعخف آثار أزمة الكؾرونا التخبؾية والشفدية عمى طمبة جامعة زاخؾ. -4-1
 السعخفية والسيارية والؾججانية لجػ طمبة جامعة زاخؾ. تعخف مدتؾػ نؾاتج التعمؼ -4-2
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تعخف داللة العالقة االرتباطية بضؽ اآلثار التخبؾية والشفدية ألزمة الكؾرونا ومدتؾػ نؾاتج التعمؼ  -4-3
 السعخفية والسيارية والؾججانية لجػ طمبة جامعة زاخؾ.

تبعا  عمى مكياس الكؾرونا  متؾسط درجات طمبة جامعة زاخؾبضؽ الجالة إحرائيا  تعخف الفخوق  -4-4
 (.التخرص-الجشذ)لستغضخات البحث

  مكياس نؾاتج التعمؼ تبعا   عمى زاخؾ جامعة طمبة درجات متؾسط بضؽ إحرائيا   الجالة الفخوق  تعخف -4-5
 .لستغضخ التخرص

 أسئلة البحث: -5
 زاخؾ؟ جامعة طمبة عمى" 19كؾفضج" التخبؾية والشفدية ألزمة الكؾرونا اآلثار ما ىي -5-1
 زاخؾ؟ جامعة طمبة لجػ نؾاتج التعمؼ السعخفية والسيارية والؾججانية مدتؾػ  ما -5-2
 طمبة لجػ اآلثار التخبؾية والشفدية ألزمة الكؾرونا ونؾاتج التعمؼ بضؽ االرتباطية العالقة داللة ما -5-3

 زاخؾ؟ جامعة
 0.05تؼ اختبار فخضيات البحث عشج مدتؾػ الجاللة فخضيات البحث:  -6
 لستغضخات تبعا   فخوق دالة إحرائيا  بضؽ متؾسط درجات الظمبة عمى مكياس آثار الكؾرونا تؾججال  -6-1

 (.التخرص-الجشذ)البحث
مكياس نؾاتج التعمؼ تبعا  لستغضخ  عمى الظمبة درجات متؾسط بضؽ إحرائيا   دالة فخوق  تؾجج ال -6-2

 .التخرص
 
  

  مرظلحات البحث: -7
 ":19جائحة الكهرونا" كهفيج"

ىؾ مخض تتدبب بو سالاللة ججيالجة مالؽ الفضخوسالات التاجيالة )كؾرونالا( ىالؾ االسالؼ اإلنكمضالدؼ  19- "إن كؾفضج
" ىسالا أول حالالخفضؽ VI( و "Corona" ىسالا أول حالالخفضؽ مالؽ كمسالة كؾرونالالا )COلمسالخض مذالتق مالالؽ كالتالالي "

ىالؾ  19-(, إن فضالخوس كؾفضالجDisease" وىؾ اول حخف مؽ كمسة مخض)D( و"Virusمؽ كمسة فضخوس )
ججيالالج يالالختبط بعائمالالة الفضخوسالالات نفدالاليا التالالي يشتسالالي الضيالالا الفضالالخوس الالالحؼ يتدالالبب بسالالخض الستالزمالالة فضالالخوس 
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التشفدية الحادة الؾخيسية )سارز( وبعض أنؾاع الدكام العادؼ, ومؽ أعخاضو الحسى والدعال وضضق التشفذ 
 (3, 2020والتياب الخئة ويؤدؼ في الكثضخ مؽ الحاالت الى الؾفاة")الضؾنيدف, 

ىالالي فرالالضمة مالالؽ الفضخوسالالات التالالي قالالج تدالالبب السالالخض لمحضالالؾان واإلندالالان   (:19-س كهرونررا )فهفيررجفيررخو 
وتدالالبب لالالجػ اإلندالالان أمخاضالالا  لمجيالالاز التشفدالالي التالالي تتالالخاوح حالالجتيا مالالؽ نالالدالت البالالخد الذالالائعة إلالالى األمالالخاض 

)الدالارس(  ويتدالؼ األشج وخامة مثل متالزمة الذخق األوسط التشفدية  والستالزمالة التشفدالية الحالادة الؾخيسالة 
 (.2019بدخعة االنتذار )مشغسة الرحة العالسية 

بأنيا الجرجة الكمية التي يحرل عمضيا الظالب ": ويعخفيا الباحث إجخائيًا: 19آثار جائحة الكهرونا" كهفيج
 " بأبعاده التعميسية التعمسية والشفدية.19عمى مكياس آثار جائحة الكؾرونا " كؾفضج

عبارات ترف ما يشبغي أن يعخفو الظالب ويكؾن قادرا  عمى أدائو ويتؾقع مؽ الظالب "ىي نهاتج التعلم:
 (.6, 2009إنجازه في نياية دراستو لسقخر دراسي أو بخنامج تعميسي محجد" )قاسؼ, حدؽ, 

بأنيا مجسؾعة الشتاجات التعميسية التعمسية السعخفية والسيارية  جخائيًا:إويعخف الباحثان نهاتج التعلم 
لؾججانية التي يكتدبيا الظالب الجامعي في أثشاء دراستو الجامعية, ويتؼ قياسيا في ىحا البحث بالجرجة وا

 التي يحرل عمضيا الظالب عمى فقخات مكياس نؾاتج التعمؼ.
ىؼ مجسؾعة الظمبة والظالبات الحيؽ يكسمؾن دراستيؼ الجامعية في مخاحل مختمفة  طلبة جامعة زاخه:

 في عل أزمة الكؾرونا. 2020/2021لمعام الجراسي واختراصات متشؾعة 
 الجراسات الدابقة:   أواًل: الجراسات العخبية:

 من فهرونا فيخوس انتذار عل في اإللكتخوني التعليم فاعلية (:2020دراسة أبؾ شخيؼ وآخخون ) -1
 .(خزهري ) التقشية فلدظين جامعة في السجرسين نغخ وجية

ىجفت ىحه الجراسة إلى الكذف عؽ فاعمية التعميؼ اإللكتخوني في عل انتذار فضخوس كؾرونا مؽ وجية 
ولتحقضق أىجاف الجراسة جخػ االعتساد عمى السشيج الؾصفي  خزؾرؼ نغخ السجرسضؽ في جامعة 

بالتجريذ ( عزؾ ىضئة تجريذ في جامعة خزؾرؼ مسؽ قامؾا 50التحمضمي  وتكؾنت عضشة الجراسة مؽ )
خالل فتخة انتذار فايخوس كؾرونا مؽ خالل نغام التعميؼ اإللكتخوني  وجخػ جسع البيانات الالزمة 

( وتؼ تظبيقو عمى عضشة الجراسة. كذفت نتائج الجراسة أن 0.804باستخجام استبيان بمغ معامل ثباتو )
كؾرونا مؽ وجية نغخىؼ كان تقضيؼ عضشة الجراسة لفاعمية التعميؼ اإللكتخوني في عل انتذار فضخوس 

متؾسظا   وجاء تقضيسيؼ لسجال استسخارية التعميؼ اإللكتخوني ومجال معيقات استخجام التعميؼ اإللكتخوني 
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ومجال تفاعل أعزاء ىضئة التجريذ مع التعميؼ اإللكتخوني  ومجال تفاعل الظمبة في استخجام التعميؼ 
 ؾسظة., أؼ أن الفاعمية كانت متاإللكتخوني متؾسظا  

أثخ نهاتج التعلم على أداء طالب الجامعة لسهافبة سهق العسل من ( 2017دراسة عبج العديد ) -2
 وجية نغخىم وأصحاب التهعيف.

ىجفت الجراسة الى معخفة أثخ نؾاتج التعمؼ عمى أداء طالب الجامعة لسؾاكظبة سؾق العسل مؽ وجية 
التحمضمي, وطيقت استبانة عمى عضشة عذؾائية  نغخىؼ وأصحاب التؾعيف, واتبعت الباحثة السشيج الؾصفي

 ( مؽ أصحاب التؾعيف.100( طالب وطالبة, و)150مكؾنة مؽ )
 كان مؽ اىؼ نتائج الجراسة:

%( مؽ أفخاد العضشة اتفقؾا عمى ان دراستيؼ بالجامعة لؼ تداعجىؼ عمى إجادة المغة األجشبية كستظمب 53)-
 لدؾق العسل.

مسيارات السعخفية واالدراكية واالترال والسيارات الذخرية وميارات العسل ان مدتؾػ امتالك الظمبة ل -
 كان بسدتؾػ متدؾط.

 بعض تحقيق في اإللكتخونية التعلم بيئة عبخ التفاعل نغم اختالف أثخ( 2008دراسة الجدار ) -3 
 .استخجاميا نحه واتجاىاتيم السعلسين الظالب لجي التعلم نهاتج
 والسعمسضؽ الظالب لجؼ التعميسية الشؾاتج تحقضق في اإللكتخوني التعمؼ أىسية عمي الزؾء البحث ىحا يمقي

 عمي الؾقؾف إلي سةاالجر  ىحه نتائج تؾصمت التعمؼ  تكشؾلؾجيا مقخر في الكتخونية تعمؼ بضئة وترسيؼ
 تكشؾلؾجيا مقخر في ) :الستدامؽ وغضخ الستدامؽ  التفاعل بشسظي( إلكتخونية تعمؼ بضئة أثخ مؽ التحقق
 إلي باإلضافة السعمسضؽ  الظالب لجػ والسؤجل  الفؾرؼ  التحرضل :وىي التعمؼ نؾاتج بعض عمي التعميؼ
 .االلكتخونية التعمؼ بضئة عبخدامؽ الست التفاعل استخجام أثخ مؽ التحقق

 عيشة لجي التعلم نهاتج بعض تشسية الهيب في مجخل استخجام أثخ ( 2006عسخ) الذاعخ  دراسصة -4
 .التخبية بكليات العليا ساتراالج طالب من

 لجؼ السكتدبة مدتؾؼ السعخفة تشسية في الؾيب ميام مجخل استخجام أثخ بيان معخفة سةاالجر  ىحه استيجفت
  .البحثية الخظة كتابة جؾانب تشسية بعض في وأثخه التقجمية العخوض إنتاج جؾانب وتشسية الظالب

 عؽ البحث في الظالب يؾاجييا التي بعض السذكالت عمي التغمب في سةاالجر  ىحه نتائج وتؾصمت
 السشيج يتزسؽ والحؼ التجخيبي السشيج سةاالجر  وقج استخجمت الؾيب  عمي معيا والتعامل السعمؾمات
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 التعمؼ أسالضب عمي التخكضد .التعميؼ مجال في والؾيب اإلنتخنت استخجام والسشيج الؾصفي  الكسي التحمضل
 .لمسعمؾمات ىائل كؾسط الؾيب طبيعة بالئؼ والحؼ االستقراء القائؼ عمي

 
 

 الجراسات األجشبية:
( وتشفيح التعليم COVID-19خظة االستجابة لتفذي مخض) (Draissi, Yong, 2020)دراسة  -1

 عن بعج في الجامعة السغخبية.
COVID-19 Outbreak Response Plan: Implementing Distance Education in Moroccan 

Universities. 
وتشفضح التعميؼ عؽ بعج في الجامعات  COVID-19)إلى معخفة خظة االستجابة لتفذي مخض ) تىجف

في ىحه الجراسة قام الباحثؾن بفحص وثائق مختمفة تتكؾن مؽ مقاالت إخبارية خاصة بالرحف  السغخبية 
جراسة مشيج تحمضل السحتؾػ  وأشارت نتائج الضؾمية والتقاريخ واإلشعارات مؽ مؾقع الجامعات. استخجمت ال

يتحجػ الجامعات لسؾاصمة التغمب عمى الرعؾبات  COVID-19 الجراسة أن األمخ السقمق ىؾ أن جائحة
التي تؾاجو كل مؽ الظالب واألساتحة  واالستثسار في البحث العمسي وجيؾدىا السدتسخة الكتذاف لقاح. 

وكانت الؾاجبات اإلضافية السخررة  لمظالب يادة االستقاللية واستشجت أسالضب التجريذ الججيجة إلى ز 
وتؾفضخ حخية الؾصؾل إلى عجد قمضل مؽ مشرات التعمؼ  السشدل لألساتحة لمحفاظ عمى زخؼ أعساليؼ مؽ 

 .اإللكتخوني السجفؾعة أو قؾاعج بيانات
على  (COVID-19)تأثيخ إغالق الجامعات بدبب فيخوس كهرونا  (Sahu,2020) دراسة -2

 في ووىان. التعليم والرحة العقلية للظالب وىيئة التجريذ
Closure of Universities Due to Coronavirus Disease (COVID- 19): Impact on Education 

and Mental Health of Students and Academic Staff 
عمى التعميؼ  (COVID-19)إلى معخفة تأثضخ إغالق الجامعات بدبب فضخوس كؾرونا  الجراسة ىجفت

-COVID) والرحة العقمية لمظالب وىضئة التجريذ  فقج نذأ في ووىان الرضشية الفضخوس التاجي الججيج
وقج انتذخ بدخعة في جسيع أنحاء العالؼ, وبحلػ قام عجد كبضخ مؽ الجامعات بتأجضل أو إلغاء جسيع  (19

اية جسيع الظالب والسؾعفضؽ مؽ السخض شجيج األنذظة الجامعية  واتخحت الجامعات تجابضخ مكثفة لحس
العجوػ  قام أعزاء ىضئة التجريذ باالنتقال إلى نغام التجريذ اإللكتخوني  ويدمط البحث الزؾء عمى 

عمى التعميؼ والرحة الشفدية لمظالب  وقج أعيخت نتائج الجراسة  COVID-19 التأثضخ السحتسل النتذار
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إلبظاء انتذار الفضخوس, ويجب أن يتمقى الظالب والسؾعفؾن معمؾمات أنو عمى الجامعات تشفضح القؾانضؽ 
مشتغسة مؽ خالل البخيج اإللكتخوني, ويجب أن تكؾن صحة وسالمة الظالب والسؾعفضؽ عمى رأس 
األولؾيات, ويجب أن تكؾن خجمات االستذارة متاحة لجعؼ الرحة العقمية لمظالب, وأيزا عمى الدمظات 

غحاء والدكؽ لمظالب الجولضضؽ, وعمى أعزاء ىضئة التجريذ االىتسام بالتكشؾلؾجيا تحسل مدؤولية ضسان ال
 .بذكل دقضق لجعل تجارب الظمبة مع التعمؼ غشي ا وفعاال  

 

 

 التعليم عبخ االنتخنت لسشع انتذار جائحة فيخوس الكهرونا في انجونيديا. (Yulia,2020)دراسة -3
Online Learning to Prevent the Spread of Pandemic Corona Virus in Indonesia 

دراسة وصفية ىجفت إلى تؾضيح طخق تأثضخ جائحة كؾرونا عمى إعادة تذكضل التعميؼ في انجونيديا  حضث 
شخحت أنؾاع واستخاتيجيات التعمؼ التي يدتخجميا السجرسؾن في العالؼ عبخ االنتخنت بدبب إغالق 

بائي, كسا وضحت الجراسة مدايا وفعالية استخجام التعمؼ مؽ الجامعات لمحج مؽ انتذار فضخوس كؾرونا الؾ 
خالل االنتخنت, حضث خمرت الجراسة الى أن ىشاك سخعة عالية لتأثضخ وباء كؾرونا عمى نغام التعميؼ  
حضث تخاجع أسمؾب التعميؼ التقمضجؼ لضشتذخ بجال مشو التعمؼ مؽ خالل االنتخنت لكؾنو يجعؼ التعمؼ مؽ 

يقمل اختالط األفخاد ببعزيؼ  ويقمل انتذار الفضخوس, وأثبتت الجراسة أىسية استخجام  السشدل وبالتالي
 .االستخاتيجيات السختمفة لديادة سالسة وتحدضؽ التعميؼ مؽ خالل االنتخنت

 اإلطار الشغخي للبحث:
 " وطبيعتو:19مالية جائحة فيخوس الكهرونا" كهفيج -1

ججيجا  في عالؼ التخبية والتعميؼ وقج "تؼ اخترار العجوػ يعج طبيعة فضخوس كؾرونا وماىضتو مرظمحا  
  viو "CORONA"الى  CO( حضث تذضخ COVID-19" )19باسؼ "كؾفضج 2019بفضخوس كؾرونا لعام 

بسعشى السخض وتؼ ترشيفيا مؽ قبل مشغسة الرحة العالسية  Diseaseالى  Dوتذضخ  "Virus"تعشي 
. يعتبخ ىحا السخض ججيجا  وىؾ يؤثخ عمى الجياز 2020عمى انيا جائحة ووباء متفذي في مارس 

التشفدي عشج البذخ ويسكؽ أن يؤدؼ الى الؾفاة لكبار الدؽ واألشخاص الحيؽ يعانؾن مؽ حاالت مدمشة 
وامخاض مشاعة ذاتية أو مؽ أصحاب السشاعة السشخفزة, حضث يعج فضخوس كؾرونا شجيج العجوػ حضث 
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ت والجول والحجود وىؾ يؤثخ عمى الدكان عمى نظاق عالسي, ونغخا  يسكؽ أن يشتذخ بدخعة عبخ السجتسعا
 (.21, 2020الكتذاف ىحا الفضخوس حجيثا . فإن إيجاد لقاح وعالج لو ال يدال قضج التظؾيخ") مخكد نفاذ, 

" الججيج ضسؽ ساللة ججيجة مؽ عائمة فضخوسات "كؾرونا" التي لؼ تكتذف 19"ويشجرج فضخوس "كؾفضج 
بيا سابقا   وىؾ مخض فضخوسي يرضب الجياز التشفدي لإلندان في مختمف األعسار  إصابة البذخ 

واألشخاص األكثخ تأثخا  وعخضة لو ىؼ كبار الدؽ والسرابضؽ بأمخاض مدمشة  وقج يشتذخ بضؽ الشاس عؽ 
طخيق االختالط مع السرابضؽ  والخذاذ الستظايخ أثشاء الدعال  والعظذ ولسذ أدوات السراب أو 

 (.7, 2020ب ذاتو")أبؾ شخيؼ وآخخون,السرا
 ".19أعخاض فيخوس كهرونا "فهفيج -1

تشؾعت اآلراء الظبية حؾل االعخاض التي قج تغيخ عمى السخيض بالكؾرونا واختمفت ىحا االعخاض مؽ 
حضث شجتيا ودرجتيا مؽ مخيض الى مخيض آخخ إذ "يسكؽ أن تتزسؽ األعخاض الُحسى والدعال وضضق 

الحاالت الذجيجة  يسكؽ لمسخض أن يتدبب بالتياب الخئة أو صعؾبة التشفذ  كسا يسكؽ أن التشفذ. وفي 
يؤدؼ إلى الؾفاة في حاالت أقل عجدا . تتذابو ىحه األعخاض مع أعخاض اإلنفمؾندا أو الدكام العادؼ  وىسا 

ان الذخص مرابا  وليحا يمدم إجخاء فحؾصات لمتأكج ما إذا ك‘ 19 -كؾفضج’أكثخ انتذارا  بكثضخ مؽ مخض 
(. "ومؽ أعخاضو البارزة اآلتي: الحسى وارتفاع في درجة 2. 2020.")الضؾنيدف, 19-كؾفضج’بسخض 

الحخارة  الدعال  ضضق التشفذ واإلجياد العام القيء واإلسيال  سيالن األنف  إضافة إلى التياب 
 (.7, 2020الحمق")أبؾ خذيؼ وآخخون, 

 كن إبظاء انتذاره؟.ما ىه عالج مخض الكهرونا وكيف يس -2
سعت السخاكد الظبية العالسية مشح بجء عيؾر جائحة الكؾرونا بضؽ الشاس وانتذاره الدخيع الى إيجاد اليات 
واستخاتيجيات لتخفيف مؽ سخعة انتذار الكؾرونا ومحاولة إيجاد عالج او إجخاءات وقائية ليحا السخض 

لعسل...الخ, حضث"ال يتؾفخ حاليا  لقاح مزاد لفضخوس مثل: العدل والتباعج االجتساعي وإيقاف التعميؼ وا
. مع ذلػ  يسكؽ معالجة العجيج مؽ أعخاض السخض  ومؽ شأن الحرؾل عمى رعاية في  19 -كؾفضج

مخحمة مبكخة مؽ مدودؼ الخعاية الرحية أن يجعل السخض أقل خظخا . وىشاك عجة تجارب طبية تجخؼ 
 . 19 -حاليا  لتقضيؼ عالجات محتسمة لكؾفضج

 أو مشعو ؟ 19 -أما بخرهص كيف يسكن إبظاء انتذار كهفيج 
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كسا ىي الحال مع االلتيابات التشفدية األخخػ مؽ قبضل اإلنفمؾندا والدكام  فإن إجخاءات الرحة العامة 
 حاسسة األىسية إلبظاء انتذار السخض. إن إجخاءات الرحة العامة ىي أنذظة وقائي يؾمي ة تتزسؽ:

 بسخض  إصابتو عشج لسشدلا في الذخص بقاء -
سمة  في فؾرا   السشجيل إلقاء ثؼ ورقي بسشجيل أو الفؼ لتغظية الكؾع بثشي العظذ أو الدعال احتؾاء -

 غظاء. ذات ميسالت
 والرابؾن. بالساء متكخرة برفة الضجيؽ غدل -
 (.4-3, 2020" )الضؾنيديف,لسديا يكثخ التي واألشياء لألسظح السشتغؼ التشغيف -

( أن مؽ اإلجخاءات الؾقائية وطخق الحساية التي تداعج عمى الحج مؽ 2020"وقج بضؽ اليالل األحسخ )
 خظخ اإلصابة بيحا الفضخوس ما يأتي: 

تجشب السخالظة المريقة مع أؼ شخص لجيو أعخاض ندالت البخد أو اإلنفمؾندا العادية  وتجشب لسذ  -
 العضشضؽ أو األنف أو الفؼ.

بالرابؾن والساء باستسخار  أو استخجام معقؼ يجيؽ كحؾلي عشج الخخوج مؽ السشدل  أو تشغيف الضجيؽ  -
 لسذ السخافق العامة وغضخىا.

استخجام السشجيل عشج الدعال والعظذ والتخمص مشو فؾرا  بعج استخجامو  أو استخجام الجدء العمؾؼ  -
 ألكسامػ أو ذراعػ السثشي في حال عجم وجؾد مشجيل.

اجيات التي يتؼ شخاؤىا قبل إدخاليا إلى السشدل  والتظيضخ السدتسخ لألسظح في السشدل تعكيؼ كافة الح -
 (.8, 2020والسكتب")أبؾ خذيؼ وآخخون, 

 
 مفيهم نهاتج التعلم. -3

تسثل نؾاتج التعمؼ ما يشبغي أن يعخفو الظالب ويكؾن قادرا عمى أدائو بعج دراستو لسقخر دراسي أو بخنامج 
سدات التعميؼ العالي جاىجة إلى صياغة نؾاتج التعمؼ السشذؾدة  بغية إعجاد تعميسي معضؽ. وتدعى مؤ 

الظالب القادريؽ عمى استيفاء متظمبات السجتسع وتظؾيخه  وإلى ما يتظمبو سؾق العسل في ضؾء متغضخات 
 السدتقبل وما تتزسشو مؽ معارف وميارات متظؾرة.

سعمؾمات والقجرات التي يحققيا الستعمؼ ويكؾن قادرا  "بانيا مجسؾعة مؽ السعارف وال وتعخف نهاتج التعلم:
عمى أدائيا, نتيجة الكتدابو مجسؾعة معضشة مؽ الخبخات التعميسية في نياية دراستو لسقخر دراسي أو مخحمة 



 

 

 

 

 

 

547 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انخاني 

 "املستجدات احلديخة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انخانج (  2020كانىن االول  16-17

 

, 2010دراسية وتؤدؼ الى تغضخ في التحرضل العمسي والجراسي والسؾاقف واالتجاىات")الديؾن, العؾاممة, 
8.) 
 ج التعلم:أىسية نهات -4

 إن صياغة نؾاتج تعمؼ محجدة ودقيقة تعضؽ السعمؼ عمى انجاز ميام عجيجة مشيا:
 تشغيؼ أعسالو بسا ييدخ اكتداب طالبو لشؾاتج التعمؼ السقرؾدة بعضجا عؽ العذؾائية." -
 تداعج نؾاتج التعميؼ في التخكضد عمى األولؾيات السيسة بسا يتشاسب واحتياجات الظالب.-
 محتؾػ السقخر الجراسي.اختيار -
 استخجام استخاتيجيات التعميؼ والتعمؼ التي تسكؽ الظالب مؽ اكتداب نؾاتج التعمؼ-

 السقرؾدة.
 تحجيج األنذظة التعميسية التي تحقق األىجاف السشذؾدة.-
 اختيار أسالضب التقؾيؼ السؾضؾعية والسالئسة لمتحقق مؽ مجػ اكتداب الظالب لشؾاتج-

 التعمؼ السقرؾدة.
 زيادة فخص اترال السعمؼ بدمالئو ومشاقذة نؾاتج التعمؼ السدتيجف اكتدابيا لظالب-

 الكمية بسا يحقق رؤيتيا رسالتيا.
, 2009التشسية السيشية السدتجامة في ضؾء نتائج تقؾيؼ نؾاتج التعمؼ لجػ الظالب")قاسؼ, حدؽ, -

12.) 
ة لعسمية التعميؼ والتعمؼ, وىي تذسل اكداب ىكحا يبجو األىسية السمحة لشؾاتج التعمؼ في جؾانب مختمف

الظالب السعخفة والخبخة والسيارة, وىي ميسة لتشغيؼ عسل السعمؼ وكفاءتو وبالتالي اإلفادة مشيا لخجمة 
 السجتسع والبضئة التعميسية ككل.

 أنهاع نهاتج التعلم وترشيفيا: -5
كل مجال مشيا جانبا مؽ جؾانب صشف التخبؾيؾن نؾاتج التعمؼ إلى ثالثة مجاالت رئيدة يقابل 

الذخرية التي تدعى السشغؾمة التعميسية إلى بشائيا وتكؾيشيا لجػ الظالب وتتسثل ىحه السجاالت في: 
 السجال السعخفي والسجال الؾججاني والسجال السيارؼ.
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تذسل األىجاف السعخفية جسيع الشذاطات الحىشية أو نهاتج التعلم في السجال السعخفي: " -5-1
ويستج إلى  عقمية. ويبجأ ترشيف نؾاتج التعمؼ في السجال السعخفي مؽ العسميات العقمية البديظةال

 العسميات األكثخ تعقضجا. وىي كالتالي: التحكخ والفيؼ, والتظبضق, والتحمضل والتخكضب والتقؾيؼ.
وبدخعة السيارة ىي القجرة عمى أداء عسل معضؽ بجقة  :نهاتج التعلم في السجال السيارى  -5-2

وتذسل السيارات العسمية والسيارات العقمية والسيارات العامة وأيزا ليا مدتؾيات مختمفة مثل: 
 السالحغة, والتيضئة, وااللية واالتقان والتكيف واالبجاع.

يقرج بالجانب الؾججاني بأنو الجانب السختبط بسذاعخ : نهاتج التعلم في السجال الهججاني-5-3
واتجاىاتو. وتسثل الجؾانب الؾججانية نتاجا ميسا لمسشغؾمة التعميسية   ليا دور الظالب ومضؾلو وقيسو 

 رئيذ في نجاح الظالب في دراستو وفى تأىضمو لدؾق العسل وبحثو عؽ فخص عسل ججيجة.
وقجم كخاثؾول مدتؾيات لشؾاتج التعمؼ في السجال الؾججاني  تتجرج مؽ السدتؾػ البديط إلى السدتؾػ 

ىحه السدتؾيات فيسا يمى: االستكبال, االستجابة, التقضيؼ, التشغيؼ الكيسي, التسضضد")  السعقج  وتتسثل
 (.20-12, ص2009قاسؼ, حدؽ, 

 العالقة بين آثار جائحة الكهرونا ونهاتج التعلم السعخفية والسيارية والهججانية.-6
اس عمى مدتؾػ العالؼ, لقج عيخت جائحة الكؾرونا وانتذخت بذكل مفاجئ وسخيع في الحياة العامة لمش

وغضخت في نسط الحياة التقمضجية لألفخاد عامة , كسا أثخت ىحه الجائحة عمى نغام الحياة التعميسية والجامعية  
خاصة , فجائحة الكؾرونا أدت الى اغالق السؤسدات الجامعية, ووضعت الظالب الجامعي في حالة 

 تعمسية ججيجة وبضئة تعمسية غضخ مألؾفة لو مؽ قبل.
حضث تؼ إقخار إيقاف الجامعات ومشع الظمبة مؽ الجخؾل الى السؤسدات الجامعية بظخيقتيا التقمضجية, وتؼ 
فخض العدل االجتساعي, واعتساد نغام التعميؼ االلكتخوني والحخمان مؽ االختالط االجتساعي مع األساتحة 

الجامعي, ووضعتو امام والدمالء في الجامعة, ما شكل صجمة واضظخاب نفدي سمؾكي لجػ الظالب 
 تحجيات ججيجة كان البج لو مؽ مؾاجيتيا ومحاولة التغمب عمضيا.

إن التغضخات التي حجثت لجػ الظالب الجامعي بدبب الكؾرونا وما رافقتو مؽ أفكار وعؾامل سمبية تجاه 
ت الظالب يكتب الشغام التعميسي الججيج, أثخت عمى مدتؾػ نؾاتجو التعميسية في جؾانبيا السختمفة, حضث با

السعخفة والسعمؾمة والسحتؾػ السعخفي السقجم لو بظخائق ججيجة عميو, والكثضخ مشيؼ يعاني مؽ صعؾبة 
التعامل مع ىحه الظخائق وكيفية استخجاميا وال سيسا التعميؼ التكشؾلؾجي, كسا أن جائحة الكؾرونا اثخت 
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جتساعية, اذا لؼ يعج الظالب يتعامل مع عمى مدتؾػ ميارات الظمبة وقيسيؼ واتجاىاتيؼ وعالقاتيؼ اال
السعمؾمة بذكل عسمي وواقعي ولؼ يعج يدتخجمو بذكل وعيفي, في حضؽ اكتدب بعض السيارات البديظة 
الستعمقة باستخجام االنتخنت وادواتو, وكل ذلػ أثخ عمى جانبو الؾججاني ومشغؾمتو الكيسية, ووفقا  لشتائج 

ي ألزمة الكؾرونا عمى نؾاتج التعمؼ السعخفية والسيارية والؾججانية, وتسثمت الجراسة يسكؽ تحجيج األُثخ الدمب
 العالقة بضشيسا بالعالقة الدمبية وضعفت مؽ مدتؾػ تحرضل الظالب الجامعي.

 العسلية للبحث :السشيجية اإلجخاءات 
في والتخبية األساس شسل السجتسع األصمي لمبحث جسيع طمبة كمية التخبية مجتسع البحث وعيشتو:  -1

عضشة البحث  بالظخيقة العذؾائية  انجامعة زاخؾ بقدسضيا الشغخؼ )األدبي( والعمسي, وسحب الباحث
طالب وطالبة مؽ السجتسع األصمي وتؾزعت عضشة البحث تبعا  لستغضخات  (240البديظة التي بمغت )

 البحث وفقا  لمججول التالي.
 ًا لستغيخات البحث السدتقلة.( يبين تهزع عيشة البحث وفق1الججول)

 العجد الستغيخات

 120 ذكؾر الجشذ                      

 120 اناث

 240 السجسهع                                   

 120 نغخؼ )أدبي( التخرص                     

 120 عمسي

 240 السجسهع                                    

السشيج الؾصفي التحمضمي لسالئستو لظبيعة البحث حضث يعخف السشيج الؾصفي  اناتبع الباحث البحث:مشيج  -2
التحمضمي بأنو "السشيج الحؼ يجرس الستغضخات كسا ىي مؾجؾدة في حاالتيا الظبيعية, لتحجيج العالقات التي 

 (.Wiersma, 2004, 15)يسكؽ أن تحجث بضؽ ىحه الستغضخات" 
" 19الكؾرونا "كؾفضج التخوية والشفدية الزمة اآلثارمؽ خالل ىحا السشيج بإعجاد مكياس  انإذ قام الباحث

لجػ العضشة, مؽ خالل االطالع عمى األدب الشغخؼ والجراسات الدابقة ثؼ دراسة  نؾاتج التعمؼعمى 
خالل خرائريا الديكؾمتخية  ومؽ ثؼ ُجسعت البيانات مؽ أفخاد عضشة البحث وتؼ وصفيا وتحمضميا مؽ 

 العسميات اإلحرائية السشاسبة وبعج ذلػ نؾقذت وفدخت في ضؾء األدب الدابق والؾاقع السضجاني.
 .نؾاتج التعمؼ السعخفية والسيارية والؾججانية بشفذ الظخيقةمكياس  بترسيؼ قام الباحثانكسا 
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 ؾية والشفدية ألزمةاآلثار التخبباستخجام مكياسضؽ في البحث, وىؾ مكياس  قام الباحثأدوات البحث:  -3 
والسجال  التخبؾؼ ( فقخة تتؾزع عمى مجالضؽ: السجال 32, والحؼ تكؾن مؽ )انالكؾرونا " مؽ إعجاد الباحث

وفقا  لمخيارات التالية:)كثضخا , متؾسظا , وقميال   عمى دراستوالكؾرونا  آثاردرجات  الظالبالشفدي, يحجد فضيا 
 ونادرا (.
نؾاتج التعمؼ محاور وىي: ) ثالثة( فقخة مؾزعة عمى 42والسؤلف مؽ ) التعمؼنؾاتج مكياس  ترسيؼكسا تؼ 

(, ثؼ قام ال -أحيانا  –نعؼ ( يجضب عمضيا الظالب وفق الخيارات التالية: )السعخفية والسيارية والؾججانية
 بالتأكج مؽ صجق وثبات األدوات )الخرائص الديكؾمتخية لألدوات(, وفقا  ما يمي: انالباحث

 
 
 تؼ التأكج مؽ صجق أدوات البحث بالظخيقضؽ التالضتضؽ:جق األدوات: ص-4
(, في صؾرتيا نؾاتج التعمؼتؼ عخض السكياسضؽ )مكياس الكؾرونا, ومكياس صجق السحتهى:  -4-1

مؽ كميات التخبية بجامعتي زاخؾ  صحاب الخبخة واالختراصأاألولية عمى عجد مؽ السحكسضؽ مؽ 
الحؼ وضعت مؽ أجمو, ومجػ مالئسة مفخداتيا لمظمبة ووضؾح  مالئستيسا لميجفمؽ مجػ  لمتحقق ودىؾك

وفي ضؾء آراء الدادة السحكسضؽ تؼ تعجيل وإعادة صياغة بعض  السفخدات وسالمة الرياغة المغؾية,
( وقائسة 2-1السكياسضؽ في صؾرتيسا الشيائية في السمحقضؽ )و  .الفقخات والعبارات وححف بعزيا اآلخخ

 ( .3ؽ بالسحمق )السحكسض
( طالب 25السكياسضؽ عمى عضشة استظالعية مكؾنة مؽ ) انطبق الباحثصجق االتداق الجاخلي:  -4-2

وطالبة, وىي مؽ خارج العضشة األساسية لمبحث, وجخػ التأكج مؽ االتداق الجاخمي لمسكياسضؽ بحداب 
معامالت االرتباط بضؽ مجسؾع درجة كل مجال مؽ مجاالت السكياسضؽ مع السجاالت األخخػ والجرجة 

 .((2-3حجة,  كسا في الججول الكمية لمسكياسضؽ, كل مكياس عمى
 الكهرورنا ومجاالتو. آثار( يبين معامالت ارتباط بيخسهن بين الجرجة الكلية لسكياس 2الججول)

 السجال والجرجة الكلية
 
 الجرجة الكلية السجال الشفدي التخبهي السجال 

 .**892 .**887 - التخبهي السجال 

 .**901 - .789 السجال الشفدي
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     0,01)**( دال عشج مدتؾػ داللة           

( 0,01كميا دال احرائيا  عشج مدتؾػ داللة ) ارتباط بضخسؾن ( أن معامالت 2عيخ مؽ خالل الججول )
 . ومشاسبتو ألغخاض البحث وىحا يعشي أن السكياس يترف باتداق داخمي, ما يجل عمى صجقو البشضؾؼ 

 الجرجة الكلية لسكياس التهافق ومجاالتو.( يبين معامالت ارتباط بيخسهن بين 3الججول)
نهاتج التعلم  السجال والجرجة الكلية

 السعخفية
نهاتج التعلم 

 السيارية
نهاتج التعلم 

 الهججانية
 الجرجة الكلية

 .**901 .**788 .**876 - نهاتج التعلم السعخفية

 .**871 .**886 - - نهاتج التعلم السيارية

 .**893 - - - نهاتج التعلم الهججانية
 0.01)**( دال عشج مدتؾػ الجاللة 

( 0,01كميا دال احرائيا  عشج مدتؾػ داللة ) ارتباط بضخسؾن ( أن معامالت 3عيخ مؽ خالل الججول )
 يترف باتداق داخمي, مسا يجل عمى صجقو البشضؾؼ. مكياس نؾاتج التعمؼوىحا يعشي أن 

 

في بحثو لثبات األدوات البحثية عمى طخيقتضؽ اثشتضؽ  وذلػ لمتأكج مؽ أن  انالباحث ج: اعتساألدواتثبات  -5
السكياسضؽ يتستعان بسدتؾػ ثبات مؾثؾق بو. وىي الثبات بظخيقة ألفا كخونباخ وبالتجدئة الشرفية كسا 

 ىؾ مؾضح في الججاول التالي: 
حداب معامل االتداق الجاخمي  تؼ وبالتجدئة الشرفية: ثبات األداة بظخيقتي معادلة ألفا كخونباخ -5-1

-4لمعضشة االستظالعية نفديا باستخجام معادلة ألفا كخونباخ والتجدئة الشرفية. وفيسا يمي يبضؽ الججول )
 نتائج معامالت الثبات. (5

 الثبات بظخيقة ألفا كخونباخ والتجدئة الشرفية لسكياس تأثيخ الكهرونا.   (4ججول )        
 بالتجدئة الشرفية ألفا كخونباخ الكهرونا ودرجتيا الكليةمجاالت مكياس 

 معامل جيتسان بخاون  -معامل سبيخمان 
 .887 .731 .752 التخبهي السجال 

 .688 .883 .763 السجال الشفدي

 .801 .784 .771 الجرجة الكلية لسكياس الكهرونا

بالجرجة الكمية بسعادلة الفا كخونباخ بمغ  مكياس الكؾرونا( أّن معامالت ثبات 4يالحع مؽ ججول )
.(, 801.( ومعامل جضتسان )784بخاون ) –.(, ومعامل ترحيح التجدئة الشرفية سبضخمان 771)
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وجسيعيا معامالت ثبات مشاسبة ألداة الجراسة, وبالشغخ إلى مجاالت السكياس يتبؽ أن معامالت الثبات 
.(, 883 –. 731بخاون ) -.(, ومعامل سبضخمان771).( إلى 752بظخيقة الفا كخونباخ تخاوحت مؽ)

 .(, وجسيعيا معامالت ثبات عالية ومشاسبة ألغخاض الجراسة.688 -.887ومعامل جضتسان )
 .نهاتج التعلمالثبات بظخيقة ألفا كخونباخ والتجدئة الشرفية لسكياس  (5ججول )

 بالتجدئة الشرفية ألفا كخونباخ ودرجتيا الكلية نهاتج التعلممجاالت مكياس 
 معامل جيتسان بخاون  -معامل سبيخمان 

 .788 .741 .762 نهاتج التعلم السعخفية

 .789 .873 .883 نهاتج التعلم السيارية

 .865 .785 .861 نهاتج التعلم الهججانية
 .901 .910 .851 الجرجة الكلية لسكياس التهافق

.(, 851السكياس بالجرجة الكمية بسعادلة الفا كخونباخ بمغ )( أّن معامالت ثبات 5يالحع مؽ ججول )
.(, وجسيعيا 901.( ومعامل جضتسان )910بخاون ) –ومعامل ترحيح التجدئة الشرفية سبضخمان 

معامالت ثبات مشاسبة ألداة الجراسة, وبالشغخ إلى مجاالت السكياس يتبؽ أن معامالت الثبات بظخيقة الفا 
.(, ومعامل جضتسان 785 –. 741بخاون ) -.(, ومعامل سبضخمان883.( إلى )762كخونباخ تخاوحت مؽ)

 .(, وجسيعيا معامالت ثبات عالية ومشاسبة ألغخاض الجراسة.865-.788)
 

  البحث ونتائجيا:وفخضيات مشاقذة أسئلة 
تخبؾية اآلثار الىشا السعالجات االحرائية وعخض الشتائج التي أسفخ البحث عشيا حؾل  انيتشاول الباحث

 .لجػ طمبة جامعة زاخؾ وتفدضخىا ومشاقذتيا والشفدية ألزمة الكؾرونا وعالقتيا بشؾاتج التعمؼ
  لجى طلبة جامعة زاخه؟ روناه اآلثار التخبهية والشفدية ألزمة الكما ىي  -1

لجرجات ( ذو االتجاه الؾاحج لمعضشة الؾاحجة tستؾدنت ) -ولإلجابة عمى ىحا الدؤال تؼ استخجام اختبار ت
 (. 6العضشة وفقَا لمجرجة الكمية لمسكياس ولكل مجال  كسا ىؾ مؾضح في الججول)

 ( ذو االتجاه الهاحج لجرجات العيشة على مكياس آثار الكهرونا. tنتائج اختبار ) (6الججول)
 السكياس

 االثار التخبهية والشفدية 
  ألزمة الكهرونا

الستهسط  العيشة
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

درجات  (tقيسة )
 الحخية

الكيسة 
 السعشهية

 القخار

 الججولية السحدهبة
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  200.640 3.384 43.83 240 التخبهي السجال: 
1.65 

 دال 0.000 239
 دال 0.000 140.413 4.748 43.03 240 الشفديالسجال: 

 دال 0.000 237.049 5.676 86.86 240 الجرجة الكلية

( 237.049بالجرجة الكمية بمغت ) ثار الكؾروناا( السحدؾبة لسكياس tإن قيسة )( 6يتبضؽ مؽ الججول)
( t(, وجسيعيا اكبخ مؽ قيسة )140.413بمغت) الشفدي( ولمسجال 200.640بمغت ) التخبؾؼ ولمسجال 

عمى وجؾد آثار (, ما يجل 0.05( ومدتؾػ الجاللة )239(عشج درجات الحخية )1.65الججولية التي بمغت )
 .ونفدية سمبية كثضخة وقؾية الزمة الكؾرونا عمى الجانب لجػ الظالب الجامعي تخبؾية

ان أزمة الكؾرونا مشعت الظمبة مؽ الحرؾل عمى السحتؾػ  ىحه الشتيجة بأنو قج يخجع الى انويفدخ الباحث
شدل السعخفي لمسؾاد العمسية بذكل مشاسب , وأضعفت مؽ انذظتيؼ التعميسية, كسا ان حجخ الظالب في الس

 .وانقظاعو عؽ الجامعة سببت لو صجمات نفدية في حياتو الجامعية
  لجى طلبة جامعة زاخه؟ درجة نهاتج التعلم السعخفية والسيارية والهججانيةما  -2

( ذو االتجاه الؾاحج لمعضشة الؾاحجة لجرجات tستؾدنت ) -ولإلجابة عمى ىحا الدؤال تؼ استخجام اختبار ت
 (. 7الكمية لمسكياس ولكل مجال  كسا ىؾ مؾضح في الججول)العضشة وفقَا لمجرجة 

 . نهاتج التعلم( ذو االتجاه الهاحج لجرجات العيشة على مكياس tنتائج اختبار )(7الججول)
 السكياس

  نهاتج التعلم
الستهسط  العيشة

 الحدابي
االنحخاف 
 السعياري 

درجات  (tقيسة )
 الحخية

الكيسة 
 السعشهية

 القخار

 الججولية السحدهبة
  169.087 2.21 24.21 240 نهاتج التعلم السعخفية

 
1.65 

 

 
 

239 
 

 

 دال 0.000
 دال 0.000 149.019 2.46 23.68 240 نهاتج التعلم السيارية
 دال 0.000 196.887 1.48 18.90 240 نهاتج التعلم الهججانية

 دال 0.000 274.963 3.76 66.80 240 الجرجة الكلية

( 274.963بالجرجة الكمية بمغت ) نؾاتج التعمؼ( السحدؾبة لسكياس t( إن قيسة )7يتبضؽ مؽ الججول)
(, ولسجال 149.019بمغت) نؾاتج التعمؼ السيارية( ولسجال 169.087بمغت ) نؾاتج التعمؼ السعخفيةولسجال 

(عشج 1.65جولية التي بمغت )( الجt(, وجسيعيا اكبخ مؽ قيسة )196.887بمغت) نؾاتج التعمؼ الؾججانية
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(, ما يجل عمى فخوق متبايشة ودالة إحرائيا  بضؽ مدتؾػ 0.05( ومدتؾػ الجاللة )239درجات الحخية )
 .طمبة جامعة زاخؾلجػ  نؾاتج التعمؼ السعخفية والسيارية والؾججانية

تخكتيا ازمة الكؾرونا عمى اآلثار التخبؾية والشفدية التي ىحه الشتيجة بأنو قج يخجع الى  انويفدخ الباحث
مدتؾػ تعمؼ الظمبة واألسالضب التعميسية الججيجة الستبعة في تعميؼ وتجريب الظمبة في عل ازمة الكؾرونا 
وطخيقة حرؾليؼ عمى السعخفة والخبخات السقجمة ليؼ, وضعف مياراتيؼ في التعامل مع الشغام التعميؼ 

 االلكتخوني ومتظمبات تظبيقو.
اآلثار ىل تهجج عالقة ارتباطية دالة إحرائيًا بين متهسط درجات طالب جامعة زاخه على مكياس  -3

 ؟ نهاتج التعلمومتهسط درجاتيم على مكياس  التخبهية والشفدية ألزمة الكهرونا
بحداب معامل ارتباط بضخسؾن بضؽ درجات الظمبة أفخاد عضشة البحث  انلإلجابة عمى ىحا الدؤال قام الباحث

   والججول التالي يؾضح ذلػ: نؾاتج التعمؼرنا ودرجاتيؼ عمى مكياس ؾر مى مكياس آثار الكع
 الكهرونا ونهاتج التعلم( يبين نتائج معامل االرتباط بيخسهن لجرجات الظلبة أفخاد عيشة البحث بين مكياس 8الججول)
 هروناالجرجة الكلية لسكياس الك السجال الشفدي التخبهي السجال  السكياس

 .**903- .**887- .**941- نهاتج التعلم السعخفية
 .**891- .**788- .**772- نهاتج التعلم السيارية
 .**901- .**753- .**673- نهاتج التعلم الهججانية
الجرجة الكلية لسكياس 

 نهاتج التعلم
-751**. -820**. -910**. 

 5...عشج *دال        1...**دال عشج

أزمة ( إن معامل ارتباط بضخسؾن بضؽ متؾسط درجات العضشة عمى مكياس آثار 8يتبضؽ مؽ الججول )
.**(, وىؾ دال إحرائيا  عمى وجؾد عالقة 910-بالجرجة الكمية بمغ ) نؾاتج التعمؼومكياس  الكؾرونا

لجػ طمبة الجامعة بالجرجة  ومدتؾػ نؾاتج التعمؼارتباطية عكدية سمبية قؾية بضؽ آثار جائحة الكؾرونا 
نؾاتج عمى مدتؾػ  وقؾؼ  كمية ووفقا  لكل مجال مؽ مجاالت البحث, أؼ أن لجائحة الكؾرونا آثخ سمبيال

والشفدية  التخبؾيةلجػ طمبة جامعة زاخؾ وانخفاض مدتؾاىا, وأن اآلثار  التعمؼ السعخفية والسيارية والؾججانية
 لجػ طمبة جامعة زاخؾ . ية والؾججانيةني مدتؾػ نؾاتج التعمؼ السعخفية والسيار تجنا أدت إلى و الكؾر  الزمة
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ىحه الشتائج بأنو قج تخجع الى إن الظالب الجامعي لؼ يدتظع التكيف برؾرة جضجة مع  انويفدخ الباحث
والشفدية لجائحة كؾرنا التي أدت الى انقظاعو عؽ الحياة الجامعية وأنذظتيا التقمضجية,  التخبؾيةاآلثار 

مبات التعميؼ الجامعي اإللكتخوني, والحجخ السشدلي واالنقظاع عؽ وعجم القجرة عمى التعامل مع متظ
وصعؾبات في اكتداب السعمؾمات التؾاصل مع مكؾنات الجامعة, التي فخضتيا جائحة الكؾرونا, 

وما سببتو لو مؽ آثار نفدية واضظخابات تعميسية والسعارف والسيارات واالتجاىات العمسية واالجتساعية 
 .نتاجاتو العمسية والسعخفية والسيارية والؾججانيةاعية, كل ذلػ أدػ إلى انخفاض مدتؾػ تعمسية وعدلة اجتس

 0.05مشاقذة فخضيات البحث: تم اختبار فخضيات البحث عشج مدتهى الجاللة 
مشاقذة الفخضية األولى: ال يهجج فخق ذو داللة احرائية بين متهسظي درجات طلبة جامعة زاخه على 

 وفقًا لستغيخ الجشذ.  التخبهية والشفديةاآلثار مكياس 
(, لمفخوق بضؽ متؾسظي درجات العضشة وفقا  لكل محؾر t-testالختبار ىحه الفخضية تؼ استخجام اختبار )

 (:9وبالجرجة الكمية تبعا  لستغضخ الجشذ وكانت الشتيجة كالتالي كسا ىؾ مؾضح بالججول)
 تبعًا لستغيخ الجشذرونا ه اجابات الظلبة على مكياس آثار جائحة الك( للفخوق في t-test( نتائج اختبار)9ججول)

الستهسط  العجد الجشذ مكياس الكهرونا
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

درجة 
 الحخية

قيسة ت 
 السحدهبة

الجاللة 
 اإلحرائية

 القخار

 2.91 44.53 120 ذكخ التخبهي السجال: 

238 

1.922- 166. 
 غضخ
 3.63 45.37 120 أنثى دال

 5.30 44.50 120 ذكخ السجال الشفدي
1.162 356. 

 غضخ
 4.15 42.81 120 أنثى دال

 6.23 87.07 120 ذكخ الجرجة الكلية
143.- 787. 

 غضخ 
 4.76 87.17 120 أنثى دال

( أن الكيسة االحتسالية لسدتؾػ الجاللة بالجرجة الكمية لستؾسط إجابات العضشة عمى 9يتبضؽ مؽ الججول)
.( ولمسجال الشفدي بمغ 166بمغ ) التخبؾؼ ,  ولمسجال (0.05وىؾ أكبخ مؽ ) .(787) بمغ  الكؾرونامكياس 

الفخضية, ال يؾجج فخق ذو داللة احرائية بضؽ  يؤدؼ الى قبؾل.( وجسيعيا غضخ دالة إحرائيا  وىحا 356)
وفقا  لستغضخ الجشذ  االثار التخبؾية والشفدية الزمة الكؾرونامتؾسظي درجات طمبة جامعة زاخؾ عمى مكياس 

 بالجرجة الكمية ووفقا  لكل مجال. 
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ر جائحة نو ال تؾجج فخوق دالة إحرائيا  بضؽ آراء واجابات طمبة وطالبات جامعة زاخؾ حؾل آثاأأؼ 
 ومؽ الشاحية الشفدية, وتذابو آرائيؼ حؾل ذلػ. التخبؾيةالكؾرونا عمضيؼ مؽ الشاحية 

 التخبؾيةىحه الشتيجة إلى إن اآلثار الدمبية لجائحة الكؾرونا شسمت جسيع الظمبة مؽ الشاحية  انويفدخ الباحث
ة عامة لؼ تقترخ عمى جشذ او ن كال الجشدضؽ تزخروا مؽ آثار جائحة الكؾرونا, بكؾنيا جائحأوالشفدية و 

 مدتؾػ معضؽ, ولحلػ لؼ يكؽ لستغضخ الجشذ أثخ عمى فخوق في إجابات العضشة.
مشاقذة الفخضية الثانية: ال يهجج فخق ذو داللة احرائية بين متهسظي درجات طلبة جامعة زاخه على 

 علسي(.  -خي " وفقًا لستغيخ التخرص )نغاآلثار التخبهية والشفدية الزمة الكهرونامكياس 
(, لمفخوق بضؽ متؾسظي درجات العضشة وفقا  لكل محؾر t-testالختبار ىحه الفخضية تؼ استخجام اختبار )

 (:10وبالجرجة الكمية تبعا  لستغضخ التخرص وكانت الشتيجة كالتالي كسا ىؾ مؾضح بالججول)
 تبعًا لستغيخ التخرص. الكهرونا( للفخوق في اجابات الظلبة على مكياس t-test( نتائج اختبار).1ججول)

الستهسط  العجد التخرص آثار جائحة الكهرنا
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

درجة 
 الحخية

قيسة ت 
 السحدهبة

الجاللة 
 اإلحرائية

 القخار

 3.256 44.09 120 نغخي  التخبهي السجال: 

228 

-4.073 000. 
 دال

 3.155 43.81 120 علسي
 5.467 42.72 120 نغخي  السجال الشفدي

-1.441 151. 
 غضخ
 3.926 43.63 120 علسي دال

 3.581 88.81 120 نغخي  الجرجة الكلية
-3.693 .... 

  
 6.851 85.43 120 علسي دال

( أن الكيسة االحتسالية لسدتؾػ الجاللة بالجرجة الكمية لستؾسط إجابات العضشة عمى 10يتبضؽ مؽ الججول)
.( وىؾ أصغخ مؽ 000بمغ ) التخبؾؼ ,  ولمسجال (0.05وىؾ أصغخ مؽ ) .(000) بمغ  الكؾرونامكياس 

( وىي دالة إحرائيا  بالجرجة الكمية لمسكياس 0.00.( وىؾ اكبخ مؽ )151( ولمسجال الشفدي بمغ )0.05)
جامعة نو يؾجج فخق ذو داللة احرائية بضؽ متؾسظي درجات طمبة أالفخضية, أؼ  يؤدؼ الى رفضوىحا 

ولرالح  التخبؾؼ زاخؾ عمى مكياس آثار الكؾرونا " وفقا  لستغضخ التخرص بالجرجة الكمية ووفقا  لمسجال 
 , في حضؽ لؼ تؾجج فخوق دالة إحرائيا  في السجال الشفدي. الشغخؼ الستؾسط األكبخ ذوؼ التخرص 
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ة واقؾػ عمى طمبة التخرص ىحه الشتيجة إلى أنو قج يكؾن لجائحة الكؾرونا آثار سمبي انويفدخ الباحث
العمسي الحيؽ حخمؾا مؽ أنذظتيؼ العسمية والتظبيكية في السضجان بدبب إجخاءات الحجخ السشدلي, وعجم 
قجرتيؼ عمى اكتداب السعمؾمة والسعخفة العسمية بذكل كاٍف مؽ خالل الشغام التعميسي اإللكتخوني بالسقارنة 

يفيا اكتداب السعخفة أسيل مؽ خالل التعميؼ اإللكتخوني,  مع أقخانيؼ في التخررات الشغخية التي يكؾن 
 وإن جائحة الكؾرونا تؤثخ سمبا  في السدتؾػ الشفدي لمظمبة جسيعيؼ بغض الشغخ عؽ تخرريؼ.

 
: ال يهجج فخق ذو داللة احرائية بين متهسظي درجات طلبة جامعة زاخه على الثالثةمشاقذة الفخضية 

 وفقًا لستغيخ التخرص. نهاتج التعلم مكياس 
(, لمفخوق بضؽ متؾسظي درجات العضشة وفقا  لكل محؾر t-testالختبار ىحه الفخضية تؼ استخجام اختبار )

 (:11وبالجرجة الكمية تبعا  لستغضخ التخرص وكانت الشتيجة كالتالي كسا ىؾ مؾضح بالججول)
 تبعًا لستغيخ التخرص نهاتج التعلممكياس  ( للفخوق في اجابات الظلبة علىt-test( نتائج اختبار)11ججول)

الستهسط  العجد الجشذ نهاتج التعلم
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

درجة 
 الحخية

قيسة ت 
 السحدهبة

الجاللة 
 اإلحرائية

 القخار

 2.520 27.70 120 نغخي  نهاتج التعلم السعخفية

228 

318. 751. 
 غضخ
 2.456 27.60 120 علسي دال

 1.601 12.08 120 نغخي  التعلم السياريةنهاتج 
3.070 002. 

 غضخ
 1.987 11.35 120 علسي دال

 2.396 18.45 120 نغخي  نهاتج التعلم الهججانية
2.453 015. 

غضخ 
 2.548 17.65 120 علسي دال

 3.825 73.86 120 نغخي  الجرجة الكلية
2.342 .2.. 

  
 3.890 72.67 120 علسي دال

( أن الكيسة االحتسالية لسدتؾػ الجاللة بالجرجة الكمية لستؾسط إجابات العضشة عمى 11يتبضؽ مؽ الججول)
.(, 751بمغ ) ولسجال نؾاتج التعمؼ السعخفية, (0.05وىؾ أصغخ مؽ ) .(020) بمغ  نؾاتج التعمؼمكياس 

دالة  ومعغسيا.(  000بمغ ) الؾججانيةنؾاتج التعمؼ .(, ولمسجال 002بمغ )نؾاتج التعمؼ السيارية ولمسجال 
الفخضية, أؼ أنو يؾجج فخق ذو داللة احرائية بضؽ متؾسظي درجات طمبة  يؤدؼ الى رفضإحرائيا  وىحا 
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وفقا  لستغضخ التخرص  بالجرجة الكمية ولرالح الستؾسط األكبخ  نؾاتج التعمؼجامعة زاخؾ عمى مكياس 
 .وىؼ طمبة التخرص الشغخؼ 

ويسكؽ تفدضخ ىحه الشتائج إلى ان طمبة التخررات الشغخية قج يكؾنؾن تأثضخ جائحة الكؾرونا عمى 
يحتاجؾن مؽ طمبة التخررات العمسية الحيؽ  أقل نؾاتجيؼ التعميسية السعخفية والسيارية والؾججانيةمدتؾػ 

 .جالى مؾاعبة الجراسة بذكل واقعي أكثخ مؽ التعميؼ االفتخاضي او التعمؼ عؽ بع
 
 
 
 
 

 في ضؾء نتائج البحث يقتخح الباحث ما يمي: مقتخحات البحث:
نذخ ثقافة الحساية مؽ االمخاض السعجية بضؽ الظمبة ومفيؾم تعميؼ الظؾارغ بضشيؼ عبخ نجوات تثكيفية  -1

 وتؾعؾية.
تذجيع الظمبة عمى متابعة دراستيؼ الجامعية ضسؽ الخيارات التي تؾفخىا الجامعة: مثل التعميؼ  -2

 كتخوني والسشرات التعميسية.اإلل
 تعديد سبل التؾاصل بضؽ الظمبة الجامعضضؽ وأساتحتيؼ وزمالئيؼ الجامعضضؽ بتقشيات تعميسية حجيثة. -3
حل السعؾقات التي تحؾل بضؽ الظالب ومرجر التعمؼ والسعمؾمات مثل: تؾفضخ االنتخنت والبخامج التقشية  -4

 السشاسبة ليؼ.
لجػ الظمبة وتذجيعيؼ عمى أىسية استخجام التكشؾلؾجيا في التعميؼ  تعديد ثقافة التعميؼ اإللكتخوني -5

 والتعمؼ.
 تذكضل لجان تقضيؼ خاصة لستابعة أنذظة الظمبة وتقضيؼ نؾاتجيؼ التعميسية برؾرة مؾضؾعية. -6
التؾاصل الجائؼ بضؽ إدارة الجامعة والظالب لتخفيف آثار جائحة الكؾرونا عمى السدتؾػ التعميسي  -7

 ب مؽ خالل وحجات ارشادية ولجان تعميسية خاصة بحلػ.والشفدي لمظال
 

 قائسة السخاجع:  اواًل: السخاجع العخبية.
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فاعلية التعليم اإللكتخوني في عل انتذار (. 2020أبؾ شخيؼ, سحخ. عؾاد, خؾلة. شجيج, نؾر. ) -1
بحث مشذؾر في  فيخوس كهرونا من وجية نغخ السجرسين في جامعة فلدظين التقشية )خزهري(.

 مجمة جامعة الشجاح الؾطشية. نابمذ. فمدظضؽ.
مجمة عمؼ  التحريل الجراسي وعالقتو بكل من مفيهم الحات والتهافق الشفدي.(. 1991دسؾقي, دمحم.) -2

 (.20الشفذ. اليضئة العامة السرخية لمكتاب. مجمج )
 جرية: دار السعخفة.. اإلسكشالرحة الشفدية والتهافق الجراسي(. 1996عبج المظيف, مجحت.) -3
 اإلسكشجرية: دار السعخفة. السهجد في الرحة الشفدية.(. 1984عؾض, عباس.) -4
.  21. ص13(. التعميؼ الذامل خالل تفذي كؾرونا. العجد 2020مجمة مخكد نفاذ.) -5

www.mada.org.qa 
  (.19-هرونا )فهفيجفيخوس ك (.2019مؾقع مشغسة الرحة العالسية. ) -6

2019-coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel 
والديظخة عليو في  19-رسائل وانذظة رئيدية للهقاية من مخض كهفيج  (.2020الضؾنيدف. ) -7

 وثيقة مشذؾرة عمى مؾقع التعميؼ في حاالت الظؾارغ, مقخ الضؾنيدف في نضؾيؾرك.السجارس. 
. اليضئة نهاتج التعلم وضسان جهدة السؤسدات التعليسية(. 2009قاسؼ, مججؼ. حدؽ, أحالم.) -8

 العتساد. مرخ.القؾمية لزسان جؾدة التعميؼ وا
. جامعة ترهر مقتخح لتجهيج نهاتج التعلم في التعليم العام(. 2010الديؾن, أحسج. العؾاممة, عبجهللا.) -9

 االمام عبج الخحسؽ بؽ فيرل. الدعؾدية.
أثخ نهاتج التعلم على أداء طالب الجامعة لسهافبة سهق العسل (. 2017عبج العديد, جضيان.) -10

, ص 17بحث مشذؾر بسجمة كمية التخبية. جامعة االزىخ. العجد .من وجية نغخىم وأصحاب العسل
497-510.) 

أثخ استخجام مجخل ميام الهيب في تشسية بعض نهاتج التعلم لجى (. 2006الذاعخ, حشان.) -11
 .202. جامعة عضؽ شسذ. صعيشة من طلبة الجراسات العليا بكليات التخبية. كلية التخبية

نغم التفاعل عبخ بيئة التعلم االلكتخونية في تحقيق بعض  أثخ اختالف(. 2008الجدار, حشان.) -12
. مجمة مدتقبل التخبية العخبية. جامعة نهاتج التعلم لجى طالب السعلسين واتجاىاتيم نحه استخجاميا

 .408. ص14. السجمج51القاىخة. العجد

http://www.mada.org.qa/
http://www.mada.org.qa/
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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  ثانيًا: السخاجع األجشبية.

1. Arkof, E.(1968). Adjustment and Mental Health" McGraw- Hill Book co, 
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2. Sahu, P. (2020). Closure of Universities Due to Coronavirus Disease 
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4. Draissi, Z. Yong, Q, Z. (2020). COVID-19 Outbreak Response Plan: 

Implementing Distance Education in Moroccan Universities. School of 
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 الكهرونا وعالقتيا بشهاتج التعلم لجى طلبة جامعة زاخه ألزمةاآلثار التخبهية والشفدية 

 

 الكهرونا برهرتو الشيائية.التخبهية والشفدية ألزمة ثار اآل( مكياس 1السلحق )                مالحق البحث:
 أعدائي الظلبة:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3586783
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مؽ وجية نغخكؼ, حضث ييتؼ ىحا السكياس بكياس آثار جائحة الكؾرونا عمى مدتؾػ تؾافقػ  19تأثيخات جائحة الكهرونا" كهفيج مكياس يجيكؼبضؽ 
 التعمسية والشفدية. -االكاديسي في الجامعة مؽ الشاحية التعميسية

 تأثخا   األكثخ واألشخاص األعسار  مختمف في لإلندان التشفدي الجياز يرضب فضخوسي مخض :" حالة" بأنيا19وُتعخف جائحة كهرونا " كهفيج
 الدعال  أثشاء الستظايخ والخذاذ السرابضؽ  مع االختالط طخيق عؽ الشاس بضؽ يشتذخ وقج مدمشة  بأمخاض والسرابضؽ الدؽ كبار ىؼ لو وعخضة
 العام واإلجياد التشفذ ضضق الدعال  الحخارة  درجة في وارتفاع الحسى: اآلتي البارزة أعخاضو ومؽ ذاتو  السراب أو السراب أدوات ولسذ والعظذ

 الحمق. التياب إلى إضافة األنف  سيالن واإلسيال  القيء
 , عمسا  إن البحث ىؾ لغخض البحث العمسي فقط, وسضتؼ الحفاظ عمى سخية السعمؾمات.تشظبق عميػ وتشاسب رأيػوضع إشارة أمام العبارة التي  أرجهف
 السعلهمات العامة: -1

 ذكخ................... إنثى...........................           الجشذ:     
 أولى............الثانية.........الثالثة........الخابعة..........   الدشة الجراسية:      
 أدبي.....................عمسي...............      االختراص:      
 :السكياس فقخات -2

 الجرجة "19تأثيخ الكهرونا " كهفيج ر
 نادراً  قليالً  متهسظاً  فثيخاً  
 التعلسي -السجال: التعليسي  
     أصبحت أىجافي التعميسية عذؾائية غضخ مشغسة ومذؾشة 1
     ضعفت مذاركتي في األنذظة التعميسية 2
     بت استخجم االنتخنت أكثخ في عسمية التعمؼ 3
     الكؾرونانغست بخنامجي الجراسي برؾرة يتشاسب مع عخوف  4
     أصبحت اكثخ متابعة  والتداما  لمفعاليات التعميسية والسقخرات الجراسية 5
     قممت مؽ فخصي في الحرؾل عمى السعمؾمات برؾرة افزل 6
     تعمسية ججيجة -اكتدبت أفكار ومفاليؼ تعميسية  7
     ضعف تؾاصمي مع أساتحتي الجامعضضؽ 8
     التعميسية االلكتخونية عؽ البضئة الجامعية التقمضجيةأبعجتشي الظخيقة  9
     زادت مؽ مدؤولياتي وواجباتي التعميسية .1
     قممت مؽ مدتؾػ فيسي لمسحتؾػ السعخفي لمسادة الجراسية 11
     انخفض مدتؾػ تحرضمي الجراسي بدبب الكؾرونا 12
     وتقشياتوامتمكت ميارات استخجام التعميؼ اإللكتخوني  13
     تعخفت عمى استخاتيجيات تعميسية ججيجة  14
     ازدادت رغبتي في متابعة الجراسة 15
     أثخت عمى مدتؾػ تقضيؼ نتاجاتي التعمسية مؽ قبل االستاذة 16
     فقج تعميسي الجامعي قيستو العمسية والسعشؾية في السجتسع 17
     الجامعية والحرؾل عمى السخاجع العمسيةفقجت فخص الخجؾع لمسكتبة  18
     السجال: الشفدي 
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  ضعفت قشاعتي بأىسية شيادتي الجامعية وقيستيا 19
     فقجت الثقة باألفكار التعميسية التي تقجم عبخ االنتخنت .2
     أصبحت أقل فعالية  ونذاطا  في دراستي 21
     في السشدلزادت مؽ مذاعخ الؾحجة لجؼ بدبب بقائي  22
     قمل مؽ مدتؾػ تؾاصمي مع زمالئي والتفاعل معيؼ 23
     زادت مؽ مدتؾػ خؾفي وقمقمي تجاه مدتقبمي التعميسي 24
     نقرت معشؾياتي ودوافعي تجاه اختراصي 25
     أصبحت أكثخ انظؾائية وبعضجا  عؽ العائمة 26
     الرحيبت أعاني مؽ اضظخابات نفدية بدبب الحجخ  27
     أصبحت أكثخ اىساال  وغضخ مباليا  بأنذظتي التعميسية 28
     بت أفكخ في تخك دراستي الجامعية 29
     بت أخاف االختالط مع افخاد الجامعة مؽ طمبة وأساتحة ومؾعفضؽ .3
     أشعخ بان الجراسة اصبحت مسمة ومحبظة  31
     زادت مؽ مذاعخ الحدن واالكتئاب لجؼ  32

 ةوشكخًا إلجاباتكم السفيج                                                                         
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 ( مكياس نهاتج التعلم برهرتو الشيائية.2السلحق )
 أعدائي الظلبة:

طالب وطالبات جػ لنؾاتج التعمؼ السعخفية والسيارية والؾججانية , حضث ييتؼ ىحا السكياس بكياس في عل ازمة الكؾرونا نؾاتج التعمؼ مكياس يجيكؼبضؽ 
 في عل ازمة الكؾرونا وتجاعياتيا وتأثضخاتيا التعميسية التعمسية والشفدية.الجامعة 

 حيث تعخف الشهاتج التعلم بأنيا: 
 , عمسا  إن البحث ىؾ لغخض البحث العمسي فقط, وسضتؼ الحفاظ عمى سخية السعمؾمات.تشظبق عميػ وتشاسب رأيػوضع إشارة أمام العبارة التي  أرجهف
 السعلهمات العامة: -3

 ذكخ................... إنثى...........................           الجشذ:     
 .....................عمسي...............نغخؼ       االختراص:      
 :السكياس فقخات -4

 ال أحياناً  نعم  نهاتج التعلممكياس  

  نهاتج التعلم السعخفيةمجال:           
    أتحكخ بديؾلة السعمؾمات والسعارف التي اكتدبيا في عل أزمة كؾرونا  1

    أندى األرقام والحقائق السكتدبة في عل أزمة الكؾرونا بدخعة 

    اكتدبيا في السشدلأستظيع إعادة صياغة معمؾماتي ومعارفي التي  2

    أمتمػ القجرة عمى التعامل مع السعمؾمات السكتدبة في عل ازمة كؾرونا 3

    اتخجؼ السحتؾػ السعخفي السكتدب في عل الكؾرونا بأشكال مختمفة 4

    أشخح السعمؾمات التي اكتدبيا في عل ازمة الكؾرونا واوضحيا برؾر مختمفة  5

    تعمسي ومعمؾماتي في ازمة الكؾروناأستظيع تؾقع نتائج  6

    أطبق ما تعمستو مؽ معارف في عل ازمة الكؾرونا في مؾاقف حياتي السختمفة 7

    أخظط ألنذظتي  وبخنامجي الجراسي في عل ازمة الكؾرونا 8

    أجخؼ السقارنات بضؽ السعمؾمات التي اكتدبيا بظخق مختمفة 9

    والسعارف التي اكتدبيا في عل ازمة الكؾروناأستظيع تحمضل السعمؾمات  10

    امتمػ بجائل وخيارات إضافية في عسمية التعمؼ في عل ازمة الكؾرونا 11

    أرتب أفكارؼ ومعارفي السكتدبة في عل ازمة الكؾرنا 12



 

 

 

 

 

 

564 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انخاني 

 "املستجدات احلديخة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انخانج (  2020كانىن االول  16-17

 

    ججيجة اكتدبو في عل ازمة الكؾرونا بريغالخص السحتؾػ السعخفي الحؼ  13

    ما اتعمسو مؽ معمؾمات ومعارف مكتدبة في عل ازمة الكؾرونا تقؾيؼاستظيع  14

    استظيع تقضيؼ خظخ آثار الكؾرونا عمى تحرضمي العمسي 15

 نهاتج التعلم السياريةمجال:            
    اختار أسالضب عجة لمتعمؼ في عل ازمة الكؾرونا 16

    االلكتخوني لمسقخرات الجراسيةأقجر عمى التعامل مع السحتؾػ العمسي  17

ليأت نفدي بذكل مشاسب لألنذظة التعميسية اإللكتخونية في عل ازمة  18
 الكؾرونا

   

أطبق االرشادات واألوامخ التعميسية التي تقجم لي عبخ االنتخنت في عل ازمة  19
 الكؾرونا

   

    أستخجم مرادر التعمؼ اإللكتخونية بذكل مشاسب 20

    مبادػ التعمؼ اإللكتخوني في تعمسي بذكل مشاسباطبق  21

اكتدبت ميارات تظبضق تقشيات التعمؼ اإللكتخونية بذكل جضج في عل ازمة  22
 الكؾرونا
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