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�مللخ�س
 (COVID-19( كورونا  فريو�ص  جلائحة  الرتبوية  الآثار  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
بحثي  م�سروع  من  جزء  وهي  والطلبة،  املعلمني  نظر  وجهة  من  املدر�سي  التعليم  على  امل�ستجد 
وطني، مت متويله من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار ب�سلطنة عمان. ولتحقيق هدف 
ممت ا�ستبانتان: واحدة للمعلمني واأخرى للطلبة، وبعد التاأكد من �سدقهما وثباتهما  الدرا�سة �سُ
طبقتا على عينة الدرا�سة التي بلغت )289( معلما ومعلمة، وعلى عينة الطلبة البالغ عددها )704( 
تعليمية.  اأربع حمافظات  لل�سفوف )1-12( يف  املدار�ص احلكومية واخلا�سة  طالب وطالبة من 

 (COVID-19( وقد اأو�سحت نتائج الدرا�سة اأن  م�ستوى الآثار الرتبوية جلائحة فريو�ص كورونا
امل�ستجد يف التعليم املدر�سي من وجهة نظر املعلمني كانت كبرية،  كما بينت النتائج عدم وجود 
فروق دالة اإح�سائيا لهذه الآثار يف التفاعل بني النوع واحللقة الدرا�سية التي يدّر�ص فيها املعلم، 
واخلربة التدري�سية بال�سنوات من وجهة نظر املعلمني، وبالن�سبة لعينة الطلبة فقد اأ�سارت النتائج 
اإىل اأن م�ستوى الآثار الرتبوية جلائحة فريو�ص كورونا كانت متو�سطة من وجهة نظرهم، وكذلك 
بينت النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا لهذه الآثار يف التفاعل بني احللقة الدرا�سية واملحافظة 
التعليمية، ومن اأهم التو�سيات التي خرجت بها الدرا�سة، �سرورة تبني املدار�ص ا�سرتاتيجية اإدارة 
املخاطر للت�سدي لأي طارئ م�ستقبال، و�سمان ا�ستمرارية تعلم الطلبة وا�ستدامته. كما خرجت 

الدرا�سة مبقرتحات تطبيقية وبحثية.

الكلمات املفتاحية: الآثار الرتبوية، فريو�ص كورونا )كوفيد-19( امل�ستجد، التعليم املدر�سي، املعلمني، 

الطلبة.

* تاريخ ت�سلم البحث: 2021/10/31م                                                                                                               * تاريخ قبوله للن�سر: 2022/1/9م

�لآثار �لرتبوية جلائحة فريو�س كورونا (COVID-19) �مل�ستجد
على �لتعليم �ملدر�سي من وجهة نظر �ملعلمني و�لطلبة

http: //dx.doi.org/10.12785/jeps/230101
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Teachers and Students' Perceptions of the Educational 
Effects of COVID-19 pandemic on Schools' Education 

Abstract

This study aimed to identify the educational effects of the emerging 
Coronavirus (COVID-19( pandemic on the school education from the point 
of view of the teachers and students. The study was a part of a research 
grant funded by the Ministry of Higher Education. Scientific Research and 
Innovation of the Sultanate of Oman. In order to achieve the study aims, two 
forms of questionnaire were designed, one for the teachers, and another for 
the students, after ensuring their validity and reliability. The sample of the 
study consisted of (289( teachers, and (704( students. The results showed that 
the educational effects of the emerging Coronavirus (COVID-19( pandemic 
on school education from the point of view of teachers was high, while it was 
medium from the students’ point of view. In addition, the results showed no 
statistically significant differences in the interaction between the variables of 
gender, educational level, and experience of the teacher. The same was also 
found for students, which indicated that there were no statistically significant 
differences in the interaction between the variables of the educational level, 
and the governate. The study recommends the need for the schools to adopt a 
risk management strategy to deal with any future crises to ensure the continuity 
and sustainability of student learning. The study also came out with other 
practical and research suggestions

Keywords: educational effects, emerging coronavirus (covid-19(, school education, 
teachers, students.
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�ملقدمـــة
اإن ظهور اأزمات جديدة -يف ظل التطورات املت�سارعة امل�سحوبة بتحديات متنوعة- ت�سكل 

م�سدر قلق للقادة وامل�سوؤولني والأفراد، ي�ساحبه ارتباك وخوف من عدم القدرة على ال�سيطرة 

ي�ستدعي  امل�ستقبل، وهذا  اإىل  اأثرها  الفرد واملجتمع، وامتداد  تاأثريها على  عليها، واحلد من 

امل�سارعة يف الك�سف املبكر عنها، وحتديد حجمها ونوعها، وا�ستخدام املنهج العلمي واملنطقي 

التي ل ميكن جتنبها، وكل ذلك  الطارئة  للحالت  ا�سرتاتيجية موجهة  واإيجاد  للتعامل معها، 

يتوقف على نوع الأزمة، ونوع القيادة الإدارية التي تتعامل معها )اليو�سفي، 2015(.

اإن الأزمات التي يواجهها العامل تتعد بتعدد اأ�سبابها وم�سادرها، فمنها الأزمات الجتماعية، 

التي  ال�سحية  الأزمة  وتعد  الأزمات،  من  ذلك  غري  اإىل  ال�سحية،  ومنها  القت�سادية،  ومنها 

دواء  واكت�ساف  مواجهتها،  و�سعوبة  انت�سارها،  ل�سرعة  اأخطرها؛  من  وباء  اأنها  على  ت�سنف 

2020م جائحة كورونا  للوباء وتوفريه. ومن هذه الأزمات التي داهمت العامل يف م�ستهل عام 

)COVID-19) امل�ستجد، حاملة العدوى مبر�ص قاتل حيثما حلت، ونا�سرة الذعر بني الب�سر 

يف خمتلف اأقطار العامل، فرفعت رايات الإنذار، وا�ستنفرت الأجهزة الطبية والأمنية، وحظرت 

امل�سالح  وتعطلت  وال�سفر،  التنقل  حركة  وتوقفت  واملوؤ�س�سات،  الأ�سواق  واأغلقت  التجمعات، 

العامة )عبد املجيد، 2020(. 

احلياة  لي�سمل  ميتد  تاأثريها  لأن  فح�سب؛  عامة  �سحية  م�ساألة  تعد  ل  الأزمة  هذه  اإن 

الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية، فقد اأدت القيود املفرو�سة على التنقل -ب�سبب التباعد 

�لآثار �لرتبوية جلائحة فريو�س كورونا (COVID-19) �مل�ستجد
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الأعمال  على  �سلبا  ذلك  فانعك�ص  القت�ساد،  يف  والطلب  العر�ص  تقلي�ص  اإىل  الجتماعي- 

 Reimers( والوظائف، وخ�سو�سا يف الدول الفقرية، وتلك التي لديها �سعف يف البنية التحتية

Schleicher, 2020 &؛ الزهراين، 2020(.

املختلفة،  الدرا�سية  املراحل  يف  التعليمية  العملية  يف  الجتماعي  التباعد  قيود  اأثرت  لقد 

�سلطنة عمان،  ومنها  بلًدا،  مليار طالب يف )161(  اأكرث من )1.6(  التعليم  انقطع عن  فقد 

َرت تعليق الدرا�سة ابتًداء من يوم الأحد 2020/3/15م يف جميع املوؤ�س�سات التعليمية  التي قرَّ

اإذ مل   ،2021/2020 الدرا�سي  العام  بداية  اإىل  الدرا�سة  تعليق  وا�ستمر  واجلامعي(،  )العام، 

يتمكن فيها املعلمون واملتعلمون من اللتقاء وجها لوجه يف موؤ�س�سات التعليم املختلفة، فنتج عن 

ذلك قلة فر�ص التعلم للطلبة، وهو ما ي�سمى بوقت التعلم -اأي الوقت الذي ُيق�سى يف التعلم- 

الطلبة  انقطاع  اآثار  توثيق  الأمريكية، من خالل  املتحدة  الوليات  الباحثون يف  اأكده  ما  وهذا 

يوؤدي فقط  الدرا�سة ل  اأن النقطاع املطول عن  ال�سيفية، فقد وجدوا  الإجازة  التعلم يف  عن 

ا اإىل فقدان املعرفة واملهارات املكت�سبة، ويوؤدي كذلك اإىل  اإىل تعليق وقت التعلم، بل يوؤدي اأي�سً

فقدان الطلبة ما يعادل �سهًرا من التعلم يف العام الدرا�سي، وتقل مهارة الريا�سيات اأكرث من 

ب�سكل  بذلك  ويتاأثر  الدرا�سية،  املرحلة  بح�سب  املهارة  انخفا�ص  وتزداد حدة  القراءة،  مهارة 

اأ�سر ذات دخل منخف�ص، عالوة على ذلك، فاإن الختالفات بني  اأكرب الطلبة املنحدرون من 

الطلبة املتمثلة يف: دعم الآباء وتوفري فر�ص تعليمية لهم مبا�سرة يف املنزل، اأو يف قدرة املدار�ص 

اأنظمتها على  على دعم تعلم طلبتها عن بعد، وتعزيز دافعيتهم ومهاراتهم يف التعلم، وقدرة 

فجوات  تفاقم  اإىل  يوؤدي  ذلك  كل  الأزمة،  وقت  وتنفيذها  فاعلة،  تعليمية  ا�ستجابات  ت�سميم 

  .(Kraft & Monti-Nussbaum, 2017; Sahu, 2020( الفر�ص التعليمية املوجودة بالفعل

اإن الإجراءات التي اتخذتها اأنظمة التعليم يف خمتلف بلدان العامل -ب�سبب تف�سي فريو�ص 

كورونا )كوفيد-19( امل�ستجد- كان لها بالغ الأثر، فقد اأ�سابها بال�سلل نتيجة اإغالق املوؤ�س�سات 

الرتبوية الناجتة عن جائحة  الآثار  )Saavedra, 2020) عددا من  �سافدرا  وذكر  التعليمية، 

من  الت�سرب  معدلت  وزيادة  التعّلم،  خ�سائر  منها:  واجلامعي،  املدر�سي  التعليم  على  كورونا 

الدرا�سة، واأي�سا عدم ح�سول الأطفال -الفقراء- على اأهم وجبة غذائية يف اليوم. والأكرث من 

ذلك، انعدام امل�ساواة يف النظم التعليمية، الذي يعاين منه معظم دول العامل، ول �سك اأن تلك 

الآثار �ست�سيب الأطفال الفقراء اأكرث من غريهم، كذلك فاإن التاأخر يف بدء العام الدرا�سي اأو 

انقطاعه �سيوؤدي اإىل حدوث ا�سطراب كامل يف حياة العديد من الأطفال واأهاليهم ومعلميهم.

كذلك  يذهب  ولكنه  وح�سب،  املعرفة  لكت�ساب  املدر�سة  اإىل  يذهب  ل  الطالب  اأن  كما 

يكون مواطنًا، ويطور من مهاراته  ويتعلم كيف  اأقرانه،  ويتعامل مع  ليقيم عالقات اجتماعية 
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ممكنة؛  و�سيلة  باأي  املدر�سة  مع  التوا�سل  على  احلفاظ  ال�سروري  فمن  ولذلك  الجتماعية؛ 

لأنه مهمٌّ لتنمية مهارات الطلبة الجتماعية والوجدانية، ويتعلمون من خالله ما ميكنهم من 

الإ�سهام يف تطوير جمتمعهم. اإل اأن املدر�سة ل ت�ستطيع وحدها القيام بذلك، واإمنا هي بحاجة 

ما�سة يف مثل هذه الظروف اإىل دور الوالدين والأ�سرة، ولكي يتحقق هذا الدور ب�سكل �سحيح 

و�سائط  الأ�سر عرب  اإىل  العون  قدر كبري من  توجيه  والتعليم  الرتبية  وزارات  يتطلب من  فاإنه 

الإعالم اجلماهريي: كالإذاعة، والتلفاز، والر�سائل الن�سية الق�سرية، وتزويدهم بالن�سائح 

.(Huang, et al., 2020( وامل�سورة التي تعينهم على تقدمي دعم اأف�سل لأبنائها

واأ�سار �سندوق النقد الّدويّل )2020( اإىل الآثار التي ترتتب على اإغالق املدار�ص -حتى ولو 

كان موؤقتًا- ومنها: 

املحلية،  املجتمعات  ا�سطراب  اإىل  الإغالق  يوؤدي  اإذ  باهظة:  واقت�سادية  اجتماعية  تكلفة   -

ويوؤثر ب�سورة اأكرب على الفئات املحرومة وعلى عائالتهم.

- توقف التعّلم: يوؤدي اإغالق املدار�ص اإىل حرمان الأطفال وال�سباب من فر�ص النمو والتطور، 

وتكون م�ساوئ الإغالق اأ�سد وطاأة على الدار�سني من الفئات املحرومة، الذين يحظون بفر�ص 

تعليمية اأقل خارج املدر�سة.

- التغذية: يعتمد الكثري من الأطفال وال�سباب على الوجبات املجانية اأو املنخف�سة التكلفة التي 

تقدمها املدار�ص من اأجل ح�سولهم على الطعام والتغذية ال�سليمة، ولكن عندما ُتغلق املدار�ص، 

تتاأثر تغذيتهم �سلبًا.

ما  املدار�ص، غالبًا  ُتغلق  املنزل: عندما  اأو يف  بعد  اأولدهم عن  لتعليم  الأهل  ا�ستعداد  - عدم 

ُيطلب اإىل الأهل تي�سري تعليم الأطفال يف املنزل، وقد يواجهون �سعوبة يف اأداء هذه املهمة، ول 

�سيما بالن�سبة اإىل الأهل حمدودي التعليم واملوارد.   

- عدم امل�ساواة يف اإمكانية النتفاع مبن�سات التعّلم الرقمية: ميثل غياب النتفاع بالتكنولوجيا 

اإىل  ينتمون  الذين  امل�ستمر، ول �سيما للطالب  التعّلم  اأمام  بالإنرتنت، عائقًا  الربط  اأو �سعف 

عائالت حمرومة.

ُتغلق  عندما  وحيدين  الأطفال  العاملون  الأهل  يرتك  ما  الأطفال: غالبًا  رعاية  يف  التفاوت   -

املدار�ص يف حال عدم وجود خيارات بديلة، مما قد يوؤدي اإىل ممار�ستهم ل�سلوكات خطرية، 

ناجتة عن زيادة تاأثري �سغط الأقران، وتعاطي املخدرات.

ح األ يتمكن الأهل العاملون من تاأدية عملهم عندما ُتغلق  - التكلفة القت�سادية الباهظة: ُيرَجّ

املدار�ص؛ ب�سبب تفرغهم لرعاية اأطفالهم، مما يت�سبب يف تراجع الدخل يف حالت كثرية، ويوؤثر 

�سلبًا يف الإنتاجية.
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العاملني يف جمال  اأغلب  يكون  ما  ال�سحية: غالبًا  الرعاية  نظام  على  املتوقع  ال�سغط غري   -

التزامهّن  اإىل العمل ب�سبب  ن غالبًا من الذهاب  اللواتي ل يتمكَّ الن�ساء  الرعاية ال�سحية من 

برعاية الأطفال نتيجة اإغالق املدار�ص، مما يعني غياب العديد من مقدمي الرعاية ال�سحية 

عن اأماكن عملهم التي هي باأ�سد احلاجة اإليهم يف وقت الأزمات ال�سحية.

- ازدياد ال�سغط على املدار�ص التي ل تزال مفتوحة: ي�سّكل اإغالق املدار�ص يف بع�ص املناطق 

�سغطًا على املدار�ص؛ ب�سبب توجيه الأهل الأطفال اإىل املدار�ص التي ل تزال مفتوحة.

- ميل ن�سب التوقف عن الدرا�سة اإىل الرتفاع: اإن �سمان عودة الأطفال وال�سباب اإىل املدار�ص 

عند اإعادة افتتاحها وا�ستمرارهم يف الدرا�سة، ميثل حتديًا، خ�سو�سًا عندما تطول مدة اإغالق 

اŸدرا�ص.

- العزلة الجتماعية: تعترب املدار�ص مراكز ملمار�سة الأن�سطة الجتماعية والتفاعل الإن�ساين، 

فعندما تغلق املدار�ص اأبوابها، يفقد الكثري من الأطفال وال�سباب عالقاتهم الجتماعية التي لها 

دور اأ�سا�سي يف التعّلم والتطور. 

اإغالق  عن  الناجمة  الرتبوية  الآثار  من  التخفيف  يف  ورغبة  التعليم،  ا�سطراب  ظل  ويف 

املوؤ�س�سات التعليمية، وجتنًبا لنت�سار الفريو�ص بني طلبتها، ت�سعى احلكومات اإىل توِفري التعليم 

البلدان التي تتوافر فيها بنية  التعلُّم عن بعد، وتعد  والتعلم لأبنائها من خالل ا�سرتاتيجيات 

حتتية جيدة اأف�سل ا�ستعدادًا لالنتقال اإىل ا�سرتاتيجيات التعلُّم عن بعد، واإن كان ذلك يتطلب 

قدرا كبريا من اجلهد، وتكتنفه عدد من التحديات التي تواجه املعلمني واأولياء الأمور. وتتمثل 

ال�سرتاتيجية املنا�سبة ملعظم البلدان يف ا�ستخدام جميع الو�سائل املمكنة التي توفرها البنية 

التحتية احلالية يف اإي�سال اخلدمة، وهذا ما اأكده ال�ستطالع امل�سحي الذي قامت به منظمة 

التعاون القت�سادي والتنمية )OECD) يف املدة من 18-27 مار�ص 2020م ملعرفة ردود اأفعال 

اإزاء التحديات التعليمية التي برزت بفعل انت�سار جائحة كورونا على ال�سعيد العاملي،  الدول 

وملعرفة امل�سادر امل�ستخدمة لتطوير التعليم با�ستخدام الو�سائل البديلة، مت تلخي�ص ا�ستجابات 

املديرين، واملعلمني، وخرباء التعليم، وامل�سئولني امل�ساركني يف ا�ستطالع الراأي حول التحديات 

الآتية  النقاط  يف  الدويل  ال�سعيد  على  كورونا  فريو�ص  انت�سار  نتيجة  ظهرت  التي  التعليمية 

:(Reimers & Schleicher, 2020(

اآثار الوباء، ومنع فقدان الطلبة  - يتعني على قادة التعليم اأن يتبنوا نهًجا ا�ستباقًيا للحد من 

فر�ص التعلم خالل فرتة التباعد الجتماعي، من خالل تطوير ا�سرتاتيجية حمددة مع خطة 

تنفيذ وا�سحة، ودعم جهود فرق العمل لتفعيل التعلم امل�ستمر، كما ميكن توفري فر�ص التعلم 

لبع�ص البلدان التي تعاين من بنية حتتية غري مواتية للتعلم الإلكرتوين من خالل و�سائل متنوعة 
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م�سموعة ومرئية، بتكلفة حمدودة و�سهولة يف التنفيذ.

اأمورهم،  - تن�سيق املوؤ�س�سات التعليمية مع �سلطات ال�سحة العامة يف تثقيف الطلبة، واأولياء 

انت�سار  من  للحد  الجتماعي  التباعد  مثل  الطبية،  غري  الحتياطات  اتخاذ  ب�ساأن  واملعلمني 

العدوى، ومنع اخل�سائر الناجتة عنها، واإعادة تنظيم حُمتوى املقررات الدرا�سية.

التعلم، وياأتي يف مقدمتها الإنرتنت،  التي تتيح الفر�سة للطلبة ملوا�سلة  الو�سائل  - ا�ستخدام 

خدمة  لديهم  يتوافر  ل  الذين  للطلبة  بالن�سبة  اأما  التفاعلي،  للتعلم  و�سيلة  اأن�سب  ب�سفتها 

اأقرا�ص  اأو  رقمية،  �سمعية  ملفات  هيئة  يف  لهم  الدرا�سية  املقررات  تقدمي  فيمكن  الإنرتنت، 

مدجمة، اأو عرب الإذاعة والتلفاز التعليمي.

من  يتمكنوا  كي  التدري�ص؛  اأ�ساليب  تنويع  جمال  يف  للمعلمني  الكافية  املهنية  التنمية  توفري   -

القيام بدورهم يف توجيه الطلبة خارج املدر�سة، وال�ستعانة يف ذلك باملوؤ�س�سات ذات اخلربة يف 

هذا املجال، كاجلامعات واملعاهد ونحوها.

مواد  اإتاحة  ت�سهل  لكي  حمددة؛  معايري  وفق  اجلودة،  عالية  اإلكرتونية  تعلم  م�سادر  توفري   -

التعلم املنا�سبة للطلبة واملعلمني.

وبا�ستخدام  بعد،  عن  بالتعلم  احلكومية  ال�سلطات  اعرتاف  دون  حتول  التي  العقبات  اإزالة   -

�سبكة الإنرتنت كو�سيط بديل للتعلم املبا�سر.

ت�سجيع اأولياء الأمور على متابعة ن�ساطات تعلم اأبنائهم وبناتهم يف املنزل، مع تقدمي امل�سورة 

والدعم والتدريب لهم، بحيث ميكن التغلب على النق�ص يف اأعداد املعلمني يف بع�ص البلدان.

يوؤدي  اأن  املحتمل  من  فاإنه  وفاعلة،  مدرو�سة  تعليمية  ا�ستجابة  غياب  ومع  لذلك،  ونتيجة 

�سك  بال  وهذا  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  التعليمية  الفر�ص  يف  خلل  اأكرب  اإحداث  اإىل  الوباء 

اأن يتخذ  �سينعك�ص �سلبا على �سبل عي�ص الأفراد، وتطلعات املجتمعات، وعليه فمن ال�سروري 

 Reimers( قادة التعليم خطوات فورية لو�سع ا�سرتاتيجيات تخفف من اأثر الوباء على التعليم

Schleicher, 2020 &) وكذلك عليهم البحث عن خمرج منا�سب؛ لكي يت�سل ما انقطع من 

�سري عملية التعليم، واإجراء الختبارات املطلوبة لإكمال متطلبات العام الدرا�سي، فوظفت ما 

ميكن ال�ستعانة به من و�سائل �سوتية، ومرئية تعر�ص بوا�سطتها حمتوى املقررات الدرا�سية، 

يف �سيغة درو�ص اأ�سهم يف اإعدادها املعلمون وخمت�سون يف جمالت الرتبية والإعالم والتقنية 

على  اإعداده  ا�ستطاعوا  ما  وقدموا  اجلهد،  و�سعهم  ما  ووقتهم  خرباتهم  من  وبذلوا  الرقمية، 

عجل اإىل الطلبة عرب حمطات البث التلفزيوين، وقنوات التوا�سل الجتماعي، ومن�سات الن�سر 

الإلكرتوين ب�سفته تعليما عن بعد، وقد كانت كل تلك اجلهود مبثابة قارب جناة غايته الو�سول 

.(Askari, 2021( اإىل نهاية العام الدرا�سي باأمان
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 اإن ا�ستمرار العملية التعليمية -يف ظل هذه اجلائحة- هاج�ص ي�سغل كل دول العامل، لذلك 

بذلت وزارة الرتبية والتعليم يف �سلطنة عمان و�سعها لتحقيق هذه الغاية من خالل اعتمادها 

التعلم عن بعد، فقد د�سنت الوزارة من�سة )G- Suite) للتعليم، وهي جمموعة من تطبيقات 

ا للمدار�ص، مل�ساركة امل�ستندات، وح�سور الف�سل  Google املجانية التي مت ت�سميمها خ�سي�سً

الدرا�سي رقمًيا، وتقدمي الواجبات، والتوا�سل مع الطلبة، كما ميكن ا�ستخدام املن�سة من اأي 

التعليمية،  والدرو�ص  الواجبات،  اإىل  الدخول  من  والتمكن  متحرك،  هاتف  اأو  حا�سوب  جهاز 

هذه  مثل  يف  عملًيا  خياًرا  الرقمية  التعليمية  املن�سة  وت�سكل  اإلكرتونًيا.  التعليقات  وم�ساركة 

تاأدية مهامهم، وم�ساركة املحتوى التعليمي، واإجراء الختبارات  اإذ ميكن للمعلمني  الظروف، 

”منظرة“ وهي  من�سة  ا�ستخدام  مت  كما   ،(Piña, Lowell & Harris, 2017( اإلكرتونًيا 

اإىل  موجهة  وهي  العمانية،  الوطنية  الهوية  من  ا�سمها  ا�ستوحي  اإلكرتونية  تعليمية  من�سة 

ال�سفوف من الأول اإىل الرابع، ويتلقى الطالب فيها الدرو�ص والأن�سطة والختبارات يف �سفوف 

افرتا�سية. 

الباحثون  تناولها  فقد  والتعليم،  الرتبية  على  اجلائحة  هذه  تركتها  التي  لالآثار  ونتيجة 

واخلرباء بالدرا�سة والبحث، ومن تلك الدرا�سات ما ياأتي: 

الآثار  ا�ستق�ساء  اإىل  التي هدفت   (Sut and Oznacar, 2021( واأوزنكار  �سوت  درا�سة 

اإذ  التعليمية،  واملوؤ�س�سات  التعليمي  النظام  على  )كوفيد-19(  كورونا  جائحة  عن  الناجمة 

ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�سفي امل�سحي من خالل تطبيق ا�ستبانة على عينة مكونة من )50( 

معلما ومعلمة من املدار�ص احلكومية برتكيا، واأظهرت النتائج اأن تاأثريات اجلائحة على نظام 

تطوير  ال�ستثمار يف  ب�سرورة  الدرا�سة  واأو�ست  كبري،  ب�سكل  �سلبية  كانت  واملوؤ�س�سات  التعليم 

نظام تعلم عن بعد يعتمد على الف�سول الذكية.  

وهدفت درا�سة حممود )2020( اإىل معرفة الآثار الرتبوية للتباعد الجتماعي يف ظل جائحة 

فريو�ص كورونا، ا�ستخدمت الدرا�سة اأ�سلوب التحليل الفل�سفي، وتو�سلت الدرا�سة اإىل الكيفية 

التي ميكن بها املجتمعات التكيف مع  الأوبئة والتعاي�ص معها، واملدى الذي �ستن�ساأ معه نظريات 

ومفهومات م�ستحدثة بناء على الظروف العاملية، كما ميزت الدرا�سة بني التباعد الجتماعي، 

الدرا�سة  ود�سنت  الجتماعي،  والتهمي�ص  الجتماعي،  كال�ستبعاد  اأخرى،  اجتماعية  ومداخل 

م�سطلحا جديًدا ناجًما عن التباعد الجتماعي وهو »التقارب الفرتا�سي« ، واآليات التعامل 

مع التباعد الجتماعي من خالل التقارب الفرتا�سي، وانتهت الدرا�سة اإىل و�سع جمموعة من 

املتوقعة من  الحتمالت  الجتماعي، وجمموعة من  التباعد  بعد  ملا  امل�ستقبلية  ال�سيناريوهات 

تلك ال�سيناريوهات.
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عن  التعليم  توظيف  واقع  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2020( ال�سديفات  واأجرى 

املدار�ص،  نظر مديري  بالأردن من وجهة  املفرق  كورونا يف مدار�ص ق�سبة  ب�سب جائحة  بعد 

مدار�ص  ومديرة يف  مديًرا  العينة من )145(  وتكونت  الو�سفي،  املنهج  الدرا�سة  ا�ستخدم يف 

ق�سبة املفرق، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة مت تطوير ا�ستبانة مكونة من ثالثة جمالت: املعريف، 

-ب�سب  بعد  عن  التعليم  توظيف  واقع  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد  والتقوميي.  واملهاري، 

اجلائحة- من وجهة نظر عينة الدرا�سة جاء بدرجة متو�سطة، كما اأظهرت النتائج وجود فروق 

ذات دللة اإح�سائية يف تقديرات اأفراد عينة الدار�سة لواقع توظيف التعليم عن بعد من وجهة 

نظر املديرين تبعًا ملتغري النوع، ومل�سلحة الإناث، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف 

ملتغري  تبعًا  نظرهم  وجهة  من  بعد  عن  التعليم  توظيف  لواقع  الدار�سة  عينة  اأفراد  تقديرات 

املرحلة الدرا�سية. 

التحول  التعرف على فاعلية  اإىل  )Al-Hattami, 2020) درا�سة هدفت  الهتامي  واأجرى 

من  الدرا�سة  عينة  تكونت  خا�ص.  ب�سكل  الإلكرتوين  التقييم  وتنفيذ  الإلكرتوين  التعليم  اإىل 

)118( معلما و)539( طالبا من خمتلف امل�ستويات التعليمية مبدار�ص دولة الكويت. ا�ستخدم 

والطالب  املعلمني  من  لكل  منف�سلتان  ا�ستبانتان  فيها  وُطبق  الو�سفي،  املنهج  الدرا�سة  يف 

اأنه  اإىل  اأ�ساروا  والطلبة  املعلمني  اأن معظم  النتائج  واأظهرت  عبارة(،   37 منهما  كل  )ت�سمن 

ميكن ال�ستمرار يف التعليم عرب الإنرتنت لتجنب تف�سي فريو�ص كورونا، بغ�ص النظر عن بع�ص 

اأن يحل حمل التعلم املبا�سر وجها لوجه. وقد  اأنه ل ينبغي  اإل  التحديات التي قد يواجهونها، 

يحبذها  التي  واخلتامي  التكويني  للتقييم  التقنيات  من  متنوعة  جمموعة  املعلمون  ا�ستخدم 

معظم الطالب. واأ�سارت النتائج كذلك اإىل اأن ا�ستخدام تطبيقات / برامج تكنولوجية خمتلفة 

على  الطالب  وي�سجع  املبا�سرة،  الراجعة  التغذية  تقدمي  املعلمني يف  ي�ساعد  التكويني  للتقييم 

امل�ساركة، ويعزز التعلم من خالل تعزيز اأداء الطالب واإجنازهم. 

وهدفت درا�سة العتيبي )2020( اإىل الك�سف عن التحديات التي واجهت الأ�سر ال�سعودية 

يف تعليم اأبنائها يف ظل اأزمة كورونا، وا�ستخال�ص املقرتحات يف ظّل التحديات التي واجهتها. 

ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي امل�سحي، وتكونت عينة الدرا�سة من )412( فرًدا، اختريوا 

َلت الدرا�سة اإىل اأنه على الرغم من حر�ص  الأ�سر ال�سعودية على  بالطريقة الع�سوائية. وتو�سَّ

قوا اأق�سى ا�ستفادة  ا�ستمرار تعليم اأبنائها وا�ستكمالهم للعام الدرا�سي، اإل اأن الطلبة مل ُيحقِّ

ممكنة من التعليم عن ُبعد، وقد واجهوا حتديات يف تطبيق التعلم الإلكرتوين يف ظّل اجلائحة؛ 

لدى  التكنولوجية  الأجهزة  توافر  وعدم  م�سبق،  اإعداد  اأو  دون متهيد  مفاجئ  ب�سكل  لأنه جاء 
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يف  بالإنرتنت  الت�سال  ب�سعوبة  املتعلقة  امل�سكالت  بع�ص  وجود  اإىل  بالإ�سافة  الطلبة،  جميع 

بع�ص املناطق، وكذلك وجود بع�ص العوامل املتعلقة بق�سور توظيف املعلمني ملهارات ا�ستخدام 

التقانات احلديثة يف التعليم، كذلك التكلفة املرتفعة لت�سميم الربجميات التعليمية واإنتاجها. 

وتو�سلت الدرا�سة اإىل عدد من املقرتحات، منها: اأن يكون التعليم تفاعليًّا متزامًنا مع املعلم، 

مع توفري اأجهزة حا�سوب حممول اأو اأجهزة ذكية للطلبة، وتوفري �سبكة اإنرتنت جماًنا جلميع 

الطلبة، مع حت�سني مواقع التعليم جَلْعِلها اأكرَث جاذبيًة.

اإعادة  يف  كورونا  جائحة  تاأثري  طرق  تو�سيح  اإىل   (Yulia, 2020( يوليا  درا�سة  وهدفت 

ت�سكيل التعليم يف اإندوني�سيا، فقد �سرحت ا�سرتاتيجيات التعلم التي ي�ستخدمها املدر�سون يف 

كما  الوبائي،   كورونا  انت�سار فريو�ص  للحد من  اإغالق اجلامعات  ب�سبب  الإنرتنت  العامل عرب 

و�سحت مزايا ا�ستخدام التعلم عن بعد وفعاليته، وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن هناك �سرعة عالية 

منه  بدل  لينت�سر  العتيادي  التعليم  اأ�سلوب  تراجع  فقد  التعليم،  نظام  يف  كورونا  وباء  لتاأثري 

التعلم عن بعد؛ لكونه يدعم التعلم من املنزل، وبذلك يقلل اختالط الأفراد فيما بينهم، ويقلل 

�سال�سة  لزيادة  املختلفة  ال�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  اأهمية  الدرا�سة  واأثبتت  الفريو�ص،  انت�سار 

التعلم عن بعد وحت�سينه.

جتربة  اإىل   (Basilaia and Kvavadze, 2020( وكفافادزي  بازياليا  درا�سة  وهدفت 

النتقال من التعليم يف املدار�ص اإىل التعلم عرب الإنرتنت خالل انت�سار وباء فريو�ص كورونا يف 

املدار�ص  اإحدى  التدري�ص يف  الأول من عملية  الأ�سبوع  اإح�سائيات  على  ا�ستندت  اإذ  جورجيا، 

جائحة  خالل  الإلكرتوين  التعلم  اإىل  لوجه  وجهًا  التعليم  من  النتقال  يف  وجتربتها  اخلا�سة 

 G-suitو   Edu Pageكورونا، وقامت مبناق�سة نتائج التعلم عرب الإنرتنت با�ستخدام من�ستي

يف العملية التعليمية،  وا�ستنادا اإىل اإح�سائيات الأ�سبوع الأول من عملية التدري�ص عرب الإنرتنت 

التعليم عرب الإنرتنت كان ناجحا،  اإىل  التقليدي  التعليم  اأن النتقال من  اإىل  الباحثان  تو�سل 

وميكن ال�ستفادة من النظام واملهارات التي اكت�سبها املعلمون والطلبة واإدارة املدر�سة يف حقبة 

ما بعد الوباء يف حالت خمتلفة مثل ذوي الحتياجات اخلا�سة الذين هم بحاجة اإىل �ساعات 

الطالب  لدى  ال�ستقاللية  زيادة  اأو  اجلماعي،  التدري�ص  فاعلية  زيادة  خالل  من  اأو  اإ�سافية، 

واحل�سول على مهارات جديدة.

الإنرتنت  والتعليم عرب  التعلم  معرفة جتربة  اإىل   (Slimi, 2020( �سليمي  درا�سة  و�سعت 

ب�سلطنة عمان يف امل�ستويات العليا للموؤ�س�سات التعليمية يف ظل جائحة كورونا واأثناء مدة احلجر 

)احلظر(، وهدفت الدرا�سة اإىل حتقيق ثالثة اأهداف اأ�سا�سية، هي:
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- درا�سة حتديات التعلم والتعليم عرب الإنرتنت يف عمان.

- حتديد ملف الفر�ص التي يوفرها التعلم والتدري�ص عرب الإنرتنت.

- حتديد اأف�سل حلول لعمليات التعلم والتدري�ص. 

عرب  التدري�ص  هيئة  واأع�ساء  الطلبة  كمقابالت  النوعي  املنهج  الدرا�سة  ا�ستخدمت  وقد 

حواىل  امل�سح  وا�ستهدف  معهم،  متت  التي  الجتماعات  مالحظات  اإىل  بالإ�سافة  الإنرتنت، 

الرغم  على  اأنه  النتائج  ك�سفت  وقد  جمان.  وكلية  الدولية،  البحرية  الكلية  من  م�سارك   100

اأنها كانت جتربة مليئة  اإل  التعلم والتعليم عرب الإنرتنت هو جتربة جديدة يف عمان،  اأن  من 

بالتحديات، وعززت اأمناًطا جديدة للتعلم والتعليم، وقد اأ�سار غالبية العينة اإىل اأنهم ا�ستمتعوا 

الت�سال  ومهارات  امل�سكالت،  حل  ومهارات  التعلم،  مهارات  لديهم  طورت  لأنها  بالتجربة 

على  التغلب  اأنه مت  اإىل  كذلك  النتائج  واأ�سارت  املعلومات.  وتكنولوجيا  التكنولوجي  والتوا�سل 

كالت�سال  ال�سبكة  م�سكالت  التحديات  تلك  ومن  بعد،  عن  التعليم  واجهت  التي  التحديات 

وكذلك  والتبعية،  وال�ستقاللية  الطلبة  تعاون  يف  املتمثل  التحدي  اإىل  بالإ�سافة  بالإنرتنت، 

التحتية  بالبنية  املتعلقة  التحديات  وكذلك  الثقافية،  والق�سايا  الرتبوية  بال�سيا�سات  اللتزام 

التكنولوجية للموؤ�س�سات، وا�ستعداد كل من اأع�ساء هيئة التدري�ص والطلبة لتطبيق التكنولوجيا 

للتدري�ص عرب الإنرتنت والتعلم. 

النف�سي  العون  طلب  اأمناط  عن  الك�سف  اإىل   )2021( والكلباين  املنوري  درا�سة  و�سعت 

ال�سكن والعمر نتيجة جائحة فايرو�ص كورونا )كوفيد-19(  بالنوع الجتماعي ونوع  وعالقتها 

البيانات، وال�ستبانة  لدى الأفراد يف �سلطنة عمان. ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�سفي جلمع 

كاأداة للدرا�سة. تكونت عينة الدرا�سة من )384( فردا من الذكور والإناث مت اختيارها بطريقة 

ع�سوائية طبقية. وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن جتنب طلب العون النف�سي )الكفاءة الذاتية( 

هو النمط الأكرث تقديرًا من الأفراد لأمناط طلب العون النف�سي، يليه طلب العون الو�سيلي، ثم 

جتنب طلب العون )اإظهار عدم الكفاءة(. كما ك�سفت النتائج فروقا ذات دللة اإح�سائية عند 

الكفاءة( ل�سالح )الإناث(،  العون )اإظهار عدم  م�ستوى دللة )α= 0.05( يف جتنب طلب 

وفروقا ذات دللة اإح�سائية يف نف�ص املحور ل�سالح الفئة العمرية )18 - 30( بني جميع اأفراد 

العينة. كما بينت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق بني اأمناط طلب العون النف�سي ُتعزى ملتغري 

اآمنة  بيئة  واإيجاد  املجتمع،  بتوعية  بالهتمام  الدرا�سة  واأو�ست  قرية(.  )مدينة/  ال�سكن  نوع 

مطمئنة نحو طلب العون النف�سي، واأهمية ذلك يف حل امل�سكالت النف�سية للفرد واملجتمع. 

مما �سبق ذكره من نتائج الدرا�سات ال�سابقة فاإن احلاجة ت�ستدعي القيام مبجموعة من 

الدرا�سات لتبيان تاأثري اجلائحة على العملية التعليمية، لذلك اأتت هذه الدرا�سة يف هذا ال�سياق. 
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م�سكلة �لدر��سة
جميع  يف  الدرا�سة  تعليق    2020 عام  من  مار�ص  �سهر  منت�سف  يف  عمان  �سلطنة  قررت 

املدار�ص بال�سلطنة ب�سبب انت�سار جائحة كورونا )COVID-19)، واللتزام ب�سوابط التباعد 

الجتماعي، اإذ انقطع حواىل )843،598( طالًبا وطالبة عن الدرا�سة النظامية ب�سبب اإغالق 

كحل  بعد  عن  الإلكرتوين  والتعلم  الرقمية  الو�سائط  اإىل  التعليم  موؤ�س�سات  وجلاأت  املدار�ص، 

التعليم،  من  النوع  هذا  لتطبيق  خطة  لو�سع  متخ�س�سة  جلان  لت  و�ُسكِّ التعليق،  لهذا  طارئ 

من�سات  لتح�سني  الجتماعي؛  التوا�سل  برجميات  على  �سابقا  مو�سوعة  كانت  قيود  وُرفعت 

لكافة  املتنوعة  الربجميات  ا�ستخدام  ل�سرح طرق  توعوية  اأطلقت حملة  وقد  املدر�سية،  التعلم 

طلبة املدار�ص )جريدة عمان، 2020(، وذلك بهدف اإبقاء الطلبة على توا�سل مع موؤ�س�ساتهم 

التعليمية واأ�ساتذتهم، وقد اقت�ست اخلطة الطارئة -التي مت تطبيقها على نطاق وا�سع و�سامل 

اإ�سكاليات  الإجراء  هذا  اأوجد  وقد  بعد،  عن  التعلم  اإىل  النتقال  بال�سلطنة-  املدار�ص  جلميع 

القبول  ومدى  واأ�سرهم،  الطلبة  وعلى  التعليمية  العملية  على  تاأثريه  درجة  ذلك  ومن  جدية، 

الجتماعي له، خا�سة يف ظل وجود الفجوة الرقمية املتمثلة يف الفروق بني املجتمعات املدنية 

والريفية والبدوية للو�سول اإىل اخلدمات الرقمية بذات امل�ستوى وال�سرعة واجلودة، اإ�سافة اإىل 

ال�سكوك حول مدى امتالك املعلمني ملهارات التعامل مع الطلبة من خالله، وت�سميم املحتوى 

بعد  عن  الإلكرتوين  التعلم  بيئات  يف  والتقومي  والأن�سطة  التدري�ص  وتنفيذ  املالئم،  التعليمي 

الدرا�سة  وتتمثل م�سكلة   .(Al Musawi, 2013; Al-Senaidi, Lin, & Poirot, 2009(

باملدار�ص  والطلبة  املعلمني  نظر  وجهة  من  اجلائحة  لهذه  املحتملة  الرتبوية  الآثار  معرفة  يف 

احلكومية بال�سلطنة.

�أ�سئلة �لدر��سة
ت�سعى الدرا�سة لالإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 

ما الآثار الÎبوية ÷ائحة فÒو�ص كورونا )COVID-19) امل�ستجد على التعليم املدر�سي   -

من وجهة نظر املعلمني؟

هل تختلف وجهة نظر املعلمني عن هذه الآثار تبعا ملتغريات النوع واحللقة الدرا�سية التي   -

يدّر�ص فيها املعلم واخلربة التدري�سية بال�سنوات والتفاعل بينها؟

ما الآثار الÎبوية ÷ائحة فÒو�ص كورونا )COVID-19) امل�ستجد على التعليم املدر�سي   -

من وجهة نظر الطلبة؟
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- هل تختلف وجهة نظر الطلبة عن هذه الآثار تبعا للحلقة الدرا�سية للطلبة واملحافظة التعليمية 

والتفاعل بينهما؟ 

�أهد�ف �لدر��سة
هدفت الدرا�سة اإىل حتقيق الآتي:

الوقوف على الآثار الرتبوية جلائحة فريو�ص كورونا )COVID-19) امل�ستجد على التعليم   -

املدر�سي من وجهة نظر املعلمني والطلبة. 

التعرف على الآثار الرتبوية جلائحة فريو�ص كورونا )COVID-19) امل�ستجد على التعليم   -

املدر�سي يف �سوء متغريات ت�سنيفية متنوعة متثلت يف: النوع، واحللقة الدرا�سية، واخلربة 

التدري�سية، واملحافظة التعليمية لدى عينات الدرا�سة.

اجلوائح  هذه  مثل  مع  التعامل  كيفية  يف  املدر�سي  التعليم  على  للقائمني  مقرتحات  تقدمي   -

م�ستقبال.

�أهمية �لدر��سة
تنبع اأهمية هذه الدرا�سة من الآتي: 

اأهمية املو�سوع الذي تبحثه، وهو مثار اهتمام العامل يف ظل هذه اجلائحة.   -

ما تو�سلت اإليه من نتائج ت�سخ�ص الواقع وحتدد اآثار هذه اجلائحة على اأهم نظام يف اأي   -

بلد، وهو النظام الرتبوي املدر�سي. 

ما قدمته من مقرتحات للقائمني على التعليم املدر�سي يف �سلطنة عمان يف كيفية التعامل   -

مع مثل هذه احلالت الطارئة م�ستقبال. 

م�سطلحات �لدر��سة
�لآثار �لرتبوية �لناجتة عن جائحة كورونا: هي انعكا�ص هذه اجلائحة على النظام الرتبوي 

اإىل  والو�سول  التعلم،  وفاقد  الدرا�سي،  والهدر  الت�سرب  معدلت  زيادة  يف:  املتمثلة  املدر�سي 

اخلدمات واملن�سات الرقمية، وحدوث ا�سطراب يف انتظام الطلبة واأ�ساتذتهم.

من  كبرية  »ف�سيلة  باأنه  الفريو�ص  هذا  يعّرف  �مل�ستجد:  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س 

الأو�سط  ال�سرق  بالب�سر، مثل متالزمة  اأكرث �سررا وفتكا  واأمرا�سا  الزكام  ت�سبب  الفريو�سات 

التنف�صية )MERS-CoV) ومتالزمة اللتهاب الرئوي احلاد �سار�ص )SARS-CoV)، ومُيثِّل 
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هذا الفريو�ص �ساللة جديدة مل ي�سبق حتديدها من قبل، فقد مت التعرف عليه ولأول مرة يف 

�سريع  رئوي حاد  التهاب  وهو  ال�سينية-  هوبي  مقاطعة  ووهان-  مدينة  2019 يف  عام  اأواخر 

اإىل  اأعرا�سه احلادة  ت�سل  وقد  ال�سديدة،  وتالزمه احلمى  التنف�سي،  ي�سيب اجلهاز  العدوى 

 .)Banerjee, 2020 الوفاة“ )منظمة ال�سحة العاملية املكتب الإقليمي ل�سرق املتو�سط، 2021؛

حدود �لدر��سة
درا�سية  مراحل  من  واخلا�سة  احلكومية  املدار�ص  من  متنوعة  جمموعة  �ملكانية:  �حلدود 

الباطنة،  وجنوب  م�سقط،  حمافظة  وهي:  بال�سلطنة  تعليمية  حمافظات  عدة  ومن  خمتلفة 

وجنوب ال�سرقية، وظفار.

الدرا�سي  العام  من  والثاين  الأول  الف�سلني  يف  الدرا�سة  اأجريت  �لزمانية:  �حلدود 

.)2021/2020(

�حلدود �لب�سرية: اأجريت هذه الدرا�سة على عينة مكونة من )289( معلما ومعلمة من املدار�ص 

احلكومية واخلا�سة، و)704( طالب وطالبة لل�سفوف )12-1(. 

�لطريقة و�لإجر�ء�ت
اتبعت الدرا�سة املنهج الو�سفي، القائم على اأ�سلوب امل�سح الذي يعتمد على ال�ستبانة جلمع 

البيانات.

�أول: جمتمع �لدر��سة وعينتها
تكّون جمتمع الدرا�سة من معلمي املحافظات التعليمية الآتية: )م�سقط، وجنوب الباطنة، 

وجنوب ال�سرقية، وظفار( وطلبتها ب�سلطنة عمان، اأما عينة الدرا�سة فتكونت من )289( معلما 

ومعلمة، و)704( طالب وطالبة من مدار�ص حكومية وخا�سة لل�سفوف )1-12( الذين اأجابوا 

عن اأداة الدرا�سة، واجلدول )1( يو�سح توزيع عينة الدرا�سة ح�سب متغرياتها.
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جدول )1(
توزيع �أفر�د عينة �لدر��سة من �ملعلمني و�لطلبة وفق متغري�ت �لدر��سة

املتغري
الطلبةاملعلمني

العددالعددامل�شتوى

النوع

99ذكر

190اأنثى

احللقة الدرا�سية

80حلقة اأوىل

105328حلقة ثانية

104376بعد الأ�سا�سي

�سنوات اخلربة

126-10 �سنوات

1164-20 �صنة

199اأكرث من 20 �صنة

املحافظة التعليمية

72م�سقط

282جنوب الباطنة

63جنوب ال�سرقية

287ظفار

ثانيا: �أد�ة �لدر��سة
الطلبة.  اإىل  والأخرى  املعلمني  اإىل  اإحداهما  وجهت  ا�ستبانتني:  يف  الدرا�سة  اأداتا  متثلت 

وفيما ياأتي و�سف لهما.

1. ت�سميم �لأد�تني: لتحقيق اأهداف البحث مت ت�سميم ا�ستبانتني بالعتماد على الأدب الرتبوي 

والدرا�سات ال�سابقة التي مت احل�سول عليها، واخلا�سة باآراء امل�ستهدفني حول الآثار الرتبوية 

)ال�سديفات،  ومنها  املدر�سي،  التعليم  امل�ستجد على   (COVID-19( كورونا  ÷ائحة فÒو�ص 

عبارة   )40( من  الأولية  �سورتها  يف  املعلمني  ا�ستبانة  تكونت  وقد   .)2020 العتيبي،   ،2020

موزعة على ثالثة حماور: املحور الأول »تطبيق التعليم الإلكرتوين يف املوؤ�س�سة التعليمية« وتكّون 

 )7( من  التعليمية«  املوؤ�س�سة  على  اجلائحة  »تاأثريات  الثاين  املحور  وتكّون  عبارة،   )20( من 

عبارات، وتكّون املحور الثالث »اآليات تعامل املوؤ�س�سة التعليمية مع اجلائحة« من )13( عبارة. 

اأما ا�ستبانة الطلبة فقد تكونت يف �سورتها الأولية من )31( عبارة موزعة على ثالثة حماور: 

املحور الأول »تاأثري اجلائحة على تعليم وتعلم الطلبة«  وتكّون من )20( عبارة، وتكون املحور 

الثاين »تاأثري اجلائحة نف�سيا واجتماعيا على الطلبة« من )6( عبارات، وتكّون املحور الثالث 

»تاأثري اجلائحة على احلياة الأ�سرية للطلبة«  من )5( عبارات. 
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وت�سمنت كل اأداة جزاأين؛ يحتوي اجلزء الأول على تعليمات الإجابة عن عبارات ال�ستبانة، 

واجلزء الثاين يت�سمن عبارات ال�ستبانة؛ وقد طلب اإىل امل�ستجيب الإجابة عنها بو�سع دائرة 

حتت التقدير املنا�سب من وجهة نظره على تدريج ليكرت اخلما�سي: موافق ب�سدة )5(، موافق 

)4(، حمايد )3(، غري موافق )2(، غري موافق ب�سدة )1(. بعد ذلك مت عر�ص الأداتني على 

)10( حمكمني من ذوي الخت�سا�ص يف املناهج والتدري�ص، والقيا�ص والتقومي من الأكادمييني 

لإبداء  وذلك  والتعليم،  الرتبية  بوزارة  واملعلمني  وامل�سرفني  والكليات،  اجلامعات  من  عدد  يف 

اآرائهم يف مدى منا�سبتها لتحقيق اأهداف الدرا�سة، ومدى مالءمة العبارات للمحاور املنتمية 

اإليها، وو�سوح امل�سطلحات، ودقة ال�سياغة اللغوية لعبارات الأداة و�سالمتها، وحذف عبارات 

اأو اإ�سافة اأخرى يرونها منا�سبة و�سرورية. وقد متَّ الأخذ مبعظم التعديالت املقرتحة من قبل 

املحكّمني. 

2. ثبات �لأد�تني: للتحقق من ثبات ال�ستبانتني؛ مت تطبيقهما على عينة ا�ستطالعية م�سابهة 

لعينة الدرا�سة تكونت من )30( معلما ومعلمة بالن�سبة ل�ستبانة املعلمني، و)40( طالبا وطالبة 

بالن�سبة ل�ستبانة الطلبة، ومت ح�ساب ثبات الت�ساق الداخلي للعبارات بح�ساب معامل كرونباخ 

ومع  املحور  مع  ال�ستبانة  يف  العبارات  بني  الرتباط  قوة  اإىل  ي�سري  الذي  الثبات  وهو  األفا، 

ال�ستبانة يف جمموعة. وقد بلغ معامل الثبات ل�ستبانة املعلمني )0.80(، وبلغ ثبات ا�ستبانة 

الطلبة )0.87(، مما يدل على منا�سبة ال�ستبانتني لغر�ص الدرا�سة. بعد اإيجاد �سدق الأداتني 

�سورتهما  يف  الفعلي  للتطبيق  جاهزتني  النهائية-  �سورتهما  – يف  اأ�سبحتا  ثباتهما  وح�ساب 

 )31( من  الطلبة  ا�ستبانة  وتكونت  عبارة،   )40( من  املعلمني  ا�ستبانة  تكونت  وقد  النهائية، 

عبارة، ويو�سح اجلدول )2( توزيع العبارات على املحاور، وكذلك ثبات كل حمور من حماور 

ال�ستبانتني.

جدول )2( 

توزيع عبار�ت ��ستبانتي �ملعلمني و�لطلبة على حماورهما ومعامل �لثبات لكل حمور 

الثبات اأرقام العبارات يف ا�شتبانة املعلمني املحور

0.67
 ، 15 ، 14 ،13 ،11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 5 ، 4 ، 2 ،1

40 ، 39 ، 26 ، 23 ،22 ، 19، 18 ، 17 ، 16
تطبيق التعليم الإلكرتوين يف املوؤ�س�سة التعليمية

0.85 37 ، 34 ، 33 ، 30 ، 20 ،7 ،3 تاأثريات اجلائحة على املوؤ�س�سة التعليمية

0.86
 32 ، 31 ، 29 ، 28 ، 27 ،25 ، 24 ، 21 ، 12 ،6

38 ، 36، 35 ، اآليات تعامل املوؤ�س�سة التعليمية مع اجلائحة

0.80  جميع اŸحاور
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الثبات اأرقام العبارات يف ا�شتبانة املعلمني املحور

0.82
 ، 18 ،17 ، 16 ، 12 ، 11، 7 ، 6 ، 5، 4 ، 3 ، 2 ،1

 30 ، 29 ، 28 ، 27 ، 26 ، 23 ،20 ، 19
تاأثري اجلائحة على تعليم وتعلم الطلبة

0.89  15 ، 14 ، 13 ، 10 ، 9 ، 8 تاأثري اجلائحة نف�سيا واجتماعيا على الطلبة

0.87 31 ، 25 ، 24 ، 22 ، 21 تاأثري اجلائحة على احلياة الأ�سرية للطلبة

0.87  جميع اŸحاور

�ملعاجلة �لإح�سائية
املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ا�ستخدمت  الدرا�سة،  اأ�سئلة  عن  لالإجابة 

والأهمية الن�سبية، وحتليل التباين الثالثي، والتباين الثنائي متعدد املتغريات.

نتائج �لدر��سة ومناق�ستها
 عر�ست نتائج الدرا�سة ونوق�ست وفق ت�سل�سل اأ�سئلتها:

 (COVID-19( كورونا  فÒو�ص  ÷ائحة  الÎبوية  الآثار  ما  �لأول:  �ل�سوؤ�ل  �إجابة  �أول: 

امل�ستجد على التعليم املدر�سي من وجهة نظر املعلمني؟

 لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، لكل حمور 

املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  يو�سح   )3( واجلدول  ال�ستبانة،  حماور  من 

والأهمية الن�سبية، لكل حمور من حماور ال�ستبانة الثالثة مرتبة تنازليا.

جدول )3(
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية و�لأهمية �لن�سبية ملحاور ��ستبانة �ملعلمني )ن=289(

التقدير االأهمية الن�شبية% االنحراف املعياري املتو�شط احل�شابي املحور

Òكب 77 0.56 3.85 اآليات تعامل املوؤ�س�سة التعليمية مع 
ا÷ائحة

Òكب 75 0.42 3.74 تطبيق التعليم الإلكرتوين يف املوؤ�س�سة 
التعليمية

متو�صط 69 0.60 3.46 تاأثريات اجلائحة على املوؤ�س�سة 
التعليمية

Òكب 75 0.34 3.73 جميع اŸحاور

يت�سح من جدول )3( اأن م�ستوى الأهمية الن�سبية للمحاور جميعا جاء بتقدير »كبري« من 

قبل عينة الدرا�سة، مما يعني اأن الآثار الرتبوية للجائحة من وجهة نظر املعلمني كانت كبرية، 

وجاء حمور اآليات تعامل املوؤ�س�سة التعليمية مع اجلائحة باملرتبة الأوىل وبتقدير »كبري«، حيث 

تابع جدول )2( 
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ح�سل على اأهمية ن�سبية بلغت )77%(، كما جاء تطبيق التعليم الإلكرتوين يف املوؤ�س�سة التعليمية 

باملرتبة الثانية وبتقدير اأي�سا »كبري«، بينما جاء حمور تاأثريات اجلائحة على املوؤ�س�سة التعليمية 

 Sut & Oznacar,( درا�سة  مع  تتفق  النتيجة  وهذه  »متو�سط«.  وبتقدير  الثالثة  املرتبة  يف 
.(2021

 وميكن تف�سري هذه النتيجة، باأن النتقال من التعليم املبا�سر اإىل التعليم عن بعد مل يكن 

خمططا له من قبل بل جاء ب�سكل مفاجئ، وعلى الرغم من اأن التاأثريات جاءت بدرجة متو�سطة، 

اإل اأن اآليات التعامل جاءت بتقدير كبري، وهذا يدل على ال�ستجابة ال�سريعة والكبرية، والرغبة 

اجلادة من قبل املوؤ�س�سات حلل كل الإ�سكاليات العالقة جراء اجلائحة، فقد واجهت املدار�ص 

ملهارات  والطلبة  املعلمني  امتالك  �سعف  مثل  بعد،  عن  التعليم  اإىل  لالنتقال  كثرية  حتديات 

التعليم عن بعد، و�سعف ال�سبكات، وغريها من التحديات التي اأ�سهمت يف بروز كثري من الآثار 

الرتبوية، مما دفع املوؤ�س�سات التعليمية اإىل اتباع  اآليات معينة يف التعامل مع اجلائحة، ولذلك 

جاء حمور »اآليات  تعامل املوؤ�س�سة التعليمية مع اجلائحة«  باملرتبة الأوىل، وبتقدير »كبري« مما 

ي�سري اإىل اأن هذه اجلائحة �سجعت املدار�ص على اإيجاد اآليات متنوعة للتعامل مع اجلائحة مثل: 

متنوعة  بدائل  البحث عن  وكذلك  الطارئة،  الظروف  اأمورهم يف  واأولياء  الطلبة  مع  التوا�سل 

لزيادة دافعية الطلبة للتعلم، والبحث عن اأ�ساليب تدري�ص متنوعة. كذلك �سعت املدار�ص اإىل 

�سد الفجوات التعليمية؛ ل�سمان ح�سول جميع الطلبة على فر�ص تعليم جيد وب�سورة مت�ساوية، 

وبطرق واأ�ساليب متنوعة. 

كورونا  فريو�ص  جلائحة  الرتبوية  الآثار  عن  املعلمني  نظر  وجهة  حتديد  مت  كذلك 

)COVID-19) امل�ستجد على التعليم املدر�سي لكل عبارة من عبارات ال�ستبانة، ومت الرتكيز 

كما  تنازليا.  مرتبة  احل�سابية،  املتو�سطات  يف  عبارات  خم�ص  واأقل  عبارات  خم�ص  اأعلى  على 

يو�سحها اجلدول )4(.

جدول )4(
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية و�لأهمية �لن�سبية لأعلى 

خم�س عبار�ت و�أدنى خم�س عبار�ت يف �ل�ستبانة )ن=289(
رقم 

املتو�شط العبارةالعبارة
احل�شابي

االنحراف 
املعياري

االأهمية 
التقديرالن�شبية %

اأوال: اأعلى خم�س عبارات

10
ملوؤ�س�ستي  ًقا  معوِّ الت�سال  �سبكات  �سعف  يعّد 

كبرية4.690.6494التعليمية يف تطبيق نظام التعليم عن بعد.

4
امل�ستوى  يف  تفاوتا  هناك  اأن  اجلائحة  اأظهرت 
كبرية4.510.7590املعي�سي بني الأ�سر يوؤثر على تعليم الطلبة عن بعد.
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رقم 
املتو�شط العبارةالعبارة

احل�شابي
االنحراف 

املعياري
االأهمية 
التقديرالن�شبية %

26
تطوير  على  الأ�ساتذة/املعلمني  اجلائحة  حتّث 

كبرية4.400.7388مهاراتهم يف ا�ستخدام تكنولوجيا التعليم.

29
يف  لالأ�سرة  الأ�سا�سي  الدور  اجلائحة  هذه  تظهر 

كبرية4.360.7787العملية التعليمية.

6
التعليمية  ملوؤ�س�ستي  حمركا  اجلائحة  هذه  تعترب 

كبرية4.210.9584لزيادة الهتمام بق�سية جودة التعليم.

ثانيا: اأدنى خم�س عبارات

23
اإىل  التعليمية  موؤ�س�ستي  الإلكرتوين  التعلم  يوّجه 
متو�صطة3.161.1863ا�ستغالل الوقت بطريقة اأف�سل من التعليم ال�سائد.

14

التعليمية  موؤ�س�ستي  يف  الأ�ساتذة/املعلمون  يعاين 
من �سعف التنمية املهنية يف جمال تنويع اأ�ساليب 

.ÊوÎالتدري�ص الإلك

متو�صطة3.161.2063

15

التعليمية  موؤ�س�ستي  يف  الأ�ساتذة/املعلمون  يعاين 
اأدوات  مع  التعامل  مهارات  اإتقان  يف  ق�سور  من 

التعلم عن بعد واإدارة بيئته.
متو�صطة3.131.1963

13
الت�سالت  �سركات  جعل  يف  اجلائحة  �ساعدت 
متو�صطة2.901.4158�سريًكا حقيقًيا يف حتقيق اأهداف التعليم عن بعد.

20

موؤ�س�ستي  يف  الأ�ساتذة/املعلمني  انقطاع  ت�سّبب 
يف  طويلة  ملدة  ال�سائد  التدري�ص  عن  التعليمية 

انخفا�ص مهاراتهم يف التدري�ص.
�سعيفة2.141.0743

ًقا ملوؤ�س�ستي التعليمية  يت�سح من اجلدول )4( اأن العبارة » يعّد �سعف �سبكات الت�سال معوِّ

يف تطبيق نظام التعليم عن بعد« قد ح�سلت على اأعلى اأهمية ن�سبية » كبرية« وهذا يدل على اأن 

قات الرئي�سية يف حتقيق  �سبكات الت�سال مل تكن متوافرة بال�سكل املطلوب واأنها كانت من املعوِّ

تعليم فعال عن بعد، فحتى واإن توافرت الظروف والإمكانات الأخرى املطلوبة للتعليم عن بعد، 

ومل تتوافر خدمة الإنرتنت بال�سكل الفعال، فاإن ذلك �سيوؤدي اإىل �سعف جودة عملية التعليم 

عن بعد، وهذا ما حدث فعال يف اأغلب املناطق والأماكن التي بها خدمة اإنرتنت �سعيفة، وهذا 

العبارة  الثانية  تاأخر الطلبة درا�سيا يف تلك املناطق، وجاءت يف املرتبة  اإىل  بال �سك �سيوؤدي 

الرابعة، وهي »اأظهرت اجلائحة اأن هناك تفاوتا يف امل�ستوى املعي�سي بني الأ�سر يوؤثر على تعليم 

اأن توفري متطلبات التعلم عن  الطلبة عن بعد« باأهمية ن�سبية »كبرية« وهذه العبارة تدل على 

بعد من اأجهزة لوحية ومكان منا�سب، وتوفري �سبكة الإنرتنت ب�سكل دائم يعتمد ب�سكل رئي�سي 

على امل�ستوى املعي�سي لالأ�سرة،  فاجلائحة اأظهرت اأن التعليم عن بعد يحتاج اإىل اإمكانات مادية 

وذات  املنخف�سة،  الدخول  ذات  الأ�سر  بينما  املي�سورة،  الأ�سر  عند  اإل  الغالب-  تتوافر -يف  ل 

الأعداد الكثرية، تواجه م�سكالت يف توفري الإمكانات املطلوبة لنجاح التعليم عن بعد.

تابع جدول )4( 
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يف ا�ستخدام تكنولوجيا التعليم« باأهمية ن�سبية كبرية، مما ي�سري اإىل اأن هذه اجلائحة �سجعت 

منا�سب  ب�سكل  بعد  عن  التعلم  تطبيق  من  ليتمكنوا  التقنية؛  مهاراتهم  تطوير  على  املعلمني 

ل�سقل  للمعلمني  حمفز  مبثابة  كانت  اجلائحة  هذه  اأن  الواقع  اأكد  وقد  لالأهداف.  وحمقق 

التقنية ذات  التطبيقات  التعامل مع  اآليات  واكت�ساب مزيد من اخلربة يف  التقنية،  مهاراتهم 

العالقة بالتعليم الإلكرتوين. كما جاءت العبارة » تظهر هذه اجلائحة الدور الأ�سا�سي لالأ�سرة 

الأ�سا�سي  الدور  اإىل  اأن يعزى ذلك  اأي�سا، وميكن  ن�سبية كبرية  باأهمية  التعليمية.«  العملية  يف 

والتوا�سل مع املدر�سة، وتوفري  الأبناء،  اأثناء هذه اجلائحة من متابعة  الأ�سرة يف  لعبته  الذي 

الأدوات الالزمة، والبيئة املنا�سبة لتعلم اأبنائها.

يف   23 العبارة  جاءت  فقد  ح�سابي  متو�سط  اأقل  على  ح�سلت  التي  للعبارات  بالن�سبة  اأما 

ال�ستبانة » يوّجه التعلم الإلكرتوين موؤ�س�ستي التعليمية اإىل ا�ستغالل الوقت بطريقة اأف�سل من 

التعليم ال�سائد« باأهمية ن�سبية متو�سطة، وميكن عزو ذلك اإىل اأن النتقال اإىل التعلم الإلكرتوين 

عن بعد جاء مفاجئا، ومل تكن املدار�ص جمهزة بالإمكانات التي يتطلبها هذا النوع من التعليم، 

ومل يكن املعلمون اأي�سا على ا�ستعداد لذلك، وعليه راأى املعلمون اأن هذه امليزة للتعلم الإلكرتوين 

حتققت بدرجة متو�سطة. كذلك جاءت العبارة 20 باملرتبة الأخرية وباأهمية ن�سبية �سعيفة وهي« 

يف  طويلة  ملدة  ال�سائد  التدري�ص  عن  التعليمية  موؤ�س�ستي  يف  الأ�ساتذة/املعلمني  انقطاع  ت�سّبب 

انخفا�ص مهاراتهم يف التدري�ص« ويف هذا اإ�سارة اإىل اأن مهارات املعلمني التدري�سية مل تنخف�ص 

التقنية، وتطبيقهم ا�سرتاتيجيات  للتطبيقات  ا�ستخدامهم  نتيجة  نتيجة اجلائحة، بل تطورت 

تدري�ص تعتمد على التقانة ب�سكل كبري.

ثانيا: �إجابة �ل�سوؤ�ل �لثاين: هل تختلف وجهة نظر املعلمني عن هذه الآثار تبعا ملتغريات النوع 

واحللقة الدرا�سية التي يدّر�ص فيها املعلم واخلربة التدري�سية بال�سنوات والتفاعل بينها؟ 

ملعرفة  املتغريات  متعدد  الثالثي  التباين  حتليل  ا�ستخدام  مت  ال�سوؤال،  هذا  عن  لالإجابة 

دللت الفروق يف املتو�سطات احل�سابية بني الذكور والإناث واحللقة الدرا�سية )اأوىل، ثانية، 

بينها،  والتفاعل   )20 من  )اأكرث   ،)20-11(  ،)10-1( التدري�سية  واخلربة  الأ�سا�سي(  بعد 

ويو�سح اجلدول )5( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لهذه املتغريات.
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جدول )5(
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ستجابة عينة �لدر��سة عن �لآثار

 �لرتبوية تبعا ملتغري�ت �لنوع و�حللقة �لدر��سية و�سنو�ت �خلربة
�شنوات اخلربةاحللقة الدرا�شيةالنوع

اأكرث من 1120-120-10ما بعد االأ�شا�شيحلقة ثانيةحلقة اأوىلاالإناثالذكور

حمحمحمحمحمحمحمحم

3.680.333.750.353.760.343.720.373.710.333.750.303.640.323.750.35الأول

Ê3.910.483.810.603.800.563.850.593.880.553.790.423.700.593.900.57الثا

3.300.593.540.593.650.613.430.603.350.573.580.553.400.513.460.63الثالث

3.660.43.780.403.770.413.740.443.720.423.790.383.690.413.750.43ال�ستبانة ككل

يت�سح من اجلدول )5( اأن هناك فروقا ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابة عينة 

التعليم  على  امل�ستجد   (COVID-19( كورونا  فريو�ص  جلائحة  الرتبوية  الآثار  عن  الدرا�سة 

الثالثي  التباين  الأوىل يف حتليل  ا�ستخدام اخلطوة  الفروق مت  تلك  املدر�سي، وملعرفة دللت 

متعدد املتغريات، وهي ح�ساب قيم ويلك�ص ملبدا، واجلدول )6( يو�سح ذلك. 

جدول )6(
نتائج حتليل �لتباين �لثالثي متعدد �ملتغري�ت ملتغري�ت �لنوع و�حللقة

 �لدر��سية و�خلربة و�لتفاعل بينها
م�شدر
التباين

قيمة ويلك�س 
ملبدا

قيمة ”ف“ 
املح�شوبة

درجات حرية 
الفر�شية

درجات حرية 
الداللة االإح�شائيةاخلطاأ

0.998217.32710.885النوع )اأ(

0.9721.27365420.268احللقة )ب(

0.98926.65420.475اخلربة )ج(

0.9751.12065420.349)اأ( × )ب(× )ج(

يت�سح من اجلدول )6( اأن قيم »ف« املح�سوبة على قيم ويلك�ص ملبدا ت�سري اإىل عدم وجود 

فروق دالة اإح�سائيًا يف متغريات النوع واحللقة الدرا�سية واخلربة للمعلم، ويف التفاعل الثالثي 

بني النوع واحللقة الدرا�سية واخلربة. وميكن تف�سري هذه النتيجة، باأن هذه اجلائحة قد اأثرت 

على اجلميع، ويف خمتلف املراحل الدرا�سية، فقد مت تطبيق التعلم عن بعد على جميع الطلبة، 

ويف املراحل الدرا�سية املختلفة، با�ستثناء ال�سف الثاين ع�سر، فقد طبق فيه التعليم املدمج، 

كذلك فاإن غالبية املعلمني عاي�سوا نف�ص الظروف وواجهوا التحديات نف�سها.
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 (COVID-19( كورونا  فÒو�ص  ÷ائحة  الÎبوية  الآثار  ما  �لثالث:  �ل�سوؤ�ل  �إجابة  ثالثا: 

امل�ستجد على التعليم املدر�سي من وجهة نظر الطلبة؟

لكل  املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 

حمور من حماور ال�ستبانة، ويو�سح اجلدول )7( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 

والأهمية الن�سبية لكل حمور من حماور ال�ستبانة الثالثة مرتبة تنازليا.

جدول )7(
 �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية و�لأهمية �لن�سبية ملحاور �ل�ستبانة )ن=704(

التقدير االأهمية الن�شبية% االنحراف املعياري املتو�شط احل�شابي املحور

Òكب 72 0.90 3.62 تاأثري اجلائحة نف�سيا واجتماعيا على الطلبة.

Òكب 70 0.66 3.52 تاأثري اجلائحة على احلياة الأ�سرية للطلبة.

متو�صط 68 0.45 3.38 تاأثري اجلائحة على تعليم وتعلم الطلبة.

متو�صط 69 0.44 3.45 جميع اŸحاور

يت�سح من جدول )7( اأن م�ستوى الأهمية الن�سبية للمحاور جميعا جاء بتقدير »متو�سط« من 

قبل عينة الدرا�سة، وجاء حمور »تاأثري اجلائحة نف�سيا واجتماعيا على الطلبة« باملرتبة الأوىل 

وبتقدير كبري، فقد ح�سل على اأهمية ن�سبية بلغت )72%(، وجاء حمور »تاأثري اجلائحة على 

احلياة الأ�سرية للطلبة« يف املرتبة الثانية وبتقدير »كبري«، بينما جاء حمور »تاأثري اجلائحة على 

الثالثة وبتقدير متو�سط. وهذا يتفق مع نتائج درا�سة الهتامي   تعليم وتعلم الطلبة« يف املرتبة 

)Al-Hattami, 2020)، وميكن عزو هذه النتيجة اإىل اأن هذه اجلائحة حدثت ب�سكل فجائي  

ومل يكن الطلبة اأو املعلمون اأو الأ�سر قد ا�ستعدوا ملواجهتها م�سبقا، مما جعل التاأثري النف�سي 

والجتماعي لها كبرًيا، كما يعزى ذلك اإىل تاأثر تعليم الطلبة، وخروجهم عن النمط املاألوف يف 

التعليم ال�سائد ب�سبب اجلائحة، مما �سكل لديهم قلقا نف�سيا واإرباكا فكريا، لعدم قدرتهم على 

ا�ستيعاب تاأثري هذه اجلائحة عليهم، وخوفهم على م�ستقبلهم ب�سبب الفاقد التعليمي ملعارف 

واختالف طرق  وطريقته،  التعليم  لتغري منط  وهو خوف طبيعي  اأ�سا�سية،  ومهارات وخربات 

التدري�ص والتقومي، وخوفهم مما قد ت�سببه اجلائحة اأي�سا من تدين م�ستواهم، وازدياد معدلت 

الت�سرب، وقد اأ�سارت درا�سة )Saavedra, 2020) اإىل عدًدا من الآثار الرتبوية الناجتة عن 

جائحة كورونا على التعليم املدر�سي واجلامعي، منها: خ�سائر التعّلم، وزيادة معدلت الت�سرب 

التعليمية، الذي يعاين منه معظم  من الدرا�سة، والأكرث من ذلك، انعدام امل�ساواة يف النظم 

البلدان.
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كورونا  فريو�ص  جلائحة  الرتبوية  الآثار  عن  الطلبة  نظر  وجهة  حتديد  مت  كذلك 

)COVID-19) امل�ستجد على التعليم املدر�سي لكل عبارة من عبارات ال�ستبانة، و�سريكز على 

اأعلى خم�ص عبارات واأقل خم�ص عبارات يف املتو�سطات احل�سابية، مرتبة تنازليا. كما يو�سحها 

اجلدول )8(.

جدول )8(
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية و�لأهمية �لن�سبية لأعلى 

خم�س عبار�ت و�أدنى خم�س عبار�ت يف �ل�ستبانة )ن=704(
رقم 

املتو�شط العبارةالعبارة
احل�شابي

االنحراف 
املعياري

االأهمية 
التقديرالن�شبية %

اأوال: اأعلى خم�س عبارات

6
لأنني  بعد؛  عن  التعليم  نظام  جتاه  متدنية  رغبتي 

كب3.971.2779Òاأف�سل نظام التعليم املبا�سر.

10
اأ�سعر بالقلق على م�ستقبلي التعليمي كلما طالت فرتة 

كب3.951.2679Òتعليق الدرا�سة.

18
يف  الطلبة  م�ساركة  يلغي  بعد  عن  التعلم  اأن  اأرى 

كب3.801.1676Òالأن�سطة املدر�سية.

25
يف  �سيتبع  الذي  النظام  من  قلقة  اأ�سرتي  اأن  اأ�سعر 

كب3.791.1276Òعملية التعليم.

14
الأ�ساتذة  بني  الجتماعي  التوا�سل  غياب  اأن  اأرى 

كب3.791.1276Òوالطلبة ي�سعف من فر�ص موا�سلة التعلم. 

ثانيا: اأدنى خم�س عبارات

19
بع�ص  اكت�ساب  على  �ساعدتني  اجلائحة  اأن  اأعتقد 

متو�صط3.131.1463املهارات املتعلقة ب�سوق العمل.

26
اإر�سادات  تقدم  مل  التعليمية  موؤ�س�ستي  اأن  اأرى 

متو�صط3.091.3262وا�سحة للطلبة ب�ساأن العملية التعليمية.

20
ا�ستخدام  على  التدريب  اإىل  حلاجتي  بقلق  اأ�سعر 

متو�صط3.081.2662من�سات التعلم الإلكرتوين

12
اأعتقد اأن التعلم عن بعد ي�ساعد يف مراعاة الفروق 

متو�صط3.061.2661الفردية بني الطلبة.

29
ل التعلم الإلكرتوين  اأ�سعر باأن اجلائحة جعلتني اأف�سّ

متو�صط2.481.4450على التعليم التقليدي.

يت�سح من اجلدول )8( اأن اأكرث العبارات اخلم�ص الأعلى يف املتو�سط احل�سابي ت�سري اإىل 

دافعيتهم،  ذلك �سعف  ومن  نظرهم،  وجهة  الطلبة من  على  �سلبا  اأثر  قد  بعد  التعلم عن  اأن 

وزيادة قلقهم على م�ستقبلهم، وانخفا�ص رغبتهم يف التعلم من خالل هذا النوع من التعليم، 

كما اأن القلق على تعليمهم قد ان�سحب على اأ�سرهم. فقد جاءت العبارة ال�ساد�سة يف ال�ستبانة 

»رغبتي متدنية جتاه نظام التعليم عن بعد؛ لأنني اأف�سل نظام التعليم املبا�سر« يف الرتبة الأوىل، 

مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.97( واأهمية ن�سبية بتقدير كبري، مما يدل على اأن التعليم عن بعد مل 
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يكن جاذبا للطلبة، ومل يحقق اأهداف التعلم، وهم يف�سلون العودة اإىل املدر�سة، كما جاءت يف 

الرتبة الثانية العبارة » اأ�سعر بالقلق على م�ستقبلي التعليمي كلما طالت مدة تعليق الدرا�سة« 

مما ي�سري اإىل اأن الطلبة قد انتابهم القلق من طول فرتة تعليق الدرا�سة احل�سورية للمدر�سة، 

خا�سة طلبة املرحلة الدرا�سية ملا بعد الأ�سا�سي اإذ يبداأ الطالب بالتفكري يف م�ستقبله الدرا�سي 

ب�سكل اأكرث اهتماما وتركيزا.

اأما بالن�سبة للعبارات التي ح�سلت على اأقل متو�سط ح�سابي فهي العبارة رقم )19( »اأعتقد 

اجلائحة مل  اأن  اأي  العمل«  ب�سوق  املتعلقة  املهارات  بع�ص  اكت�ساب  على  �ساعدتني  اجلائحة  اأن 

تك�سب الطلبة بع�ص املهارات التي ميكن اأن تفيدهم م�ستقبال يف �سوق العمل، مثل كيفية التعامل 

مع امل�سكالت الطارئة، وطرق التعامل مع احلا�سوب والتطبيقات التقنية، ورمبا يكون ذلك عائًدا 

اإىل اأن الرتكيز يف عملية التعلم عن بعد كان ين�سب على موا�سلة التعليم، وتوفري الإمكانات التي 

تتيح التعلم عن بعد جلميع الطلبة، واإعداد الدرو�ص الإلكرتونية.  وح�سلت العبارة )29( »اأ�سعر 

ل التعلم الإلكرتوين على التعليم التقليدي« على اأقل متو�سط ح�سابي،  باأن اجلائحة جعلتني اأف�سّ

اإذ بلغ )2.48( مما ي�سري اأي�سا اإىل اأن الطلبة ل يف�سلون التعلم الإلكرتوين مقارنة بالتعليم 

مهارات  من  الكثري  اأفقدهم  املدر�سة  عن  انقطاعهم  باأن  ي�سعرون  فهم  املدر�سة،  يف  املبا�سر 

التوا�سل الجتماعي، وجعلهم ي�سعرون بالوحدة والعزلة، مما اأثر على ان�سباطهم الذاتي ح�سب 

اأ�سرهم كثريا، ويحدث  التعلم عن بعد يكلف  باأن  اإىل ذلك فهم ي�سعرون  اإ�سافة  ا�ستجابتهم، 

اإرباكا داخل الأ�سرة، خ�سو�سا اإذا كان عدد اأفرادها كبريا.  وقد اأ�سار �سندوق النقد الّدويّل 

العزلة  ذلك  ومن  موؤقتًا،  كان  ولو  حتى  املدار�ص  اإغالق  على  ترتتب  التي  الآثار  اإىل   )2020(

الجتماعية، فاملدر�سة هي مركز ملمار�سة الأن�سطة الجتماعية والتفاعل الإن�ساين، فعندما تغلق 

املدار�ص اأبوابها، يفقد الكثري من الأطفال وال�سباب عالقاتهم الجتماعية التي لها دور اأ�سا�سي 

يف التعّلم والتطور. بالإ�سافة اإىل اأن اأحد اأهم تاأثريات اجلائحة هو غياب التوا�سل الجتماعي 

بني الطلبة واأ�ساتذتهم، مما اأثر على فر�ص التعليم ح�سبما اأظهرته النتائج، وهذا بدوره يوؤثر 

على كثري من املهارات الجتماعية للطبة، وهذا ما اأكدته درا�سة )Huang, et al., 2020) من 

اأن الطالب ل يذهب اإىل املدر�سة لكت�ساب املعرفة وح�سب، ولكنه يذهب كذلك ليقيم عالقات 

اجتماعية ويتعامل مع اأقرانه، ويتعلم كيف يكون مواطنًا، ويطور من مهاراته الجتماعية.

كما اأن امتالك الطلبة ملهارات التعلم الرقمي كانت اأحد الآثار الإيجابية التي كانت حا�سرة 

التي  ال�سرورة  اإىل  ذلك  ويعزى   ،(Mielgo-Conde, et al., 2021( الطلبة  ا�ستجابات  يف 

ملواكبة  بعد؛  عن  التعليم  م�سار  اتخاذ  على  والطلبة  املوؤ�س�سات  واأجربت  اجلائحة،  اأوجدتها 

التغريات والتطورات احلديثة يف نظام التعليم يف ظل هذه الظروف، كما اأن النتائج اأ�سارت اإىل 
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 Alghamdi,( اأن التعليم عن بعد اأ�سهم ب�سكل وا�سح يف تعزيز مهارة التعلم الذاتي لدى الطلبة

 .(2021

للحلقة  تبعا  الآثار  هذه  عن  الطلبة  نظر  وجهة  تختلف  هل  �لر�بع:  �ل�سوؤ�ل  �إجابة  ر�بعا: 

الدرا�سية للطلبة واملحافظة التعليمية والتفاعل بينهما؟ 

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، مت ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي متعدد املتغريات ملعرفة دللت 

واملحافظة  الأ�سا�سي(  بعد  )الثانية،  الدرا�سية  احللقة  بني  احل�سابية  املتو�سطات  يف  الفروق 

ويو�سح  بينهما،  والتفاعل  وظفار(  ال�سرقية،  وجنوب  الباطنة،  وجنوب  )م�سقط،  التعليمية 

اجلدول )9( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لهذين املتغريين.

جدول )9(
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ستجابة عينة �لدر��سة عن �لآثار

 �لرتبوية تبعا ملتغري�ت �حللقة �لدر��سية و�ملحافظة �لتعليمية
املحافظةاحللقة

ظفارجنوب ال�شرقيةجنوب الباطنةم�شقطبعد االأ�شا�شيالثانية

حمحمحمحمحمحم

3.370.503.390.413.430.523.400.473.580.543.310.37الأول

Ê3.620.873.790.923.560.863.811.043.600.91 3.630.93الثا

3.50.733.580.693.580.673.600.663.660.813.440.74الثالث

3.450.483.460.403.520.513.460.443.640.593.390.40ال�ستبانة ككل

يت�سح من اجلدول )9( اأن هناك فروقا ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابة عينة 

الدرا�سة عن الآثار الرتبوية تبعا ملتغريات احللقة الدرا�سية واملحافظة التعليمية. وملعرفة دللت 

تلك الفروق مت ا�ستخدام اخلطوة الأوىل يف حتليل التباين الثنائي متعدد املتغريات، وهي ح�ساب 

قيم ويلك�ص ملبدا، واجلدول )10( يو�سح ذلك.

جدول )10(
نتائج حتليل �لتباين �لثنائي متعدد �ملتغري�ت ملتغريي �حللقة �لدر��سية

 و�ملحافظة �لتعليمية و�لتفاعل بينهما
م�شدر
التباين

قيمة ويلك�س 
ملبدا

قيمة ”ف“ 
املح�شوبة

درجات حرية 
الفر�شية

درجات حرية 
اخلطاأ

الداللة 
االإح�شائية

1.001.133.00694.000.338احللقة )اأ(

0.963.499.001689.160.001املحافظة )ب(

0.990.789.001689.160.633)اأ( × )ب(
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يت�سح من اجلدول )10( اأن قيم »ف« املح�سوبة على قيم ويلك�ص ملبدا ت�سري اإىل عدم وجود 

فروق دالة اإح�سائيًا يف احللقة الدرا�سية للطالب، بينما توجد فروق دالة اإح�سائيًّا يف متغري 

املحافظة التعليمية، وعدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف التفاعل الثنائي بني احللقة الدرا�سية 

واملحافظة التعليمية. وملعرفة اجتاهات الفروق يف متغري املحافظة التعليمية، فقد مت ا�ستخدام 

اختبار LSD للمقارنات البعدية ويو�سح اجلدول )11( نتائج تلك املقارنات.

جدول )11(
نتائج �ملقارنات �لبعدية للفروق يف �ملتو�سطات �حل�سابية يف حماور

 �ل�ستبانة تبعا ملتغري �ملحافظة �لتعليمية

املحور
املحافظة التعليمية

ظفارجنوب ال�شرقيةجنوب الباطنة م�شقط 

تاأثري اجلائحة على 
تعليم وتعلم الطلبة.

0.04*0.045*م�سقط 

0.016*0.003*جنوب الباطنة

0.001*0.003*0.045*جنوب ال�سرقية

0.001*0.016*0.04*ظفار

تاأثري اجلائحة نف�سيا 
واجتماعيا على 

الطلبة.

0.050*م�سقط 

0.046*0.050*جنوب الباطنة

0.046*جنوب ال�سرقية

ظفار

تاأثري اجلائحة على 
احلياة الأ�سرية 

للطلبة.

م�سقط 

0.006*جنوب الباطنة

0.024*جنوب ال�سرقية

0.024*0.006*ظفار

 )0.05 = α( دال عند م�ستوى الدللة *

يف  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود   ،)9( اجلدول  اإىل  وبالرجوع   ،)11( اجلدول  من  يت�سح 

املحور الأول بني م�سقط وجنوب ال�سرقية ل�سالح جنوب ال�سرقية، وبني م�سقط وظفار ل�سالح 

م�سقط، وجنوب الباطنة وجنوب ال�سرقية ل�سالح جنوب ال�سرقية، وكذلك بني ظفار وجنوب 

الباطنة ل�سالح جنوب الباطنة، ويف املحور الثاين يت�سح وجود فروق دالة اإح�سائيا بني م�سقط 

وجنوب الباطنة  ل�سالح م�سقط، وكذلك بني جنوب الباطنة وجنوب ال�سرقية ل�سالح جنوب 

وظفار  الباطنة  جنوب  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود  يت�سح  الثالث  املحور  ويف  ال�سرقية، 

ل�سالح  جنوب الباطنة، وكذلك بني ظفار و جنوب ال�سرقية ل�سالح جنوب ال�سرقية. وميكن 
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الدرا�سة يف �سوء  تاأثريات اجلائحة على عينة  اأعاله وجود فروق يف  �سبق  ي�ستخل�ص مما  اأن 

واجتماعي  وثقايف  جغرايف  تنوع  وجود  اإىل  ذلك  يعزى  اأن  وميكن  التعليمية،  املحافظة  متغري 

وتكنولوجي بني الأفراد والأ�سر يف املحافظات التعليمية املختلفة، فعلى �سبيل املثال توؤثر العوامل 

اجلغرافية والقت�سادية يف املناطق اجلبلية وال�سحراوية على خدمات الإنرتنت وو�سولها اإىل 

الأ�سر والطلبة، مما يوؤثر على طبيعة تعاملها مع هذه امل�سكلة؛ نظرا للظروف املادية والثقافية 

لهذه الأ�سر، واأن هذا التفاوت بني املدار�ص والأفراد يف التعاطي مع اجلائحة والتعلم عن بعد 

�سيء طبيعي ناجت عن اختالف اخلربات والإمكانات، والقدرة على التاأقلم مع هذا النوع من 

.(Eclac-UNESCO, 2020( امل�سكالت

تو�سيات �لدر��سة ومقرتحاتها
التو�سيات  من  جمموعة  ُقّدمت  احلالية،  الدرا�سة  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  �سوء  يف 

واملقرتحات:

- تقوية �سبكات الإنرتنت جلميع مناطق ال�سلطنة؛ لزيادة فاعلية التعليم الإلكرتوين.

- العمل على تطوير مهارات الطلبة التقنية ذات العالقة بتعلمهم با�ستمرار؛ ملواكبة اأية تطورات 

يف هذا املجال.

- ال�ستمرار يف تدريب املعلمني على كيفية ا�ستخدام التطبيقات الإلكرتونية احلديثة واملتنوعة 

يف التدري�ص والتقومي؛ ملواكبة اأي تقدم يح�سل يف هذا املجال.  

خلفتها  التي  الرتبوية  الآثار  ت�ستق�سي  التي  النوعية،  وخا�سة  الدرا�سات،  من  مزيد  اإجراء   -

اجلائحة على عينات متنوعة من املعلمني والطلبة.

- اإجراء درا�سة عن اجتاهات املعلمني والطلبة نحو التعليم والتعلم عن بعد.

-  اإجراء درا�سة مقارنة بني التعليم املبا�سر والتعليم عن بعد، لدى عينة من املعلمني والطلبة.   

�سكر وتقدير
البحوث  ومركز  والبتكار  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لوزارة  بال�سكر  الباحثون  يتقّدم 

من  كجزء  الدرا�سة  هذه  ورعاية  لتمويل  عمان  ب�سلطنة  قابو�ص  ال�سلطان  بجامعة  الإن�سانية 

التعليم  على  امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  جلائحة  والجتماعية  والنف�سية  الرتبوية  الآثار  م�سروع 

املدر�سي: درا�سة الواقع ومقرتحات للم�ستقبل، �سمن الربنامج الوطني لبحوث كورونا.
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