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الواقع والتحديات لجائحة كورونا والتعليم عن بعد اآلثار النفسية ألولياء أمور الطلبة بين 

 في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان

 المستخلص:

هدف البحث إلى التعرف على اآلثار النفسية ألولياء أمور الطلبة المترتبة على 

جائحة كورونا والتعليم عن بعد في سلطنة عمان، كما هدف إلى التعرف على الفروق 

الناث من أولياء أمور الطلبة في مستوى اآلثار النفسية المترتبة على الموجودة بين الذكور وا

جائحة كورونا والتعليم عن بعد في محافظة الظاهرة بوالية عبري في سلطنة عمان، وتكونت 

( من أولياء األمور بوالية عبري، واعتمد البحث على االستبانة كأداة 491عينة البحث من )

لبحث في المنهج الوصفي، وأشارت نتائج البحث إلى وجود لجمع البيانات، وتمثل منهج ا

مجموعة من التأثيرات النفسية ألولياء أمور الطلبة المترتبة على جائحة كورونا والتعليم عن 

بعد في محافظة الظاهرة بوالية عبري في سلطنة عمان، كما أشارت نتائج البحث إلى وجود 

اث من أولياء أمور الطلبة في مستوى اآلثار فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واالن

 النفسية المترتبة على جائحة كورونا والتعليم عن بعد لصالح اإلناث.

 

ABSTRACT: 

The study aimed to identify the psychological effects of 

students' parents of the Corona pandemic and distance learning in the 

Sultanate of Oman. It also aimed to identify the differences that exist 

between male and female parents of students in the level of 

psychological effects of the Corona pandemic and distance learning in 

the Sultanate of Oman. The study sample consisted of (491) parents in 

the Sultanate of Oman. The study relied on a questionnaire as a tool 

for collecting data, and the methodology of the study was represented 

in the descriptive approach. The results of the study indicated a set of 

psychological effects for students' parents resulting from the Corona 

pandemic and distance learning in the Sultanate of Oman. The results 

of the study also indicated that there are statistically significant 

differences between male and female parents of students in the level 

of psychological effects of the Corona pandemic and distance learning 

in the Sultanate of Oman in favor of females 
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 :مقدمة ال

يشهد العالم ثورة تكنولوجية وانفجاراً معرفياً في جميع المجااالت، خاصاة فاي مجاا  

التعليم والاتعلم، فداد أصابحت التدنياة تاؤدي دوراً حاساماً فاي المجاا  الترباوي والتعليماي علاى 

مستوى العالم ومع ظهور جائحة كورونا ظهرت الحاجة إلى تدديم بيئة تعليمية بديلة للطابب، 

 ن خبلها التفاعل واكتساب المعرفة والمهارات. بحيث يمكن م

إن بيئة التعليم عن بعد تعد إحدى بيئات التعلم التاي يمكان اساتمدامها فاي ظال جائحاة 

كورونااا، فااالتعليم عاان بعااد يااتم ماان خااب  اسااتمدام أدوات التكنولوجيااا الحديثااة فااي التعلاايم، 

لااى وسااائل االتصاااالت و الشاابكات كاأجهةة الكمبيااوتر وباارامج الوسااائد المتعااددة، باإل اافة ا

كاألنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، التي تساعد على ايصا  المعلومة بأسرع وقت وأقال 

 (.2020تكلفة ممكنة للطالب)يوسف، 

فالتعليم عن بعد هو نظام ياتم فياا التادريس مان خاب  وسايد إلكتروناي والاذي يمكان 

علم عان بعاد أو الاتعلم المادمج، وحتاى اآلن ال تطبيدا فاي التادريس فاي الفصال الدراساي أو الات

يوجااد تعريااف موحااد لمفهااوم التعلاايم عاان بعااد، إنااا نظااام يااتم فيااا الااتعلم ماان خااب  الوسااائد 

اإللكترونية عن طريق تباد  المعلومات، ويتم التعبير عان مفهاوم التعلايم عان بعاد أيًلاا علاى 

 Onlineوالاتعلم عبار اإلنترنات  ،Web- Based Learningأنا التعلم المساتند إلاى الوياب 

Learning،  والااااتعلم المسااااتند إلااااى اإلنترنااااتInternet-Based Learning والااااتعلم ،

 ،Distance Education، والتعلااايم عااان بعاااد Electronical Learningاإللكتروناااي 
-Computer، والااتعلم عاان طريااق الكمبيااوترDistributed Learningوالااتعلم المااو ع 

Mediated Learning والتعلم بمساعدة الكمبياوتر ،Computer-Assisted Learning ،

 Blended Learning، والااااتعلم الماااادمج  Virtual Learningوالااااتعلم االفترا ااااي 
(Narayanan,2020,1)  . 

ويعرف التعليم عن بعد على أنا ذلك النوع من التعليم التفاعلي الذي يعتمد على 

ديق األهداف التعليمية وتوصيل المحتوى التعليمي استمدام الوسائد اإللكترونية في تح

اإللكتروني إلى الطبب، دون اعتبار للحواجة الةمانية والمكانية، وقد تتمثل تلك الوسائد 

اإللكترونية في األجهةة اإللكترونية الحديثة مثل الكمبيوتر، وأجهةة االستدبا  من األقمار 

المتمثلة في اإلنترنت وما أفر تا من وسائد الصناعية أو من خب  شبكات الحاسب اآللي، 

أخرى مثل: المواقع التعليمية ، والمكتبات اإللكترونية، والمتاحف اإللكترونية وغيرها 

 ( . 2011الحلفاوي، )

وجاءت أ مة كورونا بب موعد سابق، لتجبر العالم عامة والبلدان العربية خاصة 

ياتا، وواقعا، وحاولت الو ارات المعنية على انتدا  مفاجئ نحو التعليم عن بعد، وتحد

بالمؤسسات التعليمية والتربوية تسهيل العملية، بتوفير منصات للتعليم اإللكتروني في هذا 

الشأن، حيث تحاو  معظم الدو  بالعالم توفير السبل؛ لتمكين الطبب من الدخو  المجاني 
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ا على الدو  أن تجد حلوال (. وقد فر ت أ مة كرون2020إلى المنصات التعليمية)غنايم،

حواجة الةمان  19لمواجهتها في ممتلف نواحي الحياة بما فيها التعليم، مثلما اجتاح كوفيد

والمكان، وتداولت دعوات " التعلم عن بعد" أو" التعلم المدمج" التي صاحبة انتشار 

تمثل في  الفيروس؛ لتجتاح هي األخرى حواجة المكان والةمان، حيث أن االجتياح المكاني

االرتداء إلى عالم ممتلف عن طريق شبكات األنترنت الفسيحة، أما االجتياح الةماني تمثل 

 في امتبك أدوات التملص من روتين الذهاب واإلياب والمةاحمة في المدارس

 (.  2020)قناوي،

إن انتشار فيرس كورونا واالتجاه نحو التعليم عن بعد ترك آثاراً نفسية بالغة الصعوبة 

 ,.Michael et alعلى جميع أفراد المجتمع من كبار وصغار، فلدد أفادت نتيجة دراسة )

 & Ramasamy( ودراسة ) Garbe et al.,2020( ودراسة )2020

Sundarraj,2020 أن هناك العديد من األثار النفسية كالدلق واللغوط النفسية التي ترتبت )

 تشار فيرس كورونا على الطبب وأولياء األموعلى انتشار استمدام التعليم عن بعد في ظل ان

 Cao et( ودراسة )Odriozola-González et al.,202كما أشارت نتائج دراسة ) ،

al.,2020 إلى أن فيروس كورونا أدى إلى معاناة الطبب من العديد من المشكبت النفسية )

 كاالكتئاب والدلق واللغوط النفسية.

ستؤدي إلى تغير في نظرة العالم إلى التعليم، نظرة  ومن تجليات أ مة كورونا أنها

تركة على التعلم وليس التعليم، ويدود العملية فيها المتعلم وليس المعلم، وتستهدف ابرا  

المبدعين، إذ وقف التعليم عن بعد بديب قويا للتعليم التدليدي، وأبر  الكثير من اآلثار النفسية 

ومتعايشين معها، كتصنيف من ال يساير تدليد التعليم على  والمساوئ التي كان الناس يألفوها

أنهم غير قادرين على مواكبتا، وتركيةه على االمتحانات الكتابية والنظرية، وعدم اهتماما 

بالدافعية، وبإنجا ات الطبب الفردية واإلبداعية، مما يدفع أولياء األمور إلى التفكير فيها بعد 

 (2020الجائحة)غنايم،

 :البحثمشكلة 

يعد فيروس كورونا من إحدى الفيروسات المعدية التي ظهرت ألو  مرة فاي ووهاان 

Wuhan  بالصين ، في ديسامبر، تام إعابن فياروس كوروناا، الاذي انتشار بسارعة فاي جمياع

أنحااء العاالم عبار الحادود الصاينية ، جائحاة مان قمبال منظماة الصاحة العالمياة، ينتدال فيااروس 

اق أو مبمسااة الدطاارات المنتشاارة فااي البيئااة عاان طريااق عطااس كورونااا عاان طريااق االستنشاا

األفراد المر ى مما يؤدي إلى إصابة الفام أو األناف أو العاين )الغشااء الممااطي(. كاان لهاذا 

الوباااء، الااذي ظهاارت عليااا أعااراا مثاال السااعا  والحمااى والتهاااب الجهااا  التنفسااي الحاااد، 

. ولداد تسابب ظهاور هاذا الفياروس فاي (Feng et al., 2020عواقاب وخيماة وهادد العاالم )

ا طراب العدياد مان جواناب حيااة اإلنساان، ويعاد التعلايم الدطااع األكثار تلاررا مان فيارس 

كوروناا بعاد قطااع الصاحة، وماان الوا اح أن الوبااء قاد أثاار علاى الحيااة التعليمياة لمجموعااة 
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ذين تاام تدييااد كبياارة ماان المتعلمااين فااي وقاات قصااير جاادًا، وفااي الواقااع، بلاا  عاادد الطاابب الاا

مليااار فااي أبرياال  1.6وبلاا  العاادد  2020مليااون فااي مااارس  300أنشااطتهم التعليميااة حااوالي 

. هذا وقاد ا اطرت العدياد مان البلادان حاو  العاالم إلاى مداطعاة األنشاطة التعليمياة أو 2020

( أناا اعتبااًرا 2020تطوير بدائل ممتلفة في وقت قصاير جادًا، كماا ترظهار بياناات اليونساكو )

٪ مان الطابب فاي العاالم بحيااتهم التعليمياة والتدريبياة، فاي حاين أن عادد 92أبريل، تأثر  من

بعااد شااهر  195الاادو  التااي أغلداات الماادارس فااي مااارس كااان سااتة، وارتفااع هااذا العاادد إلااى 

(Hebebci et al., 2020 ونتيجة لذلك، تحولت معظام المؤسساات التعليمياة إلاى منصاات .)

مااا  مناهجهااا المدااررة فااي اإلطااار الةمنااي المحاادد بمااا يتماشااى مااع الااتعلم عباار اإلنترناات إلك

التدويم المدرسي، خب  هاذا الوقات، تحولات معظام المادارس إلاى و اع االتصاا  باإلنترنات 

أو غيرهااااا ماااان األنظمااااة  Zoomأو  Microsoft Teamsأو  Blackboardباسااااتمدام 

ألساسااية تساااهم بشااكل كبياار فااي األساسااية عباار اإلنترناات، ممااا ال شااك فيااا أن هااذه األنظمااة ا

 & Dhootتحويااال نماااد ندااال التعلااايم مااان الااانمد التدليااادي إلاااى الااانمد اإللكتروناااي )

Thakare,2020,336.) 

هذا وتوجد العديد من التحديات التاي قاد تاؤثر علاى مشااركة الوالادين فاي التعلايم عان 

إلاى اإلنترنات  ( ؛ نداص الوصاو Hohlfeld et al.,2010بعاد ومنهاا الماوارد االقتصاادية )

(Hollingworth et al., 2011( ؛ عادم االهتماام باساتمدام التكنولوجياا )Beckman et 

al.,2019( ؛ وانمفاااا الكفاااءة الذاتيااة الرقميااة )Povey et al.,2016 ونظااراً لتلااك .)

التحديات التي قد تؤثر على مشاركة الوالدين في التعليم عن بعد؛ فإن توظيف التعلايم عان بعاد 

ظل جائحة كورونا قد تؤدي أولياء األمور إلاى المعانااة مان العدياد مان المشاكبت النفساية في 

( Michael et al., 2020والتي منها الدلق واللغوط النفسية، وهذا ما أكدتاا نتاائج دراساة )

( . Ramasamy & Sundarraj,2020( ودراسااة ) Garbe et al.,2020ودراسااة )

وعد انتهاء األ مة والجائحة، ومان منطلاق أن مسايرة التعلايم وحيث أنا من الصعب التكهن بم

يجب أال تتوقف أيا كانت المعوقات، يصبح من اللروري البحث في آلياات مواجهاة األ ماة؛ 

للمان استمرارية تدديم التعليم ألبناء المجتمع، ومن ثم تهتم هاذه الدراساة بالبحاث عان اآلثاار 

اقااع والتحااديات لجائحااة كورونااا والتعلاايم عاان بعااد فااي النفسااية ألولياااء أمااور الطلبااة بااين الو

محافظة الظاهرة بسلطنة عمان. ومن خب  ما سبق يمكان صاياغة مشاكلة البحاث الحاالي فاي 

 السؤالين الرئيسيين التاليين:

ما اآلثار النفسية ألولياء أمور الطلبة المترتبة علاى جائحاة كوروناا والتعلايم عان بعاد فاي  .1

 ة عمان؟محافظة الظاهرة بسلطن

الساتجابة أفاراد  (α= 0.05)عناد مساتوى الداللاة هال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية .2

آلثار النفسية ألولياء أمور الطلبة المترتبة على جائحاة كوروناا والتعلايم عان حو  ا العينة

 ؟إناث –بعد في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان باختبف النوع ذكور 



 سعود الكلباني –سامل احلامدي   .... اآلثار النفسية ألولياء أمور الطلبة بين الواقع

 

 

6 

 أهمية البحث

 الحالي إلى ما يلي:تندسم أهمية البحث 

 أوالً: األهمية النظرية

تتمثل األهمية النظرية للبحث الحالي في مواكباة االتجاهاات البحثياة الحديثاة فاي توظياف  -

 التعليم عن بعد في العملية التعليمية.

كمااا تتلااح أهميااة البحااث فيمااا يفر ااا اآلثااار الساالبية التااي ترتباات علااى جائحااة كورونااا  -

ليم في شكلا التدليادي مماا دعاا الاى  ارورة تبناي طارق جديادة والتي عرقلت مسيرة التع

في إيصا  المعرفة والمعلومات للطبب، وبالتالي االتجاه الى توظيف التعليم عن بعد من 

 أجل ايصا  المعرفة والمعلومات مما يثري التحصيل الدراسي للطالب.

 ثانياً: األهمية التطبيدية

الي فااي تدااديم اسااتبانة للتعاارف علااى اآلثااار النفسااية تتمثاال األهميااة التطبيديااة للبحااث الحاا -

ألولياء أمور الطلبة المترتبة على جائحة كورونا والتعلايم عان بعاد وتو ايح المصاائص 

 الديموغرافية التي تتمتع بها االستبانة.

يعد البحث الحالي بمثابة نواة بحثية للباحثين للديام ببحوث ودراسات مشابهة علاى عيناات  -

 المعلمين ومدراء المدارس وأساتذة الجامعات.ممتلفة مثل 

تفيد نتائج البحث الحالي الدائمين على العملية التعليمية في سلطنة عمان في التعرف علاى  -

 اآلثار النفسية ألولياء أمور الطلبة المترتبة على جائحة كورونا والتعليم عن بعد.

 أهداف البحث

 تتمثل أهداف البحث الحالي فيما يلي:

علااى اآلثااار النفسااية ألولياااء أمااور الطلبااة المترتبااة علااى جائحااة كورونااا  التعاارف -1

 والتعليم عن بعد في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان.

 =α) الكشاف عماا إذا كانات هنااك فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الداللاة -2

ة بين الاذكور واالنااث مان أوليااء أماور الطلباالستجابات أفراد عينة الدراسة  (0.05

في مستوى اآلثار النفسية المترتبة على جائحة كورونا والتعليم عن بعد فاي محافظاة 

 الظاهرة بسلطنة عمان.

 خامساً: مصطلحات البحث

 psychological effectsاآلثار النفسية 

يعرفها الباحثان على أنها مجموعة متنوعة من اآلثار المرتبطاة بالجواناب النفساية التاي تعياق 

عن ممارسة حياتهم الطبيعية في ظل انتشاار التعلايم عان بعاد وجائحاة كوروناا.  أولياء األمور

 وإجرائياً تداس بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على استبانة البحث.
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 Coronaكورونا 

( علاى 2020تعرف منظمة الصحة العالمية فيرس كوروناا كماا جااء فاي الرنتيساي )

تساابب اعااتبالت تتنااوع بااين الةكااام وأمااراا أكثاار أنااا فصاايلة كبياارة ماان الفيروسااات التااي 

وخامااة، مثاال متب مااة الشاارق األوسااد التنفسااية، ومتب مااة االلتهاااب الرئااوي الحاااد الااوخيم، 

 وتمثل كورونا سبلة جديدة لم يسبق تحديدها لدى البشر من قبل.

 Distance Learningالتعليم عن بعد  

ة والحاسوبية في عملية ندل وإيصا  يعرف على أنا استمدام الوسائد اإللكتروني

المعلومات للمتعلم؛ وقد يكون هذا االستمدام في الصورة البسيطة كاستمدام وسائل إلكترونية 

مساعدة في عملية عرا المعلومات أو إللداء الدروس في الفصو  التدليدية أو قد يكون هذا 

االفترا ية من خب  تدنيات االستمدام للوسائد اإللكترونية والحاسوبية في بناء الفصو  

 ( .  2015االنترنت والتليفةيون التفاعلي ) عبدالرؤوف، 

 حدود البحث

تمثلت فاي أوليااء أماور الطلباة فاي محافظاة الظااهرة، والياة عباري بسالطنة الحدود البشرية: 

 عمان.

 تمثل محافظة الظاهرة والية عبري بسلطنة عمان.الحدود المكانية: 

تطبياااق البحاااث الحاااالي فاااي الفصااال الدراساااي األو  للعاااام الدراساااي  تااامالحااادود الةمنياااة: 

2020\2021  

: يدتصر البحث على دراسة اآلثار النفسية ألولياء أمور الطلبة باين الواقاع الحدود المو وعية

والتحااديات لجائحااة كورونااا والتعلاايم عاان بعااد فااي  محافظااة الظاااهرة بواليااة عبااري بساالطنة 

 .عمان

 والدراسات السابقةاإلطار النظري 

 أوالً: اإلطار النظري

 المحور األو : التعريف بكورونا" أ مة أم جائحة"

اختلفت اآلراء حو  تعريف كرونا وتسميتها بأ مة أو جائحة، وعموما هي يتداو  باين الادو  

األماام  -فهاي أ ماة نتجاات عان جائحاة وجاااء ذلاك فاي مااا أقرتاا) المنظماات الدوليااة: اليونساكو

هاو  19-لصحة العالمياة( فاي كلماة المادير العاام لمنظماة الصاحة العالمياة أن كوفيادا -المتحدة

اإلسام الرساامي للمارا، وأن )كااو( تعناي كورونااا، وأن )فاي( تعني)فيااروس(، وأن)د( تعنااي 

، والهدف من اختيار االسم كان تجناب رباد المارا  2019يشير إلى السنة  19والرقم )داء(

 (.2020ن )قناوي،بمنطدة جغرافية معينة أي الصي

 تعريف فيروس كرونا

فيروسات من فصيلة واسعة االنتشار تسبب أمرا ا تتراوح من ناةالت البارد إلاى األماراا 

(، ومتب ماة االلتهااب الرئاوي الحااد MERSاألشد حدة، متب ماة الشارق األوساد التنفساية)
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لاام يساابق الوخيم)السااارس(، وفيااروس كورونااا المسااتجد وهااو ساابلة جدياادة ماان الفيااروس 

 (https:\\www.un.org\ar\coronavirusاكتشافها لدى البشر)

( الكثيار مان نداااط اللاعف فاي النظاام العاالمي، رغام المباارات 19-وقاد كشافت أ ماة )كوفياد

المتراكمة في إدارة األ ماات، اال أن هاذا الفياروس اساتطاع عاة  العاالم، وعاة  الجمياع فاي 

عالم قد يهدد التعليم بأ مة هائلة، ربما هاي األخطار فاي بيوتهم، وهذا الحدث الجليل الذي عم ال

العصاار الحااالي، وهااي إغاابق الماادارس واندطاااع الطاابب الملتحدااين بالماادارس عاان التعلاايم 

المدرسي، حيث أن هذه الجائحة جاءت في وقت فعب تعاني فيا دو  العاالم مان أ ماة تعليمياة 

المهاارات األساساية التاي يحتاجونهاا فاي رغم وجود الطبب في المدارس، لكنهم ال يكتسابون 

الحياة العملية، وهذا ما أظهره مؤشر البنك الدولي عان " فدار الاتعلم" بمعناي وجاود نسابة مان 

الطبب ال يستطيعون الدراءة أو الفهم من سان العاشارة، وقاد بلغات نسابة هاؤالء الطابب فاي 

عالج فدد تفلاي جائحاة كوروناا البلدان منمفلة ومتوسطة الدخل قبل تفشي كورونا، وإذا لم ت

 (.  2020إلى  يادة تلك النتيجة سوءا) سافيدارا،

 المحور الثاني : اآلثار النفسية

في ظل األ مة الراهنة التي يمر بها العالم ظهرت الكثير من السلبيات االجتماعية خاصة فيما 

ي كثيار مان يتعلق بالمصابين، والمر اى بفياروس كوروناا المساتجد، فداد تحولات اإلصاابة فا

البلدان إلى وصمة يعاني منهاا المصااب واألهال، مماا انعكاس علاى الو اع االجتمااعي، وقاد 

يدفع البعض بعدم الذهاب للمستشفى خشية الشك بأنا مصااب باالمرا، فالعدياد مان الحااالت 

تعر وا لمعامبت غير إنسانية بمجرد معرفتهم باأنهم مصاابون باالمرا، أو االشاتباه فايهم، 

ادات رفلت اساتدبالهم، كاذلك حااالت الوفااة  باالمرا رفلات األسار واألهال مان حتى العي

 (.  2020استبم، وكل هذه عوامل نفسية دفعت بكيفية التعامل مع الفيروس )لطفي،

إن انتشار جائحة كورونا واتجاه اآلباء نحو التعليم عن بعد ترتب عليا العديد من اآلثار 

( Michael et al., 2020فلدد أفادت نتيجة دراسة )النفسية كالدلق واللغوط النفسية، 

( أن Ramasamy & Sundarraj,2020( ودراسة ) Garbe et al.,2020ودراسة )

هناك العديد من األثار النفسية كالدلق واللغوط النفسية التي ترتبت على انتشار استمدام 

كما أشارت   ورهم،التعليم عن بعد في ظل انتشار فيرس كورونا على الطبب وأولياء أم

( إلى Cao et al.,2020( ودراسة )Odriozola-González et al.,202نتائج دراسة )

أن فيروس كورونا أدى إلى معاناة الطبب من العديد من المشكبت النفسية كاالكتئاب والدلق 

 واللغوط النفسية.

 وفيما يلي عرا لبعض اآلثار النفسية:

 الدلق : 

يعد الدلق إحدى المشكبت السلوكية و االنفعالية التي تهاتم الدراساة الحالياة بدراساتها 

( 2008كما جاء فاي العطياة ) ) 1998لدى أطفا  الرو ة ، فيعرف عبدالمطلب الدريطي ) 
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الدلق علاى أناا حالاة انفعالياة مركباة غيار ساارة تمثال مةيجااً مان مشااعر الماوف المساتمر و 

ندباا و الهام نتيجاة توقاع شار وشايك الحادوث أو اإلحسااس باالمطر و الفةع و الرعب و اال

التهديد من شايء ماا غاامض يعجاة المارء عان تبيناا أو تحدياده علاى نحاو مو اوعي ، و قاد 

يكون مبعث هذا المطر و التهديد الذي يؤدي بالفرد إلى الدلاق داخليااً كالصاراعات أو األفكاار 

مرتدبااة ككارثااة طبيعيااة ، أو وجااود عااائق خااارجي المؤلمااة أو خارجياااً كالمشااية ماان شاارور 

 يؤدي إلى اإلحباط .

و تتمثل أعراا الدلق في مجموعاة مان األعاراا النفساية و التاي ذكرهاا بطارس)  

 ( وتتمثل فيما يلي:2014

 الرهاب )الموف غير المنطدي ( . .1

 عرا الذعر ) الهلع( . .2

 عرا الوسواس الدهري . .3

 و الحوادث .عرا اللغد العصبي بعد اإلصابات أ .4

 عرا الدلق العام( . .5

 اللغوط النفسية

إن متغياار اللااغوط النفسااية لااا أربعااة جوانااب اهااتم كاال ماان يورسااين واريكساان ) 

Ursin & Eriksen , 2004 , 570-571 )  : بتو يحهم على النحو التالي 

: يبدو أن هناك إجماًعا على وجاود مثيارات تكمان  The stress stimuliالمثير لللغد  .1

ء حدوث اللغد النفسي للفرد . يعتمد وجود اللغد النفساي علاى ماا إذا كاان المثيار ورا

لطيفًا أو مهددًا على التدييم الفردي للحالة ، و الذي يعتماد علاى المبارة الساابدة و توقعاات 

 كما يعتمد على إعدادات الموقف ، و التعلم السابق .  النتائج ،

: يباادو أيًلااا أن هناااك إجماًعااا علااى أن  The stress experienceالماارور باللااغد  .2

جميااع المثياارات يااتم تدييمهااا أو ترشاايحها ماان قباال الاادما  ، وأن " األعباااء االنفعاليااة و 

النفسية " هي أكثر المثيرات التي تؤدي إلاى معانااة الفارد مان اللاغوط . إناا مان الساهل 

  .انات قياس هذه التجربة أو الشعور الماص من خب  المدابلة أو االستبي

: تعاد االساتجابة العاماة لمثيارات اللاغوط  The stress responseاالساتجابة لللاغد  .3

هااي اسااتجابة إنااذار غياار محااددة ، ممااا يااؤدي إلااى  يااادة عامااة فااي االسااتيداظ و اإلثااارة 

الدماغية ، و تتجلى الةيادة في اإلثارة في العديد من أنظمة الجسم كاألعلااء ، ماع تبااين 

 في الدوة و العبقات المتبادلة .  األفراد و الو ع

 The feedback from the stressالتغذيااة المرتاادة ماان ااالسااتجابة لللااغد  .4

response  يمتلك الفرد آليات ردود فعل إيجابية و سالبية تجااه المواقاف اللااغطة ، و :

 تؤثر معاملة الفرد مع اللغوط التي تواجها على حالتا بصفة عامة . 
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هذا وقد عرف قااموس أكسافورد اللاغوط النفساية علاى أنهاا حالاة مان العبقاة التاي 

باإل اافة إلاى ذلاك ( . Basu , 2014تنطوي على الطلاب علاى الطاقاة الجسادية أو العدلياة ) 

( اللااغوط النفسااية علااى أنهااا إدراك الفاارد للتهديااد باإل ااافة إلااى  Fink , 2017) عاارف 

 ة لما يمر با من قلق وتوتر نتج عنا صعوبة في التكيف . الشعور بعدم الراحة وذلك نتيج

ومن اآلثار النفسية كذلك ما أشار إليا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر          

صحفي : إن المنظمة تلدت تدارير من عدة دو  وحكومات تؤكد تةايد حاالت " العنف 

   منذ تفشي فيروس كورونا، كذلك التباعد األسري" مع استمرار بداء الجميع في المنا

االجتماعي كما يطلق عليا ) التباعد الجسدي( ترتبت عليا مشكبت كثيرة في تباد  

الةيارات، وصلة األرحام، والليق، وتأدية الصبة بالمساجد ، والمصافحة، وكل هذه 

هذه العوامل  (، ويرى الباحثان رغم2020الحاالت تعد نفسية يعاني منها الشمص ) لطفي،

النفسية وقسوتها على اإلنسان، ورغم السلبيات االجتماعية فدد أظهرت كورونا جانب مشرق 

من الحياة الذي ربما كثيرون منشغلين عنا ، حيث أدت إلى اتباع طرق الوقاية والعبج 

السليم، كذلك التديد بالعادات الصحية الوقائية واالحترا ية، وأيلا أدت إلى بث روح 

اطف العالمي والوقوف معا في صف واحد، وتةايدت المبادرات اإلنسانية والمساعدات التع

الميرية في المجتمع، وتبرع العديد إلنداذ المصابين واعالة عوائلهم أو اآلثار التي ترتبت 

 على المستأجرين وأصحاب ريادة األعما  . 

 المحور الثاني: التعليم عن بعد

عد تعد إحدى بيئات التعلم التي يمكن استمدامها فاي ظال وال شك أن بيئة التعليم عن ب

جائحة كورونا، فالتعليم عن بعد يتم من خب  اساتمدام أدوات التكنولوجياا الحديثاة فاي التعلايم 

كاأجهةة الكمبيااوتر وباارامج الوسااائد المتعااددة، باإل اافة الااى وسااائل االتصاااالت و الشاابكات 

لتي تساعد على ايصا  المعلومة بأسرع وقت وأقال كاألنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، ا

 تكلفة ممكنة للطالب.

فالتعليم عن بعد هو نظام ياتم فياا التادريس مان خاب  وسايد إلكتروناي والاذي يمكان 

تطبيدا فاي التادريس فاي الفصال الدراساي أو الاتعلم عان بعاد أو الاتعلم المادمج. وحتاى اآلن ال 

د، إنااا نظااام يااتم فيااا الااتعلم ماان خااب  الوسااائد يوجااد تعريااف موحااد لمفهااوم التعلاايم عاان بعاا

اإللكترونية عن طريق تباد  المعلومات، يتم التعبير عن مفهوم التعليم عن بعد أيًلا علاى أناا 

 Onlineوالااتعلم عباار اإلنترناات  ،Web- Based Learningالااتعلم المسااتند إلااى الويااب 

Learning،  والااااتعلم المسااااتند إلااااى اإلنترنااااتInternet-Based Learning والااااتعلم ،

 ،Distance Education، والتعلااايم عااان بعاااد Electronical Learningاإللكتروناااي 
-Computer، والااتعلم عاان طريااق الكمبيااوترDistributed Learningوالااتعلم المااو ع 

Mediated Learning والتعلم بمساعدة الكمبياوتر ،Computer-Assisted Learning ،
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 Blended Learning، والااااتعلم الماااادمج  Virtual Learningالفترا ااااي والااااتعلم ا
(Narayanan,2020,1)  . 

ويعرف التعليم عن بعد على أنا ذلك النوع من التعليم التفاعلي الذي يعتمد على 

استمدام الوسائد اإللكترونية في تحديق األهداف التعليمية وتوصيل المحتوى التعليمي 

دون اعتبار للحواجة الةمانية والمكانية . وقد تتمثل تلك الوسائد اإللكتروني إلى الطبب 

اإللكترونية في األجهةة اإللكترونية الحديثة مثل الكمبيوتر وأجهةة االستدبا  من األقمار 

الصناعية أو من خب  شبكات الحاسب اآللي المتمثلة في اإلنترنت وما أفر تا من وسائد 

لمكتبات اإللكترونية والمتاحف اإللكترونية وغيرها ) أخرى مثل المواقع التعليمية وا

 ( . 2011الحلفاوي، 

وماان أشااكا  التعلاايم االلكترونااي التااي شاااع اسااتمدامها فااي اآلونااة األخياارة نظااراً لمااا 

الحيوياة و يشهده العاالم مان اجتيااح فيارس كوروناا، منصاات الاتعلم االلكتروناي والتاي تتسام ب

التعليم و التعلم؛ مماا يادفع الماتعلم إلاى التفاعال ماع المحتاوى  المتعة التي تلفيها على عمليتي

المددم عبرها، وكذلك مع أقرانا ومعلما، إ افة إلى إشراكا في عدد من المهماات التاي تنماي 

( . وتعارف المنصاات اإللكترونياة علاى أنهاا منصاة بديلاة أخارى  2016مهاراتا ) الجهناي، 

لوجيااا اإلنترناات لنداال أدوات وباارامج تعليميااة تفاعليااة لعمليااة الااتعلم التااي تنشاار اسااتمدام تكنو

 (.Ani et al., 2020,11ومفيدة لتوفير بيئة تعليمية أفلل )

 مبررات استمدام المنصات االلكترونية

( فااي ا ااطراب العديااد ماان 19-تسااببت جائحااة فيااروس كورونااا المسااتجد )كوفيااد 

العاالم، تادق أجاراس اإلناذار فاي فاي جمياع أنحااء  19-جوانب حياة اإلنسان، ماع انتشااركوفيد

المؤسسااات التعليميااة علااى اإلغاابق مؤقتًااا ممااا  19-قطاااع التعلاايم؛ حيااث أجباار جائحااة كوفيااد

تساابب فااي فو ااى فااي نظااام التعلاايم، نتيجااة لااذلك تحولاات معظاام المؤسسااات التعليميااة إلااى 

بماا يتماشاى  منصات التعلم عبر اإلنترنت إلكما  مناهجها المدررة في اإلطار الةمني المحادد

مع وثيدة التدويم لتعلم الطلبة، خاب  هاذا العاام الدراساي، تحولات معظام المادارس إلاى و اع 

أو غيرهاا  Zoomأو  Microsoft Teamsأو  Blackboardاالتصا  باإلنترنت باساتمدام 

من األنظمة األساسية عبر اإلنترنت ، مما ال شك فيا أن هذه األنظماة األساساية تسااهم بشاكل 

كبير في تحويل نمد ندال التعلايم مان الانمد التدليادي إلاى الانمد اإللكتروناي، مماا أدى اعتمااد 

التعلايم التكنولوجيا في التعليم إلى تحو  غيار مسابوق مان التعلايم المتمحاور حاو  المعلام إلاى 

المتمركة حو  الطالب، وتساعد المدارس االفترا اية واألدوات الممتلفاة عبار اإلنترنات فاي 

 (.Dhoot & Thakare,2020تحسين التفاعل بين المعلم والطبب )
هناااك أيلاااً مجموعااة ماان المبااررات التااي تااؤدي إلااى اسااتمدام المنصااات كمااا أن 

مة المنصااات اإللكترونيااة فااي دعاام العمليااة اإللكترونيااة فااي العمليااة التعليميااة ومنهااا مساااه

( بعناوان  "  دور المنصاات الرقمياة فاي  2019التعليمية؛ ونستد  علاى ذلاك دراساة خياياا ) 
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دعم وتطوير تعليم العلوم لطبب المرحلة المتوساطة "  والتاي هادفت إلاى التعارف علاى دور 

المتوساطة . واعتماد البحاث المنصات الرقمية في دعم وتطوير تعلايم العلاوم لطابب المرحلاة 

على المنهج الوصفي التحليلي ، و المنهج الشبا تجريبي لتحديق هدفاا، وجااءت أدوات البحاث 

متمثلااة فااي قائمااة معااايير لتصااميم المنصااات الرقميااة ، وبطاقااة تدياايم لهااا فااي  ااوء المعااايير 

ت وهااي ، المدترحااة ، واسااتبانة للمتعلمااين لمعرفااة آرائهاام عنهااا صاايغت وفااق ثبثااة مجاااال

( طالبًااا ماان  20التربااوي ، و التدنااي ، ومجااا  إدارة المداارر ، وطبداات علااى عينااة قوامهااا ) 

طاابب الصااف األو  المتوسااد بالمملكااة العربيااة السااعودية ، وتوصاال البحااث لمجموعااة ماان 

النتائج منها ، أن متوسد األهمية النسبية و الاو ن النسابي للمدارر الرقماي المدتارح أعلاى مان 

الرقميااة الحاليااة ويرجااع ذلااك إلااى إيجابيااة تفاعاال المتعلمااين مااع المداارر الرقمااي  المنصااات

المدترح و الحصو  على المعلومات بأنفسهم وإتاحاة الفرصاة الكاملاة لهام لدراساة المو اوع 

وفدًااا لداادراتهم واسااتعداداتهم واحتياجاااتهم ، و الااى  يااادة الدافعيااة عنااد الطاابب وقاادرتهم علااى 

 المستحدثات مثل الكمبيوتر و االنترنت في عملية التعلم . التعامل بفاعلية مع

ومن مبررات استمدام المنصات التعليمية االلكترونية في العملية التعليمية أنها تعد 

( بعنوان "  2019؛ وهذا ما أكدنا دراسة السنوسي) اصلية تشاركية وتم بيئات تعلبمثابة 

 social networksات االجتماعية والشبك E-platformsونية تراإللكالمنصات دور 

برة الطلبة "  والتي هدفت خء  وفي وني تراإللكم التعليفي اصلية تشاركية وتم كبيئات تعل

 Socialالجتماعية ت الشبكاوا E-platformنية روإللكتت المنصاإلى مدارنة أدوار ا

Networks تدصي  كلذك، ولجامعياني روإللكتم التعلياكية في رصلية تشاواتم تعلت كبيئا

، لمغلدة ( ا -حة ولمفتالمنصة ) ط انمف لتعليمية باختبت المنصادام استخن ابيروق لفااللة د

ن لثاما -دسلسااسي ) درالوى المستف التعليمية باختبت المنصادام استخن ابيروق لفااللة ود

دم عة تستخومنها: مجمت عاوبع مجمأرفي ، البة "  ط 204ن  " مث لبحاعينة ت نو( . تك

ت البان طمدس ولساوى المستت االبان طمر ، يتوتدم عة تستخومجمورد ، وبك لببا

ك لببالتعليمية ) المنصة دام استخو االبة نحطلرة اخبس مدياق بيطتم تن ، لثاموى المستا

نية ) روإللكتت المنصادام استخأن النتائج رت اهت . وأظعاولمجماياً على دبعر ( يتوتورد/ ب

م لتعليافي ب تيرلتاعلى دام ( قابلة لبستخ -صليةوات -كيةرتشا -ليميةكبيئة: ) تعورد ( بك بب

 -دامقابلة لبستخ -صليةواكبيئة: ) تر ( يتوالجتماعية ) تت الشبكادام استخك الذك، ولجامعيا

روق فود جوي اً ألنتائج رت اهأظلجامعي . م التعليافي ب تيرلتاتعليمية ( على  -كيةرتشا

حة ولمفتالمنصة ) ط انمف لتعليمية تبعاً الختبت المنصادام استخاحصائياً نتيجة دالة إ

ود جدم ولى عإلنتائج ت احة ( . بينما خلصوكمنصة مفتر ) يتوتدام ستخالمغلدة ( لصالح وا

دام ستخافي ن لثاموى المستت االبان طبيدس ولساوى المستت االبان طحصائياً بيرق دا  إف

ر يتوتدام ستخد اعنواء سن ( لثاما -دسلسااسي ) ردالوى المستف التعليمية باختبت المنصاا

 ورد .بك ببدام ستخأو ا
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باإل افة إلى ذلك تساهم المنصات اإللكترونية في إثراء التحصيل الدراسي لدى 

( بعنوان  "  أثر استمدام منصة  2018الطبب؛ ويتوافق ذلك مع دراسة العصيمي ) 

في مادة الفيةياء لدى طالبات المرحلة الثانوية اجتماعية تفاعلية في تنمية التحصيل الدراسي 

بمدينة الرياا "  والتي هدفت إلى قياس أثر استمدام منصة اجتماعية تفاعلية ) إدمودو ( 

في تنمية التحصيل الدراسي في مادة الفيةياء لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياا ، 

جموعة الواحدة ( ، وقامت الباحثة بإعداد استمدم المنهج شبا التجريبي ) التصميم ذي الم

أنشطة تعليمية تفاعلية ودليلي المعلم والطالب واختبار تحصيلي لدياس الجوانب المعرفية 

( طالبة من طالبات  30لوحدة الشغل والطاقة واآلالت البسيطة ، وتكونت العينة من ) 

ً بوصفهن مجموعة تجريبية . و من نتائج  الصف الثاني ثانوي علمي تم اختيارهن عشوائيا

الدراسة أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات عينة الدراسة في 

التطبيدين الدبلي و البعدي لبختبار التحصيلي لمدرر الفيةياء لصالح التطبيق البعدي يعةى 

 ( . Edmodoإلى استمدام المنصة االجتماعية التفاعلية ) 

 االلكترونيمميةات التعليم 

 يتمية التعليم االلكتروني بمجموعة من المميةات التالية:

تدليال التكااليف، حيااث إناا يااوفر تكااليف إنشاااء صافوف جدياادة لعمال دورات وحلدااات  -

تعليمية، ويوفر الكهرباء والماء وغيرها مان الماواد المساتمدمة فاي المدرساة، إ اافة 

التعليميااة، وهااذا ماان شااأنا أن يدلاال إلاى أنااا ال حاجااة للااذهاب إلااى الماادارس والمراكاة 

 .تكاليف التندل

متاح لجميع األفراد والفئات العمرياة، حياث يساتطيع جمياع األفاراد بغاض النظار عان  -

أعمارهم االستفادة من االجتماعاات واللدااءات والادورات المطروحاة علاى االنترنات، 

 .واكتساب مهارات وخبرات جديدة بعيدة عن قيود المدارس التدليدية

لمرونة، فهو ال يرتبد بوقت معين، فيستطيع األفراد التعلم في أي وقت شااءوا حساب ا -

 .الوقت المبئم لهم

اسااتثمار الوقاات و يااادة الااتعلم، حيااث تداال التفاااعبت غياار المجديااة بااين الطاابب ماان  -

خااب  تدلياال الدردشااة واألساائلة الةائاادة التااي تلاايع الوقاات، فتااةداد كميااة مااا يتعلمااا 

 تعطيبت أو عوائق.الطالب دون أي 

جعاال التعلاايم أكثاار تنظيماااً ومحاياادة، إ ااافة إلااى تدياايم االختبااارات بطريدااة محاياادة  -

 .وعادلة، والدقة في متابعة إنجا ات كل طالب

صااديق للبيئااة، حيااث ال يوجااد اسااتمدام لاا وراق واألقاابم التااي قااد تلاار البيئااة عنااد  -

 (.2020)أبوشميدم،  التملص منها

 ( هي:2020لمترتبة على توقف الدراسة بالمدرسة كما ذكرها العميان)اآلثار التعليمية ا

 خسائر التعلم -
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  يادة معدالت التسرب من الدراسة -

 انعدام المساواة في النظم التعليمية -

 اختبف منظومة التعليم -

وعندما أصبحت الدراسة عن بعد، وعاد األهالي إلاى مساؤولياتهم األصالية فاي تربياة         

اء، واكتشاف قدراتهم الحديدية، وهو الدور الاذي تملاى عناا اآلبااء مناذ وقات طويال تعليم األبن

 للمدرسة؛ بسبب انشغالهم في أعما  أخرى.

وياارى الباحثااان أن جائحااة كورونااا أيلااا لهااا اآلثااار اإليجابيااة مثاال: اكتساااب الجياال الجديااد 

ترا ياة فاي الوقاياة مهارات الحفاظ على السبمة والصحة من خب  استمدام اإلجاراءات االح

من اإلصابة بالمرا، قدرة تفهم الناس لمطورة الوباء وتديدهم بالتعليماات االرشاادية وكاذلك 

التباعد الجسدي والتجمعي، كما كان لها أثر إيجاابي  مان اكتسااب مهاارات تكنولوجياة رقمياة 

ماان خااب  الدراسااة عاان بعااد، وأن الطااابب أصاابحوا علااى معرفااة أكباار بااأدوات ووساااائل 

كنولوجيااا التعلاايم، مااع تمتااع بداادرة مناساابة للااتحكم فااي دروسااهم الماصااة ، وكااذلك يكتساابون ت

المباارات فااي العديااد ماان التطبيدااات الجدياادة المتاحااة، والتااي تمكاانهم ماان اسااتمدامها للدراسااة 

 والتعلم.

 متطلبات مواجهة األ مة والجائحة ) كورونا(

متطلبااات كورونااا تكماان فااي أن العديااد ماان التحسااينات، والمبااادرات، واالسااتثمارات التااي قااد 

تتمذها النظم التعليمية سيكون لها أثر إيجاابي طويال المادى، ومان ذلاك علاى سابيل المثاا   ال 

 الحصر: 

 المهارات الرقمية ستكون في ا دياد ومعرفة. -

 د من األدوات التي ال يستهان بجدواها.إدراك أهمية اإلذاعة والتلفةيون والتي تع -

  يادة مشاركة األسر في العملية التعليمية ألبنائهم. -

الحااد ماان اآلثااار الساالبية للجائحااة علااى الااتعلم والتعلاايم المدرسااي، واالسااتفادة منهااا إلااى مسااار 

 تحسين التعلم بوتيرة أسرع.

حصولهم علاى فارص إدراك وا ح لمدى الحاجة لسد الفجوات في فرص التعليم و مان  -

 تعليم جيدة

االسااتفادة ماان ميااةة شاابكات التواصاال االجتماااعي لتةويااد األهاال باإلرشااادات والتعليمااات  -

 وهيكل عملية التعليم

 ثانياً: الدراسات السابقة

عنااوان الدراسااة : اآلثااار النفسااية لجائحااة كورونااا علااى  (Michael et al.,2020دراسااة )

 السكان الفلبيين.
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Title: Psychological impact of COVID-19 pandemic in the 

Philippines. 

هدفت الدراسة الى التعرف على اآلثار النفسية لجائحة كورونا على الساكان الفليبياين. تكونات 

( ماان السااكان الفلبيااين. تاام االعتماااد علااى اسااتبانة االثااار النفسااية 1879عينااة الدراسااة ماان )

يدها على عيناة الدراساة بطريداة الكترونياة. تمثال مانهج الدراساة لجائحة كورونا والتي تم تطب

في المنهج الوصفي. أشارت نتائج الدراسة الى وجود مجموعة من االثار النفسية التاي ترتبات 

 على جائحة كورونا كاللغوط، والدلق، واالكتئاب.

ي ظال انتشاار عنوان الدراسة:فاعلية التعليم اإللكتروني ف (2020دراسة أبوشميدم وآخرون )

 فيروس كورونا من وجهة نظر المدرسين في جامعة فلسطين التدنية )خلوري(.

هدفت الدراسة إلى الكشف عان فاعلياة التعلايم اإللكتروناي فاي ظال انتشاار فياروس 

كورونااا ماان وجهااة نظاار المدرسااين فااي جامعااة خلااوري، ولتحديااق أهااداف الدراسااة جاارى 

( علو هيئاة تادريس 50وتكونت عينة الدراسة من ) االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي،

في جامعة خلوري ممن قاموا بالتدريس خب  فترة انتشار فايروس كورونا من خب  نظاام 

التعلااايم اإللكتروناااي، وجااارى جماااع البياناااات الب ماااة باساااتمدام اساااتبيان بلااا  معامااال ثباتاااا 

أن تدييم عينة الدراساة لفاعلياة  ( وتم تطبيدا على عينة الدراسة. كشفت نتائج الدراسة0.804)

التعليم اإللكتروناي فاي ظال انتشاار فياروس كوروناا مان وجهاة نظارهم كاان متوساطاً، وجااء 

تدياايمهم لمجااا  اسااتمرارية التعلاايم اإللكترونااي ومجااا  معيدااات اسااتمدام التعلاايم اإللكترونااي 

الطلبة في اساتمدام  ومجا  تفاعل أعلاء هيئة التدريس مع التعليم اإللكتروني، ومجا  تفاعل

 التعليم اإللكتروني متوسطاً.

عنوان الدراسة:معوقات تطبيق التعليم عان بعاد فاي مادارس وكالاة  (2020دراسة الرنتيسي )

دراساة مساحية فاي ظال جائحاة كوروناا  –الغوث بمحافظاات غاةة مان وجهاة نظار المعلماين 

(COVID-19.) تحدياتاا فاي مادارس هدفت الدراسة إلاى اكتشااف حاواجة الاتعلم عان بعاد و

ماان وجهااة نظاار المعلمااين، تاام  Covid- 19األونااروا خااب  فتاارة جائحااة فيااروس كورونااا 

 36استمدام المنهج الوصفي في هذه الدراسة ، وكان االستبيان هاو أداة الدراساة المكوناة مان 

معلماااً ماان ماادارس األونااروا فااي محافظااات غااةة.  366فداارة. تكوناات عينااة الدراسااة ماان 

ئج الدراسااة ، حسااب وجهااة نظاار عينااة الدراسااة ، أن حااواجة التاادريس عاان بعااد أو ااحت نتااا

٪(. تشاير الدراسااة إلااى أن 83( وبنسابة مئويااة )4.13كانات بدرجااة عالياة بمتوسااد حسااابي )

٪( ، 85( ونسابة مئوياة )4.25حواجة المعلمين جاءت في المرتبة األولى بمتوساد حساابي )

٪( ، ومتعلماين 84( ونسابة مئوياة )4.21وسد حساابي )ثم مشاكل فنية في المرتبة الثانية بمت

٪( ، وتحاااديات اإلدارات بمتوساااد حساااابي 83( ونسااابة مئوياااة )4.16بمتوساااد حساااابي ) 

 (.78( ونسبة مئوية )٪ 3.88)

 (2020دراسة يوسف )
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عنوان الدراساة: اتجاهاات الطابب نحاو التعلايم االلكتروناي فاي ظال جائحاة فياروس كوروناا 

-لااى عينااة ماان طاابب كليااة االتصااا  واالعاابم بجامعااة الملااك عباادالعةية"دراسااة تطبيديااة ع

 بجدة".

هاادفت الدراسااة إلااى التعاارف علااى اتجاهااات وآراء الطاابب الجااامعيين نحااو عمليااة 

التعليم االلكتروني فاي فتارة مهماة مان التااريس اإلنسااني، وهاي فتارة األ ماة العالمياة لجائحاة 

، حيااث شاهدت هااذه الفتارة إغبقاااً تاماااً (Covid-19) كوروناا والمعرفااة بمصاطلحها العلمااي

لكافة مناحي الحياة االجتماعية بما في ذلاك العملياات التعليمياة فاي المادارس والجامعاات بكال 

دو  العالم. وقد تم خب  هذه الفترة توظيف النظم اإللكترونية للتعليم لمدابلاة إجاراءات فارا 

هاذه التجرباة جديادة علاى معظام الطابب، وبالتاالي االغبق والتباعاد االجتمااعي، وقاد كانات 

كاااان الباااد مااان التعااارف علاااى االتجاهاااات واآلراء العاماااة للطااابب نحاااو الااانظم اإللكترونياااة 

المستمدمة في عملية التعليم. وقد طبدت الدراسة على عينة من طبب كلية االتصا  واالعبم 

مدمت االساتبانة كاأداة لجماع البياناات ( طالبااً، اسات151بجامعة الملك عبد العةية بل  عددها )

بعد تدسيمها إلى عدة محاور، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود ر ا لدى الطابب عان نظاام 

 التعليم االلكتروني،

 منهجية البحث

ساايعتمد البحااث الحااالي الماانهج الوصاافي؛ والااذي يعااد منهجاااً مبئماااً لطبيعااة هااذه الدراسااة 

تحديااد خصااائص الظاااهرة، ووصااف طبيعتهااا، ونوعيااة  وأهاادافها، والااذي يدااوم علااى أساااس

العبقة باين متغيراتهاا، وأسابابها، واتجاهاتهاا، وجواناب تادور حاو  سابر المشاكلة أو ظااهرة 

معينة، والتعرف على حديدتها في أرا الواقع، ويعتمد المانهج الوصافي علاى تفساير الو اع 

بحااث فااي الماانهج الوصاافي لمبئمتااا تمثاال ماانهج الالدااائم، والعبقااات الموجااودة بااين المتغيرات

 لطبيعة البحث الحالي.

 مجتمع البحث وعينته  

تكون مجتمع البحث من عدد من أولياء أور الطبب المتمثلة في محافظة الظاهرة 

فرداً،  1000م، والبال  عددهم2021\2020والية عبري بسلطنة عمان خب  العام الدراسي 

العشوائية البسيطة والتي تمثلت على عدد من أولياء أمور وتم اختيارهم بالتدنية أو الطريدة 

فرداً، أي نصف مجتمع  491الطلبة في محافظة الظاهرة ، والية عبري والبال  عددهم 

 1.3الدراسة األصلي، كما يو حا الجدو  رقم
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  1.3جدو  

 يو ح تو يع افراد عينة البحث حسب متغير النوع
 النوع أولياء األمور

 الذكور 240

 اإلناث 251

 المجموع  491

 أدوات البحث

اعتمد البحث الحالي على االستبانة كأداة للتعرف على اآلثار النفسية ألولياء أمور 

الطلبة بين الواقع والتحديات لجائحة كورونا والتعليم عن بعد في محافظة الظاهرة، والية 

 :متبعا المطوات التاليةعبري بسلطنة عمان 

وأهاداف، ومتغيارات الدراساة، وإطابع الباحثاان علاى الكتاب والادوريات،  مراجعة أسئلة -1

مااان خاااب  والمجااابت المحكماااة، والدراساااات التربوياااة الساااابدة ذات الصااالة بالمو اااوع ، و

مفااردة يااتم االسااتجابة 25اسااتجابة أفااراد عينااة البحااث علااى بنااود هااذه االسااتبانة والمكونااة ماان 

،  غياار 3، محايااد   4،  موافااق    5فااق بشاادة   علاايهم وفااق لتاادريج ليكاارت المماسااي) موا

 (. 1،  غير موافق بشدة   2موافق   

 صدق أداة البحث:

 الصدق الظاهري ألداة البحث )صدق المحكمين(:  -1

للتحدق من الصدق الظاهري، تم عرا االستبانة في صورتها األولية على عدد مان 

النفسااية للتعاارف علااى آرائهاام، المحكمااين ماان أعلاااء هيئااة التاادريس فااي تمصااص الصااحة 

ومدترحاااتهم حااو  ماادى أهميااة العبااارات، وو ااوحها وماادى مبئمااة العبااارات لدياااس مااا 

ور عت من أجلا، ومدى مناسبة العبارات للمحور الذي تنتمي إلياا، واالقتراحاات التاي يمكان 

 من خبلها تطوير أداة البحث.

محكماون مان آراء ومدترحاات، ( محكماين، وبنااًء علاى ماا أباداه ال10وقد اساتجاب )

أجرياات التعااديبت الب مااة التااي أتفااق عليهااا أغلااب المحكمااين، ماان تعااديل بعااض العبااارات 

 وحذف عبارات أخرى، وفي  وء ذلك تم اعتماد االستبانة في صورتها النهائية. 

 االتساق الداخلي ألداة البحث: -2

ط )بيرساون( باين درجاة للتأكد من صدق االتساق الاداخلي تام حسااب معامال االرتباا

كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتماي إلياا العباارة، كماا يو اح 

 الجدو  التالي.
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   2.3جدو 

 (491معامبت ارتباط بيرسون عبارات االستبانة بالدرجة الكلية )ن   
 االتساق الداخلي لعبارات االستبانة

معامل  العبارة

 االرتباط

 معامل االرتباط العبارة

1 0.495**  14 0.604**  

2 0.399**  15 0.586**  

3 0.627**  16 0.620**  

4 0.555**  17 0.644**  

5 0.518**  18 0.604**  

6 0.541**  19 0.519**  

7 0.607**  20 0.607**  

8 0.588**  21 0.443**  

9 0.633**  22 0.418**  

10 0.555**  23 0.425**  

11 0.693**  24 0.275**  

12 0.644**  25 0.394**  

13 0.636**   

 (0.01** دا  إحصائيًا عند مستوى )

أن جمياااع العباااارات دالاااة إحصاااائيا عناااد مساااتوى الدالاااة  2.3يتلاااح مااان الجااادو  

(، مما يشير إلاى ارتفااع معاامبت االتسااق الاداخلي، مماا يشاير إلاى مؤشارات صادق 0.01)

 تطبيق أداة البحث. مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في

 ثبات أداة البحث:

لدياس ثبات أداة البحث )االستبانة( تم استمدام معامل ألفا كرونباخ، ويو ح الجادو  

 معامل الثبات لمحاور أداة البحث. 3.3رقم 

 3.3جدو  

 معامبت ثبات االستبانة 

معامل الثبات ألفا 

 كرونباخ

 معامل الثبات التجةئة النصفية

التصحيح باستمدام 

 سبيرمان

التصحيح باستمدام 

 جيتمان

0.893 0.801 0.791 
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أن االستبانة تتمتع بمعامبت ثبات مرتفعة، مما يشير إلاى تمتاع  3.3يو ح الجدو  

االستبانة بمعامل ثبات مر اي يجعلهاا ترتداي لدرجاة مدبولاة مان التطبياق اساتمراج البياناات 

 التي تستمدم في معالجة تساؤالت البحث. 

 متغيرات البحث

على أولياء األمور لجائحاة كوروناا والتعلايم تتمثل متغيرات البحث في اآلثار النفسية المترتبة 

 عن بعدفي محافظة الظاهرة بوالية عبري بسلطنة عمان.

 إجراءات البحث

 :لتحديق أهداف البحث سيدوم الباحثان بما يلي

الرجوع ألدبيات البحث والدراسات السابدة التي تناولت متغيرات الدراسة بهدف: تحديد  .1

هميتها، ومنهاجيتها، وكتابة االطار النظري وتلمينها مشكلة الدراسة، وأهدافها، وأ

 .بالدراسات السابدة

 .تحديد مجتمع وعينة الدراسة وطريدة اختيار العينة .2

إعداد محاور وعناصر الفصل الثاني اإلطار النظري في  وء تلك الدراءات واألدبيات  .3

 .التي أطلع عليها الباحثان

لبحث، ومجتمع وعينة البحث، ومتغيرات البحث، في: منهج اتصميم البحث ويتمثل .4

وحدوده، وأداة البحث وقياس الصدق والثبات، وإجراءات البحث، وكذلك تحديد األساليب 

اإلحصائية التي سيتبعها الباحثان في التحليل اإلحصائي الستمراج نتائج الدراسة ومناقشتها 

 .وتوصياتها

 10جموعة من المحكمين ال يدل عددهم عن عرا أداة البحث في الصورة األولية على م.5

من المتمصصين في ذات االختصاص، وتعديلها في  وء توجيهاتهم وإرشاداتهم 

 .الستدرارها في الصورة النهائية

تو يع ونشر االستبانات على أفراد العينة عبر رابد الكتروني يتم إنشاءه على موقع  .6

 .(.Google Drive)جوجل

تطبيق أداة البحث على أفراد العينة بهدف جمع البيانات والمعلومات بسرية تامة مبيناً لهم  .7

 .الغرا من االستمدام للبحث العلمي

وجمع استجابات أفراد   (Google Drive)اغبق الرابد االلكتروني في موقع جوجل.8

 .SPSS صائية المحوسبالعينة لبستبانات التي تم نشرها، وادخالها في برنامج الر مة اإلح

 .تحليل النتائج وتفسيرها .10

  .التوصل إلى خبصة النتائج وكتابة التوصيات والمدترحات البحثية .11

 األساليب اإلحصائية المستمدمة في البحث
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تم استمدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستمدام الحةم اإلحصاائية للعلاوم 

( والتاي يرماة لهاا اختصااراً Statistical Package for Social Sciencesاالجتماعياة )

 (. وتتمثل األساليب اإلحصائية المستمدمة بالبحث في االتي:SPSSبالرمة )

التكرارات والنسب المئوية للتعرف على خصائص أفراد البحث وتحدياد اساتجاباتهم  -1

 حيا  العبارات التي تلمنتها أداة البحث.

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انمفاا استجابات أفاراد ( Meanالمتوسد الحسابي ) -2

البحث عن المحاور الرئيسة )متوساطات العباارات(، ماع العلام بأناا يفياد فاي ترتياب 

 المحاور حسب أعلى متوسد حسابي.

( للتعاارف علااى ماادى Standard Deviationتاام اسااتمدام االنحااراف المعياااري ) -3

عبارات محاور البحاث، ويبحاأ أن  انحراف استجابات أفراد البحث لكل عبارة من

االنحراف المعياري يو ح التشتت في استجابات أفراد البحث، فكلما اقتربات قيمتاا 

 من الصفر تركةت االستجابات وانمفض تشتتها بين المدياس.

 تم استمدام ) اختبار "ت" ( للتعرف على الفروق بين الذكور واإلناث. -4

( لحساب صدق االتسااق الادخاخلي Pearson correlationمعامل ارتباط بيرسون ) -5

 ألداة البحث.

( لحسااااب معامااال ثباااات المحااااور Cronbach's Alphaمعامااال ألفاكرونبااااخ ) -6

 الممتلفة ألداة البحث.

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها

 أوالً: النتائج المتعلدة بالسؤا  األو  

جائحااة كورونااا والتعلاايم عاان بعااد فااي مااا اآلثااار النفسااية ألولياااء أمااور الطلبااة المترتبااة علااى 

 محافظة الظاهرة بوالية عبري بسلطنة عمان؟

قبل اإلجابة على أسئلة البحث ياود الباحثاان أن يو احا أن مديااس ليكارت المماساي 

أحااد مداااييس تداادير االسااتجابة علااى االسااتبيانات أو المداااييس، ولتداادير االسااتجابة وفااق هااذا 

الدياس وجب على الباحثان أن يو حا مدى المتوسد الحساابي أو مادى الادرجات الماام علاى 

تمحااور االسااتجابة ألفااراد العينااة تاادور فااي أي ماادى ماان ماادى هااذه االسااتبانة حتااى نعاارف 

يو ح مدى الادرجات الماام علاى اساتبانة  1.4االستجابة وفق هذا التددير المماسي والجدو  

 البحث : 

  



 2021  يوليو(    22العدد )   - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

21 

 1.4جدو 

 مدى الدرجات المام على استبانة البحث
 مدلو  المدى المدى االستجابة

5 -4من  موافق بشدة  عالي جدا 

4-3من  موافق  عالي 

3-2من  محايد  متوسد 

2-1من  غير موافق  منمفض 

1-0من  غير موافق بشدة  منمفض جدا 

لإلجاباااة علاااى هاااذا الساااؤا  تااام حسااااب التكااارارات والنساااب المئوياااة والمتوساااطات 

الحسابية، واالنحراف المعياري، الستجابات أفاراد البحاث علاى عباارات االساتبانة، والجادو  

والنسااب المئويااة والمتوسااطات الحسااابية، واالنحااراف المعياااري، يو ااح التكاارارات  2.4

 يو ح ذلك: 2.4الستجابات أفراد البحث والجدو  رقم

 2.4جدو  

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد 
 البحث على عبارات االستبانة

 العبارات م

 درجة الموافدة
المتوسد 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 محايد موافق موافق بشدة
غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 المجموع

1 

يساورني الشكل بشأن تصفح أوالدي 

لمواقع على االنترنت أثناء الجلسة 

 التعليمية.

 491 8 86 217 107 73 ك
0.807 0.032 12 

% 17.42 15.75 51.55 30.31 1.909 100% 

2 

أشعر بالغلب لعدم توفير فريق دعم 

فني لدعم أولياء األمور والطلبة أثناء 

التعليم عن بعد في ظل جائحة 

 كورونا.

 491 24 114 193 119 41 ك
0.767 0.14 15 

% 9.785 27.4 46.06 27.21 5.728 100% 

3 
أشعر بالموف من استمرار جائحة 

 كورونا.

 491 8 95 193 115 80 ك
0.854 0.201 8 

% 19.09 27.45 46.06 22.67 1.909 100% 

4 

أشعر بعدم الرغبة في مواصلة أبنائي 

عليم عن بعد في للتعليم من خب  الت

 ظل جائحة كورونا.

 491 23 72 180 96 118 ك

0.972 0.069 3 
% 28.16 22.91 43.44 17.18 5.489 100% 

5 
شعوري بالتوتر يةداد كل يوم بشأن 

 الملل الذي يشعر با أوالدي.

 491 15 84 190 101 98 ك
0.913 0.087 7 

% 23.39 24.11 45.58 20.53 3.58 100% 

6 

أشعر باالكتئاب عند التفكير في 

االهداف التي خططتها ألوالدي بشأن 

 تعليمهم.

 491 6 61 280 69 73 ك

0.716 0.36 20 
% 17.42 16.47 67.06 14.8 1.43 100% 

7 

أشعر باللغد النفسي نتيجة وجود 

ابني داخل المنة  طو  اليوم وعدم 

 ممارستا لهواياتا.

 491 1 63 182 139 104 ك

0.850 0.145 9 
% 24.82 33.17 43.91 15.05 0.239 100% 

8 

أشعر بالذعر عن سماع االخبار 

المتعلدة باستمرار جائحة كورونا 

 والتعليم عن بعد.

 491 2 66 203 127 91 ك

0.839 0.360 10 
% 21.72 30.31 48.45 16.23 0.477 100% 

9 
أشعر بالحةن عندما تنمفض دافعية 

 أوالدي تجاه التعليم عن بعد.

 491 4 63 256 62 62 ك

0.656 0.215 24 
% 14.8 14.8 71.6 15.05 0.955 100% 
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( أن اسااتجابات أفااراد البحااث حيااا  اآلثااار النفسااية 2.4يتلااح ماان الجاادو  رقاام ) 

والتعليم عان بعاد فاي سالطنة عماان ألولياء أمور الطلبة بين الواقع والتحديات لجائحة كورونا 

تشير إلى تدارب وتباين االستجابات ما باين الموافداة إلاى محاياد، وفيماا يلاي تعدياب علاى هاذه 

 :2.4النتائج وإلبرا  أهم النتائج التي يعكسها الجدو 

أن العبارة التي تنص على " يساورني الدلق بشأن مستدبل أوالدي عند  يتلح

تفعيل التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا" جاءت في المرتبة األولى بمتوسد حسابي 

. والعبارة التي تنص على " أشعر باالنةعاج عند عدم  0.109وانحراف معياري  1.116

 1.009لمرتبة الثانية بمتوسد حسابي معرفة أوالدي بمتابعة دروسهم." جاءت في ا

. والعبارة التي تنص على " أشعر بعدم الرغبة في مواصلة 0.0852وانحراف معياري 

1

0 

أشعر بالدلق على صحة أوالدي عندما 

على جها   يدلون وقت كبير

 الحاسوب لمتابعة دروسهم.

 491 4 53 256 82 94 ك

0.810 0.089 11 
% 22.43 19.57 61.58 12.65 0.955 100% 

1

1 

أعاني من األرق ليبً بسبب خوفي من 

 تدني مستوى التحصيل لدى أوالدي.

 491 4 58 261 94 72 ك
0.752 0.0324 19 

% 17.18 22.43 62.77 13.84 0.955 100% 

1

2 

تسيطر علي فكرة لماذا يستمر أوالدي 

في متابعة دروسهم عبر التعليم عن 

بعد رغم ارتفاع نسب الوفيات بفير 

 كورونا.

 491 8 70 256 86 69 ك

0.759 0.0925 17 
% 16.47 20.53 61.34 16.95 1.909 100% 

1

3 

أشعر باالنةعاج عند عدم معرفة 

الب م لعملية أوالدي بإدارة الوقت 

 التعلم.

 491 11 72 160 145 101 ك

0.917 0.0478 6 
% 24.11 34.61 38.42 17.42 2.625 100% 

1

4 

أكظم غيظي عندما يتعثر ابني في 

 التحصيل عبر التعليم عن بعد.

 491 11 65 186 120 106 ك
0.918 0.0301 5 

% 25.3 28.64 44.63 15.99 2.625 100% 

1

5 

باالنةعاج عند عدم معرفة أشعر 

 أوالدي بمتابعة دروسهم.

 491 15 69 148 116 140 ك
1.009 0.0852 2 

% 33.41 27.68 35.32 17.18 3.58 100% 

1

6 

تطاردني الهبوس ليب عن مصير 

تعليم أوالدي في ظل استمرار جائحة 

 كورونا.

 491 3 53 249 119 65 ك

0.758 0.0753 18 
% 15.51 28.4 59.43 13.13 0.716 100% 

1

7 

أشعر أن فيرس كورونا أثر بالسلب 

 على مستدبل التعليم بدولتنا.

 491 3 57 285 91 53 ك
0.680 0.258 23 

% 12.65 21.72 68.5 13.6 0.716 100% 

1

8 

أشعر بالحةن بشأن عدم قدرتي على 

مساعدة أوالدي في رفع وتسليم 

 األنشطة المطلوبة منهم.

 491 2 74 220 128 65 ك

0.800 0.192 13 
% 15.51 30.55 52.51 18.14 0.477 100% 

1

9 

أشعر بالغلب عند عدم توفير مصدر 

بديل ألوالدي في وقت اندطاع التيار 

 الكهربائي.

 491 12 138 234 27 78 ك

0.777 0.0628 14 
% 18.62 6.44 56.32 32.94 2.864 100% 

2

0 

عندما يطلب أوالدي اتصنع المرا 

 مني مراجعة دروسهم.

 491 9 153 231 36 60 ك
0.703 0.0369 21 

% 14.32 8.59 55.13 36.99 2.148 100% 

2

1 

يساورني الدلق بشأن مستدبل أوالدي 

عند تفعيل التعليم عن بعد في ظل 

 جائحة كورونا.

 491 39 114 150 64 121 ك

1.116 0.109 1 
% 28.88 15.27 36.28 27.45 9.308 100% 

2

2 

ليس لدى طاقة لمتابعة دروس أوالدي 

 في ظل التعليم عن بعد.

 491 26 135 217 56 55 ك
0.76 0.248 16 

% 13.13 13.37 52.03 32.46 6.205 100% 

2

3 

اتجنب المروح من المنة  حتى ال 

 يترك ابني متابعة دروسا.

 491 15 116 200 64 93 ك
0.937 0.0389 4 

% 22.2 15.27 48.21 27.92 3.58 100% 

2

4 

استمدم ألفاظ قاسية عندما أجد قصور 

 من أوالدي بشأن متابعة دروسهم.

 491 14 90 271 66 48 ك
0.682 0.375 22 

% 11.46 15.75 65.16 21.48 3.341 100% 

2

5 

أشعر بالغلب عند عدم متابعة المعلم 

 التعليم عن بعد.ألوالدي في عملية 

 491 29 79 296 27 58 ك
0.651 0.198 25 

% 13.84 6.44 71.12 18.85 6.921 100% 

 0.09914 المتوسد الحسابي العام
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أبنائي للتعليم من خب  التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا" جاءت في جاءت في المرتبة 

 .0.069وانحراف معياري . 0.972الثالثة بمتوسد حسابي 

اتجنب المروح من المنة  حتى ال يترك ارة التي تنص على " كما يتلح أن العب

وانحراف معياري  0.937" جاءت في المرتبة الرابعة بمتوسد حسابي  ابني متابعة دروسا

أكظم غيظي عندما يتعثر ابني في التحصيل عبر . والعبارة التي تنص على " 0.0389

وانحراف معياري  0.918بي جاءت في المرتبة المامسة بمتوسد حساالتعليم عن بعد" 

أشعر باالنةعاج عند عدم معرفة أوالدي بإدارة . والعبارة التي تنص على "  0.0301

وانحراف  0.917" جاءت في المرتبة السادسة بمتوسد حسابي الوقت الب م لعملية التعلم

شعوري بالتوتر يةداد كل يوم بشأن الملل . والعبارة التي تنص على " 0.0478معياري 

وانحراف  0.913" جاءت في المرتبة السابعة بمتوسد حسابي الذي يشعر با أوالدي

 . 0.087معياري 

أشعر بالموف من استمرار جائحة كذلك يتلح أن العبارة التي تنص على " 

. 0.201وانحراف معياري  0.854" جاءت في المرتبة الثامنة بمتوسد حسابي كورونا

للغد النفسي نتيجة وجود ابني داخل المنة  طو  اليوم أشعر باوالعبارة التي تنص على " 

وانحراف  0.850" جاءت في المرتبة التاسعة بمتوسد حسابي وعدم ممارستا لهواياتا

أشعر بالذعر عن سماع االخبار المتعلدة . وجاءت العبارة التي تنص على " 0.145معياري 

 0.839عاشرة بمتوسد حسابي " في المرتبة الباستمرار جائحة كورونا والتعليم عن بعد

أشعر بالدلق على صحة أوالدي  ، والعبارة التي تنص على "0.360وانحراف معياري 

" جاءت في المرتبة الحادية عندما يدلون وقت كبير على جها  الحاسوب لمتابعة دروسهم

 . 0.089وانحراف معياري  810عشر بمتوسد حسابي.

ل بشأن تصفح أوالدي لمواقع على يساورني الشكوالعبارة التي تنص على " 

 0.807"  جاءت في المرتبة الثانية عشر بمتوسد حسابي  االنترنت أثناء الجلسة التعليمية

أشعر بالحةن بشأن عدم قدرتي على ، والعبارة التي تنص على " 0.032وانحراف معياري 

الثالثة عشر " جاءت في المرتبة مساعدة أوالدي في رفع وتسليم األنشطة المطلوبة منهم

أشعر ، والعبارة التي تنص على" 0.192وانحراف معياري  0.800بمتوسد حسابي 

" جاءت في بالغلب عند عدم توفير مصدر بديل ألوالدي في وقت اندطاع التيار الكهربائي

، كما جاءت 0.0628وانحراف معياري  0.777المرتبة الرابعة عشر بمتوسد حسابي 

عر بالغلب لعدم توفير فريق دعم فني لدعم أولياء األمور أشالعبارة التي تنص على " 

" في المرتبة المامسة عشر بمتوسد والطلبة أثناء التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا

ليس لدى طاقة لمتابعة ، والعبارة التي تنص على " 0.14وانحراف معياري 0.767حسابي 

بة السادسة عشر بمتوسد حسابي " جاءت في المرتدروس أوالدي في ظل التعليم عن بعد

 .0.248وانحراف معياري  0.76
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تسيطر علي فكرة لماذا يستمر أوالدي في كما جاءت العبارة التي تنص على " 

" في المرتبة متابعة دروسهم عبر التعليم عن بعد رغم ارتفاع نسب الوفيات بغير كورونا

، والعبارة التي تنص 0.0925وانحراف معياري  0.759السابعة عشر بمتوسد حسابي 

" تطاردني الهبوس ليب عن مصير تعليم أوالدي في ظل استمرار جائحة كوروناعلى " 

وانحراف معياري  0.758جاءت في المرتبة الثامنة عشر بمتوسد حسابي 

أعاني من األرق ليبً بسبب خوفي من تدني مستوى ،والعبارة التي تنص على " 0.0753

وانحراف  0.752اءت في المرتبة التاسعة عشر بمتوسد حسابي " ج التحصيل لدى أوالدي

أشعر باالكتئاب عند التفكير في االهداف التي ،والعبارة التي تنص على" 0.0324معياري 

 0.716" جاءت في المرتبة العشرون  بمتوسد حسابي  خططتها ألوالدي بشأن تعليمهم

نع المرا عندما يطلب أوالدي اتص، والعبارة التي تنص على " 0.36وانحراف معياري 

 0.703" جاءت في المرتبة الحادية والعشرون بمتوسد حسابي مني مراجعة دروسهم

استمدم ألفاظ قاسية عندما أجد ، والعبارة التي تنص على " 0.0369وانحراف معياري 

" جاءت في المرتبة الثانية والعشرون بمتوسد قصور من أوالدي بشأن متابعة دروسهم

أشعر أن فيرس ،والعبارة التي تنص على" 0.375وانحراف معياري  0.682حسابي 

" جاءت في المرتبة الثالثة والعشرون بمتوسد كورونا أثر بالسلب على مستدبل التعليم بدولتنا

أشعر بالحةن عندما ، والعبارة التي تنص على " 0.258وانحراف معياري  0.680حسابي 

" جاءت في المرتبة الرابعة والعشرون بمتوسد عن بعد تنمفض دافعية أوالدي تجاه التعليم

أشعر بالغلب عند ، والعبارة التي تنص على " 0.215وانحراف معياري  0.656حسابي 

" جاءت في المرتبة المامسة والعشرون عدم متابعة المعلم ألوالدي في عملية التعليم عن بعد

 .0.198وانحراف معياري  0.651بمتوسد حسابي 

 النتائج المتعلدة بالسؤا  الثانيثانياً: 

فاي اآلثاار النفساية ألوليااء  α0.05هل توجد فروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الداللاة 

أمور الطلبة المترتبة على جائحة كورونا والتعليم عن بعد في محافظة الظاهرة بوالية عباري 

 ؟إناث –في  سلطنة عمان باختبف النوع  ذكور 

لإلجابة عن هذا السؤا  تم استمدام اختبار )ت( لحساب الفروق باين متوساد اساتجابات أفاراد 

العينة من الذكور، ومتوسد استجابات أفراد العينة من اإلنااث علاى اساتبانة البحاث، والجادو  

 يو ح نتائج ذلك:  3.4
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 3.4جدو  

ر النفسية المترتبة على جائحة نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين الذكور واإلناث في اآلثا
 كورونا والتعليم عن بعد في محافظة الداخلية والية نةوى بسلطنة عمان

المتوسد  ن العينة المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

اآلثار النفسية 

المترتبة على 

جائحة كورونا 

والتعليم عن بعد 

 في سلطنة عمان.

 0.01 489 9.576 11.74 74,046 240 ذكور

 13.23 84,87 251 إناث

أنا يوجد فروق دالة إحصائية بين عينة  3.4تظهر لنا النتائج الواردة بجدو  

البحث من الذكور وعينة البحث من اإلناث في اآلثار النفسية المترتبة على جائحة كورونا 

بوالية عبري بسلطنة عمان، حيث كانت قيمة )ت( والتعليم عن بعد في محافظة الظاهرة 

لصالح اإلناث حيث كان متوسد الدراسات لدى  0.01وهي قيمة دالة عند  9.576تساوي 

 ( .11.74( ، ولدى الذكور )13.23اإلناث أعلي من الذكور فكان المتوسد لدى اإلناث )

 ثالثاً: مناقشة نتائج البحث وتفسيرها

هناك العديد من اآلثار السلبية التي تترتب على التعليم عن من خب  ما سبق يتلح أن 

بعد في ظل جائحة كورونا لدى أولياء أمور الطلبة والتي من شأنها أن تعيق عملية التعلم 

بشكلها اإللكتروني الراهن. ويرى الباحثان أن تلك اآلثار هي نتيجة للحدوث المفاجئ النتشار 

لب على كافة النواحي ألولياء األمور ومنها النواحي فيرس كورونا والذي بدوره أثر بالس

النفسية، هذا باإل افة إلى أن الظهور المفاجئ لجائحة كورونا لم يتمكن الدائمين على العملية 

التعليمية بسلطنة عمان من توفير الدعم الفني الب م ألولياء األمور، وكذلك التدريبات 

 ة متابعة أوالدهم أثناء توظيف التعليم عن بعد.الب مة لتدريب أولياء األمور على كيفي

( ودراسة Michael et al., 2020وتتفق نتيجة البحث الحالي مع نتيجة دراسة )

(Garbe et al.,2020 ( ودراسة )Ramasamy & Sundarraj,2020 والتي أشارت )

ظل انتشار إلى أن من األثار النفسية التي ترتبت على انتشار استمدام التعليم عن بعد في 

كما أشارت نتائج   فيرس كورونا على الطبب وأولياء أمورهم الدلق واللغوط النفسية،

( إلى أن Cao et al.,2020( ودراسة )Odriozola-González et al.,202دراسة )

فيروس كورونا أدى إلى معاناة الطبب من العديد من المشكبت النفسية كاالكتئاب والدلق 

 واللغوط النفسية.

هذا وقد أشارت نتائج البحث أيلاً إلى أن هناك اختبف بين الذكور واالناث من أولياء 

أمور الطلبة في مستوى اآلثار النفسية لصالح اإلناث. ويرى الباحثان أن تلك النتيجة هي 

نتيجة مدنعة؛ نظراً ألن يترتب على األمهات العديد من المسئوليات والتي منها متابعة عملية 
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ألبنائهن نظراً إلنشغا  اآلباء في أعمالهم من أجل توفير متطلبات الحياة والموارد التعلم 

المادية إلدارة الحياة مما يترتب على هؤالء األمهات معانتهن للعديد من المشكبت النفسية 

والتي من شأنها أن تؤثر على حياتهن بالسلب األمر الذي ينعكس بشكل سلبي على جودة 

 الحياة األسرية.

 رابعاً: التوصيات

 في  وء ما توصل إليا البحث من نتائج بوصي الباحثان بما يلي:

 توفير فريق دعم فني لدعم أولياء األمور والطلبة. .1

 تدريب الطبب وأولياء األمور على توظيف التعليم عن بعد. .2

إعداد برامج تدريبية وإرشاادية للطلباة وأوليااء األماور لمفاض المعانااة النفساية التاي  .3

 اجهونها في وقتنا الراهن.يو

 خامساً: المقترحات

 يدترح الباحثان عددًا من الدراسات والبحوث التي يمكن تناولها مستدببً، ومنها:     

فاعلية برنامج تدريبي قائم على توظيف منصات التعلم في إثراء التحصايل الدراساي  .1

 لدى الطبب.

لمترتباة علاى جائحاة كوروناا فاعلية برناامج تادريبي فاي خفاض المشاكبت النفساية ا .2

 لدى أولياء األمور.

 واقع التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا بسلطنة عمان. .3
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 المراجع باللغة العربية واللغة االنجليزية

 المراجع باللغة العربية

(. 2020، سحر سالم وعواد، خولة وخليلة، شاهد وعباد  ، العماد وشاديد، ناور . )أبو شميدم

فاعلية التعليم اإللكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا مان وجهاة نظار المدرساين 

(، 2) 21، المجلااة العربيااة للنشاار العلماايفااي جامعااة فلسااطين التدنيااة )خلااوري(. 

365-389. 

رق تادريس الطلباة الملاطربين سالوكياً و انفعاليااً ) ( . طا 2014بطرس ، حافأ بطرس . ) 

 ( . عمان : دار المسيرة للنشر و التو يع .2ط 

( . تدصااى نوايااا طالبااات الدراسااات العليااا الساالوكية فااي اسااتمدام  2016الجهنااي ، ليلااي .) 

مجلاة كلياة التربياة منصة ادماودو التعليمياة مساتدبب باساتمدام نماوذج قباو  التدنياة . 
 . 90-68،  28،  ية للعلوم التربوية و اإلنسانيةاألساس

الدااهرة  التعليم اإللكتروني  " تطبيداات مساتحدثة".( .  2011الحلفاوي ، وليد سالم محمد . ) 

 : دار الفكر العربي .

( . دور المنصات الرقمية في دعام وتطاوير تعلايم العلاوم  2019خيايا ، ياسر محمد أحمد . ) 

، المؤسسااة العربيااة  المجلااة العربيااة للتربيااة النوعيااةسااطة . لطاابب المرحلااة المتو

 .171-139،  7للتربية و العلوم و اآلداب ، 

(. معوقات تطبيق التعليم عن بعد فاي مادارس وكالاة الغاوث 2020الرنتيسي، محمد سمير . )

دراساة مساحية فاي ظال جائحاة كوروناا  –بمحافظات غةة من وجهة نظر المعلماين 

(COVID-19 .)74-57(، 38) 4، مجلة العلوم التربوية والنفسية. 

(. التعلاايم فااي  ماان كورونااا: التحااديات والفاارص، ماادونات البنااك 2020سااافيدارا، خااايمي.)

 الدولي. مسترجع من موقع 

 https:\\blogs.worldank.org\ar\education-challenges 

االفترا اي )اتجاهاات عالمياة التعليم اإللكتروني والتعلايم ( .  2015عبدالرؤوف، طارق . ) 
 . الداهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر. معاصرة (

( . أثر استمدام منصة اجتماعية تفاعلية فاي  2018العصيمي ، جواهر راشد عبدالرحمن . ) 

تنميااة التحصاايل الدراسااي فااي مااادة الفيةياااء لاادى طالبااات المرحلااة الثانويااة بمدينااة 

-143( ،  139)  19، جمعياة الثدافاة مان أجال التنمياة ،  مياةالثدافة والتنالرياا . 

184 . 

اإلرشاااد الساالوكي المعرفااي ال ااطرابات الدلااق لاادى ( .  2008العطيااة ، أسااماء عبااد  . ) 
 . اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية . األطفا 

(. كياااف ساايتغير قطااااع التعلاايم فاااي الشاارق األوساااد بعااد كوروناااا؟ 2020العميااان، خلااود.)

  2020\12\12تاريس  https:\\alorsaanews.comمسترجع من موقع  
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(. التعلااايم العرباااي وأ ماااة كوروناااا سااايناريوهات للمساااتدبل. 2020غناااايم، مهناااي، محماااد.)

 (.4)3المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية.  
(. جائحاااة كوروناااا والتعلااايم عااان بعاااد: مبماااح األ ماااة 2020قنااااوي، شااااكر، عبااادالعظيم.)

  المجلة الدولية للبحوث فيوآثارها بين الواقع والمستدبل والتحديات والفرص.  
 (.  4)3العلوم التربوية.
  (. الكورونا فوبيا هل تحولت اإلصابة بالفيروس لوصمة.. وعلى2020لطفي، سهير.)

   https:\\araic.sputniknews.com\newsؤولية؟ من موقع من تدع المس

(. اتجاهات الطبب نحو التعليم االلكتروناي فاي ظال جائحاة 2020يوسف ، يوسف عثمان . )

فيرس كورونا "دراسة تطبيدية على عينة من طبب كلية االتصا  واالعبم بجامعاة 

(، 2) 8، واالتصاااليةمجلااة الحكمااة للدراسااات االعبميااة بجاادة". -الملااك عباادالعةية

34-66. 
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