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 الملخص

على مستويات األوضاع التعليمية تحديداً خاصة بعد انتهائها، من أثر جائحة كورونا  ما تركتهلقد هدف هذا البحث الى توضيح  

بين صفحاته دراسة جامعة واحدة في وسط المجتمع العربي الفلسطيني هذا البحث وقد تناول  ،في الجامعات العربية الفلسطينية

كونها الفئة األكثر  ،في الجامعة المذكورة التدريسيةوهي جامعة بير زيت، وتناول هذه الرؤية من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

لفلسطينية األخرى، ولذلك فقد تمثل ومعرفةً بمستويات الطلبة التعليمية فيها كدراسة حالة عن بقية الجامعات ا واطالعاوعياً 

 54من األساتذة الذكور و 03استاذاً  54بحيث تم اخذ عينة منهم بقيمة  ،مجتمع البحث بأعضاء الهيئة التدريسية في تلك الجامعة

البية افراد غ اة االستبانة وفقاً للمنهج الوصفي التحليلي، وقد توصل البحث إلى أندوقد استخدم الباحث أ ،من األساتذة اإلناث

المتوسطة وطبيعة ومن ذوي العمر المتوسط والتخصصات اإلنسانية والخبرة لعينة من أعضاء الهيئة التدريسية هي من الذكور ا

على سلباً والمؤثرات المتعلقة بجائحة كورنا والتي أثرت طبيعة الرؤية أن مفردات القيم الخاصة ب العمل المتفرغة، وتبين ايضاً 

قد يسية في داخل المجتمع الفلسطيني األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدرمستويات 

لتلك الجائحة على التعليم في داخل المجتمع الفلسطيني، وتبين السلبي وهذا يدل على كبر حجم التأثير  ،مرتفعة في اغلبهاجاءت 

بمعنى  ،ة بين تأثير جائحة كورونا وبين المستويات التعليمية في الجامعات الفلسطينيةائيأنه يوجد عالقة قوية وذات داللة إحص

، وهذا يعني انها عملت على تدني هذا أن جائحة كورونا قد اثرت على األوضاع التعليمية في المجتمع الفلسطيني بصورة سلبية

التوعية واالستعداد الكامل في حال عودة هذه الجائحة مرة ضرورة وقد أوصى الباحث في نهاية البحث الى . المستوى نوعاً ماً 

 أخرى.

  .األوضاع التعليمية، جائحة كورونا، الهيئة التدريسية الكلمات المفتاحية:
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 Levels of educational conditions in Palestinian universities after the end of the Corona 

pandemic from the point of view of faculty members (Birzeit University as case study) 

 

Abstract 

            This research aimed to clarify the impact of the Corona pandemic, especially after its end, 

on the levels of educational conditions, specifically in Palestinian Arab universities. The faculty 

members of the aforementioned university considered it the most aware, informed and 

knowledgeable of the educational levels of students in it as a case study from the rest of the other 

Palestinian universities. Therefore, the research community was represented by the faculty 

members in that university, so that a sample of 45 professors was taken from 30 male professors 

and 15 female professors, and the researcher used the questionnaire tool according to the 

descriptive-analytical approach, and the research found that the majority of the sample members 

of the faculty are males, of medium age, humanitarian specializations, medium experience, and 

the nature of full-time work. And the effects related to the Corona pandemic, which negatively 

affected the levels of educational conditions in Palestinian universities from the point of view of 

the members of the teaching staff Most of the negative impacts on Palestinian society are high, 

and this indicates the large negative impact of this pandemic on education within Palestinian 

society, and it was found that there is a strong and statistically significant relationship between 

the impact of the Corona pandemic and the educational levels in Palestinian universities, 

meaning that the Corona pandemic It has affected the educational conditions in the Palestinian 

society negatively, and this means that it has worked to lower this level somewhat. At the end of 

the research, the researcher recommended the need for awareness and full preparedness in case 

this pandemic returns again. 

Keywords: Educational conditions, Corona pandemic, teaching staff. 
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المقدمة:. 1  

يعتبر تأثير جائحة كورونا من أكبر الجائحات الصحية في العالم أجمع حيث كان لها تأثير كامل على مختلف دول          

وعملت على شل حركته التجارية  ،حركته وتنقالته من قبل سكانه كاملين أفقدت من خاللها العالمومجتمعات العالم خالل عامين 

في  أصابتحيث  في الماضي، الوسطى رفلم يأتي مثل هذه الجائحة منذ العصووالتعليمية والصحية واالجتماعية وغيرها، 

 كما، (553ص  ،م0303الدهشان، كافة دول ومجتمعات العالم ) في تالف منهم وانتشر 043الى وفاة  ماليين وادت 4ا بدايته

عديمة اللقاح مسبقاً، فلقد قضت على وذلك كون جائحة كورونا  ،الكرام رالبسيط الذي مر مرو أن مرض كورونا ليس بالمرض

وجود بعض من اإلعاقات مثل فقدان ، وعملت على خالل العامين الماضيين التجارية وغيرها المؤسساتالكثير من  انهيار

كما اثرت وعملت جائحة  ل حاستي الشم والذوق والتي ربما لم تعود لهم ثانيةً.المصابين بها مثبعض بعض من الحواس من قبل 

كما افقدت العالم من (. 0، ص 0303كورونا على وجود فوارق في التعليم بين فئات المتعلمين )منشورات األمم المتحدة، 

من  العديدشركات بأكمها وعملت على تراجع مستويات  انهيارفأدت الى  محتواه التجاري والسياحي والتعليمي التقليدي المعتاد،

الدخول القومية في كثير من دول العالم وما اعقب ذلك من سياسات الدعم التي اثقلت كاهل الكثير من حكومات العالم أيضاً 

 االنتهاءعلى  هامشارفتولذلك فال يمكن ترك هذه الحالة دون دراسة خاصة بعد  مت بتقديم الدعم لفئات المواطنين،والتي قا

والحجر  قاإلغالمجدداً للتأثير واالصابة والوجود وما يتبع ذلك من سياسات  عودتها باحتماليةوالتلويح من قبل جهات أخرى 

، وبذلك فيمكن القول أن جائحة كورونا قد الصحي وأخذ اللقاحات والتعليم عن بعد والقيود على السفر والسياحة وما الى ذلك

 (.05، ص 0303في، ة )ساري حناثار ابدي تركت

موجة جائحة كورونا العالمية، حيث كان لجائحة لقد تمثل هذا البحث بدراسة إحدى الجوانب التي تأثرت وبشكل سلبي من       

باإلضافة الى تأثيراتها على  ،كورونا تأثيرات متنوعة على مختلف مناحي الحياة المعيشية من عملية وتجارية وسياحية وتعليمية

الجوانب الصحية في األساس، ولذلك فسوف يكون هذا البحث مقتصراً فقط على تناول أحدى هذه الجوانب والتي تأثرت من 

جائحة كورونا العالمية على المجتمعات ودول العالم ال سيما من خالل السياسات المتبعة والتي رافقتها تلك  تفشي ازديادجراء 

بإجراءات الوقاية من تباعد وغيرها،  وااللتزاموالتوعية بأخذها  تاللقاحاة من سياسات االغالق والحجر الصحي وتوفير الجائح

بعد انتهاء جائحة أثناء ووتحديداً مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية بين صفحاته فقط  هذا البحث فقد تناول

للمقارنة فيما أحدثته تلك الجائحة حتى بعد انتهائها أعضاء الهيئة التدريسية لتأثيرات من قبل خالل رؤية هذه امن وذلك كورونا 

وذلك كونها تضم  ،زيت في وسط هذا المجتمعجامعة بيرمتناوالً بذلك إحدى هذه الجامعات الفلسطينية وهي من تأثيرات سلبية 

ولذلك  ودعماً.وشهرةً ، باإلضافة الى كبر حجمها كماً ونوعاً وتعليماً وثقافةً وانفتاحا طالباً من مختلف مناطق هذا المجتمع

معة المذكورة وبالمجاالت المتناولة من خاللها وهي المجال بدراسة موضوعية كمية مسحية للجا فسوف يتمثل هذا البحث

ل البشري المتمثل بأعضاء الهيئة التدريسية والمجال باإلضافة الى المجا ،جائحة كورونا بتأثيرالتعليمي والموضوعي المتمثل 

عليم على تسميته بالت أدرجروني او ما الزماني المتمثل بفترة انتهاء جائحة كورونا والعودة للتعليم الوجاهي وإلغاء التعليم االلكت

 ي السنوات الثالث األخيرة. م كافة على تناولها فخذ العالومسميات أ دمج وما شابه ذلك من اسماءالم و التعليمعن بعد أ

شكلة وتساؤالت البحث: م .1.1  

 يتمثل السؤال الرئيسي في هذا البحث بالسؤال التالي:
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 التعليمية في الجامعات الفلسطينية بعد انتهاء جائحة كورونا من وجهة نظر أعضاء الهيئة  ما هي طبيعة المستويات

 ؟التدريسية

 األسئلة الفرعية التي توضحه وتفصله وتشرحه بشكل أكبر وهي:ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من 

ما هي طبيعة الرؤية لمستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية بعد انتهاء جائحة كورونا تحديداً من وجهة  – 5

 نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟ 

 مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية؟نا والتي أثرت على وما هي المؤثرات المتعلقة بجائحة كور – 0

في  ، سلباً و/ أو إيجاباً مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينيةما مدى تأثيرات دالالت جائحة كورونا على  – 0

 ؟كورونا( انتهاء)بعد  الوقت الحاضر

ما هي طبيعة العالقة بين الدالالت المصاحبة لجائحة كورونا وبين مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات  – 5

 الفلسطينية؟

ما هي التوصيات المقترحة بعد االنتهاء من هذا البحث خاصة في حالة عودة جائحة كورونا للظهور او ظهور جائحة  – 4

 مرضية غيرها؟ 

 أهداف البحث: .2.1

 يلي:  أهداف هذا البحث في العمل على تحقيق كل مماتتمثل 

طبيعة الرؤية لمستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية بعد انتهاء جائحة كورونا تحديداً من وجهة معرفة  – 5

 ، كونها الفئة األكثر وعياً في المجتمع.نظر أعضاء الهيئة التدريسية

 مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينيةنا والتي أثرت على وكور المؤثرات المتعلقة بجائحةتحديد  – 0

 والمجتمع بشكل عام.

في الوقت الحاضر  مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينيةتأثيرات دالالت جائحة كورونا على دراسة  – 0

 ومن مختلف الجوانب سلبية ام إيجابية، وكبيرة أم صغيرة. 

طبيعة العالقة بين الدالالت المصاحبة لجائحة كورونا وبين مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات ح توضي – 5

 بعد انتهائها.  الفلسطينية

بعد االنتهاء من هذا البحث خاصة في حالة عودة جائحة المناسبة بناء على النتائج الظاهرة  التوصياتوضع عدد من  – 4

 في داخل المجتمعات والعودة للتعليم عن بُعد.  مجدداً  كورونا للظهور
 

 أهمية البحث:. 3.1

 بكل من: والعملية )التطبيقية( معاً العلمية )النظرية( تتمثل أهمية هذا البحث 

التعليمية في الجامعات الفلسطينية بعد انتهاء جائحة كورونا تحديداً من وجهة نظر لمستويات تحديد صورة موثوق بها ل – 5

 الفلسطيني وغيره من المجتمعات األخرى.  ، كونها الفئة األكثر وعياً في المجتمعالهيئة التدريسيةأعضاء 
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المعيشية في داخل المجتمع  مستوياتجميع النا والتي أثرت على والمؤثرات المتعلقة بجائحة كورإعادة التذكير ب – 0

 . خاصة مع التلويح باحتمالية عودتها الفلسطينيةالتعليمية في الجامعات الفلسطيني بما فيها المستويات 

في  مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينيةتأثيرات دالالت جائحة كورونا على العودة من جديد لدراسة  – 0

  . ، ولكن هذه المرة بعد انتهائها نوعاً ماالوقت الحاضر ومن مختلف الجوانب سلبية ام إيجابية، وكبيرة أم صغيرة

طبيعة العالقة بين الدالالت المصاحبة لجائحة كورونا وبين مستويات األوضاع التعليمية في توضيح العمل على  – 5

 بعد عودة التعليم الوجاهي واالنتهاء من التعليم االلكتروني اثناء وجود جائحة كورونا بشكلها األول.  الجامعات الفلسطينية

بعد االنتهاء من هذا البحث خاصة في حالة المناسبة بناء على النتائج الظاهرة  التوصياتوضع عدد من محاولة الباحث  – 4

كجدري القرود مثالً الذي ظهر أسمه في االعالم  او ظهور جائحة مرضية غيرها مجدداً، عودة جائحة كورونا للظهور

 مؤخراً. 

 حدود البحث:  .1.1

  الغربية من فلسطين.جامعة بير زيت في وسط الضفة الحدود المكانية: 

 .م 0300 – 0305العام الدراسي الجامعي الحدود الزمانية: 

  فقط.المذكورة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة  الحدود البشرية:

   

 النظري للبحث: المنطلق .2

والذي من الواجب االهتمام به  يبكون الجانب الصحي هو الجانب األهم واألساسيتمثل المنطلق النظري لهذا البحث           

ها المادية والسياحية أثيراتكورونا وت وإدراجه في أولويات مجاالت الحياة األخرى، وهذا ما ظهر بالفعل خالل وجود جائحة

، وهذا ليس بغريب ألحد منها استثناءت الحياة المختلفة دون اوالتي شملت معظم قطاع ،والتجارية والعملية والتعليمية وغيرها

، اعات الحياة المختلفة على وجه المعمورةطنظراً لكونه األساس والمحرك لق ،صحة اإلنسان عالية على اهتماماتلما جاء من 

دم تمتع اإلنسان بالصحة الجيدة والقوة على القدرة للقيام بأعماله المتنوعة لما استطاع العالم النهوض والعمل والتقي فلو لم

  المستدامة المنشودة.والحصول على التطور والتنمية 

على بقية المجاالت الحياتية  مايته من االمراض ينعكس بشكل مختلفمن حيث أهميته ومحاولة ح إن الجانب الصحي          

إتباع التعليم عن بُعد فيها وذلك بجائحة كورونا على تغير سياسة الجامعات  فمن أجله قامت كافة المجتمعات بعد تفشياألخرى، 

كما ظهر أن ألهمية الجانب . (4ص  ،0303)منشورات منتدى االستراتيجيات األردني، بناء على إجراءات الحجر الصحي 

بسياسات الحجر الصحي بازدياد العمل ذلك الصحي دور وتأثير كبير وهو ما أخذت األنظمة الحاكمة على القيام به والذي تمثل 

ت االجتماعية كل في بلده باإلضافة الى دعمها المادي واللوجستي للفئا ،وتوفير التقنيات للتعليم االلكترونيوتوفير اللقاحات 

والتي لم يشهدها  ةالمستجد العالميةتلك المرحلة والتي اخذ العالم على تسميتها بجائحة كورونا  اجتيازتى يتمكن من ومكانه ح

 من قبل بهذا الحجم والنوع، العالم
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سياسات العمل عن بعد بشكل ابدي من حيث التجارة وغيرها )منشورات جمعية  أن تفرض جائحة كورونا تطاعتحيث اس 

على غيرها والتي تم توفيرها في  ة ايضاً بتقديمهاكما تمثلت االهتمامات الصحي. (5، ص 0303رجال االعمال األردنيين، 

ات فة الى توفير األقنعة المناسبة وتعقيم البيئة كل فترة واتخاذ سياسباإلضا ،توفير المواد المعقمة من فيروس كورونابالبداية 

فالتعليم عن بعد يلبي احتياج قليل من التعليم فقط وال  ،االنقطاع الدراسيوإجراءات الحجر الصحي الصارم، والذي صاحبه 

 ،0303األمم المتحدة اليونيسف، )منشورات  وبذلك فلن يعود بالفائدة الكاملة من العملية التعليمية الوجاهية ،يلبي الكل التعليمي

 .(0ص 

 جائحةانتشرت هذه الأن ، 0352 عامهان في الصين في اواخر الوفي مدينة و فيروس كورونا بعد ظهورلقد تبين أنه و      

ر ا إلى حد كبيعليها جميع االعتماد يتم األساسية التي بسرعة في جميع أنحاء العالم، األمر الذي أدى إلى تعطيل األنشطة

حالة أصبحت عندها إن جائحة فيروس كورونا حيث ، وتعريض جميع الذين يعتمدون عليها في تأمين سبل عيشهم إلى الخطر

وفي حين أن الحد من حجم الخسائر  ،وهي تتطلب إجراءات دولية فورية ومستدامةطوارئ عالمية تؤثر على جميع البلدان، 

البشرية واالقتصادية الرهيبة في جميع أنحاء العالم هو أول ما يتبادر إلى أذهاننا، إال أننا قلقون للغاية أيضاً بشأن المشاكل 

أي كبار )األكثر عرضة لمخاطر العواقب الوخيمة الكامنة التي تكشف عنها حالة الطوارئ هذه، ال سيما بالنسبة لألشخاص 

السن، واألسر الفقيرة، واألشخاص الذين يعانون من نقص التغذية، وسكان المناطق الريفية النائية الذين يفتقرون إلى فرص 

الك تقارير كما ان هن .وتزيد هذه المشاكل من مخاطر هذه الجائحة ويتعين عدم تجاهلها (الوصول إلى الخدمات أو المساعدة

حيث الفقر وسوء التغذية وصعوبة امكانية الوصول للرعاية الصحية ، بين السكان الريفيين انتشار فيروس كورونامقلقة حول 

تركيزنا هو بالفعل على أشد الفقراء فقراً، فنخشى أن يكون تأثيره  وبما ان ،ضعفاً  أكثرتجعل تلك المجتمعات  والتي األساسية

يمكن لألزمات قصيرة األجل أن تغذي المشاكل طويلة األمد، ، ومثلما ظهر فإنه لمجموعات المستفيدةا قوياً بشكل خاص على

ثلت بالحجر الصحي تؤثر على زيادة ن العزلة والتي تمالى ذلك فإ باإلضافة .والفجوات، ونقص االستثمار، وأوجه الضعف

 .(505، ص م0305االضطرابات النفسية )ايمان سرميني،

أن العامل الصحي هو أول العوامل التي ظهر االهتمام بها من قبل مختلف دول ومجتمعات  الدراسة لقد تبين من خالل هذه       

أي مرض سوف يؤدي الى هالك البشرية  انتشارالعالم وهذا ما يُثبت صحة المنطلق النظري لهذا البحث وذلك بعد أن تبين أن 

على قدرتها في اإلنتاج والعمل واالستهالك والتوزيع وما تبعة من دالالت تجارية أخرى وغيرها من االعمال األخرى  وتأثيره

والتجارة  من زيادة كما ظهر أيضاً أن صحة اإلنسان مهما بلغ العمل في مختلف دول ومجتمعات العالم على وجه األرض.

 العمال، فلوال اإلنسان بصحته القادر من خاللها على القيام بجميع االعمال كلوزيادة رأس المال تبقى هي األهم من جميع هذه ا

صول الى أي تقدم منشود يُذكر ولما قام أي تطور على وجه هذه األرض ولوال صحة اإلنسان في مكانه لما استطاع العالم الو

يد القادر على القيام بجميع هذه االعمال التي الوح نسان هوعلمي أو صناعي أو تقني وذلك لكون اإل اختراعايضاً لما شوهد أي 

مع دون استثناء ألي واحدة منهما، وبذلك فإن من زيادة ول ومجتمعات العالم اجاالشكال واالحجام على د تي بالتقدم المتنوعتأ

نسان وتقديمها على فهذا دليل على كبر االهتمام بصحة اإل افتراضيعالم حولت العالم الحقيقي الى  تأثيرات جائحة كورونا أنها

 .(50، ص م0300، )علي صالح وآخرون كل المجاالت األخرى

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-1-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الخامسمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار المجلة األكادي

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        221  

 ISSN: 2706-6495 

 
 :. منهجية البحث3

 منهج البحث:. 1.3 

يعتبر المنهج األساس المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لما لهذا المنهج من سمات ال توجد في        

بدراسة الظاهرة التي يقوم  القيام من باحثالمنهج العلمي البحثي الوحيد الذي يتمكن من خالله أي أي منهج علمي غيره، فهو 

بدراستها بمختلف جوانبها وتأثيراتها ويعمل على وصفها بالجوانب المتنوعة ومثلما أراد من خالل الجوانب السياسية والمادية 

         والتجارية والتعليمية واالجتماعية وغيرها. 

  البحث: مجتمع .2.3

 554 عدده الفلسطينية والبالغ في جامعة بير زيت ةالتدريسيالبحث من العدد الكامل ألعضاء الهيئة هذا تكون مجتمع           

 )، فلسطين(رام هللا،  بيرزيت، م،0300، ياإللكترون)موقع الجامعة م 0300في هذا العام ذكور وإناث أستاذاً 

https://www.birzeit.edu/ar/about/facts ) 

 البحث:  عينة. 3.3

وقد بلغت بذلك  ،الفلسطينية فقط من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت(  % 53 ) تم أخذ عينة الدراسة بنسبة       

 54ومن اإلناث  أستاذاً، 03 الذكوروبذلك يكون عدد أعضاء الهيئة التدريسية من أناث والباقي ذكور،  % 00أستاذاً.  54

 استاذةً. 

 أداة البحث:. 1.3     

" كأداة رئيسية واساسية ميدانية في هذا البحث الكمي الذي عمل على أخذ رؤية وجهة نظر االستبانةلقد تم استخدام "أداة          

جائحة  انتهاءفي جامعة بير زيت الفلسطينية برؤيتهم بالمستويات التعليمية في الجامعات خاصة بعد  التدريسيةأعضاء الهيئة 

 على التعليم في هذه الجامعات.  تأثيراتهاكورونا ومدى 

 أساليب جمع البيانات والتحليل المتبعة في هذا البحث:  .5.3

بالتأكد من  جهيز االستبانة الميدانية فقد قامتبللجانب الميداني من هذا البحث والذي تمثل  االستعدادبعد أن أتم الباحث          

من عينة الدراسة من خالل مجتمع البحث  البياناتوقد قام بعد ذلك بعملية جمع  ،عمليات صدقها وثباتها بشكل موضوعي

االستبانات  ترتيبجمع البيانات، فقد عمل على لباحث عملية المذكور في هذه الفترة وفقاً لحدود البحث المذكورة، وبعد أن اتم ا

التقنيات اإلحصائية المناسبة  مباستخدا، وبعد ذلك فقد قام SPSSوترقيمها ومن ثم تفريغها على برنامج التحليل اإلحصائي 

 والالزمة لعملية تحليل البيانات لتحقيق اهداف وأسئلة هذا البحث وكان من أهم هذه التقنيات هي ما يلي:

 سمات عينة البحث ومن ثم اإلجابة على السؤال األول.  التكرارات والنسب المئوية الستخراج اجتقنية استخر – 5

ة المتمثلة باإلجابة على السؤال ابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة على فقرات الدراستقنية استخراج المتوسطات الحس – 0

 والثالث. الثاني
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وبين مستويات التعليم الجامعي  انتهائهالمعرفة طبيعة العالقة بين تأثيرات جائحة كورونا بعد  االنحدارتقنية تحليل  – 0

 . البحثلإلجابة على السؤال الرابع في هذا 
 

 عينة البحث:  خصائص. 3.3

 بيانات الدراسة حسب خصائص العينة المأخوذة، نسب مئوية: (1الجدول رقم )

 البيانات الخاصة بسمات العينة المدروسة: قيمة اإلجابة:

 الجنس: - 1 التكرار النسبة المئوية %

7  .66 %  ذكر: 03 

 انثى: 54  % 00.  0

533 %  45  المجموع: 

 العمر: - 2 التكرار النسبة المئوية %

 صغير: 4  % 55.  5

6  .44 %  04 
 متوسط:

 كبير: 54  % 00.  0

 المجموع: 54  % 533

 التخصص العملي: - 3 التكرار النسبة المئوية %

 تخصص إنساني: 04  % 44.  6

5  .55 %  تخصص تطبيقي: 03 

 المجموع 54  % 533

 الخبرة: - 1 التكرار النسبة المئوية %

 قليلة 4  % 55.  5

 متوسطة 04  % 44.  6

 كبيرة 54  % 00.  0

 المجموع 54  % 533

 العملطبيعة  – 5 التكرار النسبة المئوية %

0  .00 %  تفرغم 53 
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 غير متفرغ 04  % 77.  8

 المجموع 54  % 533

 ". ةأعضاء الهيئة التدريسي المأخوذة من عينة االستباناتالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناء  على تحليل 

في جامعة بير  التدريسيةأعضاء الهيئة  ن( أن غالبية افراد العينة م5البيانات الواردة في الجدول رقم )تبين من خالل          

زيت عينة هذا البحث هي من الذكور في غالبيتها ومن ذوي العمر المتوسط والتخصصات اإلنسانية والخبرة المتوسطة وطبيعة 

 العمل المتفرغة.  

 تحليل البيانات ونتائج البحث: .1

مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية نا والتي أثرت على ووالمؤثرات المتعلقة بجائحة كورطبيعة الرؤية  -أ 

 من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية: 

والمؤثرات المتعلقة بجائحة طبيعة الرؤية باصة بالمتغير المستقل والمتمثلة القيم الكمية )اإلحصائية( الخ (2الجدول رقم )

في  الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسيةمستويات األوضاع التعليمية في نا والتي أثرت على وكور

 :داخل المجتمع الفلسطيني

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

تأثير المتمثلة ب المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير المستقل

 بمفردات القيم الخاصةوالمتمثلة الوضع السابق أثناء جائحة كورونا 

والتي )أثناء وجودها( نا ووالمؤثرات المتعلقة بجائحة كورطبيعة الرؤية ب

مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية من أثرت على 

 وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في داخل المجتمع الفلسطيني:

معنى 

قيمة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة المئوية 

للخيار األعلى% 

(1  ). 

84.4 2.78 560. مرتفعة   %  الحجر الصحي وعدم االنتظام في التعليم الوجاهي:إلزامية  - 5 

83 % 2.73 580. مرتفعة  التعليم عن بُعد بوسائل غير كافية: - 0 

75.6 2.69 596. مرتفعة    %  عملية التعليم عن بُعد خاصة لدى الطلبة: استسهال - 0 

 مرتفعة

.609 2.64 71.1  %  

قلةةةة الحضةةةور اإللكترونةةةي أو حضةةةور بةةةديل عةةةن الطالةةةب الُمسةةةجل  - 5

 في النظام اإللكتروني:

                                                           
الخاصة بأوضاع المجتمع الفلسطيني في القيم  علىمدى التأثير ( والذي يعني موجودة وموجودة كثيراً تتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )(   1)

 . )بعد انتهاء كورونا( الوقت الحاضر
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66.7 2.60 618. مرتفعة  %  االعتماد على الغير في النمط التعليمي الجديد: - 4 

 مرتفعة
.625 2.53 60  %  

عدد الطلبة المسجلين في ظل جائحة كورونا مقارنةً بالسنوات  ازدياد - 6

 السابقة لها:

 ارتفاع المعدالت التراكمية للطلبة في ظل جائحة كورونا: - 7 %60 2.53 625. مرتفعة

57.8 2.51 626. متوسطة  %  قلة التواصل االجتماعي الوجاهي بين الطلبة: - 8 

53.3 2.47 625. متوسطة  %  الضغط النفسي في داخل االسرة: ازدياد - 2 

 الزيادة في الطلب على استخدام االنترنت لدى معظم االسر: - 53 %46.7 2.40 618. قليلة

 المجموع:  %   35.  53 2.59 563. مرتفعة

 ". ةأعضاء الهيئة التدريسي ليل االستبانات المأخوذة من عينةالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناء  على تح

والمؤثرات المتعلقة طبيعة الرؤية ب مفردات القيم الخاصةغالبية ( أن 0تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )          

مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية نا والتي أثرت على وبجائحة كور

الحجر قد جاءت بالتدرج التالي: إلزامية و، قد جاءت مرتفعة في وجودها ودرجة تأثيراتها السلبية ينيفي داخل المجتمع الفلسط

التعليم عن بُعد خاصة لدى استسهال عملية لتعليم عن بُعد بوسائل غير كافية، واعدم االنتظام في التعليم الوجاهي، والصحي و

الغير في النمط  االعتماد علىلب الُمسجل في النظام اإللكتروني، والطاقلة الحضور اإللكتروني أو حضور بديل عن الطلبة، و

اكمية ارتفاع المعدالت الترنا مقارنةً بالسنوات السابقة لها، وازدياد عدد الطلبة المسجلين في ظل جائحة كوروالتعليمي الجديد، و

ياد الضغط النفسي في داخل االسرة، ازدو صل االجتماعي الوجاهي بين الطلبة،قلة التواللطلبة في ظل جائحة كورونا، و

 استخدام االنترنت لدى معظم االسر. الزيادة في الطلب على و

مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية، سلبا  و/ أو إيجابا  في مدى تأثيرات دالالت جائحة كورونا على  -ب 

 من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية: الوقت الحاضر

مدى تأثيرات دالالت جائحة كورونا على ب تمثلةوالم تابعالقيم الكمية )اإلحصائية( الخاصة بالمتغير ال (3الجدول رقم )

مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية، سلبا  و/ أو إيجابا  في الوقت الحاضر من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

 :الفلسطينيفي داخل المجتمع ، التدريسية

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

وصف ب المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير التابع والمتمثلة

مفردات القيم الوضع الحالي بعد انتهاء جائحة كورونا والتي تشتمل على 

مستويات األوضاع مدى تأثيرات دالالت جائحة كورونا على بالخاصة 

)بعد  الفلسطينية، سلبا  و/ أو إيجابا  في الوقت الحاضرالتعليمية في الجامعات 

معنىىىىىىىىىى 

قيمىىىىىىىىىىىة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسىىىىىىىىىىىىىىىىىىبة 

المئويىىىىىىىىىىىىىىىىة 

للخيىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 

 األعلى%
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المجتمع  في التدريسيةمن وجهة نظر أعضاء الهيئة انتهاء جائحة كورونا(  .(  2) 

 الفلسطيني وهي: 

%  88.9 2.87 405. مرتفعة  انخفاض الحصول على المعلومات لدى الطلبة: - 5 

%  82.2 2.80 457. مرتفعة  قلة الدراسة لدى الطلبة: - 0 

 مرتفعة
.539 2.73 77.8  %  

التعود على نمط تعليمي جديد )التعليم اإللكتروني( غير مكتمل  - 0

 االستعدادات:

%  75.6 2.69 596. مرتفعة  في العودة إلى االستقاللية الذاتية في التعليم الوجاهي بعد عودته: الصعوبة - 5 

%  73.3 2.67 603. مرتفعة  انخفاض عدد الطلبة المسجلين في الجامعات بعد انتهاء جائحة كورونا:  - 4 

 مرتفعة
.609 2.64 71.1  %  

المعدالت التراكمية للطلبة في الجامعات بعد انتهاء جائحة  انخفاض - 6

 كورونا:

 مرتفعة

.614 2.62 68.9  %  

ازديةةةاد المصةةةاريف الخاصةةةة بالطلبةةةةة الجةةةامعيين مقارنةةةة بفتةةةرة جائحةةةةة  - 7

 كورونا:

%  64.4 2.58 621. مرتفعة  عودة التواصل االجتماعي الوجاهي بين الطلبة:  - 8 

%  60 2.53 625. مرتفعة  قلة الضغط النفسي في داخل االسرة مقارنة بفترة جائحة كورونا - 2 

 متوسطة
.625 2.47 53.3  %  

االنخفاض في الطلب على استخدام االنترنت في االسر مقارنة بفترة  – 53

 جائحة كورونا:

11.  55 % 2.66 526. مرتفعة  المجموع:  

 ". ةأعضاء الهيئة التدريسي عينةالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناء  على تحليل االستبانات المأخوذة من 

مدى بوالمتمثلة  المفردات الخاصة بالمتغير التابع( وفيما يتعلق ب0تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )         

األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية، سلباً و/ أو إيجاباً في الوقت الحاضر مستويات تأثيرات دالالت جائحة كورونا على 

قد قد جاءت مرتفعة في غالبيتها، وأن تلك المفردات  في داخل المجتمع الفلسطيني، من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

التعود على نمط قلة الدراسة لدى الطلبة، والحصول على المعلومات لدى الطلبة، وجاءت متدرجة بالشكل التالي: انخفاض 

ية في التعليم الوجاهي بعد الصعوبة في العودة إلى االستقاللية الذاتلكتروني( غير مكتمل االستعدادات، وتعليمي جديد )التعليم اإل

كمية للطلبة في انخفاض المعدالت التراجامعات بعد انتهاء جائحة كورونا، وانخفاض عدد الطلبة المسجلين في العودته، و

عودة ، وازدياد المصاريف الخاصة بالطلبة الجامعيين مقارنة بفترة جائحة كورونالجامعات بعد انتهاء جائحة كورونا، وا

                                                           
 في داخل المجتمع الفلسطيني في الوقت الحاضرله مدى الوجود ( والذي يعني متأثرة ومتأثرة جداً تتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )(   2)

 . )بعد انتهاء جائحة كورونا(
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االنخفاض في نا، وقلة الضغط النفسي في داخل االسرة مقارنة بفترة جائحة كورول االجتماعي الوجاهي بين الطلبة، والتواص

 االسر مقارنة بفترة جائحة كورونا. الطلب على استخدام االنترنت في 

من  طبيعة العالقة بين الدالالت المصاحبة لجائحة كورونا وبين مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية -ج 

 وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية:

مستويات األوضاع " :" وبينأثناء وجودها جائحة كوروناالمؤثرات والدالالت المتعلقة ب" :العالقة بين (1الجدول رقم )

 :                "بعد انتهاء كورونا التعليمية في الجامعات الفلسطينية

معنى الداللة 

 اإلحصائية:

قيمة الداللة 

 sig اإلحصائية:

قيمة معامل 

 R االرتباط:

 نتيجة الفحص:

 

 

 دالة إحصائياً 

 

 

3 3  .3 

 

 

2  .3 - 

 "قيم المتغير المستقل"

اثناء  جائحة كوروناالمتعلقة بدالالت المؤثرات وال" 

 " وجودها

 "قيم المتغير التابع"

 الفلسطينيةمستويات األوضاع التعليمية في الجامعات " 

 "انتهاء كورونا بعد

             

المؤثرات والدالالت "( والذي تم وضعه لفحص طبيعة العالقة بين 5تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )

" أنه بعد انتهاء كورونا مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية" وبين "اثناء وجودها االمتعلقة بجائحة كورون

وعالية وقريبة من  االرتباط سالبةث جاءت قيمة معامل ، حييوجد عالقة قوية وذات داللة إحصائية بين المتغيرين المذكورين

العالقة بين المتغيرين  وجود وقوةحصائي واضح على وهذا دليل إ % 4اقل من  ةاإلحصائيوجاءت قيمة الداللة  5الرقم 

جائحة كورونا قد جاء عكسياً على  لدالالتإال أن طبيعة هذه القوة قد جاءت عكسية بمعنى أن التأثير  ،المذكورين في هذا البحث

لتلك الجائحة أثرت بشكل سلبي على مستويات األوضاع  التأثيراتاألوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية وأنه كلما زادت 

بمعنى أوضح أن جائحة كورونا وما تبعها من سياسات الحجر الصحي والتعليم عن  ،التعليمية في داخل الجامعات الفلسطينية

 . بُعد أثرت سلبياً على مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية حتى بعد انتهائها

   للبحث: واالستنتاجية  النتائج النهائية. 5

عينة هذا البحث هي من الذكور الفلسطينية أن غالبية افراد العينة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت تبين  – 5

 في غالبيتها ومن ذوي العمر المتوسط والتخصصات اإلنسانية والخبرة المتوسطة وطبيعة العمل المتفرغة.  

والتي أثرت على )اثناء وجودها( والمؤثرات المتعلقة بجائحة كورنا طبيعة الرؤية تبين أن مفردات القيم الخاصة ب – 0

في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في داخل المجتمع مستويات األوضاع التعليمية 
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الحجر الصحي وعدم االنتظام في : إلزامية في تأثيراتها بشكلها التدريجي التاليأثناء وجودها مرتفعة قد جاءت الفلسطيني، 

تعليم عن بُعد خاصة لدى الطلبة، وقلة الحضور التعليم الوجاهي، والتعليم عن بُعد بوسائل غير كافية، واستسهال عملية ال

اإللكتروني أو حضور بديل عن الطالب الُمسجل في النظام اإللكتروني، واالعتماد على الغير في النمط التعليمي الجديد، 

للطلبة في  ارتفاع المعدالت التراكميةوازدياد عدد الطلبة المسجلين في ظل جائحة كورونا مقارنةً بالسنوات السابقة لها، و

قلة التواصل االجتماعي الوجاهي بين الطلبة، وازدياد الضغط النفسي في داخل االسرة، والزيادة في ظل جائحة كورونا، و

 الطلب على استخدام االنترنت لدى معظم االسر. 

مستويات األوضاع التعليمية على )حتى بعد انتهائها( مدى تأثيرات دالالت جائحة كورونا بالمتمثلة  ان المفرداتتبين  – 0

قد  في داخل المجتمع الفلسطيني، في الوقت الحاضر من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسيةالفلسطينية، في الجامعات 

أن تلك المفردات قد جاءت متدرجة بالشكل التالي: انخفاض الحصول على المعلومات لدى الطلبة، وقلة جاءت مرتفعة و

الصعوبة في العودة التعود على نمط تعليمي جديد )التعليم اإللكتروني( غير مكتمل االستعدادات، والدراسة لدى الطلبة، و

انخفاض عدد الطلبة المسجلين في الجامعات بعد انتهاء جائحة إلى االستقاللية الذاتية في التعليم الوجاهي بعد عودته، و

عد انتهاء جائحة كورونا، وازدياد المصاريف الخاصة انخفاض المعدالت التراكمية للطلبة في الجامعات بكورونا، و

عودة التواصل االجتماعي الوجاهي بين الطلبة، وقلة الضغط النفسي في بالطلبة الجامعيين مقارنة بفترة جائحة كورونا، و

رة جائحة داخل االسرة مقارنة بفترة جائحة كورونا، واالنخفاض في الطلب على استخدام االنترنت في االسر مقارنة بفت

 ا.كورون

مستويات األوضاع " وبين "أثناء وجودها الدالالت المتعلقة بجائحة كوروناالمؤثرات و"طبيعة العالقة بين  تبين ان – 5

قوية وذات داللة إحصائية بين المتغيرين المذكورين، حيث  " قد جاءتبعد انتهاء كورونا التعليمية في الجامعات الفلسطينية

وهذا دليل  % 4اقل من  ةوجاءت قيمة الداللة اإلحصائي 5جاءت قيمة معامل االرتباط موجبة وعالية وقريبة من الرقم 

، إال أن هذه العالقة قد جاءت عكسية إحصائي واضح على وجود وقوة العالقة بين المتغيرين المذكورين في هذا البحث

اً على مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات قد اثرت سلبي انتهائهاكورونا أثناء وجودها وحتى بعد  جائحةبمعنى أن 

 . الفلسطينية

ذا البحث ان المقارنة في مستويات التعليم وأوضاع الطلبة أثناء سيطرة جائحة كورونا وما بعدها والذي ثبت من خالل ه – 4

والتي  ما يتعلق بالعملية التعليمية لديهمكانت قد سهلت على الطلبة فيكورونا أثناء وجودها قد وُجد لها دالالت مختلفة  جائحة

خاصة ما يتعلق بعودة التعليم الوجاهي والذي وبذلك فأخذوا )الطلبة( يواجهون صعوبة أكبر  انتهائهاعما بعد اختلفت بذلك 

 عما قبل )اثناء سيطرة الجائحة(.  واهتماماً  التزاماً أكثر  أصبح

 لتوصيات: ا .3

وقل اعملوا "، (45التوبة: )سورة  "قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا"، مع االخذ باألسباب ،االيمان بالقضاء والقدر – 5

 .(534، التوبة)سورة  "يرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنونفس

خاصة مع التلويح من مختلف النواحي المادية والتقنية واالجتماعية والنفسية وغيرها، االستعداد لحدوث ما هو طارئ  – 0

 بعودة جائحة كورونا من جديد في العالم. 
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 العمل على اعداد أبحاث ودراسات ميدانية أخرى كمية ونوعية عن المجتمع العربي الفلسطيني من أبناء المجتمع نفسه.  – 0

عدم االستغالل في أوقات األزمات مثلما حدث في المجتمع الفلسطيني عند بيع المستلزمات الالزمة للوقاية من جائحة  – 5

حجام كمياتها في األسواق بأ ازديادمع  انتهائهاواضحاً عند  انخفاضاومن ثم في أسعارها  حاداكورونا والتي ظهر ارتفاعاً 

 عقولة. غير م

قبل مؤسسات االعالم والتعليم والصحة وغيرها من مؤسسات أهلية وحكومية وخاصة من اجل التوعية الجماهيرية من  – 4

 وبمجتمعه أيضاً من مختلف النواحي.  بنفسهتعزيز ثقة المواطن 

 

 المراجعقائمة المصادر و. 1

 القرآن الكريم. – 5

 رام هللا، فلسطين، م، بير زيت،0300امعة اإللكتروني، موقع الج – 0

  (https://www.birzeit.edu/ar/about/facts) 

الدولية للبحوث في  استشرافية، المجلةل التعليم بعد جائحة كورونا: سيناريوهات بقم،(، مست0303جمال الدهشان، ) – 0

 .التربويةالعلوم 

 وما بعدها.  52ناء جائحة كوفيد سياساتي: التعليم اثم( نموذج 0303منشورات األمم المتحدة، ) – 5

  .505لفلسطينية، العدد ، مجلة الدراسات اةم(، عالم ما بعد كورونا: بعض الرهانات االجتماعي0303ساري حنفي، ) – 4

 الواليات المتحدة االمريكية. (، تفادي ضياع جيل الكورونا...، نيويورك، 0303)منشورات األمم المتحدة اليونيسف،  – 6

م(، الصحة النفسية وعالقتها بالصمود النفسي لدى طلبة الجامعة في ظل جائحة كورونا في 0305ايمان سرميني، ) – 7

  .0، العدد 7العربية االمريكية للبحوث، المجلد  شمال غرب سوريا، مجلة الجامعة

االقتصادية والتكنولوجية الجديدة في عالم ما بعد كورونا، مركز م(، الجائحة: المالمح 0300علي صالح وآخرون، ) – 8

 متقدمة، اإلمارات، أبو ظبي. المستقبل لألبحاث والدراسات ال

التعليم العالي في األردن: في زمن كورونا وما / ورقة سياساتم(، 0305منشورات منتدى االستراتيجيات األردني، ) – 2

 ، األردن، عمان. بعده

لما بعد جائحة فيروس كورونا  االقتصاديم(، تحليل الوضع 0303جمعية رجال االعمال األردنيين، ) منشورات – 53

 حلة التعافي(، األردن، عمان. المستجد )مر
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