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 الملخص

 الجامعات األردنية طلبةالتي تواجه   هم التحديات والصعوباتهدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن أ
جائحة عن ال أعباءنتيجة  (الخاصة الزرقاءوجامعة  ،ل البيتا   اليرموك، عةجام) من الالجئين السوريين

بعض المتغيرات  أثر علىالدراسة، فضال عن الكشف بطريق قياس عدد من المؤشرات ذات العالقة 
المنهج الوصف التحليلي وباستخدام عدة المستقلة على تلك التحديات والصعوبات وذلك باالعتماد على 

الدراسة تم توزيعها  فأهداخصيصا لتحقيق  أعدتجمع البيانات باستبانة  أداة. وتمثلت إحصائية أساليب
ضرورة تنفيذ برامج همها توصلت الدراسة لعدد من النتائج وأكترونيا. و لإ الطلبةعلى عينة عشوائية من 

 وأكدت التعلم عن بعد منالناجمة لتوفير تكاليف الدراسة دعم اقتصادية  وبرامجونفسية  إرشاديةتعليمية 
 جتمع المضيف.مال بأفرادجائحة مقارنة بال تأثرا أكثرالالجئين  أنالدراسة 

 

  ، الالجئين السوريين، جائحة كورونا، التعلم عن بعد.ياإللكترونتحديات التعلم  :الدالةالكلمات 

 



 

 

 

 :المقدمة

لى إواستمرت  ،(2011)عام منذ أكثر من عشر سنوات، وبالتحديد في بدأت األزمة السورية 
، حيث لجأ مئات اآلالف من السوريين إلى األردن على شكل هجرات قسرية، ُملقية بظاللها ا هذانيوم
، وفي ذات الوقت خلفت واالجتماعية االقتصاديةثرت على األردن من النواحي أمن تداعيات  حملتهبما 

 .ماليين من السوريينلالسلبية على ا العديد من األثار

الجئ فقط  (665.000) سوري، منهم حوالي الجئ مليونأكثر من  يستضيف األردن حاليا  و 
ء من هؤال( ٪10) جئين. ويقيم ما يقربالمتحدة لشؤون اللمم األمفوضية السامية للمسجلين لدى ا

في  مجتمعات الحضرية والريفيةلمخصصة لهم، في حين يسكن البقية داخل المخيمات الئين في اجالال
مملكة في العقود لوطول األمد التي واجهتها ا أكثر القضايا تعقيدا   قد تكون األزمة السورية منو  األردن،

مفر منها، أو تأثيرها  الوالبيئية التي  واالقتصادية واالجتماعية اإلنسانيةاألخيرة، سواء بسبب تكاليفها 
وبرامج  اإلصالحاتوالحفاظ على نتائج  ،على الحفاظ على مكاسبه التنموية األردنمباشر على قدرة لا
 (.2014 وسميران، سميران) مقبلةلللتحديات ا واالستجابة، االقتصادية لتكيفا

إلى  من التزام األردن تجاه قضايا اللجوء والهجرة، فقد سعت الحكومة األردنية دائما   قا  وانطال
لة متساوية أو حتى تفضيلية في الحصول على الخدمات التي تضمن الحد مجئين السوريين معاالمنح ال

التعليم والصحة  مجاالت سيما في ال، و إلى بالدهملى حين العودة إمعيشي لمستوى المن ا مالئملا
لها ألردن مشبعة؛ استنفدت خالل االستيعابيةمرافق العامة. ومع ازدياد طول األزمة، أصبحت القدرة لوا

 .(2018، الجراح) مع األزمة ووصلت الحد األقصى فالتكي يجميع آليات ف

، حسب أرقام وزارة وطالبة ألف طالب (126)السوريين في األردن عن زيد عدد الطالب ي
، ويقوم ، بمن فيهم طالب مخيمات اللجوء(2019-2018)التربية األردنية، في بداية العام الدراسي 

التخصصات التعليمية، ومعلمة، يحملون شهادات جامعية في مختلف  ا  معلم (5800)حوالي بتدريسهم 
في جميع المدن  منتشرةمدرسة  (200)مخيمي الزعتري واألزرق، ونحو  فيرسة مد (48) يتوزعون على

األردنية، تعمل بنظام الفترتين، يتركز معظمها في المدن الشمالية، الرمثا، إربد، المفرق، حيث كثافة 
 ويتمتع الطالب السوريون في المدارس الحكومية األردنية، باإلعفاء من أية، السوري هي األكبر الوجود

)وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  مدرسية أو ثمن كتب رسوم أو تكاليف مادية، سواء كانت رسوما  
2019). 



من الالجئين السوريين المسجلين في  الطلبةيبلغ عدد أما على صعيد التعليم الجامعي، ف
، حسب وطالبة ألف طالب (15)نحو  (2019- 2018)الجامعات األردنية مع بداية العام الدراسي 

 .(2019)وزارة التعليم العالي،  دائرة اإلحصاءات في وزارة التعليم العالي األردنية

تعليم الالجئين السوريين في األردن، اهتمام ا منذ بداية أزمة اللجوء السوري، من قبل  وقد لقي
نوات اللجوء برزت الحكومة األردنية، والمنظمات الدولية، وحتى من الالجئين أنفسهم، ولكن مع طول س

 بعض الصعوبات في العملية التعليمية.

 األساسيةبمختلف المراحل أكبر انقطاع في نظم التعليم  (19 –كوفيد كورونا )جائحة  أوجدتو 
وفي جميع القارات.  الطلبة  بليون من  (1.6)في التاريخ، وهو ما تضرر منه نحو والثانوية والجامعية 

في  يمق المدارس وغيرها من أماكن التعلعمليات إغال من خالل ( دولة190)وأثرت في أكثر من 
في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل %( 99)العالم، وهي نسبة ترتفع لتصل إلى 

الحد من فرص الكثير من األطفال والشباب والبالغين  علىأزمة الفوارق التعليمية القائمة األمر الذي فاقم 
 والالجئون،أولئك الذين يعيشون في مناطق فقيرة أو ريفية والفتيات  – أشد الفئات ضعفا   المنتمين إلى

النظام  مليون طفل من( 22.5) خوف من تسرب نحوتوثمة (، ن قسرا  يوالمشرد اإلعاقة يواألشخاص ذو 
للجائحة  االقتصاديمن المدارس في العام المقبل بسبب التأثير  االبتدائيمن مرحلة التعليم ي التعليم

(Save the Children, 2020.) 

وتأثر النظام التعليمي األساسي والتعليم الجامعي في األردن شأنه شأن دول بقية العالم، من 
عن ُبعد، مما  اإللكترونيواتباع نظام التعلم  اإلغالقلى دة، فقد عمدت المدارس والجامعات إجوانب عدي

النفسية، والمجاالت األكاديمية، والمجاالت االقتصادية، ألقى بظالل وانعكاسات سيئة على المجاالت 
 وخاصة على الالجئين السوريين لما لهم من خصوصية العيش في األردن.

 :مشكلة الدراسة

أزمة كورونا على الطلبة الالجئين من الناتجة عن التعرف إلى اآلثار تكمن مشكلة الدراسة في 
تستند الدراسة األقاليم الثالث الشمال والوسط والجنوب.  موزعة علىالسوريين في الجامعات األردنية 

وكيفية تأقلمهم مع التغيرات التي طرأت على  ،الطلبةالتعرف على أثر جائحة كورونا المستجد على  على
بالجامعات األردنية وتحديد الدروس المستنبطة والنتائج اإليجابية المحتملة للحظر العالمي على  التعليم

 وكيفية تعزيز النظام التعليمي بالجامعات األردنية الدائم على التدريسالمستمر و  وأثرهاالي التعاليم الع
 .وتغيراته

 

 

 



 

 

 أسئلة الدراسة:

 وتسعى الدراسة اإلجابة عن األسئلة األتية:

 الدارسين في الجامعات األردنية؟ نأثر انعكاسات جائحة كورونا على الطلبة السورييما  .1
( بين تقديرات أفراد العينة α≤0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيةهل هناك فروق ذات داللة  .2

تعزى نعكاسات جائحة كورونا على الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات األردنية ال
لمتغيرات الجنس، والحالة االجتماعية، والفئة العمرية، واإلقليم، ومكان السكن، والمستوى 

 لمعدل التراكمي، وصفة الجامعة، وهل تعمل؟الدراسي، وا
 

 أهمية الدراسة:

جائحة كورونا تعتبر من الظروف الطارئة  أنتأتي أهمية هذه الدراسة في العلمية:  األهمية
 إضافةاالستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وأن أي دراسة في هذا المجال وفي ظل هذه الظروف تعد 

العالمية على البشرية  األزماتالتي تعني بالتعرف إلى انعكاسات للدراسات والبحوث  نوعية جديدة
ولذا تاتي هذة الدراسة انمذجا لدراسة التحديتات وتحديدا  المستضعفين منهم في مجاالت الحياة المختلفة، 

 .باالردن الالجئينالنامجة عن الجائحة في التعليم العالي و بما يخص 

أهمية هذه الدراسة من خالل النتائج التي أسفرت عنها لتكون دليال   تأتي: العملية األهمية
من  التعليم العالي ومرجعا  لبرامج اإلغاثة والمساعدات التي سيتم استحداثها للتخفيف عن الطلبة

(، أو الحكومات NGOsالالجئين السوريين في الجامعات األردنية، سواء من المنظمات غير الحكومية )
 ة واألجنبية.العربي

 

  أهداف الدراسة 

انعكاس جائحة كورونا على الطلبة الالجئين السوريين الدارسين في  إلىالتعرف هذه الدراسة  هدفت
 الجامعات األردنية وذلك من خالل:

 .التعرف إلى انعكاسات جائحة كورونا على الطلبة السوريين .1
 توضيح انعكاس جائحة كورونا على المتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة.  .2
التعرف على انعكاس جائحة كورونا على ابعاد الدراسة والمتمثلة بالبعد األكاديمي، االجتماعي،  .3

 النفسي واالقتصادي الدراسة.



 
 
 

 حدود الدراسة

2020بداية جائحة كرونا )شهر آذار من تقتصر هذه الدراسة على الفترة الزمنية  الحدود الزمنية:
 .(2020وحتى شهر أيلول  

الطلبة الالجئين السوريين ممن هم على مقاعد الدراسة  تطبيق هذه الدراسة على تم  الحدود المكانية:
 .في الجامعات األردنية 

 – 2015خالل العام الجامعي )الطلبة السوريين المسجلين في الجامعات األردنية،  حدود بشرية:
 ( وما بعده.2016

 التعريفات اإلجرائية

 :انعكاسات

(. وُتعرف اجرائيا  على أنها 1985)أبادي،  ِاْنِقاَلبٌ  أو أَثٌر،أو ِاْرِتَداٌد، ُيعرف االنعكاس على أنه 
 مجموعة المجاالت فقراتها الُمعدة في االستبانة ألغراض هذه الدراسة. 

وعادة ما  ،عدة بلدان أو قارات إلىر الوباء شعندما ينتحدث ت (Pandemic) الجائحة: جائحة كورونا
الكرة األرضية بهذا الوباء، في ظل عدم وجود لقاحات لمقاومته. وهي  من سكان كبيريصاب عدد 

المرتبط  فيروس كورونا (، سببها19-كوفيد) مرض فيروس كورونال عالميٌة مستمرة  حالي ا جائحةٌ 
تفش ى المرض للمرة األولى في (، 2-كوف-سارس) بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة

رسمي ا  منظمة الصحة العالمية أعلنت، حيث  2019سمبر عام الصينية في أوائل شهر دي ووهان مدينة
 ,UNFPA) حالة طوارئ صحية عامة تبعث على القلق الدولي يناير أن تفشي الفيروس ُيشكل 30في 

2020 .) 

: هم الطلبة الذين تم قبولهم في الجامعات األردنية الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات األردنية
 ( وما بعده.2016 – 2015خالل العام الجامعي ) في الجمهورية العربية السوريةنتيجة األحداث 

 الدراسات السابقة 

باالطالع على الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة الحالية، ووجد  انقام الباحث
 :اآلتيعدة دراسات، وتم عرضها من األحدث إلى األقدم على النحو 

التعلم عن بعد واقع وتحديات من وجهة نظر أولياء بدراسة بعنوان: "( 2020قامت ملكاوي )
إلى واقع التعرف هدفت " في محافظة إربد في األردن "19كوفيد"ل جائحة فيروس كورونا الاألمور خ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86


من وجهة نظر أولياء األمور في محافظة ”19كوفيد“ل جائحة فيروس كوروناالالتعلم عن بعد وتحدياته خ
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع المعلومات من خالل استبانة، . إربد في األردن
فقرة موزعة على مجالين: واقع التعلم  20من  االستبانةتكونت . من أولياء األمور( 953)بلغت عينتها 

بد، من وجهة نظر أولياء األمور في محافظة إر ”19كوفيد“عن بعد وتحدياته خالل جائحة فيروس كورونا
في األردن، والمجال الثاني آليات مواجهة تحديات التعلم عن بعد خالل جائحة فيروس 

توصلت الدراسة إلى . من وجهة نظر أولياء األمور في محافظة إربد، في األردن”19كوفيد“كورونا
اء "من وجهة نظر أولي 19النتائج: أن واقع التعلم عن بعد وتحدياته خالل جائحة فيروس كورونا"كوفيد

واقع التعلم عن بعد وتحدياته خالل جائحة  -األمور جاءت بدرجة متوسطة، وجاء مجال الدراسة 
من وجهة نظر أولياء األمور بدرجة متوسطة، أما المجال الثاني، آليات ”19كوفيد“فيروس كورونا

 ُتعزى فروق ذات داللة إحصائية  توجد المواجهة تحديات التعلم عن بعد خالل جائحة فيروس ، كما 
 .لمتغير صفة ولي األمر

 اإلدارةحتمية العمل عن بعد والتحول نحو ( بدراسة بعنوان: "2020)كوموش و ناصيف وقام 
على إدارة المنظمات  تطبيقيةدراسة : كترونية في منظمات المجتمع المدني السورية في ظل كورونااالل

ا في عصرنا الحالي تحول نظام العمل في جائحة كورون " حيث يشهد العالم) السورية العاملة من تركيا
للمنظمات السورية العاملة من تركيا الى نظام العمل عن بعد وظهر معه الحاجة  اإلداريةاألقسام 

كشفت الدراسة ان المنظمات السورية تملك المقومات األزمة لتحول  اإللكترونية. اإلدارةنتقال لنظام اال
وتواجه بعض الضعف في بعض  ،رة زمنية تمتد حتى سنتين للتحولوتحتاج لفت اإللكترونية اإلدارةنحو 

كدت على أكما  ،اوصت الدراسة المسؤولين في المنظمات بضرورة العمل على تالفيها ، حيثالمتطلبات
وكذلك  ،عمالهمأ متأديتهثناء ألما لها من فوائد على العاملين  اإللكترونية اإلدارةبتطبيق  االهتمامضرورة 

 . داء عام جيد للمنظمةأفي فترات العمل عن بعد للحفاظ على 

 (Romi, Hansenson & Hensenson, 2019) وهانسنسن وهانسنسنما قام رومي ك
وأثر المستوى  اإللكترونيفي الصف العاشر نحو التعليم  الطلبةاتجاهات  إلىبدراسة هدفت التعرف 

تكونت عينة الدراسة من مجموعتين اآللي. دام الحاسب والقدرة على استخ واالجتماعي االقتصادي
، األولى تلقت تعليما  وجاهيا ، والثانية تلقت تعليما  على مجموعتينبالتساوي موزعين طالبا   (60)من
ت اللمتغير  توصلت النتائج إلى عدم وجود فروق تبعا  اإللكتروني. والتعليم  اآللياستخدام الحاسب ب

أعلى  كانت اإللكترونيتجاه التعليم طلبة المجموعة األولى أن اتجاهات االتجاهات، و فية على االديمغر 
والتعليم  اآلليقة بين القدرة على استخدام الحاسب ، ووجود عالطلبة المجموعة الثانية من اتجاهات
  . الموجبة نحوه االتجاهاتوبين  اإللكتروني

للجوء على األمن اإلنساني: دراسة حالة تحليل مخاطر ا( بعنوان: "2018) الجراحفي دراسة 
مبحوثا  تم اختيارهم بطريقة عشوائية.  (125الدراسة من ) عينة تكونت .أزمة اللجوء السوري في األردن

كأداة لجمع  وتم استخدام استبانةاستخدم المنهج الوصفي التحليلي بطريقتي المسح ودراسة الحالة. 



من المخاطر التي تم تحديدها في والتي يمكن أن تنتج عن  (%18.6)أن توصلت الدراسة إلى  البيانات.
أزمة اللجوء السوري وتبعاتها في األردن، خالل السنوات الخمس القادمة، جاءت بمستوى خطورة "مرتفع 

 .منها جاءت بمستوى خطورة "مرتفع" (%79)جدا ". وأن 

(  ,2018Arkorful, Abaidoo, Arkorful & Nelly)كما قام اركورفل وابيدو واركوفل ونيلي 
مؤسسات التعليم العالي.  يف سلكتروني في التدرياالتعلم لدراسة هدفت الكشف عن فاعلية استخدام اب

ل مراجعة المساهمات التي خلفية علمية للدراسة من خالالنظري وغطت ب األدالدراسة واستعرضت 
 سروني، وخاصة استخدامه في التدريلكتالقدمها العديد من الباحثين والمؤسسات حول مفهوم التعلم ا

وجهات النظر التي تبادلها الناس  ضوالتعلم في مؤسسات التعليم العالي. تكشف النقاب عن بع
ستقصاءات االل لكتروني في التعليم مين خالاالحول اعتماد ودمج تقنيات التعلم  والمؤسسات عالميا  

لكتروني كما قدمه باحثون مختلفون والدور الاخرى. تبحي في معنى أو تعريف التعلم الت ااحظوالمال
والتعلم، ومزايا  سلكتروني في مؤسسات التعليم العالي فيما يتعلق بعمليات التدرياالي يلعبه التعلم ذال

 .وتنفيذه هوعيوب اعتماد

 :االنطالق نحو جامعات بحثية( بدراسة بعنوان "2020، عدنان الجادريكما قدم الباحث )
اهمية وتأتــي لى النمط البحثي حول الجامعات من النمط التدريسي إ" اثر ت االعربية نموذج  جامعة عمان 

فـي الحيـاة االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة وتبوؤهــا المكانة الرياديــة البحث العلمي دور هذة الدراسة بحث 
اإلمكانات العلميـة امعات االردنية الجـك متالا من . وتاتي هذة االهميةالمضمــار االفاعلــة فــي هــذ

بمفهومهـا وبالنهاية اكدت هذة الدراسة على ان الجامعات االردنية  . االداءوالبشـرية والفنيـة بدرجـة عاليـة 
وأصبحت خيــار ا اســتراتيجيا فــي إطار منظومــة  ا  ثقافيــ االمعاصـر هـي مصنـع المعرفـة وليســت ترفــ  

 . وتنميــة المــوارد البشــرية لمواكبــة التطــور والتقــدم والصناعي البحثي اســتثمار

المدرسي والجامعي التعليم  هذة الدراسة التحديات التي واجهة أظهرتقدم البنك الدولي دراسة 
كتروني لنية التحتية التحاتة التعليم اإللوبينت هذة الدراسة العجز والنقص باتفشي فيروس كورونا. جراء 

لى عدم قدرة االباء واالمهات التفاز، باإلضافة إنقص خدمات الكهرباء أو اإلنترنت أو نتيجة المعانة من 
اخذ دور المدرس لمساعدة ابنائهم. وعرضت هذة الدراسة مثال للتحديات التي زادت من عبىء المراة 

في مدرسة خاصة وتستطيع  روزا معلمة في بيكاسي بإندونيسيا. وتدرس طفلتهاخالل الجائحة وهي "
التعل م عن طريق اإلنترنت لساعات عديدة في اليوم. لكنها تجد أن الجمع بين وظيفتها ومسؤولياتها 

". )البنك األسرية، ورداءة االتصال باإلنترنت يجعالن التدريس والتعل م أكثر صعوبة أثناء الجائحة
 (2021الدولي، 

يقدم فرصة إلعادة النظر في أساليب  19-" كوفيد الباحثة لجوزيليا نيفيس بالمقالة قدمت
االكتروني حيث يسهم  لى التعليمإة من التحول من التعلم التقليدي االمتحانات التقليديه " فرص المتكتسب

لى تطوير مهارات الطلبة خالل القرن الحادي والعشرين في: حل المشكالت، والتفكير إهذا التحول 



، واإلبداع، والذكاء العاطفي، والعزيمة، والدافع الجوهري، والتفاهم االجتماعي النقدي، والتواصل، والتعاون
لى االكتروني ليتناسب مع التغيرات الجديدة إتحول نمط االختبارات التقليدية  والثقافي. ومن ناحية اخرى

كما قدم  والكفاءات المعرفية والشخصية الذاتية والشخصية مع اآلخرين التي نريد أن يكتسبها الطلبة؟
ا إلعادة النظر في الممارسات التعليمية )والتقييمية( الحالية. يمكن ألنظمة التعلم الرقمية  الباحث فرص 
دامة عقليات القرن التاسع عشر، أو تقريب التعليم من ذلك  الحالية ببساطة دعم األنشطة التقليدية، وا 

 فيه.الواقع غير المادي المتصل على االنترنت دائم ا الذي نعيش 

واستثمار  التحدي التعليمي( بدراسة تحت عنوان: "2018وقام الصندوق االئتماني األوروبي )
مشروع إلى توفير لا". حيث هدف وتحديد العوائق في التعليم العالي للطلبة السوريين في األردن الفرص

للطالب السوريين معرفة واسعة عن الطلبة السوريين في الجامعات األردنية، وتحليل للوضع الحالي 
لى البحث في القضايا الرئيسة التي يواجها إ باإلضافةمسجلين في مؤسسات التعليم العالي في األردن. لا

تكون مجتمع الدراسة من . و قد تواجههمأالطلبة في متابعة تعليمهم والتحديات الرئيسة التي واجهتهم 
 لتحقيق أهداف الدراسة تم اخذ عينة حجمها، ةالطلبة السوريين في الجامعات األردنية الحكومية والخاص

. توصلت نتائج الدراسة إلى أن الغاية جامعة حكومية وخاصة (18) طالب وطالبة من (1675)
الحصول على وظيفة أفضل في  فياألساسية من التحاق الطلبة السوريين في التعليم العالي تتمثل 

ة، وقد ظهر هذا بشكل واضح في مجموعات النقاش مستقبل، ومن ثم تكوين معرفة ذاتية وثقافة عاليلا
ل مركزة، والذي أكد فيه الطلبة على اصرارهم في الصمود في وجه الظروف التي مروا فيها من خاللا

غالبية الطلبة اختاروا . كما بينت النتائج أن ذاتهم ومعارفهم وخبراتهم في الحياة استكمال التعليم وتطوير
ن التخصص الذي اختاروه أعلى ميولهم ورغبتهم الشخصية، ويعتقدون ب التخصص الذي يدرسونه بناء  

الصعوبات التي واجهها الطلبة عند تقديم طلبات . وأشارت النتائج أن مستقبليةليحقق طموحاتهم ا
طلوبة من لماألوراق الثبوتية ا مدرسية، واحضارلفي الجامعة تخلص في معادلة شهاداتهم ا االلتحاق
الغالبية العظمى من  ، وأنمتعلقة في الحصول على الوثائق األمنيةلا اإلجراءاتالى  باإلضافةسورية، 
فيما كان  شخصيا   وأتهم العن طريق عائأو طريق العمل عن يغطون نفقات دراساتهم %( 75) الطلبة

 .منظمات أوروبيةو مانحة، الجهات والدولية، النظمات مثل الم هنالك جهات مختلفة

 

ـــي الوصـــفي  : اســـتخدم المـــنهجالتحليلننني-الوصنننفيمنننن    ، باســـتخدام اســـتبانة تـــم  لجمـــع البيانـــاتالتحليل
هـذا  دعـحيـث يُ  ،أسـئلة الدراسـة عـناإلجابـة  بهـدف، وتحليلهـا توزيعها الكترونيا نظرا  لظروف هـذه الجائحـة

ئلة الدراســة، بهــدف وبرطهــا بعالقــات مــع اســســئلة األطــرح حيــث تــم  الدراســات.لمثــل هــذه  نســبالمــنهج األ
 تم جمعها. استخراج النتائج وفق ا لشواهد وقرائن متنوعة



والبالغ  ،الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات األردنية جميع ون مجمع الدراسة منتك   :مجتمع الدراسة
خالل الفصل الدراسي الثاني ، حسب إحصائيات وزارة التعليم العالي ةطالبا  و طالب (15012) عددهم

 . م2018/2019للعام الجامعي 

ويشكلون ما ، طالبا  وطالبة( 257تكونت من ) ، البسيطةعشوائية ال بالطريقةعينة تم أخذ  :الدراسة عينة
 .توزيع أفراد العينة حسب متغيراتهايوضح  (1والجدول رقم )، %( من مجتمع الدراسة1.71نسبته )

 متغيرات اتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب : (1جدول )

 النسبة المئوية التكرار المستويات المتغيرات

 %51.36 132 ذكر الجنس

 %48.64 125 أنثى

 %89.88 231 أعزب الحالة االجتماعية

 %10.12 26 غير ذلك

 الفئة العمرية
 %42.41 109 سنة 20أقل من 

 %28.02 72 سنة 24-20من 

 %29.57 76 سنة 24أكثر من 

 اإلقليم
 %66.54 171 إقليم الشمال

قليم الجنوب  %33.46 86 إقليم الوسط وا 

 مكان السكن
 %16.34 42 مدينة

 %66.54 171 مخيم

 %17.12 44 قرية

 المستوى الدراسي
 %89.88 231 بكالوريوس

 %10.12 26 دراسات عليا

 المعدل التراكمي
 %45.53 117 ممتاز

 %26.07 67 جيد جدا  

 %28.40 73 جيد فأقل

 %40.08 103 جامعة حكومية صفة الجامعة

 %59.92 154 جامعة خاصة

 %15.56 40 نعم هل تعمل



 %84.44 217 ال

 %100.00 257 المجموع

 

 

 

انعكاسات جائحة كورونا على الطلبة السوريين الدارسين في استبانة " اناستخدم الباحثأداة الدراسة: 
النفسي، مجال المجاالت، وهي:  أربعةعلى ( فقرة موزعة 39تكونت االستبانة من ) ."الجامعات األردنية

( 7وتضمن )، االقتصاديمجال ال، و ( فقرات10األكاديمي، وتضمن )( فقرة، والمجال 14وتضمن )
 . ( فقرات8االجتماعي، وتضمن )مجال الو فقرات، 

والخبراء في  على لجنة من المحكمين اعرضه، تم االستبانةللتحقق من صدق االستبانة: صدق 
اآلخذ بتوجيهات  تمو  ،من ذوي االختصاص والخبرة ين( محكم9وعـددهم ) ،الجامعات األردنية
محكمين  خمسةجمع أبعض الفقرات عندما ل اللغوية صياغةالتعديل  تم فقد، اللجنةومقترحات أعضاء 

 على ذلك.

ا باستخدام معادلة حساب معامالت الثبات لهمن خالل ، االستبانةمن ثبات تم التحقق االستبانة: ثبات 
خارج عينة من ة طالبا  و طالب (29) معلى عينة استطالعية وعدده هاتطبيقتم  ، حيثكرونباخألفا 

 الثبات(، وبلغت قيمة معامل 0.90 – 0.81تراوحت معامالت الثبات للمجاالت بين ) .الدراسة
 (.Lord, 1985وهي قيم مقبولة إلجراء مثل هذه الدراسة ) (.0.88لالستبانة الكلية )

انعكاسات جائحة كورونا على الطلبة تم استخدام تدريج ليكرت الخماسي لتقدير تصحيح االستبانة: 
لة، : )كبيرة جدا ، وكبيرة، ومتوسطة، وقلياآلتيعلى النحو السوريين الدارسين في الجامعات األردنية 
( على التوالي، وتم استخدام التدريج 1، 2، 3، 4، 5) اآلتيةوقليلة جدا (، وتم إعطاء التقديرات الرقمية 

 (: 2007لتوزيع المتوسطات الحسابية )عودة،  اآلتياإلحصائي 

 بدرجة قليلة. انعكاسات 2.49  -  1.00

 بدرجة متوسطة.انعكاسات  3.49 -  2.50

 .كبيرةبدرجة انعكاسات  5.00 – 3.50

 اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:متغيرات الدراسة: 

 المتغيرات الوسيطة: أوال :

ناث(الجنس  .: وله فئتان: )ذكور، وا 



 .(وغير ذلك، أعزب: وله فئتان: )الحالة االجتماعية

   (.سنة 24وأكثر من  سنة، 24-20ومن  سنة، 20أقل من : ولها ثالث مستويات: )الفئة العمرية

قليم الجنوب: )فئتان: وله اإلقليم قليم الوسط وا   (.إقليم الشمال، وا 

   (.وقرية ومخيم ، مدينة،: )فئات: ولها ثالث مكان السكن

   (.ودراسات عليا بكالوريوس،: )ن: وله مستوياالمستوى الدراسي

   (.وجيد فأقل وجيد جدا ، ممتاز،: وله ثالث مستويات: )المعدل التراكمي

 (.جامعة حكومية، وجامعة خاصة: )فئتان: وله صفة الجامعة

 (.نعم، ال: )فئتان: وله هل العمل

، انعكاسـات جائحـة كورونـا علـى الطلبـة السـوريين الدارسـين فـي الجامعـات األردنيـةالتنابع:  المتغينر ثانيا :
 على فقرات ومجاالت االستبانة. بالمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة اي يعبر عنهتوال

، واختبار تحليل التباين م المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةاستخدتم ااإلحصائية: المعالجات 
 ، واختبار شيفيه.الُتساعيالمتعدد، واختبار تحليل التباين 

 عرض النتائ  ومناقشت ا:

انعكاسات  "استبانة الدراسة ةبواسطة أداجمع البيانات بعد  ،الدراسة لنتائجعرضا   يأتيفيما 
 أسئلةترتيب لعرضها وفقا   متو "، جائحة كورونا على الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات األردنية

 الدراسة.

انعكاسنات جائحنة كوروننا علنى الطلبنة السنوريين عرض النتائ  المتعلقة السؤال األول ومناقشت ا: "ما 
 ؟"ردنيةالدارسين في الجامعات األ 

أفــراد تــم حسـاب المتوسـطات الحســابية واالنحرافـات المعياريــة لتقـديرات لإلجابـة عـن هــذا السـؤال، 
 (.2، حيث كانت كما هي في الجدول )على مجاالت االستبانة العينة

مرتبنة فنراد علنى مجناالت االسنتبانة لتقنديرات أ المعيارينة المتوسطات الحسابية واالنحرافنات(: 2جدول )
 حسب المتوسطات الحسابية تنازليا  

المتوسط  المجاالت الرقم الرتبة
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 االنعكاسات

 كبيرة 0.53 3.56 المجال االقتصادي 3 1



المتوسط  المجاالت الرقم الرتبة
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 االنعكاسات

 كبيرة 0.36 3.50 المجال األكاديمي 2 2

 متوسطة 0.48 3.46 المجال االجتماعي 4 3

 متوسطة 0.44 3.36 المجال النفسي 1 4

 كبيرة 0.32 3.45 ككل االستبانة

 (5ة العظمى من )درج* ال

( 3.56)قــد احتــل المرتبــة األولــى بمتوســط حســابي  "االقتصــاديمجــال ال"( أن 2يبــين الجــدول )
( 3.50)فــــي المرتبــــة الثانيــــة بمتوســــط حســــابي  "االجتمــــاعيمجــــال ال"، وجــــاء (0.53وانحــــراف معيــــاري )
( وانحـراف 3.36)بمتوسط حسـابي " في المرتبة األخيرة النفسيمجال ال(، وجاء "0.3.6)وانحراف معياري 

ـــغ المتوســـط الحســـابي لتقـــديرات (0.44معيـــاري ) ـــد بل ـــة، وق ـــى مجـــاالت االســـتبانة أفـــراد العين ( 3.45) عل
 .متوسطةبدرجة  انعكاساتوهو يقابل  ،(0.32بانحراف معياري )

أن المجــــال االقتصــــادي هــــو األشــــد تــــأثرا ، حيــــث تعطلــــت الحيــــاة  لــــىإذلــــك ا انعــــزو الباحثــــيو 
فقــد االقتصـادية لـيس علــى مسـتوى األردن فحســب، ولكـن علــى مسـتوى العـالم أجمــع بسـبب هــذه الجائحـة، 

لى تعطل المنشآت والحيـاة االقتصـادية، وتـأثر بـذلك الـدخول يات الحظر سواء الجزئي أو الكلي إأدت عمل
 تي تضاعفت من غير وجود مصادر للدخل.والمصروفات األسرية ال

أما بالنسبة للمجال األكـاديمي فقـد تـأثر نتيجـة توجـه الجامعـات الـى الـتعلم عـن ُبعـد، األمـر الـذي 
لـى اربـاك الطلبـة، فهنـاك العديـد مـن المسـاقات الجامعيـة عملية التعليمية التعلمية، وأدى إأحدث خلال  في ال

لــى النقــاش والحــوار والتــدريب العملــي ا  معهــا، وهنــاك مســاقات بحاجــة إثيــر التــي ال ُيجــدي الــتعلم عــن ُبعــد ك
    فيها األمر الذي ال توفره منصات التعلم االلكتروني. 

، ونتــائج دراســة (2018الصــندوق االئتمــاني األوروبــي )وقـد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراسـة 
 (.2020)كوموش و ناصيف 

فــراد العينــة علــى فقــرات نحرافــات المعياريــة لتقــديرات أتــم حســاب المتوســطات الحســابية واال كمــا
 التالي: حيث كانت على النحو مجاالت االستبانة،

 :  النفسيمجال ال المجال األول:

 النفسننيمجننال الفننراد العينننة علننى لمتوسننطات الحسننابية واالنحرافننات المعياريننة لتقننديرات أ(: ا3جنندول )
 مرتبة تنازليا  



المتوسط  الفقرات الرقم
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 االنعكاسات

 كبيرة 1.08 3.93 من تقلبات كبيرة في مزاجي أعاني 6
 كبيرة 1.18 3.88 من سوء في حالتي النفسية بسبب ظروف الجائحة أعاني 10
 كبيرة 1.12 3.76 ينتابني قلق شديد 1
 كبيرة 1.26 3.75 اشعر بالوحدة لبعدي عن زمالئي 28
 كبيرة 1.14 3.67 بالحزن الشديداشعر  4
 كبيرة 1.13 3.64 يسيطر علي الخمول والكسل 9
 متوسطة 1.11 3.28 التي يتواجد فيها الناس األماكنأشعر براحة نفسية عند دخول  7
 متوسطة 1.09 3.27 استطيع التكيف مع ظروف الجائحة المحيطة بي 5
 متوسطة 1.22 3.26 باألمانالشعور  إلىافتقر  3
 متوسطة 1.10 3.14 بالمرض إصابتياشعر بالرعب الشديد من  2
 متوسطة 1.39 3.05 لأللعاب االلكترونية أسيرا   أصبحت 32
عززت جائحة كورونا ثقتي بقدراتي واعتمادي على نفسي في  17

 الدراسة
متوسطة  1.24 2.83

 أشعر باالرتياح العام  تجاه التعليمات الصادرة عن الجهات 38 متوسطة
 الرسمية

 متوسطة 1.31 2.77
 متوسطة 1.07 2.74 أشعر بالخوف عند خروجي من المنزل لقضاء حوائجي 8

 متوسطة 0.48 3.36 المجال ككل

 (5ة العظمى من )درجال* 

 ت" احتلـمـن تقلبـات كبيـرة فـي مزاجـي أعـاني" ( والتـي نصـت علـى6)رقـم  ( أن الفقـرة3الجـدول ) نيبـي
( والتـي كـان 10(، وجـاءت الفقـرة رقـم )1.08( وانحـراف معيـاري )3.93المرتبة األولى بمتوسـط حسـابي )

" بالمرتبـــة الثانيـــة بمتوســـط حســـابي مـــن ســـوء فــي حـــالتي النفســـية بســـبب ظـــروف الجائحــة أعـــاني نصــها "
بــالخوف عنــد أشــعر "( والتــي نصــت علــى 8(، بينمــا احتلــت الفقــرة رقــم )1.18)( وانحــراف معيــاري 3.88)

( وانحــــراف معيــــاري 2.74" المرتبــــة األخيــــرة بمتوســــط حســــابي )خروجــــي مــــن المنــــزل لقضــــاء حــــوائجي
( وانحـــراف 3.46ككـــل ) المجـــالعلـــى هـــذا  أفـــراد العينـــة(، وقـــد بلـــغ المتوســـط الحســـابي لتقـــديرات 1.07)

 .كبيرةبدرجة استخدام (، وهو يقابل تقدير 0.48)معياري 

 

 

 



 

 

 

 

 

 المجال األكاديمي:  المجال الثاني:

 فنراد العيننة علنى المجنال األكناديميلمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارينة لتقنديرات أ(: ا4جدول )
 مرتبة تنازليا  

المتوسط  الفقرات الرقم
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 االنعكاسات

الطريقة  ألنهامقاعد الدراسة في الجامعة  إلىانظر بشوق للعودة  11
 كبيرة 1.08 4.37 للتدريس األفضل

 كبيرة 1.10 4.22 استمرار تفشي وباء كورونا يؤثر سلبا  على سير دراستي 13

في التعليم المتمثل بالتفاعل  أساسيالتعلم عن بعد افقدني ركن  14
 كبيرة 1.30 4.19 والتواصل داخل  المحاضرات

 كبيرة 1.28 4.10 روح المنافسة عندي أضعفتعملية التعلم عن بعد  12

 كبيرة 1.07 4.10 في الجامعة أمارسهاالالمنهجية التي كنت  األنشطةافتقد  29

 كبيرة 1.22 3.53 تشكلت لدي طرق جديدة  للتفكير خالل جائحة كورونا 35

 متوسطة 1.21 2.73 تابعت دروسي من خالل التعلم عن بعد بطريقة  سهلة وميسرة 19

 متوسطة 1.24 2.72 أكبر للدراسة في منحي وقتا   أسهمتالتعلم عن بعد  استراتيجية 16

في رفع تحصيلي  إيجابا  يا الحديثة  جساهمت وسائل التكنولو  18
 متوسطة 1.25 2.66 األكاديمي

رغب باالستمرار حتى بعد أتجربتي في التعلم عن بعد ناجحة و  15
 قليلة 1.33 2.37 انتهاء جائحة كورونا

 كبيرة 0.36 3.50 المجال ككل

 (5ة العظمى من )درجال* 



مقاعـد الدراسـة فـي  إلـىانظـر بشـوق للعـودة " ( والتـي نصـت علـى11)رقم  ( أن الفقرة4الجدول ) نيبي
ــللتــدريس األفضــلالطريقــة  ألنهــاالجامعــة  ( وانحــراف 4.37المرتبــة األولــى بمتوســط حســابي ) ت" قــد احتل
استمرار تفشـي وبـاء كورونـا يـؤثر سـلبا  علـى ( والتي كان نصها "13الفقرة رقم )(، وجاءت 1.08معياري )

(، بينمـا احتلـت الفقـرة رقـم 1.10)( وانحراف معياري 4.22" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )سير دراستي
رغــب باالسـتمرار حتـى بعـد انتهـاء جائحــة أتجربتـي فــي الـتعلم عـن بعـد ناجحـة و "( والتـي نصـت علـى 15)
(، وقـد بلـغ المتوسـط الحسـابي 1.33( وانحـراف معيـاري )2.37" المرتبة األخيـرة بمتوسـط حسـابي )وروناك

(، وهــــو يقابــــل تقــــدير 0.62)( وانحــــراف معيـــاري 3.50ككــــل ) المجــــالعلــــى هـــذا أفــــراد العينــــة لتقـــديرات 
 .كبيرةبدرجة  انعكاسات

 :  االقتصاديمجال ال المجال الثالث:

 االقتصاديمجال الفراد العينة على الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات ألمتوسطات (: ا5جدول )
  مرتبة تنازليا  

المتوسط  الفقرات الرقم
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 االنعكاسات

  اإلضافيةاقتصادية  بسبب المستلزمات  أزمةتواجه عائلتي  23
 كبيرة 1.08 4.19 لجائحة كورونا

 كبيرة 1.26 4.13 على نفسي لإلنفاقابحث عن فرصة عمل  21

 كبيرة 1.18 4.11 انخفض دخل عائلتي خالل جائحة  كورونا 24

 كبيرة 1.16 3.96 عن العمل بسبب جائحة كورونا أسرتي أفرادتعطل بعض  26

دراستي بسبب ظروفي االقتصادية  خالل   لتأجيلسأضطر  22
 متوسطة 1.27 3.45 الجائحة.

جائحة كرونا في تقليل األعباء المالية  على الطلبة  أسهمت 20
 متوسطة 1.43 2.90 التعلم عن بعد استراتيجيةوذويهم من خالل نهج 

الوضع االقتصادي لعائلتي خالل جائحة كورونا مستقر وال  25
 قليلة 1.23 2.22 عليه تأثير

 كبيرة 0.53 3.56 المجال ككل

 (5ة العظمى من )درجال* 

اقتصـــادية  بســـبب  أزمـــةتواجـــه عـــائلتي " ( والتـــي نصـــت علـــى23)رقـــم  ( أن الفقـــرة5الجـــدول ) نيبـــي
( وانحـــراف 4.19المرتبـــة األولـــى بمتوســـط حســـابي ) ت" قـــد احتلـــلجائحـــة كورونـــا  اإلضـــافيةالمســـتلزمات 

 "علـى نفسـي لإلنفاقابحث عن فرصة عمل ( والتي كان نصها "21(، وجاءت الفقرة رقم )1.08معياري )



( والتــي 25(، بينمــا احتلــت الفقــرة رقــم )1.26)( وانحــراف معيــاري 4.13المرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي )
" المرتبــة األخيــرة عليــه تــأثيرالوضــع االقتصــادي لعــائلتي خــالل جائحــة كورونــا مســتقر وال "علــى  نصــت

 أفــراد العينــةت (، وقــد بلــغ المتوســط الحســابي لتقــديرا1.23( وانحــراف معيــاري )2.22بمتوســط حســابي )
 .  كبيرةبدرجة  انعكاسات(، وهو يقابل 0.53)( وانحراف معياري 3.56ككل ) المجالعلى هذا 

 

 المجال االجتماعي:  المجال الرابع:

 فراد العينة على المجال االجتماعيلمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أ(: ا6جدول )
  مرتبة تنازليا  

المتوسط  الفقرات الرقم
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 االنعكاسات

 كبيرة 1.17 3.77 خالل فترة الحجر األصدقاءشعرت بقيمة  36

االلتزام بالنزل وعدم  إلىحرصي على سالمة عائلتي دفعني  39
 كبيرة 1.18 3.75 للضرورة إالالخروج 

 كبيرة 1.21 3.66 أقاربيافتقدت   العالقات االجتماعية المباشرة مع   31

 متوسطة 1.22 3.47 عائلتي متوترة أفرادعالقاتي مع  أصبحت 30

 متوسطة 1.26 3.36 كثرت المشاجرات والنزاعات  في منطقتنا 37

 أفرادبين  واأللفةجائحة كورونا في بث روح المحبة  أسهمت 34
 متوسطة 1.35 3.25 عائلتي

كورونا ولم انقطع  أزمةاستمرت عالقاتي االجتماعية خالل  27
من خالل استخدامي لمواقع التواصل  واألصدقاء األقاربعن 

 االجتماعي
 متوسطة 1.30 3.21

 متوسطة 1.18 3.17 اجتماعية جديدة خالل هذه الجائحة اكتسبت قيما   33

 متوسطة 0.48 3.46 المجال ككل

 (5ة العظمى من )درجال* 

" خـالل فتـرة الحجـر األصـدقاءشـعرت بقيمـة " والتي نصـت علـى( 36)رقم  ( أن الفقرة6الجدول ) نيبي
( 39(، وجــاءت الفقــرة رقــم )1.17( وانحــراف معيــاري )3.77المرتبــة األولــى بمتوســط حســابي ) تقـد احتلــ

ــالنزل وعــدم الخــروج  إلــىحرصــي علــى ســالمة عــائلتي دفعنــي والتــي كــان نصــها "  "للضــرورة إالااللتــزام ب
( والتــي 33(، بينمــا احتلــت الفقــرة رقــم )1.18)( وانحــراف معيــاري 3.75حســابي )المرتبــة الثانيــة بمتوســط 



( 3.17" المرتبـة األخيـرة بمتوسـط حسـابي )اجتماعية جديدة خالل هـذه الجائحـة اكتسبت قيما  "على  نصت
ككـــل  المجـــالعلـــى هـــذا  أفـــراد العينـــة(، وقـــد بلـــغ المتوســـط الحســـابي لتقـــديرات 1.18وانحـــراف معيـــاري )

 بدرجة متوسطة.  انعكاسات(، وهو يقابل 0.48)وانحراف معياري ( 3.46)

 

النتائ  المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشت ا: "هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
(α≤0.05 بين تقديرات أفراد العينة ) نعكاسات جائحة كورونا على الطلبة السوريين الدارسين في ال

والحالة االجتماعية، والفئة العمرية، واإلقليم، ومكان  ،تعزى لمتغيرات الجنس األردنيةالجامعات 
  ؟"السكن، والمستوى الدراسي، والمعدل التراكمي، وصفة الجامعة، وهل تعمل

 فراد العينةلتقديرات أ ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتتم حساب المتوسطلإلجابة عن هذا السؤال، 
على مجاالت أداة  جائحة كورونا على الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات األردنيةنعكاسات ال

 على النحو اآلتي:حيث كانت  الكلية حسب متغيراتها،واألداة الدراسة 

 :الجنس متغير حسب -أ

نعكاسات ال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 7) جدول
 الجنسمتغير  حسب جائحة كورونا على الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات األردنية

 المجاالت

 (125)ن =  أنثى (132)ن =  ذكر

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 416. 3.31 450. 3.40 المجال النفسي

 326. 3.51 382. 3.49 المجال األكاديمي

 538. 3.53 527. 3.60 المجال االقتصادي

 426. 3.42 519. 3.49 المجال االجتماعي

 276. 3.42 351. 3.48 االستبانة  ككل

 :الحالة االجتماعية متغير حسب -ب

نعكاسات ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة (: 8) جدول
 الحالة االجتماعيةمتغير  حسب الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات األردنيةجائحة كورونا على 

 المجاالت
 (26)ن =  غير ذلك (231)ن =  أعزب

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المعياري االنحراف الحسابي المتوسط



 439. 3.10 427. 3.38 المجال النفسي

 277. 3.43 363. 3.51 المجال األكاديمي

 557. 3.51 530. 3.57 المجال االقتصادي

 446. 3.42 481. 3.46 المجال االجتماعي

 292. 3.33 318. 3.46 االستبانة  ككل

 :الفئة العمرية متغير حسب -ج

نعكاسات ال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 9) جدول
 الفئة العمريةمتغير  حسب الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات األردنيةجائحة كورونا على 

 المجاالت

  سنة 20أقل من 

 (109)ن = 

)ن  سنة  24-20من 
 =72) 

  سنة 24أكثر من 

 (76)ن = 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 452. 3.44 528. 3.23 419. 3.33 المجال النفسي

 410. 3.52 264. 3.44 335. 3.49 المجال األكاديمي

 466. 3.76 428. 3.80 538. 3.46 المجال االقتصادي

 459. 3.60 583. 3.45 466. 3.39 المجال االجتماعي

 315. 3.55 351. 3.43 308. 3.41 االستبانة  ككل

 :اإلقليم متغير حسب -د

نعكاسات ال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 10) جدول
 اإلقليممتغير  حسب جائحة كورونا على الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات األردنية

 المجاالت

 (171)ن =  إقليم الشمال
)ن =  إقليم الوسط والجنوب

86) 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 403. 3.36 453. 3.35 المجال النفسي

 331. 3.50 368. 3.50 المجال األكاديمي

 415. 3.58 583. 3.56 المجال االقتصادي

 381. 3.39 515. 3.49 المجال االجتماعي



 272. 3.44 339. 3.45 االستبانة  ككل

 

 

 

 :مكان السكن متغير حسب -ه

نعكاسات ال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 11) جدول
 مكان السكنمتغير  حسب جائحة كورونا على الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات األردنية

 المجاالت

 (44)ن = قرية  (171)ن =  مخيم (42)ن = مدينة 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 436. 3.37 430. 3.37 466. 3.29 المجال النفسي

 304. 3.46 341. 3.50 456. 3.47 المجال األكاديمي

 473. 3.61 547. 3.58 530. 3.46 المجال االقتصادي

 502. 3.48 484. 3.45 423. 3.42 المجال االجتماعي

 276. 3.46 329. 3.45 319. 3.35 االستبانة  ككل

 

 :المستوى الدراسي متغير حسب -و

نعكاسات ال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 12) جدول
 المستوى الدراسيمتغير  حسب جائحة كورونا على الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات األردنية

 المجاالت

 (26)ن =  دراسات عليا (231)ن = بكالوريوس 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 392. 3.21 439. 3.37 المجال النفسي

 432. 3.60 345. 3.49 المجال األكاديمي

 509. 3.71 533. 3.55 المجال االقتصادي

 652. 3.53 453. 3.45 المجال االجتماعي

 384. 3.47 310. 3.45 االستبانة  ككل



 

 

 

 

 :المعدل التراكمي متغير حسب -ز

نعكاسات ال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 13) جدول
 المعدل التراكميمتغير  حسب األردنيةجائحة كورونا على الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات 

 المجاالت

 (73)ن = جيد فأقل  (67)ن = جيد جدا   (117)ن =  ممتاز

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 450. 3.42 470. 3.21 389. 3.25 المجال النفسي

 412. 3.59 370. 3.48 298. 3.46 األكاديميالمجال 

 517. 3.60 516. 3.61 550. 3.51 المجال االقتصادي

 541. 3.48 467. 3.37 435. 3.49 المجال االجتماعي

 346. 3.51 323. 3.38 290. 3.40 االستبانة  ككل

 

 :صفة الجامعة متغير حسب -ح

نعكاسات ال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 14) جدول
 صفة الجامعةمتغير  حسب جائحة كورونا على الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات األردنية

 المجاالت

 (154)ن =  جامعة خاصة (103)ن =  جامعة حكومية

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 414. 3.42 450. 3.25 المجال النفسي

 338. 3.52 381. 3.47 المجال األكاديمي

 415. 3.66 645. 3.42 المجال االقتصادي

 421. 3.50 545. 3.40 المجال االجتماعي



 289. 3.50 341. 3.37 االستبانة  ككل

 

 

 

 

 :هل تعمل متغير حسب -ي

نعكاسات ال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 15) جدول
 هل تعملمتغير  حسب جائحة كورونا على الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات األردنية

 المجاالت

 (217)ن =  ال (40)ن =  نعم

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 413. 3.36 548. 3.35 المجال النفسي

 353. 3.50 374. 3.50 المجال األكاديمي

 544. 3.53 427. 3.74 المجال االقتصادي

 439. 3.46 650. 3.41 المجال االجتماعي

 294. 3.45 429. 3.47 االستبانة  ككل

ـــــين 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7مـــــن الجـــــداول ) يتبـــــين ( وجـــــود فـــــروق ظاهريـــــة ب
ـــة الدراســـة  ـــديرات أفـــراد عين ـــة الســـوريين الالمتوســـطات الحســـابية لتق ـــى الطلب ـــا عل نعكاســـات جائحـــة كورون

حســـب متغيـــرات الدراســـة، ولمعرفـــة مســـتويات الداللـــة اإلحصـــائية لتلـــك الدارســـين فـــي الجامعـــات األردنيـــة 
 ( يبين ذلك.16) رقم الفروق تم استخدام تحليل التباين المتعدد، والجدول

(: نتائ  تحليل التباين المتعدد للفروق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة 16) جدول
متغيرات  حسبنعكاسات جائحة كورونا على الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات األردنية ال 

 الدراسة

 المجاالت التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 ف قيمة
 الداللة

 اإلحصائية

 390. 741. 124. 1 124. المجال النفسي الجنس



هوتلنغ=  قيمة
0.016 

 0.548= ح

المجال 
 األكاديمي

.016 1 .016 .130 .719 

المجال 
 االقتصادي

.131 1 .131 .537 .464 

المجال 
 االجتماعي

.143 1 .143 .652 .420 

 الحالة االجتماعية

= هوتلنغ  قيمة
0.064 

 0.005= ح

 *000. 13.025 2.179 1 2.179 المجال النفسي

المجال 
 األكاديمي

.097 1 .097 .782 .377 

المجال 
 االقتصادي

.201 1 .201 .822 .365 

المجال 
 االجتماعي

.015 1 .015 .067 .796 

  الفئة العمرية

= ولكس قيمة
0.946 

 0.099= ح

 056. 2.910 487. 2 974. المجال النفسي

المجال 
 األكاديمي

.266 2 .133 1.073 .344 

المجال 
 االقتصادي

.477 2 .239 .978 .377 

المجال 
 االجتماعي

.178 2 .089 .408 .665 

 اإلقليم

هوتلنغ=  قيمة
0.031 

 0.504= ح

 318. 1.000 167. 1 167. المجال النفسي

المجال 
 األكاديمي

.002 1 .002 .016 .899 

المجال 
 االقتصادي

.004 1 .004 .017 .895 

المجال 
 االجتماعي

.515 1 .515 2.357 .126 

 545. 609. 102. 2 204. المجال النفسي مكان السكن



= ولكس قيمة
0.989 

 0.001= ح

المجال 
 األكاديمي

.024 2 .012 .098 .907 

المجال 
 االقتصادي

5.783 2 2.891 11.850 .000* 

المجال 
 االجتماعي

.958 2 .479 2.191 .114 

  المستوى الدراسي

هوتلنغ=  قيمة
0.047 

 0.026= ح

 069. 3.325 556. 1 556. المجال النفسي

المجال 
 األكاديمي

.450 1 .450 3.630 .058 

المجال 
 االقتصادي

.233 1 .233 .953 .330 

المجال 
 االجتماعي

.094 1 .094 .431 .512 

  المعدل التراكمي

= ولكس قيمة
0.903 

 0.002= ح

 *019. 4.054 678. 2 1.357 المجال النفسي

المجال 
 األكاديمي

1.392 2 .696 5.613 .004* 

المجال 
 االقتصادي

.907 2 .454 1.859 .158 

المجال 
 االجتماعي

1.091 2 .546 2.497 .084 

 صفة الجامعة

هوتلنغ=  قيمة
0.072 

 0.002= ح

 *001. 10.384 1.737 1 1.737 المجال النفسي

المجال 
 األكاديمي

 

 

.323 1 .323 2.608 .108 

 

 

 

 

 

 

 المجال 

 االقتصادي

 

 

 االقتصادي

3.025 1 3.025 12.397 .001* 



 
 ذات ( داللة إحصائية عند مستوى الداللةα≤0.05). 
 (:16) قمالجدول ر  يبين

جميـــع فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـط تقـــديرات أفـــراد عينـــة الدراســـة عنـــد  وجـــودعـــدم  -1
تعــزى انعكاسـات جائحـة كورونـا علـى الطلبـة السـوريين الدارسـين فـي الجامعـات األردنيـة  مجـاالت

 لمتغير الجنس.

 أن الجميع قد تأثر بهذه الجائحة سواء الذكور أم االناث.ويمكن عزو هذه النتيجة إلى 
جميـــع فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـط تقـــديرات أفـــراد عينـــة الدراســـة عنـــد  وجـــودعـــدم  -2

انعكاسـات جائحـة كورونـا علـى الطلبـة السـوريين الدارسـين فـي الجامعـات األردنيـة تعــزى  مجـاالت
   .)أعزب( وذلك لصالح تقديرات المجال النفسي،باستثناء  ،االجتماعيةالحالة لمتغير 

الطلبة ذوي الحالة االجتماعيـة )أعـزب(، ونتيجـة كانـت آثارهـا النفسـية أشـد  أن وقد ُيعزى ذلك إلى
 لغيات العالقات األسرية واالجتماعية. 

المجال 
 االجتماعي

.731 1 .731 3.344 .069 

 هل تعمل

= هوتلنغ قيمة
0.066 

 0.004= ح

 073. 3.251 544. 1 544. المجال النفسي

المجال 
 األكاديمي

.007 1 .007 .057 .811 

المجال 
 االقتصادي

1.376 1 1.376 5.639 .018* 

المجال 
 االجتماعي

.423 1 .423 1.937 .165 

 الخطأ

  167. 244 40.826 المجال النفسي

المجال 
 األكاديمي

30.264 244 .124 

المجال 
 االقتصادي

59.532 244 .244 

المجال 
 االجتماعي

53.326 244 .219 



جميـــع فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـط تقـــديرات أفـــراد عينـــة الدراســـة عنـــد  وجـــودعـــدم  -3
انعكاسـات جائحـة كورونـا علـى الطلبـة السـوريين الدارسـين فـي الجامعـات األردنيـة تعــزى  مجـاالت
 .الفئة العمريةلمتغير 

غض أن انعكاسات جائحة كورونا طالت جميع فئات المجتمع بويمكن أن يرجع السبب في ذلك إلى 
 النظر عن فئاتهم العمرية.

جميـــع فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـط تقـــديرات أفـــراد عينـــة الدراســـة عنـــد  وجـــودعـــدم  -4
انعكاسـات جائحـة كورونـا علـى الطلبـة السـوريين الدارسـين فـي الجامعـات األردنيـة تعــزى  مجـاالت
 .اإلقليملمتغير 

جميع أقاليم المملكة دون استثناء،  أن أيام الحظر واالغالقات كانت تشملويمكن تفسير ذلك 
وجود  عدموكانت االجراءات الحكومية من تعطيل القطاعات االقتصادية تشمل جميع أنحاء 

انعكاسات  مجاالتجميع فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند 
المجال ، باستثناء جائحة كورونا على الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات األردنية

استخدام اختبار شافيه  تمولتحديد مصادر تلك الفروق . السكن مكانتعزى لمتغير  االقتصادي
(Scheffe'كما هو موضح في جدول ) (.17) رقم 

المجال أفراد العينة على  قديراتت بين( للفروق 'Scheffeشافيه ) باراخت نتائ (: 17) جدول
 مكان السكنمتغير  حسب االقتصادي

 مكان السكن مدينة مخيم قرية
 المتوسط 3.46 3.58 3.61

 الحسابي

 
 مدينة 3.46  *0.12 *0.15

 مخيم 3.58   0.03

 قرية 3.61   

 
 ذات ( داللة إحصائية عند مستوى الداللةα≤0.05). 

 مكـــان الســـكن يذو  تقـــديراتذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـط  ا  هنـــاك فروقـــ أن( 17الجـــدول ) يبـــين   
مكـان تعزى لمتغيـر  ة،( من جهة ثانيمخيم، وقرية) مكان السكن ذوي قديراتومتوسط ت جهة،( من مدينة)

 .(مخيم، وقرية) مكان السكن ذوي تقديراتوذلك لصالح  ،السكن

السكن في القرية أو المخيم تكون عادة تكاليف المعيشة إلى طبيعة ويمكن تفسير ذلك 
 االقتصادية فيهما أقل من تكاليف المعيشة في المدن.

جميـــع فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـط تقـــديرات أفـــراد عينـــة الدراســـة عنـــد  وجـــودعـــدم  -5
تعــزى  انعكاسـات جائحـة كورونـا علـى الطلبـة السـوريين الدارسـين فـي الجامعـات األردنيـة مجـاالت
 .المستوى الدراسيلمتغير 



 مجـــالي وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـط تقـــديرات أفـــراد عينـــة الدراســـة عنـــد  عـــدم -6
انعكاســات جائحــة كورونــا علــى الطلبــة مــن مجــاالت  والمجــال االجتمــاعي( )المجــال االقتصــادي،

إحصــائية بــين متوســط وجــود فــروق ذات داللــة وعــدم ، الســوريين الدارســين فــي الجامعــات األردنيــة
تعـــزى لمتغيـــر  النفســـي، والمجـــال األكـــاديمي(المجـــال ) مجـــاليتقـــديرات أفـــراد عينـــة الدراســـة عنـــد 

( كمــا هــو 'Scheffeاســتخدام اختبــار شــافيه ) تــمولتحديــد مصــادر تلــك الفــروق . المعــدل التراكمــي
 (.18) رقم موضح في جدول

 

المجال النفسي أفراد العينة على  قديراتت بين( للفروق 'Scheffeشافيه ) باراخت نتائ (: 18) جدول
 المعدل التراكميمتغير  حسبوالمجال األكاديمي 

 المجال المعدل التراكمي ممتاز جيد جدا   جيد فأقل
 المتوسط 3.25 3.21 3.42

 الحسابي

 
 ممتاز 3.25  0.04 *0.17

 جيد جدا   3.21   *0.21 المجال النفسي
 جيد فأقل 3.42   

 المتوسط 3.46 3.48 3.59
 الحسابي

المعدل 
 التراكمي

 المجال
 ممتاز 3.46  0.02 *0.13

 جيد جدا   3.48   *0.11 المجال األكاديمي
 جيد فأقل 3.59   

 ذات ( داللة إحصائية عند مستوى الداللةα≤0.05). 
 المعـدل التراكمـي يذو  تقـديراتذات داللة إحصائية بـين متوسـط  ا  هناك فروق أن( 18الجدول ) يبين      

تعـزى  ة،( مـن جهـة ثانيـممتـاز، وجيـد جـدا  ) المعـدل التراكمـي ذوي قديراتومتوسط ت جهة،( من جيد فأقل)
 (.جيد فأقل) المعدل التراكمي يذو  تقديراتوذلك لصالح  المعدل التراكمي،لمتغير 

جميـــع الدراســـة عنـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـط تقـــديرات أفـــراد عينـــة  وجـــودعـــدم  -7
انعكاسـات جائحـة كورونـا علـى الطلبـة السـوريين الدارسـين فـي الجامعـات األردنيـة تعــزى  مجـاالت
 وذلـــك لصـــالح تقـــديراتوالمجـــال االقتصـــادي،  باســـتثناء المجـــال النفســـي، ،صـــفة الجامعـــةلمتغيــر 

 .)جامعة خاصة( ذوي نوع الجامعة

الخاصة تتطلب أقساطا  دراسية أعلى من الجامعات أن الجامعات ويمكن عزو هذه النتيجة إلى 
 الحكومية.

 ولم يعثر الباحثان على أية دراسة تناولت هذا المتغير



ـــع فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـط تقـــديرات أفـــراد عينـــة الدراســـة عنـــد  وجـــودعـــدم   -8 جمي
ألردنيـة تعــزى انعكاسـات جائحـة كورونـا علـى الطلبـة السـوريين الدارسـين فـي الجامعـات ا مجـاالت
 .)نعم أعمل( وذلك لصالح تقديرات باستثناء المجال االقتصادي، ،عملاللمتغير 

أن الفئة التي كانت تعمل، كانت ُتغطي جزءُا من تلك ويمكن أن يرجع السبب في ذلك إلى 
االيرادات من خالل النفقات من خالل كسبها من العمل، وعند قدوم الجائحة انقطعت تلك 

 العمل.
 .(2018الصندوق االئتماني األوروبي )وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

 مجـــاالتللفـــروق بـــين تقـــديرات أفـــراد العينـــة علـــى  ســـاعيالتُ كمـــا تـــم إجـــراء اختبـــار تحليـــل التبـــاين 
ككــل حســب متغيــرات  انعكاســات جائحــة كورونــا علــى الطلبــة الســوريين الدارســين فــي الجامعــات األردنيــة

 (.19الدراسة، حيث كانت النتائج كما هي موضحة في الجدول )

انعكاسات  الُتساعي للفروق بين تقديرات أفراد العينة على مجاالت(: اختبار تحليل التباين 19) جدول
 ككل حسب متغيرات الدراسة جائحة كورونا على الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات األردنية

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات غيراتالمت

 725. 124. 011. 1 011. الجنس

 *019. 5.614 511. 1 511. الحالة االجتماعية

 531. 635. 058. 2 116. الفئة العمرية

 331. 948. 086. 1 086. اإلقليم

 *035. 3.392 309. 2 618. مكان السكن

 859. 032. 003. 1 003. المستوى الدراسي

 *009. 4.825 439. 2 879. المعدل التراكمي

 *000. 13.445 1.224 1 1.224 صفة الجامعة

 583. 303. 028. 1 028. هل تعمل

  091. 244 22.220 الخطأ

  256 3085.072 الكلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذات ( داللة إحصائية عند مستوى الداللةα≤0.05). 
 :(19الجدول )يبين 

جميـــع فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـط تقـــديرات أفـــراد عينـــة الدراســـة عنـــد  وجـــودعـــدم  -1
انعكاسـات جائحـة كورونـا علـى الطلبـة السـوريين الدارسـين فـي الجامعـات األردنيـة تعــزى  مجـاالت
 عمل.ال، الفئة العمرية، واإلقليم، والمستوى الدراسي، و الجنس اتلمتغير 



 جميــع مجــاالتفــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســط تقــديرات أفــراد عينــة الدراســة عنــد  وجــود -2
تعـــزى  ككـــل انعكاســـات جائحـــة كورونـــا علـــى الطلبـــة الســـوريين الدارســـين فـــي الجامعـــات األردنيـــة

 .)أعزب( وذلك لصالح تقديرات ،الحالة االجتماعيةلمتغير 
 جميــع مجــاالتأفــراد عينــة الدراســة عنــد  وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســط تقــديرات -3

تعــزى ، ككــل انعكاســات جائحــة كورونــا علــى الطلبــة الســوريين الدارســين فــي الجامعــات األردنيــة
( كمــا 'Scheffeاســتخدام اختبــار شــافيه ) تــمولتحديــد مصــادر تلــك الفــروق الســكن.  مكــانلمتغيـر 

 (.20) رقم هو موضح في جدول

 جميع مجاالتأفراد العينة على  قديراتت بين( للفروق 'Scheffeشافيه ) باراخت نتائ (: 20) جدول
متغير  حسبككل  انعكاسات جائحة كورونا على الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات األردنية

 مكان السكن

 مكان السكن مدينة مخيم قرية
 المتوسط 3.35 3.45 3.46

 الحسابي

 
 مدينة 3.35  *0.10 *0.11

 مخيم 3.45   0.01

 قرية 3.46   

 ذات ( داللة إحصائية عند مستوى الداللةα≤0.05). 
 مكــان الســكن يذو  تقــديراتذات داللــة إحصــائية بــين متوســط  ا  هنــاك فروقــ أن( 20الجــدول ) يبــين   

مكـان تعزى لمتغيـر  ة،( من جهة ثانيمخيم، وقرية) مكان السكن ذوي قديراتومتوسط ت جهة،( من مدينة)
 (.مخيم، وقرية) مكان السكن ذوي تقديراتوذلك لصالح  السكن،

مجــاالت جميــع وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســط تقــديرات أفــراد عينــة الدراســة عنــد  -4
تعــزى ، ككــل انعكاســات جائحــة كورونــا علــى الطلبــة الســوريين الدارســين فــي الجامعــات األردنيــة

( 'Scheffeاســتخدام اختبــار شــافيه ) تــمولتحديــد مصــادر تلــك الفــروق المعــدل التراكمــي. لمتغيــر 
 (.21) رقم كما هو موضح في جدول

جميع مجاالت عند أفراد العينة  قديراتت بين( للفروق 'Scheffeشافيه ) باراخت نتائ (: 21) جدول
متغير  حسبككل  انعكاسات جائحة كورونا على الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات األردنية

 المعدل التراكمي

 المعدل التراكمي ممتاز جيد جدا   جيد فأقل
 المتوسط 3.40 3.38 3.51

 الحسابي

 
 ممتاز 3.40  0.02 *0.11
 جيد جدا   3.38   *0.13

 جيد فأقل 3.51   



 
 ذات ( داللة إحصائية عند مستوى الداللةα≤0.05). 
 المعـدل التراكمـي يذو  تقـديراتذات داللة إحصائية بـين متوسـط  ا  هناك فروق أن( 18الجدول ) يبين      

تعـزى  ة،( مـن جهـة ثانيـممتـاز، وجيـد جـدا  ) المعـدل التراكمـي ذوي قديراتومتوسط ت جهة،( من جيد فأقل)
 (.جيد فأقل) المعدل التراكمي يذو  تقديراتوذلك لصالح  المعدل التراكمي،لمتغير 

 جميــع مجــاالتمتوســط تقــديرات أفــراد عينــة الدراســة عنــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين  وجــود -5
تعـــزى  ككـــل انعكاســـات جائحـــة كورونـــا علـــى الطلبـــة الســـوريين الدارســـين فـــي الجامعـــات األردنيـــة

 .)جامعة خاصة( ذوي نوع الجامعة وذلك لصالح تقديرات ،صفة الجامعةلمتغير 
 

 :ةنننننخاتم

والثانيـــة علـــى الطلبـــة  األولـــىهـــا يجائحـــة كورونـــا بموجت أثـــرلواقـــع  ةفقـــد اســـتهدفت الدراســـة قـــراء
الجانبيـة التـي انعكسـت علـيهم وعلـى هـذا  األثـاروالتـي انبثـق عنهـا عـدد مـن  األردنيـةالالجئين بالجامعـات 

 لقد انجلت الدراسة عن عدد من التوصيات والنتائج:

  رسين في الجامعات األردنية ونفسية لمساعدة الطلبة الالجئين السوريين الدا إرشاديةتنفيذ برامج
 في تخطي اآلثار النفسية للجائحة.  

  تنفيذ برامج دعم اقتصادية لمساعدة الطلبة الالجئين السوريين الدارسين في الجامعات األردنية
 في التغلب على المشكالت المالية التي نتجت عن هذه الجائحة.  

 جنسيات أخرى ومقارنتها  كورونا على طلبةانعكاسات جائحة  حول دراساتإجراء مزيدا  من ال
  .مع نتائج هذه الدراسة
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Abstract  
This study aims to reveal the most important challenges and difficulties that 
refugee students faced in Jordanian universities (e.g., Yarmouk University, AL 
Al-Bayt, and the private Zarqa University) due to the COVID-19 pandemic 
through measuring a different of indicators that are related, in addition, to 
identify some of the independent variables on e-educational challenges. In the 
study, the analytical description approach was used. The data collection tool is 
a questionnaire, which was distributed to a random sample of students 
electronically. Results show that the necessity to implement educational and 
psychological counseling programs and economic support programs to 
support the eLearning costs. The study confirmed that refugees are the most 
affected students with the pandemic compared to the host community. 

 
Key words: E-learning challenges, Syrian refugees, COVID-19 
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