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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر
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 أثر جائحة كورونا على النشاط البحثي والعلمي في العلوم الشرعية واللغوية
 

 1عبدالرحمن حسان عثمان الراوي . د
 جامعة األنبار كلية التربية القائم-علوم انسانية

abdalrahman.alrawi@uoanbar.edu.iq 
 3خميس وادي خضر الراوي  رعام .د,  2مجيد عبيد خلف السلماني دعب .د

eq.amer.khamees@uoanbar.edu.iq3 , Abed.obsic@uoanbar.edu.iq2 

 الملخص 
على قطاعات كثيرة في    أثرة صحية بصورة مفاجئة مما  حتعرضت البشرية الى جائ

عدد من نواحي الحياة منها الصحية واالقتصادية والنفسية والعلمية مما دفعنا الى اختيار البحث 

وقد كانت   -واللغوية  أثر جائحة كورونا على النشاط البحثي والعلمي في العلوم الشرعية    -في

 والطلبةألن األساتذة    الشريحة المستهدفة من البحث هو عدد من أساتذة وطلبة كلية التربية القائم

 . تمثل شريحة مهمة في المجتمع العراقي

النتائج   التدريسين وعوائلهم    أوال:  -أهمها:وقد توصل البحث على عدد من  ان نسبة كبيرة من 

 اإللكترونية، اصيبوا بفايروس كورونا وان اغلبهم لم يواجه مشكلة في الحصول على الكتب 

ان نشر البحوث اثناء الجائحة قد ازداد ويمكن ان نعزو ذلك وفرة الوقت للتدريسي بسبب  ثانيا:

االغالق   ثالثا:،  الدوام  توقف بسبب  التواصل  في  مشكلة  واجهوا  والطلبة  األساتذة  بعض  ان 

واضحة على االساتذة والطلبة وهذا    نفسيا بصورةان الجائحة قد اثرت    رابعا:  الصحي، والحجر  

 انخفاض فيالحظوا    اغلب التدريسينخامسا:  ،  البشريةمتوقع بسبب شدة الجائحة التي اصابت  

 .مستوى بحوث التخرج

Abstract 

Humanity was suddenly exposed to a health pandemic, which 

affected many sectors of life, including health, economic, psychological 

and scientific, which prompted us to choose the research entitled “The 

impact of the Corona pandemic on research and scientific activity in 

legitimate and linguistic sciences” 

This research is targeted some of the lecturers and the students of the 

college of education \ Al-Qaim because the lecturers and the students 

represent important important section of the Iraqi society. The research 

has concluded the following:  

A large percentage of the lecturers and their families have been infected 

with the Corona virus, and most of them did not face any problem in 

mailto:abdalrahman.alrawi@uoanbar.edu.iq
mailto:eq.amer.khamees@uoanbar.edu.iq
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obtaining e-books. The publication of the articles during pandemic has 

increased and this attributes to the time during quarantine. Some of 

lecturers, researchers and the students had lack of meeting during closing 

down and quarantine.  

The pandemic has psychologically affected lecturers and students and 

this is expected due to the pandemic that afflicted humanity. The 

lecturers have noticed that the pandemic has negatively affected the 

scientific graduation level.  

 
 المقدمة 
فقد    :وبعد  ليه وسلمصلى للا ع  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسول للا  

العالم   كورونا  وباء  الفاجتاح  بين  كثيرة  وفيات  الى  و ادى  االقتصاد  بشر  المدن  توقف  واغلقت 
 .ت المشافي وما زال العالم يعاني من الوباءوامتأل

 
 مشكلة البحث  

أ  الشرعية  لم  الدراسات  على  كورونا  وباء  تأثير  ترصد  دراسة  على  لذلك  واللغوية  قف 
ى االقسام الشرعية واللغوية فقمت  الوباء على النشاط العلمي والبحثي عل   رصد تأثيرحاولت ان أ

و  القران  علوم  لقسمي  استبيان  لألقسام  بوضع  كأنموذج   القائم  التربية  كلية  في  العربية  اللغة 
 ما المتناظرة له 

الوباء على    مرحلة الرابعة لمحاولة رصد تأثيروقد وجهنا العديد من االسئلة لألساتذة ولل
 .النشاط العلمي والبحثي
 :االجابة عما ياتياالسئلة وقد حاولت من خالل 

 . اإلصابة بفايروس كورونا بين التدريسيين وعوائلهم*
 وما سبقه بعامين  2020نشر البحوث في عام *
 ن في الحصول على الكتب االلكترونية والورقية  يالصعوبات التي واجهت التدريسي*
 بسبب الجائحة   مواجهة تأثير نفسي*
 ن في التواصل مع الطلبة يالصعوبات التي واجهت التدريسي*
 انخفاض كبير في مستوى بحوث التخرجمالحظة *
 .اإلصابة بين الطلبة وعوائلهم*
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 في التواصل مع المشرف من اجل بحث التخرج   الطلبةها التي واجهت الصعوبا*
 الطلبة الذين تأثروا نفسيا بسبب الجائحة  *
 . والورقيةالطلبة الذين واجهوا صعوبة في الحصول على الكتب االلكترونية *
 البحثي  النشاط العلمي و الكترونيا في تطوير الطلبة الذين انتفعوا قليال تقنيا و *

 
 نبذة عن تاريخ االوبئة في االمة االسالمية  

  طاعون عمواس   شر  ت لهجري االول فقد اناالمة االسالمية منذ القرن االوبئة  ااجتاحت  
 (2) وقد مات فيه خمسة وعشرون ألفا  كان بالشام،  و في زمن عمر بن الخطاب رضي للا عنه  (1)

ثم طاعون في    (3)ُعَبْيَدة ومعاذ َوأنس رضي للا عنهمعشَرة وَماَت ِفيِه َأُبو  وكان في سنة َثَماِن  
مات    ثة أيام في كّل يوم سبعون ألفا ،مات في ثالوقد  زمن ابن الزبير في شّوال سنة تسع وستين  

لعبد  ومات  ابنا ،  وسبعون  وقيل: ثالثة  ابنا ،  وثمانون  ثالثة  عنه  للا  رضي  مالك  بن  ألنس  فيه 
ابن أربعون  بكرة  أبي  في شّوال سنة سبع وثمانين،  ،(4)  ا  الرحمن بن  الفتيات  وسمي   ثم طاعون 

وفي سنة ست وتسعين كان ،(5)  طاعون الفتيات، ألنه بدأ في العذارى بالبصرة، وواسط، والشام

 
شهاب الدين   ، ( 157/ 4وهي كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس،معجم البلدان ) -(  1)   

الطبعة:  دار صادر، بيروت  هـ(،626: تأبو عبد للا ياقوت بن عبد للا الرومي الحموي )
 7م،عدد األجزاء:   1995الثانية، 

  هـ(، 676: تأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ) (،153األذكار )ص:   -(  2)   
طبعة  ،بيروت -ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيعتحقيق: عبد القادر األرنؤوط رحمه للا، دا

 م.  1994 -هـ  1414جديدة منقحة، 
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي   ، (70المدهش )ص:  -(  3)   

الطبعة: الثانية،   ،بيروت -لعلمية ر الكتب اق: الدكتور مروان قباني، دايحقتهـ(،597ت: ،)
عبد العزيز بن   ،(509/ 1، موارد الظمآن لدروس الزمان )1م،عدد األجزاء: 1985  -هـ 1405

  6هـ،عدد األجزاء:  1424هـ(،الطبعة: الثالثون، 1422: تمحمد بن عبد المحسن السلمان ) 
 أجزاء

 ( 153األذكار للنووي ت األرنؤوط )ص:  -(  4)   
 ( 510/  1(،موارد الظمآن لدروس الزمان ) 153األذكار للنووي ت األرنؤوط )ص:  -(  5)   
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 ،(6)  طاعون الجارُف َهلَك في ثالثة أياٍم َسْبُعوَن أْلف ا وكاَن يموُت أهُل الداِر َفُيَطيَُّن الباُب عليهم
سكة   في  ُيحصى  وكان  رمضان،  في  واشتّد  رجب،  في  ومائة  وثالثين  إحدى  سنة  طاعون  ثم 

 .(7)الِمربد في كل يوم ألف جنازة
وفي سنة إحدى وثالثين ومائة ماَت أول يوم في الطاعون َسْبُعوَن أْلف ا في الثاني َنيٌِّف 

مائة أصاَب أهل البصرِة َحرٌّ  وفي سنة أربع وأربعين وثالث  عون ألف ا وفي الثالث خمد الناس،وسب
واستمرت االوبئة تضرب العالم حتى في العصر الحديث   (8) يتساقطون َمْوَتى في الطُّرَقاتِ فكانوا  

  ب اصيب فيها ما يقار   وكان من اشهر االوبئة في القرن العشرين وباء االنفالونزه االسبانية التي
 .(9)  مليون من خمسين الى مئة مات فيها وقد  ائة مليون خمسم

 : فيروس كورونا المستجد
من   عائلة  في  جديدة  مرضية  ساللة  هو  الجديد  كورونا  تسمى  فيروس  الفيروسات 

كورونا" الستينياتفيروسات  أواخر  في  اكتشافها  تم  عن    ،،  التنفسي مسؤولة  الجهاز  أمراض 
حيوانية    وهي (  باإلضافة إلى مجموعة من األعراض الموثقة األخرى )العلوي الخفيفة إلى الشديدة  

من المحتمل أن يكون الفيروس قد ، و (10)، مما يعني أنها تنتقل من الحيوانات إلى البشرالمصدر
المتنوعة   كورونا  فيروسات  اكتشاف  وتم   ، الخفافيش  من  السارس نشأ  بفيروس  المرتبطة  وراثي ا 

 .(11)ي الخفافيش في جميع أنحاء العالموفيروس كورونا ف
فهو يحتوي على أشواك  :  يأتي االسم من الطريقة التي يبدو بها الفيروس تحت المجهر

التاج   التاج  "  الهالة"أو    -تشبه  التي تعني  الالتينية  الكلمة  لالستيالء على  على سطحه ،    -، 
، من    اتضح  سالالت مختلفة من فيروسات كورونا،يعاني البشر من سبع    كل أفضل،خاليانا بش

ا أنك قد أصبت بأحدهم بالفعل   . نزالت البرد -المحتمل جد 

 
 ( 510/ 1موارد الظمآن لدروس الزمان ) -(  6)   
 ( 153األذكار للنووي ت األرنؤوط )ص:  -(  7)   
 ويكيبيديا   -(  8)   
 ( 153األذكار للنووي ت األرنؤوط )ص:  -(  9)   

10- https://www.healthcentral.com/condition/coronavirus  
11- Adachi S, et al. Front Immunol. 2020. PMID: 32373134   
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بمعنى أنه ينتشر في جميع )الذي أصبح اآلن وباء     -هذا النوع األخير من الفايروس  
العالم الجهاز    -(  أنحاء  متالزمة  اسم  عليه  الحُيطلق  كورونا  التنفسي  فيروس  -سارس)  2ادة 

تم اكتشافه في  .  (( COVID-19))هو    SARS-CoV-2المرض الذي يسببه فيروس    ،(2كوفد
يسمي معظمنا هذا الفيروس الجديد   ية في مقاطعة هوبي،الصينفي مدينة ووهان   2019ديسمبر 
الناحية"  فيروس كورونا"بالعامية   دقيق من  فرد من   ، وهذا  لكن    الفنية ألنه  العائلة،  السم  اتلك 

 .(12) ((COVID-19)) الصحيح لتسجيل الفيروس هو 

العالمية   الصحة  منظمة  بــ  (  WHO) تعرف  المصابة  على    (( COVID-19))الحالة 
والسعال    أنه الحمى  هي  شيوع ا  األكثر  األعراض  حيث   ، حاد  تنفسي  بمرض  مصاب  شخص 

، غالب ا ما (14)(  CDC)وفق ا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها  و   (13) الجاف واإلرهاق
ه تدريجي اتكون  وتبدأ  خفيفة  األعراض  إلى  ذه  يومين  بعد  مرة  ألول  وتظهر  من   14،  يوم ا 

اب بـ  كما سترى من النسب المئوية أدناه ال يعاني كل شخص مصمع ذلك  تعرض للفيروس، و ال
((COVID-19))  وم األعراض،  من  أي  حتى  أو  األعراض  هذه  فهمه من  يجب  حول    ما 
((19-COVID))  :ومدته شدته  تعاني  تعتمد  كنت  إذا  ما  أو  على   من،  محددة  أعراض  أي 

هذا هو السبب في أنه من الصعب   مع المرض،  اإلطالق ، على كيفية تعامل جهازك المناعي
ا على األطباء تقديم تفاصيل حول المدة التي ستستمر ف   يها القشعريرة أو مدى سوء السعال جد 

 . ، يحب فيروس كورونا أن يصبح شخصي ا بجنون 
الوبعد دراسة   الصحة  الرائد عن  تقرير منظمة  لـ  حالة مؤكدة مخت  55924عالمية  بري ا 

((19-COVID))  األعراض األكثر شيوع ا لـ ية فالصينفي ووهان((19-COVID)) ( 15) هي. 
 

 
12 -CNN Health 
13 -World Health Organization (WHO) 
14 --ncov/symptoms-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

testing/symptoms.html 
15-  https://www.healthcentral.com/condition/coronavirus 
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انتشار ا  :الحمى   األعراض  أكثر  هو  حيهذا  حوالي  ،  عند  يحدث  األشخاص88ث  من  تبلغ   ٪ 
ال الجسم  حرارة  حوالي  درجة  نطاق    فهرنهايت،درجة    98.6طبيعية  في  الحمى  -101تعتبر 

 .فهرنهايت104
بأنها سعال   ، والتي ُوصفتن الناس في ووهان من هذه األعراض٪ م67عانى حوالي    :السعال

ير غ"قد يكون جاف ا ويطلق عليه  .  قد يكون سعالك مختلف ا  جاف يحدث بشكل متقطع، ومع ذلك
   .السعال  مما ينتج عنه مخاط عند، أي ال يحتوي على مخاط، أو قد يكون أكثر رطوبة " منتج

ستحدد استجابة جهازك   ٪ من الحاالت18عن هذا في حوالي  تم اإلبالغ    :ضيق في التنفس  
الخط وعوامل  لذلكالمناعي  ا،  أيض  لهذا  األساسي  خطك  الصحية  من ل  ر  تعاني  أنك  نفترض 

فلن  ، ولكن إذا كنت رياضي ا،  ضيق في التنفس خالل اليوم بالفعلديك  ، فقد يكون لانتفاخ الرئة
إذا كنت تواجه  تشعر بالضيق حتى تركض لمسافة، كالهما نموذجي، و  ما هو ليس نموذجي؟ 

القيام   أثناء  التنفس  في  مشكلةصعوبة  عادة  تسبب  ال  يومية  بـ ف  بأنشطة  مرتبط ا  يكون  قد 
((COVID-19)) . 

قد يشعر الشخص المصاب بالتعب بالجفاف ف  شعور بالتعب ونقص عام في الطاقة، هو :التعب 
 . (16) أو الضعف أو الخمول

٪ من الحاالت ، هذا المزيج من اللعاب والمخاط يسعل من الجهاز  33يحدث في   :إنتاج البلغم  
 .التنفسي

المعتاد  :التهاب الحلق   النوع الذي قد  هذا هو ألم الحلق  تعاني منه عند اإلصابة بنزلة ، مثل 
 . يعانون من التهاب الحلقوقد  ((COVID-19))٪ من المصابين بـ 14حوالي  برد، ويصيب

العضالت والمفاصل   المفاصل في    :آالم  الحاالت،14,8تحدث آالم  يمكن أن تختلف و   ٪ من 
 . المناطق التي تشعر فيها باأللم من شخص إلى آخر

 
16- -early-https://www.medicalnewstoday.com/articles/coronavirus

symptoms#other-symptoms 
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الذي تعاني منه    :الصداع   الصداع األساسي  و وه  -بشدة    كرأسك يؤلمك ويؤذي  -تشعر بأن 
صداع توتر من كل   ، لذا فأنت تعلم أنه ليس مجرداألخرى   ((COVID-19))مرتبط بعالمات  

 . من الحاالت تشمل الصداع كأعراض ٪13 األخبار السيئة
  (( COVID-19))ألنفلونزا يحدث مع  وف الذي تحصل عليه مع اهذا الشعور المأل  :القشعريرة

ا، في حوالي   حيان يتضمن اهتزاز الجسم بالكامل وقد ، وفي بعض األ٪ من األشخاص11أيض 
 .يحصل عليها األشخاص المختلفون لفترات مختلفة

إن فقدان الرائحة الذي يمكن   :ثون أوروبيون درسوا تجارب المرضى قال باح  :فقدان حاسة الشم
شخص مصاب بنزلة برد أو    أن يصاحب فيروس كورونا فريد ومختلف عن ذلك الذي يعاني منه

 .(17) إنفلونزا
 

 استبيان حول تاثير كورونا على النشاط البحثي في االقسام الشرعية واللغوية : 
لعربية  القران واللغة اعلوم  يقسمرح العديد من االسئلة على اساتذة لتوضيح تأثير كورونا تم ط 

 . كال القسمين وطلبة المرحلة الرابعة ل
ما يلي نتائج استبيان حول اثر جائحة كورونا على النشاط العلمي في العلوم  فيو 

 . قسم علوم القران– الشرعية

 

 
17 -53810610-https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/news/amp/health 

  

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/news/amp/health-53810610-
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 :  تضح تاجابات تدريسيي قسم علوم القرآن  النظر في ننتائجومن خالل 
 ٪ 33ان اإلصابة بين التدريسيين هي   •
 ٪ 55ان اإلصابة بين عوائل التدريسيين هي  •
على ان االصابة المجتمعية اكثر مما هو   ايعطي مؤشر   نسبة كبيرة وهذا   االصابة  تعتبر  ونسبة

  رسميا مسجل
 % (   77،7) هي  2018نسبة الذين لم ينشروا بحوثا في عام  •
هي نفس النسبة وهي     2020وفي    2019نسبة الذين لم ينشروا بحوثا في عام  اما    •

(4،44٪ ) 
 ( ٪3، 33)   هي    2018في   اواحد  انسبة الذين نشروا بحث •
 ( ٪6، 55  )   هي   2019في   اواحد  االذين نشروا بحث ةنسب •
 ( ٪3، 33  ) في اثناء الجائحة هي اواحد  االذين نشروا بحث ةنسب •
 (٪ 2، 22) بحث  في اثناء الجائحة هي  من الذين نشروا اكثر  ةنسب •
 الجائحة  سبقا ن سين اكثر من بحث في العامين اللذياحد من التدري في حين لم ينشر •
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ذلك   نعزو  ان  ويمكن  ازداد  قد  الجائحة  اثناء  البحوث  نشر  ان  يتضح  الوقت  الى  مما  وفرة 
 للتدريسي بسبب توقف الدوام  

  االلكترونيةمن التدريسين لم يواجهوا صعوبة في الحصول على الكتب  (    ٪ 77،8)    •
 واجهوا بعض الصعوبات(  ٪22،2) حينفي 

•  (8،77    ) بعض  %  واجهوا  التدريسين  الكتب من  على  الحصول  في  الصعوبات 
 لم يواجهوا الصعوبات( ٪22،2) الورقية  في حين

 من التدريسين لم يواجهوا صعوبات في التواصل مع الطلبة %(  1، 11)  •
 %( من التدريسين واجهوا بعض الصعوبات في التواصل مع الطلبة  55،6) •
 من التدريسين واجهوا الكثير من الصعوبات %(  33،3) •

 مع الطلبة   بعض الصعوبات في التواصل واجهوا اغلب التدريسين لم يواجهوا اونالحظ 
 في مستوى بحوث التخرج اكبير  ا%( من التدريسين الحظوا انخفاض 55،6)  •
 من التدريسين الحظوا بعض االنخفاض في مستوى بحوث التخرج%(  33،3) •
 تخرجفي مستوى بحوث ال لم يالحظوا انخفاضامن التدريسين %(  11،1) •

 نالحظ اغلب  التدريسين الحظوا انخفاض  في مستوى بحوث التخرج
 : يأتي مما سبق يمكن مالحظة ما 

 ن وعوائلهم اصيبوا بفايروس كورونا  يان نسبة كبيرة من التدريسي  •
 ان نسبة انجاز البحوث قد ارتفعت اثناء الجائحة  •
  ى الكتب االلكترونية  او التواصل االساتذة لم يواجهوا مشكلة في الحصول عل  بان اغل •

   مع الطلبة 
 التخرج قد انخفض مستواهاان اغلب التدريسين يرون ان البحوث  •

 
 

 :في جدول كما يلي  في قسم علوم القرآن االستبيان  ئجاويمكن ان نضع نت
 

ان اإلصابة بين عوائل   % اإلصابة بين التدريسيين   السؤال 
 % التدريسيين 

 ( 55)  ( 33)  اإلصابة بجائحة كورونا  
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 % اكثر من ذلك  % نشر بحثين  % ا واحد انشر بحث  % لم ينشروا بحثا  السنوات 
2018  (55،6 ) (33،3 ) (11،1 )  
2019 (4،44 )  (55،6 )   
2020 (44،4 )  (33،3 )  (22،2 ) 

 

 %تأثرت كثيرا % تأثرت قليال % لم اتأثر  السؤال
هل تاثرت نفسيا  

 اثناء الجائحة 
(22،2 ) (44،4 )  (33 ،3 ) 

 
 % استفدت كثيرا  % استفدت قليال % لم استفد السؤال 

او  هل استفدت تقنيا  
 الكترونيا اثناء الجائحة 

(11،1 ) (77،7 ) (11،1 ) 

 
قليال من   % لم اواجه السؤال 

 % الصعوبات
كثيرا من  
 % الصعوبات

اثناء  في نشر البحوث هل واجهت صعوبات 
 الجائحة  

(44،45 ) (44،45٪ ) 
 

(11،1 ٪ ) 

هل واجهت صعوبات للحصول على الكتب  
 الورقية  اثناء الجائحة  

(22،2 ) (77،8 )  

هل واجهت صعوبات للحصول على الكتب  
 االلكترونية  اثناء الجائحة  

(77،8 ) (22،8 )  

هل واجهت صعوبات للتواصل مع طلبة 
 المرحلة الرابعة لإلشراف على بحوث التخرج  

(11،1 )  (55،6 ) (33،3 ) 
 

 
 % ا كبير  اانخفاض  % قليال اانخفاض    %لم االحظ   السؤال 

في   اهل الحظت انخفاض
 مستوى بحوث التخرج 

(11،1 )  (33،3 )  (55،6 ) 
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 قسم اللغة العربية     ى النشاط العلمي فياثر جائحة كورونا عل وفيما يلي نتائج استبيان
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 :   اجابات تدريسيي قسم اللغة العربية تتضح ومن خالل النظر في 
 ٪ 11ان اإلصابة بين التدريسيين هي   •
 ٪ 33ان اإلصابة بين عوائل التدريسيين هي  •

   اقل من االصابات في علوم القران ونسبة االصابة  تعتبر
 (   ٪ 44،4) هي  2019نسبة الذين لم ينشروا بحوثا في عام  •

 ( ٪22،2)هي  2020اما نسبة الذين لم ينشروا بحوثا في 
اثناء   نسبةوهي نفس ال ( ٪1، 11)   هي    2019في   اواحد  انسبة الذين نشروا بحث •

 الجائحة  
 (  ٪ 44،4) هي  2019ين في عام  نسبة الذين نشروا بحث •
 ( ٪66،7)في اثناء الجائحة هي   الذين نشروا بحثين نسبة •

مما يتضح ان نشر البحوث اثناء الجائحة قد ازداد ويمكن ان نعزو ذلك وفرة الوقت للتدريسي 
 بسبب توقف الدوام  

في الحصول على الكتب االلكترونية من التدريسين لم يواجهوا صعوبة % (  4، 44)  •
 واجهوا بعض الصعوبات( ٪66،6)في حين
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الكتب االلكترونيةفيما لم يجد احد صعوبة كبيرة في الحصول على   
) لم يواجهوا الصعوبات  في الحصول على الكتب الورقية الذين التدريسين  نسبة •

22،2  ) %   
)  الورقية  ض الصعوبات  في الحصول على الكتبنسبة التدريسين الذين واجهوا بع  •

33،3    ) % 
قية  نسبة التدريسين الذين واجهوا الكثير من الصعوبات  في الحصول على الكتب الور  •

 (44 ،4   ) % 
  1، 11)في مستوى بحوث التخرج  اكبير  انسبة التدريسين الذين لم يالحظوا انخفاض •

)%  
   %( 33،3) نسبة  التدريسين الحظوا بعض االنخفاض في مستوى بحوث التخرج •
 %(  55،6كبيرا  في مستوى بحوث التخرج ) ا نسبة التدريسين  الحظوا انخفاض •
 %(  1، 11)    لم يواجهوا صعوبات في التواصل مع الطلبة نسبة التدريسين  الذين   •
 ( ٪78،8)  واجهوا بعض الصعوبات في التواصل مع الطلبة  نسبة التدريسين  الذين •
 ( ٪11،1) في التواصل مع الطلبةواجهوا الكثير من الصعوبات نسبة التدريسين  الذين   •

 الطلبة  التواصل  مع بعض الصعوبات في  اواجهو  حظ اغلب التدريسين نال
 % (    22،2)     نسبة التدريسين  الذين  اكتسبوا معلومات تقنية •
 % (    33،3)  من المعلومات التقنيةقليال  نسبة التدريسين  الذين اكتسبوا •
 % (  4، 44)  المعلومات التقنيةاكتسبوا كثيرا من نسبة التدريسين  الذين   •

 

 كما يلي  و في جدول  لقسم اللغة العربية االستبيان ويمكن ان نضع نتائج
 

 % ان اإلصابة بين عوائل التدريسيين  % اإلصابة بين التدريسيين   السؤال 
 ( 33،3) ( 11،1) اإلصابة بجائحة كورونا  

 

 % اكثر من ذلك  % نشر بحثين  % نشر بحث واحد % لم ينشروا بحثا  السنة 
2018 (55،6 ٪ ) (11،1 ) (33،3 )  
2019 (45،44 ) (11،1 ) (45،44 )  
2019 (22،2 ) (11،1 ) (66،7 )  
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 % تأثرت كثيرا  % تأثرت قليال  % لم اتأثر  السؤال 
هل تاثرت نفسيا اثناء 

 الجائحة 
(33،3 ) (55،6 ٪ ) (11،1 ) 

 
 

 استفدت كثيرا  استفدت قليال  لم استفد  السؤال 
استفدت تقنيا  او  هل 

 الكترونيا اثناء الجائحة 
(22،2 ) 

 
 (33،3 ) (4،44 ) 

 
 
 

قليال من   % لم اواجه السؤال 
 % الصعوبات

كثيرا من  
 % الصعوبات

هل واجهت صعوبات في نشر البحوث اثناء  
 الجائحة  

(62،5 ) (25 ) 
 

(12،5 ) 

ى الكتب  هل واجهت صعوبات للحصول عل
 الورقية  اثناء الجائحة  

(22،2 ) 
 

 (33،3 ) (4،44 ) 
 

كتب  هل واجهت صعوبات للحصول على ال
 االلكترونية  اثناء الجائحة  

(65،5 ) (45،5 )  (0 ) 

هل واجهت صعوبات للتواصل مع طلبة 
 لإلشراف على بحوث التخرج   المرحلة الرابعة

(11،1 ) (77،8 ) (11،1 )  

 
 

 %اكبير  اانخفاض  % قليال اانخفاض  %لم االحظ  السؤال
هل الحظت انخفاض في  

 مستوى بحوث التخرج 
(11،1 ) (77،8 ) (11،1 ) 
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 استبيان حول اثر جائحة كورونا على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة / قسم علوم القران 
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 :  ما يلي  يتضح من خاللها  القرانعلوم قسم   عدد من طلبة ستبياناال اجاب على  
 ٪7.1هي  الطلبة ان اإلصابة بين  •
 ٪ 28.6هي  الطلبةان اإلصابة بين عوائل  •
بحث  • اجل  من  المشرف  مع  التواصل  في  الصعوبات  بعض  واجهوا  الذين  الطلبة   نسبة 

 ( ٪7، 35)التخرج 
بحث   • اجل  من  المشرف  مع  التواصل  في  الصعوبات  الكثير  واجهوا  الذين  الطلبة   نسبة 

 ( ٪3، 14)التخرج 
نسبة الطلبة  الذين لم يواجهوا صعوبات في التواصل مع المشرف من اجل بحث التخرج   •

(50٪ ) 
في حين نسبة الطلبة الذين تأثروا  (  ٪28،6)نسبة الطلبة  الذين تأثروا نفسيا بشكل كبير    •

 ( ٪ 71،4)سيا بشكل قليل نف
الكتب االلكترونية  في    الطلبة من  % (    1، 57)   • الحصول على  لم يواجهوا صعوبة في 

 واجهوا بعض الصعوبات (  ٪6، 28) حين
     (٪3، 14) صعوبة كبيرة في الحصول على الكتب االلكترونيةكانت نسبة الذين واجهوا  فيما
 (   ٪50)الذين لم يواجهوا الصعوبات  في الحصول على الكتب الورقية  الطلبةنسبة  •
 (  ٪9، 42)الورقية  الذين واجهوا بعض الصعوبات  في الحصول على الكتب لطلبةنسبة ا •
 7،1)  الذين واجهوا الكثير من الصعوبات  في الحصول على الكتب الورقية    الطلبة   نسبة •

% ) 
ال • والكترونيةالذين     طلبةنسبة  تقنية  معلومات  العلمي    اكتسبوا  النشاط  تطوير  في  قليلة 

 %(  57،1) حثيالبو 
والكترونية • تقنية  معلومات  اكتسبوا  الذين  الطلبة   العلمي    نسبة  النشاط  تطوير  في  كبيرة 

 %(  21،4) والبحثي
 تطوير النشاط العلمي والبحثي  في   نسبة الطلبة  الذين لم يكتسبوا معلومات تقنية والكترونية •

(21،4٪ ) 
 ( ٪6، 78) تحسين بحث التخرجت في تطوير و الوقبة  الذين اكتسبوا قليال من نسبة الطل •
 ( ٪4، 21)تحسين بحث التخرج كتسبوا سعة من الوقت في تطوير و نسبة الطلبة  الذين لم ي •
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 االستبيان في جدول كما يلي   ويمكن ان نضع نتائج
 

اإلصابة بين طلبة المرحلة   السؤال 
 % الرابعة 

اإلصابة بين عوائل طلبة المرحلة  
 % الرابعة 

 ( 28،6) ( 7،1) اإلصابة بجائحة كورونا  
 

 % تأثرت كثيرا  % تأثرت قليال    %لم اتأثر السؤال 
نفسيا اثناء هل تاثرت 

 الجائحة 
(16،62 ) (28،6 ) (77،4 ) 

 
 % استفدت كثيرا  % استفدت قليال % لم استفد السؤال 

هل استفدت تقنيا  او  
 الكترونيا اثناء الجائحة 

(21،45 ) (57،1 ) (21،45 ) 

 
قليال من   % لم اواجه السؤال 

 % الصعوبات
كثيرا من  
 % الصعوبات

هل واجهت صعوبات للحصول على 
 الكتب الورقية  اثناء الجائحة  

(50 )  (42،9 ) (7،1 ) 

هل واجهت صعوبات للحصول على 
 الكتب االلكترونية  اثناء الجائحة  

(57،1 ) (6،28 ) (14،3 ) 

للتواصل مع  هل واجهت صعوبات 
 على بحث التخرج    المشرف

(50 ) 
 

(35,7 ) 14،3 ))  
 

 
 % ا ير استفدت كث % قليال استفدت % لم استفد السؤال 

هل استفدت من سعة  
 الوقت اثناء الجائحة 

(21،4)    (76,6 ) (2 ) 
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 استبيان حول تأثير جائحة كورونا على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة/ قسم اللغة العربية 
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 قسم اللغة العربية   على االستبيان عدد من طلبة اجاب
 :  ما يلي يتضح  ومن خالل االجابات  

 ( ٪25)ان اإلصابة بين الطلبة هي  •
 ( ٪3، 33)ان اإلصابة بين عوائل الطلبة هي  •
نسبة الطلبة  الذين واجهوا بعض الصعوبات في التواصل مع المشرف من اجل بحث   •

 ( ٪1، 47)التخرج 
نسبة الطلبة  الذين واجهوا الكثير الصعوبات في التواصل مع المشرف من اجل بحث   •

 ( ٪ 25)التخرج 
نسبة الطلبة  الذين لم يواجهوا صعوبات في التواصل مع المشرف من اجل بحث   •

 ( ٪3، 33)التخرج 
 (  ٪25)نسبة الطلبة الذين تأثروا نفسيا بشكل كبير  •

 ( ٪75)في حين نسبة الطلبة الذين تأثروا نفسيا بشكل قليل 
من الطلبة لم يواجهوا صعوبة في الحصول على الكتب االلكترونية  في  % (  7، 16)  •

 واجهوا بعض الصعوبات (  ٪75)  حين
 ( ٪8،3) فيما كانت نسبة الذين واجهوا صعوبة كبيرة في الحصول على الكتب االلكترونية

 (    ٪7، 16)الورقية نسبة الطلبة الذين لم يواجهوا الصعوبات  في الحصول على الكتب  •
الكتب • على  الحصول  في  الصعوبات   بعض  واجهوا  الذين  الطلبة  )  الورقية    نسبة 

66،7٪   ) 
)  نسبة الطلبة الذين واجهوا الكثير من الصعوبات  في الحصول على الكتب الورقية   •

16،7٪   ) 
في تطوير النشاط العلمي و قليلة  اكتسبوا معلومات تقنية والكترونيةنسبة الطلبة  الذين  •

 %(  7، 66)البحثي 
نسبة الطلبة  الذين اكتسبوا معلومات تقنية والكترونية كبيرة في تطوير النشاط العلمي   •

 ( ٪25)والبحثي 
تطوي • في  والكترونية  تقنية  معلومات  اكتسبوا  لم  الذين  الطلبة   العلمي  نسبة  النشاط  ر 

 . %( 8، 3)والبحثي 
 . (٪ 75)نسبة الطلبة  الذين اكتسبوا قليال من الوقت في تطوير وتحسين بحث التخرج  •
 (. ٪8،3)نسبة الطلبة  الذين اكتسبوا كثيرا من الوقت في تطوير وتحسين بحث التخرج  •
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التخرج  • بحث  وتحسين  تطوير  في  الوقت  سعة  من  يكتسبوا  لم  الذين  الطلبة  نسبة 
(16،7٪ ) 

 : االستبيان في جدول كما يلي ويمكن ان نضع نتائج
 

اإلصابة بين طلبة المرحلة   السؤال 
 % الرابعة 

اإلصابة بين عوائل طلبة المرحلة  
 % الرابعة 

 ( 33,3) ( 25) اإلصابة بجائحة كورونا  
 

 %تأثرت كثيرا % تأثرت قليال % اتأثرلم  السؤال
هل تاثرت نفسيا  

 اثناء الجائحة 
(0 ) (75 ) (25 ) 

 % استفدت كثيرا %استفدت قليال % لم استفد السؤال
هل استفدت تقنيا  او 

الكترونيا اثناء 
 الجائحة 

(8,3 ) (66,7 ) (25٪ ) 

 
كثيرا من   % قليال من الصعوبات %لم اواجه السؤال

 % الصعوبات
هل واجهت صعوبات للحصول  

على الكتب الورقية  اثناء 
 الجائحة  

(16,7 ) (66,7 ) (16,6 ) 
 

هل واجهت صعوبات للحصول  
كتب االلكترونية  اثناء على ال

 الجائحة  

(16,7 ) 
 

(75 ) (8,2 ) 

تواصل  هل واجهت صعوبات لل
 مع المشرف على بحث التخرج 

(33,3 ) (41,7 ) (25 ) 
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 %استفدت كثيرا % استفدت قليال % لم استفد السؤال
هل استفدت من  

سعة الوقت اثناء  
 الجائحة 

(16,8   ) (75 ) (8,2 ) 

 
 : الخالصة

 حث يتضح لنا ما يلي : من خالل نتائج الب
 ان نسبة كبيرة من التدريسين وعوائلهم اصيبوا بفايروس كورونا  •
 ان نسبة انجاز البحوث قد ارتفعت اثناء الجائحة  •
 ان اغلب االساتذة لم يواجهوا مشكلة في الحصول على الكتب االلكترونية  •

 
مما يتضح ان نشر البحوث اثناء الجائحة قد ازداد ويمكن ان نعزو ذلك وفرة الوقت للتدريسي 

 بسبب توقف الدوام  
 ان بعض الطلبة  واجهوا مشكلة في  التواصل  مع االساتذة •
 الجائحة  سبقت سين اكثر من بحث في العامين اللذينفي حين لم ينشر احد من التدري  •

على االساتذة والطلبة وهذا متوقع بسبب شدة  اثرت نفسيا  بصورة واضحةائحة قد  نالحظ ان الج
 الجائحة التي اصابت البشرية  

نالحظ اغلب  التدريسين الحظوا انخفاض  في مستوى بحوث التخرج وممكن ان نعزو 
 ذلك الى ضعف التواصل بين االساتذة والطلبة  
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