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دور مدراء المدارس في التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا من وجهة نظرهم في المدارس األردنية
بلواء البادية الشمالية الشرقية
The role of school principals in distance education during the Corona pandemic, from their
point of view, in Jordanian schools in the northeastern Badia Brigade
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ملخص:
هدفت هذه الدراسةة إلى الكشف عن دور مدراء المدارس في التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا من وجهة نظرهم في
المدارس األردنية بلواء البادية الشةةةةةمالية الشةةةةةر ية ،ولتحقيق أهداف الدراسةةةةةة جرت االعتماد على الم ه الوصةةةةةتي التحليلي،
وتكونت عي ة الدراسةةةةة من ( )78مديراً ومديرة في المدارس األردنية بلواء البادية الشةةةةمالية الشةةةةر ية خالل جائحة كورونا من
خالل نظةا التعليم عن بعةد ،وجرت جمع البيةانةاا الالزمةة باسةةةةةةت دا اسةةةةةةتبيا بلغ معامل ثباته ( )29.0وتم تطبيقه على عي ة
الدراسة 9كشتت نتائ الدراسة أ تقييم عي ة الدراسة لتاعلية التعليم عن بعد في ظل انتشار جائحة كورونا من وجهة نظرهم كا
متوسةةةةةطاً ،وجاء تقييمهم لم ال اسةةةةةتمرارية التعليم عن بعد وم ال معيقاا اسةةةةةت دا التعليم عن بعد وم ال تتاعل المعلمين مع
التعليم عن بعد ،وم ال تتاعل الطلبة في است دا التعليم عن بعد متوسطا ً ،وأوصى الباحث بعقد دوراا تدريبية في م ال التعليم
عن بعد لكل من المدرسةين والطلبة والماةاعدة في الت لم من كافة المعيقاا التي تحول دو االستتادة من نظا التعليم عن بعد
المتبع ،وضرورة المزاوجة بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد في المدارس األردنية ماتقبال9
الكلمات المفتاحية :التعليم عن بعد ،جائحة كورونا ،المدارس األردنية ،لواء البادية الشمالية الشر ية9
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The role of school principals in distance education during the Corona pandemic, from their
point of view, in Jordanian schools in the northeastern Badia Brigade

Abstract
This study aimed to uncover the role of school principals in distance education during the
Corona pandemic from their point of view in the Jordanian schools in the Northeast Badia District,
and to achieve the objectives of the study, the descriptive and analytical curriculum was adopted,
and the study sample consisted of (78) principals and principals in Jordanian schools in the brigade.
The northeastern Badia during the Corona pandemic through the distance education system, and
the necessary data were collected using a questionnaire whose reliability factor was (0.92) and was
applied to the study sample. The results of the study revealed that the study sample's evaluation of
the effectiveness of distance education in light of the spread of the Corona pandemic, from their
viewpoint, was moderate, their evaluation of the field of continuity of distance education, the field
of obstacles to the use of distance education,
the field of teachers' interaction with distance education, the field of student interaction in
the use of distance education was medium, and the researcher recommended holding training
courses in the field of distance education for both teachers and students and helping to get rid of
all Obstacles that prevent benefiting from the established distance education system, and the need
to combine face-to-face education and distance education in Jordanian schools in the future.

Keywords: Distance education, Corona pandemic, Jordanian schools, the northeastern Badia
Brigade.

:المقدمة
يعتبر التعليم عن بعد م ظومة من الم ظوماا الحديثة لتعليم حيث برز هذا المصةةةةةةطلو في اوائل التاةةةةةةعي اا باةةةةةةب
التغيراا الكبيرة التي حدثت على الشةبكة الع كبوتية وانتشةار االتصةال والتواصةل وال دماا والتق ياا ال اصة بهما بشكل كبير
المحتوياا التعليمية بطريقة ذاا فاعلية وجاذبية وكتاءة من خالل

وواسةةةةع وهو ما يشةةةةير اليه هذا المصةةةةطلو من خالل عر

الحاسةةةةةةوي وتق ياته ووسةةةةةةائطه ومدوناا وبواباا االنترنت ومكاتبه الم تلتة وريرها من البرم ياا التي تعمل على ايصةةةةةةال
)01 ص،0200 ،المتعلمين ببرام تعليمية في و ت سريع وبتكلتة وجهد ا ل وفائد كبيرة للغاية (محمود
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كما ا فلاةتة التعليم عن بعد ائمة بدرجة اسةاسةية على اتاحة الترصة للتعليم وبيا الميول الم تلتة للطلبة لتحقيق مبدأ
تكافؤ الترص حيث ا التعليم عن بعد اصةبو اهم واهةهر االسةالي الحديثة داخل االوسةةاا الم تلتة وي ادا البعب به لتبديله في
التعليم عن بعد باةةب اعتباره واحداً من اهم الوسةةةائل في نشةةر العملية التعليمية خصةةةوصةةا ً في العولمة وانتشةةةارها حيث ي شةةةع
بشةةةةةكل كبير على االتصةةةةةال والتواصةةةةةل بين افراد العملية التعليمية وترجع درة التعليم عن بعد على التتاعل بدرجة كبيرة بين
المعلم والمتعلم الى ةدرة االداة التي ت لق هةذا االتصةةةةةةال و ةدرته على توفير اكبر دعم ممكن للطلبة و دراتهم وخلق م ال لتتو
حوار موضةوعي بين الطلبة ببعهةهم ومع المشةرف االكاديمي مما ي لق جو من التبادل واالفكار الم اسبة مما يحتز الطلبة على
المشةةةةةةاركة والتتاعل في أا و ت بدو خوف او حرج مما ي لق لديهم ماةةةةةةاحة وجرأة اكبر في ارر افكارهم( 9الل وال دا،
)0222
م ذ بداية ازمة جائحة كورونا كا العمل على ت اوز االزمة يتاةةم بعد الوضةةور وضةةبابية الصةةةورة في العالم اجمع،
وبعةد انقهةةةةةةاء المرحلةة االولى من انتشةةةةةةار التةايروس في العةالم  ،بةدأا مالمو التترة القةادمة من عملية التعليم تبرز مالمحها
القاتمة -الى حد كبير -من خالل م موعه من المؤهةةةةةةراا والتي من ابرزها عدد المدارس وال امعاا التي تم ارال ها جزئيا او
كليا خالل هذه المرحلة ،وعدد االصةةةةةاباا التي تم تاةةةةة يلها سةةةةةواء للطوا م التعليمية او للطلبة والطالباا على م تلف االعمار
والصتوف والم ااق ال غرافية ،مما يشير الى ا العملية التعليمية بوضعها وخططها الحالية ماضية الى التو ف ،وذلك برز من
خالل تصةةريحاا الم تصةةين الصةةحيين و العاملين في سةةلك التعليم في العالم اجمع.ومن ضةةم ها األرد التي اسةةتطاعت ضةةمن
م موعه من االجراءاا ت اوز المرحلة االولى والتي تشير كافة المعطياا على انها المرحلة االسهل،
ومن بعدها تأتي مرحلة التعايش والتشةةةةةةافي من االزمة والتي يرجو ال براء االجتماعيين واال تصةةةةةةاديين و التربويين
على انها المرحلة االكثر صعوبة واالكثر تأثيرا على البشرية(ناصيف9) 0202 ،
وعلى الصةةةعيد األردني سةةةعت الحكومة األردنية الى تحقيق التعليم عن بعد داخل العملية التعليمية المدرسةةةية وهةةة عت
عليها بشةةةكل ماةةةتمر بالتعاو مع م موعة من المانحين بهدف تحقيق راية وزارة التعليم العالي على نشةةةر الثقافة التعليمية عن
بعدة ورفع جودة العملية التعليمية (وزارة التربية والتعليم العالي ،)0202 ،ولكن اليو مع ت امي الوباء العالمي فايروس كوفي د-
 0.والمعروف (بكورونا) والذا يعرف بالعدوت الشةةةةديدة واصةةةةبو الز اتبات اجراءاا الو اية العامة بما فيها الح ر الم زلي،
حيث انتقل التعليم عن بعد من حيز ال يار الى حيز االجبار اصبو جليا ً على المؤسااا المع ية في ت ظيم العملياا التعليمة ياس
مةدت اناةةةةةة ةا الطلبة ومدت تقبلهم ورربتهم خالل العديد من التحدياا م ها عد الثقة في تقييم الطلبة وريرها وعد تقبل الطلبة
انتاةةةةةةهم لتعليم عن بعد مما خلق م موعة من المشةةةةةةكالا ومن ه ا تأتي اهميه هذا البحث من حيث التطرق الى التعليم عن بعد
واهميته وخطواته وانواعه ومدت تقل الطلبة عليه وهل تحاةةةةن ماةةةةتواهم االكاديمي ا انحدر وكيف حاةةةةن من جودة التعليم ا
حصل هذا وهو ما سيتطرق لها هذا البحث في التصول القادمة9
والمدارس األردنية بلواء البادية الشةةمالية الشةةر ية وجدا نتاةةها ف أة م برة على التحول للتعليم اإللكتروني ،وتوظيف
وسةةةةةائل تواصةةةةةل لم تكن متبعة من بل ،كما أ مدراء المدارس فيها تواصةةةةةلوا مع الطلبة بطرائق م تلتة ،كما أ بعب مدراء
المدارس كا يشةةكك في نتائ االختباراا اإللكترونية لعد توافر مؤهةةراا محاةةوسةةة على التزا الطلبة بتعليماا االختباراا،
مما يولد هةةةةكوكا ً حول فاعلية التعليم عن بعد لدت البة المدرسةةةةة ،كما ظهرا بعب المشةةةةكالا في تطبيق التعليم عن بعد م ها
ضةعف توظيف بعب البرم ياا ال اصة بالتعليم عن بعد أل المدارس األردنية لم تتبع التعليم عن بعد أو التعلم عن بعد مابقاً،
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إضةةةافة إلى ضةةةعف الب ية التحتية للتعليم اإللكتروني الذا يتطل اعتماد برم ياا محددة وتوفير هةةةبكاا انترنت وهواتف ذكية
وحواسةةةةةي لكل اال  9لذلك فقد ظهرا حاجة ملحة لمعرفة وتقييم فاعلية التعليم عن بعد ،ومدت تحقيقه ألهداف التعليم ،و درته
على تلبية احتياجاا الطلبة ،وإي اد بيئة تتاعلية تغ ي عن التعلم وجها ً لوجه.

اسئلة الدراسة:
تاةةعى الدراسةةة لةجابة عن الاةةؤال ايتي ما دور مدراء المدارس في التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا من وجهة
نظرهم في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية؟
وي بثق عن هذا الاؤال الرئيس األسئلة الترعية ايتية:
 ما ماتوت استمرارية عملية التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية؟ ما ماتوت معيقاا است دا التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية؟ ما ماتوت تتاعل المعلمين مع التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية؟ ما ماةةتوت تتاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشةةمالية الشةةر ية من وجهة نظر مدراءالمدارس؟

أهداف الدراسة:
تهةدف هةذه الةدراسةةةةةةة إلى الكشةةةةةةف عن فاعلية التعليم عن بعد في ظل انتشةةةةةةار جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء
المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية9
كما تهدف إلى ياس ماةتوت اسةتمرارية عملية التعليم عن بعد ،والكشةف عن ماةتوت معيقاا است دا التعليم عن بعد،
وماتوت تتاعل الطلبة ومدراء المدارس مع التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية9

أهمية الدراسة:
يمكن تل يم أهمية هذه الدراسة كما يأتي
 األهمية النظرية :يمكن لألدي ال ظرا الوارد في هذه الدراسةةةةةةة أ يهةةةةةةيف معرفة جديدة للباحثين ،و د يرفد المكتبةالعربية بإاار نظرا جديد حول التعليم عن بعد في ظل حاالا الطوارئ ،و د تتيد الدراسةةاا الاةةابقة التي تترجمت في
هذه الدراسة المهتمين بالتعلم عن بعد ونتائ تطبيقه عالمياً9
 األهمية العملية تتيد نتائ هذه الدراسة المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية والمدارس األردنية في تحاينأداء نظةا التعليم عن بعةد ،وتطوير الكوادر البشةةةةةةريةة واإلمكةانةاا المةاديةة واالت اهاا في انتقاء أنماا التعليم المتبعة
ووضةةع ال طط الماةةتقبلية للتوجه للتعلم اإللكتروني كبديل للتعلم وجها ً لوجه ،كما يمكن االسةةتتادة من أداة الدراسةةة في
ياس مدت فاعلية نظا التعليم عن بعد في ال امعاا ،وياةتمد البحث أهميته كونه معاصراً لظاهرة وا عية وهي انتشار
جائحة كورونا ،ويمكن االستتادة من نتائ هذه الدراسة في ظواهر مشابهة كالحروي واألزماا9

المصطلحات اإلجرائية للدراسة:
 التعليم عن بعددد :م ظومةةة تتةةاعليةةة ترتبط بةالعمليةةة التعليميةةة التعلميةةة ،وتقو هةةذه الم ظومةةة بةةاالعتمةةاد على وجود بيئةةإلكترونيةة ر مية تعر

للطال المقرراا واألنشةةةةةةطة بواسةةةةةةطة الشةةةةةةبكاا اإللكترونية واألجهزة الذكية،. (Berg

2018)،Simonson
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ويعرفها الباحث بأنها العملية الم ططة والهادفة التي يتتاعل فيها البة المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية
مع مةةدراء المةةدارس لتحقيق أهةةداف ونتةةاجةةاا محةةددة من خالل توظيف البرم يةةاا التعليميةةة التتةةاعليةةة والشةةةةةةبكةةاا
اإللكترونية واألجهزة الذكية لهما التباعد ال ادا خالل فترة انتشار جائحة كورونا9
 -جائحة كورونا (كورونا) :هي فصةةيلة من التيروسةةاا التي د تاةةب المر

للحيوا واإلناةةا  ،وتاةةب لدت اإلناةةا

أمراضةا ً ل ل هاز الت تاةي التي تتراور حدتها من نزالا البرد الشةائعة إلى األمرا

األهد وخامة مثل متالزمة الشرق

األوسةةةةةط الت تاةةةةةية ،والمتالزمة الت تاةةةةةية الحادة الوخيمة (الاةةةةةارس) ،ويتاةةةةةم باةةةةةرعة االنتشةةةةةار (م ظمة الصةةةةةحة
العالمية9)2019،
 الفاعلية :العمل على بلوغ أعلى درجاا اإلن از وتحقيق أفهل ال تائ بأ ل التكاليف( 9الكيالني(2005،ويعرفها الباحث بماةةةةةةتوت تحقيق ال تاجاا التعليمية خالل التتاعل بين البة المدارس األردنية بلواء البادية الشةةةةةةمالية
الشةةةةةر ية مع مدراء المدارس باسةةةةةت دا البرم ياا التعليمية التتاعلية والشةةةةةبكاا اإللكترونية واألجهزة الذكية مقارنة
بالو ت الذا يتطلبه التعلم وجها ً لوجه9

حدود الدراسة:
يمكن تعميم نتائ هذه الدراسة في ضوء الحدود ايتية
 الحدود البشرية اتبقت هذه الدراسة على ( )82مديراً ومديرة9 الحدود المكانية :جرت تطبيق هذه الدراسة في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية9 الحدود الزمنية تم تطبيق هذه الدراسة في التصل األول للعا الدراسي (9)0200/0202 الحدود الموضةةةوعية ت اولت هذه الدراسةةةة فاعلية التعليم عن بعد عن بعد في ظل انتشةةةار جائحة كورونا في المدارساألردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية ،واست دمت استبانة تتام بالصدق ومعامل ثباا ( ،)29.0كما يعتمد تعميم نتائ
هذه الدراسة على جدية است ابة عي ة الدراسة على فقراا االستبانة9

اإلطار النظري:
م ذ فترة زم ية صةةةةيرة كا يتعتقد أ اإلنترنت ما هو إال مكا للدردهةةةةة و راءة الصةةةةحف والتاةةةةوق واالاالت على
الم تدياا ،ثم بدأ اسةت دا االنترنت وفي المؤسةااا التعليمية ،وتبادل المعارف من خالل وسائل التواصل ،وأصبو ه ام موا ع
للمدارس وال امعاا على اإلنترنت ،وتغيرا ال ظرة لةنترنت وللهواتف الذكية والحواسةةةةةي  ،فأصةةةةةبو يت ظر لها على أنها أداة
تعليمية أسةةةاسةةةية ،فعدد المدارس وال امعاا المتصةةةلة باإلنترنت يزداد يوما بعد يو  9و د كشةةةتت ال تائ وجود أكثر من ()222
جامعة وكلية إلكترونية ( ،)Online Universityوأ أكثر من ( )019222معلما ً و( )0129222االبا ً ياةةةةةت دمو التعليم عن
بعد بل جائحة كورونا ،وأ ه ام بواباا جامعية وأ ه ام أكثر من ( )0822مقرر جامعي على اإلنترنت في الوالياا المتحدة
فقط (9) 2006،Koumi
إ التزايد في أعداد المعلمين والطالي الذين يات دمو الحاس واإلنترنت والهواتف الذكية في عملية التعلم يعود إلى
ما يتمتع به التعليم عن بعد من خصةةةةةائم ولما له من آثار إي ابية ،فقد كشةةةةةتت دراسةةةةةة كل من إدواردز وفريتز ( (Edwards
) and Fritz (1997أ التعليم عن بعد ممتع ومشةةةةةوق ويحقق ال تائ التعليمية المرروي فيها بتاعلية ،ويحاةةةةةن من اكتاةةةةةاي
الطلبة للمتاهيم9
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ويعرّف التعليم عن بعد بأنه التعليم المقد على هةةةةبكة االنترنت ،وذلك من خالل اسةةةةت دا التق ياا اإللكترونية الحديثة
للوصول إلى كل ما يتعلق بالمواد التعليمية خارج حدود الصف التعليمي التقليدا (.) 2006،Koumi
ويرت كل من باسةةةةياليا وكتافادزا ( )Basilaia, Kvavadze, 2020أ التعليم عن بعد هو عملية م ظمة تهدف إلى
تحقيق ال تاجاا التعليمية باسةةةةت دا وسةةةةائل تك ولوجية توفر صةةةةوتا ً وصةةةةورة وأفال وتتاعل بين المتعلم والمحتوت واألنشةةةةطة
التعليمية في الو ت والزمن الم اس له9
ويرت الباحث أ التعليم عن بعد عملية اسةةةتبدال التعلم عن بعد باسةةةت دا وسةةةائل التواصةةةل اإللكترونية بالتتاعل وجها ً
لوجه في الغرفة الصتية لتحقيق ال تاجاا التعليمية الم طط لها9
ومن أهم المصةةطلحاا الشةةائعة التي تاةةت د للتعبير ع ه ووصةةته هي التعليم عن بعد ،والتعليم عن بعد المحوس ة  ،ويكو
على هيئة اجتماعاا تتاعلية عبر هةةةبكة االنترنت ،ياةةةتطيع فيها الطالي التتاعل مع المعلمين ،وتلقي المها والواجباا م هم في
ذاا الو ت). (eLearning NC, 2018
ويوجةد العةديةد من التوائةد والميزاا التي يقةدمها التعليم عن بعد ،والتي ت عله يتتوق على ارائق التعليم التقليدية ،وهي
كايتي:
 تقليل التكاليف ،حيث إنه يوفر تكاليف إنشةةاء صةةتوف جديدة لعمل دوراا وحلقاا تعليمية ،ويوفر الكهرباء والماءوريرها من المواد الماةةةةت دمة في المدرسةةةةة ،إضةةةةافة إلى أنه ال حاجة للذهاي إلى المدارس والمراكز التعليمية،
وهذا من هأنه أ يقلل تكاليف الت قل.
 متةةار ل ميع األفراد والتئةةاا العمريةةة ،حيةةث ياةةةةةةتطيع جميع األفراد بغب ال ظر عن أعمةةارهم االسةةةةةةتتةةادة مناالجتمةاعةاا واللقةاءاا والةدوراا المطروحة على االنترنت ،واكتاةةةةةةاي مهاراا وخبراا جديدة بعيدة عن يود
المدارس التقليدية.
 المرونة ،فهو ال يرتبط بو ت معين ،فياتطيع األفراد التعلم في أا و ت هاءوا حا الو ت المالئم لهم. اسةةةةتثمار الو ت وزيادة التعلم ،حيث تقل التتاعالا رير الم دية بين الطالي من خالل تقليل الدردهةةةةة واألسةةةةئلةالزائدة التي تهيع الو ت ،فتزداد كمية ما يتعلمه الطال دو أا تعطيالا أو عوائق9
 جعل التعليم أكثر ت ظيما ً ومحايدة ،إضةةافة إلى تقييم االختباراا بطريقة محايدة وعادلة ،والد ة في متابعة إن ازااكل اال .
 صةةةةةديق للبيئة ،حيث ال يوجد اسةةةةةةت دا لألوراق واأل ال التي د تهةةةةةر البيئة ع د الت لم م ها (Ferriman,)92014
إضةةةةافة إلى ذلك فإ التعليم عن بعد سةةةةيكو نمط التعليم الاةةةةائد ماةةةةتقبالً ،فال يل الحالي يتميز بتعلقه بأجهزة الهاتف
الذكية واسةةةةت دا التطبيقاا الم تلتة ،لذلك فقد أصةةةةبو دم التك ولوجيا في العملية التعليمية توجها ً عالمياً ،وأصةةةةبو التتاعل مع
األنشطة التعليمية من خالل األجهزة المحمولة يشكل عامال محتزا للتعلم بدالً من االكتتاء بالدراسة التقليدية )9(Yulia, 2020
وعلى الررم من التوائد الكثيرة للتعليم اإللكتروني ،إال أ له بعب الالبياا كايتي:
 اعتماده على التك ولوجيا بشكل كبير ،فعلى الررم من أ التعليم عن بعد متار ل ميع األفراد ،إال أ الكثير م هم دال يتوفر لديهم هواتف ذكية أو أجهزة حاسوي أو هبكة اتصال.

641

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

 تدني ماةةتوت التحتيز والت ظيم ،أل التعليم عن بعد ذاتي ،فقد ي د بعب األه ة اص صةةعوبة في تحتيز نتاةةه علىالتعلم ومقاومة اللع  ،وت ظيم عملية التعلم.
 العزلة والوحدة ،وت شةةأ باةةب نتاعل الطلبة مع أجهزة حواسةةي وهواتف ذكية بدالً من تواصةةلهم وتتاعلهم بطريقةمباهرة مع بعههم بعها ً )9(Hetsevich, 2017
ويرت كةل من ) (Yulia,2020) (Basilaia, Kvavadze, 2020, Yulia, 2020أ التعليم عن بعد يمكن أ يكو
فاعالً إذا ا المعلمو بما يأتي
-

ت ظيم المحتوت التعليمي فقد يل أ المعلمو إلى تب ي تصةةةةميما ً تعليميا ً إلعداد مادة تعليمية تحقق األهداف بتاعلية،
ودراسة احتياجاا الطالي التعليمية ،وتحديد األهداف والوسائل الم اسبة لتحقيقها ،واختيار أدواا القياس والتغذية
الراجعة9

 اختيار الوسةةائل التعليمية الم اسةةبة وفي التعليم عن بعد يتحدد اختيار الوسةةائل التعليمية باختيار البرم ية التعليميةالم اسبة للتواصل ،ووسيلة التواصل التعالة والم تشرة بين الطلبة9
 تحديد أدواا القياس أل التعليم عن بعد يعاني من ضةةةعف في موثو ية التقييم وصةةةعوبة ضةةةبط ت تيذ االختباراا،وتعةذر عمليةة المرا بة تتاديا للغش ،فقد بل أ المعلمو إلى التقويم التكوي ي خالل التتاعل مع الطلبة ،أو اسةةةةةةت دا
التقويم الحقيقي9
 تتريد التعلم وتلبية احتياجاا وأنماا التعلم الم تلتة وذلك بمراعاة ت وت أنماا التعلم بين الطلبة ،ومراعاة كتاياتهمالحاسوبية ،ومراعاة ظروفهم من حيث أو اا الدراسة واختالف جودة الشبكاا واألجهزة لديهم9
 ال مو المه ي وتحاةةةين المعلم باسةةةتمرار لكتاياته اإللكترونية ،وتحاةةةين ماةةةتوت ال اهزية السةةةت دا التك ولوجياالحديثة في عملية التعليم9
بةل هةةةةةةهر آذار من عةا ( )0202لم يكن يةدر ب لةد أا مديراً ومديرة أ التعليم عن بعد سةةةةةةيكو هو البوابة الوحيدة
للوصةةةةول للطلبة والتتاعل معهم لتحقيق أهداف تعليمية ،فقد ن م عن أزمة كورونا إاالق دوراا للمعلمين في م ال التعليم عن
بعد ووسةائله المت وعة بشةكل مكثف ،للمحافظة على استمرارية التعليم والتعلم وتحقيق متطلباا التصل ال امعي الثاني من العا
الدراسي  ،0202وتحقيق التباعد ال ادا بين الطلبة حتاظا ً على سالمتهم من اإلصابة ب ائحة كورونا9
وي درج فيروس كورونا ال ديد ضةةمن سةةاللة جديدة من عائلة فيروسةةاا وكوروناو التي لم تكتشةةف إصةةابة البشةةر بها
سةابقاً ،وهو مر

فيروسي يصي ال هاز الت تاي لةناا في م تلف األعمار ،واأله اص األكثر تأثراً وعرضة له هم كبار

الاةةةن والمصةةةابين بأمرا

مزم ة ،و د ي تشةةةر بين ال اس عن اريق االختالا مع المصةةةابين ،والرذاذ المتطاير أث اء الاةةةعال،

والعطس ولمس أدواا المصةةاي أو المصةةاي ذاته ،ومن أعراضةةه البارزة ايتي الحمى وارتتات في درجة الحرارة ،الاةةعال،
ضةيق الت تس واإلجهاد العا القيء واإلسةهال ،سيال األنف ،إضافة إلى التهاي الحلق ،و د بين الهالل األحمر ( )0202أ من
اإلجراءاا الو ائية وارق الحماية التي تااعد على الحد من خطر اإلصابة بهذا التيروس ما يأتي
 -ت

الم الطة اللصةةةةيقة مع أا هةةةة م لديه أعرا

نزالا البرد أو اإلنتلونزا العادية ،وت

لمس العي ين أو

األنف أو التم.
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 ت ظيف اليدين بالصةةةةةةابو والماء باسةةةةةةتمرار ،أو اسةةةةةةت دا معقم يدين كحولي ع د ال روج من الم زل ،أو لمسالمرافق العامة وريرها.
 اسةةت دا الم ديل ع د الاةةعال والعطس والت لم م ه فوراً بعد اسةةت دامه ،أو اسةةت دا ال زء العلوا ألكمامك أوذراعك المث ي في حال عد وجود م ديل.
 تعقيم كافة الحاجياا التي يتم هرااها بل إدخالها إلى الم زل ،والتطهير الماتمر لألسطو في الم زل والمكت 9لقد أدت االلتزا بتعليماا وزارة الصةةحة في األرد إلى م ع كل أهةةكال التقاري ال اةةدا بين المواا ين ،في األسةةواق
والمااجد وال وادا ،والمدارس األردنية9
و د التزمت المدارس األردنية بلواء البادية الشةةةةمالية الشةةةةر ية بتعليماا التباعد ال اةةةةدا ،وأو تت التعليم وجها لوجه،
واعتمدا التعليم عن بعد في استمرارية التصل الدراسي الثاني من العا الدراسي 90202

الدراسات السابقة:
الدراساا العربية
دراسدة حنناوي و نجم )0222 (،بعنوان جاهزية معلمي المرحلة األساسية األولى في المدارس الحكومية في مديرية
تربيدة ندابلس لتوفيا التعلم عن بعدد كالكفدايدات وااتجداهدات والمعيقدات ،حيدث هةدفةت هةذه الةدراسةةةةةةة إلى التعرف إلى درجة
جاهزية معلمي المرحلة األسةةةاسةةةية األولى في المدارس الحكومية في مديرية تربية نابلس ،واعتمدا الدراسةةةة الم ه الوصةةةتي
التحليلي واالرتبااي،
وتكو م تمع الدراسة من معلمي المرحلة األساسية األولى في المدارس الحكومية في مديرية تربية نابلس في األرد ،
والبالغ عددهم (( 708معلما واسةةةت عي ة الدراسةةةة بالطريقة الع قودية العشةةةوائية من () 002معلما تكونت من () 22فقرة ،و د
توصةةلت الدراسةةة إلى ال تائ ايتية :الدرجة الكلية للم االا الثالثة الكتاياا ،واالت اهاا ،والمعيقاا كانت مرتتعة ،عد وجود
فروق ذاا داللة إحصةةائية في م الي االت اهاا والمعيقاا تعزت لمتغيراا العمر ،ومعدل االسةةت دا اليومي لةنترنت ،وعدد
الدوراا في م ال تك ولوجيا المعلوماا 9في حين وجود فروق ذاا داللة إحصائية في م ال (الكتاياا) تعزت لهذه المتغيراا .
وجود عالقة موجبة (اردية) ذاا داللة إحصةةةةةائية بين ماةةةةةتوت كتاياا التعلم عن بعد لدت معلمي المرحلة األسةةةةةاسةةةةةية األولى
ودرجة ات اهاتهم نحو توظيته في هذه المرحلة9
أما دارسدددددة الحميري ( )0222بعنوان  :إلى اتجاهات المجتمع التعليمي بمنطقة تبوك نحو تطبيق التعلم عن بعد ،فقد
هدفت إلى التعرف إلى ات اهاا الم تمع التعليمي بم طقة تبوم نحو تطبيق التعلم عن بعد في ضةةةةوء بعب المتغيراا ،ولتحقيق
ذلك ابق الباحث مقياس ات اه الم تمع التعليمي نحو تطبيق التعلم عن بعد على عي ة عشوائية هملت البة التعليم العالي والتعليم
العةا ومعلمي التعليم العةا ومعلمةاته ،وأعهةةةةةةاء هيئة التدريس في جامعة تبوم ،وبلغ ح م العي ة الكلي ( ) 00201وكشةةةةةةتت
ال تةائ أ ات ةاهةاا كةل مكونةاا الم تمع التعليمي بم طقةة تبوم نحو تطبيق التعلم عن بعد إي ابية وعالية ،وأنه ال توجد فروق
دالة إحصائيا مرحلة ً في ات اهاا المعلمين والمعلماا تعزت لل وت وال التعليمية التي يعملو بها.
ودراسة القضاة وحمادنة ( ) 0220بعنوان  :كفايات التعلم عن بعد لدى معلمي اللغة العربية في المرحلة النانوية في
محدافظدة المفرم من وجهدة نظرهم ،هدفت إلى التعرف إلى كتاياا التعلم عن بعد لدت معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية
في محافظة المترق من وجهة نظرهم،
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واست دمت الدراسة الم ه الوصتي التحليل باالعتماد على استبيا و تكونت عي ة الدارسة من ( ( .2معلما ومعل ًمة،
و د أظهرا نتائ أظهرا ال تائ عد وجود فروق دالة إحصةةةائيا في كتاياا التعلم عن بعدة لدت عي ة الدراسةةةة ،تعزت لمتغير ً
ال س والمؤهل العلمي وال برة .
وكذلك دراسدددة العسددداف والصدددرايرة ( ،)0220بعنوان  :مدى وعي المعلمين بمفهوم التعلم عن بعد في مديرية عمان النانية،
هدفت إلى تقصي مدت وعي المعلمين بمتهو التعلم عن بعد واعتمدا الدراسة الم ه الوصتي وتكونت عي ة الدراسة من (012
) العشةوائية الباةيطة ،واست دمت االستبانة ل مع البياناا ،وتوصلت نتائ الدراسة إلى و جود درجة فوق المتوسطة من الوعي
لدت المعلمين بمتهو التعلم عن بعد ،كما أهةةةةةةارا إلى وجود درجة متوسةةةةةةطة في اسةةةةةةت دامهم له ،مع وجود فروق ذاا داللة
إحصةةائية في متوسةةط وعي المعلمين بموضةةوت التعلم عن بعد و لمصةةلحة الذكور ،وكذلك وجود فروق ذاا داللة إحصةةائية في
است دا المعلمين للتعلم عن بعد و لمصلحة اإلناث.
ودراسددددددة علوي ( ،)0222بعنوان :قيداس اسددددددتخدام تكنولوجيا التعليم بقطاع التعليم بالشددددددرم الجزائري :وايات
قسددنطينة ،عنابة ،سددطيا نمو.جا هدفت الدراسةةة الى التعرف على ياس اسةةت دا تك ولوجيا التعليم في العملية التعليمية ياسةةا
كيتيا وكميا من خالل اختبار مؤهةةراا األداء لم ظمة اليوناةةكو في طات التعليم واسةةت دمت الدراسةةة الم ه الوصةةتي التحليلي
و د هةملت هذه الدراسةة  122مكو ومتكو وزعت عليهم اسةتبانة ،و د خلصةت الدراسةة إلى التشة يع على است دا تك ولوجيا
المعلوماا واالتصةةال ،إضةةافة إلى تقبلهم للتكوين على اسةةت دا هذه التك ولوجياا والتق ياا الحديثة 9و د خلصةةت الدراسةةة إلى
نتي ة أنه البد من نظرية جديدة للتعلم تشةةةمل م تلف الاةةةياسةةةاا وال واحي القانونية ال ماذج التعليمية والت ظيمية المالئمة للتعليم،
التطوير اإلدارا والوظيتي المحترف ،الب ية التحتية التك ولوجية والتأكيد على ضما ال ودة.
أما دراسدة عطية واخرون ( )0222بعنوان :اتجاهات طلبة المدرسة الهاشمية نحو توفيا التعلم عن بعد في التعليم
الجامعي فهدفت هذه الدراسةة للكشف عن ات اهاا البة ماتوت البكالوريوس في المدرسة الهاهمية نحو توظيف التعلم عن بعد
في التعلم ال امعي وتعرف أثر كل من الت صةةم وال س وال برة في اإلنترنت على ات اهاا الطلبة ،وأظهرا نتائ الدراسةةة
ات اهاا إي ابية لدت الطلبة نحو توظيف التعلم عن بعد في التعلم ال امعي ،ولم يكن ه ام فروق دالة إحصائيا تعزت للت صم،
بي ما كا ه ام فروق دالة إحصائيا تعزت لل س ولصالو اإلناث ،فهال عن وجود فروق دالة إحصائيا تعزت لل برة الحاسوبية
بين أصةةةةحاي ال برة الحاسةةةةوبية القليلة والمتوسةةةةطة لصةةةةالو األخيرة ،ووجود فروق دالة إحصةةةةائيا تعزت لل برة في اإلنترنت
لصالو أصحاي ال برة المتوسطة.

الدراسات ااجنبية:
دراسدة ( )Draissi, Yong, 2020بعنوان  :معرفة خطة ااستجابة لتفشي مرض ( ) COVID-19وتنفيذ التعليم
عن بعد في الجامعات المغربية هدفت إلى معرفة خطة االسةةةةةت ابة لتتشةةةةةةي مر

( ) COVID-19وت تيذ التعليم عن بعد في

ال امعاا المغربية واسةةةةةت دمت الدراسةةةةةة م ه تحليل المحتوت ،و ا البحاثو باالعتماد على وثائق م تلتة تتكو من مقاالا
إخبارية خاصةة بالصحف اليومية والتقارير واإلهعاراا من مو ع ال امعاا يتراور عددها الى حوالي ( ) 022وثيقة ،وأهارا
نتائ الدراسةةةةة واسةةةةت دا العملية ال ديدة لتعليم على أسةةةةالي التدريس ال ديدة إلى زيادة االسةةةةتقاللية للطال  ،وكانت الواجباا
اإلضةةافية الم صةةصةةة لألسةةاتذة للحتاظ على زخم أعمالهم من الم زل ،وتوفير حرية الوصةةول إلى عدد ليل من م صةةاا التعلم
عن بعد المدفوعة أو واعد بياناا9
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ودراسددددددة )Sahu,2020( :بعنوان  :تأثير إغالم الجامعات بسددددددبس فيروس كورونا ( )COVID-19على التعليم
والصددددددحة العقلية للطالة وهيئة التدريس فهدفت إلى معرفة تأثير إرالق ال امعاا باةةةةةةب فيروس كورونا ()COVID-19
على التعليم والصةةحة العقلية للطالي وهيئة التدريس ،واسةةت دمت الدراسةةة االسةةتبانة على عي ة من  022من الطالي واعهةةاء
هيئة التدريس وياةةةلط البحث الهةةةوء على التأثير المحتمل النتشةةةار  COVID-19على التعليم والصةةةحة ال تاةةةية للطالي ،و د
أظهرا نتائ الدراسةةة أنه على ال امعاا ت تيذ القوانين إلبطاء انتشةةار التيروس ،وي
م تظمة من خالل البريد عن بعد ،وي

أ يتلقى الطالي والموظتو معلوماا

أ تكو صةةةةةةحة وسةةةةةةالمة الطالي والموظتين على رأس األولوياا ،وي

أ تكو

خدماا االسةةتشةةارة متاحة لدعم الصةةحة العقلية للطالي ،وأيهةةا على الاةةلطاا تحمل ماةةؤولية ضةةما الغذاء والاةةكن للطالي
ً
وفعاال9
الدوليين ،وعلى أعهاء هيئة التدريس االهتما بالتك ولوجيا بشكل د يق ل عل ت اري الطلبة مع التعلم ر يًا
وكذلك دراسة ( )Yulia,2020بعوان :طرم تأثير جائحة كورونا على إعادة تشكيل التعليم في اندونيسيا هدفت إلى
توضةيو ارق تأثير جائحة كورونا على إعادة تشةةكيل التعليم في اندونياةيا ،واسةةتعملت الدراسةة الم ه الوصةةتي لتوضةةيو مزايا
وفعالية اسةةةةت دا التعلم من خالل االنترنت ،حيث خلصةةةةت الدراسةةةةة الى أ ه ام سةةةةرعة عالية لتأثير وباء كورونا على نظا
التعليم ،حيث تراجع أسةلوي التعليم التقليدا لي تشر بدال م ه التعلم من خالل االنترنت لكونه يدعم التعلم من الم زل وبالتالي يقلل
اختالا األفراد ببعهةهم ،ويقلل انتشةار التيروس ،وأثبتت الدراسة أهمية است دا االستراتي ياا الم تلتة لزيادة سالسة وتحاين
التعليم من خالل االنترنت9
أما دراسددددة  )Hodges, Moore, Lockee, Trust, BondH, 2020( :بعنوان  :الفرم بين التدريس عن بعد
في حداات الطوار والتعليم عبر اانترند  ،هةدفةت إلى الكشةةةةةةف عن الترق بين التدريس عن بعد في حاالا الطوارئ والتعليم
عبر االنترنت ،حيث ا الباحثو بتصةةةةةةميم نموذج مكو من هةةةةةةروا تقييم وم موعة من األسةةةةةةئلة التي يمكن من خاللها تقييم
التدريس عن بعد في حاالا الطوارئ ،و ياس مدت ن ار ت اري التعليم عن بعد عبر االنترنت من خالل اسةةةتبيا تم اسةةةترجات
حوالي  022اجابة من الطالي لقياس مدت الترق بين تعليم الطوارئ وتعليم االنترنت  ،وخلصةةةت الدراسةةةة إلى اختالف ت اري
التعلم عبر اإلنترنت عن التعلم في حاالا الطوارئ من حيث جودة الت طيط ،ومن حيث الدوراا المقدمة عبر اإلنترنت است ابة
ألزمة أو كارثة ،وي

على الكلياا وال امعاا التي تعمل على الحتاظ على التعليم أث اء جائحة 9COVID-19

التعقيس على الدراسات السابقة:
هدفت الدراسةةاا الاةةابقة الى التعرف على الدور الذا يلعبه التعليم عن بعد خالل ازمة كورونا حيث اتتقت الدراسةةاا
العربية على اهميته وضةةةةةةرورة الكشةةةةةةف عن مدة فاعليته في المدارس حيث اتتقت كال من دراسةةةةةةة حث اوا و ن م)020. (،
ودارسةةةة الحميرا ( ) 0202و دراسةةةة القهةةةاة وحمادنة ( ) 0200على تحديد التعلم عن بعد لدت المعلمين ومدت كتايتهم ومدت
وعي المعلمين بمتهو التعلم عن بعد فيما اختلتت الدراسةةةاا الاةةةابقة مع دراسةةةتي دراسةةةة (علوا )0202 ،ودراسةةةة (عطية
واخرو  )0222 ،في كو االخيرتين يبحثا في التعليم عن بعد من وجهة نظر الطلبة وات اهاتهم التعليمية
اما الدراسةةاا االج بية فقد اتتقت كال من

دراسةةة ( )Draissi, Yong, 2020و دراسةةة ( )Sahu,2020ودراسةةة

( ،)Yulia,2020على معرفة القدراا المدرسية لل امعاا الم تلتة لمواجهة لتتشي مر

( ) COVID-19وت تيذ التعليم عن

بعد في ال امعاا المغربية،
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وتأثير إرالق ال امعاا على التعليم والصةةةحة العقلية للطالي وهيئة التدريس وإعادة تشةةةكيل التعليم في اندونياةةةيا ،فيما اختلتت
الدراسةةاا الاةةابقة مع دراسةةة ( )Hodges, Moore, Lockee, Trust, BondH, 2020والتي تهدف الى بيا

الترق بين

التدريس عن بعد في حاالا الطوارئ والتعليم عبر االنترنت
تتشةابه هذ الدراسةة مع الدراسةاا في تحدثها عن التعليم عن بعد واعتمادها على الم ه الوصتي والتحليلي ،إال أ هذه
الدراسةةةةةة تتميز عن الدراسةةةةةاا الاةةةةةابقة في ت اولها فاعلية التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس
األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية9

منهج الدراسة:
اعتمدا هذه الدراسة في إجراءاتها على الم ه الوصتي التحليلي ،الذا يعتمد على جمع البياناا من عي ة الدراسة من
مدراء المدارس باست دا االستبانة المعدة ألررا

هذه الدراسة ،ودراسة است اباا مدراء المدارس وتحليلها9

أفراد العينة:
ابقت هذه الدراسةةةةةة على عي ة مكونة من ( )82مدير مدرسةةةةةة من مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية
الشةةمالية الشةةر ية ،حيث تم اختيار عي ة الدراسةةة بطريقة عشةةوائية من م تمع الدراسةةة خالل التصةةل األول من العا الدراسةةي
(9)0200/0202

أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف هذه الدراسةةةةةة ،ا الباحث بب اء اسةةةةةةتبانة مكونة من ( )22فقرة ،وتم توجيهها لمدراء المدارس األردنية
بلواء البادية الشةةمالية الشةةر ية خالل جائحة كورونا ،وتم تطوير االسةةتبيا من خالل االاالت على دراسةةةاا ت اولت التعليم عن
بعد كدراسةةةةة ) (Yulia,2020ودراسةةةةة ) ،(Basilaia, Kvavadze, 2020كما اسةةةةتتاد الباحث من المقاييس الماةةةةت دمة في
الدراساا الاابقة ،واختارا بعب التقراا وأعادا صيارتها،
وصةةارت بعب التقراا في ضةةوء األدي ال ظرا المتشةةكل لديها عن التعلم عن بعد ،و د تكونت االسةةتبانة بصةةورتها
ال هائية من ( )22فقرة يقابلها تدري خماسةةي (أوافق بشةةدة  ،5أوافق  ،4محايد  ،3ال أوافق  ،2ال أوافق بشةةدة  )1وتوزعت
فقراا االستبانة على أربعة م االا هي
 استمرارية التعليم عن بعد تهمن هذا الم ال ( )14فقرة9 معيقاا التعليم عن بعد تهمن هذا الم ال ( )10فقراا9 تتاعل المدرسين مع التعليم عن بعد تهمن هذا الم ال ( )10فقراا9 تتاعل الطلبة مع التعليم عن بعد تهمن هذا الم ال ( )6فقراا9صدم أداة الدراسة:
جرت عر

االسةةتبانة بصةةورتها األولية على سةةبعة محكمين من ذوا ال برة واالختصةةاص في ميدا البحث العلمي

والتدريس في كل من جامعة ال ار الوا ية والمدرسةةةةةةة العربية األمريكية وذلك بهدف تحكيم فقراا االسةةةةةةتبانة ،ومعرفة مدت
وضةةةةةةور فقراتها وهةةةةةةموليتها لكافة جوان التعليم عن بعد في ظل انتشةةةةةةار جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس في
المدارس األردنية بلواء البادية الشةةمالية الشةةر ية ،وكذلك مالئمة صةةيارة التقراا ،وإبداء الرأا في اريقة تصةةحيو االسةةتبانة،
و د تركزا آراء المحكمين على إعادة الصيارة اللغوية لبعب التقراا ،و ا الباحث بتعديل االستبانة في ضوء آراء المحكمين9
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ثبات أداة الدراسة:
جرت تطبيق االسةتبانة إلكترونيا ً على عي ة اسةتطالعية من رير عي ة الدراسة مكونة من ( )20مدير مدرسة من مدراء
المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشةةةةةمالية الشةةةةةر ية ،وتم اسةةةةةت دا اختبار كرونباخ التا ))Cronbach’s Alpha
الختبةار ثبةاا االسةةةةةةتبةانةة ،و ةد بلغ معةدل ثباا االسةةةةةةتبانة ( ،)29.0و د تراوحت يم معامالا الثباا لمحاور االسةةةةةةتبانة بين
( )0.895و (9)0.731

التحليل ااحصائي:
جرت جمع البياناا باسةةةةةت دا أداة الدراسةةةةةة وهي االسةةةةةتبانة ،ومن ثم تتريغها في ملف إكاةةةةةةل ( ،)Excelوت ظيمها
وإدخالها إلى البرنام االحصةةةائي ( )SPSSلتحليل بياناا الدراسةةةة بعد ترميز اإلجاباا 9حيث تم اسةةةت دا اإلحصةةةاء الوصةةةتي
لحااي المتوسطاا الحاابية واالنحرافاا المعيارية9
كما تم تحويل فئاا التدري ال ماسي إلى تدري ثالثي كما يلي
(5-1) =4
3/4

1.33
حيث است دمت هذه القيمة لتحديد اول فترة التدري كما يلي

 2.33 –1ضعيتة
 3.67–2.34متوسطة
 5.00–3.68كبيرة

نتائج الدراسة ومناقشتها:
جرت عر

ال تائ وتحليلها في ضوء تالال أسئلة الدراسة كما يلي

لتحليل هذه االستبانة جرت حااي المتوسطاا الحاابية واالنحرافاا المعيارية لم االتها األربع ،وكانت ال تائ كما يلي
جدول ( :)2المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية لمجاات استبانة التعليم عن بعد
المتوسط

اانحراف

الحسابي

المعياري

1

استمرارية التعليم عن بعد في ظل انتشار كورونا

2.55

0.90

متوسطة

2

تتاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في ظل التعليم عن بعد

2.47

0.82

متوسطة

3

تتاعل المدرسين مع التعليم عن بعد في ظل ازمة كورونا

2.43

0.67

متوسطة

4

معيقاا التعليم عن بعد

2.35

0.34

متوسطة

2.45

0.57

متوسطة

المجال

الرتبة

فاعلية التعليم عن بعد في ظل انتشار جائحة كورونا من وجهة نظر المدرسين

1

في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية
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يتبين من ال دول ( )0أ المتوسةةةط الحاةةةابي لةةةةةةةةةتاعلية التعليم عن بعد في ظل انتشةةةار جائحة كورونا من وجهة نظر
مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشةةمالية الشةةر ية د بلغ ( )2.45بانحراف معيارا( )0.57بدرجة متوسةةطة،
وأ م ال واسةةتمرارية التعليم عن بعد في ظل انتشةةار كوروناو كا بمتوسةةط حاةةابي( )2.55وانحراف معيارا( )0.90بدرجة
متوسةةةةطة ،يليه م ال وتتاعل الطلبة مع التعليم عن بعدو بمتوسةةةةط حاةةةةابي( )2.47وانحراف معيارا( )0.82بدرجة متوسةةةةطة
أيهةةةةا ،في حين جاء م ال وتتاعل المدرسةةةةين مع التعليم عن بعد في ظل أزمة كوروناو بمتوسةةةةط حاةةةةابي ( )2.43وانحراف
معيةةارا( )0.67بةةدرجةةة متوسةةةةةةطةةة ،وأخيراً جةةاء م ةةال ومعيقةةاا التعليم عن بعةةدو بمتوسةةةةةةط حاةةةةةةةةابي( )2.35وانحراف
معيارا(9)0.34
نتائج السؤال األول :كما مستوى استمرارية عملية التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية؟ك
ا الباحث باسةةةةةت الص المتوسةةةةةطاا الحاةةةةةابية واالنحرافاا المعيارية لم ال اسةةةةةتمرارية عملية التعليم عن بعد في
المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية كما يلي
جدول ( :)2المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية لفقرات مجال ك استمرارية التعليم عن بعد في فل انتشار
كوروناك
الرتبة

1
0
0
2
1
7
8
2

9
02

المجال
تم تةدرية الطلبةة من بةل المدرسةةةةةةة على اسةةةةةةت دا التعليم عن بعد من خالل
اعطائهم بعب الدوراا التأهيلية خالل ال ائحة
التق ياا المتبعة في التعليم عن بعد فعالة وتغطي كافة جوان الم هاج
ه ام سةةةةالسةةةةة في االنتقال من التعليم التقليدا إلى التعليم عن بعد في ظل أزمة
كورونا
أهعر بالرضا عن است دا نظا التعليم عن بعد كبديل عن نظا التعليم الوجاهي
في ظل ازمة كورونا
ارسال واستال المواد التعليمية عن بعد كا دو عوائق ف ية
توفر المدرسةةةة دوراا إلكترونية ارهةةةادية تدريبية توضةةةو الية اسةةةت دا نظا
التعليم عن بعد للمدرسين أث اء أزمة كورونا
يمتلك المدرسو مهاراا كافية لتصميم وإنتاج محتوت الكتروني فعال
تصةةةةميم المو ع الذا وفرته المدرسةةةةة للتعليم اإللكتروني تاةةةةهل عر

المادة

بطريقة هيقة
نظا التعليم عن بعد يوفر تواصال مباهرا بين أعهاء ال ظا التعليمي (االدارة،
المدرس ،الطال )
توفر المدرسة دعم ف ي مالئم لتاهيل توظيف التك ولوجيا في المادة التعليمية
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المتوسط

اانحراف

الحسابي

المعياري

3.22

1.35

متوسطة

3.16

1.44

متوسطة

3.04

1.39

متوسطة

2.83

1.44

متوسطة

2.70

1.55

متوسطة

2.64

1.39

متوسطة

2.62

1.41

متوسطة

2.50

1.40

متوسطة

2.28

1.34

ضعيتة

2.26

1.35

ضعيتة

الدرجة
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المتوسط

اانحراف

الحسابي

المعياري

2.18

1.33

00

الدعم اللوجاتي من المدرسة متوفر لمتابعة العملية التعليمية9

2.16

1.33

ضعيتة

00

تم توفير دليل الست دا المو ع ال اص بالمادة التعليمية للطلبة9

2.08

1.35

ضعيتة

02

إدارة المدرسة تقو بتقييم ماتمر يلية التدريس عن بعد

2.08

1.24

ضعيتة

الرتبة

11

المجال
تاةةةةاهم تق ية التعليم عن بعد بتاعلية في اسةةةةتمرارية ون ار العملية التعليمية في
ظل أزمة كورونا

الدرجة
ضعيتة

يتبين من ال دول ( )0أ فقراا م الو اسةةةةةةتمرارية التعليم عن بعد في ظل انتشةةةةةةار كوروناو د تراوحت بين درجة
ضةعيتة ودرجة متوسةطة ،فقد جاءا التقرة و تم تدري الطلبة من بل المدرسةة على است دا التعليم عن بعد من خالل اعطائهم
بعب الدوراا التأهيلية خالل ال ائحة و في المرتبة األولى بمتوسط حاابي مقداره ( )0900وبانحراف معيارا مقداره ()0901
بدرجة متوسةةطة ،وجاءا التقرة و إدارة المدرسةةة تقو بتقييم ماةةتمر يلية التدريس عن بعد و والتقرة و تم توفير دليل السةةت دا
المو ع ال اص بالمادة التعليمية للطلبة و في المرتبة األخيرة بمتوسط حاابي مقداره ( )0922وبانحراف معيارا مقداره ()0902
( )0901على التوالي بدرجة متوسطة9
وتعزت هذه ال تي ة إلى أ المدارس األردنية بلواء البادية الشةةةةمالية الشةةةةر ية تتاجأا بقرار حكومي بإرالق المدرسةةةةة
وم ع التةدريس وجهةا ً لوجه ،دو أ يكو ه ام تدري ماةةةةةةبق وت مية مه ية لمدراء المدارس حول توظيف التعليم عن بعد في
عملية التعليم والتعلم ،كما ا الطلبة أنتاهم لم يتدربوا على التعليم عن بعد9
و د تعزت هذه ال تي ة إلى عد اعتماد المدرسةةةةةة لبرم ياا ماةةةةةبقة وموثو ة لتوظيتها في التعليم عن بعد ،األمر الذا
جعل بعب مدراء المدارس يتواصلو مع الطلبة عبر وسائل التواصل االجتماعي،
وهي برام رير مت صةصة للتعليم عن بعد ،كما أ بعب الطلبة ومدراء المدارس ال يثقو ب تائ االختباراا اإللكترونية ،مما
جعلهم ال يأخذو التعليم عن بعد على محمل ال د9
و د يعزو الباحث هذه ال تي ة إلى أ القراراا الحكومية جاءا سةةةريعة جداً ،مما أفقدا المدرسةةةة مرونتها في التعامل
مع جائحة كورونا ،فقد اسةةةتمرا نتائ التصةةةل األول في ضةةةبابية لمدة اويلة ،ولم يعرف مدراء المدارس أو الطلبة مصةةةير هذا
التصةل ،هل سةيتعاد أ سيلغى أ سيحا التعليم عن بعد كتعلم رسمي وتعتمد نتائ ه ،وهي امور جعلت بعب الطلبة يتو ف عن
متابعة التعليم عن بعد ثم يعود للتعلم ثم يتو ف9
نتائج السؤال الناني :كما مستوى معيقات استخدام التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية؟ك
ا الباحث باسةةةةةةت الص المتوسةةةةةةطاا الحاةةةةةةابية واالنحرافاا المعيارية لم ال معيقا اسةةةةةةت دا التعليم عن بعد في
المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية كما يلي
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جدول ( )3المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية لفقرات المجال النانيك معيقات التعليم عن بعد ك
الرتبة
1
0
0
2
1
7
8
2
.
10

المجال
يت اس نظا التعليم عن بعد مع نوت المواد على هقيها ال ظرا والعملي
جميع المدرسةين لديهم ال برة والمهاراا الكافية والم اسةبة السةت دا الحاسوي
واالنترنت
سرعة االنترنت م اسبة وياتطيع المدرس أعطاء أا حصة دو أا انقطات
تم عقد دوراا تدريبية وإعداد المدرسين بل أزمة كورونا يلية است دا التعليم
عن بعد
يحدث انقطات للتيار الكهربائي أث اء يا المعلم بالعملية التعليمية
ه ام صةةعوبة في التواصةةل المباهةةر بين المدرسةةين والطلبة (حيث يمكن تبادل
األفكار وايراء من خالل المواجهة الش صية)
تواجه المدرسين مشاكل في إعداد الحصم المصورة
ه ةام صةةةةةةعوبةة لدت المدرسةةةةةةين في متابعة األعداد الكبيرة للطلبة عبر أدواا
التعليم عن بعد المتاحة
يواجه الطال مشاكل ومعو اا ع د دراسة المادة إلكترونيا ً
تأثر تتاعل الطلبة مع التعليم عن بعد والحصةم باةةب ظروف معيشةةية صةةعبة
أو خاصة

المتوسط

اانحراف

الحسابي

المعياري

3.90

0.93

كبيرة

3.30

1.09

متوسطة

3.20

1.47

متوسطة

2.62

1.48

متوسطة

2.42

1.34

متوسطة

1.74

1.04

1.70

0.95

ضعيتة

1.60

0.98

ضعيتة

1.54

0.83

ضعيتة

1.52

0.78

الدرجة

ضعيتة

ضعيتة

يتبين من ال ةدول ( )0أ فقراا م ةالو معيقةاا التعليم عن بعةدو ةد تراوحةت بين درجة ضةةةةةةعيتة ودرجة كبيرة ،فقد
جاءا التقرة و يت اسةةة نظا التعليم عن بعد مع نوت المواد على هةةةقيها ال ظرا والعمليو في المرتبة األولى بمتوسةةةط حاةةةابي
مقداره ( )09.2وبانحراف معيارا مقداره ( )29.0بدرجة كبيرة،
وجاءا التقرة و تأثر تتاعل الطلبة مع التعليم عن بعد والحصم باب ظروف معيشية صعبة أو خاصة و في المرتبة
األخيرة بمتوسط حاابي مقداره ( )0910وبانحراف معيارا مقداره ( )2982بدرجة متوسطة9
وتعزت هذه ال تي ة إلى عد وجود برم ياا تعليمية معتمدة ماةةةةبقا ً في المدرسةةةةة ،األمر الذا جعل الطلبة يتقدمو في ال وان
ال ظرية ،في حين وجدوا صعوبة في التعلم عن بعد في ال وان العملية9
كمةا تعزت هةذه ال تي ةة إلى أ الكةادر التعليمي في المةدارس األردنيةة مةدري على التعليم وجها ً لوجه ،في حين يتطل
التعليم عن بعد كتاياا التواصةةل عن بعد وكتاياا حاسةةوبية ،وهي كتاياا لم يتدري عليها مدراء المدارس في المدارس األردنية
بلواء البادية الشةةةةةةمالية الشةةةةةةر ية األمر الذا أوجد صةةةةةةعوباا في فهم الرسةةةةةةائل والتعليماا من أول مرة ،كما أ بعب مدراء
المدارس رير مدري على التعامل مع الحاسوي والهواتف الذكية9
وتعزت هةذه ال تي ة إلى أ سةةةةةةرعة االنترنت رير م اسةةةةةةبة في بعب الم ااق ،األمر الذا أوجد تتاوتا ً في اسةةةةةةتقبال
المعلوماا وتبادلها ،إضافة إلى حدوث انقطاعاا في التيار الكهربائي في األرد خالل أزمة كورونا9
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وتعزت هذه ال تي ة إلى أ التعليم عن بعد هو ماةةت د تربوا فرضةةته جائحة كورونا ،وكل ماةةت د يواجه صةةعوبة في
البداية ،ثم تأتي ال برة الحقا ً لتزيل كثير من المعيقاا وتكيف التعليم عن بعد بما يت اس مع ظروف بيئة التعلم في األرد 9
نتائج السؤال النالث :كما مستوى تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية؟ك
ا الباحث باسةةةةةت الص المتوسةةةةةطاا الحاةةةةةابية واالنحرافاا المعيارية لم ال تتاعل المعلمين مع التعليم عن بعد في
المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية كما يلي
جدول ( :)2المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية لفقرات المجال النالثك تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد في فل
ازمة كورونا ك
المتوسط

اانحراف

الحسابي

المعياري

0

أعتقد ا االختباراا عن بعد وسيلة م اسبة لتقييم تحصيل الطلبة

3.74

1.12

كبيرة

0

التعليم عن بعد أكثر فاعلية من حيث استغالل الو ت أكثر من التعليم التقليدا

3.42

1.32

متوسطة

0

ه ام مصدا ية عالية في تقييم الطلبة من خالل نظا التعليم عن بعد

3.20

1.41

متوسطة

2

يشعر المدرس في المدارس األردنية بالرضى عن نظا التعليم عن بعد

2.92

1.44

متوسطة

1

أسالي التقييم المتبعة م اسبة وتتم بطرق مت وعة

2.60

1.48

متوسطة

7

يتم تقييم الطال بشكل ماتمر اث اء عملية التعليم عن بعد

1.90

1.28

ضعيتة

8

يتم إرفاق المادة التعليمية للطلبة باهولة ويار

1.78

1.21

ضعيتة

2

ي ي المدرس باهولة على استتااراا الطلبة عن المادة العلمية المرفقة

1.76

1.13

ضعيتة

9

انت ملتز ب ظا التعليم عن بعد ب اء على خطة المدرسة

1.48

0.64

ضعيتة

10

يشتمل المحتوت التعليمي على تمارين وواجباا تااعد على التعلم

1.46

0.93

ضعيتة

المجال

الرتبة

الدرجة

يتبين من ال ةدول ( )2أ فقراا م الو تتاعل المعلمين مع التعليم عن بعد في ظل انتشةةةةةةار كوروناو د تراوحت بين
درجة ضةعيتة ودرجة كبيرة ،فقد جاءا التقرة و أعتقد أ االختباراا عن بعد وسةيلة م اسةبة لتقييم تحصةةيل الطلبة و في المرتبة
األولى بمتوسةةةةةط حاةةةةةابي مقداره ( )0982وبانحراف معيارا مقداره ( )0900بدرجة كبيرة ،وجاءا التقرة ويشةةةةةتمل المحتوت
التعليمي على تمارين وواجباا تاةةةةةاعد على التعلمو في المرتبة األخيرة بمتوسةةةةةط حاةةةةةابي مقداره ( )0927وبانحراف معيارا
مقداره ( )29.0بدرجة ضعيتة9
وتعزت هذه ال تي ة إلى ضةةعف تتاعل مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشةةمالية الشةةر ية مع انشةةطة
التقويم ،فمدراء المدارس ال تتوافر لديهم برام مت صصة في ضبط ت تيذ الطلبة لالختباراا9
كما أ تتاعل مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشةةةةةةمالية الشةةةةةةر ية محكو باسةةةةةةتمرار توافر خدمة
االنترنةت ،وهي خةدمةة متقطعةة ت عةل مةدراء المةدارس يتو ف عن التتةاعةل مع الطلبةة في حال تو ف ال دمة ،أو تحد من درته
على االسةةةت ابة باةةةهولة على اسةةةتتاةةةاراا الطلبة عن المادة التعليمية ،كما أ

درة مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء

البادية الشمالية الشر ية على أرفاق المواد التعليمية محدودة باب تدني ماتوياا رفع الملتاا في خدماا االنترنت9
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كمةا تعزت هةذه ال تي ةة إلى أ العمةل على التعليم عن بعةد من بةل مةدراء المةدارس في المدارس األردنية بلواء البادية
الشةةةةمالية الشةةةةر ية جاء بشةةةةكل متاج  ،األمر الذا جعلهم يرسةةةةلو معلوماا مركزة وعميقة ،وت

التتصةةةةيالا ،والتمارين

والواجباا مما جعل المواد التعليمية جافة في بعب األحيا ومملة للطلبة9
نتائج السددؤال الرابع :كما مسددتوى تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشددمالية الشددرقية من
وجهة نظر مدراء المدارس؟ك
ا الباحث باست الص المتوسطاا الحاابية واالنحرافاا المعيارية لم ال تتاعل الطلبة مع التعليم عن بعد من وجهة نظر
مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية كما يلي
جدول  :5المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية لفقرات مجالك تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في فل التعليم عن
بعدك
المتوسط

اانحراف

الحسابي

المعياري

3

أهعر بالرضا عن مدت استتادة الطلبة من التعليم عن بعد

3.32

1.30

متوسطة

1

يتتاعل الطلبة مع نظا التعليم عن بعد بشكل ماتمر

3.20

1.46

متوسطة

6

يااعد أسلوي التعليم عن بعد في فهم المادة العلمية بشكل واضو وسلس

2.92

1.35

متوسطة

2.26

1.45

ضعيتة

1.15

ضعيتة

0.75

ضعيتة

المجال

الرتبة

المادة الكترونيا يزود الطال بمهاراا اضافية

4

عر

2

ياتطيع الطال ارر أا تاااالا واستتااراا من خالل التعليم عن بعد

1.76

5

يتيو نظا التعليم عن بعد للطال الوصول للمادة التعليمية في أا و ت

1.36

الدرجة

يتبين من ال ةدول ( )1أ فقراا م ةالو تتةاعةل الطلبةة مع التعليم عن بعةد في ظةل انتشةةةةةةار كورونةاو د تراوحت بين
درجة ضةعيتة ودرجة متوسطة ،فقد جاءا التقرة وأهعر بالرضا عن مدت استتادة الطلبة من التعليم عن بعدو في المرتبة األولى
بمتوسط حاابي مقداره ( )0900وبانحراف معيارا مقداره ( )0902بدرجة متوسطة،
وجاءا التقرة و يتيو نظا التعليم عن بعد للطال الوصول للمادة التعليمية في أا و ت و في المرتبة األخيرة بمتوسط
حاابي مقداره ( )0907وبانحراف معيارا مقداره ( )2981بدرجة ضعيتة9
أهةةارا نتائ هذا الاةةؤال إلى أ م ال تتاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في ظل انتشةةار كورونا جاء بدرجة متوسةةطة،
وأ تتاعلهم كا يتراور ما بين متوسط وضعيف في بعب أنشطة التعليم عن بعد9
وتعزت هذه ال تي ة إلى أ البة المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية لم يعتادوا التعليم عن بعد ،فقد فرضت
عليهم جائحة كورونا التعليم عن بعد بشةةةكل متاج ودو تدري ماةةةبق ،و د حاولوا التواصةةةل مع مدراء المدارس ،وهم أيهةةةا ً
رير مدربين على التعليم عن بعد ،مما جعل التتاعل بي هم وبين التعليم عن بعد متوسطا ً وضعيتا ً في بعب األنشطة9
كما أ المدارس األردنية بلواء البادية الشةةمالية الشةةر ية ال تمتلك برم ياا ودروس محوسةةبة معدة ماةبقا ً لتوظيتها في
حاالا الطوارئ ،األمر الذا جعل مدراء المدارس يرسلو للطلبة دروسا ً تحقق جزءاً من المقرراا ،وأحيانا ً دروسا ً ال تتهمن
أنشطة تتاعلية ،مما جعل الطلبة متلقين فقط ،يقرأو وي يبو عن األسئلة؛ مما أفقدهم التتاعل مع التعليم عن بعد9
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كما أ اعتماد مدراء المدارس على إرسةةةةةةال دروس من نوت ( )PDFو( )Wordوالطل من الطال

راءة المحتوت

التعليمي يقلل من درة الطلبة على ارر أا تاااالا واستتااراا من خالل التعليم عن بعد9
إضةةةةةةافةة إلى ذلةك فإ مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشةةةةةةمالية الشةةةةةةر ية يحتاجو تدري كاف
لي تاروا البرم ية الم اسبة التي تهمن تتاعل الطلبة مع المحتوت التعليمي ،والوصول إليه في أا و ت يشاء9

الخاتمة:
تمت م ا شة ال تائ في ضوء تالال أسئلة الدراسة كما يلي
كشةةةتت ال تائ أ المتوسةةةط الحاةةةابي لةةةةةةةةةتاعلية التعليم عن بعد في ظل انتشةةةار جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء
المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشةةةمالية الشةةةر ية د بلغ ( )2.45بانحراف معيارا ( )0.57بدرجة متوسةةةطة ،وأ
جميع الم االا جاءا بدرجة متوسطة9
وتعزت هةةذه ال تةةائ إلى أ المةةدارس األردنيةةة تعتمةةد التعلم وجهةا ً لوجةةه ،ولم يكن في خططهةةا اعتمةةاد التعليم عن بعةةد،
لةذلةك فقةد تحولةت بشةةةةةةكةل متةاج إلى التعليم عن بعةد ،وهةذا مةا يقلةل من خبراتهةا في هةذا الم ال ،وي عل هذا ال وت من التعليم
مات داً يحتاج لممارسة لتحاين ماتواه9
كمةةا تعزت هةةذه ال تي ةةة إلى أ التعليم عن بعةةد يتطلة وجود ب يةةة تحتيةةة من حواسةةةةةةية وهواتف وبرم يةةاا م ربةة
ومعتمدة في التعليم ،وهةةراء برام خاصةةة بالمدرسةةة لهةةما اهةةترام أكبر عدد من الطلبة في التعليم عن بعد ،وأل التعليم عن
بعد فتر

على المدرسةةةة بشةةةةكل متاج نتي ة جائحة كورونا فقد كا مدراء المدارس يتواصةةةةلو مع الطلبة ضةةةةمن اإلمكاناا

المتاحة وهي إمكاناا ضعيتة ولم يتحا لها حااي9
كما أ التعليم عن بعد يتطل تهةةةةافر جهود حكومية وخاصةةةةة ،و د واجهت المدارس األردنية راراا حكومية دو
توفير دعم السةةتمرار عملية التعليم ،إضةةافة إلى ذلك فإ مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشةةمالية الشةةر ية لم
يتلقوا التدري الكافي لقيادة عملية التعليم عن بعد في األزماا9

التوصيات:
 اسةةةةةةتثمةةار التوجيهةةاا اإلي ةةابيةةة للطلبةةة وللمعلمين نحو التعليم عن بعةةد ،ووضةةةةةةع خطط وبرام لالسةةةةةةتتةةادة من هةةذهالتوجيهاا ،وإعطاء دوراا تدريبية في م ال التعليم عن بعد لكل من الطلبة والمعلمين ومدراء المدارس.
 تدري وتش يع المعلمين على االتصال بالطلبة من خالل الصتحاا اإللكترونية والبريد اإللكتروني ،نظرا أ كثير منالطلبة لديهم خدمة اإلنترنت في البيوا9
 تأكيد ضةةةةةرورة االهتما من بل المدرسةةةةةة بإدخال أسةةةةةلوي التعليم عن بعد مع التعليم الوجاهي ،والقيا ب شةةةةةر الثقافةاإللكترونية بين الطلبة لتحقيق أكبر در من التتاعل مع هذا ال وت من التعليم.
 توفير ب ية تعليمية مالئمة لتطبيق التعليم عن بعد في المدرسة وإزالة كافة المعو اا البشرية والمادية والت ية التي تحولدو انتشاره في ال ظا التعليمي بم تلف المراحل والم االا .
 -ي

على وزارة التربية والتعليم القيا بإجراء المزيد من الدراسةةةةةةاا والبحوث لمعرفة مدت فاعلية التعليم عن بعد في

ظل وجود ظروف اسية وعقد المؤتمراا وال دواا من أجل تطوير التعليم عن بعد وال هو
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 ضةةةرورة يا وزارة التربية والتعليم بطرر مقرراا دراسةةةية تكاةةة الطال مهاراا وتق ياا التعليم عن بعد من أجلتاهيل عملية التتاعل واالستتادة من بل الطلبة مع المواد التعليمية المعروضة إلكترونيا ً9
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