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معيقات تعليم الفيزياء في المدارس األردنية خالل جائحة كورونا ضمن التعليم عن بعد من وجهة نظر
معلمي الفيزياء في العاصمة عمان
Obstacles to teaching physics in Jordanian schools during the Corona pandemic are part of
distance education from the viewpoint of physics teachers in the capital, Amman
الباحثة /حياه عبد الحافظ عبيد االحمد
وزارة التربية والتعليم األردنية
Email: hayat.alahmad2019@gmail.com

الملخص:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن ععيان ت لعلنيم الييء ن فند ال ندار
وجهة نظر ععل د الييء

األردنينة خنل ج ئحنة كورونن من

التعلنيم عن بعند عن

فد الع ص ة ع ن ،وذلك فد مو عتغيرات الع ر والنوع االجت عد.

أجر ت الدراسة على عينة ع ععل ند وععل ن ت الييء ن فند الع صن ة ع ن ن ،غيند بلنر عندد أفنراد عيننة الدراسنة  )06ععل ن
وععل ة .خل اليصل االو ع الع م الدراسد .)0602/0606
لكونت االستب نة فند صنورله النه ئينة عن

 )02فانرة عوزعنة إلنى  )3عجن الت ،وعن لوصني ت الدراسنةل ع نل دورات لن ينة

عهنية لل عل ي لتعلق ب لتعليم االلكتروند ،لوفير اجهءة غ سوب واجهءة ذكينة لل عل ني والبلبنة ينر ال اتندر

علنى ااتن هن ،

لدر ب ال عل ي على التببيا ت ال ختبرات الج فة االفترامية) لت كي البلبة ع اجرا التج رب افترامد.
الكلمات المفتاحيةل علم الييء  ،التعليم ع بعد ،التعليم االلكتروند ،ج ئحة كورون .
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Obstacles to teaching physics in Jordanian schools during the Corona pandemic are part of
distance education from the viewpoint of physics teachers in the capital, Amman

Abstract
The study aimed to reveal the obstacles of teaching physics in Jordanian schools during
the Corona pandemic within distance education from the point of view of physics teachers in the
capital Amman, in light of the variables of age and gender.
The study was conducted on a sample of physics teachers in Amman, the capital, where
there were 60 teachers in the study sample. During the first semester of the school year
(2020/2021)
In its final form, the questionnaire consisted of (21) paragraphs distributed to (3) areas,
including the recommendations of the study: the work of professional development courses for
teachers related to e-education, the provision of computers and smart devices for teachers and
students who are unable to acquire them, training teachers in dry laboratory applications (virtual)
to enable students to conduct experiments by default.

Keywords: Physics, Distance Education, E-Learning, Corona Pandemic.

:المقدمة
 وك ن للتعليم االلكتروند دور بن رز، سعت ال ؤسس ت التعلي ية الى اللجو الى التعليم ع بعد،كورون الع لم

عع اجتي ح فيرو

 عواانع التواصنل االجت ن عد وبنراع، ال ندون ت، ال نتد ت،فد االس ليب الجد دة للتعلم ك لتعليم ع خل الصيوف االفترامية
.التواصل االجت عد
ان التبورات ال تلغاة التد لحدث للع لي ت التعلي ية لجبر ال ختصي وال عنيي الى عواكبة للك التبورات والتوجه عع االلج ه
 فبن لتعليم االلكترونند تحنو الب لنب النى عرسنل،الس ئد الصحيح الذي ولند نت جن ت ععرفينة وعه ر نة لحت جهن اجين ال سنتابل
.)0622 ،وعستابل لل علوعة ع أطراف عدة وعص در عتنوعة فهو ب غد ون اد وعستكشف لل عرفة ع يرة واخرون
،هد العلم ال حرك للصن ع ت والتبورات التكنولوجية التد هد بدوره التد لتحكم ب اتص د الدو ال بند على ال عرفنة
.مرورة علحة لتنشئة جيل ا در على االبتك ر واالبداع وب لت لد النهوض ب لبلد
www.ajrsp.com

الييء

لعلم الييء
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انوم علنم الييء ن علنى التجر ننب واستاصن الببيعنة والكنونت غينند أن لعلنيم الييء ن الي عنل سننتند علنى ع نل البلبنة من
عج وع ت وفرق كون لكل ط لب عه ن ت وعسنؤولي ت لتنءم بهن  ،ولتواصنل ال ج وعن ت ولتي عنل في ن بينهن من

عنهجين ت

البحنند العل نند للوصننو الننى النظر ن ت وال بن د الييء ئيننة بأاننل عسن عدة ع ن ال علننم ليتننأهلوا ان صننبحوا عل ن وبن غ ي فنند
ال ستابل.

مشكلة الدراسة:
لعتبر الييء

ع أك ر ال واد الدراسية التد بذ البلبة به عجهودا لتعل ه واكتس ب عه راله وهذا كله حت ج الى بيئنة لعلي ينة

لي علية وج هية ادر االعك ن بي البلبة وععل يهم.
وع خل استعراض الدراس ت الس باة واستج بة لتوصي له بضرورة البحد ع ععيا ت لعليم الييء

ع بعدت دفع الب غ نة –

عستعينة ب هلل – الى إجرا هذه الدراسة الح لية ،وعح ولة ا ج د عاترغ ت لتلك ال عيا ت.
ل لت عشكلة الدراسة فد لحد د ععيا ت لعلنيم الييء ن فند ال ندار
وجهة نظر ععل د الييء

األردنينة خنل ج ئحنة كورونن من

التعلنيم عن بعند عن

فد الع ص ة ع ن.

اسئلة الدراسة:
لشكل سؤا الدراسة الرئيس فدل
-

ع هد ععيا ت لعليم الييء
الييء

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورون م

التعليم ع بعند عن وجهنة نظنر ععل ند

فد الع ص ة ع ن؟

وليرع عنه االسئلة الت ليةل
-

ع هد ال عيا ت ال د ة وال لية فد لعليم الييء
وجهة نظر ععل د الييء

-

ع هد ال عيا ت ال عرفية وال هنية فد لعليم الييء

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورون من

التعلنيم عن بعند

فد الع ص ة ع ن؟

ع هد ال عيا ت النيسية واالجت عية فد لعليم الييء
بعد ع وجهة نظر ععل د الييء

-

األردنية خل ج ئحة كورون م

فد الع ص ة ع ن؟

ع وجهة نظر ععل د الييء
-

فد ال دار

التعليم ع بعد عن

فد ال ندار

األردنينة خنل ج ئحنة كورونن من

التعلنيم عن

فد الع ص ة ع ن؟

هل لوجد فروق ذات داللة إغص ئية عند عستوى الداللة  )α ≥ 0.05بي استج ب ت عينة الدراسة غو ععيا ت لعلنيم
الييء

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورون م

التعليم ع بعد ع وجهة نظر ععل د الييء ن فند الع صن ة

ع ن لعءى لل تغيراتل الع ر ،النوع االجت عد)
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أهداف الدراسة:
ل لت أهداف الدراسة الى التعرف على ععيا ت لعليم الييء
ع وجهة نظر ععل د الييء
-

التعرف على ال عيا ت ال د ة وال لية فد لعليم الييء
التعرف على ال عيا ت ال عرفية وال هنية فد لعليم الييء

فند ال ندار

األردنينة خنل ج ئحنة كورونن من

التعلنيم

فد الع ص ة ع ن.

التعرف على ال عيا ت النيسية واالجت عية فد لعليم الييء
ع بعد ع وجهة نظر ععل د الييء

-

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورونن من

التعلنيم عن

فد الع ص ة ع ن.

ع بعد ع وجهة نظر ععل د الييء
-

فد ال دار

فد الع ص ة ع ن وذلك ع خل

بعد ع وجهة نظر ععل د الييء
-

األردنية خل ج ئحة كورون م

التعلنيم عن بعند

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورون من

التعلنيم

فد الع ص ة ع ن.

لحد د الينروق ذات الداللنة اصغصن ئية عنند عسنتوى الداللنة  )α ≥ 0.05بني اسنتج ب ت عيننة الدراسنة غنو ععيان ت
لعليم الييء

فد ال دار

األردنية خنل ج ئحنة كورونن من

التعلنيم عن بعند عن وجهنة نظنر ععل ند الييء ن فند

الع ص ة ع ن لعءى لل تغيراتل الع ر ،النوع االجت عد)

أهمية الدراسة:
لهتم هذه الدراسة الى التعرف الى ععيا ت لعليم الييء
فد الع ص ة ع ن ،ولك

وجهة نظر ععل د الييء

فد ال دار

األردنية خنل ج ئحنة كورونن من

التعلنيم عن بعند عن

أه ية هذه الدراسة ع خل البنود الت ليةل

أصبح التع ليم ع بعد هو ال س ر الذي لتبعه ج يع ال ؤسس ت التعلي ية فد ظل ج ئحة كورونن  ،وال كن الرجنوع اواالستغن عنه ،بل ان نج ح االعم ولادعه عاترن ب دى اندع ج عؤسسن له التعلي ينة بن لتعليم االلكترونند ال عنءز للتعلنيم
ع بعد ولبو ره وا ج د غلو لل عيا ت التد لواجهه.
 -علم الييء

هو ع اهم ال ع رف الضنرور ة للنخنراط بوظن ئف ال سنتابل ،وال بند عن الا نهن لنت ك عن االنخنراط

ب لحي ة وفهم عتبلب ت العصر الحد ة.
 اجر ت هذه الدراسة استج بة لتوصي ت الدراس ت السن باة التند لوصند ب لبحند عن ععيان ت التعلنيم عن بعند وا جن دغلو عن سبة له .

حدود الدراسة:
-

الحدود ال ومنوعيةل لبحند هنذه الدراسنة ب عيان ت لعلنيم الييء ن فند ال ندار
التعليم ع بعد ع وجهة نظر ععل د الييء

األردنينة خنل ج ئحنة كورونن من

فد الع ص ة ع ن.

الحدود البشر ةل ععل و الييء
-

الحدود ال ك نيةل الع ص ة ع ن

-

الحدود الءع نيةل اليصل الدراسد االو ع الع م الدراسد 0602/ 0606
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مصطلحات الدراسة
التعليم عن بعدد :لعرفنه اليونيسنكو )0606ل لين علت لعلي ينة كنون فيهن ال علنم وال نتعلم عنيصنلي عن بعضنهم فند ال كن ن او
الءع ن أو كليه  .بين

عرفه الحنيبد  )0662بأنه ع لية لنظي ية لم اسنتحداهه لتلبينة اغتي جن ت ال تعل ني عن خنل لين علهم

عع الخبرات التعلي ية ال ادعة لهم ببنرق ينر لاليد نة ينر عايندة بءعن ن أو عكن ن عحندد

ودون االعت ن د علنى ال علنم بصنورة

عب شرة.
و عرف اجرائي ل عء

ع االسن ليب التند لسنعى النى لن ينة ال تعل ني ب ل عن رف وال هن رات اللزعنة لنتعل هم دون االلتان بهنم

وج هي .
التعليم االلكتروني :لعرفه الجرف  )0662ب نه اسلوب ستخدم لتحايق نت ج ت التعلم ع خل استخدام الي ت االلصن الحد نة
والبحد والوس ئط االلكترونية ال تنوعة سوا اك ن ع بعد او فد اليصنل الدراسند ،اي اسنتخدام التانينة بج ينع انواعهن لتحاينق
نت ج ت التعلم بأاصر وات واال جهد وأكبر ف ئدة.
و عرف اجرائي ل هنو التعلنيم ال عت ند علنى الحواسنيب واالجهنءة االلكترونينة واالنترننت عن خنل ليعينل التببيان ت وال نصن ت
والبراع االلكترونية ال تنوعة.
جائحة كورونا :لعرفه عنظ ة الصحة الع ل ية  )0606بأنه األزعة التد نتجت ع ليشد ف رو

كورون  Covid – 19فند

الع ن لم أج ننع ولتسننبب بننأعراض عرمننية لتننراوح ع ن طيييننة الننى ا للننة ع ن ادى اجننرا ات الوا ننة عنه ن الننى التننأهير فنند ج يننع
الاب ع ت التعلي ية واالاتص د ة واالجت عية والصحية فد ععظم دو الع لم.
ولعرف اجرائي ل ب نهن ازعنة ع ل ينة نشنأت بسنبب انتشن ر فينرو

كورونن بني البشنر ع ن اجبنر االفنراد علنى منرورة االلتنءام

ب لتب عد االجت عد وارلدا الك ع ت والتعايم ال ست ر للوا ة عنه.

اإلطار النظري:
اوال :علم الفيزياء
علم الييء ن هنو اغندى فنروع العلنوم التند لعننى ب ستاصن الظنواهر الببيعينة وكينف ع نل الكنون لتوصنل النى ععن رف كن
صي ته على شكل اواني وعب د ون ن ذج ان درة علنى التنبنؤ بنتيجنة الع لين ت الببيعينة والكونينة وليسنيره ليسنيرا انرب النى
الوااع .غيد أن فهنم الييء ن وع رسنته ب لبر انة السنلي ة سن عد علنى لبنور الصنن عة والتكنولوجين  ،ولعند ال درسنة عن أهنم
ال ؤسس ت التربو ة التد لسهم فد لحايق نشر ال ا فة العل ية وع رسنته بني األفنراد وإعندادهم ليكوننوا عتعل ني وان در

علنى

التع عل عع لببيا ت العل ية واست ره فد اسواق الع ل وفد الحي ة ك فة.
ولؤكند الع ليننة التربو نة الحد ننة علننى االهت ن م ب ألهننداف التعلي يننة بأبع دهن الن لثل ال عرفيننة وال ه ر نة والوجدانيننة ،غينند إن
ال ه رات الع لية هدف أس سد ع أهداف لدر س الييء
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وع تبلبنه ذلنك عن اسناتخدام لن دوات واألجهنءة وال نواد .ودرو

الييء ن عن أك نر الندرو

لن ينة لل هنا رات الع لينة غيند

لكسب الب لب عه رات التع عل عع األدوات وال واد وإجارا التجا رب وليسنير ال شن هدات وومنع اليرمني ت واختب رهن وعن
هم التوصل إلى النت ئ ولع ي ه ولب دله عع االخر

عح ود ،)0620 ،ولك ج ئحة كورون أع ات لن ية للك ال هن رات بسنبب

البرولوكلت ال تبعة للوا ة ع هذا الييرو .
ثانيا :التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني
اب ع التعليم هو ع اك ر الاب ع ت الذي لأهر سلب بج ئحة كورونن  ،فيند الوانت النذي جنب فينه الحين ظ علنى صنحة ال نواطني
ب لب ع البرولوكلت الصحية والتد لشترط التب عد االجت عد كشرط اس سد للنج ة عن هنذه الج ئحنة كن ن ال بند عن اللجنو النى
التعليم ع بعد لض ن است رار الع لية التعلي ية.
ان اعت ن د التعلننيم االلكتروننند فنند التعلننيم ع ن بعنند أصننبح مننرورة لعلحننة فنند الواننت الح ن لد ،ليسننتبيع اب ن ع التعلننيم النهننوض
والص ود خل هذه الج ئحة ،ظهرت العد د ع ال عيا ت ال رلببة ب لتعليم االلكتروند والتد ادلنت لل ختصني بوجنود خلنل فند
التهيئة والتوجه نحو هذا النوع ع التعليم -على الر م ان العد د ع الدراسن ت الحد نة ك ننت لنن دي عن ابنل الج ئحنة بضنرورة
االنتا

الى هذا النوع ع التعليم -ف لتبورات الحد ة واالنيج ر ال عرفد وظهنور العصنر التكنولنوجد وال عرفند ك ننت علءعنة

لتحو نننل الننندو النننى التعلنننيم االلكترونننند بننند التعلنننيم التاليننندي وج ئحنننة كورونننن عننن ك ننننت أال سنننبب لعسنننرع لهنننذا التحنننو
)(Hetsevich,2017
ت ز التعليم االلكتروند بادرله على لج وز ايود ال ك ن والءعن ن فند الع لينة التعلي ينة وعراعن ة الينروق اليرد نة بني ال تعل ني
ول كينننهم عن إل ن م ع لين ت التعلننيم فنند بيئن ت عن سننبة لهننم وغسننب انندرالهم الذاليننة وإل غننة اليرصننة لل تعل نني للتي عننل اليننوري
إلكترونين في ن بينننهم عن جهنة وبينننهم وبني ال علنم عن جهنة أخنرى عن وسن ئل البر ند اصلكتروننند وعج وعن ت النان و و ننرف
الحوار و نحوه ونشر ها فة التعلم والتدرب الذالد فد ال جت ع والتد ل ك ع لحسي ولن ية ادرات ال تعل ي وال تدربي بأانل
لكلية وبأدنى عجهنود ورفنع شنعور وإغسن

البنلب ب ل سن واة فند لوز نع الينرع فند الع لينة التعلي ينة وكسنر غن جء الخنوف

والالق لد هم ول كي الدارسي ع التعبير ع أفك رهم والبحد ع الحا ئق وال علوع ت بوس ئل أك ر وأجندى ع ن هنو عتبنع فند
ا ع ت الدرو

التاليد ة ول كي الب لب ع للاد ال دة العل ية ب ألسلوب الذي تن سب عع ادراله ع خنل البر انة ال رئينة أو

ال س وعة أو ال ارو ة و نحوه ولوفير رصيد مخم وعتجدد ع ال حتوى العل د واالختبن رات والتن ر ا التدر سند لكنل عانرر
ك ع لبو ره ولحسي وز دة فع لية طرق لدر سه سع دة والسرط وي.)0663 ،

الدراسات السابقة:
هدفت دراسنة المنتشدري  )1122النى دراسنة ف علينة برنن ع لندر بد عاتنرح ان ئم علنى اليصنو االفترامنية لتن ينة عهن رات
التدر س اليع  ،واستخدعت الب غ ة ال نه شبه التجر بند ،لكوننت عيننة الدراسنة عن

 )06ععل نة ولنم لاسني ه ل ج نوعتي

م ببةل البر اة التاليد ة ،لجر بيةل اليصو االفترامية)،
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واظهرت الدراسة الى وجود فروق ذات داللة إغص ئية بي عتوسبد درج ت ال ج وعة الض ببة والتجر بية لص لح ال ج وعة
التجر بية ،واوصت الدراسة ب ستخدام اليصو االفترامية فد لدر ب ال عل ت كأغد أس ليب التدر ب اصلكتروند الحد ة.
هدفت دراسة عبابنة  )1122إلى لحد د الصعوب ت التد لواجه لدر س الييء
لكون عجت ع الدراسة ع

 )306ععل وععل ة وعشرف فد عح فظة إربد ولم اختي ر عينة الدراسة عشنوائي وكن ن عنددهم )26

ععل وعشرف  ،واد استخدم الب غد فد هذه الدراسة استب نة عكونة ع
لبحد فد الصعوب ت التد لواجه لدر س الييء
والع ل على إع دة لألييه ب

ع وجهة نظر ععل د وعشنرفد الييء ن  .واند

 )06فارة ،واد أوصت الدراسة بنججرا دراسن ت أخنرى

عن وجهنة نظنر البلبنة ولحلينل عنن ه الييء ن فند األردن عن ابنل عختصني

تن سب عع عاتضني ت العصنر ،كنذلك أوصنت بن لتركيء علنى إجنرا الدراسن ت علنى اسنتراليجي ت

التدر س والتاو م الخ صة بتعليم الييء  ،ولحليل عن ه الييء

وعا رنته ب ن ه ال واد العل ية األخنرى صغنداث التنوازن فند

ال واد العل ية ال ادعة للب لب فد ال رغلتي األس سية وال نو ة.
ا م  ) Yulia,2020بدراسة وصيية هدفت إلى لوميح طرق لأهير ج ئحة كورون على إع دة لشكيل التعليم فد اندونيسي  ،بينت
الدراسة انواع استراليجي ت التعليم االلكترونية التد ستخدعه ال عل ون لتعليم طلبهم إهر انتشن ر فينرو

كورونن الوبن ئد ،ك ن

ومحت الدراسة عءا وفع لية استخدام التعليم ع بعد ال رلبط ب لتعليم االلكتروند  ،ك بينت الدراسة الى انه هن ك لراجنع فند
أسلوب التعليم التاليدي لينتشر بدال عننه النتعلم عن خنل االنترننت لكوننه ندعم النتعلم عن ال ننء وب لتن لد النل اخنتلط األفنراد
ببعضهم ،و الل انتشن ر اليينرو  ،وأهبتنت الدراسنة أه ينة اسنتخدام االسنتراليجي ت ال ختلينة لء ن دة سلسنة ولحسني التعلنيم عن
خل االنترنت.
الطريقة واالجراءات

منهج الدراسة:
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على ععيا ت لعليم الييء

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورون م

التعليم ع بعد عن

وجهنة نظننر ععل نند الييء ن فند الع صن ة ع ن ن .وانند اسنتخدعت الب غ ننة ال نننه الوصننيد ال سنحد لهننذه الدراسننة كونننه ال نننه
ال ن سب لببيعته .

مجتمع الدراسة:
لكنننون عجت نننع الدراسنننة عننن ج ينننع ععل ننند الييء ننن فننند الع صننن ة ع ننن ن خنننل اليصنننل الدراسننند االو عننن العننن م الدراسننند
0602/0606م.

عينة الدراسة:
اخت رت الب غ ة عينة عشوائية غج هن  )06ععل ن وععل نة عن ععل ند الييء ن فند الع صن ة ع ن ن .و بني الجندولي

)0 )2

لوز ع عينة الدراسة لبع ل تغيرات الع ر ،النوع االجت عد)
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جدو  )2لوز ع عينة الدراسة لبع ل تغير الع ر
العمر

التكرار

اال ع  36سنة
ع  36الى  26سنة
أكبر ع  26سنة
المجموع

02
00
22
01

النسبة
المئوية
%24
%32
%21
%211

جدو  )0لوز ع عينة الدراسة لبع ل تغير النوع االجت عد
العمر

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

21

%36

ان ى

20

%26

المجموع

01

%211

اداة الدراسة:
بعنند االنته ن ع ن إعننداد اداة الدراسننة االسننتب نة) بصننورة عبدئيننة لننم عرمننه علننى هلهننة عحك نني ع ن اعض ن هيئننة التنندر س
ب لج عع ت األردنية ألخذ آرائهم هم الاي م ب لتعند لت اللزعنة ،هنم ا عنت الب غ نة بجرسن رابنط االسنتب نة لعيننة الدراسنة غيند لنم
ج ع البي ن ت وادخ له فد برن ع  SPSSلتحليله واستخلع النت ئ .
صدق األداة:
لم عرض أداة الدراسة على عج وعة ع ال ختصي وعشرفد الييء

فد وزارة التربية والتعليم األردنية ،وأوصوا بصنلغيته

بعد اجرا التعد لت عليه واد لم إجرا للك التعد لت وإخراج االستب نة بصورله النه ئية.
ثبات األداة:
للتحاق ع هب ت األداة استخدعت عع دلة كرونب خ ألي الستخراج ال ب ت فبلغت نسبته الكلية علنى فانرات االسنتب نة  )6.13وهند
نسبة هب ت لؤكد إعك نية استخدام األداة.
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نتائج الدراسة:
لتحد د طو خل عاي

ليكنرت الخ سند لنم غسن ب ال ندى  )2= 2-4ولاسني ه علنى أكبنر اي نة فند ال اين

طو اليئة  ،)6.1 = 4/2اصبحت أطوا الخل ك هو عومح فد جدو

للحصنو علنى

.)3

جدو  )3عع ير االستج بة لايم ال توسب ت الحس بية
ععي ر االستج بة

اي ة ال توسط الحس بد

عنخيضة جدا

ع  2.66الى اال ع 2.16

عنخيضة

ع  2.16الى اال ع 0.06

عتوسبة

ع  0.06الى اال ع 3.26

عرليعة

ع 3.26الى اال ع 2.06

عرليعة جدا

ع  2.06الى اال ع 4.66

عرض النتائج المتعلقة بالسؤال االول:
السؤا االو ل ع هد ال عيا ت ال د ة وال لية فد لعليم الييء
بعد ع وجهة نظر ععل د الييء
بي الجدو
جدو

فد ال دار

األردنية خنل ج ئحنة كورونن من

التعلنيم عن

فد الع ص ة ع ن؟

 )2بي النت ئ ال تعلاة ب ل ج االو

ال عيا ت ال د ة وال لية)

 ) 2ال توسب ت الحس بية واالنحراف ت ال عي ر ة الستج ب ت أفراد عينة الدراسة غو ال عيا ت ال د ة وال لية فد لعليم
فد ال دار

الييء

الرتبة

رقم

األردنية خل ج ئحة كورون م

التعليم ع بعد ع وجهة نظر ععل د الييء

الفقرة

فد الع ص ة ع ن

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

2

الة لوفر اجهءة الكترونية غد ة لدى البلبة.

4.58

0.89

عرليعة جدا

2

3

ناص الص االنترنت فد ععظم ال دار .

4.24

0.83

عرليعة جدا

3

7

عدم لوفر غءم انترنت خ صة ب لبلبة وال عل ي

4.21

0.85

4

5

4.16

0.82

5

1

3.82

0.81

عرليعة

6

4

3.78

0.76

عرليعة

الفقرة

بأسع ر رعء ة او عج نية.
معف عيءانية ال دار

للشتراك ببراع

ولببيا ت غد ة لدعم التعليم.

319

معف التجهيءات التانية فد ال دار
عدم لوفر جه ز خ ع لكل ععلم فد ال درسة.

الدرجة

عرليعة جدا
عرليعة
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7

6

ناص الدعم اليند صصلح االعب التانية عند
غدوهه .
الدرجة الكلية

3.33

0.72

4.02

0.81

عتوسبة
مرتفعة جدا

تبي ع الجدو رام  )2أن اليارة  )0والتد لنص على " الة لوفر اجهءة الكترونية غد نة لندى البلبنة ".فند الترلينب االو ،
غيد بلر عتوسط االستج ب ت له  ،)2.02فد غي ج ت اليارة  )0والتد لننص علنى " نانص الندعم الينند صصنلح االعبن
التانية عند غدوهه  ".فد الترليب االخير ،غيد بلر عتوسط االج ب ت له  ،)3.33وك ن عتوسط االسنتج ب ت الكلينة عرليعنة جندا
ب توسط غس بد بلر .)2060
و ك ليسير نتيجة غصو اليارة  )0فد الترليب األو وبدرجة عرليعة جدا إلنى أن هنذه اليانرة للعنس فعنل واانع العد ند عن
طلبة ال دار

ك ليسير سبب أن اليارة  )0ج ت فد الترليب األخير وبدرجاة عتوسنبة النى

الحكوعية فد االردن .فد غي

واسننم الشننبك ت فنند عنند ر ت التربيننة اوعننون بتصننليح االعب ن عب شننرة غ ن

ان اي نند عختبننرات الح سننوب بأ لننب ال نندار
غدوهه  ،وك ان هنن ك العد ند عن ال عل ني النذ

تلكنون عهن رات جيندة فند الحواسنيب لكينيهم صصنلح االعبن أن وجندت

بأنيسهم.
السؤال الثاني :ع هد ال عيا ت ال عرفية وال هنية فد لعليم الييء ن فند ال ندار
ع بعد ع وجهة نظر ععل د الييء
بي الجدو
جدو

األردنينة خنل ج ئحنة كورونن من

التعلنيم

فد الع ص ة ع ن؟

 )4النت ئ ال تعلاة ب ل ج ال ند ال عيا ت ال عرفية وال هنية)

 )4ال توسب ت الحس بية واالنحراف ت ال عي ر ة الستج ب ت أفراد عينة الدراسة غو ال عيا ت ال عرفية وال هنية فد

لعليم الييء

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورون م

التعليم ع بعد ع وجهة نظر ععل د الييء

فد الع ص ة

ع ن
الرتبة

رقم
الفقرة

الفقرة

1

6

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

الة لوفر دورات لن ية عهنية لل عل ي لعنى
بأدوات التكنولوجي اللزعة للتعليم ع بعد

3.73

0.63

عرليعة

2

5

معف ادرة البلبة على التع عل عع ال نص ت
والتببيا ت التعلي ية

3.66

0.71

عرليعة

3

2

معف ال عل ي فد استخدام التببيا ت
والبرعجي ت التعلي ية اللزعة لتعليم ع بعد.

3.61

0.67

عرليعة

4

1

عدم وجود الية او برعجي ت عن سبة لتاييم ادا

3.53

0.77

عرليعة
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البلبة ع بعد
5

3

التعليم االلكتروند ير ال تءاع حد ع عه رات
البلبة الع لية اللزعة صجرا التج رب
وال ش ر ع.

6

7

7

4

3.41

عرليعة

0.87

صعوبة لحو ل عحتوى الكت ب الى عحتوى را د
لي علد ع ابل ال عل ي

3.01

0.67

عتوسبة

الة خبرة ال عل ي ب ستراليجي ت التدر س الي علة
وال رلببة ب لتعليم االلكتروند

2.82

0.84

عتوسبة

3.40

0.74

مرتفعة

الدرجة الكلية

تبي ع الجدو رام  )4أن اليارة  )0والتد لننص علنى " النة لنوفر دورات لن ينة عهنينة لل عل ني لعننى بنأدوات التكنولوجين
اللزعة للتعليم ع بعد " فد الترليب االو  ،غيد بلر عتوسط االستج ب ت له  ،)3.23فد غي ج ت اليانرة  )2والتند لننص
على " الة خبرة ال عل ي ب ستراليجي ت التدر س الي علة وال رلببة ب لتعليم االلكتروند " فد الترليب االخير ،غيد بلر عتوسنط
االج ب ت له  ،)0.10وك ن عتوسط االستج ب ت الكلية عرليعة ب توسط غس بد بلر .)3.26
و ك ليسير نتيجة غصو اليانرة  )0فند الترلينب األو وبدرجنة عرليعنة إلنى أن ج ئحنة كورونن اجبنرت وامنعد الانرارات
ب لتوجه عب شرة للتعليم االلكتروند دون عنح ال عل ي لهيئة ولن ية عن سبة فد هذا النوع ع التعليم ع اه ر ذلك استي ال عل ني
وعب لبتهم بتنظيم دورات لعنى ب لتعليم االلكتروند ليت كنوا ع التي عل وادا واجب لهم ب لشكل ال بلنوب .فند غني
سننبب أن الياننرة  )2جن ت فنند الترليننب األخيننر وبدرجنناة عتوسننبة الننى ان ال عل نني
الييء

رفضننون لوجيننه ان اغنندى ععيان ت لعلننيم

لرجع الى معيهم ب ستراليجي ت التدر س الخ صة ب لتعليم االلكتروند.

السؤال الثالث :ع هد ال عيا ت النيسية واالجت عية فد لعليم الييء
ع بعد ع وجهة نظر ععل د الييء
بي الجدو
جدو

كن ليسنير

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورونن من

التعلنيم

فد الع ص ة ع ن؟

 )0النت ئ ال تعلاة ب ل ج ال لد ال عيا ت ال د ة وال لية)

 )0ال توسب ت الحس بية واالنحراف ت ال عي ر ة الستج ب ت أفراد عينة الدراسة غو ال عيا ت النيسية واالجت عية فد

لعليم الييء

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورون م

التعليم ع بعد ع وجهة نظر ععل د الييء

فد الع ص ة

ع ن
الرتبة

رقم
الفقرة

1

6
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الفقرة
عتاد ا لب البلبة بأن ع دة الييء

صعبة ال ك

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

4.66

0.62

عرليعة جدا
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لعل ه
عتاد اولي اعور البلبة ب ن التعليم ع بعد ال
حاق نت ج ت التعليم ال رجوة

4.43

0.61

عرليعة جدا

3

5

عتاد ال عل ون ب ن التعليم ع بعد ج لتاليص
الكوادر التعلي ية ولهذا جب ع نعته

3.80

0.62

عرليعة

4

1

عتاد اولي اعور البلبة ان التعليم ع بعد ال حاق
العدالة االجت عية ولهذا ال ر بون اغلله بد
التعليم الوج هد

5

7

ال وجد عع ير م ببة لتاييم البلبة ،ولهذا فأن
البلبة ال بذلون جهدا لتعلم الييء ك فد التعليم
الوج هد

3.51

6

3

فد التعليم ع بعد ،جد ال علم صعوبة فد
التواصل اهن الحصةت بسبب لدخل العد د ع
اولي االعور ب لحصة

7

2

الالق ع ج ئحة كورون واه ره  ،أهر سلب على
لعلم البلبة

2

4

الدرجة الكلية

3.57

0.63

0.57

عرليعة

عرليعة

3.13

0.77

عتوسبة

2.97

0.82

عتوسبة

3.72

0.66

مرتفعة

تبي ع الجدو رام  )0أن اليارة  )0والتد لنص على " عتاد ا لنب البلبنة بنأن عن دة الييء ن صنعبة ال كن لعل هن " فند
الترلينب االو  ،غينند بلننر عتوسننط االسنتج ب ت لهن  ،)2.00فنند غنني جن ت الياننرة  )0والتنند لنننص علنى " الالننق عن ج ئحننة
كورون ن واه رهن  ،اهننر سننلب علننى لعلننم البلبننة " فنند الترليننب االخيننر ،غينند بلننر عتوسننط االج بن ت له ن  ،)0.22وك ن ن عتوسننط
االستج ب ت الكلية عرليعة ب توسط غس بد بلر .)3.20
و ك ليسير نتيجة غصو اليارة  )0فد الترليب األو وبدرجة عرليعة جدا إلى ان ع دة الييء
علي ولعت د على الر مي ت بشكل كبير والذي هو بدوره شكل صعوبة لدى البلبة .فد غني

لحتوي علنى عهن رات ليكينر
كن ليسنير سنبب أن اليانرة )0

ج ت فد الترليب األخير وبدرجاة عتوسبة النى ان هنذا الدرجنة عن االسنتج بة عنباينة ولننم علنى اننه ال وجند اسنتج ب ت ينر
عنباية لدى ال عل ي نحو ج ئحة كورون عب لر به .
السددؤال الرابددع :هننل لوجنند فننروق ذات داللننة إغص ن ئية عننند عسننتوى الداللننة  )α ≥ 0.05بنني اسننتج ب ت عينننة الدراسننة غننو
ععيا ت لعليم الييء

فند ال ندار

األردنينة خنل ج ئحنة كورونن من

التعلنيم عن بعند عن وجهنة نظنر ععل ند الييء ن فند

الع ص ة ع ن لعءى لل تغيراتل الع ر ،النوع االجت عد)
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اوالل الع ر
للتعرف على وجود فنروق ذات داللنة إغصن ئية عنند عسنتوى الداللنة  )α ≥ 0.05بني اسنتج ب ت عيننة الدراسنة غنو ععيان ت
فد ال دار

لعليم الييء

األردنية خل ج ئحنة كورونن من

ع ن لعءى ل تغير الع ر لم استخدام اختب ر لحليل التب
جدو  ) 2نتيجة اختب ر لحليل التب
ال ج الت

االغ دي ك هو عومح فد الجدو

.)2

األغ دي لتحد د داللة اليروق بي استج ب ت عينة الدراسة لبع للع ر
عج وع

درجة

عتوسط

اي ة

عستوى

ال ربع ت

الحر ة

ال ربع ت

ف)

الداللة

ال عيا ت

بي ال ج وع ت

0.755

2

0.378

1.819

0.17

ال د ة

داخل ال ج وع ت

36.539

176

0.208

وال لية

ال ج وع

37.294

178

ال عيا ت

بي ال ج وع ت

0.920

2

0.460

ال عرفية

داخل ال ج وع ت

38.989

176

0.222

وال هنية

ال ج وع

39.909

178

ال عيا ت

بي ال ج وع ت

0.634

2

1.843

النيسية

داخل ال ج وع ت

37.645

176

0.577

واالجت عية

ال ج وع

38.279

178

تضح ع الجدو

عصد التب

التعلنيم عن بعند عن وجهنة نظنر ععل ند الييء ن فند الع صن ة

ير دالة

2.077

0.13
ير دالة

3.195

0.04
دالة

 )2عدم وجود فنروق ذات داللنة إغصن ئية عنند عسنتوى الداللنة  )α ≥ 0.05بني اسنتج ب ت عيننة الدراسنة

غننو لعلننيم الييء ن فنند ال نندار

األردنيننة خننل ج ئحننة كورون ن من

التعلننيم ع ن بعنند ع ن وجهننة نظننر ععل نند الييء ن فنند

الع ص ة ع ن لعءى ل تغير الع ر فد ال ج لي االو وال ند ،ك ن تضنح ب ننه وجند فنروق ذات داللنة إغصن ئية عنند عسنتوى
الداللة  )α ≥ 0.05بي استج ب ت عينة الدراسة غو لعليم الييء
ع بعد ع وجهة نظر ععل د الييء

فد الع ص ة ع ن ل تغير الع ر فد ال ج ال لند .ولتحد ند الجن ه الينروق ،لنم اسنتخدام

االختب ر البعدي  ، LSDو ومح الجدو
جدو
المحور

ال عيانننن ت
النيسنننننننننية
واالجت ننننن
عية
323

فد ال دار

األردنية خنل ج ئحنة كورونن من

التعلنيم

 )1الج ه هذه اليروق

 )1نتيجة اختب ر  LSDلتحد د الج ه ت اليروق لبع ل تغير الع ر فد ال ج ال لد
العمر ()I

العمر ()J

اال ع  36سنة

ع  36الى  26سنة

ع  36الى  26سنة

أكبر ع  26سنة

الفدددددددرق بدددددددين الداللة
المتوسطين
0.02
0.285
دالة
0.13
0.296
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أكبر ع  26سنة

تضح ع جدو

اال ع  36سنة

0.011

ير دالة
0.95
ير دالة

 )1وجود فروق ذات داللة إغص ئية عند عستوى الداللة  )α ≥ 0.05فد ال ج ال لد ال عيا ت
اال ع  36سنة) و ع  36الى  26سنة) لص لح اال ع  36سنة).

النيسية واالجت عية) لبع ل تغير الع ر بي
ه ني ل النوع االجت عد

للتعننرف علننى وجننود فننروق ذات داللننة إغص ن ئية عننند عسننتوى الداللننة  )α ≥ 0.05بنني اسننتج ب ت عينننة الدراسننة غننو لعلننيم
الييء

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورون م

التعلنيم عن بعند عن وجهنة نظنر ععل ند الييء ن فند الع صن ة ع ن ن

لعءى ل تغير النوع االجت عد لم استخدام اختب ر ) (T-testك هو عومح فد الجدو

.)2

جدو  )2نتيجة اختب ر ت) لداللة اليروق بي ال توسب ت الحس بية الستج ب ت افراد عينة الدراسة على عج الت األداة لبع
ل تغير النوع االجت عد.
المجال

النددددددددددددددددوع
االجتماعي

ال عياننننننننن ت ذكور
ال د ننننننننننننننة
إن ث
وال لية

24

2.78

1.51

36

2.82

1.57

24

2.67

1.07

36

2.78

1.10

24

1.81

1.13

36

2.64

1.19

ذكور

24

2.34

1.22

إن ث

36

2.62

1.26

ال عيا ت
ال عرفيننننننننننة
إن ث
وال هنية

ذكور

ال عياننننننننن ت ذكور
النيسننننننننننننننية
إن ث
واالجت عية
الكلد

التكرار

الوسددددددددددط االنحدددددراف
الحسابي المعياري

ت

0.564

0.624

0.604

0.640

درجددددددددة مسددددددددتو
الحرية الداللة
105

105

105

105

0.102

0.071

0.446

0.206

تبي ع الجدو رانم  )2عندم وجنود فنروق ظ هر نة بني لاند رات أفناراد عيننة الدراسنة ل عيان ت لعلنيم الييء ن فند ال ندار
األردنية خل ج ئحة كورون من

التعلنيم عن بعند عن وجهنة نظنر ععل ند الييء ن فند الع صن ة ع ن ن لعنءى ل تغينر الننوع

االجت عد على ال ج الت ال لهة ،غيد أظهرت النت ئ أن اليروق بي لاد رات الذكور واصن ث لم لك دالة إغص ئي ،
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إذ لراوغت ايم “ت” ال حسوبة بني

 )6.402و  )6.002وهنذه الانيم ينر دالنة إغصن ئي عنند عسنتوى الداللنة  )α≤ 0.05ع ن

عند أن لاد رات أفراد العينة ل عيا ت لعليم الييء
نظر ععل د الييء

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورون م

التعليم ع بعد ع وجهنة

فد الع ص ة ع ن عتش بهة بغض النظر ع نوعهم االجت عد.

و ك ليسير ذلك أن للك ال عيا ت ك نت لواجهه الج يع وهذه ال عيا ت ليس له ارلب ط ب لنوع االجت عد لل عل ي .

التوصيات:
 .2ع ل دورات لن ية عهنية لل عل ي لتعلق ب لتعليم االلكتروند
 .0لوفير اجهءة غ سوب واجهءة ذكية لل عل ي والبلبة ير ال اتدر

على ااتن ه

 .3لدر ب ال عل ي على التببيا ت ال ختبرات الج فة االفترامية) لت كي البلبة ع اجرا التج رب افترامي .
 .2الع ل على لحو ل ال ن ه الى عحتو ت را ية ك لل علم االستع نة به فد لعليم طلبته.
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