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 املقدمة:  .1

املجتمعا املقومات األساسية لحياة  التعليم من  جانب خدمات  يعد  إلى  املعاصرة وذلك  السكن والصحة و   اجتماعيةت  ،  األمن وغيرهاأخرى مثل 

 ونجد أن التعليم التقليدي موجود منذ بداية املنظومة التربوية ومازال مستمر 
 
عنه بالكلية ملا  االستغناءوإننا ال نعتقد أنه من املمكن حتى وقتنا الحاضر  ا

 ( 2019 إيمان، )سامي، ال يمكن أن يتوفر لها بديل. إيجابياتله من 

الوسائل اإللكترونية إلبقاء الطالب على اتصال مع املعلمين    على استخدامالقائمة  التعليم الحديث و   إستراتيجيات  أهم حد  عن بعد أ   ويعد التعليم 

املواد   إلى  آنذاك  بدأ   وقدهذا    التعليمية،والوصول  باملراسلة  بالتعليم  عرف 
ُ
ت وكانت  التاسع عشر  القرن  في  العاملية  التربوية  املؤسسات  في   . استخدامها 

 (2020)فريق العمل، 

أول تم    ولقد عام    تأسيس  جامعة شيكاغو  في  باملراسلة  للتعليم  الجامعة  م  1892إدارة مستقلة  وبذلك صارت  على،  التي   األولى  العالم  مستوى 

الطالب إلى  بالدرجات  إرسالها  ويعيدون  املعلمون،  ثم يصححها  بالبريد  والوظائف  واجباتهم  يرسلون  الطالب  كان  بعد، فقد  التعليم عن  وكان  تعتمد   ،

 ( 2020. )نصار، جمال، التحكم بنظام الفحص يتم عن بعد
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 :امللخص

نحو   األولى  الثالثة  الصفوف  ومعلمي  األمور  أولياء  اتجاهات  عن  الكشف  الدراسة  هذه  والتعليم  هدفت  بعد  عن  التعليم  استخدام 

 157التقليدي باألردن، وتكونت عينة الدراسة من )
 
( ولي أمر طالب ولتحقيق هذا الغرض قام الباحث ببناء استبانتين 235ومعلمة ومن )  ( معلما

وت  ضبطها  وبعد  التقليدي،  والتعليم  بعد  عن  التعليم  جدوى  نحو  األمور  وأولياء  املعلمين  اتجاهات  أظهرت  لقياس  الدراسة  عينة  على  طبيقها 

األكاديمي للطالب ووجود   املستوى  اإللكتروني وجدواه في رفع  التعلم  البحث نحو استخدام  اتجاهات بدرجة متوسطة لدى عينة  النتائج وجود 

األ  الثالث  الصفوف  لطالب  األكاديمي  املستوى  رفع  في  التقليدي  التعليم  استخدام  جدوى  نحو  منخفضة  بدرجة  املرحلة اتجاهات  من  ولى 

( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  أظهرت  كما  ومعلمي (  α≥0.05االبتدائية،  األمور  أولياء  اتجاهات  في 

وجود   وعدم  الجنس،  ملتغير  تعزى  بعد  عن  التعليم  استخدام  عند  األولى  الثالث  الداللة الصفوف  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات    فروق 

(0.05≤α) نسفي اتجاهات أولياء األمور ومعلمي الصفوف الثالث األولى نحو استخدام التعليم التقليدي تعزى ملتغير الج . 

األمور   أولياء  دور  وتعزيز  بعد  عن  التعليم  إستراتيجيات  تراعي  أنشطة  املدرسية  املناهج  بتضمين  الباحث  أوص ى  النتائج  هذه  ضوء  وفي 

 واملعلمين من خالل تأهيلهم وتدريبهم بشتى الوسائل للتعرف وممارسة هذا النوع من التعليم. 

 .االتجاهات ؛التعليم التقليدي  ؛التعليم عن بعد :الكلمات املفتاحية

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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 للطالب واملعلمين واملؤسسات التربوية،   كورونا،التي يعاني بها العالم جراء جائحة  في هذه املرحلة
 
هذه وتعد أصبحت استمرارية التعليم أكثر تحديا

يف معها،  حقيقية  تجربة  الجائحة  
ّ
التك  

 
واملعلمين و نحاول جميعا الطالب  بين  والتواصل  العمل  أساليب  لتعزيز  الجهود  الكثير من  تكريس  علينا فقط 

 (2020)فريق العمل،  بهدف استمرارية العملية التعليمية.

 :دراسةأهمية ال . 1.1

األكاد املستوى  السلبية على  آثارها  التعليم عن بعد، وعن  الرافضة لفكرة  التواصل االجتماعي  التعليقات على مواقع  أن مقدار  الباحث  يمي  يرى 

 إيصال املعلومة إلى األطفال في هذه املرحلة.للطالب، خاصة مرحلة الصفوف الثالث األولى، و صعوبة 

هذا ال سيما وأنها أهم مرحلة عمرية في حياة الطالب، فهي مرحلة تعلم األحرف و تركيب الكلمات وأساسيات العد وغيرها  ومن هنا ظهرت أهمية  

 تخدام التعليم عن بعد والتعليم التقليدي باألردن.البحث وهي " دراسة مقارنة التجاهات أولياء األمور و معلمي الصفوف الثالثة األولى نحو اس

 :  لدراسةهدف ا . 2.1

ا  الصفوف  التعليم عن بعد لطلبة  إلى  التقليدي  التعليم  االنتقال من  األمور واملعلمين نحو  أولياء  اتجاهات  إلى تعرف  الحالي  البحث  لثالث  يهدف 

 
 
 إيجابية أكثر على املستوى األكاديمي لهم.  األولى في األردن وأيهما يعكس أثارا

 مشكلة الدراسة و أسئلتها:  . 3.1

ب التعليم عن  استخدام  نحو  األولى  الثالثة  الصفوف  ومعلمي  األمور  أولياء  اتجاهات  ما  التالي:  السؤال  باإلجابة عن  الدراسة  عد تتلخص مشكلة 

 تآلية:والتعليم التقليدي باألردن؟ وتفرع عن هذا السؤال األسئلة ال

 ما اتجاهات أولياء األمور ومعلمي الصفوف الثالث األولى نحو استخدام التعليم عن بعد وقدرته على إيصال املعلومة للطالب؟  .1

 ما اتجاهات أولياء األمور ومعلمي الصفوف الثالث األولى نحو استخدام التعليم التقليدي وقدرته على إيصال املعلومة للطالب؟  .2

ذات   .3 توجد فروق  )هل  الداللة  إحصائية عند مستوى  استخدام α≤0.05داللة  نحو  األولى  الثالث  الصفوف  ومعلمي  األمور  أولياء  اتجاهات  في   )

 التعليم عن بعد تعزى ملتغير الجنس؟ 

األولى نحو استخدام ( في اتجاهات أولياء األمور ومعلمي الصفوف الثالث  α≤0.05هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

  التعليم التقليدي تعزى ملتغير الجنس؟

 :مصطلحات الدراسة . 4.1

التقليدي • واملحتوى التعليم  املنهاج  تلقين  أساس ي على  بشكل  تعتمد  التي  القديمة  التقليدية  التعليمية  الوسائل  املعتمد على  األسلوب  ذلك  : هو 

مث القديمة  التعليمة  الوسائل  استخدام  يملك من  للطالب وكذلك  ما  املعلم على عرض  دور  يقتصر  األقالم حيث  السبورة،  املدرس ي،  الكتاب  ل 

ملتعلم  معلومات ومعرفة بصرف النظر عن املستوى العمري أو العقلي أو الكفاءة وهذا النوع من التعليم يرتكز على ثالث ركائز أساسية املعلم و ا 

 (2019واملعلومة. )سامي، إيمان، 

بعد • عن  استخدام  :  التعليم  على  أساس ي  بشكل  تعتمد  التي  التقليدية  وغير  الحديثة  التعليمة  الوسائل  في  عليه  املعتمد  األسلوب  ذلك  هو 

والتواصل االتصال  وتقنيات  أدوات  محوسب،  منهاج  اإلنترنت،  مثل  الحديثة  التعليمة  والوسائل  على   التكنولوجيا  أساس ي  بشكل  تعتمد  التي 

 دون اللجوء إلى النظام القديم مما يحفز الطالب على التفكير واإلبداع.  إلى الطالب بطريقة أسهل وأوضح وأبسط اإلنترنت بهدف إيصال املعلومات

بعد   عن التعليم  وسائل التعليم  عبر منصات استخدام عند واملعارضة املؤيدة  املدارس طلبة أمور  معلمي وأولياء وميول  أراء عن : عبارة االتجاهات •

 بإجابتهم  عليها املعلمون وأولياء أمور الطلبة يحصل التي بالدرجة الكلية االتجاهات وتقاس  عام بشكل التدريس قليدي فيواستخدام التعليم الت

 املقياس )االستبانة( الذي صممه الباحث لهذا الغرض.  فقرات عن

 :النظري   اإلطار  .2

 مقدمة:

تسعى كافة الدول إلى   متميز ولذلكضمان مستقبل للتقدم، و املجتمع فهو الحجر األساس ي أهمية كبيرة بالنسبة للفرد و  ن للتعليم أ فيه  ال شكمما 

 ( 2019)هاجر،  .املعلم والبيئة التعليمية الطريقة، التعليمي، املحتوى  ،الطالبعناصرها والتي تشتمل على  التعليمية، و االهتمام الشديد بالعملية 

   األردنالعالم و   يعانيه  وبسبب ما
 
التعليم    إلىل من التعليم التقليدي  املدارس والتحو   إغالق  إلىكورونا فقد اقتضت الحاجة    جائحةجراء    خصوصا

املعتمد على   بعد  اإلمكانوذل  الحديثةاالتصال    أدواتعن  للتخفيف قدر  االجتماعي    ك  التباعد  واملحافظة على  االكتظاظ  التخفيف من   أجلمن  من 

 . كورونا جائحةانتشار 
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 ن كل أزمة تحصل في أي مجتمع تكشف عن أمور سلبية وإيجابية، كما أنها توضح مدى االستعداد الحكومي واملجتمعي ملواجهة األزمة والحد من إ 

املجتمع على  العاملية    أثارها  األزمة  كشفت  فيروس  الناجمة  آليةالحولقد  انتشار  ملواجهة (كورونا)عن  واضحة  خطط  إلى  املجتمعات  حاجة  مدى  عن 

 (2020اإلبراهيم، عادل، املختلفة. )األزمات 

املجانية “درسك” وذلك من خالل بث   اإللكترونيةأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفعيل منظومة “التعليم عن بعد” من خالل منصتها  عليه بناءو 

 كما بادرت العديد من املدارس الخاصة على تفعيل هذه 
 
 وتوفير املحتوى التعليمي  ستراتيجيةاإل املواد التعليمية تلفزيونيا

 
  إلكترونيا

 
 .للطالب أيضا

 :و التعليم التقليدي  الفرق بين التعليم عن بعد  . 1.2

 هذه الفروق: الجدول التالي حيث يوضح  عن بعد،العديد من الفروق بين التعليم التقليدي والتعلم  أظهرتالدراسات  أنيرى الباحث 

 والتعليم التقليدي عليم عن بعد ت الفروقات بين ال: (1)جدول 

 التعليم التقليدي  التعليم عن بعد  من حيث 

التكنولوجية في بعض   األدوات بعض  أوبواسطة الكتاب فقط  املختلفة  وأدوات التكنولوجيابواسطة صفحات الويب   التعليم   أسلوب

 األحيان 

  والوسائط املتعددة بين املتعلم على مدى التفاعلية  يقوم مدى التفاعلية 

 أيضا و بين املعلم و املتعلم 

 يكون بين املتعلم و الكتاب  واملتعلم واليسمح فقط بين املعلم  

  أجل  وإتالفها منإلى جمع جميع الكتب جدا ألنك بحاجة   ةصعب  تكون بعد النشر أيضا  – غير مكلفة –سهلة  التحديث إمكانية

 مكلفة جدا جدا  –التعديل 

افر /   وزمن محددبأماكن محددة متوفرة  زمان و  متوفرة بأي مكان   اإلتاحة التو

من حيث اإلرشاد والنصح وتقديم  يعتمد على املعلم  االعتمادية

  األدوات كبر بسبب استخدام  واملتعلم  بصورة أ  املشورة

 التكنولوجية في البحث عن املعلومة و استخدامها 

في   األساس ي فهو الناقل وامللقن وله الدور يعتمد على املعلم 

 املعلومة إيصال تبسيط و 

 وزمان  محدد بمكان –غير مرن  وزمان  غير محدد بمكان –مرن  نظام التعليم 

ه يحتاج إلى بنية تحتية وأجهزة   كبيرة آلية ميتطلب كلفة    املاليةالكلفة  ألنَّ

 ومعدات إلكترونية 

 كبيرة   آليةمال يتطلب إلى تكلفة 

أكثر جاذبية وإثارة الحتوائه على نصوص كتابية وصور   املحتوى التعليمي 

 ية ثابتة ومتحركة ومقاطع صوت

 بعض الصور  كتاب مطبوع به نصوص كتابية، و 

 تتم بطريقة بشرية بحتة    لكترونيآإتتم  التقييم  املتابعة و 

 الغش  والحد مناملباشرة من املعلم  سهله بسبب املراقبة صعبة بسبب الخوف من املمارسات الخاطئة كالغش  املصداقية 

 : التعليم التقليدي و   عن بعد وسلبيات التعليم إيجابيات  . 2.2

 :التقليدي سلبيات التعليم  و إيجابيات  •

 التقاء املعلم واملتعلم التعليم التقليدي هو إيجابيات  أبرز ن من إ 
 
تنفيذها في مختلف  كما يسهلبينهم، قوى وسيلة لالتصال تعد أ حيث  لوجهوجها

   ، وتمتاز األدبيةمالئمة لبعض املواد العلمية و   أكثرو املجتمع،  شريحة كبيرة من    تخدمو التعليمية،  البيئات  
 
 إيمان،  )سامي،   .املتدنية   آليةاملبالتكلفة    أيضا

2019 ) 

 أسلوب  واقتصارها علىللطالب    املعلومةإيصال    آليةملقن مما يعكس    إلىمشرف    وتحويله من غفال دور املعلم  إ من سلبيات التعليم التقليدي  و 

 إمكانية دم  لى جانب ذلك عبين الطالب وإ   الفرديةالفروق    مراعاة وعدم    للمعلومة  جانب العقلي للطالب في مقدار حفظه ال  واالعتماد علىالتلقين فقط  

التعليمي   املحتوى  ذلك    املترتبة  ليةاالع  لية اامل  للكلفة  باستمرارتحديث  منعلى  التعليم    والتقليل  كثافة  فرص  بسبب  داخل   أعدادالجيد  الطالب 

 .والقاعاتالصفوف 

 : التعليم عن بعدو سلبيات  إيجابيات •

الظروف  التعليم عن بعد    إيجابيات  أبرز ن من  إ  التعليمية في كل  العملية  التعلم وضمان استمرار  الطالب في  تعزيز مبدأ  و   ،األحوالو حماية حق 

و  الذاتي  للمعلومة    ليةافعالتعلم  الوصول  املعلم  ،  املعرفة من خالل سهولة  يحتاج  للجميع فال  الوقت  بشكل متكرر،    أعضاء  إلىتوفير  املحتوى  نفس 

في  و  التعليمي  إيصال  املرونة  إ املحتوى  الطالب    هليوالوصول  قبل  العمل،  من  امللقن  وان  ، (2020)فريق  املعلم من  دور  املوجه  إلىتقال  تعدد  و ،  املشرف 

الكتاب فقط اقتصارها على  املعرفة وعدم  أي وقت  و ،  مصادر  املعلم في  التواصل مع  أجوبة عنسهولة  التي يريد  أ هاوطرح األسئلة  نه يساعد على ، كما 

 ( 2019 إيمان، )سامي،  .األخطاءتوسيع نطاق التعليم واملساهمة في التقويم الفوري والتعرف على النتائج وتصحيح 

 إلىيؤدي  كما أنه  ،  ووسائل اتصال وتدريب  أجهزة معدات و   إلىتحتاج    ألنها خاصة في البداية    ليةاالع  ليةااملالتكلفة  :  التعليم عن بعد  ومن سلبيات 

 فصل الطالب  ويتم فيه  ،  نتيجة لعدم وجود تفاعل مباشر بين املعلم و املتعلم   األحيانامللل في بعض  
 
)فريق   زمالئهعلى    بسبب صعوبة تعرفه  اجتماعيا

تقييم  و   ،(2020العمل،   املصداقيةصعوبة  قلة  بسبب  وذلك  التشتيتو ،  الطالب  فرص  توفر  اإلنصافو   للعدالةافتقارها  و ،  زيادة  تفاوت    بسبب 

https://www.alanba.com.kw/tags/131384/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ar/
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على املشاركة الفاعلة   أولياء األمور دم مقدرة  ع و   ،عم للمشاركة عن بعدااملستوى التعليمي للوالدين الدو   لوجيا الالزمة والوقت والتحفيز للطالبالتكنو 

  أبنائهم في تعليم 
 
 ( 2019، إيمان )سامي، .املعلومةإيصال في  أسلوبو   ليةاعمهاره حيث يحتاج األولى الصفوف الثالث  مرحلةلطالب في ا  خصوصا

   السابقة:الدراسات  . 3.2

بالدراسة ومقارنتها  منها  لالستفادة  االطالع عليها  تم  والتي  الدراسة  والقريبة من موضوع  السابقة  الدراسات  العديد من  االطالع على    لية االح  بعد 

 في البيئة األردنية والعربية حيث تم تطبيق    حيث
 
  2020الدراسة عن بعد في عام  الحظ الباحث ندرة في الدراسات التي تبحث التعليم عن بعد خصوصا

 بسبب جائحة كورونا.وأصبح إ 
 
 لزاميا

جراء دراسة حول املمارسات التربوية للوالدين في التعليم عن بعد للمرحلة االبتدائية وعالقتها بكفاءة إدارة الوقت  بإ  (2021قامت ألفت األش ي ) •

سر سعودية ولديهم طفل أو طفلة  ( أب و أم من أ 500نة الدراسة من )يوقد اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي حيث تكونت ع  ،والجهد

%( من 74.2)  أنالدراسة    وأظهرت  ، ثالث ابتدائي ( بمحافظة جدة   -ابتدائي  ثاني  -ابتدائي  اختالف مستوياتهم الدراسية )أول باملرحلة االبتدائية ب

التعليم عن بعد   أنالعينة يرون    أفراد%( من  25.8بعد للمرحلة االبتدائية بينما )أفراد العينة يرون أن التعليم التقليدي افضل من التعليم عن  

العينة أن مسؤولية متابعة الطفل/ الطفلة أثناء التعليم عن   أفراد%( من  77.8)  أن  أظهرتكما  ،  افضل من التعليم التقليدي للمرحلة االبتدائية 

 )  أفرادينة يرون بأن املسؤولية تقع على عاتق )جميع  الع  أفراد%( من  12.6بعد تقع على عاتق األم ويليهم )
 
العينة   أفراد%( من  9.6األسرة( وأخيرا

)األب( تقع على عاتق  املسؤولية  بأن  النفس ي  أظهرتكما  ،  يرون  واالستعداد  )التهيئة  املختلفة  األبعاد  بين  طردية  ارتباطية   -النتائج وجود عالقة 

التعليم عن بعد التعليم   عالتواصل م  -تهيئة مكان  للوالدين في  التربوية  املمارسات  املختلفة وأظهرت عن بعد و   املدرسة( لقياس  اإلدارية  املراحل 

( بنسبة  النفس ي  االستعداد  و  التهيئة  كانت  بعد  عن  التعليم  في  للوالدين  التربوية  املمارسات  أكثر  أن  البحث  مع    ،%(35.1نتائج  التواصل  يليها 

( الثالثة بنسبة )%(  33.4املدرسة بنسبة  باملرتبة  التعليم عن بعد  تهيئة مكان  البحث  كما  .  %(31.5تأتي  نتائج  أكثر   أنوضحت  األم كان من  عمل 

  أفراد %( ويأتي عدد 73.8يليه املستوى التعليمي لألم بنسبة )  ،%(82.6العوامل املؤثرة على املمارسات التربوية للوالدين في التعليم عن بعد بنسبة )

بامل الثالثة بنسبة )األسرة  الرابعة بنسبة )64.3رتبة  باملرتبة  األم  التعليمي لألم    ،%(58.7%( ويأتي عمر  املستوى  أن  البحث عن  نتائج  كما كشفت 

الوقت والجهد بنسبة ) إدارة  املؤثرة على كفاءة  العوامل  أكثر  )  ،%(87.7كان من  األم بنسبة  التعليمي لألب  78يليه عمر  املستوى  يليه  بنسبة  %( 

(68.9 )% 
 
 %( . 61.2باملرتبة الرابعة عمل األم بنسبة ) وأخيرا

زيد ) • أبو  التعليم    (2021قامت وريدة  بها  التي   ودوره   اإللكترونيبعمل ورقة بحثية ناقشت  املعوقات واملشكالت  التعليمية وأهم  العملية  في دعم 

اإللكتروني و فيه  تواجهه حيث قامت بعرض عرفت   التعليم  اإللكتروني و   أهدافهمفهوم  التعليم  التوجه لسياسة  الدوافع ومسببات    أبرز و ماهية 

العزلة )مشكلة مشاعر  ومنها  اإللكتروني  التعليم  تواجه  التي  واملعوقات  اإللكتروني  ،املشاكل  التعليم  في قضية  االنضباط  مشكلة عدم   ،مشكلة 

مشكلة الجمود التي تفرضها لوائح    ،تدني مستوى معاهد التعليم اإللكتروني  ،حضور املدرس واملشاكل التقنية املتعلقة بقضية التعليم اإللكتروني

  األفرادها )أبرز اع سياسة و توجه التعليم اإللكتروني وكان من  تبكما حددت الفئات الذين يقومون با  ،بعض الجامعات حول التعليم اإللكتروني(

من يعاني من مشاكل وقضايا أسرية تمنعه من الحضور    ،الفصول التعليمية التقليدية  إلىمرض يمنعهم من الحضور    أوالذين يعانون من إعاقة  

التقليدية التعليمية  والبعد  ،للفصول  السفر  مشاكل  من  يعاني  الحرم  من  مكان  لديه  ،الجامعي   عن  للتوجه    من  شخصية  سياسة   الليدوافع 

اإللكتروني بالعمل    ،التعليم  يرغب  شأ  ،الدراسة(  فترة   أثناءمن  التي من  الحلول  بعض  تواجه تطبيق سياسة  كما عرضت  التي  املعوقات  نها صد 

عقد ورش و دورات تدريبية توضح    ،كثر من قبلأ إيجابية إبداعيةالتعليم اإللكتروني وتتمثل ب )العمل على نشر ثقافة التعليم اإللكتروني بطريقة 

االستفادة من خبرات الدول    ، تحسين وتطوير البيئة التحتية الالزمة لتطبيق سياسة التعلم اإللكتروني  ،برامج التعليم اإللكتروني وتقنياته  ةماهي

 .نجاحها و اتباعها( أسبابالخارجية في التعليم اإللكتروني والبحث عن 

ا   إستراتيجيةجراء دراسة حول استخدام  بإ   (2019قامت املجالي ) • دمج لدى معلمي املرحلة األساسية في لواء وادي السير واختالفها تبع 
ُ
التعلم امل

ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد املنهج الوصفي، وتكونت عينة  ة املشرفة )مدارس حكومية، مدارس خاصة(.ملتغيري النوع االجتماعي  والسلط

( من  السير،350دراستها  وادي  لواء  في  الُعليا  األساسية  املرحلة  معلمي  من   
 
ومعلمة ا  معلم  استخدام   (  درجة  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد 

النوع االجتماعي    إستراتيجية املرحلة األساسية، جاء بدرجة متوسطة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير  دمج لدى معلمي 
ُ
امل التعلم 

ُيعزى  إحصائية  داللة  ذي  أثر  الخاصة، ووجود  املدارس  لصالح  ،مدارس خاصة(،  )مدارس حكومية  املشرفة  السلطة  وملتغير  املعلمات،  لصالح 

  .وع االجتماعي  والسلطة املشرفةللتفاعل بين الن

)   أظهرتو  • الشيماء  طالب    ( 2018الحيحي،  لدى  املتعددة  الذكاءات  تنمية  في  اإلنجليزية  اللغة  مادة  تدريس  في  اإللكتروني  التعلم  استخدام  أثر 

العاصمة/عمان، في محافظة  األساس ي  الخامس  ملالئم  الصف  القصدية  بالطريقة  كانت  التي  دراستها  الدراسة منوتكونت عينة  أهداف   (46)  ة 

 طالب
 
  ( 25من طالب الصف الخامس األساس ي في محافظة العاصمة، ووزعت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية إلى مجموعة تجريبية مكونة من )  ا

 طالب
 
 طالب  (21)  ، وضابطة مكونة من ا

 
وأظهرت النتائج    ، استخدمت الباحثة وطورت مقياس تقدير الذكاءات النمائية املتعددة لألطفال )ميداس(ا
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بين متوسطات أداء مجموعتي الدراسة على مقياس تقدير الذكاءات النمائية املتعددة    (α≤0.05ق ذات داللة إحصائية عند مستوى )وجود فرو 

 .التي درست باستخدام التعلم اإللكتروني لصالح املجموعة التجريبية،

التعلم املدمج، ملعرفة تصورات كل من املعلم استخدام  تعرف إمكانات ومعوقات  إلى    هدف  في دراسته  (Martinsen , 2017)   مارتينسين  أنونجد   •

 املنهج املختلط في جمع وتحليل البيانات الكمية   إستراتيجية. وتم استخدام  أسترالياواملتعلم للتعلم املدمج في صفين من صفوف العلوم الثانوية في 

ا وطا52عينة الدراسة من )  وتكونت  والنوعية،   هم نتائج أ%( منهم من الذكور. وأظهرت  65و)  %( من أفراد العينة من اإلناث،35لبة، وكان )( طالب 

 الدراسة أن التعلم املدمج كان له تأثير إيجابي على تحصيل الطالب. 

دمج على التحصيل    قد أجريا دراسة بهدف التحقق من  (Ceylan & Kesici, 2017بينما سيالن وكاسيتش ي )  •
ُ
  ، واستخدموااألكاديميأثر التعلم امل

 53االختبار التحصيلي هو أداة الدراسة، و تكونت عينة دراستهم من)  في دراستهم املنهج شبه التجريبي، وكان
 
، موزعين ما بين املجموعتين ( متعلما

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق   املدرسة املتوسطة في تركيافي  2015/2014 الدراس يالضابطة والتجريبية من الصف السادس األساس ي للعام  

 للمتعلمين لصالح املجموعة التجريبية التي درست من خالل بيئة التعلم املدمج.  األكاديميذات داللة إحصائية في التحصيل 

التعليم املتمازج في مديرية   إلى  قاما بدراسة هدفت  (AL-Hadhoud & AL-Hattami  ,  2017الهدهود والحطامي )  أنحين    في • تعرف واقع تنفيذ 

امليدان املنهج املسحي الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع  ،  تربية عمان الخامسة والصعوبات التي تعوق عملية تنفيذه في  وتم استخدام 

العربية والرياضيات والعلوم، والبا الخامسة لتخصص معلم الصف واللغة  ا، في حين اشتملت  1188لغ عددهم )املعلمين في تربية عمان  ( معلم 

( الدراسة على   110عينة 
 
اختيارهم عشوائيا تم  ومعلمات  تربية  ،  ( معلمين  في مديرية  املتمازج  التعليم  تنفيذ  واقع  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد 

(، وذلك يعود إلى وجود عوائق متعددة مثل تدني جاهزية  0.37معياري=    وانحراف،    3.56عمان الخامسة جاء بدرجة متوسطة )متوسط حسابي= 

 ، يليها ازدحام الغرف الصفية باملتعلمين.اإلنترنتشبكة 

التي   • دراسته  في  مرشود  )   أجراهابينما  الغوث   إلى  هدف   ( 2016عام  وكالة  مدارس  في  املدمج  التعلم  تطبيق  صعوبات  شمال    تعرف  في  الدولية 

 83نظر املديرين، حيث تكون مجتمع الدراسة من ) فلسطين من وجهة
 
ومديرة، وتم اعتبار مجتمع الدراسة هو نفسه العينة، وتم استخدام  (مديرا

أظهرت عدم وجود  واالستبانة كأداة بحث. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الصعوبة الكلية على جميع املجاالت )متوسطة( كما    املنهج الوصفي، 

ا ملتغير الجنس، واملؤهل العلمي باستثناء مجالي )مدير املدرسة،  والبنية التحتية( ولصالح الفئة الثانية )أكثر من بكالوريوس(، وال توجد    فروق تبع 

 سنوات(.  10-5انية )من ا ملتغير سنوات الخبرة اإلدارية باستثناء مجالي)مدير املدرسة، والبنية التحتية( ولصالح الفئة الثفروق تبع  

ستراتيجيتي التعلم املدمج والتعلم املعكوس في تحصيل طلبة الصف السابع في مادة أثر إ استقصت في دراستها    (2016الشكعة )  أنوكذلك نجد   •

بالطريقة   احتفاظهم بالتعلم مقارنة  اختبار تحصيلي،    االعتيادية واستخدمتالعلوم ومقدار  التجريبي، وقامت بإعداد  تكونت عينة و املنهج شبه 

ا، تم توزيعهم على مجموعة ضابطة  133الدراسة من ) ومجموعتين تجريبيتين. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ( طالب 

ب تعلمت  التي  املجموعة  ولصالح  التجريبيتين  املجموعتين  لصالح  التحصيلي  االختبار  في  الطالب  درجات  املدمج    إستراتيجيةمتوسطات  التعلم 

 التعلم املعكوس. إستراتيجيةمقارنة باملجموعة التي تعلمت ب

املشاريع اإللكترونية في تنمية مهارة تصميم املواقع في    إستراتيجيةدراسة هدفت إلى قياس مدى تأثير توظيف    ( 2016جرى النحال وعقل ) ا أكم •

املنهج الباحث  واستخدم  كما    غزة،  الوصفي،  واملنهج  )التجريبي  على  الدراسة  عينة  واشتملت  للدراسة،  أداة  االستبانة  الباحثان  ( 21استخدم 

 العينة التجريبية كانت لديهم القدرة أعلى تصميم املواقع وعمل قائمة بمها ارت التصميم.  أفرادوأظهرت النتائج أن  طالبة،

جرى دراسة هدفت التعرف إلى واقع استخدام التعليم املدمج في تدريس العلوم الطبيعية في املرحلة الثانوية من وجهة أ فقد    (2015الفهيد )  أما •

الدراسة من )نظر   وتكونت عينة  القصيم،  بمنطقة  العلوم  ومعلمي  واالستبانة 200مشرفي  الوصفي  املنهج  استخدام  تم  ومعلم، حيث  ( مشرف 

وأظهرت   بحث،  أفرادكأداة  موافقة  ارتفاع  التعلم   النتائج  استخدام  أهمية  محور  في  أفرا   العينة  موافقة  جاءت  بينما  بصورة املدمج،  العينة  د 

 .ر درجة استخدامهمتوسطة في محو 

أثر  إلى    (Cracraft  ,  2015كراكرفت )هدفت دراسة  كذلك  و  • املتعلمين وتعّرف  املئوية لدرجات تقييم  النسب  املدمج في زيادة  التعلم  تأثير  تعرف 

وتكون  تجريبي واالختبار كأداة بحث،  الشبه  عتيادي، حيث تم استخدام املنهج  التعلم املدمج في زيادة معدالت نجاح املتعلمين مقارنة بالتعليم اال 

طلبة    مجتمع الواليات    الصفالدراسة من  في  في مدينة ميدويست  ابتدائية  في مدرسة  األمريكيةالخامس  الدراسة املتحدة  تكونت عينة  ، حيث 

و)57من) املدمج،  التعلم  في صف  ا  طالب  في صف  62(  ا  طالب  لتحصيل (  جوهرية  فروق  وجود  عدم  الدراسة  نتائج  وأظهرت  االعتيادي،  التعليم 

 املتعلمين في الصف املدمج مقارنة بالصف التقليدي. 

 

 

 



  مروان العوايشة                                                        استخدام التعليم عن بعد والتعليم التقليدي باألردناتجاهات أولياء األمور ومعلمي الصفوف الثالث األولى نحو   

 572-558، ص: 2021 -3، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 563 

 

 : الدراسة إجراءاتو  منهجية .3

الوصفي   املنهج  الباحث على  الدراسة و   ملالئمتهاعتمد  البيانات عن طريق عينة ومن  حيث إ   أدواتهاملجتمع  يهتم بجمع  البيانات نه  ثم تنظيم هذه 

 
 
ويتناول هذا املنهج تلخيص البيانات وتحليلها عن طريق مقاييس النزعة ،  ثم عرضها في جداول تكرارية أو رسوم بيانية أو أشكال هندسية  ،ووصفها كميا

 املركزية ومقاييس التشتت وّيعد املنهج الوصفي ملخص
 
 جيد  ا

 
 ( 2014 ،ين الكاف)ز  .ملجموعة كبيرة من املعلومات والبيانات ا

التحليالت   يستخدم  لإلجابة عن    اإلحصائيةوسوف  واملنهجية  الدراسة  لهذه  اتبعها   اإلجراءاتالدراسة وفرضياتها وتوضيح    أسئلةاملناسبة  التي 

 . ليةاالحالباحث في تنفيذ الدراسة 

 الدراسة:  مجتمع  . 1.3

أمور الطلبة أولياء  من  مدارس مديريات التربية والتعليم في العاصمة عمان و   األولى فيمجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات الصفوف الثالثة    تكون 

 والتعليم في العاصمة عمان.  مديريات التربيةعلى اختالف طبقاتهم االجتماعية ومستواهم التعليمي في مدارس 

   :عينة الدراسة . 2.3

في مدارس العاصمة عمان وتم اختيارهم بالطريقة   األولى  مر طالب في مرحلة الصفوف الثالث  معلمة وولي أ معلم و   392تكونت عينة الدراسة من  

كما يوضح    )الجنس(  ولياء األمور عينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغرافية للمعلمين )الجنس( واملتغيرات الديموغرافية أل   أفرادالعشوائية وتم توزيع  

 (3(،)2)التاليان الجدوالن 

 أولياء األمور عينة الدراسة حسب املعلمين و  أفرادتوزيع : (2)جدول 

 املئوية  النسبة العينة أفراد  الفئة

 % 40.1 157 املعلمين

 % 59.9 235 أولياء األمور 

 
افية للمعلمين  أفرادتوزيع : (3)جدول   عينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغر

 النسبة املئوية  العدد  الفئات  املتغير 

 

 الجنس 

 % 41.4 65 ذكر

 % 58.6 92 أنثى 

 % 100 157 املجموع 

  58.6)  فقد كانت  اإلناث نسبة    أما  %(   41.4عينة الدراسة حسب متغيراتها الديموغرافية، حيث كانت نسبة الذكور)  أفراد( توزع  3لجدول )ا يوضح  

 )% 

افية أل  أفرادتوزيع : (4)جدول   ولياء األمور عينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغر

 النسبة املئوية  العدد  الفئات  املتغير 

 

 الجنس 

 % 39.6 93 ذكر

 % 60.4 142 أنثى 

 % 100 235 املجموع 

  اإلناثنسبة    أما  %(،   39.6حسب متغيراتها الديموغرافية، حيث كانت نسبة الذكور)من أولياء األمور  عينة الدراسة    أفراد( توزع  4لجدول )ا   يبين

 . %( 60.4فكانت )

 :الدراسة  أداة. 3.3

ببناء  واختبار فرضياتهاالدراسة    أسئلةعن    لإلجابة الباحث  األمور أل   والثانية  للمعلمين    هماأولاستبانتين    قام  اتجاهات  وذلك    ولياء  أولياء ملعرفة 

الثالثة    األمور  الصفوف  نحوومعلمي  التقليدي   األولى  والتعليم  بعد  عن  التعليم  في    ألغراضالستخدامها    استخدام  الثالث  مرحلة  الدراسة  الصفوف 

بر  ك( إلعطاء مجال أ5 - 1قيمه بين )وتم توزيع استجابات أفراد عينة الدراسة على االستبانة وفق مقياس ليكرت الخماس ي التدريجي حيث تراوحت   األولى.

ار وذلك لتحديد درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات أداة الدراسة، وتحويلها إلى بيانات كمية يمكن  ألفراد العينة في عملية االختي

 قياسها 
 
 )كبيرة جد :حيث حددت خمس مستويات كبدائل على النحو التالي  إحصائيا

 
 قليلة جد ،(4قليلة ) ،(3متوسطة ) ،(2كبيرة ) ،(1) ا

 
كونت  تو ، ( (5) ا

 ( يوضح ذلك.5والجدول ) ( 23فقد تكونت أيضا من ) أولياء األمور بالنسبة الستبانة  أما( 34من ) املعلمات/استبانة املعلمين
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 توزيع فقرات االستبانة على مجاالتها: (5جدول )

 إلى استبانة موجهه  عدد الفقرات  مجاالت االستبانة 

افية   املعلمين  1 املعلومات الديموغر
 أولياء األمور  1

 املعلمين  6 التدريبية  التكنولوجية و  االحتياجات 
 أولياء األمور  6

 املعلمين  15 ما يتعلق بالتعليم عن بعد 

 أولياء األمور  6

 املعلمين  8 ما يتعلق بالتعليم التقليدي 

 أولياء األمور  5

 صدق الدراسة:  . 4.3

 الظاهري:الصدق  •

التحقق من   التربية والتكنولوجيا وعددهم )تم  املحكمين من ذوي االختصاص في مجال  ( محكمين ألبداء  7االستبانة  بعرضها على مجموعة من 

وتم التعديل بناء على مالحظات املحكمين واعتمد املقياس بصورته    أولياء األمور مالحظاتهم حول الصياغة اللغوية ومناسبة فقرات املقياس للمعلمين و 

 . النهائية

 الصدق البنائي: •

البنائي   الصدق  بلغت  تطبيق االستبانة على  تم  لحساب  األمور    10  معلمين و  10عينة استطالعية  أولياء  بيرسون وتم  من  ارتباط  حساب معامل 

 .  يوضح ذلك( 7الجدول )و  (6)والجدول   آليةا بالبعد الذي تنتمي ( والذي يظهر قدرة كل فقرة من فقرات الدراسة ومدى ارتباطهRويرمز له )

 بيرسون بين فقرات استبانة املعلمين/املعلمات قيمة معامل االرتباط : (6)جدول 

 معامل االرتباط  الفقرة معامل االرتباط  الفقرة   معامل االرتباط  الفقرة

 **716. 21س  **703. 11س  **799. 1س 

 **789. 22س  **712. 12س  **792. 2س 

 **823. 23س  **777. 13س  **777. 3س 

 **818. 24س  **779. 14س  **789. 4س 

 **797. 25س  **717. 15س  **767. 5س 

 **804. 26س  **737. 16س  **840. 6س 

 **824. 27س  **750. 17س  **700. 7س 

 **793. 28س  **790. 18س  **760. 8س 

 **864. 29س  **692. 19س  **679. 9س 

  **673. 20س  **704. 10س 

**Correlation is significant at the 0.01 level 

( الجدول  املعلمين حيث    ( 6يوضح  استبانة  لها في  الكلي  االرتباط  الفقرات و معامل  االتجاه نحو  تمثل محور      6  س   إلى  1  الفقرات من س   ن إ قيم 

محور    .  26س    إلى  22  سأما األسئلة من  التعليم عن بعد،  االتجاه نحو  تمثل محور    21  س  إلى    7  االحتياجات التكنولوجية و التدريبية ، ومن ستوفر  

 االتجاه نحو التعليم التقليدي. 

ارتباط )ملقيمة    دنىأ كانت  و  للفقرة س    (0.673**عامل  تنتمي ملحور   20وكانت   التعليم عن بعد  االتجاه نحو  والتي 
 
عند    ، وجميعها دالة إحصائيا

 بر الفقرات صادقة بنائيتتع وعليه 0.01مستوى 
 
 . ا

 أولياء األمور قيمة معامل االرتباط بيرسون بين فقرات استبانة : (7جدول )

 

 

  

 معامل االرتباط  الفقرة معامل االرتباط  الفقرة

 0.796** 10س  0.886** 1س 

 0.765** 11س  0.860** 2س 

 0.815** 12س  0.881** 3س 

 0.855** 13س  0.906** 4س 

 0.898** 14س  0.916** 5س 

 0.933** 15س  0.920** 6س 

 0.812** 16س  0.702** 7س 

 0.909** 17س  0.871** 8س 

  0.895** 9س 

**Correlation is significant at the 0.01 level 
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االتجاه نحو  تمثل محور    6  س  إلى  1  الفقرات من س  نإ حيث    أولياء األمور ( قيم الفقرات ومعامل االرتباط الكلي لها في استبانة  7يوضح الجدول )

التقليدي التعليم  االتجاه نحو  يتمثل محور    بينماالتعليم عن بعد،    االتجاه نحو  تمثل محور   12  س   إلى  7  االحتياجات التكنولوجية والتدريبية، ومن س 

 .  17س   إلى 13  ب س

 التعليم عن بعد    االتجاه نحو  والتي تنتمي ملحور   7( وكانت للفقرة س  0.702**عامل ارتباط )ملقل قيمة  أ و 
 
 وعليه  0.01عند    وجميعها دالة إحصائيا

 بر الفقرات صادقة بنائيتتع
 
 .ا

 ثبات الدراسة:  . 5.3

  بلغخارج عينة الدراسة حيث    أولياء األمور ( من  10( من املعلمين و)10استطالعية مكونة من )للتحقق من ثبات االستبانة تم تطبيقها على عينة  

أ  املقياس )كرونباخ  ثبات  املعلمين واملعلماتمعامل  استبانة  األمور في استبانة  و  ،0.93  لفا( في  االستبانة وصالحيتها   0.95  أولياء  ثبات  وهذا مؤشر على 

 .للتطبيق

 الدراسة:  متغيرات . 6.3

  :على النحو التالي   آليةالحالدراسة  متغيرتم تحديد 

 . املتغير املستقل: الجنس •

 العينة نحو جدوى التعلم التقليدي والتعلم عن بعد للصفوف الثالثة األولى من املرحلة االبتدائية.املتغير التابع : اتجاه  •

 اإلحصائية:املعالجة  . 7.3

 ( إلجراء املعالجة اإلحصائية املناسبة:SPSSالحاسوب اإلحصائي )اعتمدت الدراسة على برنامج 

 . عينة الدراسة على فقرات االستبانة أفراداملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب للتعرف على درجة استجابة  •

 . التعليم عن بعد نحو جدوى للتعرف على داللة الفروق في متغير )الجنس(  (t-testاختبار ) •

 . التعليم التقليدي  نحو (على داللة الفروق في متغير )الجنس للتعرف (t-test)اختبار  •

 . معامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق االستبانتين •

 .لفا للتحقق من ثبات االستبانتينمعامل كرونباخ أ  •

 ( Subedi,2016)  :ليةاالتعينة الدراسة على كل فقرة من فقرات الدراسة تم استخدام املعادلة  أفراددرجات موافقة  لتحديد •

 

 1.33=   1-5          =األدنى الحد  –الحد األعلى  طول الفئة =                 

 3                            عدد املستويات                                                    

ودرجة    املتوسط،ستوى  تمثل امل  ( 3.66  –  2.34درجة املوافقة الثانية )نخفض و املستوى  وتمثل امل  ( 2.33  –  1)األولى  تصبح درجة املوافقة    هوعلي

 مرتفع  ( املستوى 5 - 3.67املوافقة الثالثة )

 إجراءات الدراسة: . 8.3

 ذات الصلة.  وتوصيات املؤتمراتاملقاالت املوثقة  السابقة و  األبحاثوالدراسات و االطالع على املراجع  •

 والخروج باستبانة نهائية وبدرجة موافقة كبيرة. بعض الدراسات ثم عرضها على مجموعة محكمين  إلىبالرجوع  تطوير االستبانتين •

 لكترونياالستبانتين إ   إعداد •
 
بروتوكوالت التباعد و  كوروناة  النتائج وتحليلها وذلك بسبب جائح  وجمع  إيصالهاباالعتماد على نماذج جوجل لسهولة    ا

 االجتماعي. 

او   (WhatsAppنشر االستبانة عبر تطبيق ) • التواصل  الثالث   هاتفيا( والتواصل   Facebook)  الجتماعيمواقع  الصفوف  مع مجموعة من معلمي 

 . الطلبة أمور أولياء في العاصمة عمان و  األولى 

البيانات   •  تحليل 
 
البيانات  حيث    إحصائيا املحللتم جمع  إ   اإلحصائي وتزويد   لكترونيباستجابات االستبانتين 

 
ومن ثم تفريغها في جداول وتحليلها    ا

 
 
 .إحصائيا

 .ومناقشتهاعرض النتائج  •

 . من نتائج هليإ املقترحة حسب ما يتم التوصل التوصيات و تقديم  •
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 نتائج الدراسة:  .4

اتجاهات أولياء األمور ومعلمي الصفوف الثالثة األولى نحو استخدام التعليم عن إلى معرفة  يتناول هذا الجزء عرض لنتائج الدراسة التي هدفت  

 وفق بعد والتعليم التقليدي باألردن
 
 تي: على السؤال اآل  اإلجابة ملتغير الجنس، وذلك من خالل  ا

بالسؤال    . 1.4 املتعلقة  إيصال   األول: النتائج  على  وقدرته  بعد  عن  التعليم  استخدام  نحو  األولى  الثالث  الصفوف  ومعلمي  األمور  أولياء  اتجاهات  ما 

 املعلومة للطالب؟ 

 املعلمين:من وجهه نظر  •

تم   السؤال  الجانب  لإلجابة على هذا  وفق هذا  االستبانة  ملجاالت  املوافقة  ودرجة  والرتب  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  احتساب 

 : يوضح ذلكالتالي ( 8والجدول )

افقة ملجاالت االستبانة(: 8جدول ) افات املعيارية والرتب ودرجة املو  من وجهة نظر  املعلمين املتوسطات الحسابية واالنحر

الوسط   الفقرة رقم الفقرة 

 الحسابي

  االنحراف 

 املعياري 

درجة  

افقة   املو

 الرتبة

 14 متوسطة  1.128 2.83 التعليم عن بعد  إستراتيجيات  أتفهم 7س  

 13 متوسطة  1.044 2.87 التعليم عن بعد  إستراتيجيات على تفعيل  أقدر 8س  

الدخول واستخدام املواقع الخاصة بالتعليم    آلية على    تدربت  9س  

 عن بعد

 15 متوسطة  1.057 2.74

املتعددة  أقدر  10س   الوسائط  من  املناسب  النوع  اختيار  على 

 للتعليم عن بعد 

 12 متوسطة  1.051 2.87

التعليمية    أدوات   أوظف  11س   العملية  في  بعد  عن  التعليم 

 )الوسائط و الوسائل التكنولوجية( 

 10 متوسطة  1.070 2.94

في    اإللكترونيةاملصادر    أوظف  12س   الطلبة  ملساعدة  املناسبة 

 التعليمية للتعليم عن بعد  األهداف تحقيق 

 8 متوسطة  1.145 3.06

 4 متوسطة  1.099 3.26 املعلومة للطالب   يساعد التعليم عن بعد في إيصال 13س  

التعليم    أوراق  إعداد  أستطيع  14س   استخدام  عند  للطالب  عمل 

 عن بعد

 11 متوسطة  1.168 2.88

 3 متوسطة  1.120 3.28 للطلبة في التعليم عن بعد  األكاديمي املستوى قياس  يمكنني  15س  

الغياب    إدارة  أستطيع  16س   مشكلة  مع  والتعامل  الدرس  وقت 

و  امللل  الجانب  ومشكلة  على  التركيز  يرافق  الذي  الضجر 

 التعليم عن بعد  عند استخدام  النظري 

 6 متوسطة  1.222 3.14

زيادة  إستراتيجيات   تسهم 17س   في  بعد  الطلبة    التعليم عن  مقدرة 

زياده    / التعليم  نحو  /الدافعية  )االنضباط  تحقيق  على 

 الفهم( 

 2 متوسطة  1.110 3.29

في    أستطيع  18س   الحديثة  التقنيات  )السجالت    إعداداستخدام 

 الطلبة و تحصيلهم الدراس ي(   أداءالصفية / تقيم 

 9 متوسطة  1.139 3.06

بعد    استخدام  19س   عن    األكاديمي  املستوى   رفع   يسهم التعليم 

 للطلبة

 1 متوسطة  1.241 3.57

التعاون  20س   األمور مع    يتم  يخص    أولياء  الطلبة    أبنائهم بما 

املاد اقص ى درجات االستفادة من  املعطاة  لتحقيق  العلمية  ة 

املستوى   ورفع  لهم  للطلبة  استخدام  الدراس ي  التعليم    عند 

 عن بعد

 7 متوسطة  1.289 3.11

تقديم 21س   مباشر    يتم  بشكل  راجعة  استخدام تغذية    عند 

 التعليم عن بعد 

 5 متوسطة  1.236 3.17

  متوسطة  0.828 3.07 املؤشر العام 

للطالب جاء بدرجة   األكاديميفي رفع املستوى اتجاهات معلمي الصفوف الثالث األولى نحو استخدام التعليم عن بعد وجدواه  أن( 8يبين الجدول )

 انحراف( و 3.07)املتوسط الحسابي  بلغ    متوسطة حيث
 
 معياري  ا

 
، مما يدل على عدم وجود قناعة تامة لدى  متوسطةوافقة  امل  درجةوكانت  (  0.828)بلغ    ا

ذلك   وقد يرجع  السنية،  املرحلة  التعليم مع هذه  النوع من  استخدام هذا  في  املناسب  املعلمين  التدريب  تلقيهم  النوع من  إلى عدم  استخدام هذا  على 

تأهيل أولياء األمور ملساعدة أبنائهم لتلقي هذا النوع من    التعليم وعدم قناعتهم بإمكانية استخدامه من قبل الطالب في املرحلة العمرية الصغيرة، وعدم

"  و (  19)  الفقرة   جاءت   وقد  التعليم، املستوى  التي تنص على  التعليم عن بعد يسهم رفع  األولى   "    للطلبة   األكاديمياستخدام  بمتوسط حسابي  باملرتبة 

تسهم إستراتيجيات التعليم عن بعد   ( والتي تنص على "17وجاء باملرتبة الثانية الفقرة )  ،( وبدرجة موافقة متوسطة1.241)    معياري    انحرافب( و 3.57)

درجة موافقة ( و 1.110( وانحراف معياري )3.29" بمتوسط حسابي )في زيادة مقدرة الطلبة على تحقيق )االنضباط/الدافعية نحو التعليم/ زياده الفهم( 

بمتوسط حسابي   "الدخول واستخدام املواقع الخاصة بالتعليم عن بعد    آليةتدربت على  والتي تنص على "    (9الفقرة )  األخيرة وجاء باملرتبة    متوسطة،
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، وهذا الترتيب يؤكد على أن املعلمين لديهم اتجاه إيجابي نحو التعليم عند بعد ملا يرون فيه ( وبدرجة موافقة متوسطة1.057انحراف معياري )ب( و 2.74)

 من إمكانيات 
 
  ولكنهم لم يتلقوا تدريبا

 
 على استخدامه.  مناسبا

 :من وجهة نظر أولياء األمور  •

جدوى   نحو  األمور  أولياء  اتجاهات  بعد  ملعرفة  عن  املوافقة التعليم  ودرجة  والرتب  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  احتساب  تم 

 . يوضح ذلكالتالي ( 9ملجاالت االستبانة وفق هذا الجانب و الجدول )

افقة ملجاالت االستبانة(: 9جدول ) افات املعيارية والرتب ودرجة املو  من وجهة نظر  أولياء األمور  املتوسطات الحسابية واالنحر
الوسط   الفقرة رقم الفقرة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة   املو

 الرتبة

على 7س   بواقع  امل استخدام  و   الدخول   تدربت  التعليم  الخاصة 

 عن بعد

 6 ة متوسط 1.174 2.85

 3 ة متوسط 1.092 3.63 وصول املعلومة للطالب   يسهم التعليم عن بعد في 8س  

في 9س   بعد  عن  التعليم  املستوى    يساهم    األكاديمي تحسين 

 للطلبة  

 4 ة متوسط 1.165 3.57

بعد    يسهم 10س   زيادة التعليم عن  تحقيق    في  الطلبة على  مقدرة 

 نحو التعليم / زياده الفهم (   )االنضباط /الدافعية 

 2 ة مرتفع 1.045 3.93

األمور   يستطيع 11س   لتحقيق    أبنائهممساعدة    أولياء  الطلبة 

  املعطاة للطلبة قص ى درجات االستفادة من املادة العلمية  أ

 بعد التعليم عن عند استخدام لهم  األكاديمي رفع املستوى و 

 5 ة متوسط 1.143 3.35

  للطلبة  األكاديمي رفع املستوى التعليم عن بعد في  استخدام 12س  

 يرضيني 

 1 ة مرتفع 1.114 4.08

  ة متوسط 0.905 3.57 املؤشر العام 

(  3.57) الجزءاملتوسط الحسابي لهذا جاءت بدرجة متوسطة حيث بلغ اتجاهات أولياء األمور نحو استخدام التعليم عن بعد  أن( 9يبين الجدول )

( معياري  بانحراف  و 0.905و  موافقة  (  باملرتبة    متوسطة.درجة  )  األولىوجاء  "  12الفقرة  على  تنص  التي  املستوى (  رفع  في  بعد  عن  التعليم  استخدام 

للطلب )4.08" بمتوسط حسابي )ة يرضيني  األكاديمي  أولياء    مرتفعة( وبدرجة موافقة  1.114( وانحراف معياري  إيجابي لدى  اتجاه  مما يدل على وجود 

يسهم   ( والتي تنص على "10وجاء باملرتبة الثانية الفقرة )،  األمور نحو استخدام التعليم عن بعد واعتقادهم أنه يرفع من املستوى األكاديمي لدى األبناء

الفهم(   زياده  التعليم/  نحو  )االنضباط/الدافعية  تحقيق  على  الطلبة  مقدرة  زيادة  في  بعد  عن  )التعليم  حسابي  بمتوسط  معياري  3.93"  وانحراف   )

الدخول  ( والتي تنص على "  7الفقرة )  األخيرة ، وجاء باملرتبة  ، وهذا يؤكد النتيجة األولىمرتفعة( وبدرجة موافقة  1.045) واستخدام املواقع  تدربت على 

، ويرجع ذلك إلى عدم تلقيهم التدريب املناسب  ( وبدرجة موافقة متوسطة1.174( وانحراف معياري )2.85"متوسط حسابي )  الخاصة بالتعليم عن بعد

مستعدة لها وأنها اضطرت  الستخدام هذا النوع من التعليم، ويرجع هذا من وجهة نظر الباحث إلى أن جائحة كورونا لم تكن األنظمة التعليمية في األردن 

واجهة هذه األزمة ووضع تدريب أولياء األمور في الحسبان وخاصة إلى استخدام هذا النوع من التعليم دون سابق إنذار وعليها وضع خطة إستراتيجية مل

 أولياء أمور طالب الصفوف الثالث األولى.

ومعلمي الصفوف الثالث األولى نحو استخدام التعليم التقليدي وقدرته على إيصال    ما اتجاهات أولياء األمور : الثانيالنتائج املتعلقة بالسؤال  . 2.4

  املعلومة للطالب؟

 :من وجهه نظر املعلمين •

الحسابية    عنلإلجابة   املتوسطات  احتساب  تم  السؤال  املعياريةهذا  املوافقة  واالنحرافات  ودرجة  الجانب    والرتب  هذا  وفق  االستبانة  ملجاالت 

 : يوضح ذلكالتالي ( 10) والجدول 
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افات املعيارية والرتب ودرجة املوافقة ملجاالت االستبانة(: 10جدول )  من وجهة نظر  املعلمين املتوسطات الحسابية واالنحر
الوسط   الفقرة رقم الفقرة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة   املو

 الرتبة

التعليم    آليةعند استخدام    بسهولة   املعلومة للطالب  تصل  22س  

 التقليدي

 7 منخفضة  1.032 2.21

التعليم    أوراق  إعداد  ستطيعأ 23س   استخدام  للطالب عن  عمل 

 التقليدي

 5 منخفضة  0.997 2.22

استخدام  للطلبة    األكاديمياملستوى  قياس    يمكنني 24س   عند 

 التعليم التقليدي  آلية

 2 منخفضة  1.256 2.29

وقت الدرس / التعامل مع مشكلة الغياب /  إدارة) أقدر على 25س  

التركيز   يرافق  الذي  الضجر(  و  امللل  مشكلة  مش  التعامل 

 التعليم التقليدي   آلية عند استخدام على الجانب النظري 

 4 منخفضة  1.046 2.24

زيادةالتعليم التقليدي    يسهم 26س   تحقيق    في  الطلبة على  قدرة 

 )االنضباط / الدافعية للتعليم / زيادة الفهم(  

 6 منخفضة  1.064 2.22

في    استخدام يسهم   27س   التقليدي  املستوى التعليم    رفع 

 للطلبة  األكاديمي

 8 منخفضة  1.083 2.18

التقليدي   28س   التعليم  مع  يسهل  األمور التعاون    فيما   أولياء 

قص ى درجات االستفادة من املادة  لتحقيق أ  م أبناءهيخص  

 لهم    األكاديميو رفع املستوى العلمية املعطاة للطلبة 

 1 منخفضة  1.061 2.31

مباشر  تقدم   29س   راجعة بشكل  التعليم  تغذية  استخدام   عند 

 التقليدي

 3 منخفضة  1.099 2.26

  منخفضة 0.879 2.24 املؤشر العام 

  األولى الفقرة وجاء باملرتبة    منخفضة.( وبدرجة موافقة  0.879( وبانحراف معياري )2.24املتوسط الحسابي لهذا املحور بلغ )  أن (  10يبين الجدول )

يسهل التعليم التقليدي التعاون مع أولياء األمور فيما يخص أبناءهم لتحقيق أقص ى درجات االستفادة من املادة العلمية املعطاة ( التي تنص على "  28)

مما يوحي بوجود قناعة لدى أولياء   منخفضة( وبدرجة موافقة  1.061( وانحراف معياري )2.31" بمتوسط حسابي )  األكاديمي لهم بة ورفع املستوى  للطل

استخدام آلية يمكنني قياس املستوى األكاديمي للطلبة عند    ( والتي تنص على "24وجاء باملرتبة الثانية الفقرة )  ،بعدم جدول التعليم التقليدي األمور  

التقليدي  )  التعليم  بمتوسط حسابي   "2.29( وانحراف معياري  وبدرجة موافقة  1.256(  املعلمين    منخفضة(  اعتقاد لدى  يؤكد على وجود  بعدم  وهذا 

يسهم استخدام ( والتي تنص على " 27الفقرة ) األخيرة ، وجاء باملرتبة في قياس املستوى األكاديمي للطالب واالختبارات الورقية االعتيادية األساليبكفاءة 

، وهذه النتيجة تؤكد منخفضة( وبدرجة موافقة 1.083( وانحراف معياري )2.18" بمتوسط حسابي )التعليم التقليدي في رفع املستوى األكاديمي للطلبة 

في رفع املستوى األكاديمي للطالب وبذلك فإن اتجاهات املعلمين   قناعة معلمي الصفوف الثالثة األولى باملرحلة االبتدائية بعدم جدوى التعليم التقليدي 

 عامة نحو استخدام التعليم التقليدي منخفضة وأنهم ال يقتنعون بجدواه وخاصة في ظل الظروف الحالية وتطورات العصر الذي نعيش فيه. 

 :أولياء األمور من وجهه نظر  •

الجانب    عنلإلجابة   هذا  وفق  االستبانة  ملجاالت  املوافقة  ودرجة  والرتب  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  احتساب  تم  السؤال  هذا 

 . يوضح ذلكالتالي ( 11والجدول )

افات املعيارية والرتب ودرجة املوافقة ملجاالت االستبانة(: 11جدول )  من وجهة نظر  أولياء األمور  املتوسطات الحسابية واالنحر
الوسط   الفقرة رقم الفقرة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة   املو

 الرتبة

تصل املعلومة للطالب بسهولة عند استخدام آلية التعليم   13س  

 التقليدي

 3 منخفضة  1.097 2.17

املستوى   14س   رفع  في  التقليدي  التعليم  استخدام  يسهم 

 للطلبة األكاديمي 

 2 منخفضة  1.094 2.23

تحقيق   15س   الطلبة على  زيادة قدرة  في  التقليدي  التعليم  يسهم 

 )االنضباط / الدافعية للتعليم / زيادة الفهم( 

 5 منخفضة  1.117 2.07

األمور   يستطيع  16س   لتحقيق    أبنائهممساعدة    أولياء  الطلبة 

العلمية   املادة  االستفادة من  ورفع      املعطاةاقص ى درجات 

استخدام    األكاديمي املستوى   عند  التعليم    آليةلهم 

 التقليدي

 1 منخفضة  1.096 2.30

املستوى    استخدام  17س   رفع  في  التقليدي    األكاديميالتعليم 

 يرضيني  للطلبة

 4 منخفضة  1.200 2.14

  منخفضة 0.989 2.18 املؤشر العام 
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الفقرة  األولى . وجاء باملرتبة منخفضة( وبدرجة موافقة 0.989( وبانحراف معياري )2.18املتوسط الحسابي لهذا املحور بلغ ) أن( 11يبين الجدول )

العلمية املعطاة  ورفع املستوى األكاديمي يستطيع أولياء األمور مساعدة أبنائهم الطلبة لتحقيق اقص ى درجات االستفادة من املادة  ( التي تنص على "16)

وجاء باملرتبة الثانية الفقرة    ،منخفضة( وبدرجة موافقة  1.096( و انحراف معياري )2.30" بمتوسط حسابي )  لهم عند استخدام آلية التعليم التقليدي 

(14" على  تنص  والتي  للطلبة    (  األكاديمي  املستوى  رفع  في  التقليدي  التعليم  استخدام  )يسهم  حسابي  بمتوسط   "2.23( معياري  وانحراف   )1.094 )

)  األخيرة ، وجاء باملرتبة  منخفضةوبدرجة موافقة   "    ( 15الفقرة  الطلبة على تحقيق )االنضباط/ والتي تنص على  التقليدي في زيادة قدرة  التعليم  يسهم 

للتع الفهم(الدافعية  زيادة  )  "ليم/  )2.07بمتوسط حسابي  وانحراف معياري  و بدرجة موافقة  1.117(  في منخفضة(  كبير  توافق  النتائج  وتؤكد هذه   ،

 نحو استخدام التعليم التقليدي وجدواه في رفع املستوى األكاديمي للطالب. الرؤية بين املعلمين وأولياء األمور 

الثالث:    . 3.4 بالسؤال  املتعلقة  )النتائج  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ومعلمي  α≤0.05هل  األمور  أولياء  اتجاهات  في   )

 الصفوف الثالث األولى نحو استخدام التعليم عن بعد تعزى ملتغير الجنس؟ 

باستخراج املتوسط الحسابي  حيث قام الباحث  لقياس الفروق بين متوسطين حسابيات  (  T-Testاختبار )استخدام  لإلجابة على هذا السؤال تم  

بيان  إلجابات املعلمين وثم املقارنة فيما بينها للتوصل لاملعياري    االنحرافو ابي  سوثم استخراج املتوسط الح  أولياء األمور إلجابات  و االنحراف املعياري  

 .يوضح ذلكالتالي ( 12والجدول ) طات الحسابية بين املتوس  اإلحصائيةالفروق 

 الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية (: 12جدول )

مستوى   قيمة ت  االنحراف املعياري  الوسط الحسابي العدد  النوع  التصنيف 

 الداللة 

  0.82 3.06 65 ذكور  املعلمين

0.988 

0.336 

 0.73 3.08 92 إناث 

 0.453 0.888 0.9 3.5 93 ذكور  أولياء األمور 

  0.87 3.62 142 إناث 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات املعلمين وأولياء األمور نحو استخدام التعليم عن بعد وجدواه في رفع  (  12يتضح من الجدول )

 اتجاهات عينة الدراسة ب، وأن جنس املعلمين وأولياء األمور ال يؤثر في  املستوى األكاديمي لدى الطال 

في اتجاهات أولياء األمور ومعلمي  α≤0.05هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع:    .4.4  )

  الصفوف الثالث األولى نحو استخدام التعليم التقليدي تعزى ملتغير الجنس؟

الفروق   املعيارية ملجاالت االستبانة ولبيان  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  السؤال تم احتساب  املتوسطات    اإلحصائيةلإلجابة على هذا  بين 

 يوضح ذلك.التالي ( 13( والجدول )T-Testالحسابية تم استخدام اختبار )

 املتوسطات الحسابية ( لبيان الفروق اإلحصائية بين T-Test(: اختبار )13جدول )

مستوى   قيمة ت  االنحراف املعياري  الوسط الحسابي العدد  النوع  التصنيف 

 الداللة 

 0.44 0.77 0.63 2.2 65 ذكور  املعلمين

 0.65 2.28 92 إناث 

 0.52 0.75 0.6 2.19 93 ذكور  أولياء األمور 

  0.61 2.17 142 إناث 

وجدواه نحو استخدام التعليم التقليدي  ء في اتجاهاتهم ذات داللة إحصائية في اتجاهات املعلمين وأولياعدم وجود فروق ( 13يتضح من الجدول )

 في رفع املستوى األكاديمي للطالب وأن جنس أفراد العينة ال أثر له في اتجاهاتهم. 

ملستوى التعليمي واالقتصادي لديه،  لنفس الظروف وتشابه ا ويعزو الباحث ذلك إلى التشابه بين املعلمين واملعلمات واألباء واألمهات في تعرضهم  

 التعليم عن بعد  أسلوب أنكما 
 
  يعد موضوعا

 
  أولياء األمور عند املعلمين و  جديدا

 
 . لم يسبق ممارسته سابقا

الدراسة أهمية خاصة تختلف  التعليم التقليدي مما جعل لهذه  سابقة جمعت بين التعليم عن بعد و دراسات    -في حدود علمه-لم يجد الباحث  و 

 . التعليم التقليدي باستخدام التعليم عن بعد و  عن غيرها من الدراسات املتعلقة

 التوصيات:  . 5.4

 :باآلتييوص ي الباحث  الدراسة،ليها في ضوء النتائج التي توصلت إ 

 التدريسية. التعليم عن بعد في العملية  إستراتيجياتاستخدام تشجيع املعلمين على التعرف و  •

 . لتنمية هذا الجانب لديهم األحيانالطالب في معظم عن بعد املعتمدة على املعلمين و  التعليم  إستراتيجياتتراعي  أنشطةتضمين املناهج الدراسية  •
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التعليم عن بعد  بين التعليم التقليدي من جانب و نها و بيالدمج    إستراتيجياتادة التعليمية املراد تدريسها وطرق و مواد دراسية تربط بين امل  إدخال •

 .أخرمن جانب 

 .لذلك زمةال الوتوفير الوسائل  أكثرالتعليم عن بعد  إستراتيجياتتدريب كادر املعلمين على استخدام الكفاءات و  إيجاد •

 . للتعليم  اإللكترونيةنها رفع قدرتهم على استخدام الوسائل املهارات الالزمة التي من شأ وإكسابهم  أولياء األمور تعزيز دور  •

 مباشرة. بصورة  أولياء األمور  إلى بعد تكون موجهةورش عمل وفيديوهات توعوية تبرز أهمية التعليم عن  إجراء •
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Abstract: This study aimed to reveal the attitudes of parents and teachers of the first three grades towards the use of 
distance education and traditional education in Jordan. The study sample consisted (157) male and female teachers, 
(235) parents of students and parents towards the feasibility of distance education and traditional education. After 
adjusting and applying them to the study sample, the results showed that there are moderate-level trends in the 
research sample towards the use of e-learning and its feasibility in raising the academic level of students.  There are 
low-level trends towards the feasibility of using traditional education in raising the academic level of class students. 
The results also showed that there were no statistically significant differences at the significance level (α≤0.05) in the 
attitudes of parents and teachers of the first three grades when using distance education due to the gender variable, 
and there were no statistically significant differences at the significance level (α≤0.05) in the attitudes of parents and 
teachers of the first three grades towards the use of traditional education due to the gender variable. 
The researcher recommended that school curricula include activities that take into account distance education 
strategies and enhance the role of parents and teachers through rehabilitating and training them in various ways to 
identify and practice this type of education. 
Keywords: Distance education; Traditional education; Attitudes. 
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