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 : املقدمة

  يشهد العالم  
ً
 حاليا

ً
   تطورا

ً
   تكنولوجيا هائل

ً
لم يشهده من قبل في نواح متعددة، مما جعلنا ال نستطيع االستغناء عن التكنولوجيا الحديثة    وسريعا

وتسهيلَ  تيسيَر  التكنولوجيا  استطاعت  والسكانية،  واملعلوماتية  املعرفية  الثورة  انفجار  ومع  الظروف،  بنا  بلغت  اليومية مهما  حياتنا  الحصول على   في 

تقدم  املفتاح الذهبي لصندوق    يعتبرمجاالت الحياة، ألن امتلك املعرفة واملعلومات    جميعين واملعلمين واملتعلمين في  املعرفة واملعلومات بين يدي الباحث

بالع زدهار  ا و  أمة  م أصبح  من هنا    .(Zhou, et. al., 2020; Mailizar, et. al., 2020; Sintema, 2020الم )أي 
ّ
لها،  التعل نهاية  اليوم عملية مستمرة ال 
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 امللخص:

إلى    تهدف  م عننحو  األردن    فيوالثانوي  التعليم األساس ي  طلبة    اتجاهات  استكشافالدراسة 
ّ
املقترحة  ُبعد  التعل في    وتحدياته والحلول 

( ون  ،  (COVID-19ظل جائحة كورونا 
ّ
الدراسةوتك األ   من  مجتمع  الطلبة  األقاليم. والثانوي  التعليم األساس ي  في مرحلة  ردنيين  جميع  من كافة 

من   الدراسة  أداة  )  إلكترونية  استبانةوتكونت  من  بطريق27مكونة  الدراسة  عينة  عليهما  تجيب  وسؤالين   ،
ً
بندا )مفتوحة(،(  حرة    نشرتم    ة 

الجليدإ   االستبانة كرة  لطريقة   
ً
وفقا  

ً
)لكترونيا من  الدراسة  عينة  وتكونت  وطالبة  (746،   

ً
على  طالبا أجابوا  الذين  الطلبة  مجموع  مثلوا   ،

منها،   نتائج  عدة  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  األساس ي  طلبة    اتجاهاتأن  االستبانة،  عننحو  والثانوي  التعليم  م 
ّ
جاءُبعد  التعل الفئة    ،  ضمن 

الطلبة  التحديات  جاءت في حين  ،  (%60)وبنسبة مئوية قدرها  (  3.59)، وبمتوسط حسابي مقداره  املتوسطة التي تواجه  م   في   واملشكلت 
ّ
 التعل

لت التي تواجه الطلبة  وكان من أبرز التحديات واملشك،  (%36)وبنسبة مئوية قدرها  (  2,14)وبمتوسط حسابي مقداره    الضعيفةضمن الفئة  

بتوفر املتعلقة   و ،  وسرعتهااالنترنت    خدمة  تلك 
ً
وفقا املحتوى  التعلم    تصميم  املادة   وأساليبالطلبة    اختلفاتمراعاة  و   ُبعد،  عنلبيئة  طرح 

استخدام منصات    باإلضافةالتعليمية،   آليات  الطلبة على  تدريب  أهمية  م عنإلى 
ّ
بشكل  التعل الدراسة  و فعال.    بعد   قدمت 

ً
وتوصيات    حلوال

علمين  املتدريب  ، و نترنت وبحزم مجانية وكافية للطلبةتوفير خدمات اإل من عينة الدراسة للتغلب على تلك التحديات واملشكلت منها:  ستقاة  م

استخدامالو  م عنمنصات    طلبة على كيفية 
ّ
الوقت والدروس  و   ،ُبعد  التعل الدراسة عدة توصيات لتعلم عن بعدبا  الخاصةتنظيم  ، وأوصت 

أفضلمنها،   بشكل  تقديمها  وآليات  ُبعد  عن  م 
ّ
والتعل التعليم  ونظريات  لنماذج   

ً
وفقا التدريس ي  املحتوى  تصميم  و إعادة  ببنى  ،  املدارس  تزويد 

 . كنها من تطبيق متطلبات التعلم والتعليم عن بعدتحتية مناسبة وأدوات ومصادر كافية لتم

املفتاحية:   بعدالكلمات  الطلبة  ؛التعلم عن     ؛اتجاهات 
ّ
التعل بعدمشاكل وحلول  استثنائية  ؛م عن  في ظروف  جائحة  والتعلم خلل    ؛التعلم 

COVID 19 . 
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التعليم   وسائل  تحويل  على  العمل   
ً
لزاما كان  م  لذلك 

ّ
استمرارية  والتعل على  والحفاظ  التوقعات  تلبية  أجل  التاملمن  أبو  2020)أبوسارة،    ربويةسيرة  ؛ 

الذي  و  .(Al-Shorman, & Bawaneh, 2018؛  2020العون،   جد نأكثر من أي وقت مض ى، بالكاد  لكتروني  التعليم اإلالطلب على  فيه  يتزايد  في الوقت 

أو ال يعرف كيفية استخدام   أو أستاذ ال يستخدم  اإللكترونية  آلياتاليوم طالب  م 
ّ
البحوث   التعل  ; Zhou, et. al., 2020)  املتاحة. وقد أظهرت بعض 

Saavedra, 2020)    م  التي ركزت على
ّ
م  من خلل بيئات    التعل

ّ
ينظرون إلى هذا النوع من التعليم كوسيلة للوصول إلى عدد   التربوييناالفتراضية أن    التعل

عالية من الطلبة الذين أعربوا من ناحية أخرى عن تقديرهم للفرصة التوقعات  الجراء  لكبير  ا   عبء العمل  من  ، إال أن األساتذة يعانون  الطلبةأكبر من  

بيئات   تتيحها  م  التي 
ّ
   التعل

ً
وبعيدا واملكان،  الزمان  قيود  من  استقللية  أكثر  بطريقة  التعليم  يتم  حيث  في    االفتراضية،  التقليدي  التعليم  القاعة  عن 

 ;Kyungmee,  2020; Zhou, et. al., 2020  كونها أقل جودة   اإلنترنت  تستخدم، وهم يتطلعون إلى جودة تعليمية أفضل للبرامج الدراسة التي  الصفية

Hu, 2019; Huang, 2018)) . 

وظهور العديد من املستحدثات التكنولوجية في املجال التعليمي، والتي أصبحت محور االهتمام من ،  اإلنترنتالتقني الكبير وانتشار    ومع التقدم

التي دع البحوث والدراسات  العديد من  التعليمية. ظهرت  العملية  لبيان حقيقتها وطرق االستفادة منها في  التربويين واملعلمين، وذلك  إلى ضرور قبل  ة  ت 

ليست مقتصرة   التوظيف الفعال للمستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية، ملا لها من مزايا عديدة وعوامل إيجابية، والتي أكدت أن هذه  املزايا

إنها تعزز مهارات املعلمين فقط بل  الطلبة حل املشكلت على     لدى 
ً
اإلبداعي. والذي بدوره يحقق مهارات أيضا التفكير  ، وتساعدهم على تحسين مهارة 

 في عصرنا هذا الذي يطلق عليه العصر التكنولوجي   باعتبارهم القرن الحادي والعشرين، ويراعي مصالح املتعلمين 
ً
محور عملية التعليم ومركزها، خاصة

فيما يتطور بسرعة في جميع أنحاء العالم.    اإلنترنتبدأ التعليم املعتمد على    حيث  .(Zhou, et. al., 2020 ; Mailizar, et. al., 2020) أو العصر الرقمي

هذا باإلضافة إلى إعادة   ،إلدارة استراتيجيات التنمية التي تتبناها  توظيف التقنيات الجديدة لتصبح أكثر إنتاجيةإلى  مؤسسات التعليم باستمرار  تسعى  

الط وتوقعات  احتياجات  تلبية  أجل  من  فعال  بشكل  الدراسية  املناهج   ,Olt, 2018 ; Bawaneh, Moumene, & Aldalalah)وتنوعها    لبةبناء 

2020  ; 8Adams Becker et al. 201.) 

  ال يجوز النظر إليه على أنهإن التعليم اإللكتروني 
ً
، بل األصل أن  و الكوارث والجوائح املرضيةأ بة كالحروب، يتم اللجوء إليه في األوقات الصع بديل

ن بتحقيق يأسس ودعائم نظم التعليم وأن يتم توظيفه بشكل يضمن تحقيق العائد التعليمي، خاصة في وقت ينشغل فيه التربوي أحدينظر إليه على أنه 

الطموحة   الرؤى  وتنفيذ  املستدامة  التنمية  تحقيق  في  التعليم  األزمات    فيو  (.(Saavedra, 2020 ; Olt, 2018    ل دو للمنطلقات جديدة كدور  أوقات 

 كل األيدي والعقول إلى البحث عن بدائل في كافة املجاالت للتغلب على تلك األزمات وتفادي أضرارها، والتعليم أحد أهم هذه املجاالت   تهرعواملصاعب  

أشكال   معظم إلى تعطيل  دى  أ الذي  و في العالم،    (COVID-19) كورونا الفيروس  لولعل ما يحدث اليوم من انتشار    (.2020؛ أبو العون،  2020،  ة أبو سار )

م الحياة في املجتمعات ومن بينها  
ّ
 على    إيقافدفعت الكثير من الحكومات إلى    ،مجال التعليم والتعل

ً
 الدراسة في مؤسسات التعليم حفاظا

ّ
م واملعلم، املتعل

 لهذا الضرر نادت أصواتً 
ً
م معا عدة إلى البحث عن بدائل يمكن أن تستمر بها عملية  ودفعا

ّ
وأجبر    مراعاة البعد والظرف الذي يعيشه العالم اليوم.  التعل

اإلالدول واأل معظم   التعليم  إلى تفعيل  التربوية  االفتراضية  نظمة  ا ال لكتروني والفصول  الدراسيةستكمال ما تبقى من  العام   ملقررات  الثاني من  للفصل 

التفكير في  م2019/2020الدراس ي   إلى  الدراسية، باإلضافة  املقررات  آليات فّعالة وممتعة وعملية في تقديم  التقويم التقييم و إجراء  آلية  ، والتفكير في 

للطلبة    إ الختامي 
ً
في  لكترونيا العامة  املصلحة  يحقق  بوبشكل  يتعلق  ا ما  مخرجات  )هندي،  تحقيق  الدراس ي  الفصل  بداية  منذ  املعلنة  م 

ّ
؛    2020لتعل

Saavedra, 2020.)    
ً
الجائحة    تدفعوأخيرا من  هذه  الوقوف  العديد  إلى  القرار  بعداألكاديميين وصناع  عن  م 

ّ
التعل النمط   عند  هذا  بجدية  والتفكير 

  
ً
 رئيسيا

ً
 تعليميا

ً
   باعتباره األكاديمي بعد سنوات من اإلهمال والتقصير، وجعله نمطا

ً
 مناسبا

ً
 بديل

ً
 :؛ خليف،     2020،  ة أبو سار في مثل هذه األزمات )  حل

A2020 Zhou, et. al., 2020; .) 

م  م  ي للتعل  العديدة يجابيات  وعلى الرغم من اإل 
ّ
أدى إلى صدمة    19  عد خلل جائحة كورونا لكتروني، إال أن التحول املفاجئ للتدريس عن بُ اإلوالتعل

التدريسية، سواء    بةالطلكثير من  وتوتر لدى   الهيئة  أ   انك أ وأعضاء  الشخص ي  الصعيد  العملية من جهود مضاعفة،    معلى  ملا تحتاجه  عدم   معاملنهي، 

املدارس: كعدم توفر الوقت املناسب، ضعف البنية التحية، عدم   بةء، باإلضافة إلى عدة معيقات غير عادية لطلاالستقرار النفس ي بسبب تفش ي الوبا 

 ردنيين نحو  الطلبة األ تجاهات  ا (. من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة في تفحص  (Kyungmee,  2020 ; Saavedra, 2020  ملئمة املحتوى الرقمي
ّ
م  التعل

 ، والحلول املقترحة من وجهة نظرهم.(COVID-19)التي واجهتهم خلل انتشار فيروس كورونا  واملشكلت والتعرف على التحديات عن بعد

 :مشكلة الدراسة

 ( %89) حوالي تسبب في حرمان، مما (COVID-19)  فيروس كورونا بسببإغلق املؤسسات التعليمية  إلىحكومات العديد من دول العالم  اضطرت

م   (1.5)أكثر من  ، أي  املؤسسات التعليمية لتلقي التعليم الوجاهيالوصول إلى  من    املتعلمين    من
ّ
 ، (2020)اليونسكو،    دولة  (188)من حوالي    مليار متعل

(  لها   غير مخطط)قامت العديد من تلك املؤسسات بخوض تجربة كبيرة  قد  و 
ً
 Emergency Remote)    ئ عد في حاالت الطوار وهي التدريس عن بُ مسبقا

Education ) (:أ  2020خليف، ) أجل الحد من انتشار الفيروس من. 
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أدى      بُ   لقد  عن  للتدريس  املفاجئ  وتوتر  التحول  صدمة  إلى  القرار    باإلضافةواألهالي،    واملعلمين،  لبة،الط  كل منلدى    عد  ومتخذي  القادة  إلى 

العملية من جهود  ،  التربويين تحتاجه  في  ملا   
ً
للمض ي قدما وكبيرة  التربوية من جهةمختلفة  العملية  وتوفير   ،استمرارية  تحتية  بنى  ذلك من  وما يتطلب 

م مناسبة،
ّ
 (.(Kyungmee,  2020 ; Saavedra, 2020 ، وغير ذلك املحتوى الرقمي جاهزيةعدم باإلضافة إلى  أجهزة تقنية وبيئة تعل

العالم   دول  من  العديد  إلغلق  الطلبة  ملونتيجة  على   
ً
حفاظا التعليمية  األ ؤسساتها  كان  أزمة واملعلمين،  بداية  ومنذ  شرعت  التي  الدول  من  ردن 

م اإللكترونيبوضع حلول بديلة للمحافظة على استمرارية تعلم الطلبة في بيوتهم. من خلل تفعيل العديد من منصات  ،  (COVID-19)كورونا  
ّ
مثل   التعل

الدراسية وفق جدول محدد ومعلن لجميع    املواد واملباحث  إلى البث التلفزيوني للعديد من    باإلضافة(  Microsoft Teamsو   )درسك، نور سبيس، وزوم

األ  في  الخيار الطلبة  هذه  جميع  أن  التأكيد  مع   ا ردن. 
ُ
ق يدفع  ت  أن  دون  باملجان  للدخول  أي    الطلبة دمت  مالي  محتوياتها. إ مقابل  من  واالستفادة  ليها 

األ  والتعليم  التربية  وزارة  تسهردنية  وشجعت  التي  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  على  التواصل  املعلمين  و   لعملية  طلبتهم  مخرجات  مع  تحقيق 

م 
ّ
للتعرُّف على  الدراسة    ةتتمثل مشكللذلك  .  التعل جائحة كورونااألردنيين  الطلبة  تجاهات  ا بوجود ضرورة  ُبعد خلل  م عن 

ّ
التعل   ،(COVID-19)نحو 

مهم ثناء أ هم التحديات التي واجهتو 
ّ
 من وجهة نظرهم. املقترحة  والحلول  تعل

 أسئلة الدراسة:

 األسئلة التالية:جابة عن اإل  دراسةال تحاول 

م عن ُبعد  والثانوي قي األردن نحوتجاهات طلبة التعليم األساس ي ما ا  .1
ّ
 (؟ COVID-19في ظل جائحة كورونا )التعل

م عن ُبعد ب والثانوي قي األردن واملتعلقةطلبة التعليم األساس ي  تواجهالتي واملشكلت ما التحديات  .2
ّ
 (؟ COVID-19في ظل جائحة كورونا )التعل

م عن ُبعد  ب  املتعلقةو والثانوي قي األردن  طلبة التعليم األساس ي    تواجهالتي    واملشكلت  ما الحلول املقترحة ملواجهة التحديات .3
ّ
في ظل جائحة  التعل

 ؟ COVID-19كورونا )

 : اف الدراسةأهد

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: 

م عن ُبعدردنيين نحو استكشاف معدل اتجاهات الطلبة األ  .1
ّ
 . (COVID-19)كورونا جائحة  في ظل التعل

م عن ُبعدردنيين تحديد أهم التحديات واملشاكل التي واجهت الطلبة األ  .2
ّ
 . (COVID-19) كوروناجائحة  في ظل في التعل

م عن ُبعد ملواجهة املشاكل والتحديات في   ردنييناأل  الحلول واالقتراحات من وجهة نظر الطلبة تقديم  .3
ّ
 . (COVID-19)كورونا جائحة  في ظلالتعل

 : أهمية الدراسة

منصات التعليم والتعلم لكتروني والتعلم عن ُبعد خلل جائحة كورونا من خلل  بتوظيف التعليم اإل  تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتعلق  

التربية والتعليم األردنية. وهدفت إلى التعرف على إتجاهات الطلبة األردنيين من الصف الرابع األساس ي وحتى الثاني عشر، وتحتالتي اعتمد ديد ها وزارة 

التي واجهتهم خلل تعلمهم خلل  التحديات و أهم   ، ومقترحاتهم لتلفيإ املشكلت 
ً
ن ها  لكترونيا املواد  هم ظر من وجهة  للقائمين على تصميم  . حيث يمكن 

الوزارة،  و ،  التعليمية  القرار في  التربويين،  و متخذي  التعليم املقترحات    أخذ هذه  املعلمين، واألهالي  و املشرفين  الطلبة وجعل  م 
ّ
تعل اإلعتبار لتسهيل  بعين 

 .   (COVID-19) انتهاء جائحة كورونالكتروني والتعلم عن بعد ثقافة معمول بها في األردن حتى بعد والتعلم اإل

 حدود الدراسة:

   تمثلت حدود الدراسة في التالي:

 (. COVID-19طلبة التعليم األساس ي والثانوي في األردن خلل جائحة كورونا )اقتصرت هذه الدراسة على  .1

 م. 2020/  2019حددت هذه الدراسة بالفصل الثاني من العام الدراس ي  .2

 الدراسة املستخدمة.  أداة نتائج الدراسة في ضوء درجة صدق وثبات  حددت .3

 :التعريفات اإلجرائية

 
ّ
التربية والتعليم في ظل جائحة كورونا   :عن ُبعد  مالتعل اعتمدته وزارة  الذي  النظام  املباحثلتقديم محتوى    هو  إ   التعليمية  جميع   عبر  للطلبة 

ً
لكترونيا

 . االجتماعيوميكروسوفت تيمز، باإلضافة إلى املحطات التلفزيونية وتفعيل مواقع التواصل  درسك، زوم، نور سبيس،مثل منصات مختلفة 

األردنية من االستمرار من    :جائحة كورونا اململكة األردنية الهاشمية، ومنع وزارة التربية والتعليم  العادي للطلبة فيروس عاملي، أثر على  تقديم التعليم 

 
ّ
 م عن بعد.داخل املدارس، واللجوء إلى تقديمه من خلل التعل

https://theconversation.com/profiles/kyungmee-lee-983037
https://blogs.worldbank.org/team/jaime-saavedra
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م عن ُبعد
ّ
مكانية الوصول للمنصات التعليمية( التي تعيق  إ املصادر )اللوجستية، أو املهارات التكنولوجية أو تصميم املادة التعليمية أو   :مشكالت التعل

 ُبعد.أو تحد من تعلم الطلبة عن 

 : اإلطار النظري 

 
ّ
التعل التربويين على  بعض  مع  يعترض  باملقارنة  دقيق  بشكل  الضبط ألدواته  بحجة ضعف عمليات  اإللكتروني  التقليديم  م 

ّ
املتتبع التعل أن  إال   ،

 
ّ
م لها لخدمة أهداف    تطور معها التوظيف التربوي   اإلنترنتم اإللكتروني يدرك أنه كلما تطورت أدوات وتقنيات التكنولوجيا و لرحلة التعل

ّ
 ,Olt). )  التعل

2018; Zhou, et. al., 2020  أصبح ضبط عمليات التدريس والحضور وعمليات التفاعل املتزامن وغير املتزامن من األمور املتوفرة بشكل كبير في ث  يح

م  إدارة   نظم 
ّ
عن بعد بشكل يحقق توقعات القائمين عليه من حيث  ويم اإللكترونيالتق وسائل ضبط عملياتوبكفاءة وسهولة، باإلضافة إلى  LMS التعل

 ة للتعلمتحقيق مبدأ القياس والتقويم دون عمليات غش أو تزوير. وال زالت إجراءات التحكم والضبط مستمرة ولها من املعايير ما يحقق نواتج حقيقي

(Al-Shorman, & Bawaneh, 2018.) نظ أن  إلى  اإلشارة  بد من  ال  إدارة  وهنا  اإللكترونيم  م 
ّ
التعليمية   LMS ةالتعل املؤسسة  تدير  أن    وعمليتي يمكن 

م بشكلالتعليم  
ّ
م بشكلالتفاعل وأداء كل مهام   للطلبةمنسق ومنضبط إلى حد كبير، ويمكن   والتعل

ّ
 CMS    من خلل نظم إدارة املحتوى و  تفاعلي. التعل

املتنوعة بشكل يمكن أن يساعد عضو هيئة التدريس في الجامعة واملتعلم على تحقيق األهداف التعليمية بشكل يمكن ترتيب وتنظيم املصادر التعليمية 

 .Al-Shorman, & Bawaneh, 2018 ; Saavedra, 2020 ; Abu Aqel, 2012)) متميز

فيإن   السريعة  في   الخطوة  بعد  عن  الرقمية    جعلت  ( COVID-19) كورونا  جائحةالتدريس  األدوات  استخدام  كيفية  ملعرفة  يتدافعون  املعلمين 

   فقد عملعن بعد.  لهم  ملواصلة التواصل مع طلبتهم وتقديم الخدمات التعليمية    اإلنترنتعبر  واملوارد والتطبيقات  
ّ
م كل ما هو جديد املعلمين على تعل

ستحداث العديد من املجموعات املغلقة على مواقع التواصل االجتماعي والتعاون فيما بينهم وتبادل امللفات  با  وا قام، و ومحاولة تنفيذه على أرض الواقع

أن تنعكس  التعليمية   املتوقع   إيجاوالتي من 
ً
 بيا

ّ
التعل اعتماد وقبول   على تطوير مهاراتهم في   ويساعد في 

ً
م م عن بعد مستقبل

ّ
التعل النمط من  بعد   هذا 

 وبالطبع سيكون للمؤسسات التعليمية وصانعي القرار في تلك املؤسسات دور مهم جًد . انتهاء أزمة كورونا
ّ
م عن بعد كاستراتيجية جديدة  ا في اعتماد التعل

 عملية التّ في ال
ّ
 عليمية التعل

ً
 .(Mailizar, et. al., 2020; Sintema, 2020) مية مستقبل

الو  للطلبة، تعتبر هذه   بالنسبة 
ّ
التعل البرمجة، فترة فترة ذهبية لتجربة  الذكاء االصطناعي،  اللغات،  م عن بعد واكتساب مهارات جديدة في مجال 

املدارس و الر  طلبة  لدى  اإلبداعي  التفكير  بتشجيع  وعربية  عاملية  مؤسسات  عدة  قامت  اإلطار،  هذا  ففي  وغيرها.  الرسم  اإلبداعية،  الكتابة  بوت، 

انتشار   الحد من  ابتكارات تساعد في  االقتصاد وغيرهاالوالجامعات من خلل تشجيعهم على  الصحة،  التعليم،   ,Sintema)  جائحة سواء في مجاالت 

2020 .) 

 
ُّ
م  ب  ال يمكن أن نصفهما تم تطبيقه في املدارس    ّن ، إال أ إلكترونيم  على الرغم من كل ما تم تطبيقه على أرض الواقع من ممارسات تعليم وتعل

ّ
التعل

ُبعد و عملية    هووإنما    عن  فيتوظيف  التكنولوجيا  و   استخدام  التعليميةاالتصال  العملية  أن  .  ككل  التواصل مع عناصر  م  ذلك 
ّ
ُبعدالتعل عملية   عن 

  (.Kyungmee, 2020)  تصميم عملية التقييم ثم نشر املقرر م  ثعلى احتياجات الفئة املستهدفة ومن    معقدة تبدأ من التخطيط لتصميم املقررات بناءً 

في  إ و  حدث  ما  الحالية  ن  التعليمية  كورونا  زمة  أ خلل    –العملية     -  (COVID-19)فيروس 
ً
شيئا تغير  باستثناء    لم  واقعها  التكنولوجيا،   استخداممن 

 ال يشارك إال   فاملصدر األساس ي مازال املحاضر كما ما
ً
القليل من املهمات أو الواجبات والسبب في ذلك يعود إلى التحول املفاجئ  في  يزال املتعلم مستمعا

رئ عن اللمساواة في تقديم الخدمات التعليمية بين الطلب (. لذلك كشف نظام التدريس عن بعد في حاالت الطوا B2020 :خليف،  بسبب الجائحة )

عد جاء استجابة إذ أن القرار بتفعيل التدريس عن بُ   .الطلبةوالطالبات من جهة، وبين املعلمين واملعلمات من جهة أخرى، وكذلك األهالي وأولياء أمور  

الطوارئ،   املخ  اتُّ و لحاالت  إلى  العودة  دون  وفوري  ارتجالي  بشكل  استمراريةوإمكانياته  دانيذ  على  املحافظة  بهدف  م   عملية  ، 
ّ
والتعل تم ف.  التعليم  قد 

تدريجي،   بشكل  أو  تجريبية  انتقالية  فترة  أي  أربع وعشرين ساعة دون  أقل من  الجديد خلل  النظام  إلى  املعلمين ولاالنتقال  التأكد من جاهزية  يتم  م 

وال   بهم  الخاصة  التدريس  بيئة  في  التحتية  في  للوالبنية  األهدافو البيت،    طلبة  وال  التعليمات  تكن  يو ،  للطرفينواضحة    لم  آلية  لم  تحديد  متم 
ّ
  التعل

 و . والتقييم ووضع الخطط املناسبة لهذه املرحلة
ً
إلى الفوض ى في نشر وبث املواد التعليمية والتي غالبيتها ذات   تأدلضبابية وعدم وضوح الرؤية،  ل  نتيجة

التعليم البيانات الرسمية التي تدعو إلى  في حين تجد (.  2020أبو سارة، جودة تعليمية منخفضة جدا، ال ترقى ألن تكون محاوالت جادة لتقديم الدروس )

 Adams Becker))عد في حاالت الطوارئ” تدعو إلى تحقيق املساواة والعدالة للطلبة في الوصول للمادة التعليمية والتكنولوجيا. “التدريس عن بُ  عن ُبعد

et al., 2018. 

م عن ُبعدفي  املتعلمدور املعلم و 
ّ
 : التعليم والتعل

تنفيذ   املعلم بدور كبير في  ُبعد.  يقوم  م عن 
ّ
املوجه  التعل يتم من خللها    للطلبةفهو يقوم بدور  التي  التقنية  استخدام  لهم واملدرب على  واملحفز 

م 
ّ
الراجعة، ومتابعة مستوى    بإعطاء، كما يقوم  التعل في وقتها  الطلبةالتغذية  اللزمة  بيئة  املحدد  وتقديم االختبارات  م  ، كما يقوم بتجهيز 

ّ
اللزمة التعل

ا   .(2020أبو العون،  لهذا النوع ) ن وجد إ لدروس  ملهام ا   التسجيل  وإرساللكترونيا  إ في مشاهدة الدروس التي يعرضها املعلمون    ملتعلم بينما يتلخص دور 

https://www.new-educ.com/%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89
https://www.new-educ.com/%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89
https://www.new-educ.com/%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-typeforms
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-typeforms
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-typeforms
https://blogs.worldbank.org/team/jaime-saavedra
https://www.new-educ.com/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9
https://www.new-educ.com/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9
https://www.new-educ.com/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9
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 إ رسالها إ ومشاهدة الدروس مرات عديدة وحل الواجبات و سماع عادة إب، ويقوم الطلبة واألنشطة  وكذلك العروض التقديمية والواجبات
ً
   لكترونيا

ً
، أيضا

 (. 2020هندي، )خرى أ ومع املعلم من جهة نفسهم أ توفير مجال للمحادثة بين الطلبة لى إضافة هذا باإل 

 
ّ
التعل في  توظيفها  يمكن  التي  والتقنيات  األدوات  العديد من  ُبعد:هناك  االفتراض ي م عن  املعزز  Virtual Reality كالواقع   Augmented والواقع 

reality   املختلط االفتراضية Mixed reality والواقع  م  
ّ
التعل الشخصية   Virtual Learning Environment وبيئات  م  

ّ
التعل ومنصات  PLEs وبيئات 

املتاحة عبر   اإللكترونية  للمقررات  م  
ّ
التحفيزية MOOCs   اإلنترنت التعل األلعاب  توظيف  إلى  إضافة   ، Gamification التفاعلي  Interactive والفيديو 

Video   االصطناعيالذكاء   ، باإلضافة إلى Artificial Intelligence  ُمستحدثات  نتظر أن يكون له دور كبير في املستقبل القريب وغيرها الكثير منالذي ي

 (. 2020؛ هندي،  2020والتي تتطور بشكل سريع يرتبط بتطور وتسارع انتشار التكنولوجيا الرقمية )أبو العون،  تكنولوجيا التعليم 

 الدراسات السابقة:

العديد   • Ozgur Yilmaz, 2015; Miltiadou and Savenye, 2003; Olt, 2018; Zhou, et. al., 2020; Glenda)  مثل   من الدراساتأجريت   

Kee, 2019)  اهتمت بدراسة الدراسة والتي  ُبعدالتعثر  أ   التي تخص موضوع  م عن 
ّ
االفتراضية    ل على تحصيل    ةاملتزامنأو غير    ةاملتزامنوالفصول 

املآ الطلبة وتحديد   العديد منها لتؤكد  .املختلفة  وادرائهم تجاهها في  نتائج  االفتراضية  ةي فعال  جاءت  ُبعد والفصول  م عن 
ّ
في تعزيز تحصيل   التعل

عادة ارسال التسجيل  إ   بأهمية ت هذه الدراساتكما أشادوتعزيز مهارات االتصال مع الزملء واألساتذة.  بأنفسهم وزيادة دافعيتهم وثقتهم الطلبة، 

املتزامن االفتراض ي  بالفصل  يفسح    الخاص  بالرجوع    املجالحيث  الوقت  إ للطلبة  في  فهم واملكان  ليه مرات عديدة  يزيد من  لهم، وهذا  املناسب 

م الطلبة للمحتوى ويحسن من اتجاهاتهم نحو التعليم و 
ّ
 بشكل عام.  التعل

أن    ،( Abu Aqel, 2012 ; Al shummari, 2007)عديدة منها    دراسات  كدته  أ وهذا ما   • أكدت على  اإللكترونيحيث  م  
ّ
ُبعد   التعل م عن 

ّ
  والتعل

 . ناثاإل ولصالح ناث واإل ظهور فروق ذات داللة احصائية بين الذكور  مع، للمقرراتيحسن من تعلم الطلبة 

م  اإللكتروني)لفعالية   Ibn Fahed (2006)لم تتوصل دراسة خرى أمن جهة  •
ّ
م على تحسين اتجاهات الطلبة نحو  التعل

ّ
 .التعل

قام   •  ،
ً
أثر     Alakharas (2018)ومؤخرا ُبعدبدراسة  م عن 

ّ
االعت  التعل بالطريقة  الرياضيات مقارنة  في مقرر  الطلبة  تحصيل  وأشارت   ،ياديةعلى 

 ظهر النتائج فروقات تعزى لجنس املعلم وتخصصه.الطلبة في الرياضيات، فيما لم تُ لكتروني في تحصيل االيجابي للتعلم اإلالنتائج إلى األثر 

م  اإللكتروني( بدراسة أثر  2017وزملؤه )    Alsaedyوفي نفس اإلطار قام   •
ّ
في تدريس الرياضيات على التحصيل واتجاهات الطلبة نحو املقرر    التعل

عن  يجابي للتعلم  من الدراسات باألثر اإل   وغيرها   Alakharas (2018)الدراسة متوافقة مع دراسة  وجاءت نتائج هذه    ،الدراس ي في سلطنة ُعمان

  .ةالدراسي ادة على تحصيل الطلبة وتعزيز اتجاهاتهم نحو امل ُبعد

•  
ً
جدا  

ً
)  Annelies Raesقام    وحديثا وتفاعل  ثر  أ بدراسة   (2020وزمالؤه  اندماج  درجة  على  االفتراضية  والفصول  الهجينة  الفصول  استخدام 

تعطيهم مرونة وحرية في اختيار نها  أ الطلبة وأدائهم. وعلى الرغم من أن الفصول الهجينة واالفتراضية مبشرة بالخير وتدعم تحصيل الطلبة ذلك  

أن دافعية الطلبة واندماجهم مع الزملء كانت قليلة  رغم ذلك أظهرت النتائج    ( اإلنترنت)كونها عبر    دروس الزمان واملكان الذي يفضلونه لحضور ال

 في  
ً
م جدا

ّ
 إلى تطبيقات حديثة، االفتراض ي التعل

ً
متطورة، تحوي املرح و سريعة و  وربما يعود ذلك إلى أن الجيل الحالي هو رقمي بالفطرة ويتطلع دائما

أ  تفاعل جميع  وتزيد من  الفائدة  العمليوتحقق  التعليمية  طراف  يعتبرة  ذاته  بحد  وهذا  مية، 
ّ
تواجه    التعل التي  التحديات  الدراسة من  رأي  على 

 العملية التربوية. 

لكتروني والتعليم عن بعد واستخدام الهاتف املحمول. وأعتبرت لتؤكد على أهمية التعلم اإل ( Zhou, et. al., 2020كما جاءت دراسة زهو وزمالءه ) •

م عبر    التي أجريت في الصين  الدراسة
ّ
اإللكتروني أكثر من مكمل للتعليم املدرس ي. وأن جائحة كورونا أدت إلى نشر ثقافة التعليم    اإلنترنتأن التعل

 
َ
م عن ُبعد ك

ّ
 ة في ظل الجائحة وإغلق املدارس. علميّ عليمية التّ ل بديل لإلستمرار بالعملية التّ َح والتعل

التي هدفت إلى دراسة أثر جائحة فيروس كورونا على أداء طلبة الصف الثاني عشر من وجهة نظر معلمي    ( Sintema, 2020سنتيما ) وفي دراسة   •

STEM  زامبيا دولة  في  والرياضيات  الهندسة،  التكنولوجيا،  دولة زامبيا،  العلوم،  في  التربويين  الدراسة  أشار  وبسبب محدودية موارد   في هذه  أنه 

رحلة املتمثلة بتفش ي فيروس كورونا واإلغلق املبكر واملفاجيء للمدارس إلى أحتمالية أن يكون هنالك انخفاض في  البلد التكنولوجية وصعوبة امل

 نسبة النجاح لطلبة املرحلة الثانوية في االختبارات الوطنية لهذا العام. 

م عن ُبعد  وبهدف دراسة متطلبات   •
ّ
على الرغم من كثرة األعباء هميته  أ إلى    (Al saif, 2009 ; Alshahrani, 2010توصل الباحثين ) ومعوقاته  التعل

املهنية   التنمية  برامج  حضور  فرص  توفر  وعدم  األكاديمية  االرتباطات  وتداخل  والتدريسية  والتربوييناإلدارية  يخص    للمعلمين  مفيما 
ّ
 التعل

م عن ُبعد،    ،اإللكتروني
ّ
م التعليم و والفصول االفتراضية وتوظيف التكنولوجيا في  والتعل

ّ
العوامل تقلل من قدرتهم ودافعيتهم  التعل   على ، كل هذه 

م استخدام التكنولوجيا في التعليم 
ّ
 . والتعل

https://www.new-educ.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85
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والتي هدفت إلى استطلع وجهات نظر معلمي الرياضيات في اندونيسيا حول التحديات التي تواجه التعليم   (Mailizar, 2020وفي دراسة مايليزار ) •

اإل م 
ّ
من  والتعل أكثر  الجائحة  هذه  حرمت  كورونا، حيث  جائحة  أثناء  من  (45)لكتروني  وأكثر  وطالبة   

ً
طالبا من  (3)  مليون  معلم  م   مليون 

ّ
التعل

في   اإل  والتعليم  والتعلم  التعليم  يعتمدون على  وأصبحوا  اندونيسيا،  املدارس،  في  لهم  مسبوقة  تجربة غير  بإعتبارها  نقص لكتروني،  بالرغم من 

التعلم.  الخبرة وعد النوع من  لهذا  اللزمة  التحتية  البنية  توفر  املعلم، و م  هي  أربعة  أساسية  تحت عناصر  التحديات صنفت  أن  النتائج  أشارت 

أن   النتائج  أظهرت  كما  واملنهاج.  املدرسة  بالطالبكانت  املعيقات  أكبر  الطالب،  الشكل  مرتبطة  بهذا  للتعلم  وقابيلته  املدرسة  واستعداده  ثم   ،

 . فيما لم تظهر الدراسة معيقات حقيقية مرتبطة باملعلم.واملنهاج

ال   وفي • أهمية    لتؤكد   Tami)   (2016 ,دراسة  جاءت  سياقنفس  م  على 
ّ
والتعل ُبعد  عن  م 

ّ
العلمي  نه  أ و االفتراض ي  التعل التقدم  مظاهر  من 

م اإللكترونيمن توظيف    املعلمين والتكنولوجي، كما يسهم في التنمية البشرية. وأوصت الدراسة أهمية عقد برامج تدريبية لتمكين  
ّ
والفصول    التعل

م االفتراضية وأدواتها لتعزيز التعليم و 
ّ
   .التعل

 تعقيب على الدراسات السابقة:

السابقة  اإلطلعبعد   الدراسات  أدائهم، كما يعزز على  الطلبة ويرفع من  م 
ّ
تعل ُبعد يحسن  م عن 

ّ
التعل أن  أكد على  منها  العديد  نتائج  أن  ، نلحظ 

العديد من   تؤكد على وجود  الدراسات  بعض  نجد  آخر  جانب  والتكنولوجيا. من  الدراسية،  واملواد  م، 
ّ
التعل نحو  و اتجاهاتهم  التي  التحديات  املشكلت 

التعليمية سواء خلل الظروف اإلستثنائيتوا  العملية  م، واندماجهم في 
ّ
الطلبة نحو التعل  على دافعية 

ً
م عن ُبعد والتي تؤثر سلبا

ّ
ة مثل جائحة جه التعل

ابع إلى الصف من الصف الر  –(، أو حتى خلل الظروف اإلعتيادية. من هنا جاءت هذه الدراسة للتعرف على اتجاهات طلبة املدارس COVID-19كورونا )

م عن ُبعد، واملشكلت التي واجهتهم خلل جائحة كورونا  –الثاني عشر  
ّ
التحديات واملشكلت ، وآليات التعامل مع هذه  (COVID-19)في األردن نحو التعل

 لحلها من وجهة نظر الطلبة.  

 واإلجراءات: الطريقة 

الدراسة  اعتمد لنوعين من  ت  التحليلي  الوصفي  وهياملنهج  الدراسة  تم جمعها من عينة  التي  األول من    :البيانات  الجزء  بيانات كمية من خلل 

 الثاني من االستبيان. الجزءاملفتوحة في  األسئلةفي تمثلت ، وبيانات نوعية )ليكرت سداس ي( استبيان الدراسة

 : عينتهاو  مجتمع الدراسة

الدراس ي  تكوّ  للعام  األردنية  والتعليم  التربية  لوزارة  التابعة  الحكومية  املدارس  طلبة  جميع  من  الدراسة  مجتمع  ارسال 2019/2020ن  وتم  م. 

 تمّ   للمجموعات في هاتفه املحمول وهكذا   يرسلهكل زميل    ماعي املختلفة بطريقة كرة الجليدعبر مواقع التواصل االجتلكتروني  إ استبيان الدراسة كرابط  

ساسية العليا، واألساسية جميع املراحل املدرسية )الثانوية، األ لناث الذكور واإل  حيث استهدفت الدراسة الطلبةجميع مناطق اململكة، ارسالها للطلبة في 

 طالب  (746)استجابوا على استبيان الدراسة الذين بلغ حجم العينة وقد  الدنيا(. 
ً
 (. 1وطالبة، توزعوا حسب جدول ) ا

افية )الجنس، 1جدول )  ( املرحلة الدراسية،   الذي يسكنه الطالب قليماإل(: وصف عينة الدراسة وفقا للمتغيرات الديمغر
 النسبة % العدد  املتغير

 %21 158 ذكر الجنس

 %79 591 انثى 

 %100 746 مجموع 

 %27 200 جنوب االقليم الذي يسكنه الطالب 

 %54 407 وسط

 %19 141 شمال

 %100 746 مجموع 

 %29 218 ( 12-11الثانوية ) املرحلة الدراسية

 %34 257 ( 10-8األساسية العليا )

 %37 271 ( 7-4االساسية الدنيا )

 %100 746 مجموع 

 وطالبة    (746)عينة الدراسة شملت  ن  أ (  1يلحظ من الجدول )
ً
   (158)متغيرات. وقد شملت العينة  ثلثة  فيموزعين    طالبا

ً
. طالبة  (591)  و  طالبا

(، %19)  الشمالقليم  إ نسبة  و (،  %54)وسط  الو (،  %27)  الجنوبقليم  إ في اململكة األردنية الهاشمية؛ فكانت نسبة طلبة    ةوغطت الدراسة األقاليم الثلث

من  (218)وكان عددهم  (12-11للصفوف ) طلبة املرحلة الثانوية املستوى األول  :مستوياتالتي قسمت الى ثلثة و  للطلبة املرحلة الدراسية وغطت العينة

 .  (%37) ( بنسبة7-4) واملرحلة األساسية الدنيا، (%34)( وبنسبة10-8) ساسية العليا للصفوفطلبة املرحلة األ و ،  (%29)وبنسبة (746)أصل

 : اة الدراسةأد
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الباحث و   باالطلع   انقام  بالتعليم  املرتبطة  السابقة  والدراسات  النظري  األدب  اإللكترونيعلى  م 
ّ
ُبعد  التعل م عن 

ّ
 ;Ozgur Yilmaz, 2015)  والتعل

Miltiadou and Savenye, 2003; Olt, 2018; Al-Shorman, and Bawaneh, 2018)قام ثم  أداة   ا.  على  الدراسة    بتطوير  احتوت  : قسمينوالتي 

كان   األول  ا القسم  ليكرت  لتدريج   
ً
بشدة:  لسداس يوفقا )موافق  املوجبة  موافق:  6للفقرات  ما:5،  حد  إلى  موافق  ما:4،  حد  إلى  موافق  غير  غير  3،   ،

:2موافق: 
ً
السالبة1، غير موافق إطلقا للفقرات  الدرجات   في توزيع 

ً
تماما  و   ،(، والعكس 

ُ
األ   سم ق األول من  قياس  لى  إ   األول هدف:  محورينإلى    داة الجزء 

األ   اتجاهات ُبعدنحو توظيف منصات    املرحلة األساسية والثانوية  فيردنيين  الطلبة  م عن 
ّ
)  تعلمهم في    التعل ،14وتكون من 

ً
بندا   املحور   هدففي حين    ( 

م عن ُبعد  معرفة التحديات التي واجهت الطلبة خلل استخدامهم لى  إ   الثاني
ّ
.13وتكونت من )(،  االستجابة املغلقة على األداة من خلل  )  التعل

ً
أما   ( بندا

م عن   تواجهاملشكلت التي  التحديات و إلى معرفة    ؛ هدف السؤال األول القسم الثاني من الدراسة احتوى على سؤالين مفتوحي اإلجابة
ّ
التعل الطلبة في 

 .  خلل جائحة كورونا عن بعد التعلميةالتي واجهتهم في رحلتهم  كلتاملشو  التحدياتهذه  ملواجهةآليات  السؤال الثاني هدف إلى اقتراحو  ،ُبعد

 :اةصدق األد

عضاء هيئة تدريس  أ   شملت( فقرة على مجموعة من املحكمين  29ا والتي تكونت من )هالدراسة، تم عرض النسخة األولية منداة  أ للتأكد من صدق  

اليرموك وعددهم في   الت،  (3)جامعة  األ ومشرفين تربويين في وزارة  اثنان ذكور ومعلمة  ،  (2)  ردنية وعددهم ربية والتعليم  وتم   واحدة.أنثى  وثلث معلمين: 

 وتعديل عدد من الفقراتحذف  
ً
 للملحظات التي قدمها  (8)  فقرتين تماما

ً
األداة    بنودصبح عدد  أ و   على نفس الفقرة.من املحكمين    أو أكثر(  %50)  وفقا

ال ،    (27)  نهائية بصورتها 
ً
 14منها )بندا

ً
بندا االتجاهات، و)ت  (   13مثل 

ً
بندا املحكمين   املوافقةتمت  ، وكذلك  واملشكلت  التحديات   تمثل(  على األسئلة    من 

 . سؤال الثانيالمفتوحة النهاية مع تعديل بسيط في صياغة 

 :اةثبات األد

أ بفارق زمني     (Test - Retestختبار )اإل عادة  إ و ختبار  طريقة اإل تباع  إب  انقام الباحث  الدراسةداة  أ لحساب ثبات   ، وقد تم تطبيق سبوعانمقداره 

الثباتاأل  بلغ معامل  وقد  استثنائها من عينتها  تم  الدراسة  لألداة   داة على عينة من مجتمع  األول  القيم، حيث  (0.91)  للقسم  الثبات   ةتعتبر هذه  من 

 .Al-Kellani and Al-Shraifeen, 2011 ; Obiedat, Kayed, and Adass, 2016)) للتطبيق الفعلي  -ممتازة  – مناسبة

 : ومناقشتها نتائج الدراسة

على "إلجابة عن سؤاا ينص  والذي  الدراسة األول  ال  التعليم األساس ي  ما  نحو في  والثانوي  تجاهات طلبة  ُبعد    األردن  م عن 
ّ
في ظل جائحة التعل

 (؟ COVID-19كورونا )

النتائج   لبنود  املئويةوالنسبة    نحراف املعياري بحساب املتوسط الحسابي واال   انقام الباحثلإلجابة عن السؤال   األداة املعدة لهذه الغاية، وكانت 

 (2كما في جدول )
ً
 للمعادلة التالي ه تم أنب، علما

ً
 :(Al-Rashidi, 2018 ; Bawaneh, & Moumene, 2020)ة  تصنيف رتبة الفقرات وفقا

 1.67=          3(/1 – 6= )  . داة / عدد الرتب الحد األدنى( لتدريج األ  –)الحد االعلى 

 : قوية( 6 – 4.36: متوسطة، و 4.35 – 2.68: ضعيفة، 2.67-1) لفقراتوبذلك يكون تصنيف ا 

افات املعيارية2جدول ) م عن ُبعد   قي األردن نحو طلبة ال والنسب املئوية التجاهات (: املتوسطات الحسابية واالنحر
ّ
 التعل

 

املتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي 

  االنحراف النسبة املئوية 

 املعياري 

 الرتبة

م  عن ُبعد 1
ّ
%73 4.38 . هو الوضع املعتاد للتعلم أفضل أن يصبح التعل  قوية 1.66 

م  عن ُبعد 2
ّ
%65 3.91   توفر لي املزيد من الوقت والجهد.  دروس التعل  متوسطة  1.71 

م  عن ُبعد.  3
ّ
%69 4.16 أشعر باملتعة من خلل التعل  متوسطة  1.65 

م  عن ُبعد أن  أعتقد  4
ّ
%68 4.06 يمنحني ثقة أكبر في النفس.  التعل  متوسطة  1.69 

م  عن ُبعد 5
ّ
م.  التعل

ّ
%69 4.19 زاد من دافعيتي نحو التعل  متوسطة  1.70 

م  عن ُبعد أن  أعتقد  6
ّ
%50 2.97 حد من حرية التفكير لدي. ي  التعل  متوسطة  1.63 

م  عن ُبعد.  7
ّ
ف بعمل/ واجب من خلل التعل

ّ
كل

ُ
%48 2.85 ال أشعر باالرتياح عندما أ  متوسطة  1.66 

فّضل استخدام وسائل وطرق  8
ُ
م  عن ُبعد. أ

ّ
م  االعتيادية على التعل

ّ
%41 2.47 التعل  ضعيفة  1.69 

م  عن ُبعد 9
ّ
%38 2.30 من ناحية صدق تقييم أدائي ومستواي األكاديمي.  ال أثق بالتعل  ضعيفة  1.56 

م  عن ُبعد 10
ّ
م   مهارات القرن الواحد والعشرين لدي مثل )التفكير  تنمية ساهم في استخدام التعل

ّ
االبداعي، التعل

 التعاوني، حل املشكلت(. 

3.68 61%  متوسطة  1.61 

م  عن ُبعد 11
ّ
م  الذاتي.  التعل

ّ
%78 4.66 شجعني على التعل  قوية 1.60 

م  عن ُبعد استخدام  12
ّ
%61 3.65 سهل علّي االستزادة من املعلومات والوصول لها من املواقع املختلفة.  التعل  متوسطة  1.67 

م  عن ُبعد.  13
ّ
%60 3.60 يسعدني أن املدرس يستخدم أكثر من طريقة وأسلوب في طرح املادة باستخدام التعل  متوسطة  1.77 

م  عن ُبعد 14
ّ
مما زاد من فهمي واستيعابي  الدرس الذي قام املعلم بتصويره أكثر من مرة سهل علي مشاهدة التعل

 له. 

3.38 56%  متوسطة  1.71 

%60 3.59 املتوسط العام  متوسط 1.67 
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م عن ُبعد بشكل عام )ا ( أن متوسط  2أظهرت النتائج الواردة في جدول )
ّ
مما يدل على أن    (%60وبنسبة مئوية )  ( ،3.59تجاهات الطلبة نحو التعل

إلى   ا. وعندما ننظر 
ً
ُبعد كان متوسط م عن 

ّ
بالتعل اهتمامهم  الفقرات نجد    الرتبةمستوى  الرتبة  فقرتين فقط  لجميع  الرتبة   ضمن   امومثلهقوية،  ضمن 

)الضعيفة،   الفقرات  وبنسبة  10وبقية  فقرات  الر (  71%)(  متوسط  امل  تبةضمن  أعلى  وجاء  بمقدار    توسطة.  الحادية   (4.66)حسابي  للفقرة  املقابل 

م عن ُبعد  ة عشر 
ّ
تنفيذ معظم املهام واألنشطة    مستقلين فيأن يكونوا متعلمين    وساعدهم على  ساهم في تشجيع الطلبة، مما يشير إلى أن استخدام التعل

 الطلبة إلى أن    انتشير   للتانا    (4.19املتوسط الحسابي =، والفقرة الخامسة ) (4.38الحسابي =    األولى)املتوسط. تبع ذلك مباشرة الفقرة  املطلوبة منهم 

تشير ثم  م. 
ّ
التعل نحو  يزيد من دافعيتهم  االعتيادية ألنه  الظروف  في  للتعلم  املعتاد  الوضع  ليصبح  ُبعد  م عن 

ّ
التعل والرابعة   يفضلون  الثالثة  الفقرتان 

م عن ُبعد، و ب يستمتعون    الطلبة( على التوالي إلى أن  4.16،  4.06 املتوسط الحسابي =  )
ّ
م. ومع   تهم نه يزيد من ثقأ التعل

ّ
بأنفسهم مما يحفزهم على التعل

( والتي تشير إلى عدم ثقة الطلبة وتخوفهم من التقييم القائم عن بعد. وهذا 2.30املتوسط الحسابي =  ذلك، جاءت الفقرة التاسعة في الترتيب األخير )

  تحصيلهم الدراس ييفسر قلقهم على 
ً
عن ُبعد. وجاءت الفقرة السادسة بمتوسط حسابي  إلكترونية تالختبارا  فيها ا نها املرة األولى التي يتقدمو أ خصوصا

م عن ُبعد ال يعزز التفكير اإلبداعي، ويحد من حرية (2.97)
ّ
 .في التفكير الطلبة، والتي توضح أن التعل

الدراسة  ا سؤال  عن  "  الثانيإلجابة  على  ينص  التحدياتوالذي  األساس ي    تواجهالتي    واملشكالت  ما  التعليم    املتعلقةو األردن  في  والثانوي  طلبة 

م عن ُبعد  ب
ّ
 "  ؟COVID-19في ظل جائحة كورونا  التعل

إجابة    ،، واملصدر الثاني(املغلقة)االستجابة  ور الثاني من االستبانة  حاملبنود  على    ثان في اإلجابة عن هذا السؤال على مصدرين، األول حد البام اعت

 ج كالتالي: من األسئلة التي وجهت لهم في نهاية فقرات االستبانة، ويمكن استعراض النتائ السؤال املفتوح األول  عينة الدراسة على

ب .1 املتعلقة  ُبعدب  املتعلقةو األردن    فيطلبة  ال  تواجهالتي  واملشكالت  التحديات  النتائج  م عن 
ّ
)االستجابة    COVID-19ئحة كورونا  في ظل جا  التعل

الغاية، وكانت النتائج كما في جدول   لبنود  والنسبة املئوية  نحراف املعياري بحساب املتوسط الحسابي واال   انالباحثقام    .املغلقة( األداة املعدة لهذه 

(3). 

افات املعيارية(: 3جدول )  م عن ُبعد  نحو طلبة ال تواجهالتي واملشكالت لتحديات لوالنسب املئوية  املتوسطات الحسابية واالنحر
ّ
    التعل

م عن ُبعد  األردن نحوفي  والثانوي  طلبة التعليم األساس ي    تواجهالتي  واملشكلت  التحديات  بفيما يتعلق  
ّ
من ال بد  نه  إف  ،)االستجابة املغلقة(  التعل

  إ تم معالجتها  و تم صياغتها بالطريقة السلبية،    فقرة   (13)وعددها    التحدياتن جميع  أ شارة إلى  اإل 
ً
 لذلك. هذا وقد أشارت النتائج الواردة في حصائيا

ً
وفقا

م عن ُبعد    استخدام  في  الطلبة  تواجه  التي  التحديات  ( أن متوسط 3جدول )
ّ
، وهذه النتيجة تقع ضمن  %36وبنسبة مئوية مقدارها    ( 2.14)  يساوي التعل

م مما يدل على أن مستوى التحديات التي يواجهونها    ،الفئة الضعيفة
ّ
 التحديات رتبة تصنيف  . وعندما ننظر إلى  ت كثيرة ومتعددة  كانعن ُبعد    في التعل

م  في ت حقيقية مشاكلو تحديات  تشكل و  ضعيفةتحديات الجميع  أن نجد
ّ
 . الطلبةعل

  قريبة    الطلبة  تواجهالتي    واملشكلت   ألهم التحديات  يةالحساب  اتاملتوسط  أن   يلحظ  ( 3)  الجدول من خلل  و 
ً
وتراوحت    ،من بعضها البعضجدا

بين  )  اإلنترنتعلى خدمات    وتتركز (.  2.45  إلى  1.86)  من  =  4الفقرة  البطيئة  الحسابي  املتوسط  كبير على  (1.86،  الشبكات  ، خاصة مع وجود ضغط 

وهي    الطلبة، مما أدى إلى ظهور مشكلة أخرى أمام  اإلنترنتعبر    ، وغيرهاالعمل والبيع والشراء والتعليم قطاعات    تحويل جميع األنشطة الحياتية مثلو 

)المشاهدة  أثناء    اإلنترنت بشبكة    للتصال   املتكرر االنقطاع   =  ،  5  فقرة الدروس  الحسابي  قلل من   (، 1.92املتوسط  م نحو    الطلبة  دافعيةمما 
ّ
، التعل

م 
ّ
م  . من ناحية أخرى، أدى هذا النوع من  بالنسبة لهم وهذا اتجاه سلبي  غير مثير للهتمام  وجعل التعل

ّ
إلى زيادة العبء على اآلباء من حيث تكلفة  التعل

املتوسط     تعلم عن بعدفي الالطلبة   تواجهالتي  واملشكالت   التحديات الرقم 

 الحسابي

النسبة  

 املئوية

  االنحراف 

 املعياري 

 الرتبة

م  عن ُبعد  .1
ّ
% 40 2.41 وفعاليات تراعي الفروق الفردية بيننا كطلبة.  تصميم أنشطة ال يراعي  التعل  ضعيفة  1.47 

م  عن ُبعد  .2
ّ
 على أهالينا من حيث ضرورة التنسيق لي وألخواني وأخواتي الوقت للتعلم مع   التعل

ً
شكل عبئا

 . (اإلنترنتمحدودية املصادر اللزمة للتعلم مثل )جهاز الحاسوب، السماعات، الجهاز املحمول، حزم 

1.90 32 %  ضعيفة  1.47 

م  عن ُبعد  .3
ّ
% 34 2.30 الطلبة. يضعف الترابط االجتماعي بيني وبين زملئي  التعل  ضعيفة  1.38 

م عن ُبعد اإلنترنتبطئ سرعة   .4
ّ
% 31 1.86 . يستهلك كثيرا من وقتي مما يتسبب في تقليل دافعيتي نحو التعل  ضعيفة  1.31 

م  عن ُبعد كثرة انقطاع االتصال أثناء التواصل املباشر مع املعلم  .5
ّ
% 32 1.92 . وزملئي يشعرني بامللل بالتعل  ضعيفة  1.29 

م عن ُبعد اإلنترنتتكلفة اإلشتراك ب   .6
ّ
% 37 2.20 . يحد من قدرتي على املشاركة بالتعل  ضعيفة  1.52 

م عن ُبعد  .7
ّ
% 40 2.41 .أواجه صعوبة في الوصول للمهمات واملصادر والقراءات التي يقوم املدرس بارسالها لي في التعل  ضعيفة  1.51 

م عن ُبعد والروابطقد ألتهي ببعض االعلنات و املواقع    .8
ّ
% 39 2.35 . أثناء التعل  ضعيفة  1.51 

م عن ال أشعر أنه يوجد تفاعل وتواصل بيني وبين املعلم في   .9
ّ
% 33 1.96 .كما هو الحال في الصفوف االعتيادية  ُبعد التعل  ضعيفة  1.39 

م عنأواجه صعوبة في استخدام الجهاز املحمول في   .10
ّ
% 41 2.45 . لعدم توفر جهاز كمبيوتر لدي  ُبعد التعل  ضعيفة  1.75 

م عن بعض املواد الدراسية تحتاج منا أن نطبق بشكل عملي وهذا لم يوفره لنا بيئة   .11
ّ
% 32 1.91 ُبعد.  التعل  ضعيفة  1.33 

م عنعلى إجاباتي ومشاركاتي من خلل  مفيدة وكافيةال أحصل على تغذية راجعة   .12
ّ
% 35 2.10 . ُبعد التعل  ضعيفة  1.38 

م  استخدامأحتاج لبرامج تدريبية تساعدني على   .13
ّ
% 39 2.31 . بكفاءة عن ُبعد   أنظمة التعل  ضعيفة  1.48 

%36 2.14 املتوسط العام   ضعيف  1.45 
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=  ،  2  فقرة )ال  اإلنترنت الحسابي  خاصة    واالفتقار(،  1.90املتوسط  الكمبيوتر،  لديهاألجهزة  التي  األ   لألسر  من  املدراسالعديد  في  دروس   بناء  ولديهم 

الذكية    ةمتزامن األجهزة  من  للعديد  حين  .  القوي   اإلنترنتو تحتاج     بةالطلأشار  في 
ً
إلى    أيضا تحتاج  املوضوعات  بعض  أن  وتنفيذ    ةعملي  تطبيقاتإلى 

 فقرةباإلضافة إلى ضعف التواصل الفعال بين الطالب واملعلم )ال  ،(1.91املتوسط الحسابي  ،  11  لفقرة ا )  واألنشطة العملية  خبريةحقيقي للتجارب امل

ملعايير   وتحقيقهاومهامهم  بشأن واجباتهم املنزلية   وبناءة   كافية  وملحظات فّعالة    تغذية راجعةعلى  حصول الطلبة    عدمو (. 1.96املتوسط الحسابي =  ،  9

املعلم   وضعها  التي  ُبعد  باستخدام  النجاح  عن  م 
ّ
الحسابي  ،  12  الفقرة )التعل ،(.  2.10املتوسط 

ً
تدريبية   الطلبةشدد    وأخيرا برامج  إلى  الحاجة   على 

م استخدام أدوات  كيفيةتساعدهم في 
ّ
  وإتقانأكثر فاعلية   بشكل  االفتراضيةبيئة التعلم منصات و  بحيث يكونون قادرين على التعامل مع  عن ُبعدالتعل

 (. 2.31=  املتوسط الحسابي،  13 فقرة )ال

املتعلقة   .2 و بالنتائج  األردن  طلبة  ال  تواجهالتي    املشكالتالتحديات  ُبعدب  املتعلقةو قي  عن  م 
ّ
كورونا    التعل جائحة  ظل  إجابة  )  COVID-19في 

وخلصت النتائج إلى أن    ،الدراسةداة  أ جراء تحليل نوعي لجميع استجابات الطلبة على السؤال املفتوح األول في  إب  ان قام الباحث  (حو املفتالسؤال  

 (. 4في جدول )يمكن تلخيصها التي ذكرها الطلبة  التحديات واملشكلتأهم 

م عنفي  الطلبة تواجهالتي   واملشكالت التحديات(: 4جدول )
ّ
   لها والنسبة املئوية ُبعد التعل

م عن املشكلة أو التحدي الذي واجه الطلبة في   الرقم 
ّ
 املئوية النسبة  ُبعد  التعل

% 80 . قلة التواصل وانعدام املشاركة الفعالة بين الطلبة واملعلمين وبين الطلبة أنفسهم  .1  

% 65 . التقييم وطبيعة االختبارات وانعدام التغذية الراجعة من املعلم للطلبةغموض آليات   .2  

، االنقطاع املتكرر، عدم توفر  اإلنترنت خدمات   .3
ً
% 90 ...( اإلنترنت )السرعة قليلة جدا  

م عنالضافية لحضور فعاليات إ نترنت إجهزة وحزم أسر املتمثلة بتوفير بيئة مناسبة وشراء  الكلفة املادية على األ   .4
ّ
% 70 . ُبعد تعل  

م عنتصميم الدروس، فهي ال تتوافق مع نمط التعليم   .5
ّ
% 67 .ضافة إلى زيادة الواجبات على الطلبة، باإل ُبعد  والتعل  

للقراءة  حيان يلجأ املعلمون ، فهي لم تراع تنوع الطلبة، وفي بعض األ التعليم عن ُبعدطرق التدريس اإلعتيادية التي يستخدمها املعلمون في   .6

 .فقط

77 %  

 على كيفية استخدام منصات   .7
ً
م عننقص تدريب الطلبة مسبقا

ّ
% 84 . ُبعد التعل  

م عنضد   .8
ّ
% 67 . ُبعد التعل  

% 28 . ال يوجد مشاكل تذكر  .9  

ملعظم   (4)جدول    يبين واملشكل   تصنيف  نجد  تالتحديات  الطلبة. حيث  با خدمات  ب  ترتبط  أبرزهاأن    التي طرحها  أشار     اإلنترنتالتصال  حيث 

، االنقطاع املتكرر والذي  لديهم   اإلنترنت خدمة    فرا تو أن      ( من الطلبة أن90%)
ً
ويشعرهم بامللل ويقلل   هم وقتيؤدي إلى هدر في  ، السرعة املنخفضة جدا

م من دافعيتهم نحو  
ّ
م عن بعد   التعل

ّ
م  . ثم تأتي مشكلة عدم امتلك الطلبة ملهارات استخدام منصات  من أكثر التحديات التي واجهتهم في التعل

ّ
عن  التعل

 أن  ، مما يشكل تحد  ُبعد
ً
وقد    ،جهزة ذكية أو حواسيب شخصيةأ منهم ليس لديهم مهارات تقنية من جهة وال يمتلكون    ( %84)  كبير أمام الطلبة خصوصا

ذلك  و   املفاجئلتوظيف  ل  نعزو  التعليم  من  النوع  م لهذا 
ّ
كورونا.    التعل جائحة  كان  الثالث  التحدي و بسبب  واملشاركة    األعلى  التواصل  بصعوبة  املرتبط 

أنفسهم ومع   الطلبة  بين  )  معلميهم الفعالة  م دافعيتهم نحو    مما ساهم في تقليل  (  %80بنسبة 
ّ
املطلوب منهم   إذا   وعدم معرفتهم فيما  التعل كانوا يؤدون 

 تعليمهمطرق التدريس التقليدية في  انتهاج العديد املعلمين لفي    تمثلت  (%77بنسبة )  الطلبةومن ضمن التحديات التي أفصح عنها    بشكل صحيح أم ال.

ُبعد م عن بعد  عن 
ّ
التعل بيئة  تتناسب مع  التدريس بطريقة  إعادة تصميم  يتم  وعدم     الدراسية  املقرراتمعظم    تصميم االعتبار  األخذ بعين  . فلم 

ً
وفقا

م للتنوع فيما بينهم وعدم مراعاة االختلفات واملستويات في ذكر الطلبة  ا عدا عن افتقارها كم لكتروني لنماذج التصميم اإل
ّ
كان العديد من  ، و لديهم  التعل

للقراءة فقط عبر   أو عميق. كما يتضح من  اإلنصة  املاملعلمين يلجأون   (  4الجدول )لكترونية دون شرح مبسط 
ً
املاديةأ   أيضا التكلفة  للحصول على   ن 

   بعض  علىزادت  قد  من الطلبة أنها    (  %70حيث بين ما نسبته )  أو توفير األدوات والوسائل اللزمة للتعلم عن بعد  اإلنترنت اتصال بشبكة  
ُ
سر، حيث األ

ال  هذه   اضطرت هذا  في  مبالغ  ظاألسر  لدفع  لإل إ مالية  رف  كبيرة  حزم  لشراء  األسر  ضافية  وبعض  أ نترنت  لشراء  مكتبية  اضطرت  حواسيب  و أجهزة 

م هذا النمط من    من متطلبات دنى  ما شابه لتحقيق الحد األ محمولة وصوتيات و 
ّ
، نجدالتعل

ً
م  لون  من الطلبة ال يفضّ     ( %67)  أن  ،. وأخيرا

ّ
  عن ُبعدالتعل

 
ّ
حيث بّينت نفس النسبة من عينة الدراسة عدم ارتياحها مع تصميم الدروس الذي تم من قبل  في املدرسة )وجها لوجه( م املباشرويرغبون بالعودة للتعل

  كما وردتمن استجابات الطلبة،  عينات. وفيما يلي املعلمين  وزيادة الواجبات املدرسية عليهم   
ً
 :حرفيا

 ،صعوبه فهم املواد عبء على االهالي عدم قدره التواصل بيني وبين املعلم" اإلنترنت"عدم وجود جهاز للتعلم،ضعف في  •

بالكتابة وعدم وجود جهاز    اإلنترنت"بطئ   • الدروس التصور بشكل واضح وخط غير مفهموم  ن  إ و   اإلنترنت لكتروني خاص في والضغط ع  إ وبعض 

 املعلمين ال يراعوا الظروف التي نمر فيها والضغط الكثير علينا"

التقليدي  "عدم   • التعليم  ان يوضحها االستاذ عن طريق  املمكن  النقاط والتي كان من  و  أ لى ذلك ال يوجد رصيد نت  إ ضافه  إ التفاعل وفهم بعض 

 رصيد الستقبال وتحميل الدروس و 
ً
نا في الصف الثامن ولي اخوه في الصف أحدث خلل في التعليم  فأ وجود اكثر من اخ. على نفس الجهاز مما  أيضا

 ول ثانوي  مما شكل عبئ علينا "واأل الثاني 
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 "تكلفة النت وصعوبة النقل من الهاتف واالعتماد على امي مثيرا في حل الواجبات لعدم فهمي الشرح من خلل التلفاز والهاتف" •

 "الضغط الكبير علينا كطلب" •

 أ ما بنفهم  " •
ً
على األساتذة وماشيين همة بسرعة كبيرة وتلفزيون بسرعة بشرحو وما بلحق نكتب معهم وانا وخواني لصغار ما بنقدر كلنا ندرس   بدا

 
ً
دايما لألهل  وبنسبة  بعض     مع 

ً
واصل يسكتوا  برضو  عنا    ما  ما  وكمان  البيت صغير  ناخد حصص النو  اسكتوا عشان  نحكيلهم  من حقنا  مش 

 أ تلفونات ومافي نت  
ً
نهم يلغوا الفصل النو ما فهمنا على  أ وكمان احنا ثمنيه أفراد وشكلنا عنا تلفونات بس ماما وبابا وبترجى من امللك والوزير    بدا

اعدها على أساتذة التلفون او يعطونا اختبارات بلي درسونا اياه أستاذتنا املحترمين قبل الحجر انا كطالبة معدلها عالي وما عندها الظروف الي تس

 " ة عن بعد جد جد انا هسة الدراس

 في والثانوي  طلبة التعليم األساس ي    تواجهالتي    واملشكلت  التحدياتما الحلول املقترحة ملواجهة  "  والذي ينص على  الثالث إلجابة عن سؤال الدراسة  ا

ُبعد  ب  املتعلقةو األردن   م عن 
ّ
الباحث"  ؟ COVID-19في ظل جائحة كورونا  التعل املفتوح  إب  انقام  السؤال  الطلبة على  جراء تحليل نوعي لجميع استجابات 

 (.5جدول ) فيموضح هو  وخلصت النتائج إلى أهم الحلول املقترحة والتوصيات التي ذكرها الطلبة كما ،داة الدراسةأ الثاني في 

م عن ُبعد ب األردن املتعلقةفي والثانوي طلبة التعليم األساس ي  تواجهالتي  واملشكالت  الحلول املقترحة ملواجهة التحديات(: 5جدول )
ّ
 التعل

م  عن ُبعد الحلول والتوصيات التي قدمها الطلبة في   الرقم 
ّ
 املئوية النسبة  التعل

م باللعبعن بعد أكثر فاعلية ) الدروستنويع املصادر التعليمية وجعل   .1
ّ
تطبيق لكل  ، مسابقات، الغاز ...، وتصميم منصة أو التعل

 مدرسة.

74 % 

 % 89 . عداد جدول للدروس كما هو في التعليم االعتيادي باملدراسإتنظيم الوقت والدروس مثل   .2

 % 77   .عادة تصميم املحتوى العلمي ليتوافق مع التنوع في الطلبة واالختلفات في القدرات إ  .3

 % 64 . الراجعة من املعلم للطلبةتصميم آليات واضحة للتقييم بطرق مختلفة وتقديم التغذية   .4

م عنربط   .5
ّ
م املباشر مع  ُبعد التعل

ّ
 % 55 . (التوليفي -املزجي)وجها لوجه( بشكل مناسب )التعليم  التعل

 % 73 . توفير أجهزة الكترونية )الب توبات، تابليت ...( للطلبة  .6

 % 67 . الزملء الطلبةو توفير بيئة تعلم تفاعلية واتصال مباشر مع املعلمين   .7

 % 48 . فضل املعلمين )املتميزين( في تقديم الدروس كحصص نموذجيةأ اختيار   .8

 % 92 . للجميع ةبسرعات مناسبة وحزم مفتوحة ومجاني اإلنترنت توفير   .9

م عنعلمين وطلبة( على كيفية استخدام منصات متدريب الجميع )  .10
ّ
 % 82 . ُبعد التعل

  واملشكلتفكار التي طرحها الطلبة ملواجهة التحديات تنوع األ إلى  ( 5جدول ) تشير النتائج في
ّ
جمعون على من الطلبة يُ (%92) عد. فنجدم عن بُ للتعل

التي   اإلنترنتوبسرعات جيدة ومناسبة ومفتوحة الحزم بشكل مجاني لجميع الطلبة وهذا املقترح يحل املشكلة املرتبطة ب  اإلنترنترورة توفير خدمات  ض

  .
ً
مقترح لتنظيم الوقت بتصميم جدول للحصص عن بعد ولكل صف بطريقة معينة وبأيام محددة بحيث (  %89بنسبة )الطلبة  يضع  كما  ذكرت سابقا

)  الواحدة.األسرة  بناء في  األ جهزة وتعدد  تراعي نقص األ  تدريب كل من املعلمين والطلبة على استخدام  ضرورة  لى  إ   ( من الطلبة%82فيما أشار ما نسبته 

ممنصات التعليم و 
ّ
للتعليم  للمادة املعدة واملشهود لهم بالكفاءة لتقديم املحتوى العلمي بشكل يراعي في تصميمه  املعلمينفضل  أ ، واختيار  عن ُبعد التعل

الطلبة وأخذ  عن بعد   بينهم   تنوع  التي  بعين االعتبار  والفروقات فيما  املقترحات  يلي بعض  الطلبةأ . وفيما  تم نسخها ولصقها كما هي    في االستبانة  وردها 

 دون تعديل أو تغيير.

 " جهزه اللبتوب للفئه املستهدفهأ  . توفيراإلنترنتيبيه مكثفه للمعلمين والطلبه للتعلم عن بعد.. تحسين خدمة دورات تدر " •

 " انتقاء معلمين جيدين من ذوات الخبرة املؤهلين حقا لتدريس طلب ثانوية عامة" •

 " بداعي جديد يشعر الطالب باالهتمام الذاتيغسلوب أ توفير " •

كثر من ماده تكون في مجموعه واحده كي استطيع كيفيه آن أدرس. ويكون ذلك منظم  أ ن يكون أ فضل أ يام. وذلك أ لى إ ن نعمل نقسم املواد أ يمكن " •

 .     "مع الوقت

م فين يكون أ " •
ّ
 "نه في طلب بدهم توضيح اكثرن يكرروا التوضيح للدرس أكثر من مره أل أ وقت واحد للطلب ومناسب الكل و  التعل

ان يكون  أ   " • اعتاد علية + ممكن  الذي  املعلم  الطلبة أسلوب  ُبعد ن يكون لكل مدرسة قناة تواصل مع طلبتهم بحيث ال يختلف على  م عن 
ّ
 التعل

 " تدريجيا

واستخدام    " • األمثلة  بعد من خلل طرح  التعليم عن  يتابعوا  الذين  الطلبة  بين مستويات  الفروقات  ومراعاة  املعلم  طريأ تنظيم وقت  قة  كثر من 

 " ن يكون فترة الحصة قصيرة لعدم الشعور باملللأ لتوضيح الدرس مع 

 " ل من وإلى املواقع التعليمية،إضافة إلى إقامة حصص أونلين للتغذية الراجعةقمما ُيسهل علينا التن توزيع أجهزة إلكترونية مثل اللب توب، " •
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 : مناقشة النتائج 

متوسط   األ   اتجاهاتجاء  بالطلبة  م  ردنيين 
ّ
ُبعدالتعل بتطبيق تعتبر  و )متوسطة(.    عن  والتعليم  التربية  وزارة  بدأت  فقد  طبيعية،  النتيجة  هذه 

 للتحول املفاجيء والكامل في تلقي تعليمهم في أ . وهذا يعني 19في ظرف طاريء وهو جائحة كورونا   التعليم عن ُبعد
ً
 وال مهاريا

ً
ن الطلبة غير جاهزين نفسيا

املقرر   منازلهم  املهاراتولجميع  يمتلكون  ال  فهم  منصات    الكافية  ات،  استخدام  م  في 
ّ
ُبعدالتعل األ عن  التجربة  تكون  منهم  للعديد  وربما  في  ،  م ولى 

ّ
التعل

افتقار العديد من الطلبة لألجهزة واأل باستخدام التكنولوجيا. هذا باإل  يد العد  منازل في    اإلنترنتعد، وعدم توفر  للتعلم عن بُ رورية  ضالدوات  ضافة إلى 

  ،
ً
أصل التي  باعتبارهامنهم  األسر  لبعض   

ً
ماديا تكون   مكلفة  العيش ألطفالها.  يتوفقادرة على  بالكاد    قد  لقمة  األ   عدا عن حقيقةر  بعض  لديهم أن  سر 

م عبءً العديد من األبناء وقد شكل هذا النوع من  
ّ
 عليهم في  كبير   ا التعل

ً
حيان الدروس بيتية لألبناء حيث تتزامن في كثير من األ   تعلمية  وبيئة  ة توفير أجهز ا

 أجهزة بعددهم.  توفر وهذا يتطلب البعض  بعضها مع لهؤالء األبناء 

أخرى،   جهة  م عتبر  يمن 
ّ
ُبعد  التعل ويعتبر    عن  االنتباه  يجذب  عام  بشكل  الجديد  فإن  معروف  هو  وكما  الطلبة،  ملعظم  بالنسبة  جديدة  طريقة 

تشويق،   بتو عنصر  يتعلق  فيما  الخصوص  وجه  وعلى  االعتيادي،  الجو  من  الطلبة  إ ويخرج  مصدر  تعتبر  التي  التكنولوجيا   لهمبالنسبة  هتمام  ظيف 

 على املعلومة باستقللية الحصول  وتمكنهم من  ،  خاصة إذا تم استخدام بعض التطبيقات التفاعلية التي تجذب الطلبة وتدمجهم في التعلم بشكل أكبر

للإ عن  عدا      وحرية الرجوع  عديدة    مشاهدتهاوإعادة    املسجلة  دروس مكانية  دافعيتهم  وقتهم  ضمن  مرات  من  ويزيد  فهمهم  يعزز  ربما  وهذا  املناسب، 

نحو   م واتجاهاتهم 
ّ
بعد  التعل أسباب وعوامل    عن  ذكره من  تم  ما  لكل  نحو  إ .  الطلبة  اهتمام  درجة  م  يجابية وسلبية جعلت 

ّ
ُبعدالتعل فئة   عن  ضمن 

م املتوسط. ففي الوقت الذي يتميز به املستوى 
ّ
  و التحديات العديد من  يتضمننه أ ال إ بإيجابيات كبيرة ومبشرة،   عن ُبعدالتعل

ً
املشاكل التي قد تؤثر سلبا

 على تعلم الطلبة. 

الطلبة في  كما   التي واجهها  التحديات  أن متوسط  الحالية  الدراسة  نتيجة  م  أشارت 
ّ
ُبعدالتعل العديد من   جاءت عالية.  عن  أن هناك  وهذا يعني 

م واجهت الطلبة خلل هذا النمط من    التحديات التي  
ّ
سبب طبيق املفاجيء للتعلم عن بعد ب تسباب كالهذه النتيجة للعديد من األ   أن نعزو . ويمكن  التعل

الطلبة واملعلمين مهارات التعامل مع منصات الذي يفتقر فيه كل من  الوقت  م  وبيئة    جائحة كورونا في 
ّ
ُبعدالتعل للبنية عن  الجاهزية  انعدام  ، وكذلك 

سواءً  املدارس    التحتية  والطلبة  ومنازل في  سواء  املعلمين  حد  باإل على  تقنية.  مشاكل  وجود  إلى  بُ   متعلقة  ضافة  عن  للتعلم  املستخدمة  عد باملنصات 

مثل عدم توفر تفاعل وتواصل مباشر مع املعلم أثناء أو بعد تقديم الدرس فالطلبة   رورة تدخل الجهات القائمة على هذه املنصات لحل الكثير منهاضو 

أوال النتاجات لديهم  أ   كانوا متلقين سلبيين لعدم وجود طرق تقييم تكويني يقيس مدى تحقق  الدرس بأول  نتاجات  أسئلة تفاعلية تقيس  و عدم توفر 

 إلى   تأد. وغير ذلك  وتعليم.والتي أصبحت األساس بتسيير أمور الحياة كافة من تجارة، وعمل    اإلنترنتالضغوطات الهائلة على شبكات    كما أن.  املقدم

   اإلنترنتاض سرعة  انخف
ً
انقطاعات متكررة  ،  بشكل كبير جدا أدى لوجود  الطلبة دروسهم في  مما  م خلل حضور 

ّ
 وقت استهلك  وبالتالي    عن ُبعد  التعل

م ونقصان في دافعيتهم واتجاهاتهم نحو      الطلبة
ّ
بعد  مخاوفهم آلليات التقييم عن  بدوا  أ   الذين  من الطلبة  هنالك العديد، وشعورهم بامللل. كما أن  التعل

 ديمي.  كاوتحصيلهم األفي قياس تعلمهم  وعدالتها مصادقيتها ومدى 

 ,Amer, 2019 ; Abu Sarah, 2020 ; Hindi, 2020 ; Al-Atrubi, 2019 ; Bawaneh)  تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج العديد من الدراسات

2020 ; Zhou., et. Al., 2020  ; Glenda Kee, 2019   Martin, 2019  م  عن ُبعد( في أن هناك اهتمام من الطلبة نحو
ّ
يرونه حل مناسب في أنهم  ، و التعل

 ,Khleaf, 2020; Senteme, 2020 ; Mailizar, 2020)  ; Abu Aqelجهة أخرى نجد العديد من الدراسات  وبئة. من  الظروف االستثنائية كالحروب واأل 

2012 ; Al-Akharas, 2018 ; Afouneh, 2020 ; Annelies Raes, 2020 )  م توافقت مع نتيجة هذه الدراسة بوجود العديد من التحديات في
ّ
عن   التعل

تركزت  ُبعد اإل  التحديات حول ، حيث  استخدامها   لكترونيةاملنصات  توفرها  اإلنترنت، وشبكات  وآلية  التحتية  جاهزية  ،  ومدى  واملواد البنية   واألدوات 

 
ّ
م لتعامل مع  ضافة إلى مهارات استخدام التكنولوجيا التي تمكن الطلبة من ا ، باإل عن بعد م اللزمة للتعل

ّ
 بمرونه. عن ُبعد التعل

 : في ضوء نتاءج الدراسة وحددوها يوص ي الباحث بما يلي:ومقترحاتها توصيات الدراسة

املعلمين، .1 املدارس،  التربويين، مدراء  املشرفين  التربويين،  القادة  التربية،  التعليمي: مدراء  النظام  والطلبة على   عقد برامج تدريبية لجميع مكونات 

م آليات توظيف منصات 
ّ
 . وكيفية استخدام بعض التطبيقات اإللكترونية والوسائط التعليمية  بشكل فعال عن ُبعدالتعل

 لنماذجعادة تصميم  إ  .2
ً
م ونظريات التعليم و   املحتوى التدريس ي وفقا

ّ
لطلبة بشكل  ا تقييم  لال، وبناء طرق  ليات تقديمها بشكل فعّ آ ، و عن ُبعد  التعل

 . متوافق مع املخرجات وطرق التدريس

بناء األخوة في االسرة الطلبة، األ راعي عدد من املتغيرات )وقت الطلبة، أعداد تبحيث  بطريقة مرنة عد وضع جدول توزيع للحصص والتدريس عن بُ  .3

 لرجوع لها في أوقات تناسب ظروفهم.من خلل التركيز على الدروس غير املتزامنة واملسجلة والتي يمكن للطلبة ا الواحدة،

 توزيع أجهزة حاسوب ثابتة أو محمولة لجميع الطلبة.، و وبحزم مجانية وكافية للطلبة اإلنترنتتوفير خدمات  .4

 . عن بعد التعليم التعلم و مناسبة وأدوات ومصادر كافية لتمكنها من تطبيق متطلبات  تحتيةتزويد املدارس ببنى  .5

 . في ظل جائحة كوروناأجراء دراسات مكملة لهذه الداسة مثل دراسة ملدي امتلك الطلبة واملعلمين ملهارات التعلم عن بعد   .6
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Abstract: The study aimed to investigate the students’ attitudes of basic and secondary schools in Jordan 
towards distance learning, the challenges they faced, and their suggestions to overcome them from their 
point of view. The study population included all Jordanian male and female students from all regions and 
for the various educational stages. The sample size of the study was (746) male and female students. The 
data was collected using a questionnaire that the researchers constructed and ensured its validity and 
reliability. The snowball method was used to spread out the questionnaire link. Appropriate statistical 
analyzes were performed to answer study questions such as means, standard deviations, frequencies, and 
percentages. The study concluded that the average attitudes of Jordanian students towards distance 
learning came within the intermediate category with mean (3.95) and (60%) percentage, while the average 
of the challenges were within the weak category, which means there are many difficulties faced, with mean 
(2.14) and (36%) percentage. The study also indicated that there are many challenges for distance learning 
in Jordanian schools represented in the availability and speed of Internet services, and content design 
according to distance learning, as well as the need to take into account the diversity of students and the 
method of delivering the material in addition to the importance of training both teachers and students on 
the mechanisms of using learning platforms. This study presented a set of recommendations drawn from 
the proposed solutions from the students themselves, including holding training programs for all members 
of the educational system, including teachers, and students on the mechanisms for employing distance 
learning platforms effectively, redesigning the content based on distance learning models and theories, and 
building assessment methods for students considering the alignment of learning outcomes, teaching 
methods, and assessment, setting and distribute a schedule for distance learning classes taking into account 
several variables, and providing Internet services with free and sufficient packages for students. 

Keywords: Distance learning; students’ attitudes; distance learning problems and solutions; learning in 
exceptional circumstances; Learning during COVID 19 Crisis. 
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