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Abstract: 

 The research aimed to assess the reality of distance learning during the 
Coronavirus epidemic, and to monitor the level of reality in the 

facilitative field, the psycho-behavioral field, and the learning field for 

the distance learning during the Coronavirus epidemic from the   

Perspective of public-school teachers in Jordan. A sample of (85) male 

and female teachers was selected in Accordance with statistical 

methods of selecting probability random samples. To achieve the 
research goals, the descriptive and analytical approach was adopted. 

The results revealed that the reality of distance learning during the 

Coronavirus epidemic from the   Perspective of public-school teachers at 

Balqa Governorate in Jordan, was low, rating (53%), The most 

recommendations: that teachers should be provided with adequate 
support to enable them to use digital tools in order to achieve 

facilitation and follow-up processes. 

Key words: Assessment; Coronavirus Epidemic; Distance learning; 

Facilitative field; Psycho-behavioral field; Learning field; Public Schools. 
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تقييم واقع التعليم عن بعد أثناء الوباء الكوروني من وجهة نظر معلّمي المدارس العامة 
 في األردن

 
 2 ُسميّة عيد الزعبوط

 

 
 الملخص

هدفالبحثإلىتقييمواقعالتعليمعنبعدأثناءالوباءالكوروني،وإلىرصدمستوىواقع
 التيسيري الوباءالمجال أثناء بعد، عن للتعليم التعليمي والمجال النفسسلوكي والمجال

(85الكورونيمنوجهةنظرمعلّميالمدارسالعامةفياألردن،واختيرتعينةقوامها)
االحتمالية العينات اختيار في وخطواتها، اإلحصائية لألساليب ً وفقا ومعلمة؛ معلًما

.ماعتمادالمنهجالوصفيالتحليليالعشوائية؛ولتحقيقأهدافالبحثت
نظر وجهة من الكوروني الوباء أثناء بعد عن التعليم واقع تقييم حيازة أظهرتالنتائج

بنسبة المنخفض المستوى على باألردن، البلقاء محافظة في العامة المدارس معلّمي
الستخدا53) للمعلمين الكافي الدعم يُقّدم أن التوصيات: أبرز وجاءت األدوات%(، م

 .التيسيروالمتابعةالرقمية؛لتحقيقعمليتيّ
الكلمات المفتاحية التيسيري: المجال الكوروني، الوباء بعد، عن التعليم المجال،التقييم،

 .النفسسلوكي،المجالالتعليمي،المدارسالعامة

 

 
 :المقدَّمة

مستوياتكثيرةلمجاالتالحياةالمختلفة؛بسبب(،فيتراجعCOVID-19أسهمالوباءالكورونيالناجمعنفيروس)
توجهدولالعالمإلىعملياتاإلغالقأوشبهاإلغالقلهذهالمجاالت،ومنهذهالمجاالت:النظامالتعليميالذيأُغِلقَت

 .مؤسساته؛ماأدىإلىتفاقمالضرر
عنالوب فيتقريرها المتحدة األمم فقدأوردتمنظمة علىذلك، المتضررينمن،اءالكورونيوتأكيًدا بلغعدد " أنه:

التعليمي) على1.6انقطاعالنظام سلبيًا التعليميتأثيًرا انقطاعالنظام وأثَّر العلمعلىمستوىالعالم، بليونمنطلبة )
فيالعالم94) العلم منطلبة إلى)،%( ترتفع الدخل".99وهينسبة فيالدولمنخفضة المتحد%( األمم ة،)منظمة

(2020
هذه لتوافر نظًرا التعليمي؛ المجال في وتوظيفها التقنية باستخدام بعد عن التعليم إلى توجهتالدول األزمة والحتواء

األلواحالذكية،والهواتفالذكية،والحاسوب،وتطبيقاتالفصولاالفتراضيةالمباشرةمثل:)منصةزووم(:التقنية،مثل
مثل: اإللكترونية الشبكة تطبيقات وتوافر درسك(، و)منصة أبواب( و)منصة ميتنغ( و)منصة تيمز( و)مايكروسفت

وغيرها(.)الواتس،وتلجرام،والفيس،والمدونات،واإليميل،واليوتيوب...
المالية وقدأظهرتالدولتباينًافيعمليةتوظيفالتقنية،ولعلالسببيعودإلىاالختالففيمقدرةالدولوإمكانياتها
والبشرية،وإلىاالختالففياالستعدادالتقنيوالتكنولوجي،واالختالففيجاهزيةبنيتهاالتقنيةالتيتٌعدوعاًءحاضنًا

أثنا بعد عن فإنللتعليم المدربة، البشرية والطاقات التقنية للتجهيزات بعضالدول الفتقار ونظًرا الكوروني، الوباء ء
اإلجاءالتقييميالشامللنيُؤتثماًراناضجة،فكلدولةلهاأساليبهاووسائلهاالخاصةبهاالتيينبغيمراعاتها.

باءالكوروني،منوجهةنظرمعلّميالمدارسالعامةفياألردنبناًءعلىذلك،يُمكنتقييمواقعالتعليمعنبعدأثناءالو
)المجالالتيسيري،والمجالالنفسسلوكي،والمجال:عبرهذاالبحث؛عنطريقتقسيمهذاالواقعإلىثالثةمجاالتهي

 التعليمي(.
 

األردن؛إذأوردتأنالدروستمثلتمشكلةالبحثفيماتمتمالحظتهعبرتقريرإحدىاألكاديمياتفيمشكلة البحث:
والمحاضراتاالفتراضية)عنبعد(اليمكنأنتكونبديالًفاعالًعنالبيئةالتقليديةفيالجامعةأوالمدرسة،وذلكعن
طريقطرحهالعددمناألسئلةالمفتوحةدونإجابة،منها:هليمكنأنيتفاعلعددكبيرمنالطلبةأثناءالتعليمعنبعد؟

أصبحالتعليمعنبعدتلقيناًعنبعدوأسلوباًلتجميداألدمغةأوالعقول؟هلأصبحالتعليمعنبعدفيمجتمعناوسيلةًهل

                                                           
alusool2013@gmail.com ،ردن،األأكاديميةريمارد.،
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لتحصيلعالماتوهميةمرتفعةوغيرحقيقية؟هلهذاهوالتعليمالذييراهبعضالتربويينبديالًعنالتعليمالوجاهي
(2020)العموش،)المدرسي(؟.

لىذلك،وعبراستقراءماأوردههذاالتقرير،ومايُظهرهالواقعالتعليميفياألردن،فإنالمشكلةتكمنفيالبنيةبناًءع
التأسيسيةلمتطلباتالتعليمعنبعد،وتكمنأيًضافيمدىاهتمامطلبةماقبلالمدرسة،وطلبةذويالحاجاتالخاصة،

هؤالءلميتمكنوامنالتعليمكماينبغي؛لذا،يُمكنإظهارقابليةالمشكلةللبحث،كذلكالطلبةفيالبيئاتالفقيرةوالنائية
والدراسة،وصياغتهابالسؤالاآلتي:كيفيُمكنتقييمواقعالتعليمعنبعدأثناءالوباءالكورونيمنوجهةنظرمعلمي

المدارسالعامةفياألردن؟
بةعن:كيفيُمكنتقييمواقعالتعليمعنبعدأثناءالوباءالكورونيمنوجهةأسئلةالبحث:تمثلتأسئلةالبحثفياإلجا

 نظرمعلميالمدارسالعامةفياألردن،علىالنحواآلتي:
السؤالالرئيس:مامستوىواقعالتعليمعنبعدأثناءالوباءالكورونيمنوجهةنظرمعلميالمدارسالعامةفيمحافظة

نبثقعنهاألسئلةاآلتية:البلقاءباألردن؟وي
مامستوىواقعالمجالالتيسيريللتعليمعنبعدأثناءالوباءالكورونيمنوجهةنظرمعلميالمدارسالعامةفي .1

 محافظةالبلقاءباألردن؟
مامستوىواقعالمجالالنفسسلوكيللتعليمعنبعدأثناءالوباءالكورونيمنوجهةنظرمعلميالمدارسالعامة .2

 يمحافظةالبلقاءباألردن؟ف
مامستوىواقعالمجالالتعليميللتعليمعنبعدأثناءالوباءالكورونيمنوجهةنظرمعلميالمدارسالعامةفي .3

 محافظةالبلقاءباألردن؟
 

 يُمكنتحقيقاألهدافاآلتية:،:لإلجابةعنأسئلةالبحثأهداف البحث
الوباءالكوروني.تقييمواقعالتعليمعنبعدأثناء .1
رصدمستوىواقعالمجالالتيسيريللتعليمعنبعدأثناءالوباءالكوروني. .2
رصدمستوىواقعالمجالالنفسسلوكيللتعليمعنبعدأثناءالوباءالكوروني. .3
رصدمستوىواقعالمجالالتعليميللتعلمعنبعدأثناءالوباءالكوروني. .4
 

 باآلتي:تمثلتأهميةالبحثأهمية البحث:
تناولالبحثموضوعالتغييرالذيأوجدهالوباءالكورونيالعالميفيأحدالجوانبالمهمةلحياةاإلنسانأالوهو .1

الجانبالتعليمي،إذيُمثلالجانبالتعليميأعداًداكبيرةًمنالكوادرالعلميةوالتعليميةواإلشرافيةواإلداريةوغيرها،
التعليميتمستغييًرافيمجاالتالحياةكافة.وإنعمليةالتغييرفيالجسد

فيتم .2 اإليجابية الجوانب التقييم عملية تُظهر إذ الكوروني، الوباء أثناء بعد عن التعليم لواقع تقييًما البحث يُقدم
تعزيزها،وتُظهرأيًضاالجوانبالسلبية،فيتمالتقليلمنهاوتفاديها.

.بـاحثونفيهـذاالمجال؛إلجـراءدراسـاتذاتعالقـةبموضـوعالبحثيُؤملأنيستفيدمـنهـذاالبحـثال .3
 

-يقتصرالبحثفيإمكانيةتعميمنتائجهفيااللتزامباآلتي:حدود البحث ومحدداته:

الحدودالموضوعية:وتمثلتفيتقييمواقعالتعليمعنبعدأثناءالوباءالكورونيمنوجهةنظرمعلّميالمدارسالعامة -
فيمحافظةالبلقاءباألردن،عبرثالثةمجاالتمحددةهي:

 .المجالالتيسيريللتعليمعنبعد
 .المجالالنفسسلوكيللتعليمعنبعد 
 .المجالالتعليميللتعليمعنبعد 

 (معلًماومعلمة.5571الحدودالبشرية:وتمثلـتبمجتمعقوامه) -

عام - الثانيوشباطمن كانون البحــثالميــدانيفيشــهرّي لتطبيــق الزمنيــة وتمثلــتبــالفترة الزمنيــة: الحــدود
م.2021

المعلمونوالمعلماتمثل - بها التييوجد وتمثلتباألماكن  المكانية: إلغالق:الحدود نظًرا وأماكنأخرى، المنازل،
 البحث.المدارسفيفترةتوزيعأداة

 أمامحدداتالبحثفتمثلتبصغرحجمالعينة،وصعوبةالوصولإلىأفرادالعينة،نظًراإلغالقالمدارس. -
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 مصطلحات البحث العلمية واإلجرائية:
التقييم:هو"المقارنةبينماهوكائن،وبماينبغيأنيكون،ووضعحكمعلىالفرقالموجودبينماينبغيأنيكون،وما

(11،صفحة2018)محمد،كائنفيأيميدانكان،وهوإصدارحكملغرضما.هو
باألردنعنالتقييم إجرائيًا: البلقاء فيمحافظة لدىمعلميالمدارسالعامة  عنبعد، مستوىواقعالتعليم هوتحديد

طريقمعرفةمستوىواقعمجاالتهالثالثةالتيتمتحديدهاعبرأداةالبحث.
هونظامتعليمييقومعلىفكرةإيصالالمادةالتعليميةإلىالمتعلمعبروسائط،أوأساليباالتصاالتعن بعد: التعليم

الحاجةالستخدامجوانبتقنية عنالمعلمالقائمبالعمليةالتعليمية،فتنشأ ومنفصالً التقنيةالمختلفة،إذيكونالمتعلمبعيًدا
(5،صفحة2021)انترفاكس،وبشريةوتنظيمية.

هوالنظامالتعليميالذيتوجهتإلىتطبيقهوزارةالتربيةوالتعليمفياألردن؛باستخدام)منصةالتعليم عن بعد إجرائيًا:
درسك(.

فيروس)الوباء الكوروني: انتشار عن المرضالناجم الذيكشفعنCOVID-19هو العالم، فيمختلفأنحاء ،)
خسائرفادحةتمثلتفياالضطراباتاالجتماعيةواالقتصاديةوالسياحيةوالتعليميةحولالعالم،أزمةصحية،تسببتفي

بلغ )إذ عام الثاني كانون شهر لغاية الوباء بداية منذ العالم في بفيروسكورونا حاالتاإلصابة )،م(2021إجمالي
89.630.087 إلى) الوفيات عدد وارتفع وتم1.926.544(، وفاة، حالة ( من) أكثر شخص.63تعافي مليون (

(7،صفحة2021)انترفاكس،
المدارسالعامة:هيالمدارسالحكوميةالتيتتبعوزارةالتربيةوالتعليمفيالدول،ويكونالتعليمعبرهاإلزاميًالدىكثير

الدول ،من األساسية والمرحلة الدنيا، األساسية المرحلة في والمرحلةوتحتوىعلىتدريسالطلبة اإلعدادية(، العليا)
،صفحة2021)الحرة،الثانوية،وتعتمدبعضالدولتدريساألطفالفيمرحلةرياضاألطفالضمنالمدارسالعامة.

(1 فياألردن البلقاء لمحافظة التابعة المدارسالحكومية هي إجرائيًا: )المدارسالعامة السلط،وهي: مدارسقصبة
،ومدارسديرعال،ومدارسالشونةالجنوبية(.ومدارسعينالباشا

اإلنترنت، وشبكة للتقنية، التأسيسية البنية فقرات يتضمن الذي المجال هو إجرائيًا: بعد عن للتعليم التيسيري المجال
.واألجهزة،والتطبيقاتالالزمةلعمليةالتعليمعنبعدفياألردن؛إلجراءعمليةالتقييم

 النفسسلوكي السلوكيةالمجال والمعالجة النفسية، المعالجة فقرات يتضمن الذي المجال هو إجرائيًا: بعد عن للتعليم
الالزمةلعمليةالتعليمعنبعدفياألردن،باستخدام)منصةدرسك(اإللكترونية؛إلجراءعمليةالتقييم.

ساليبالتعليميةالالزمةلعمليةالتعليمعنبعدالمجالالتعليميللتعليمعنبعدإجرائيًا:هوالمجالالذييتضمنفقراتاأل
فياألردن،باستخدام)منصةدرسكاإللكترونية(؛إلجراءعمليةالتقييم.

 
 اإلطار النظري للبحث

انطالقًالماقمتبهمنبحوثوتقاريرمتعددةحولالوباءالكوروني،ومانجمعنهمنخسائرفيمجاالتالحياةكافة،
منهاالمجالالتعليمي؛الذيأظهرمرونةفيالتأخيرمنانتشارالوباءالكورونيعنطريقإغالقالمدارس،والجامعات،

ال إلى والتوجه كافة، التربوية والمنصاتوالمؤسسات اإللكترونية، الشبكة تطبيقات باستخدام اإللكتروني والتعلم تعليم
فيظلتعليق واقعًا بوصفها عنبعد، للتعليم إنبعضالدولتعاملتمعخطططارئة يُمكنالقول: فإنه اإللكترونية؛

تلكالخططال ويُشيرذلكإلىغيابالخططاالستراتيجية، الوجاهي)المدرسي(، أنتواكبالتقدمالتعليم تيمنشأنها
التكنولوجي،وأنتواكبحاجةطلبةالعلم،ومتطلباتهمالتقنية،باإلضافةإلىمواكبتهاللتناميالسكاني.

وأظهرتعمليةالتوجهإلىالتعليمعنبعد،المشكالتالموجودةمسبقًافيبعضاألنظمةالتعليمية،مثل:مشكالتفي
أنهيشوبهاقصورفيشبكةالمحتوىالتعليمي،ومشك التفيالبنيةالتأسيسيةالتيمنشأنهامواكبةالتعليمعنبعد،إالّ

.اإلنترنت،وقلةاألجهزةاإللكترونية
للفئات التوجه المهني،وضعفصالحيةهذا بالتعليم غياباالهتمام إلىالتعليمعنبعد، التوجه عملية وأظهرتأيًضا

لل بالنسبة وتوجهاتهم،العمريةكافة بأنماطالمتعلمينوأماكنتواجدهم االهتمام فيعملية أظهرتقصوًرا كما متعلمين،
وتخصصاتهمالمختلفة.

وقدتمفرضالتعليمعنبعدبقوةنتيجةالنتشارالوباءالكورونيالعالميفيأنحاءالعالم،إالّأنذلكيتطلبمرونةفي
يقللدعمالفنياللوجستيالذييواكبالمعلمين،عنطريقابتكارطرقتفكيرالتعاملمعالمتعلمين،ويتطلبوجودفر

إبداعية،تُسهمفيتحقيقعمليةالتعليمعنبعدبشكٍلمقبول.
(2020)والثقافة،ولدعمعمليةاالنتقالالمرنإلىالتعليمعنبعد،ينبغيمراعاةاآلتي:

 ،والموادالتعليمية.توافراالختصاصيينفيصياغةالمحتوىالرقمي

 تأميناختصاصيينفيالتدريبالتقنيوالتربوي؛لتزويدالمعلمبكلمايلزمهمنتقنياتوأدواتومهاراتإلدارة
عمليةالتعليمعنبعد.
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 الحلول إيجاد على والعمل التعليمية، العملية على تطرأ التي المشكالت لمتابعة تربوية؛ طوارئ خلية تشكيل
الالزمة.

 التكنولوجي،وبيانأهميته، تكليفإداراتالمدارس،والجامعاتبالتواصلمعالمتعلمينوأسرهم؛لنشرالوعي
وضرورةمتابعته،ومواكبته،وتشكيلخطوطساخنة؛لتوفيرالدعمالنفسي،واللوجستيللمتعلمين.

  التي واآلراء التصورات، ووضع بعد، عن التعليم لعملية مستمر واقعي بعدتقييم عن التعليم نواتج تحسن
ومخرجاته.

"عمليةتنظيمية،ومستجدة:ومنمنطلقالمسارالمفاهيميللتعليمعنبعد،يرىبعضالباحثينأنالتعليمعنبعدهو
قدراتهم وباعتماد تقليدية، بطرقغير لهم المقدمة الخبراتالتعليمية مع تفاعلهم احتياجاتالمتعلمينعنطريق تشبع

ية،وباستخدامتكنولوجياالوسائطالمتعددةدونالتقيدبزمان،أومكانمحددْين،ودوناعتمادالمعلمبصورةمباشرة".الذات
 (2004)الحنيطي،

"عمليّةالفصلبينالمتعلّموالمعلّموالكتابفيبيئةالتعليم،ونقلالبيئة أنالتعليمعنبعدهو: وأوردبعضالمهتمين،
لل التطورالتقليديّة تطورتمع ظاهرة وهو جغرافيّاً، ومنفصلة متعددة، إلىبيئة وغيرها أومدرسة، منجامعة، تعليم

التكنولوجيفيالعالم،والهدفمنهإعطاءفرصةالتعليموتوفيرهالطلبةاليستطيعونالحصولعليهفيظروٍفتقليدية،
(2020)دعدوع،ودواٍمشبهيومي".

لىأنه"عمليةتربويةيتمفيهاغالبيةأنماطالتدريسمنشخصبعيدفـيالمكانوالزمانعنالمتعلم،اليونسكو"إ"وتشير
."معالتأكيدعلىأناالتصـاالتبـينالمعلمـينوالمتعلمينتتمعنطريقوسيطمعين،سواءأكانإلكترونياأومطبوعا

(UNESCO2002،)
يُ فياإلطارالنظري، وجاءتمرتبةولتعميقالمعرفة التيتتعلقبموضوعالبحث، إلىالدراساتالسابقة مكنالتوجه

ترتيبًازمنيًامناألحدثإلىاألقدمعلىالنحواآلتي:
فيالدراسات السابقة مباشر بشكل تبحث التي السابقة الدراسات ندرة إلى والدراسات األدبيات مسح نتائج أشارت :

؛لذلكحاولتالباحثةتوظيفماجاءفيالدراسات-علىحدعلمالباحثة-باءالكورونيموضوعالتعليمعنبعدأثناءالو
السابقةباللغةاإلنجليزيةبعدترجمتها؛علىالنحواآلتي:

الوباء تناول أثناء بعد عن التعليم في الجودة لمعوقاتتحقيق استكشافية دراسة والشاعر والهنداوي، اللسود الباحثون
-هدفتإلىالكشفعنمعوقاتتحقيقالجودةفيالتعليمعنبعد،أثناءانتشاروباءفيروسكورونا)كوفيدالكوروني،و

(أستاذجامعّيوطالبمنبعضالجامعاتالعربية)الجزائر،مصر،فلسطين،400(،واختيرتعينةمكونةمن)19
يلي،باستخداماستبانة،وأظهرتأبرزالنتائج:وجودالعراق(،ولتحقيقأهدافالدراسة،تماعتمادالمنهجالوصفيالتحل

معوقاتتربوية،وتقنية،ومالية،وتنظيمية،تحولدونتحقيقالجودةفيالتعليمعنبعد،أثناءانتشارالوباءالكوروني
قلةالدوراتاإللكترونيةعبرمواقعالجامعات،وقصورعمليةالتنويعفيأنشطةالتعليمع نبعد،وغيابالتيتتمثلبـ

اإللكترونية، الجامعية بالمناهج يتعلق فيما خاصة بعد، عن التعليم تطوير مجال في العربية الجامعات بين التنسيق
النائية الريفية المناطق في اإللكترونية الخدمات وضعف الشاملة، الجودة معايير واعتماد اإللكترونية، .واالختبارات

(Lassoued, Alhendawi, & Alshaaer, 2020)
واتفقتالدراسة الكوروني، الوباء أثناء بعد عن التعليم بموضوع فياالهتمام الدراسة هذه من االستفادة برزتأوجه
السابقةمعالبحثالحاليفياعتمادالمنهجالوصفيالتحليلي،فيحينتمثلتأوجهاالختالففيطبيعةالعينة،إذتكونت

السابق الدراسة وطلبتهمعينة جامعيين أساتذة من في،ة المدارسالعامة معلّمي من الحالي البحث عينة تكونت بينما
محافظةالبلقاءباألردن.

ومنوجهةنظرطلبةالتعليمالعاليالباكستانيينتجاهالرقميةاإللزاميةفيالتعليمعنبعدأثناءالوباءالكوروني،هدفت
وجهاتنظرطلبةالتعليمالعاليحولالتعليمعنبعدأثناءالوباءالكوروني،واختيرتدراسةعدنانوأنورإلىاستطالع

فيباكستان،ولتحقيقأهداف (NUST)،(طالبًاوطالبةمنالجامعةالوطنيةللعلوموالتكنولوجيا126عينةقوامها)
المنهجالوصفيالتحليلي اعتماد تم الحا،الدراسة، إلىتصميموأظهرتأبرزالنتائج: والحاجة إلىتحسينالمناهج، جة

المحتوىالمناسبللمحاضراتعبراإلنترنت،كذلكأظهرتمعاناةأعضاءهيئةالتدريسالحاليينمناألميةالرقمية؛
التدريسالحاليين. هيئة ألعضاء الرقمية األمية لمحو  دوراتتدريبية توفير ضرورة إلى يدعو  & Adnan)ما

Anwar, 2020)
واتفقتالدراسة الكوروني، الوباء أثناء بعد عن التعليم بموضوع االهتمام في الدراسة هذه من االستفادة تمثلتأوجه
السابقةمعالبحثالحاليفياعتمادالمنهجالوصفيالتحليلي،فيحينتمثلتأوجهاالختالففيطبيعةالعينة،إذتكونت
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لبًاوطالبةمنالجامعةالوطنيةللعلوموالتكنولوجيافيالباكستان،بينماتكونتعينة(طا126عينةالدراسةالسابقةمن)
 البحثالحاليمنمعلّميالمدارسالعامةفيمحافظةالبلقاءباألردن.

التعليم لدى بعد عن التعليم أنظمة تنفيذ عملية تحليل إلى  السكدية وأبو وفيليانتي شوريا دراسة هدفت أندوسيا وفي
للبحثوالتحليل؛باإلضافةإلىا الباحثونمنالتقاريروالمقاالتالعلميةمجاالً ألندونيسيأثناءالوباءالكوروني،واتخذ

) فيروس من المتضررة والحضرية الريفية البيئات في األمور، وأولياء والمعلمين، الطلبة، مع المعمقة المقابالت
Covid-19صفيباستخدامأسلوبتحليلالمضمون،وأظهرتأبرزالنتائج:أنعملية(،واعتمدالباحثونالمنهجالو

تنفيذأنظمةالتعليمعنبعداألندونيسيةالتزالبحاجةإلىالتقييممنحيثاستعدادالمعلمفياختيارمادةالتعليمالمناسبة
لدىالطلبةمعتدنيعمليةالتوجهنحوالتعلمللتعليمعنبعد،وأظهرتالنتائجأيًضاضعفالمقدرةالذاتيةللتعليمعنبعد

الذاتي،كذلكمْيلالمعلمينإلىالترددفياستخدامالتكنولوجيا،وافتقارأولياءاألمورإلىتفهمطبيعةأنشطةالتعليمعن
(Churivah, Filianti, & Abu Sakdiyyah, 2020)بعدومكانتها.

للبحثوالتحليل، أثناءالوباءالكورونيموضوًعا لموضوعالتعليمعنبعد الدراسةفياتخاذها منهذه تمتاالستفادة
واتفقتالدراسةالسابقةمعالبحثالحاليفياعتمادالمنهجالوصفي،فيحينتمثلتأوجهاالختالففيالجانبالثاني

السا اعتمدتالدراسة إذ المنهجالوصفي؛ مجاالًمن والمقاالتالعلمية، التقارير، باستخدام المضمون، جانبتحليل بقة
للبحثوالتحليل؛باإلضافةإلىالمقابالتالمعمقةمعالطلبة،والمعلمين،وأولياءاألمور،بينمااعتمدالبحثالحاليالجانب

؛منأجلتقييمواقعالتعليمعنبعدأثناءالكمي)التحليلي(منالمنهجالوصفي،باستخداماستبانةتضمنتثالثةمجاالت
.الوباءالكوروني

 ما يُميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة:
 تناولالبحثالحاليعمليةتقييمواقعالتعليمعنبعدأثناءالوباءالكوروني،وهذالميتوفرفيأيٍمنالدراساتالسابقة.
 عشوائيةمنمعلميالمدارسالعامةفيمحافظةالبلقاءباألردن،وهذالميتوفرلدىاتخذالبحثالحاليعينةاحتمالية

أيٍمنالدراساتالسابقة.
 تمتقسيمأداةالبحثإلىثالثةمجاالتتتعلقبعمليةالتعليمعنبعد؛منأجلتسهيلعمليةتقييمواقعالتعليمعنبعد

منالدراساتالسابقة.أثناءالوباءالكوروني.وهذالميتوفرلدىأيٍ
 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

اإللمامبمعلوماتحولالتعليمعنبعدأثناءالوباءالكوروني،واالستفادةمنهافيإعداداإلطارالنظري. .1
 االستفادةمننتائجالدراساتالسابقةفيإعدادأداةالبحثالحالي. .2
فيمقارنتهابنتائجالبحثالحالي.االستفادةمننتائجالدراساتالسابقة .3


 اإلطار اإلجرائي
تكونمجتمعالبحثمنمعلميومعلماتالمدارسالعامةفيمحافظةالبلقاءباألردن،والمتمثلبالجدولمجتمع البحث:

اآلتي:
 عدد أفراد مجتمع البحث (1الجدول )

 المجموع والمعلماتفيالمدارسالعامةعددالمعلمين المدارسالعامةفيمحافظةالبلقاء الرقم

  2154 قصبةالسلط 1

 821 الشونةالجنوبية 2

 1050 ديرعال 3

 1546 عينالباشا 4

 5571 المجموع

في والتعليم التربية لوزارة اإلحصائي التقرير المصدر: الدراسي للعام 2019-م2018األردن، ص .97م،
https://moe.gov.jo/ar/node/71731 

ًلألساليبوالخطواتاإلحصائيةفياختيارالعيناتاالحتمالية،85تمافتراضعينةقوامها) (معلًماومعلمة؛وذلكوفقا
(علىالنحواآلتي:2حهاالجدول)ويوض

(2الجدول)  
البحثعددأفرادعينة  

 مفرداتعينةالبحث وزنالطبقة العدد مجتمعالدراسة

 33 0.386 2154 معلميومعلماتقصبةالسلط

 12 0.147 821 معلميومعلماتالشونةالجنوبية

 16 0.188 1050 معلميومعلماتديرعال

 24 0.277 1546 معلميومعلماتعينالياشا

 5571  85 

https://moe.gov.jo/ar/node/71731
https://moe.gov.jo/ar/node/71731


 ASSESSING THE REALITY OF DISTANCE LEARNING DURING THE 

CORONAVIRUS EPIDEMIC FROM THE   PERSPECTIVE OF PUBLIC-SCHOOL 

TEACHERS IN JORDAN 

 

 

 20   IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 

م2021المصدر:الباحثة/  


التيتكونتمن)2يالحظمنالجدول) البحث، عينة يمثلأفراد أنه للتباينفيالحدود85(، ونظراً ومعلمة، معلًما )

بلغعدد إذ البحث، فيمجتمع لوزنالطبقة ً تبعا منكلطبقة، العينة أفراد عدد أخذ تم فقد للمدارسالعامة، المكانية
(821(معلًماومعلمة،وبلغعددهمفيمدارسالشونةالجنوبية)2154المعلمينوالمعلماتفيمدارسقصبةالسلط)

(معلًما1546(معلًماومعلمة،أمافيعينالباشافقدبلغعددهم)1050وبلغعددهمفيمدارسديرعال)،معلًماومعلمة
 ومعلمة.

فمثالً:يكونوزنطبقة،أفرادالمجتمعبقسمةحجمالطبقةعلىمجموعأفرادالمجتمعتمتحديدوزنكلطبقةمنمجموع
(÷821(،ويكونوزنطبقةمعلميالشونةالجنوبية)0.386(=)5571(÷)2154معلميقصبةالسلطكالتالي:)

يكونوزنطبقة(،و0.188(=)5571(÷)1050(،أماوزنطبقةمعلميديرعالفيكون:)0.147(=)5571)
(.0.277(=)5571(÷)1546معلميعينالباشا)

العينةالمفترضة العددمنأفرادكلطبقةوالذيسوفيدخلفيعينةالبحث،بضربوزنالطبقةفيحجم تمتحديد
،ًماومعلمة(معل33(=)32.8()العينةالمفترضةمسبقاً(=)85(×)0.386مسبقاً،كاآلتي:وزنطبقةقصبةالسلط))

ومعلمة،ووزنطبقةديرعال)12(=)12.4(=)85(×)0.147ووزنطبقةالشونةالجنوبية) (×0.188(معلًما
(معلًما24(=)23.5(=)85(×)0.277(معلًماومعلمة،كذلكوزنطبقةعينالباشا)16(=)15.9(=)85)

انةعبرزياراتميدانيةألفرادعينةالبحث،وبعدفحصاالستبانات(استب85ومعلمة،واستناداًعلىماتقدم،تمتوزيع)
.تبينأناالستباناتكافة،صالحةللتحليلاإلحصائي

 
 مصادر بيانات البحث:

تمجمعالبياناتوالمعلوماتالمتعلقةبموضوعالتعليمعنبعدأثناءالوباءالكوروني،بالرجوعإلىالمصادر الثانوية: -
الكورونيأدبيات الوباء أثناء عنبعد بموضوعالبحث،،التعليم ذاتالصلة والدراساتالسابقة، بالدوريات، والمتمثلة

فضالًعناالستعانةبشبكةاإلنترنت؛لرصدالمعلوماتالمتعلقةبموضوعالبحث.
الكوروني،التيتضمنتعدداًمنتكونتمصادرالبحثاألوليةمنأداةالتعليمعنبعدأثناءالوباءالمصادر األولية:-

الفقراتوفقالمجاالتالمحددة،والتيتعكستقييمواقعالتعليمعنبعدأثناءالوباءالكوروني.


:بعدأنتمتحديدمجتمعالبحث،تمبناءاألداةوتطويرهاكاآلتيإجراءات البحث:
 (معلًماومعلمة.85االحتماليةالعشوائيةقوامها)اختيرتعينةعشوائيةبسيطةوفقاًإلجراءاتالعينات (1
أمامكلفقرةتعبرعنوجهةنظرهمفيواقعالتعليم)√(ُوزعتاألداةعلىالمبحوثين،إذُطلبمنهموضعإشارة (2

 وتضمنتاألجزاءالتالية:،عنبعدأثناءالوباءالكوروني
،(فقرة30ري(،)المجالالنفسسلوكي(،)المجالالتعليمي(،و)تكونتاألداةمنثالثةمجاالتهي:)المجالالتيسي-أ.

:علىالنحواآلتي

المجال األداة
 التيسيري

 المجالالتعليمي المجالالنفسسلوكي

 10 10 10 عددالفقرات

 النتائج تفسير أجل من (3 ً وفقا االستبانة ُصّممت الكوروني، الوباء أثناء بعد عن التعليم واقع مستوى لسلموتعرف
(،2(،أحياناًوتمثلهارقمياًمستوى)3)ليكرت(الثالثي،وأُْعِطيوزنلالستجاباتكالتالي:دائماًوتمثلهارقمياًمستوى)

 (،وكانالتصميمكاآلتي:1نادًراوتمثلهارقمياًمستوى)


ً االستجابة ً دائما  نادًرا أحيانا

 1 2 3 الوزناالعتباري

 الحاسوب،وتحليلهاوفقالطرقاإلحصائيةالمناسبةللبحث.تمإدخالالبياناتإلى (4
فكانت (5 منخفض(، متوسط، مرتفع، ) إلى: الكوروني الوباء أثناء بعد عن التعليم واقع مستوى تصنيف تم كما

المستوياتالثالثةعلىالنحوالتالي:
طولالفئة.وكانتالفئات0.66=3÷1–3عددالفئات=÷الحداألدنىللمقياس–الحداألعلىللمقياس

إلى2.34،يكونالمستوىمتوسطاً.من2.33إلى1.67،يكونالمستوىمنخفضاً.من1.66إلى1كالتالي:من
يكونالمستوىمرتفعاً.،3
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 تقنين األداة:

منأجلاالستفادةمن الجامعيين،مناألساتذة علىثالثة األولية صورتها في االستبانة عرض تم:المحكمين (صدق1
حول وملحوظاتهم، لها، مناسبة آرائهم، المعد للمجال وكذلك انتمائها ومدى الفقرات لها، المعد المجال  وضوح إلى

 (فقرة.30وتماعتمادالفقراتوعددها)،إذتمقبولاألداةكماهيمنقبلاألساتذةالجامعيين الصياغةاللغوية،
الصدقالبن2 يُقصدبه( قوةاالرتباطبيندرجةكلفقرةمنفقراتالمجالوالدرجةالكليةللمجالالرئيس:ائيلألدة:

الذيتنتميإليهالفقرات،وقوةارتباطالمجالبمجاالتاألداةكافة.
 (3الجدول)
لنفسسلوكي،التعليمي(معفقراتمجاالتالتعليمعنبعد)التيسيري،ا من فقرة لكل الداللة ومستوى االرتباط معامالت

 الدرجةالكليةللمجال

 المجالالتعليمي المجالالنفسسلوكي المجالالتيسيري

الفقر
 ة

 ارتباطالفقرة معامل الفقرة ارتباطالفقرة معامل الفقرة ارتباطالفقرة معامل

1 0.48 11 0.47 21 0.46 

2 0.43 12 0.54 22 0.44 

3 0.51 13 0.41 23 0,50 

4 0.45 14 0.48 24 0.69 

5 0.54 15 0.49 25 0.48 

6 0.56 16 0.47 26 0.46 

7 0.48 17 0.48 27 0.65 

8 0.68 18 0.48 28 0.70 

9 0.48 19 0.43 29 0.57 

10 0.51 20 0.42 30 0.71 
م2021المصدر:التحليلاإلحصائي/


مجاالتالتعليمعنبعد)التيسيري،النفسسلوكي،التعليمي(أظهرتقيممعامالتاالرتباطنتائجالصدقالبنائيلفقرات

معالدرجةالكليةلكلمجال،وأظهرتالنتائجأنجميعقيممعامالتاالرتباطكانتأكبرمنقيمةالحداألدنىالذييتم
معامالتالصدقالبنائيفيهوهو) تحققتبين0.40قبولقيم لمعاملاالرتباطقد وإنأقلقيمة )(، رقم (،13الفقرة
إالّأنهذهالقيمةأكبرمنقيمةالحداألدنىالتيتمتاإلشارةإليها،(0.41والدرجةالكليةللمجال)النفسسلوكي(هي)

دالة تُعد كافة، االرتباط معامالت قيم أن إلى اإلشارة وتجدر الصدق، من النوع لهذا االرتباطية العالقات قيم لقبول
مستو إحصائيًاعند ولتحقيق0.05ىداللة) االرتباطاتمنالناحيةاإلحصائية. هذه فيقبولقيم يُسهم ما أوأقل؛ )

بالجدول والمتمثل لمجاالتاألداة، الكلية بالدرجة ينبغيتعرفمدىارتباطكلمجال الصدقالبنائيلمجاالتاألداة؛
 اآلتي:

(4الجدول)
االتاألداةوالمعدلالكليلمجاالتاألداةبينمعدلكلمجالمنمج االرتباط معامل

 مستوىالداللة معاملاالرتباط المجال الرقم

 *0.000 0.71 المجالالتيسيري 1

 *0.000 0.82 المجالالنفسسلوكي 2

 *0.000 0.79 المجالالتعليمي 3
م2021المصدر:التحليلاإلحصائي/


االرتباطبينمعدلكلمجال،والمعدلالكليلمجاالتاألداة؛إذتبينأنقيمهذه(،أن:قيممعامالت4أظهرالجدولرقم)

االرتباطاتكافة،دالةمنالناحيةاإلحصائية؛ألنقيممستوىالداللةالمحسوبةوالمرافقةلمعامالتاالرتباطكانتأقل
عينةالمختارةوحدودها.(؛مايُؤكدالصدقالبنائيفيتحقيقأهدافاألداةفيظروفال0.05من)

ثباتاألداة:يُشيرإلىاستقراراألداة،ومدىخلوهامناألخطاءالعشوائية)غيرالمنظمة(
(5الجدول)

(Cronbach's alpha Coefficientثباتالفقراتبأسلوبمعاملألفاكرونباخ)

 قيمةألفاكرونباخ العدد االستنبانة الرقم

 0.62 10 المجالالتيسيري 1
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معلمو المدارس 
العامة في محافظة 

 البلقاء باألردن

 المجال التيسيري 

 المجال النفس سلوكي

 المجال التعليمي

 0.77 10 المجالالنفسحركي 2

 0.65 10 المجالالتعليمي 3

 0.79 30 الكلي 
م2021المصدر:التحليلاإلحصائي/


(،أن:ثباتالفقراتباستخداممعاملثباتألفاكرونباخ،وباستعراضقيمالثبات،تبينأنهابلغت5أظهرالجدولرقم)

(للمجالالتعليمي،وبلغتقيمةالثبات0.65للمجالالنفسسلوكي،وبلغت)(0.77(للمجالالتيسيري،وبلغت)0.62)
(؛األمرالذييشيرإلىقيمةثباتمرتفعة،كمايُؤكداالستنتاجثباتهذهاألبعاد،واستقرارهافي0.79لألبعادمجتمعة)

منأفرادعينةالبحثواضًحافيمثلظروفالعينةالمختارةوحدودها،وعادةًمايكونالتباينفياستجاباتالمبحوثين
.هذهالدراسات

 
 متغيرات البحث: 

)معلموالمدارسالعامةفيمحافظةالبلقاءباألردن(.:المتغيرات  المستقلة -
المجالالمتغيرات التابعة: - المجالالنفسسلوكي، الوباءالكوروني)المجالالتيسيري، أثناء مجاالتالتعليمعنبعد

التعليمي(.
البلقاءأنموذج البحث: محافظة في العامة المدارس بمعلمي والمتمثلة المستقلة، المتغيرات من البحث أنموذج تكون

عليمعنبعدأثناءالوباءالكورونيوهي:)المجالالتيسيري،المجالباألردن،والمتغيراتالتابعة،والمتمثلةبمجاالتالت
ويُمكنتوضيحاألنموذجبالشكلاآلتي:،النفسسلوكي،المجالالتعليمي(

المتغيرالمستقلالمتغيرالتابع














(:أنموذجالبحث1الشكل)
(أنمعلميالمدارسالعامةفيمحافظةالبلقاءباألردنيُمثلونالمتغيرالمستقلللبحث،وبذلكفإن1ياُلحظمنالشكل)

يتمثلتبإجاباتهمعنفقراتاألداةهيالتيسوفتُسهمفيعمليةتقييمواقعالتعليمعنبعدأثناءتصوراتهموقناعاتهمالت
الوباءالكورونيفياألردن،لذافإنمجاالتالتعليمعنبعدتُعدمتغيًراتابعًاوسوفتتأثرعمليةتقييمهبالمتغيرالمستقل

)قناعاتالمعلمين(.
جراءالمعالجةاإلحصائيةللبيانات،واالستعانةباألساليباإلحصائيةاآلتية:المعالجةاإلحصائية:تمإ

 .النسبالمئويةللتكرارات؛لرصدتوزيعاستجابةأفرادالعينةعنكلفقرة
 معاملكرونباخألفا(Cronbach Alpha) .؛للتأكدمندرجةثباتاألداةالمستخدمة 
 معاملارتباطبيرسون؛لمعرفةدرجةصدقاألداةالمستخدمة. 
 .المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعيارية؛لإلجابةعنأسئلةالبحث،ومعرفةاألهميةالنسبيةلكلفقرة 
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 إطار النتائج: تحليلها وتفسيرها
ءالكورونيمنوجهةنظرمعلميالمدارسالعامةاإلجابةعنالسؤالالرئيس:مامستوىواقعالتعليمعنبعدأثناءالوبا

فيمحافظةالبلقاءباألردن؟
(6الجدول)

المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلواقعالتعليمعنبعدأثناءالوباءالكورونيمنوجهةنظرمعلميالمدارس
 العامةفيمحافظةالبلقاءباألردن،مرتبةترتيبًاتنازليًا

 واقعالتعليمعنبعدأثناءالوباءالكوروني الرقم
المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

النسبة
 المئوية

 الرتبة المستوى

 1 متوسط 56.33 0.28 1.69 المجالالتيسيريللتعليمعنبعد 1

 2 منخفض 52.67 0.25 1.58 المجالالتعليميللتعليمعنبعد 3

 3 منخفض 50.67 0.30 1.52 للتعليمعنبعدالمجالالنفسسلوكي 2

  منخفض 53.00 0.21 1.59 المجاالتكافة 
م2021المصدر:نتائجالتحليلاإلحصائي/



واقعالتعليمعنبعدأثناءالوباءالكورونيمنوجهةنظرمعلميالمدارس حيازةمستوىمجاالت،(6أظهرالجدول)
إذبلغالمتوسطالحسابي)العامةفيمحافظةالبلقاءباألردن بنسبة)1.59علىالمستوىالمنخفض، وجاء،%(53(

(،وجاء1.52–1.58مستوىالمجالْين)النفسسلوكي،والتعليمي(منخفًضا،إذتراوحتالمتوسطاتالحسابيةبين)
وجاءفيالرتبة،(56.33(،وبنسبةمئوية)1.69فيالرتبةاألولىالمجالالتيسيريللتعليمعنبعدبمتوسطحسابي)

وفيالمرتبةاألخيرةجاءالمجال،%(52.67(،وبنسبة)1.58الثانيةالمجالالتعليميللتعليمعنبعدبمتوسطحسابي)
.%(50.67(وبنسبةمئوية)1.52النفسسلوكيللتعليمعنبعدبمتوسطحسابي)

الوبا أثناء بعد عن التعليم واقع سببحيازة أن القول المنخفضيُمكن المستوى على الكوروني قناعات،ء إلى يعود
إذفُرضهذا المبحوثين)معلموالمدارسالعامةفيمحافظةالبلقاءباألردن(حولعمليةالتوجهإلىالتعليمعنبعد،

التعل المؤسسات أجبر الذي الكوروني الوباء النتشار نتيجة التعليمية؛ بالعملية القائمين على فرًضا كافة،التوجه يمية
إلغالق يكون أن المتوقع فمن لذلك بعد؛ عن التعليم إلى المفاجىء شبه أو المفاجئ والتحول اإلغالق، إلى بالتوجه
نحو التعليمي للمسار المفاجيء للتحول نظًرا التعليمية؛ العملية على سلبي تأثير بعد، عن التعليم واعتماد المدارس،

بنيةالتأسيسيةللتقنيةالرقمية،كذلكغيابالجوانبالتحضيرية،والتدريبية،والنفسية،المنصاتاإللكترونية،معغيابال
لمحاورالعمليةالتعليمة،وهذايُشيرإلىوجودقصورفيعملياتالتخطيطالتيمنشأنهاأنتوفربدائلجاهزةللتنفيذ

نبعدأثناءالوباءالكورونيمنوجهةنظرمعلميفيحالانتشاراألوبئة؛األمرالذيأسهمفيحيازةواقعالتعليمع
المدارسالعامةفيمحافظةالبلقاءباألردنعلىىالمستوىالمنخفض.

وفيليانتيوأبوالسكدية النتيجةمعنتائجدراسةشوريا  ,Churivah, Filianti, & Abu Sakdiyyah)اتفقتهذه
التيأظهرتضعفالمقدرةالذاتيةللتعلمعنبعدلدىالطلبةمعتدنيعمليةالتوجهنحوالتعلمالذاتي،ويميل،(2020

المعلمونإلىالترددفياستخدامالتكنولوجيا،كذلكيفتقرأولياءاألمورإلىتفهمطبيعةأنشطةالتعلمعنبعدومكانتها.
بعدأثناءالوباءالكورونيمنوجهةنظرمعلميالمدارسالعامةفيمحافظةالبلقاءوقدتمتحليلمجاالتواقعالتعليمعن

علىالنحواآلتي: باألردنوفقاًلفقراتها،
اإلجابةعنالسؤالاألول:مامستوىواقعالمجالالتيسيريللتعليمعنبعدأثناءالوباءالكورونيمنوجهةنظرمعلمي

لقاءباألردن؟المدارسالعامةفيمحافظةالب
 (7الجدول)

أثناءالوباءالكورونيمن المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةالمتعلقةبالمجالالتيسيريلواقعالتعليمعنبعد
وجهةنظرمعلميالمدارسالعامةفيمحافظةالبلقاءباألردن،مرتبةترتيبًاتنازليًا

 الرتبة المستوى النسبةالمئوية لمعيارياالنحرافا المتوسطالحسابي رقمالفقرة

 1 متوسط 70.33 0.66 2.11 6

 2 متوسط 61.00 0.62 1.83 1

 3 متوسط 60.67 0.56 1.82 7

 4 متوسط 60.33 0.67 1.81 8

 5 متوسط 58.33 0.44 1.75 5

 6 متوسط 55.67 0.59 1.67 4

 7 منخفض 51.33 0.57 1.54 9

 8 منخفض 50.33 0.57 1.51 2

 9 منخفض 50.00 0.61 1.50 3
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 10 منخفض 45.67 0.62 1.37 10

  متوسط 56.33 0.28 1.69 المجالالتيسيري
م2020المصدر:نتائجالتحليلاإلحصائي/


(،حيازةمستوىالمجالالتيسيريلواقعالتعليمعنبعدأثناءالوباءالكورونيمنوجهةنظرمعلمي7أظهرالجدول)

) الحسابي المتوسط بلغ إذ المتوسط، المستوى على باألردن البلقاء محافظة في العامة بنسبة1.69المدارس )
منخفضومتوسط،%(56.33) بين المجال فقرات مستوى )،وجاء بين الحسابية المتوسطات تراوحت –2.11إذ

(،وهي:"يُتيحاستخدامبياناتاإلنترنت،فيحالنشرالدروسعبرمنصات6وجاءفيالرتبةاألولىالفقرة)،(1.37
بمتوسطحسابي) وبنسبة)2.11التعلم" )70.33(، جاءتالفقرة األخيرة وفيالرتبة يُوفرنظاًما%10(، " وهي: ،)

%(.45.67(وبنسبة)1.37المستخدمينمنالمخاطرالناجمةعنالشبكةاإللكترونية"بمتوسطحسابي)لحماية
يُمكنأنيعزىحيازةالمجالالتيسيريعلىالمستوىالمتوسط،إلىحيازةمعظمفقراتهعلىالمستوىالمتوسط،بواقع

،بواقعأربعفقرات؛األمرالذيأدىإلىارتفاعستفقراتمقارنةبفقراتهاألخرىالتيحازتعلىالمستوىالمنخفض
ويُمكنالقول:إنتوجهالمسؤولينفيوزارةالتربيةوالتعليمإلى،المتوسطالحسابيللمجالالكليإلىالمستوىالمتوسط

ا؛نظًرالالنتشارتهيئةالجانبالتيسيريللتعليمعنبعد،لميأخذالوقتالكافيلتطويرالبنيةالتأسيسيةالرقميةوتحسينه
،فجاءتالتجهيزاتاإللكترونيةسريعة،وهذااليتالءممعالبيئاتاألردنية(COVID-19)السريعالذياتسمبهفيروس

المجالالدعم هذا يُقدم لم إذ التيتعانيمنتدنيالمجالالتيسيريوانخفاضه، والريفية البيئاتالغورية، كافة،خاصة
بشأ للمعلمين لحمايةالكافي نظاًما يُوفر ولم األمور، ألولياء ذاته الدعم يُقدم لم كذلك الرقمية، األدوات استخدام ن

لتكييفهامعبيئةالتعلم المستخدمينمنالمخاطرالناجمةعنالشبكةاإللكترونية،ولميُتحذلكالمجالللتقنياتالمساعدة
بياناتالجديدةمنأجلالطلبةذويالحاجاتالخاصة،ومنجان المجالفرصةفيإتاحةاستخدام بآخرفقدكانلهذا

اإلنترنت،وفيتشجيعالمؤسساتالمعنيةلتوفيرالمحتوىالتعليميالمناسبلعمليةالتعليمعنبعد،وفيتمكينالمؤسسات
ال األمرالذييدعمحيازة مجالالتيسيريعلىالمعنيةمنتوفيراالتصالاإللكترونيللطلبةكافة،بمستوياتمتوسطة؛

المستوىالمتوسط.
البحثمعنتائجدراسةاللسودوالهنداويوالشاعر  ,Lassoued, Alhendawi, & Alshaaer)اتفقتنتيجةهذا

،التيأظهرتوجودمعوقاتتنظيميةتحولدونتحقيقالجودةفيالتعليمعنبعدأثناءانتشارالوباءالكوروني،(2020
.افيالخدماتاإللكترونيةفيالمناطقالريفيةالنائيةكذلكأظهرتضعفً

اإلجابةعنالسؤالالثاني:مامستوىواقعالمجالالنفسسلوكيللتعليمعنبعدأثناءالوباءالكورونيمنوجهةنظر
معلميالمدارسالعامةفيمحافظةالبلقاءباألردن؟

(8الجدول)
المعياريةالمتعلقةبالمجالالنفسسلوكيلواقعالتعليمعنبعدأثناءالوباءالكورونيالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافات

منوجهةنظرمعلميالمدارسالعامةفيمحافظةالبلقاءباألردن،مرتبةترتيبًاتنازليًا

 الرتبة المستوى النسبةالمئوية االنحرافالمعياري المتوسطالحسابي رقمالفقرة

 1 متوسط 56.67 0.55 1.70 6

 2 متوسط 55.67 0.55 1.67 9

 3 منخفض 53.67 0.58 1.61 8

 4 منخفض 53.33 0.52 1.60 7

 5 منخفض 52.00 0.52 1.56 10

 6 منخفض 50.33 0.53 1.51 3

 7 منخفض 47.33 0.66 1.42 1

 8 منخفض 46.67 0.54 1.40 5

 9 منخفض 46.00 0.58 1.38 2

 10 منخفض 44.33 0.50 1.33 4

  منخفض 50.67 0.30 1.52 المجالالنفسسلوكي
م2021المصدر:نتائجالتحليلاإلحصائي/
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) الجدول نظر8أظهر منوجهة الكوروني، الوباء أثناء بعد عن التعليم لواقع النفسسلوكي مستوىالمجال حيازة )
بنسبة1.52إذبلغالمتوسطالحسابي)معلميالمدارسالعامةفيمحافظةالبلقاءباألردنعلىالمستوىالمنخفض، ،)

وجاءمستوىفقراتالمجالمنخفًضا50.67) بين)،%(، تراوحتالمتوسطاتالحسابية إذ –1.70باستثناءفقرتْين،
)،(1.33 يُتيحعمليةالتواصلبينالطلبة"بمتوسطحسابي)6وجاءتفيالرتبةاألولىالفقرة " (،1.70(،وهي:

) )56.67وبنسبة الفقرة جاءت األخيرة الرتبة وفي لذوي%4(، النفسية المشكالت من الحد في يُسهم " وهي: ،)
%(.44.33(،وبنسبة)1.33االحتياجاتالخاصة"بمتوسطحسابي)

مكنأنيعزىحيازةالمجالالنفسسلوكيعلىالمستوىالمنخفض،إلىحيازةمعظمفقراتهعلىالمستوىالمنخفض،يُ
باستثناءفقرتْين؛ماانعكسذلكعلىالمجالالكلي،فجاءمستواهمنخفًضا،إذإنالمجالالنفسسلوكيللتعليمعنبعدلم

االجتماعيبينهم،ولميسهمفيمعالجةالمشكالتالنفسيةللطلبةأثناءالتعلميعززالسلوكالتعاونيبينالطلبةوالتفاعل
عبرالمنصة،كذلكلميُسهمفيالحدمنالمشكالتالسلوكيةلدىطلبةرياضاألطفال،منهنافقدجاءمستوىالمجال

النفسسلوكيمنخفًضا.
والشا والهنداوي، اللسود دراسة نتائج مع النتيجة هذه  ,Lassoued, Alhendawi, & Alshaaer)عراتفقت

التيأظهرتوجودمعوقاتتربوية،وتقنية،ومالية،وتنظيميةتحولدونتحقيقالجودةفيالتعليمعنبعدأثناء،(2020
.انتشارالوباءالكوروني

الكورونيمنوجهةنظرمعلمياإلجابةعنالسؤالالثالث:مامستوىواقعالمجالالتعليميللتعليمعنبعدأثناءالوباء
المدارسالعامةفيمحافظةالبلقاءباألردن؟

 (9الجدول)
الكورونيمن الوباء أثناء عنبعد التعليم التعليميلواقع بالمجال المتعلقة واالنحرافاتالمعيارية المتوسطاتالحسابية

وجهةنظرمعلميالمدارسالعامةفيمحافظةالبلقاءباألردن،مرتبةترتيبًاتنازليًا

 الرتبة مستوىال النسبةالمئوية االنحرافالمعياري المتوسطالحسابي رقمالفقرة

 1 متوسط 62.33 0.72 1.87 10

 2 متوسط 60.00 0.64 1.80 1

 3 متوسط 56.33 0.62 1.69 9

 4 متوسط 55.67 0.47 1.67 6

 5 منخفض 54.00 0.49 1.62 8

 6 منخفض 50.67 0.57 1.52 5

 7 منخفض 49.67 0.50 1.49 4

 8 منخفض 47.33 0.61 1.42 2

 9 منخفض 46.67 0.49 1.40 3

 10 منخفض 43.00 0.45 1.29 7

  منخفض 52.67 0.25 1.58 المجالالتعليمي
م2021المصدر:نتائجالتحليلاإلحصائي/


نظرمعلمي8أظهرالجدول) الكورونيمنوجهة الوباء أثناء عنبعد التعليم مستوىالمجالالتعليميلواقع حيازة )

52.67(،بنسبة)1.58علىالمستوىالمنخفض،إذبلغالمتوسطالحسابي)المدارسالعامةفيمحافظةالبلقاءباألردن
تراوحت إذ المتوسط، المستوى على ُحْزن فقرات أربع باستثناء منخفًضا، المجال فقرات غالبية مستوى وجاء ،)%

انتقالالطلبةمن(،وهي:"يُتيحفرصة10(،وجاءتفيالرتبةاألولىالفقرة)1.29–1.87المتوسطاتالحسابيةبين)
) بمتوسطحسابي " وسمعية تفاعليمصحوببمؤثراتبصرية أسلوب إلى  الجامد وبنسبة1.87أسلوبالتلقين ،)

(،وهي:"يُسهمفيالتقليلمناحتماليةالغشلدىالطلبةأثناءالقيام%7(،وفيالرتبةاألخيرةجاءتالفقرة)62.33)
%(.43(،وبنسبة)1.29ي)بعمليةتقييمهم"بمتوسطحساب

يُمكنأنيعزىحيازةالمجالالتعليميعلىالمستوىالمنخفضإلىحيازةمعظمفقراتهعلىالمستوىالمنخفض،باستثناء
المجال إن إذ منخفًضا، مستواه فجاء الكلي، المجال انعكسذلكعلى ما المتوسط؛ المستوى على فقراتُحْزَن أربع

بعدلميُسهمفيدخولالطلبةإلىالمحتوىالمطلوببكلسهولة؛لتحسينعمليةالتعلم،وبذلكفهوالالتعليميللتعليمعن
يعززمعرفةالطلبةبالدروسالسابقة؛مايُؤديإلىانخفاضدافعيةالطلبةنحوالتعلم،فيلجؤونإلىآخرينلحلواجباتهم،

ةإلىالغش،منهنافقدجاءمستوىالمجالالتعليميمنخفًضا.ولإلجابةعنأسئلةاالختبارات،األمرالذيدفعالطلب
وفيليانتيوأبوالسكدية النتيجةمعنتائجدراسةشوريا  ,Churivah, Filianti, & Abu Sakdiyyah)اتفقتهذه

فالمقدرةالتيأظهرتأنعمليةتنفيذأنظمةالتعلمعنبعدالتزالبحاجةإلىالتقييم،وأظهرتأيًضاضع،(2020
استخدام في التردد إلى المعلمون ويميل الذاتي، التعلم نحو التوجه عملية تدني مع الطلبة لدى بعد عن للتعلم الذاتية

التكنولوجياكذلكيفتقرأولياءاألمورإلىتفهمطبيعةأنشطةالتعلمعنبعد،ومكانتها.
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 مؤشرات النتائج:
التعليمعنبعدأثناءالوباءالكورونيمنوجهةنظرمعلّميالمدارسالعامةفيأظهرتنتائجالبحثحيازةتقييمواقع .1

%(.53محافظةالبلقاءباألردن،علىالمستوىالمستوىالمنخفضبنسبة)
في .2 المدارسالعامة معلّمي نظر وجهة من وتأثيًرا مالءمة األكثر هو  بعد عن للتعليم التيسيري المجال أن تبين

%(،يليهالمجالالتعليميللتعليمعنىبعدالذيحاز56.33ءباألردن؛إذحازعلىالرتبةاألولىبنسبة)محافظةالبلقا
%(.52.67علىالرتبةالثانيةبنسبة)

في .3 نظرمعلّميالمدارسالعامة منوجهة وتأثيًرا األقلمالءمة هو عنبعد تبينأنالمجالالنفسسلوكيللتعليم
%(.50.67ردن؛إذحازعلىالرتبةاألخيرةبنسبة)محافظةالبلقاءباأل

 
فيضوءنتائجالبحث،جاءتالتوصياتباآلتي:التوصيات:

دورات .1 بتنظيم ذلك ويكون الرقمية؛ األدوات استخدام بشأن للمعلمين الكافي الدعم والتعليم التربية وزارة تقّدم أن
التيسيروالمتابعة.تدريبيةتوجيهيةللمعلمين؛لتحقيقعمليتّي

أنيهتمالمعنيونفيوزارةالتربيةوالتعليمبإدراجبرامجالتعليمعنبعد؛لتصلإلىالطلبةذويالحاجاتالخاصة، .2
 أوالذينمنخلفياتمنخفضةالدخل،بالتعاونمعأسرهم.

 ثناءعمليةالتعليمعنبعدعبرالمنصة.والسلوكيةللطلبةأ أنيهتمالمعنيونبوزارةالتربيةوالتعليمبالحاجاتالنفسية .3
 أنتوفرالمؤسساتالمعنيةاألجهزةاإللكترونيةالمختلفةلكلطالب؛لتسهيلعمليةالتعليمعنبعد. .4
أنتوفرالمؤسساتالمعنيةنظاًمالحمايةالطلبةمنالمخاطرالناجمةعنالشبكةاإللكترونية. .5
 

 االستنتاجات:
لتشملالمدارسالعامةفيمحافظاتاألردنكافة،نظًراالختالف- البحثاليُمكنتعميمها يُمكنالقول:إننتائجهذا

 الظروفاالجتماعية،واإلدارية،والتعليميةللمناطقالجغرافيةالتييوجدبهامعلموالمدارسالعامة.
البحثبالتقريبالعشري،يُعدمعوقًايحولدوننتائجدقيقة،%(منمجتمع02إنصغرحجمعينةالبحث،الذييُمثل)-

من البلقاءباألردن؛ باعتمادوجهةنظرمعلّميالمدارسالعامةفيمحافظة القصورفيالدقة معالجةعملية تم أنه إالّ
لتعليمي.منطلقأنإدراجوجهاتالنظرفيمثلهذهالبحوثقديُسهمفيفهمالمشكالتالتيتشوبالنظاما

وفيحالةتفهمالمسؤولينوجهةنظرعينةالبحثالحالي،التيأشارتإلىحيازةتقييمواقعالتعليمعنبعدأثناءالوباء-
فإنذلكيُؤديإلىزيادةدافعيتهمفيتلبيةمتطلباتالتعليم،%(53الكورونيعلىالمستوىالمستوىالمنخفضبنسبة)

التقنياتالرقميةالتيتدعمعملياتالتعلمعنبعد.عنبعد،والوصولإلىأحدث
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