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 الملخص

أولياء من وجهة نظر ”91كوفيد”خالل جائحة فيروس كوروناواقع التعلم عن بعد وتحدياته هدفت الدراسة إلى تعرف     

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، وتم جمع المعلومات من خالل  في األردن، في محافظة إربد األمور

فقرة موزعة  02وتكونت االستبانة من ولية أمر،  48و مرأولي  39، منهم من أولياء األمور( 953استبانة، بلغت عينتها )

من وجهة نظر أولياء األمور في ”91كوفيد”جائحة فيروس كورونا  خالل وتحدياته التعلم عن بعد على مجالين: واقع

جائحة فيروس   خاللتحديات التعلم عن بعد  آليات مواجهة  المجال الثانيو في األردن، محافظة إربد،

  .في األردن من وجهة نظر أولياء األمور في محافظة إربد،”91كوفيد”كورونا

خالل جائحة فيروس واقع التعلم عن بعد وتحدياته وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، ومنها: أن     

جاءت بدرجة متوسطة، وجاء مجال في األردن  من وجهة نظر أولياء األمور في محافظة إربد،" 91كورونا"كوفيد

من وجهة نظر أولياء األمور في محافظة ”91كوفيد”جائحة فيروس كورونا  خالل وتحدياته التعلم عن بعدواقع  -الدراسة 

جائحة فيروس  تحديات التعلم عن بعد خاللآليات مواجهة  ،بدرجة متوسطة، أما المجال الثانيفي األردن  إربد،

ال توجد  جاء بدرجة متوسطة أيضاً، كمافي األردن  هة نظر أولياء األمور في محافظة إربد،من وج"91كوفيد"كورونا

بين  للمجاالت واألداة ككل  α2023=فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير صفة ولي األمر عند مستوى الداللة 

 أولياء األمورمن وجهة نظر ”91كوفيد”كوروناخالل جائحة فيروس لواقع التعلم عن بعد وتحدياته  المتوسطات الحسابية

 .في محافظة إربد 

ضرورة  تفعيل نمط التعلم عن بعد ومهاراته ومستلزماته  ت؛ منهاوبناء على نتائج الدراسة، وضع العديد من التوصيا  

دريب المعلمين على بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم واإلدارات المدرسية في القطاع الحكومي والخاص إلنجاحه، وت

 نظام التعلم عن بعد عن طريق الدورات ليكون جاهزاً في كل الظروف العادية واالستثنائية. 

 . التعلم عن بعد، "91كوفيدفيروس كورونا": الكلمات الدالة
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Abstract: 

  The study aimed to understand the reality and challenges of distance learning during the 

Covid-19 pandemic in Irbid Governorate-Jordan from parents perspective, it used the 

descriptive analytical approach where the information was collected through a questionnaire, 

filled by a sample of 135 parents (51 male and 84 female), the questionnaire consisted of 20 

paragraphs covering two areas: (1) the reality and challenges of distance learning during the 

Covid-19 pandemic, (2) the mechanisms used to address these challenges, both areas from 

the parents points of view  

The study has shown that both areas of reality and challenges of distance learning and the 

mechanisms used to address these challenges during the Covid-19 pandemic in Irbid 

Governorate-Jordan from parents perspective came with a moderate degree, There is no 

statistically significant differences according to the variable of parents’ status at the 

significance level (α = 0.05) for the fields and the tool as a whole between the arithmetic 

averages of the reality of distance learning and challenges during a pandemic Corona virus 

"Covid 19" from the perspective of parents in the Irbid Governorate. 

Based on the results of the study, several recommendations has been made including the 

necessity of activating the pattern of distance learning, its skills and requirements in 

coordination between the Ministry of Education and the schools’ administrations in the public 

and private sector for its success, moreover the teachers should undergo a comprehensive 

training on the available tools and systems used in distance learning, preparing them and 

increasing their awareness on how to manage and deliver the educational  operation in up 

normal and exceptional circumstances. 

Keywords: Corona Virus "Covid 19", distance learning 
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 -المقدمة:

يلعيب دوراً أساسيياً فيي حيياة وةقافية المجتميع حيي  يعدالتعليم في األردن واحداً من أجود أنظمة التعليم فيي بليدان العيالم، 

وطنيية  اً وضيعت وزارة التربيية التعلييم مناهجي أنظمتيه التعليميية، ولهيال الغاييةمن خالل تطبيق المعايير الدولية فيي األردني 

اتخييات الكثييير ميين اليدول األخييرى فييي المنطقيية، ليال   التعليمييية المتطييورة. الييتعلم اإللكترونييي كاحيد األنظميية ومنهييامتقدمية 

 .األردن نموذجا في تطوير أنظمتهم التعليمية 

المجاالت، كما ويعد التعليم عن بعد من ةمرات االقتصاد المعرفي الاي يقوم على نشر المعرفة وتوظيفها في جميع  

في عرض المحتوى  االعتماد على استخدام التكنولوجياإلى ويشير  يسعى إلى تجسيد مبدأ التعلم المستمر/ مدى الحياة،

، كما يمنح الفرص لظهور تجارب اإلبداع والتجديد والاي يعد من المبادىء الرئيسة للتطوير التربوي في األردن التعليمي،

 .(0224)نبهان،  في مختلف الحقول العلمية

لقد شهدت العقود الماضية إهتماما متزايدا من قبل المفكرين، والباحثين التربويين بموضوع العالقة ما بين البيت  

التعليمية  . كما اعتبرته األنظمةوفي مشاركتهم بالعملية التعليمية والمدرسة، ودور  أولياء األمور في تعليم وتطوير أبنائهم

من األولويات التي يتم التركيز عليها في مجال األهتمام بدراسة بيئة األطفال األسرية،   المختلفة في الدول المتقدمة

وال سيما التحديات التي تواجه الطلبة، وتهدد تطلعاتهم،   وةقافاتهم باعتبارها من مصادر التعلم التي تدعم التعلم المدرسي،

 .(0293)المهدي،  بسبب الطفرة التكنولوجيه التي كسرت الحواجز الثقافية التي كانت تفصل بين الشعوب

إرتباطهيييييا العضيييييوي  عتميييييد عليييييىتفيييييي تحقييييييق رسيييييالتها التربويييييية،  العمليييييية التعليمييييييةلييييياا ينظييييير إليييييى أن نجيييييا  ا   

بمؤسسيييات المجتميييع وعليييى رأسيييها األسيييرة، حيييي  يصيييبح مييين واجباتهيييا القييييام بانشيييطة فعالييية لبنييياء عالقييية وةيقييية ميييع 

 . (0295)درادكة،  باستمرار وفي الظروف االعتيادية والمحيط الخارجي أولياء األمور

بتنظييييم مييين اليونسيييكو لدراسييية سيييبل ضيييمان  عييين بعيييددولييية مييين دول العيييالم لعقيييد ميييؤتمر  02تيييداعت أكثييير مييين     

ردن فقيييد أكيييد وزيييير األ وفييييالمسيييتجد، "91-كوفييييد"اسيييتمرارية التعلييييم عبييير العيييالم بسيييبب انتشيييار فييييروس كورونيييا 

 وذلييي أن تكيييون جييياهزة ألي أمييير طيييار ،  التربيييية والتعلييييم أن عليييى وزارة التربيييية والتعلييييم وكافييية مؤسسيييات الدولييية

)زييييد،  برزهيييا الميييدارسأخيييالل فتيييرة تعطييييل المؤسسيييات التعليميييية ومييين متكاملييية للليييتعلبم عييين بعيييد بوضيييع خطييية 

0202) 

مييييارس / آذار ، بعييييد يييييوم ميييين إصييييدار المليييي  عبييييد   الثيييياني  94دخييييل األردن فييييي إمييييالق مييييير مسييييبوق فييييي      

، اليييياي يميييينح رئيييييط الييييوزراء سييييلطات إضييييافية لفييييرض مجموعيييية ميييين  95مرسييييوًما بتفعيييييل قييييانون الييييدفاع رقييييم 

بميييا فيييي ذلييي  نشييير الجيييي  جيييراءات عيييدًدا مييين اإل انتشيييار فييييروس مييين خيييالل اعتمييياد الحكومييية  اإلجيييراءات لمكافحييية

المييييدن وحولهييييا وعلييييى الطييييرق السييييريعة الرئيسييييية التييييي تييييربط المحافظييييات. كمييييا أملقييييت معظييييم الييييوزارات  داخييييل

مييييارس وأملقييييت  94أسييييبوعين. وعلقيييت جميييييع الييييرحالت الدولييييية حتييييى لمييييدة الحكوميييية ومكاتييييب القطيييياع الخيييياص ، 
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ضييييروريًا للغاييييية. تييييم  حييييدودها البرييييية. ودعييييت األردنيييييين إلييييى البقيييياء فييييي المنييييزل وعييييدم الخييييرو  إال إذا كييييان ذليييي 

 (alsharif, 2020) )إمالق جميع المدارس في جميع أنحاء المملكة حتى إشعار آخر

 

 الدراسات السابقة       

هيييدفت تقصيييي اتجييياه ات الطلبييية والمعلميييين نحيييو دراسييية  (0295)ملكييياوي، النوافلييية، و الصيييقار،  كيييل مييين أجيييرى   

اليييتعلم اإللكترونيييي فيييي الميييدارس األردنيييية األساسيييبة العلييييا ومعرفييية أةييير بعيييا المتغييييرات ، المتعلقييية بكيييل مييين المعليييم 

( فقيييرة فيييي 02والطاليييب فيييي اتجاهيييات اليييتعلم اإللكتروني.ولتحقييييق اهيييداف الدراسييية تيييم تطيييوير  اسيييتبانة تالفيييت  مييين )

( معلييييم ومعلميييية . كشييييفت النتييييائج الدراسيييية  عيييين اتجيييياه ات 951( طالبيييياً وطالبيييية و )531ئييييية وميييين   )صييييورتها النها

( فييييي αα 2023إيجابييييية متوسييييطة القييييوة نحييييو الييييتعلم اإللكترونييييي  لييييدى المعلمييييين  ً وعيييين فييييروق داليييية إحصييييائياً )

تخصيييص لصيييالح التخصصيييات اتجاهييياتهم نحيييو اليييتعلم اإللكترونيييي تعيييزى لمتغيييير الجييينط لصيييالح اإلنيييا ، ولمتغيييير ال

(سييينوات، فيييي حيييين التوجيييد فيييروق 3العلميييية، ولمتغيييير سييينوات الخبيييرة لصيييالح المعلميييين ذوي الخبيييرات األقيييل مييين )

(  فييييي اتجيييياه ات المعلمييييين تعييييزى لمتغييييير المؤهييييل العلمييييي،أو  لمتغييييير حضييييور دورات αα 2023داليييية إحصييييائيا ً )

أشيييارت النتييائج بييانهم يحمليييون إتجيياه ات إيجابييية  متوسيييطة القييوة نحيييو  الييتعلم اإللكترونييي. ا ميييا فيمييا يتعلييق بالطلبييية فقييد

( فييييي اتجاهيييياتهم نحييييو الييييتعلم اإللكترونييييي αα 2023الييييتعلم اإللكترونييييي، ال بينمييييا  ال توجييييد فييييروق داليييية إحصييييائياً )

 تعزى لمتغير من كل  : الجنط، والصف، والمعدل العام . 

دراسييية هيييدفت إالتعيييرف إليييى إمكانييييية تطبييييق اإلدارة اإللكترونيييية فيييي المييييدارس  (0298عبييييي، )الز كميييا أجيييرت   

الحكوميييية التابعييية لمديريييية التربيييية والتعلييييم فيييي محافظييية إربيييد مييين وجهييية نظييير ميييديري الميييدارس، ولتحقييييق أهيييداف 

لغ عيييددها ( فقيييرة، تيييم توزيعهيييا عليييى عينييية الدراسييية والبيييا54الدراسييية قاميييت الباحثييية بتصيييميم اسيييتبانة تكونيييت مييين )

( مييييدير ومييييديرة ميييين مييييدراء المييييدارس الحكومييييية التابعيييية لمديرييييية التربييييية والتعليييييم فييييي محافظيييية إربييييد، كمييييا 85)

فييييي واقيييع تطبيييييق اإلدارة  (α=0.05) أظهيييرت النتيييائج وجييييود فيييروق ذات داللييية إحصييييائية عنيييد مسيييتوى الدالليييية

رسييية فيييي كيييل مييين مجيييال القيييدرات التكنولوجيييية اإللكترونيييية فيييي الميييدارس الحكوميييية فيييي إربيييد تعيييزى لمتغيييير نيييوع المد

عيييدم وجيييود فيييروق عليييى جمييييع ولميييدير المدرسييية فيييي اإلدارة اإللكترونيييية، وكانيييت الفيييروق لصيييالح الميييدارس الثانويييية، 

مجييياالت الدراسييية واألداة ككيييل تبعييياً لمتغيييير المؤهيييل العلميييي، عيييدم وجيييود فيييروق عليييى جمييييع مجييياالت الدراسييية واألداة 

لخبييييرة فييييي مجييييال اإلدارة، عييييدم وجييييود فييييروق ذات دالليييية إحصييييائية فييييي واقييييع تطبيييييق اإلدارة ككييييل تبعيييياً لمتغييييير ا

اإللكترونييييية فييييي المييييدارس الحكومييييية فييييي إربييييد تعييييزى لمتغييييير نييييوع المدرسيييية فييييي كييييل ميييين مجييييالي )التجهيييييزات 

  .اإللكترونية الحديثة وملحقاتها

دراسيية هييدفت الكشييف عيين فاعلييية (Arkorful, Abaidoo, Arkorful, & Nelly, 2014) أجييرى كييل ميين    

اسييييتخدام الييييتعلم اإللكترونييييي فييييي التييييدريط فييييي مؤسسييييات التعليييييم العييييالي. تسييييتعرض هييييال الدراسيييية األدب وتعطييييي 

خلفيييية علميييية للدراسييية مييين خيييالل مراجعييية بعيييا المسييياهمات التيييي قيييدمها العدييييد مييين البييياحثين والمؤسسيييات حيييول 

اإللكترونيييي ، وخاصييية اسيييتخدامه فيييي التيييدريط واليييتعلم فيييي مؤسسيييات التعلييييم العيييالي. تكشيييف النقييياب  مفهيييوم اليييتعلم
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عيين بعييا وجهييات النظييير التييي تبادلهييا النيياس والمؤسسيييات عالميًييا حييول اعتميياد ودميييج تقنيييات الييتعلم اإللكترونييي فيييي 

ليييتعلم اإللكترونيييي كميييا قدميييه التعلييييم مييين خيييالل االستقصييياءات والمالحظيييات األخيييرى. تبحييي  فيييي معنيييى أو تعرييييف ا

بييياحثون مختلفيييون واليييدور الييياي يلعبيييه اليييتعلم اإللكترونيييي فيييي مؤسسيييات التعلييييم العيييالي فيميييا يتعليييق بعملييييات التيييدريط 

 والتعلم ، ومزايا وعيوب اعتمادل وتنفيال. 

القصيييور المتصيييورة فيييي تيييدريط اللغييية اإلنجليزيييية لمعالجييية أوجيييه (Albasi, 2015) وفيييي دراسييية أجراهيييا          

 iPad الستقصييياء تصيييورات المدرسيييين والمتعلميييين السيييعوديين فيميييا يتعليييق بتطبيقيييات .(TEFL) كلغييية أجنبيييية

تيييم إجيييراء اسيييتبيانين عليييى اإلنترنيييت )للمعلميييين والمتعلميييين( عليييى  .TEFL التعليميييية وفاعليتهيييا فيييي تسيييهيل اختبيييار

( يمتييييد جميييييع المراحييييل ميييين المدرسيييية 902( والطييييالب )ن α 920غيييية اإلنجليزييييية )ن α عينيييية الدراسيييية لمعلمييييي الل

مسيييتخدم عليييى نطييياق واسيييع بيييين السيييعوديين ، إال iPad االبتدائيييية إليييى التعلييييم العيييالي فيييي المدينييية المنيييورة. يبيييدو أن 

مييييراض تعليمييييية ، أن نتييييائج الدراسيييية كشييييفت عيييين نييييدرة اسييييتخدام تطبيقاتييييه لهمييييراض التعليمييييية. عنييييد اسييييتخدامها أل

لالسييتماع والترجمييية. علييى مييا يبيييدو ، يمكيين أن يبعييزى هييياا  iPad يبييدو أن المسييتجيبين يشيييرون بشيييكل أساسييي إلييى

إلييييى البنييييية التحتييييية السيييييئة للمييييدارس باإلضييييافة إلييييى عييييدم وجييييود تطبيقييييات  iPad االسييييتخدام النييييادر لتطبيقييييات

 مخصصة في مناهجهم الدراسية.

اإللكترونيييي فيييي الجامعيييات الفلسيييطينية مييين وجهييية نظييير حيييول تعيييرف اليييتعلم  (0293)الميييزين، وفيييي دراسييية أجراهيييا 

(، طبقيييت عليييى عينييية الدراسييية والبيييالغ 84الطلبييية، اسيييتخدم الباحييي  المييينهج الوصيييفي التحليليييي، واسيييتبانة مكونييية مييين )

األمييية، وتوصيييلت الدراسييية إليييى العدييييد مييين النتيييائج منهيييا ( طاليييب فيييي الجامعييية اإلسيييالمية بغيييزة، وجامعييية 049عيييددها)

بييين متوسييطات تقيييديرات عينيية الدراسيية لمعوقيييات (a=0.05) وجييود فييروق ذات دالليية إحصيييائية عنييد مسييتوى الدالليية

التعليييييم اإللكترونييييي فييييي الجامعييييات الفلسييييطينية حسييييب متغييييير )التعليييييم التقليييييدي والمفتييييو ( لصييييالح التعليييييم المفتييييو ، 

 توجد فروق تعود لمتغيرات )الجنط والكلية والتخصص(.بينما ال 

عييييرف إلييييى أةيييير اسييييتخدام بيئيييية الييييتعلم االفتراضييييي علييييى مسييييتوى تهييييدفت الدراسيييية  (0292)التركييييي،  ىأجيييير      

السيييييعودية فيييييي التحصييييييل والتفكيييييير والمهيييييارات المعلوماتيييييية ليييييدى طلبييييية المرحلييييية الثانويييييية فيييييي المملكييييية العربيييييية 

( طالبييياً فيييي بيئييية تعليييم افتراضيييية فيييي ميييادة األحيييياء، واسيييتخدم 22الريييياض، وتيييم تطبييييق الدراسييية عليييى عينييية بلغيييت)

( طالبيياً تييم تدريسييها باسيييتخدام 52(ميينهج البحيي  التجريبييي ميين خييالل تقسيييم عينيية البحييي  إلييى مجموعيية تجريبييية تضييم

دريسيييها بالطريقييية التقليديييية، وتيييم اختبيييار الثبيييات مييين خيييالل ( تيييم ت52خيييرى ضيييابطة تضيييم)أبيئييية اليييتعلم االفتراضيييي، و

شييارت النتيييائج الرتفيياع مسيييتوى تحصييييل أكميييا (2040الثبيييات)حييي  بليييغ معييدل  Kuder Richardson R20معادليية

 الطلبة الاين تم تدريسهم من خالل بيئة التعلم االفتراضي، وارتفاع مستوى التفكير والتحصيل لديهم.

هيييييدفت الكشيييييف عيييييين أةييييير إخييييييتالف اسييييياليب المناقشيييييية  (0294)الغامييييييدي،  خييييييرى أجرتهييييياأوفيييييي دراسييييية        

نترنيييت عليييى تنميييية مهيييارات اليييتعلم التعييياوني ليييدى طالبيييات المرحلييية المتوسيييطة، اإللكترونيييية فيييي بيئييية اليييتعلم عبييير األ

جموعييييية تجريبيييييية مليييييى مجميييييوعتين، م وتكيييييون مجتميييييع الدراسييييية مييييين طالبيييييات الثالييييي  المتوسيييييط، تيييييم تقسييييييمهن

( طالبيييية 02( طالبيييية يسييييتخدمن المناقشيييية االلكترونييييية المتزامنيييية، ومجموعيييية تجريبييييية ةانييييية وعييييددهن)02وعييييددهن)



 

6 
 

يسييييتخدمن المناقشيييية مييييير المتزامنيييية، واعتمييييد البحيييي  علييييى بطاقيييية المالحظيييية للمهييييارات الييييتعلم التعاونييييية، واسييييتخدم 

لفيييروق بيييين المجموعتين،ومعادلييية )إيتيييا( لحسييياب حجيييم األةييير، وتوصيييل البحييي  لحسييياب داللييية ا Ttestالبحييي  اختبيييار

( بييييين متوسييييطات درجييييات طالبييييات المجموعيييية (αα 2023حصييييائية عنييييد مسييييتوى)إإلييييى وجييييود فييييروق ذات دالليييية 

التجريبييييية االولى)المتزامنيييية( والمجموعيييية الثانييييية)مير المتزامنيييية( فييييي التطبيييييق البعييييدي لبطاقيييية مالحظيييية مهييييارات 

 التعلم التعاوني اإللكتروني لصالح المجموعة التجريبة الثانية.

دراسييية هيييدفت التعيييرف إليييى أةييير نميييوذ  إلكترونيييي مقتييير  لمحتيييوى تعليميييي فيييي تنميييية  (0291)عيسيييى،  جيييرى أو    

التحصيييل واالتجيييال نحييية اليييتعلم القيييائم علييى األنترنيييت لفئييية التالمييييا الصيييم، ولهيياا الغيييرض قيييام ب عيييداد وتصيييميم قيييائمتي 

ني ب الصيييف الثيييياالنميييوذ  اإللكترونييييي المقتييير  للمحتيييوى الخييياص بطيييال مسيييتويات معياريييية تربويييية وفنيييية لتصيييميم

وحكميييت االسيييتبانة مييين قبيييل متخصصيييين، واسيييتخدم الباحييي  المييينهج الوصيييفي فيييي مرحلييية الدراسييية  ،الصيييماإلعيييدادي 

( مييين 58مييين) والتحلييييل واسيييتخدم المييينهج شيييبه التجريبيييي لتصيييميم وإنتيييا  النميييوذ  اإللكترونيييي وتكونيييت عينييية البحييي 

ي اإلعيييدادي المهني"الحلقييية الثانيييية مييين التعلييييم األساسيييي" التالمييييا فيييي مدرسييية األميييل للصيييم بالمنصيييورة بالصيييف الثيييان

دوات البحيييييي  فييييييي آداة المعالجيييييية أوتحييييييددت  ،واألخييييييرى تجريبييييييية ،قسييييييمت إلييييييى مجمييييييوعتين إحييييييداهما ضييييييابطة

داتيييييي قيييييياس اختبيييييار وأقيييييرر الكمبييييييوتر وتكنولوجييييييا المعلوميييييات" مالتجريبيييييية)نموذ  إلكترونيييييي مقتييييير  لمحتيييييوى 

وتوصيييل البحييي  ، عرفيييي للمحتيييوى، ومقيييياس االتجيييال نحيييو اليييتعلم القيييائم عليييى األنترنيييتتحصييييلي لقيييياس الجانيييب الم

نميييوذ  اإللكترونيييي المقتييير  ليييه أةييير فيييي تنميييية التحصييييل واالتجيييال نحيييو اليييتعلم القيييائم عليييى األنترنيييت ليييدى الن أأليييى 

 التالميا الصم.

دراسييييية هيييييدفت الكشيييييف عييييين المعوقيييييات الماديييييية  واإلداريييييية ليييييدى المعلميييييات فيييييي  (0202)الضيييييمور، وأجيييييرت   

ييييية محافظيييية الكيييير  ميييين وجهييييت اسييييتخدامهن للييييتعلم اإللكترونييييي فييييي مرحليييية التعليييييم األساسييييية والثانوييييية فييييي مدير

، وتمثلييييت آداة الدراسيييية فييييي اسييييتبانة تييييم لتحقيييييق أهييييداف الدراسييييةسييييتخدمت الباحثيييية الميييينهج الوصييييفي وا نظييييرهن،

( مييين مجتميييع الدراسييية، وباسيييتخدام البرنيييامج 03( معلمييية، يميييثلن ميييا نسيييبته) 932زيعهيييا عليييى عينييية مكونييية مييين)تو

 501) ميين(3) كليييأظهييرت نتييائج الدراسيية ان الدرجيية الكلييية للمعوقييات قييد حصييل علييى متوسييط  Spss حصييائياإل

ويليييييه محييييور (  8090دارييييية علييييى متوسييييط حسييييابي)وعلييييى مسييييتوى المحييييورين فقييييد حصييييل محييييور المعوقييييات اإل)

نييييه ال توجييييد فييييروق ذات دالليييية اظهييييرت النتييييائج بأ( وجميعهييييا بدرجيييية )مرتفعيييية( و5001المعوقييييات المادييييية بمتوسييييط)

ساسيييية ، وهنيييا  فيييروق بيييين الميييدارس األساسيييية والمدرسييية الثانويييية فيييي المعوقيييات المادييييةإحصيييائية بيييين المدرسييية األ

 ساسية.المستوى الكلي لآلداة ولصالح المدارس األدارية وعلى والمدارس الثانوية في المعوقات اإل

 التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية

اسيييتخدام  ن معظيييم الدراسيييات ركيييزت عليييىايجيييد بييي ،إن المتتبيييع لقيييراءة الدراسيييات السيييابقة بخصيييوص اليييتعلم عييين بعيييد  

لغامييييدي، التركييييي، المييييزين والملكيييياوي اتطبيقييييات إلكترونييييية تعييييزز نظييييام الييييتعلم عيييين بعييييد مثييييل دراسيييية عيسييييى، 

وآخييرون، أو بييرامج مقدميية للمعلمييين واإلدارة ميين أجييل الييتمكن ميين الييتعلم عيين بعييد فييي عملييية التييدريط مثييل دراسيية، 

وآخيييرون، والزعبيييي، بينميييا ركيييزت هيييال الدراسييية وهيييي األوليييى مييين نوعهيييا  Arcorfullالضيييمور ، الباسيييي، دراسييية 
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تيييييه وآلييييييات التغليييييب عليييييى المشيييييكالت التيييييي تواجيييييه تطبيقيييييه خيييييالل جائجييييية عليييييى اليييييتعلم عييييين بعيييييد واقعيييييه وتحديا

 " في األردن.91كورونا"كوفيد

 مشكلة الدراسة

مييين  ،االهتميييام بيييالتعلم عييين بعيييد هيييي  ،وزارة التربيييية والتعلييييم فيييي األردنركيييز عليهيييا تمييين أبيييرز األهيييداف التيييي    

ضيييل فأوقواعيييد بيانييات معييدة لهييياا النييوع ميين اليييتعلم بحييي  تعطييي  ،وربطهييا باألنترنييت ،خييالل تييوفر أجهييزة الحاسيييوب

ن اليييتعلم عييي تطبييييق ناحظيييت الباحثييية ومييين خيييالل خبرتهيييا التربويييية والتعليمييية بيييولقيييد ال ، إلييييهالنتيييائج فيييي حيييال اللجيييوء 

وهيييال  ،ميييا زال يشيييكل صيييعوبةً  ليييدى العدييييد مييين الطلبييية"91كوفييييد"جائحييية فييييروس كورونيييا  خيييالل المنيييازل بعيييد فيييي

جهييييزة الصييييعوبات تعييييود ألمييييور تقنييييية أو فنييييية تتعلييييق بييييالتعلم عيييين بعييييد، أو بالجوانييييب األخييييرى مثييييل عييييدم تييييوفر األ

 وقلييية الخبيييرة التدريسيييية لهيييم، عن متابعييية أبنيييائهم،اإللكترونيييية الكافيييية عنيييد معظيييم الطلبييية ، وانشيييغال أوليييياء األميييور

وكيييال  صييييعوبات اليييتعلم عنييييد ذوي  ،ائقييياً أمييييام تعلمهيييموأيضييياً الظيييروف االجتماعييييية ليييبعا الطلبييية والتييييي تشيييكل ع

لتجييييياوز التحيييييديات وتخطيييييي الحاجييييية ماسييييية  انفليييييال  تيييييرى الباحثييييية بييييي  الحاجيييييات الخاصييييية، والفروقيييييات الفرديييييية،

علييى واقيييع  تعرفالبيييليييال  تحييددت مشيييكلة الدراسيية  ،فيييي تطبيييق هييياا النييوع مييين الييتعلم الصييعوبات التييي تواجيييه الطلبيية

ميين وجهيية نظيير أولييياء األمييور فييي محافظيية إربييد "91جائحيية فيييروس كورونا"كوفيييد  خيياللالييتعلم عيين بعييد وتحدياتييه 

  في األردن.

 : وأسئلتها هدف الدراسة

جائحييييية فيييييييروس   خييييياللهيييييا عليييييى واقييييييع اليييييتعلم عييييين بعيييييد وتحدياتييييييه تعرفب الدراسييييية الحاليييييييةداف كمييييين أهيييييت   

 الي الدراسييية وهميييامجييي مييين خيييالل،  أوليييياء األميييور فيييي محافظييية إربيييد فيييي األردن مييين وجهييية نظييير"91كورونا"كوفييييد

مييين وجهيية نظيير أولييياء األمييور فيييي "91كوفيييد"جائحيية فيييروس كورونييا  خييالل وتحدياتيييه الييتعلم عيين بعييد معرفيية واقييع

التحيييديات التيييي تواجيييه هييياا النيييوع مييين اليييتعلم مييين وجهييية  آلييييات مواجهييية والمجيييال الثييياني، محافظييية إربيييد فيييي األردن

 نظر أولياء األمور. 

 من خالل اإلجابة على سؤال الدراسة التالية: 

مييين وجهييية نظييير أوليييياء األميييور فيييي  "91فييييروس كورونيييا "كوفييييدجائحييية  خييياللمييا واقيييع اليييتعلم عييين بعيييد وتحدياتيييه    

 ويتفرع من هاا السؤال األسئلة التالية: ،محافظة إربد في األردن؟ 

ميييين وجهيييية نظيييير أولييييياء "91فيييييروس كورونييييا "كوفيييييدجائحيييية  خيييياللواقييييع الييييتعلم عيييين بعييييد وتحدياتييييه  مييييا -9

 األمور في محافظة إربد في األردن؟

واقيييع اليييتعلم عييين بعيييد وتحدياتيييه  ( فييييa≤2023ل توجيييد فيييروق ذات دالييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى الداللييية )هييي  -0

   من وجهة نظر أولياء األمور في محافظة إربد في األردن؟ " 91كوفيد فيروس كورونا" جائحة خالل

 انتشييار خيياللمييا آليييات مواجهيية صييعوبات الييتعلم عيين بعييد ميين وجهيية نظيير أولييياء األمييور فييي محافظيية إربييد  -5

 ؟ 91"كوفيد  فيروس كورونا"
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 أهمية الدراسة:    

 خييياللتعرف عليييى واقيييع اليييتعلم عييين بعيييد وتحدياتيييه حيييد ذاتيييه، فيييالتنيييدر  أهميييية الدراسييية مييين أهميييية الموضيييوع فيييي    

لهييياا النيييوع معنيييال معرفييية الواقيييع الفعليييي  ،مييين وجهييية نظييير أوليييياء األميييور91"كوفييييد فييييروس كورونا"جائحييية انتشيييار 

اآللييييات  للبحيي  عييين يقيييودواليياي  ،معرفييية التحييديات الرئيسييية وراء صييوبة تطبييييق اليييتعلم عيين بعيييدوبالتييالي  ،ميين اليييتعلم

وتعتبييير هيييال الدراسييية مييين الدراسيييات القليلييية جيييداً التيييي بحثيييت موضيييوع اليييتعلم  ،الموجيييودة لمعالجييية التحيييديات الناجعييية

معرفيية وتنبييع أهمييية الدراسيية كييال  ميين أهمييية بنيياء إطييار نظييري يسيياهم فييي   عيين بعييد فييي ظييل أزميية انتشييار كورونييا

اير هيييال الدراسييية أحيييد االتجاهيييات العالميييية التربويييية وتبسييي ،بيييرز تحدياتيييه فيييي األوقيييات الراهنيييةأواقيييع اليييتعلم عييين بعيييد و

 .المعاصرة في مختلف دول العالم

 مصطلحات الدراسة:  

هيو نيوع مين أنيواع التعلييم االفتراضيي بحيي  توظيف تكنولوجييا االتصياالت فيي توصييل  التعلم عنن بعند إالنطالحا :

 (0293)عامر،  المعلومات والتعاي  معها إلكترونياً)

     لوصيول لمصيادر التعلييم عين طرييق اإلنترنيت مين أي مكيان وفيي أي نه ااب  (Holmes, Gardener, 2010) وعرفه     

 زمان.

 فيي محافظية إربيدفيي تطبيقييه يات التيي تواجيه أوليياء األميور حيدوأبيرز الت ،التعلم عين بعيدمعرفة واقع  هي: إجرائيا          

   "91فيروس كورونا" كوفيدجائحة  خالل

 " االطالحا :91فيروس كورونا "كوفيد     

العلماء على المرض كان  91، لكن قبل إطالق اسم كوفيد 0291كورونا ألول مرة وكان ذل  في  ظهر مصطلح فيروس   

جديدة من المستجد هو ساللة  وهي تسمية تعني حرفياً الفيروس التاجي كورونانا باسم فيروس كورونا الجديد، يلقبون كورو

فيروس كورونا تم التعرف عليه ألول مرة في مجموعة من حاالت االلتهاب الرئوي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي 

)ويكيبيديا،  سعال وينتقل بالعدوى من شخص آلخرالصينية. ويصيب هاا الفيروس الجهاز التنفسي، ويسبب الصداع وال

0202) 

من من التعلم واقع التعلم عن بعد والتحديات التي تواجه هاا النوع بانها 91كوفيد  فيروس كورونا فريعو إجرائيا :    

 .وجهة نظر أولياء األمور  في محافظة إربد في األردن بسبب انتشاء هاا الوباء العالمي

 منهجية البحث: 

م بدراسيية هييته يأنييوالسيييما  ،لتحقيييق أهييداف الدراسيية فضييلالتطييويري باعتبييارل األ مسييحياسييتخدمت الدراسيية الميينهج ال   

بواقيع اليتعلم عين بعيد، وتحلييل النتيائج وتفسييرها مين خيالل ارتباطهيا  ،وتحليلهيا ،اتنياالظاهرة كما هي مين خيالل جميع البي

 .91"كوفيدفيروس كورونا" جائحة  خاللبد وأبرز التحديات التي تواجه أولياء األمور  في تطبيقيه في محافظة إر

https://www.ra2ej.com/science-and-technology/?utm_source=msn.com&utm_medium=referral&utm_campaign=msn_feed
https://www.ra2ej.com/science-and-technology/?utm_source=msn.com&utm_medium=referral&utm_campaign=msn_feed
https://www.ra2ej.com/science-and-technology/?utm_source=msn.com&utm_medium=referral&utm_campaign=msn_feed
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 حدود الدراسة:

 م0202 الثاني الفصل الدراسي خالل في محافظة إربد مورأولياء األ عينة من اقتصرت الدراسة على

واقيع اليتعلم عين بعيد، وأبيرز تحدياتيه مين وجهية نظير أوليياء األميور فيي  اعتماد الدراسة على أدوات أعيدتها الباحثية لقيياس

 . ”كورونا”91جائحة كوفيد خاللمحافظة إربد 

 تتحدد نتائج الدراسة بدرجة صدق آداة الدراسة وةباتها . -

 مجتمع الدراسة:

 .  م0202الدراسي  للعاممجموعة من أولياء األمور في محافظة إربد تكون مجتمع من    

 عينة الدراسة:

( من أولياء 953تم اختيار عينة الدراسة بطريقة بسيطة حسب الجداول األحصائية، حي  وزعت أداة الدراسة على )     

( استبانة، 2األمور في المدارس الحكومية والخاصة في محافظة إربد وبعد جمع اإلستبانات بلغ عدد المسترجع منها )

 .( يبين توزيع العدد النهائي ألفراد عينة الدراسة في ضوء متغير الجنط9والجدول )

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات متغيراتها9جدول )

 الكلي النسبة التكرار ولي األمر صفة

 37.8% 51 ذكر
953 

 62.2% 84 أنثى

 

 ( ما يلي:9يتبين من جدول رقم )        

 (.2000بنسبة مئوية )  (48)(، بينما بلغ عدد اإلنا    5004( بنسبة مئوية )39بلغ عدد الاكور في العينة ) 

 أداة الدراسة:

تم تطوير آداة لتحقيق هدف الدراسة وهو تعرف واقع التعلم عن بعد والتحديات التي تواجهه من وجهة نظر أولياء     

، على شكل استبانة، وتم تطوير االستبانة من خالل "91جائحة فيروس كورونا"كوفيداألمور في محافظة إربد خالل 

( فقرة موزعة على مجالين: واقع التعلم عن بعد 02من ) االطالع على األدب النظري المتعلق بالموضوع، وتكونت

   ( فقرات .  5( فقرات. وآليات مواجهة الصعوبات التي تواجه التعلم عن بعد، وتكونت من ) 90وتحدياته، وتكونت من ) 
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 الدق آداة الدراسة:

تم التحقق من صدق آداة الدراسة وةباتها من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين، للتاكد من سالمة    

 ( فقرة ومجالين.02من آراء المحكمين، وأصبحت بالشكل النهائي)  42اآلداة، وتم األخا ب

 ثبات آداة الدراسة:

ها وقدرتها على التنبؤ أي مدى التوافق أو االتساق في نتائج االستبيان يقصد بثبات أداة الدراسة استقرار النتائج واعتماديت   

(، إذ Cronbach Alphaإذ طبق أكثر من مرة في ظروف مماةلة، وقد تم استخدام اختبار االتساق الداخلي كرونباخ ألفا )

فسير )ألفا( بانها معامل الثبات يقيط مدى التناسق في إجابات المبحوةين عن كل األسئلة الموجودة في المقياس، كما يمكن ت

( وتكون قيمته مقبولة عند 9-2الداخلي بين اإلجابات، ويدل على ارتفاع قيمته على درجة ارتفاع الثبات ويتراو  ما بين )

 ( وما فوق وبحسب الجدول التالي يبين ذل . 02( وما فوق، وفي دراسات أخرى تكون مقبولة عند ) 22)

( من أولياء 953لدراسة قامت الباحثة بتطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من )للتحقق من ةبات أداة ا  

األمور الملتحقين أبنائهم في المدارس الحكومية والخاصة من خار  عينة الدراسة األصلية، ةم قامت الباحثة بتطبيق معادلة 

( وتعتبر هال القيمة جيدة ألمراض 829.رونباخ الفا )كرونباخ الفا على جميع فقرات مجاالت الدراسة، وقد بلغت قيمة ك

 ( يوضح معامالت الثبات لمتغيرات الدراسة.0الدراسة الحالية والجدول )

 .(: معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بالمعيارات الدراسة واألداة ككل و معامل االرتباط المحور باألداة ككل0جدول )

 عدد الفقرات المجال الرقم
باخ معامل كرون

 ألفا

معامل االرتباط المجال 

 باألداة ككل

 17  هالتعلم عن بعد واقع وتحديات 

.836 

 

.816** 

 

 آليات مواجهة صعوبات التعلم عن بعد

 

3 

.821 

 

.791** 

 

 02 الكلي  

.829 

 

- 
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بلغت )التعلم عن بعد واقع وتحديات( ( أن معامالت الثبات باستخدام كرونباخ الفا للمجال األول0تشير بيانات جدول )

(، وهي قيم 829.(، واألداة ككل بلغت )821.(، وللمجال الثاني )آليات مواجهة صعوبات التعلم عن بعد( بلغت )836.)

مرتفعة ودالة إحصائيا ومناسبة ألمراض الدراسة.كما بلغ معامل االرتباط للمجال األول)التعلم عن بعد واقع وتحديات(   

 (.**791.(، وللمجال الثاني )آليات مواجهة صعوبات التعلم عن بعد( بلغت)**816.بلغت )

 .مع الدرجة الكلية للمجال الاي تنتمي إليه ه( معامالت االرتباط لفقرات مجال التعلم عن بعد واقع وتحديات5جدول )

 

(  أن معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال المنتمية إليه كانت موجبة ودالة  5تشير بيانات جدول )

 (  **668.- **828.إحصائيا ، حي  تراوحت معامالت االرتباط للمجال األول بين) 

 .تنتمي إليه (  معامالت االرتباط لفقرات مجال آليات مواجهة صعوبات التعلم مع الدرجة الكلية للمجال الاي8جدول )

 (rمعامل االرتباط ) رقم الفقرة

1 .896** 

2 .719** 

5 .749** 

 

(  أن معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال المنتمية إليه كانت موجبة ودالة  8تشير بيانات جدول )

 (  **749.- **896.إحصائيا ، حي  تراوحت معامالت االرتباط للمجال الثاني بين) 

 

رقم 

 الفقرة

معامل االرتباط 

(r) 

معامل االرتباط  رقم الفقرة

(r) 

 (rاالرتباط ) معامل رقم الفقرة

9 .710** 0 .757** 95 .800** 

0 .779** 4 .693** 98 .801** 

5 .828** 1 .809** 93 .778** 

8 .879** 92 .712** 92 .685** 

3 .962** 99 .721** 90 .731** 

2 .806** 90 .668** -  
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 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 فيما يلي عرض لنتائج الدراسة ومناقشتها:  

من وجهة نظر أولياء األمور  "91فيروس كورونا"كوفيدالسؤال األول: ما واقع التعلم عن بعد وتحدياته خالل جائحة -

 في محافظة إربد في األردن؟

بية، واالنحرافات المعيارية، وتم اعتماد المقياس اآلتي، ولإلجابة عن السؤال األول، تم استخرا  المتوسطات الحسا  

 ( منخفا، تبين نتائج ذل ، وعلى النحو التالي.9022 – 9( متوسط ، )0055 – 9020( مرتفع، )5 – 0058لتقدير: )

( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، الستجابات أفراد الدراسة على فقرات المجال األول" ما واقع 3جدول )

 ".91كورونا"كوفيد فيروسالتعلم عن بعد وتحدياته من وجهة نظر أولياء األمور خالل انتشار جائحة 

الرقم في 

 االستبانة
 فقرات المجال األول

المتوسط 

 الحسابي

حراف اإلن

 المعياري
 المستوى

6 

يصعب تشغيل التطبيقات التعليمية الخاصة بالتعلم عن بعد على 

 0.762 2 األجهزة اإللكترونية المتعددة في المنزل.

 متوسطة

11 

يستهتر الطلبه بفكرة التعلم عن بعد، وهي بمثابة إجازة مفتوحة خالل 

 0.758 2 جائحة "كورونا" في األردن.

 متوسطة

10 

تعيق الظروف االجتماعية السلبية مثل)الخالفات العائلية ، الطالق، 

وميرها من متابعة الطلبة تعلمهم عن بعد خالل جائحة"كورونا" في 

 0.749 2 األردن. 

 متوسطة

14 

يقتنع األهل بان التعلم عن بعد هو عبئاً إضافياً على األسرة خالل 

 0.748 2 جائحة "كورونا" في األردن.

 متوسطة

5 

تنعدم األجواء المنزلية المناسبة للطلبة للتعلم عن بعد خالل جائحة 

 0.743 2 كورونا في األردن.

 متوسطة

 متوسطة 0.742 2 يصعب على األهل متابعة أبنائهم الطلبة لنقص خبرتهم في التدريط. 12

8 

يتعاون المعلمين مع طلبتهم بشكل كاٍف إلنجا  التعلم عن بعد خالل 

 0.722 2 ا" في األردن.جائحة "كورون

 متوسطة

4 

يبطىء التعلم عن بعد العملية التعلمية نظراً للضغط على شبكة 

 0.711 2 األنترنت.

 متوسطة

15 

يشكل التعلم عن بعد عبئاً واضحاً على األهل العاملين بقطاع التربية 

 0.682 2 والتعليم من متابعة أبائهم في األردن أةناء جائجة كورونا.

 متوسطة
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3 

يوفر استخدام التعلم عن بعد الوقت والجهد على الطلبة في تلقي 

 0.674 1 دروسهم عبر المنصات التعليمية خالل جائحة"كورونا".
 منخفضة

17 

يقتصر التعلم عن بعد في معظم المدارس الحكومية والخاصة على 

 0.654 1 فقط.  Pdfتحميل المواد التعليمية على شكل ملفات 
 منخفضة

16 

يتوفر مبدأ الصفوف االفتراضية بلقاء المعلمين مع الطلبة لتوضيح 

 0.596 1 المواد التعليمية في األردن خالل جائجة "كورونا". 
 منخفضة

7 

ومنصة"درس " والتلفزيون  NoorSpaceتكفي قناة نورسبيط

 0.586 1 األردني لتعلم الطلبة دروسهم عن بعد خالل جائحة"كورونا".
 منخفضة

13 

تراعي التطبيقات التعليمية على القنوات التعليمية لغرض التعلم عن 

 0.582 1 بعد في األردن الفروقات الفردية بين الطلبة .
 منخفضة

1 

يشعر الطلبة بالراحة بسبب تعودهم على استخدام طرق التعلم عن 

 0.581 1 بعد قبيل جائحة "كورونا،في األردن.
 منخفضة

 منخفضة 0.571 1 الطلبة في إنجاز واجباتهم المدرسية المتنوعة.يسهل التعلم عن بعد  2

9 

تكفي األجهزة اإللكترونيه في المنزل لجميع الطلبة في األسرة 

 0.568 1 الواحدة لتلقي الدروس بطرق التعلم عن بعد.
 منخفضة

 متوسطة 0.250 1.82 الكلي

 

-0( أن المتوسطات الحسابية لتقديريات أفراد العينة حول فقرات المجال األول تراوحت ما بين )3يظهر من جدول رقم )   

( والتي تنص "يصعب تشغيل التطبيقات التعليمية الخاصة بالتعلم عن بعد على 2(، جاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم )9

(  في المرتبة األولى بدرجة 20020( وبانحراف معياري )0متوسط حسابي )األجهزة اإللكترونية المتعددة في المنزل." ب

بينما يصعب  "الكمبيوتر الشخصي"وهاا يدل على أن التطبيقات التعليمية أحياناً ال تفتح إال من خالل الالبتوب  ،متوسطة

( والتي تنص "يستهتر 99م )، بينما جاءت الفقرة رق من جهاز المحمول، في كثير في أملب األوقات فتحها أو تنزيلها

( بانحراف 0الطلبه بفكرة التعلم عن بعد، وهي بمثابة إجازة مفتوحة خالل جائحة "كورونا" في األردن." بمتوسط حسابي )

وهاا يدل على أن فكرة التعلم عن بعد ما زالت مير شائعة عند مالبية  (  بالمرتبة الثانية بدرجة متوسطة،20034معياري )

التعلم التقليدي هو الشائع وهاا يعود إلى ان مالبية المدارس الحكومية والخاصة ال تطبق التعلم عن بعد في  الطلبة، وإن

( والتي تنص " تعيق الظروف االجتماعية السلبية مثل)الخالفات العائلية ، الطالق، 92ةم جاءت الفقرة رقم ) العادة، 

( وبانحراف معياري 0ة"كورونا" في األردن" بمتوسط حسابي )وميرها من متابعة الطلبة تعلمهم عن بعد خالل جائح

وهاا يعطي نتيجة أكيدة بان االستقرار األسري يحفز التعليم عن بعد وخاصة ( بالمرتبة الثالثة بدرجة متوسطة، 20081)

األهل بان التعلم عن ( التي تنص " يقتنع 98ةم جاءت الفقرة رقم ) هل وتقديمهم المساعدة ألبائهم أةناء التعلم،راف األشب 

( 20084( وبانحراف معياري )0بعد هو عبئاً إضافياً على األسرة خالل جائحة "كورونا" في األردن" بمتوسط حسابي )

ولهاا داللةً مؤكدة بان التعلم عن بعد هو جهد إضافي على أولياء األمور حي  يترتب  بالمرتبة الرابعة بدرجة متوسطة،
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لتعلم تخصيص وقت وجهٍد إضافيين لمساعدة أبنائهم واإلشراف عليهم باإلضافة إلى مزوالة عليهم في هاا النوع من ا

( والتي تنص " تنعدم األجواء المنزلية المناسبة للطلبة للتعلم عن بعد خالل 3ةم جاءت الفقرة رقم )أعمالهم الرئيسية أيضاً، 

وهاا  ( بالمرتبة الخامسة بدرجة متوسطة،20085)( وبانحراف معياري 0جائحة كورونا في األردن" بمتوسط حسابي )

يدل على أن أجواء المدرسة وااللتحاق بها هي السائدة في النظام التعليمي في األردن، وحي  ينشغل الطلبة أةناء اليوم 

( والتي 90قم )بينما جاءت الفقرة ر بامور أخرى تستنفا وقتاً كبيراً كمشاهدة برامج األنترنت واالنهما  باألجواء العائلية،

( وبانحراف معياري 0تنص " يصعب على األهل متابعة أبنائهم الطلبة لنقص خبرتهم في التدريط" بمتوسط حسابي )

وهاا له داللةً بان المستوى التعليمي ألولياء األمور له أةر في مقدرتهم في  ( بالمرتبة السادسة بدرجة متوسطة،20080)

( والتي تنص " يتعاون المعلمين 4ةم جاءت الفقرة رقم ) التعامل مع هاا النمط من التعلم،متابعة شؤون أبنائهم التعليمية و

( وبانحراف معياري 0مع طلبتهم بشكل كاٍف إلنجا  التعلم عن بعد خالل جائحة "كورونا" في األردن" بمتوسط حسابي )

يمية موجودة على شكل مواد جاهزة هاا يدل على أن المواد التعل( بالمرتبة السابعة وبدرجة متوسطة، و20000)

( 8جاءت الفقرة رقم )و أيضاً، يستعرضها الطالب ويفهمها دون مساعدة معلميهم إال في حاالت قليلة وفي بعا المدارس

( وبانحراف 0والتي تنص " يبطىء التعلم عن بعد العملية التعلمية نظراً للضغط على شبكة األنترنت" بمتوسط حسابي )

وهاا يؤكد لنا الضفط على شبكات االنترنت وخاصة في ساعات  ( بالمرتبة الثامنة بدرجة متوسطة،20099معياري )

الاروة يشكل معضلةً عند معظم الطلبة  فال يتمكنون من تنزيل البرامج والمواد التعليمية المخصصة لتعلمهم، وهاا يعود 

خالل  من خالل شركات االتصاالت في محافظة إربدلضعف التغطية لشبكات األنترنت لبعا المناطق السكنية المتوفرة 

( بالمرتبة التاسعة بدرجة متوسطة، ةم جاءت الفقرة رقم 20240( بانحراف معياري )0جائجة كورونا" بمتوسط حسابي )

( والتي تنص "يوفر استخدام التعلم عن بعد الوقت والجهد على الطلبة في تلقي دروسهم عبر المنصات التعليمية خالل 5)

ن أوهاا يدل على  ( بالمرتبة العاشرة بدرجة منخفضة،20208( بانحراف معياري )9جائحة"كورونا" بمتوسط حسابي )

التعلم عن بعد ياخا وقتاً ويستهل  جهداً كبيراً من الطلبة وأولياء أمورهم من أجل تخزين المادة التعليمية وفهمهما واسيعابها 

( 90ةم جاءت الفقرة رقم ) واحدة باعتبار أن المدرسة انتقلت في األساس إلى البيت،مع تعدد أفراد المتعلمين في األسرة ال

والتي تنص " يقتصر التعلم عن بعد في معظم المدارس الحكومية والخاصة على تحميل المواد التعليمية على شكل ملفات 

Pdf ( بالمرتبة الحادية عشر بدر20238( بانحراف معياري )9فقط" بمتوسط حسابي )،وهاا ما أكدل معظم  جة منخفضة

ولياء األمور بان المواد الجاهزة والمخزنة على شكل ملفات تعاني من الجمود وتقلل من دافعية الطلبة للتعلم وخاصةً أ

( والتي تنص " يتوفر مبدأ الصفوف االفتراضية بلقاء 92ةم جاءت الفقرة رقم ) ،المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء

( بانحراف معياري 9ع الطلبة لتوضيح المواد التعليمية في األردن خالل جائجة "كورونا" بمتوسط حسابي )المعلمين م

( بان المواد ما زالت في كثير من األحيان على 90وهاا يدعم الفقرة) ( بالمرتبة الثانية عشر بدرجة منخفضة،20238)

وهات جاهزة من المعلمين، وإن الصفوف االفتراضية مير شكل ملفات محملة على األنترنت او مواد مسجلة على شكل فيدي

( 0ةم جاءت الفقرة رقم )شائعة في هاا النمط من التعليم إال في بعا المدارس التي لديها تجارب في تطبيق هاا النمط، 

خالل ومنصة"درس " والتلفزيون األردني لتعلم الطلبة دروسهم عن بعد  NoorSpaceوالتي تنص " تكفي قناة نورسبيط

مما يؤكد على  ( بالمرتبة الثالة عشر بدرجة منخفضة،20342( بانحراف معياري )9جائحة"كورونا"." بمتوسط حسابي )

ةم ن هال المنصات والمواقع ما زالت مير كافية للطلبة في كل الصفوف وفي كافة المراحل لممارسة هاا النوع من التعلم، أ

ي التطبيقات التعليمية على القنوات التعليمية لغرض التعلم عن بعد في األردن ( والتي تنص " تراع95جاءت الفقرة رقم )
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 ( بالمرتبة الرابعة عشر بدرجة منخفضة،20340( بانحراف معياري )9الفروقات الفردية بين الطلبة " بمتوسط حسابي )

فروقات في درجة استيعابهم ن المواد ال زالت تعرض بشكل جاف وللجميع الطلبة دون النظر إلى الامما يدل ويؤكد ب

( والتي تنص " يشعر الطلبة بالراحة بسبب 9ةم جاءت الفقرة رقم ) للمفاهيم التعليمية وخاصة في مرحلة تقييم الطلبة،

( بانحراف معياري 9تعودهم على استخدام طرق التعلم عن بعد قبيل جائحة "كورونا،في األردن. " بمتوسط حسابي )

نمط التعلم عن بعد في وتعطينا هال الفقرة مؤشراً قوياً على مياب  سة عشر بدرجة منخفضة،( بالمرتبة الخام20349)

ةم جاءت الفقرة معظم المدارس الحكومية والخاصة في محافظة إربد مما يشكل صعوبةً في تطبيقه أةناء جائحة كورونا، 

( بانحراف 9درسية المتنوعة." بمتوسط حسابي )( والتي تنص " يسهل التعلم عن بعد الطلبة في إنجاز واجباتهم الم0رقم )

وهاا يدل على أن هنا  صعوبة في إنجاز الواجبات المدرسية  ( بالمرتبة السادسة عشر بدرجة منخفضة،20309معياري )

ن توفرت مساعدة أولياء إفي مياب الصفوف الشائعة ودور المعلمين ألن فهمهما ياخا وقتاً طويالً من الطلبة وحتى و

بالمرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم و أمورهم، وأيضاً لكثرة المواد التعليمية مع وجود اكثر من طالب في األسرة الواحدة،

( والتي تنص " تكفي األجهزة اإللكترونيه في المنزل لجميع الطلبة في األسرة الواحدة لتلقي الدروس بطرق التعلم عن 1)

( بدرجة منخفضة ، بينما بلغ المتوسط الحسابي للمجال األول ككل 20324ياري )( بانحراف مع9بعد. " بمتوسط حسابي )

ر على شراء ، وهاا مرتبط بوضع األسرة المادي مير القاد( وبدرجة متوسطة20032( وبانحراف معياري )9040)

 ستبانة.لجميع أبائهم الطلبة وهاا ما أكدل أولياء األمور من خالل إجابتهم على االاألجهزة اإللكترونية 

( في واقع التعلم عن بعد وتحدياته من a≤.0.0السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة )

  ؟" 91"91كورونا"كوفيدوجهة نظر أولياء األمور في محافظة إربد في األردن خالل جائحة 

نة الدراسة على األداة  حسب متغير صفة ولي األمر، ، لتحديد الفروق في استجابات أفراد عيt-testتم استخدام اختبار 

 ( ذل . 2ويبين جدول )

 للفروق في متوسطات إجابات أفراد الدراسة تبًعا لمتغير صفة ولي األمر t – test( نتائج تحليل اختبار 2جدول )

 البعد

 المتغير

 الفئة

 العدد

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجات

 الحرية

 Tقيمة 

 المحسوبة
Sig 

التعلم عن بعد واقع 

 وتحديات.

صفة ولي 

 األمر

 0.461 0.739- 955 0.26 1.78 51 ذكر

 0.25 1.82 84 أنثى

 تحدياتآليات مواجهة 

 بعد. التعلم عن

صفة ولي 

 األمر

 0.992 0.011 955 0.54 1.81 51 ذكر

 0.48 1.81 84 أنثى

 األداة ككل
صفة ولي 

 األمر

 0.632- 133 0.26 1.79 51 ذكر

 

0.529 

 
 0.24 1.82 84 أنثى
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 (α=.05*دالة إحصائي ًا عند مستوى الداللة )        

  α2023=( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير صفة ولي األمر عند مستوى الداللة 2يتضح من جدول )

 للمجاالت واألداة ككل.

جائحة السؤال الثالث: ما آليات مواجهة العوبات التعلم عن بعد من وجهة نظر أولياء األمور في محافظة إربد خالل 

 . "91كوفيد " فيروس كورونا

( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، الستجابات أفراد الدراسة على فقرات المجال الثاني آليات 0جدول ) 

من وجهة نظر أولياء األمور في محافظة " 91كوفيد" كورونالمواجهة صعوبات التعلم عن بعد وتحدياته خالل جائحة 

 إربد.

الرقم في 

 االستبانة
 فقرات المجال الثاني

متوسط ال

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 المستوى

3 
ينمي التعلم عن بعد تحسين قدرات الطلبة على التفكير النقدي في 

 كل األوقات
 متوسطة 0.715 2

1 
يمثل مبدأ التعلم عن بعد نقل دور المعلم من المدرسة ألولياء 

 األمور في البيت خالل جائحة "كورونا" في األردن
 متوسطة 0.683 2

2 
يشجع التعلم عن بعد الطلبة في األردن على التعلم الااتي وبالتالي 

 ديمومة التعليم بكل الظروف االستثنائية.
 منخفضة 0.653 1

 متوسطة 0.50 1.67 الدرجة الكلية للمجال الثاني

 متوسطة 0.25 1.80 الدرجة الكلية لالستبانة ككل

-0لتقديرات أفراد العينة حول فقرات المجال الثاني  تراوحت ما بين )( أن المتوسطات الحسابية 7يظهر من جدول رقم )

( والتي تنص " ينمي التعلم عن بعد تحسين قدرات الطلبة على التفكير النقدي في 5(، جاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم )9

وهاا يدل على أن  طة،( بالمرتبة األولى وبدرجة متوس20093( وبانحراف معياري )0كل األوقات" بمتوسط حسابي )

الطلبة في محافظة إربد ما زالوا بحاجة لتدريب أنفسهم على مهارات التفكير النقدي والمالحظة وحل المشكالت وهي النمط 

( والتي تنص "يمثل مبدأ التعلم عن بعد نقل 9يليها الفقرة رقم )التفكيري الاي يرتبط في األساس مع هاا النمط من التعلم، 

( وبانحراف معياري 0ن المدرسة ألولياء األمور في البيت خالل جائحة "كورونا" في األردن"بمتوسط )دور المعلم م

وهاا ما أكدل مجموعة كبيرة من أولياء األمور حي  أصبح المعلمين هم أولياء  ( بالمرتبة الثانية بدرجة متوسطة،20245)

ليها اةناء فهم المواد التعليمية وبالتالي زيادة الضغط على أولياء األمور يلجا إليهم أبنائهم في حل المشكالت التي يتعرضون إ

( التي تنص "يشجع التعلم عن بعد الطلبة في األردن على 0وجاءت الفقرة رقم )  األمور في أمورهم الحياتية األخرى، 

( بالمرتبة 20235اف معياري )( وبانحر9التعلم الااتي وبالتالي ديمومة التعليم بكل الظروف االستثنائية" بمتوسط حسابي )

، وهاا يدل على ان مهارات التفكير النقدي والوصول إلى فهم المعلومة بشكل فردي دون األخيرة بدرجة متوسطة منخفضة
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 قبيل وخاصة ً أن الشراكة بين األسرة والمدرسة حلقةً مفقودة في نظام التعلم عن بعدهي  مرولي األ أومساعدة المعلم 

بينما بلغ المتوسط الحسابي للمجال الثاني  ،ما زالت تعاني من ضعٍف في كثيٍر من األوقاتي محافظة إربد جائجة كورونا ف

 ( وبدرجة متوسطة.2032( وبانحراف معياري )9020ككل )

( بدرجة متوسطة، مما يدل 2003( بانحراف معياري )9042بينما بلغ المتوسط الحسابي لالستبانة ككل لجميع الفقرات )

من وجهة نظر أولياء األمورفي محافظة إربد، ” كورونا”91اقع التعلم عن بعد وتحدياته خالل جائحة انتشار كوفيد على و

مشكالت هاا النوع من التعلم بالنسبة للطلبة، من وجهة نظر أولياء قد أتت بدرجة متوسطة حي  يجب الوقوف على أسباب 

 أمورهم.

 الخالالة

برز القطاعات التي تسهم في تنمية االقتصاد األردني وخاصةً في ضوء التطورات العلمية أسيبقى قطاع التعليم من   

فرة التكنولوجية، ولال  ال بد من اعتماد التعلم عن بعد ك حدى طالتي باتت األساس في التعليم في ظل ال ،التكنولوجية

م التقليدي لتؤدي الهدف المرجو من العملية التعليمية السائدة والمتطورة في العالم بحي  ندمجها مع التعلي نماط التعليميةاأل

   التعلمية في األردن، ولتكون تجربة ناجحة في الظروف االعتيادية و االستثنائية .

 التواليات

من مرافق للتعليم التقليدي  تطبيق هاا النمط من التعلم واعتمادل كنظامبعد استعراض النتائج فال بد للمدارس وإدارتها من 

 ، وال بد من اقترا  التوصيات التالية: بعد انتهاء الجائحة تدريب الطلبة عليه خالل

تفعيل نمط التعلم عن بعد ومهاراته ومستلزماته بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم واإلدارات  ضرورة  -

 المدرسية في القطاع الحكومي والخاص إلنجاحه.

طريق الدورات ليكون جاهزاً في كل الظروف العادية تدريب المعلمين على نظام التعلم عن بعد عن  -

 واالستثنائية.

العالقات مع أسر  وفي نفط الوقت توطدطبيق التعلم عن بعد في المدارس تعنى بمهمة ت اسيط لجنة علميةت -

 . عن طريق مجالط أولياء األمور لتعزز نمط التعلم عن بعد الطلبة

وكال    التعلم عن بعد في معظم المواد التعليميةتعزيز مبدأ على  الصفيةتدريب الطلبة من خالل األنشطة  -

  تنظيم تل  األنشطة. االطالع عليها وفي مشاركتهم إعطاء األهل دوراً فاعالً في
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 قائمة المصادر والمراجع:

. تم االسترداد من 98-90التعلم عن بعد بين الحاجة والضرورة. صحيفة عمون،  .(0202، 5 90أبو زيد، زيد )

https:// www.ammonnews.net  0202\\5\90بتاريخ. 

فاعلية استخدام نموذ  قائم على التعلم في بيئة افتراضية على تنمية التحصيل والتفكير .(0292التركي، عثمان. )

 .994-20،األردن جامعة مؤتهلة الثانوية في مدينة الرياض. والمهارات المعلوماتية لدى طالب المرح

مستوى تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في  .(0298الزعبي، ميسون )

 //:http. تم االسترداد من 09محافظة إربد من وجهة نظر مديري، مجلة المنارل للبحو  والدراسات، 

hdi.handle.net/123456789/780   0202\5\08بتاريخ 

مجاالت الشراكة التربوية الفاعلة في ضوء توجهات الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعي  .(0292الشريف، دعاء. )

 .810-885، 9، عدد00، مجلد دراسات تربوية واجتماعية. 0298-0252

(، المعوقات المادية واإلدارية لدى المعلمات في استخدامهن للتعلم اإللكتروني في مرحلة التعليم 0202الضمور، رويدة)

-82(، 5)8، مجلة العلوم التربوية والنفسيةاألساسية والثانوية في مديرية محافظة الكر  من وجهة نظرهن. 

33. 

كترونية في بيئة التعلم عبر األنترنت في تنمية مهارات التعلم التعاوني (. أةر اختالف المناقشة االل0294الغامدي، هاله )

 .43-2،الرياض، لمؤسسة العربية للبحث العلمي والتنمية البشريةلدى طالبات المرحلة الثانوية. ا

لطلبة في (. معوقات التعليم االلكتروني في الجامعات الفلسطينية وسبل الحد منها من وجهة نظرا0293المزين، سليمان )

 https://platform.almanhal.com. تم االسترداد من 53-58(، 44880ضوء بعا المتغيرات. )

مشاركة أولياء األمور في تعليم أبنائهم وتعزيز العالقة بين البيت والمدرسة. تم االسترداد من  .(0293المهدي، أسامة )

Linkden: https://ae.linkedin.com  0202\8\95تم االسترداد بتاريخ 

 .اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،األردنفي   ساليب الحديثة في التعليم والتعلماأل .(0224نبهان، ياسمين )

المزار لواء دارة المدرسية في تفعيل مفهوم المدرسة المجتمعية في مدارس مديرية تربية إلدور ا .(0295درادكة، أحمد )

كلية التربية، جامعة ن، مور الطلبة واقتراحات للتحسيأ ءولياأالشمالي من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين و

 914-9، اليرموك

، عمان، المجموعة العربية للتدريب والنشرليم االفتراضي، التعليم اإللكتروني والتع .(0293عامر، عبد الرؤوف )

 األردن.
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-دراسات(، دور األسرة والمدرسة اإلسالمية في تكوين شخصية الطفل المسلم. 0299عناسوة، سالم و الرشدان، عبد  )

 .0902-0990األردن،  -العلوم التربوية

نموذ  إلكتروني مقتر  لمحتوى تعليمي للتالميا الصم خالل المرحلة المتوسطة وفق المستويات . (0291عيسى، سامي)

 .095-949، 923 ن العرب،ييرابطة التربوالمعيارية للمحتويات اإللكترونية الالزمة لهم، 

اتجاهات الطلبة و المعلمين نحو التعلم اإللكتروني المدارس  .(0295) ةملكاوي،آمال، النوافلة، وليد و الصقار، ماجد

 .323-905(، 0)01 مجلة جامعة النجاح لألبحاث، األردن األساسية العليا في األردن،

تم االسترداد بتاريخ  https://ar.wikipedia.org: 02-0291جائحة فيروس كورونا  .(0202ويكيبيديا، )

95\8\0202. 
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