Al-Balqa Journal for Research and Studies البلقاء للبحوث
والدراسات
Volume 24

Issue 2

Article 10

2021

The reality of practising distance-learning skills among teachers
and their attitudes toward it in Qasabat Alsalt schools in the light
of Corona pandemic
Khalil Jamil Al-Saeeda
Ministry of Education, KHALEELALABADI76@YAHOO.COM

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/albalqa

Recommended Citation
Al-Saeeda, Khalil Jamil (2021) "The reality of practising distance-learning skills among teachers and their
attitudes toward it in Qasabat Alsalt schools in the light of Corona pandemic," Al-Balqa Journal for
Research and Studies البلقاء للبحوث والدراسات: Vol. 24: Iss. 2, Article 10.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/albalqa/vol24/iss2/10

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Al-Balqa Journal for Research and Studies  البلقاء للبحوث والدراساتby an authorized editor. The journal
is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo,
marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

/https://albalqajournal.ammanu.edu.jo
المجلد ( )24العدد (2021 )2

واقع ممارسات المعلمين لمهارات التعلم عن بعد في مدارس قصبة السلط
واتجاهاتهم نحوه في ضوء جائحة كورونا
خليل جميل السعايدة
وزارة التربية والتعليم ،مديرية تربية السلط orcid: 0000-0003-4687-0872

بريد الكتروني ،khaleelalabadi76@yahoo.com :تلفون 0772118138

الملخص
هدفت الدراسة الكشف عن واقع ممارسة المعلمين في مدارس قصبة السلط لمهارات التعلم عن بعد ،واتجاهاتهم نحوه في ضوء جائحة كورونا.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها ،معتمدة ً االستبانة أداة ً لجمع البيانات المطلوبة.
أظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين في مدارس قصبة السلط يمارسون مهارات التعلم عن بعد في العملية التدريسية منذ انقطاع التعليم التقليدي
في األردن؛ وذلك بسبب جائحة كورونا ،وكذلك بينت النتائج وجود اتجاهات إيجابية لدى المعلمين نحو استخدام أسلوب التعلم عن بعد في إيصال
المحتوى التعليمي خالل جائحة كورونا.
أوصت الدراسة بضرورة تشجيع وتحفيز المعلمين من قبل الجهات ذات العالقة على االستمرار في ممارسة مهارات التعلم عن بعد في العملية
التدريسية.
الكلمات المفتاحية
االتجاهات ،التعلم عن بعد ،جائحة كورونا ،قصبة السلط ،المعلمين ،مهارات التعلم.
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Abstract
This study aims at unfolding the reality of practising distance-learning skills among teachers and their attitudes
toward it in Qasabat Alsalt schools in the light of Corona pandemic.
Analytic descriptive approach was utilised to achieve the study aims and a questionnaire tool was used to collect
the required data.
Results revealed that teachers in Qasabat Alsalt schools practise distance-learning skills in the educational process
since the pandemic has started and the traditional teaching approach has stopped in Jordan. Furthermore, the teachers’
attitudes towards using distance learning were positive in delivering learning in the light of the pandemic.
The study recommends encouraging teachers through policy makers to keep going in practising distance-learning
skills in the educational process.
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المجلد ( )24العدد ( )2عام 2021

المقدمة:
يعد التعلم عن بُعد نم ً
طا جديدًا من أنماط التعليم يتمتع باستقاللية كبيرة
في البرامج والضوابط وآليات العمل ،وقد فرضته الحاجة المتزايدة إلى

المدارس
فيروس كورونا بظاللها على قطاع التعليم؛ إذ دفعت
َ
والجامعات والمؤسسات التعليمية إلغالق أبوابها تقليال من فرص
انتشار الوباء.

مواجهة ُمتطلبات الحياة المعاصرة ،ولما كانت المؤسسات التعليمية
هي المسؤولة األولى عن تنفيذ البرامج التعليمية كان لزاما ً عليها األخذ

في األردن كما في أغلب دول العالم ،أجبر فيروس كورونا

بأحدث التقنيات التكنولوجية المتاحة بل و ُمسايرتها في كل مكان وزمان

الحكومات على إغالق المدارس خوفا ً من انتشار الفيروس بين صفوف

لخدمة العملية التعليمية وتحقيق أهداف التعليم.

الطالب في المدارس والجامعات والمعاهد ،إال ّ
أن ذلك لم يمنع هؤالء
الطالب من متابعة عامهم الدراسي عبر اإلنترنت أو تقنيات التعلم

يرتبط ظهور التعلم عن بعد مع التغيرات المتسارعة في الظروف

عن بعد .ففي األردن لم تقف الحكومة ممثلة بوزارتي التربية والتعليم

االقتصادية والجوانب االجتماعية والتكنولوجية ،ويوفر التعليم عن

والتعليم العالي والبحث العلمي مكتوفة اليدين ،بل عملت على إيصال

بعد فرصة للجميع للتعلم طوال حياتهم ،ويعتمد على تطوير تكنولوجيا

التعليم إلى منازل الطالب بدالً من أن يأتوا إلى المدارس والجامعات،

المعلومات واالتصاالت ،ويمكن أن يكون ذا فعالية عالية مثله مثل

وذلك من خالل تجسيد وبلورة أسلوب التعلم عن بعد.

التعليم التقليدي عندما تكون هناك طرق وتقنيات مناسبة لتحقيقه
(.p29 ( Kiryakova,2009,

تعد معرفة المدرسين بأدوات التعلم عن بعد وممارستهم لهذا
األسلوب التعليمي ذات أهمية بالغة في مختلف األوقات وخصوصا

بدأ تطبيق برامج التعليم عن بُعد في القرن التاسع عشر في جامعة

أوقات األزمات التي تُعيق تلقي الطلبة للمواد التدريسية من خالل

لندن عام (1858م) حيث كان يسمى بنظام الطالب الخارجيين ،ثم

التعليم التقليدي؛ وهذه المعرفة ال يمكن أن تتحقق إال من خالل المبادرة

قامت الواليات المتحدة األمريكية بتجارب مماثلة في جامعـة شيكاغو

والسعي من قبلهم نحو التنمية الذاتية أو مشاريع التنمية المهنية التي

عام (1891م) وجامعة وسكونسين عام (1906م) ،وبعد ذلك في

توفرها الجهات ذات العالقة بالتعلم عن بعد .كما تعتبر االتجاهات

جامعة كوينز في كندا عام (1889م) وجامعة كوينزالنـد في استراليا

المتأصلة لدى هؤالء المدرسين أكثر تأثيرا ً من المعرفة واألداة نفسها؛

عام (1911عزمي.)2010،

ألن االتجاه يتعلق بالسلوك والدافعية ،فاالتجاه اإليجابي يخلق ويُنمي
السلوك اإليجابي والعكس صحيح (عقل ،2014،ص )3ومن هنا تعتبر

يهتم التعلم عن بعد باستخدام موارد جديدة (تقنية أو غير تقنية)
لجعل عملية التعلم أكثر مرونة من حيث المكان والوقت والمحتوى

دراسة االتجاهات المتكونة لدى المدرس عنصرا مهما في معرفة درجة
ممارسته ألسلوب التعلم عن بعد وإتقانه ألهم مهارات هذا األسلوب.

واالختيار والحصول على المؤهالت وموارد التدريس أو لتحسين
الوصول عن بعد إلى نظام التعليم .وبهذه الطريقة تتاح الفرص

التعلم عن بعد :تأصيل المفهوم والمعنى:

التعليمية لألشخاص الذين ال يستطيعون الوصول بسهولة إلى نظام

يُنظر إلى التعلم عن بعد على أنه نظام متعدد الجوانب ،يشمل الطالب

التعليم السائد بسبب وضعهم الجغرافي أو االقتصادي أو االجتماعي

والمؤسسة التعليمية والمجتمع ،ومن هنا تعددت وتنوعت وجهات نظر

أو المهني وغيرها من المعوقات ،ويمكن أن يساعد التعلم عن بعد في

الباحثين التربويين في حقل التعليم العالي بشك ٍل عام والتعلم عن بعد

التغلب على الحواجز التي تعترض التنقل المكاني وتطوير نوع من

بشك ٍل خاص في تحديد التعريف المناسب لمفهوم التعلم عن بعد.

التنقل االفتراضي( .) Mahruf and Shohel, 2012, p.95
ه

فقد أشار كل من (مور وكريسلي) إلى أن التعلم عن بعد هو تعليم
يشهد العالم كارثة وبائية وضعت التعليم في أزمة هائلة هي األخطر

مخطط له يتم في مكان مختلف عن مكان التدريس المعتاد ،ويتطلب

في زماننا المعاصر .فحتى آذار  ،2020تسببت أزمة فيروس كورونا

خصوصية معينة في تصميم المناهج وطريقة التدريس ،وكذلك توفر

( )COVID-19في انقطاع أكثر من ( )1.6مليار طفل وشاب عن

وسائل اتصال تكنولوجية حديثة ،إلى جانب اإلجراءات اإلدارية

التعليم في ( )161دولة حول العالم (سافيدارا .)2020،وألقت أزمة

والتنظيمية الخاصة .فيما عرفه (فركوخ) على أنه مختلف أشكال
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الدراسة بجميع مستوياتها ،والتي ال تخضع للمراقبة المباشرة من قبل

ويتطلب اإلدارة والرعاية المسؤولة واإلرشاد التعليمي .فهو وسيلة

أعضاء الهيئة التدريسية ،ويعتمد بشكل كبير على تخطيط المؤسسة

تعليمية حديثة تواكب متطلبات العصر وتتماشى مع الثورة المعرفية

التعليمية وإرشادها وتدريسها (السامرائي ،2016،ص.)15

والتكنولوجية والسكانية ،التي تستوجب المرونة في مختلف نواحي
الحياة وخصوصا ً النواحي الخدمية والتي يُعد التعلم والتعليم جوهرها.

والتعلم عن بعد هو عملية تعلم تحدث عندما ال يكون هنالك لقاء
واقعي بين المدرس والطالب أثناء تأدية الدرس التعليمي؛ حيث يكون

مبادئ التعلم عن بعد:

التواصل منذ البداية وحتى النهاية عن طريق واحدة من أساليب االتصال

ينطلق التعلم عن بعد من مجموعة من األسس والمبادئ والتي تُشكل

التكنولوجي المتوفر ،ويشمل كل األنماط الدراسية التي يمكن أن تدار فلسفته وتوجهاته كفكر وممارسة إنسانية ،وتشمل هذه المبادئ اآلتي
دون معلم ،ودون قاعات دراسية ،ويكتفى بوجود مؤسسة تعليمية تُشرف (عقل ،2014،ص:)12
على البرنامج وتديره بعيدا ً عن المتعلم (الغامدي ،2012،ص.)161
1.1مبدأ اإلتاحة :ويشير إلى أن الفرص التعليمية في مستوى
في الوقت الذي يقول (بيتس) أن التعلم عن بعد هو نهج وليس فلسفة
تعليمية ،حيث يستطيع الطلبة التعلم وفق الوقت المتاح لهم والمكان
الذي يختارونه ،ودون تواصل مباشر بين المعلم والمتعلمين ،وتكون
التكنولوجيا عنصرا بالغ الألهمية في هذا النهج من التعلم .بينما يشير

التعليم العالي متاحة ومتوفرة للجميع بصرف النظر عن وجود
بعض المعيقات الزمانية والمكانية واإلدارية.
2.2مبدأ المرونة :ويعني تخطي جميع الحواجز والمعيقات الناشئة
بفعل النظام أو القائمين عليه.

(ميلز) إلى أن التعلم المفتوح وسيلة تعليمية تتجاوز المسافات الجغرافية

3.3تحكم المتعلم :وتعني أن الطالب يستطيع تحديد وترتيب

والسياسية والثقافية ،تقوم في األساس على الفصل المكاني بين طرفي

موضوعات المناهج التي يتلقاها حسب الظروف والقدرات

العملية التعليمية ويتم فيها نقل المعرفة للمتعلم بدالً من إحضاره

المتوفره لديه ،كما يمكن أن يختار أساليب التقويم التي تناسبه.

لمصادرها (السامرائي ،2016،ص.)14

4.4اختيار أنظمة التوصيل :ويعني الحرية الفردية في اختيار
وسيلة التعلم التي يتلقى المتعلم من خاللها المعلومات سواء

وقد عرفته الجمعية األمريكية للتعلم عن بعد على أنه عملية
اكتساب المعرفة والمهارات من خالل المعلومات والتوجيه بوسائط

كانت اإلنترنت أو الهوائيات أو اللقاءات… إلخ ،وهذا ناتج
عن أن المتعلمين ال يتلقون تعلمهم بنفس الطريقة.

تشمل جميع التقنيات وغيرها من أشكال التعلم عن بعد .وهو برنامج

5.5االعتمادية :ويتمحور هذا المبدأ حول االعتراف بالبرنامج

تعليمي منظم ينفصل فيه المعلم والمتعلم جسديا (King , et al,

واآلليات الخاصة به وقابلية محتواه العلمي واإلداري

.)2001

لالعتراف من قبل المؤسسات العلمية األخرى.

التعليم عن بعد هو شكل من أشكال التعليم يتم فيه فصل المشاركين
في العملية التعليمية -المعلم والمتعلمين -جسديا والتواصل بوسائل

خصائص أسلوب التعلم عن بعد:
يتميز التعلم عن بعد بمجموعة من الخصائص والتي يمكن من

مختلفة وعلى مرات متعددة ( ،)Kiryakova, 2009بحيث يستبدل خاللها التفريق بينه وبين التعليم التقليدي ،وقد حددت مجموعة من
ه

االتصال الشخصي بوسائل متعددة لنقل المحتوى التعليمي من طرف

الدراسات أهم هذه الخصائص وهي ()Kiryakova,2009, p.30
ه

المعلم إلى طرف المتعلمين ،وقد تكون الوسائل المستخدمة مسموعة أو (السامرائي،2016،ص:)24 - 23
مرئية أو تعتمد على تقنية تكنولوجية (عامر ،2015،ص.)3
1.1الفصل المكاني والزماني بين المدرس والطالب.
ومن هنا يرى الباحث أن مفهوم التعلم عن بعد ينطوي على أسس

2.2التنظيم المؤسسي ويشمل ما تقوم به المؤسسة التعليمية من

معينة ترتكز على المسافة الجغرافية والحرية الشخصية والتكنولوجيا

أعمال مثل تحديد أهداف التعليم وأغراضه ،وتصميم البرامج

الحديثة ،وفي نفس الوقت يستند إلى التخطيط المسبق والممنهج،

وإنتاجها.
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3.3استخدام وسائل اإلعالم المختلفة لتحقيق التفاعل بين المعلم
والمتعلمين والمحتوى التعليمي.

واقع ممارسات المعلمين لمهارات التعلم عن بعد

واتجاهاتهم معها ،وقد أوصى العديد من الدراسات بضرورة تعظيم
النظرة اإليجابية من قبل هذه الفئة نحو التعلم عن بعد ،وهذا ال يمكن

4.4توفير اتصال ثنائي االتجاه بين المعلم والمتعلمين.

أن يتأتى إال من خالل تحسين قدراتهم وتمكينهم من التعامل التقني

5.5السيطرة على عملية التعلم من قبل المتعلمين بدالً من المعلم.

مع أدوات التعلم عن بعد وممارساتها في حياتهم التعليمية ،وتنمية

6.6التعلم في مجموعة ومنه نشأت فكرة الصف االفتراضي.

االتجاهات اإليجابية لديهم نحوها (الثقفي:2021،حمد:2018،عقل2،

7.7الشكل التصنيعي للتعلم عن بعد؛ فقد يكون من خالل المواد

:014الطعاني والشديفات.)2010،

التعليمية المطبوعة أو المسموعة أو االثنتين معاً.
8.8الخصوصية في التعليم والتي يتم من خاللها مراعاة قدرات
الطلبة وميولهم واتجاهاتهم.

يعد التعلم عن بعد نظاما يتكون من مجموعة عناصر مادية وغير
مادية تتفاعل مع بعضها بعضا في ظل البيئتين الداخلية والخارجية
للنظام ،لينتج عن هذا التفاعل مجموعة من المخرجات الملموسة

العناصر الرئيسة في برامج التعلم عن بعد:

وغير الملموسة .ويعتبر المعلمون في المدارس عصب هذا النظام؛

يتطلب برنامج التعلم عن بعد مجموعة من العناصر حتى يتسنى له فهم أحد أهم العناصر المكونة والفاعلة التي يُبنى عليها نجاح النظام
العمل وهي (الهاللي ،2006،ص:)13 - 7

واستمراريته في ضوء هذه األزمة وغيرها من األزمات ،وتعتبر
االتجاهات المتكونة عند المعلمين واحدة من أهم العناصر الفاعلة في

1.1المادة التعليمية :وتتمثل في المحتوى التعليمي الذي يتلقاه
الطالب عبر الوسائط التعليمية المتوفرة.
2.2الوسيط :ويشير الوسيط إلى الوسط أو الفضاء المادي المرئي
والمسموع والذي يتم من خالله إيصال المادة التعليمية إلى

إنجاح النظام أو إفشاله ،وانطالقا من ذلك تولد لدى الباحث الشعور
القوي بضرورة دراسة اتجاهات المعلمين في بعض مدارس المديرية
التي يعمل فيها نحو أسلوب التعليم عن بعد ومدى فاعليته في تدريس
الطلبة خالل جائحة كورونا.

المتلقين من الطلبة وتشمل :المادة المطبوعة والمواد التعليمية
واألجهزة التعليمية وشبكة اإلنترنت.

وبنا ًء عليه تُعد ممارسات المدرسين في مدارس منطقة الدراسة

3.3المتعلم (الطالب) :ويتيح أسلوب التعلم عن بعد الفرصة الكبيرة

(مديرية قصبة السلط) لمهارات التعلم عن بعد واتجاهاتهم نحو هذا

لتوسيع جمهور المتعلمين بسبب المرونة التي يوفرها ،ويتميز

النظام ذات أهمية عالية من الممكن أن ترفع من قدرة النظام وتطير به

المتعلمون بتباين الخصائص الديمغرافية والجغرافية وحتى نحو العالمية ،وفي المقابل يمكن أن تهوي بالنظام وتحد من قدرته على
االقتصادية واالجتماعية.

النمو والتطور وحتى النجاح اآلني.

4.4المعلمون (أعضاء الهيئة التدريسية) :ويعد هذا العنصر
العامود الفقري لبرنامج التعلم عن بعد لما له من مساهمة كبيرة

وقد الحظ الباحث من خالل الخبرة الميدانية والمتابعة اإلدارية

في نجاح البرنامج خالل مراحله المختلفة من تخطيط وتصميم

للمدارس خالل جائحة كورونا وجود نوع من الغموض في مواقف

وتنفيذ.

واتجاهات المدرسين نحو فاعلية وأهمية استخدام أسلوب التعلم عن
بعد من جهة ،ومدى امتالك المدرسين للمهارات الالزمة لممارسة

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

هذا األسلوب التعليمي .لذا جاءت هذه الدراسة في محاولة لإلجابة عن

بادرت وزارة التربية والتعليم األردنية من خالل مدارسها الموزعة

األسئلة التالية:

على مختلف أنحاء البالد في إدخال منظومة التّعلم اإللكتروني إلى
أنظمتها التعليمية؛ وذلك استجابة لظهور جائحة كورونا التي تسببت

1.1ما واقع ممارسة المعلمين في مدارس قصبة السلط لمهارات

في تعطل التدريس في جميع المؤسسات التعليمية في شتى بقاع

التعلم عن بعد في ضوء جائحة كورونا من وجهة نظرهم؟

العالم ،وعليه ظهر العديد من الطرق والمنصات التدريسية التي تعتمد

2.2ما اتجاهات المعلمين في مدارس قصبة السلط نحو استخدام

أسلوب التعلم عن بعد ،وأصبح إلزاما على المدرسين أن يكيفوا أنفسهم
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التعريفات اإلجرائية:
التعلم عن بعد :هو شكل من أشكال التعليم يتم فيه فصل المشاركين

السلط لمهارات التعلم عن بعد في ضوء جائحة كورونا تعزى في العملية التعليمية -المعلم والمتعلمين -جسديا والتواصل بوسائل
لمتغيرات الجنس ،نوع المدرسة ،التخصص ،سنوات الخبرة؟ مختلفة وعلى مرات متعددة ( ،Kiryakova( 2009,بحيث يستبدل
االتصال الشخصي بوسائل متعددة لنقل المحتوى التعليمي من طرف
أهداف الدراسة:

المعلم إلى طرف المتعلمين( ،عامر ،2007،ص .)3ويُعرف إجرائيًا

جاءت هذه الدراسة بهدف الكشف عن مدى ممارسة المعلمين في هذه الدراسة على أنه أسلوب تعليمي يتم من خالله إيصال المحتوى
في مدارس قصبة السلط لمهارات التعلم عن بعد في ضوء جائحة

الدراسي لكافة طلبة مدارس قصبة السلط من قبل المدرسين دون وجود

كورونا من وجهة نظرهم ،وتحديد اتجاهاتهم نحو استخدام أسلوب لقاء مكاني مباشر وباستخدام وسيلة أو أكثر من الوسائل التكنولوجية
التعلم عن بعد في ضوء الجائحة .كذلك هدفت الدراسة إلى إلقاء

المتاحة وذلك لغايات إكمال الفصل الدراسي السابق بسبب عدم قدرة

الضوء على الجوانب النظرية المتعلقة بأسلوب التعلم عن بعد ومن

الطلبة على الوصول للمدارس في ضوء أزمة كورونا.

خالل مجموعة واسعة من المحاور النظرية لهذا األسلوب.
المعلمن :وهم كافة المعلمين العاملين في مدارس قصبة السلط
أهمية الدراسة:

ذكورا وإناثا وبمختلف التخصصات التعليمية.

تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:
ممارسات المعلمين :وهي كافة األعمال التي يقوم بها المدرسين
1.1أهمية التعليم عن بعد كأسلوب عصري ذي فوائد وخصائص في مدارس قصبة السلط منذ انقطاع الطلبة عن الدراسة وحتى نهاية
مميزة تنعكس بشكل إيجابي على الجهات ذات المصلحة

الفصل الدراسي الثاني ،والتي تكون غاية القيام بها هي التواصل مع

(العالقة).

الطلبة عن بعد من خالل األدوات المتاحة لتقديم محتوى المادة التعليمية

2.2أهمية موضوع الدراسة والمتعلق بعنصر رئيس من عناصر

أو االختبارات التقييمية.

استدامة أسلوب التعلم عن بعد وهو المدرسون (المعلمون)
وممارساتهم واتجاهاتهم نحو تطبيق أدوات التعلم عن بعد.
3.3توقيت الدراسة والذي يأتي مع ارتفاع األصوات الداعمة

مهارات التعلم عن بعد :وتشير إلى مجموعة المعارف والمعلومات
التي تتعلق بالمجال الذي يقوم المدرس بتدريسه ،وتشمل المعرفة

ألسلوب التعلم عن بعد من قبل أعلى المستويات في الدولة بما الكامله بالتخصص ،وإدارة الصف االفتراضي (إدارة الصف) ،والثقة
يضمن استدامة التعليم في ظل أزمة وجائحة كورونا.
4.4توفير معلومات وبيانات يمكن أن يستفيد منها أصحاب القرار
في الدولة.
5.5تعد مثل هذه الدراسات في الوقت الحاضر موجهات تخطيطية

بالنفس ،وإتقان المهارات اللغوية والنحوية لمختلف اللغات ،واستدامة
التعلم (التعلم المتواصل) ،واإلصغاء الجيد ،وإثراء معلومات الطلبة.
باإلضافة إلى اإلتقان الجيد لمختلف األدوات التي يتم من خاللها نقل
المحتوى التعليمي عبر وسائل االتصال غير الوجاهي المتاحة.

يمكن أن تستند إليها وزارة التربية والتعليم في التخطيط لتنمية
وتطوير برامج التعلم عن بعد في المستقبل.

االتجاه :هو تهيؤ أو استعداد نحو تفضيل أو عدم تفضيل نوع

6.6المساعدة في تقويم السلوكات وتحديد جوانب القوة والضعف من األفكار أو المشاريع ،وينطوي من الناحية النفسية على اعتقادات
لدى مجتمع الدراسة فيما يتعلق بأسلوب التعلم عن بعد.

ومشاعر وسلوكات (عقل ،2014،ص .)58ويُعرف إجرائيًاعلى أنه

7.7يمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة في عمليات التقييم الذاتي

مجموعة االنطباعات والتصورات المتكونة عند المدرسين في مدارس

للمعلمين من خالل اطالعهم على النتائج ومعرفة نقاط القوة

قصبة السلط عن أسلوب التعلم عن بعد والتي تؤثر في خلق موقف

وتعزيزها وتحديد نقاط الضعف والعمل على تالشيها.

إيجابي أو سلبي نحوه.
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أزمة كورونا :وهي أزمة وبائية عالمية اجتاحت أغلب دول العالم
منذ بداية العام الحالي  2020وتسببت في تعطل أغلب القطاعات العاملة
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المنصة ،وتفاعل الطالب مع المعلم عبر المنصة ،وتدريس المحتوى
عبر المنصة ،والتقييم من خالل المنصة.

في الدولة .وقد بدأت آثارها على األردن منذ صدور أوامر الدفاع
في منتصف شهر أذار بتعطيل جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية

وجاءت دراسة (شحاته )2021،بهدف التعرف إلى اتجاهات معلمي

وإعالن الحظر الجماعي واتخاذ إجراءات التباعد االجتماعي ،وعلى

التربية الخاصة نحو استخدام التعليم عن بعد ومدى مالءمته للبيئة

أثرها انقطع التواصل الشخصي بين طلبة المدارس والمدرسين.

التعليمية مع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في مصر خالل جائحة
كورونا .استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها.

الحدود البشرية والمكانية والزمانية للدراسة:

توصلت الدراسة إلى سلبية اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو

تشمل الحدود البشرية للدراسة جميع المدرسين في مدارس قصبة

أسلوب التعليم عن بعد ،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين اتجاهات

السلط والذين هم على رأس عملهم خالل الفصل الدراسي الثاني من

معلمي التربية الخاصة نحو أسلوب التعليم عن بعد تبعا للتخصص ،كما

العام الدراسي  2020 / 2019والبالغ عددهم نحو ( )2459مدرسا

بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين اتجاهات معلمي التربية

ومدرسة .في حين تتمثل الحدود المكانية للدراسة في المناطق اإلدارية

الخاصة نحو أسلوب التعليم عن بعد تبعا للمرحلة الدراسية.

التي تقع ضمنها مدارس المديرية وهي (لواء قصبة السلط ،لواء
ماحص والفحيص ،قضاء العارضة وقضاء زي وقضاء عيرا ويرقا.

فيما هدفت دراسة (مقدادي  )2020،الكشف عن تصورات طلبة

أما الحدود الزمانية للدراسة فهي مقتصرة على الفصل الدراسي الثاني المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في األردن الستخدام أسلوب
من العام الدراسي .2020 / 2019

التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا ومستجداتها .اعتمدت الدراسة
المنهج الوصفي المسحي في تحقيق أهدافها .أظهرت نتائج الدراسة

معوقات الدراسة ومحدداتها:

أثرا إيجابيًا الستخدام التعليم عن بعد في ضوء أزمة كورنا
أن هناك ً

تتمثل أهم معوقات الدراسة في صعوبة الوصول إلى العينة المأخوذة

المستجدة في مدارس تربية قصبة إربد ،وبدرجة كبيرة ًجدا.

من مجتمع الدراسة بسبب الظروف الصحية الحالية التي يمر بها العالم
بشك ٍل عام واألردن بشك ٍل خاص .وبالنسبة لمحددات الدراسة فإنها

في حين جاءت دراسة (حمد )2018،بهدف تحديد مدى استخدام

تتعلق بطبيعة أسلوب البحث والذي ال يمكن تعميم نتائجه إال بحدود

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية ألدوات التعلم اإللكتروني،

سحبت منه العينة والمجتمعات المماثلة له.
المجتمع الذي ُ

ومعرفة اتجاهاتهم نحو توظيف أدوات التعلم اإللكتروني في مهامهم
الوظيفية والتدريسية .اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

الدراسات السابقة:

في تحقيق أهدافها .توصلت الدراسة إلى أن هناك قبوال كبيرا من

لم يجد الباحث سوى دراسة واحدة تناولت أسلوب التعلم عن بعد

أعضاء هيئة التدريس الستخدام أدوات التعلم اإللكتروني ،وأن هناك

ضمن البيئة المدرسية؛ وبناء عليه تم استعراض الدراسات التي تناولت

اتجاهات إيجابية لدى أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام أدوات التعلم

موضوع الدراسة بشكل غير مباشر؛ حيث ركزت هذه الدراسات على

اإللكتروني ،وبالرغم من أن معظم أعضاء هيئة التدريس ال يعتبرون

أسلوب التعلم عن بعد في الجامعات المحلية والدولية وهي:

محترفين في استخدام أدوات التعلم اإللكتروني فإنه لديهم االستعداد
للتعلم وللتعمق في استخدام هذه األدوات.

دراسة (الثقفي )2021،والتي هدفت الوقوف على اتجاهات
معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية نحو استخدام أسلوب التعليم عن

فيما تناولت دراسة (عقل )2014،اتجاهات أعضاء هيئة التدريس

بعد من خالل منصة مدرستي اإللكترونية وذلك خالل جائحة كورونا.

في الجامعات الحكومية األردنية نحوأسلوب التعلم عن بعد وعالقة

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي لتحقيق أهدافها .توصلت

ذلك ببعض المتغيرات .اعتمدت الدراسة المنهج المسحي الوصفي

الدراسة إلى وجود اتجاه تقييمي متوسط لدى معلمي ومعلمات التربية

وأسلوب التحليل اإلحصائي في تحقيق أهدافها .توصلت الدراسة إلى

اإلسالمية في المملكة العربية السعودية وفقًا لمحاور تفاعل المعلم مع

أن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الحكومية
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يتم تنفيذ التعليم.

معيقات تحد من إمكانية تطبيق التعلم عن بعد في الجامعات األردنية

في حين حاولت دراسة (بني يونس )2006،الكشف عن تصورات

الحكومية ،وأن هنالك غموضا في فلسفة التعلم عن بعد وأهدافه لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية نحو درجة تحقيق أسلوب
موظفي ومدرسي الجامعات التقليدية ،وأن هذه الجامعات تفتقر إلى التعلم عن بعد ألهدافه وتحديد المعيقات التي تحول دون ذلك .استخدمت
الخبراء والمتخصصين في عملية إنتاج مواد التعلم عن بعد.

الدراسة المنهج الوصفي وأسلوب اإلحصاء الكمي في تحقيق أهدافها.
توصلت الدراسة إلى وجود تصورات عالية وإيجابية داعمة لبرامج

وجاءت دراسة (الخريشا )2010،بهدف تعرف مدى استعداد

التعلم عن بعد وفي جميع مجاالت أداة الدراسة.

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الحكومية لتطبيق التعليم
اإللكتروني واتجاهاتهم نحوه وعالقته ببعض العوامل الشخصية

وهدفت دراسة ( )King , et al, 2001إلى إيجاد مفردات

واإلدارية ،وبيان مدى استعداد ودعم الجامعات الحكومية لتطبيق وقواسم مشتركة من خالل تقديم تعريفات دقيقة للتعلم والتعليم عن بعد
التعليم اإللكتروني وعالقته بالقدرات التكنولوجية .استخدمت الدراسة وبيان عالقاتهما المتبادلة .ويتم تحقيق ذلك من خالل اقتراح تعريف
منهج المسح الميداني بالعينة وأسلوب التحليل اإلحصائي لتحقيق

واحد للتعلم أوالً ثم تقسيم مفهوم التعلم إلى ثالث فئات فرعية :التعليم

أهدافها .توصلت الدراسة إلى أن مستوى االستعداد لتطبيق التعليم واالستكشاف والصدفة .حيث جرى تعريف كل مفردة من المفردات
اإللكتروني في الجامعات األردنية الحكومية كان عالياً ،كما أن الدوافع

السابقة على حدا ومن ثم اشتقاق وتصنيف مفاهيم التعلم والتعليم عن

الشخصية لدى أعضاء الهيئة التدريسية في هذه الجامعات لتطبيق هذا

بعد.

النوع من التعليم كانت عالية أيضاً ،كما أكدت النتائج على وجود عالقة
طردية بين كل من العوامل الشخصية واإلدارية والتكنولوجية ودرجة

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

استعداد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية لتطبيق التعليم

من خالل مراجعة الدراسات السابقة وجد الباحث أن هذه الدراسات

اإللكتروني.

تناولت مجموعة من الموضوعات المتعلقة ببرامج التعلم عن بعد
والتعلم اإللكتروني ،حيث انحصرت هذه الموضوعات في التالي:

بينما جاءت دراسة (الطعاني والشديفات )2010،بهدف التعرف
إلى اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية األردنية

1.1المشكالت والتحديات التي تواجه برامج التعلم عن بعد.

نحو استخدام تكنولوجيا التعليم في التدريس الجامعي .اعتمدت الدراسة

2.2استعدادات وتصورات واتجاهات ومدى استخدام أعضاء هيئة

المنهج المسحي الوصفي وأسلوب التحليل اإلحصائي في تحقيق

التدريس في الجامعات لهذه البرامج.

أهدافها .توصلت الدراسة إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى أعضاء هيئة

3.3مدى استفادة الطالب من هذه البرامج.

التدريس في الجامعات لدور تكنولوجيا التعليم في تطوير أدائهم ،كما

4.4واقع التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد في األردن.

بينت النتائج أن للكفاءة العلمية في استخدام تكنولوجيا التعليم أثرا بارزا
في تطبيق التكنولوجيا في التعليم.

وقد تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث الموضوع
فهي تركز على التعرف إلى واقع ممارسة المدرسين في مدارس قصبة

وهدفت دراسة ( )Kiryakova, 2009إلى مناقشة طبيعة نظام السلط ألسلوب ومهارات التعلم عن بعد في ضوء جائحة كورونا ،وهو
التعلم عند بعد .استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لتحقيق أهدافها .ومن

الموضوع الذي لم يتم تناوله في الدراسات السابقة محليا ودوليا ً في

خالل االستعراض النظري لألدبيات السابقة استطاعت الدراسة تحديد

حدود علم الباحث.

الخصائص الرئيسة التي تميز التعليم عن بعد عن التعليم التقليدي ،كما
لخصت الدراسة مزايا

الطريقة واإلجراءات:
يشمل هذا الجانب مجموعة الخطوات واإلجراءات التي تم اتباعها

ومساوئ التعليم عن بعد ،وناقشت التقنيات الجديدة التي من خاللها لتحقيق أهداف الدراسة وهي:
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المنهج المستخدم في الدراسة:
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وأسلوب المسح
الميداني بالعينة لتحقيق أهدافها وجمع البيانات األولية المتعلقة بالدراسة.

جدول :2توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها.
المستوى

العدد

المتغير

ذكر

50

أنثى

100

ذكور

40

إناث

30

مختلط

80

تخصصات أدبية

90

تخصصات علمية

60

> 10سنوات

40

 20 - 10سنة

80

<  20سنة

30

النوع االجتماعي

مصادر البيانات:
تم الحصول على البيانات األولية والمتعلقة بآراء أفراد عينة الدراسة
من خالل استبانة أعدت لهذا الغرض .أما بالنسبة للمعلومات المتعلقة

جنس المدرسة

باإلطار النظري فقد تم الحصول عليها من خالل الكتب والمراجع
والدراسات السابقة العربية واإلنجليزية والمواقع اإللكترونية المتوفرة
عبر الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت).

مجتمع الدراسة:

التخصص

سنوات الخبرة

تمثل مجتمع الدراسة في جميع المعلمين في المدارس الحكومية
ذكورا وإناثًا وبمختلف تخصصاتهم والذين هم على رأس
لقصبة السلط
ً

المجموع
150

150

150

150

المصدر :من عمل الباحث.

عملهم خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  ،2020 / 2019والبالغ
عددهم ( )2459مدرسا ومدرسة موزعين على ( )107مدارس ،وكما

أداة الدراسة:

يبين الجدول (:)1

تم بناء استبانة مكونة من مجالين وهما :مجال ممارسات مهارات
التعلم عن بعد في ضوء أزمة كورونا ،ومجال اتجاهات المدرسين نحو

جدول ( :)1مجتمع الدراسة.

مهارات التعلم عن بعد في ضوء أزمة كورونا .وشمل كل مجال على
أعداد المدرسين

أعداد المدارس
ذكور

إناث

مختلط

34

9

64

المجموع ذكور
107

782

( )10فقرات وتم وضع معيار إلجابات المبحوثين يتكون من خمسة

إناث

المجموع

مستويات وفقا ً ألسلوب ليكرت الخماسي .كما تم بناء االستبانة بعد

1677

2459

مراجعة أدبيات الدراسة النظرية واالطالع على مجموعة كبيرة من

المصدر :مديرية تربية السلط ،قسم التخطيط التربوي2020،

الدراسات السابقة المتعلقة بموضوعها.

عينة الدراسة:

صدق أداة الدراسة:

تم اختيار عينة الدراسة على مرحلتين ،حيث تم في المرحلة األولى

قام الباحث باختبار الصدق الظاهري من خالل عرض االستبانة

استخدام الطريقة العنقودية العشوائية الختيار ( )17مدرسة من مجتمع

بصورتها األولية على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة

الدراسة أي بواقع ( )10%من عدد المدارس الحكومية في المديرية.

التدريس المختصين وعددهم ( )8أعضاء؛ وذلك للتأكد من صحة
ومالءمة فقرات االستبانة لتحقيق أهداف الدراسة وقدرتها على تحديد

أما المرحلة الثانية فتم من خاللها اختيار عينة طبقية من المدرسين واقع ممارسات المدرسين لمهارات التعلم عن بعد في مدارس قصبة
وبواقع ( )150مدرسا ومدرسة وبنسبة تقارب ( )50%من عدد

السلط واتجاهاتهم نحوه في ضوء أزمة كورونا من وجهة نظر عينة

المدرسين في المدارس التي تم اختيارها بطريقة العينة العنقودية ،ويبين الدراسة .وقد تم األخذ بالفقرات التي حازت على ( )85%من الموافقات
الجدول رقم ( )2توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها.

وتم استثناء الفقرات التي لم تحز على هذه النسبة ،كذلك جرى التعامل
مع االقتراحات والمالحظات الـتي أبداها السادة المحكمون والتعامل
معها حسب األصول.

pISSN: 1684-0615 / eISSN: 2616-2814

148

المجلد ( )24العدد ( )2عام 2021

واقع ممارسات المعلمين لمهارات التعلم عن بعد

ثبات أداة الدراسة:

طول الفئة = القيمة العليا – القيمة الدنيا  /عدد المستويات= )80%( =5/ 1 - 5

للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم استخدام طريقة االختبار وإعادة
االختبار ،حيث وزعت االستبانة على عينة استطالعية مقدارها ()30
مدرسا (معلما) من العينة الكلية بفاصل زمني مدته أسبوعان ،وتم
حساب معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون ،ومعامل الثبات
كرونباخ ألفا .وقد بلغت قيمهما ( )95% - 92%( )90%على التوالي
وهي قيم مقبولة لغايات هذه الدراسة.

نموذج الدراسة ومتغيراتها:
يتكون نموذج الدراسة من نوعين من المتغيرات وهما المتغيرات
المستقلة والمتغير التابع كما هو في الشكل رقم (:)1

ويوضح الجدول رقم  3درجات وحدود الفئات.
جدول :3درجات وحدود الفئات وفقا لمقياس ليكرت الخماسي
معيار الحكم

الفئة

موافق بشدة

5 - 4.2

موافق

4.19 - 3.4

محايد

3.39 - 2.6

أعارض

2.59 - 1.80

أعارض بشدة

أقل من 1.80
المصدر :من عمل الباحث.

المتغير التابع

المتغيرات المستقلة

عرض ومناقشة نتائج الدراسة:
لإلجابة عن السؤال األول من الدراسة وهو ما واقع ممارسة

النوع االجتماعي

ممارسة المدرسين
لمهارات التعلم عن بعد

جنس المدرسة
التخصص

المعلمين في مدارس قصبة السلط لمهارات التعلم عن بعد في ضوء
جائحة كورونا من وجهة نظرهم؟ تم احتساب المتوسطات الحسابية
والرتب ودرجة االستجابة للمشاركين على فقرات المجال األول.

سنوات الخبرة

ومن خالل قيم المتوسطات الواردة في الجدول رقم ( )4بلغ المتوسط

الشكل ( :)1نموذج متغيرات الدراسة
المصدر :من عمل الباحث.

الحسابي للدرجة الكلية للمجال ( )4.17وبدرجة (موافق) وهذا يعني
أن أفراد عينة الدراسة يرون وبشكل كبير أن المدرسين في مدارس
مديرية تربية قصبة السلط يمارسون وبشكل كبير مهارات التعلم عن

المعالجة اإلحصائية:

بعد في ضوء جائحة كورونا .وتعزى هذه النتيجة بشكل كبير إلى إدراك

لإلجابة عن سؤالي الدراسة األول والثاني تم استخدام المتوسطات

المدرسين لمفهوم مهارات أسلوب التعلم عن بعد وإلمامهم بها بشكل

الحسابية إلجابات عينة الدراسة .أما االجابة على السؤال الثالث للدراسة كبير ،كما أن الدورات التدريبية التي باشرت وزارة التربية بعقدها
فقد تمت من خالل االعتماد على حساب معامل االرتباط بيرسون بين

منذ فترة طويلة لموظفي الوزارة بما فيهم المعلمين وربط الترقية من

المتغير المستقل (اتجاهات المدرسين) والمتغير التابع (واقع ممارسات

رتبة إلى رتبة أخرى بهذه الدورات انعكست بشكل إيجابي على قدرات

المدرسين لمهارات التعلم عن بعد).

المعلمين في التعامل مع أدوات التعلم عن بعد.

كذلك جرى االعتماد على اختبار  t – testللعينات المستقلة لإلجابة

كما جاءت إجابات العينة على فقرات المجال متفاوتة وتراوحت

عن السؤال الرابع والمتعلق بحساب الفروق اإلحصائية بين إجابات قيمة متوسطاتها الحسابية بين أدنى قيمة للفقرة ( )5والبالغة ()2.1
عينة الدراسة.

وبالترتيب العاشر واألخير وبدرجة موافقة أعارض – وهذا مؤشر
يبين واقع ممارسة مهارات التعلم عن بعد من قبل المدرسين في مدارس

و بالنسبة لدرجات وحدود فئات معيار نتائج الدراسة وفقا لمقياس
ليكرت الخماسي فقد جرى تحديدها وفقا للمعادلة التالية:

تربية قصبة السلط قبل أزمة كورونا-وأعلى قيمة للفقرة ( )6والبالغة
( )4.9وبدرجة (موافق بشدة) .ومن خالل إجابات عينة الدراسة على
فقرات المجال األول يتبين واقع ممارسة المدرسين لمهارات التعلم عن
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بعد في ضوء جائحة كورونا ،حيث تشير اإلجابات عن الفقرات (،1

و لإلجابة عن السؤال الثاني من الدراسة ما اتجاهات المعلمين في

 )4 ،3 ،2أن أفراد مجتمع الدراسة لديهم معرفة وإلمام بمهارات التعلم

مدارس قصبة السلط نحو استخدام أسلوب التعلم عن بعد في ضوء

عن بعد ويدركون دورها واهميتها في تطبيق أسلوب التعلم عن بعد .في جائحة كورونا؟ جرى احتساب المتوسطات الحسابية والرتب ودرجة
حين تُشير إجابات الفقرات ( )9 ،8 ،7 ،6إلى أن المدرسين في مدارس

االستجابة للمبحوثين على فقرات المجال الثاني من االستبانة جدول

تربية قصبة السلط يمارسون مهارات التعلم عن بعد في ضوء جائحة رقم( )5والتي تجيب بشكل مباشر على هذا السؤال.
كورونا وإن اختلفت دوافع االستخدام وأسبابه؛ حيث جاءت درجة
الموافقة على هذه الدرجات بين (موافق وموافق بشدة).

ومن خالل قيم المتوسطات الحسابية الواردة في الجدول رقم ()5
بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمجال الثاني ( )4.52وبدرجة

و عليه يتبين أن ممارسة المعلمين في مدارس مديرية تربية قصبة (موافق بشدة) وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة يرون وبشكل كبير أن
السلط لمهارات التعلم عن بعد في ضوء جائحة كورونا تأتي كاستجابة المدرسين في مدارس تربية قصبة السلط لديهم اتجاهات إيجابية نحو
لتعليمات وزارة التربية من جهة ،وبدوافع ومبادرات ذاتية من جهة استخدام أسلوب التعلم عن بعد في إيصال المحتوى التعليمي لطلبتهم
أخرى؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجابات عينة الدراسة على الفقرتين في ضوء الجائحة.
( 7و )8والخاصتين بهذا الجانب ( )4.18لفقرة االمتثال للتعليمات و
( )4.17لفقرة الدوافع والمبادرات الذاتية وبدرجة (موافق) .وهذا مؤشر

تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لكل فقرات المجال بين أدنى

على الوعي الكبير لدى المدرسين بأهمية استخدام المهارات الخاصة قيمة للفقرة ( )15وهي ( )4.18وأعلى قيمة للفقرة ( )1وهي (.)4.8
بأسلوب التعلم عن بعد في التدريس اإللكتروني ،ويرى الباحث أن امتثال وبشكل عام جاءت المتوسطات متقاربة ألغلب الفقرات وبدرجة موافقة
المدرسين للتعليمات الصادرة عن وزارة التربية يُعد مؤشرا إيجابيا يدل (أوافق بشدة) باستثناء الفقرتين ( 14و )15والمتعلقتين بقدرة أسلوب
على إدراكهم العالي لمستوى الحدث ،في حين تأتي المبادرات الذاتية التعلم عن بعد على تحقيق أهداف العملية التعليمية بشكل كبير ،ومدى
من زيادة االنتماء للمهنة المقدسة واإلحساس بالمسؤولية المجتمعية .اعتباره أسلوبا مناسبا لتقييم الطلبة في ضوء جائحة كورونا  ،حيث
وتتفق الدراسة في هذه النتيجة مع دراسة (الخريشا )2010،خصوصا جاءتا بدرجة موافقة (موافق) وبالترتيب ( 9و )10على التوالي.
فيما يتعلق بالمبادرات والدوافع الذاتية.
ويرى الباحث أن االتجاهات اإليجابية لدى المعلمين تعزى بشكل
كما أظهرت النتائج أن المعلمين في مدارس مديرية تربية قصبة كبير إلى اعتقاد أفراد عينة الدراسة بأن أسلوب التعلم عن بعد بديال
السلط ال يمارسون مهارات التعلم عن بعد في تدريسهم للمواد التعليمية مناسبا ألسلوب التعليم التقليدي في ضوء الجائحة ،وأنه يعطي الفرصة
قبل الجائحة ،حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على الفقرة ( )5الكافية للمدرسين (المعلمين) إليصال محتوى المادة الدراسية بكفاءة
والمتعلقة بمدى ممارسة مهارات التعلم عن بعد قبل جائحة كورونا عالية .ويوفر المرونة المطلوبة لكل من المدرس والطالب ،وقد
( )2.1وبدرجة أعارض وبالترتيب األخير ،وهذا يبين أن استخدام اتفقت الدراسة في هذه النتيجة مع دراسة كل من (الثقفي)2021،
أسلوب التعلم عن بعد بشكل عام ومهارات التعلم عن بعد بشكل خاص (عقل( )2014،الطعاني والشديفات( )2010،الخريشا( )2010،بني
في مدارس المديرية جاء استجابة ألزمة كورونا فقط ولم يكن مخططا يونس.)2006،
له من قبل ،ويرى الباحث أنه يجب التركيز على استدامة االستخدام
من خالل نشر الوعي بأهمية التعليم عن بعد وضرورة جعله الخيار
اإلستراتيجي بيد الوزارة والمعلم.
لكن ومن خالل المتوسط الحسابي للفقرة ( )10نجد أن أفراد العينة
يجدون أن هنالك تفاوتا في درجة امتالك المدرسين لمهارات التعلم عن
بعد وقد اتضح ذلك خالل فترة أزمة كورونا بشكل كبير.
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جدول( :)4المتوسطات الحسابية والرتب ودرجة استجابة عينة الدراسة على فقرات المجال األول من االستبانة
المجال

ممارسات
مهارات
التعلم
عن بعد
في ضوء
جائحة
كورونا.

رقم
الفقرة

نص الفقرة

.1

تشمل مهارات أسلوب التعلم عن بعد مجموعة مهارات تخصصية وأخرى فنية
وتكنولوجية.

4.21

6

موافق
بشدة

.2

يدرك المدرسون في مدارس تربية قصبة السلط مفهوم مهارات أسلوب التعلم عن بعد
بشكل كبير.

4.85

3

موافق
بشدة

.3

يًلم المدرسون في مدارس تربية قصبة السلط بجميع مهارات أسلوب التعلم عن بعد.

3.3

9

محايد

.4

يُلم المدرسون في مدارس تربية قصبة السلط ببعض مهارات أسلوب التعلم عن بعد.

4.5

5

موافق
بشدة

.5

يمارس المدرسون في مدارس تربية قصبة السلط بمهارات أسلوب التعلم عن بعد في
تدريس الطلبة بشكل كامل قبل أزمة كورونا.

2.1

10

اعارض

.6

يمارس المدرسون في مدارس تربية قصبة السلط مهارات التعلم عن بعد عند تقديم
المحتوى الدراسي للطلبة بعد وأثناء أزمة كورونا.

4.9

1

موافق
بشدة

.7

تأتي ممارسة المدرسين في مدارس تربية قصبة السلط لمهارات التعلم عن بعد بعد
ازمة كورونا امتثاال لتعليمات وزارة التربية والتعليم فقط.

4.18

7

موافق

.8

تأتي ممارسة المدرسين في مدارس تربية قصبة السلط لمهارات التعلم عن بعد بعد
ازمة كورونا بمبادرات ودوافع ذاتية.

4.17

8

موافق

.9

تساعد مهارات التعلم عن بعد التخصصية والفنية المدرسون في مدارس تربية قصبة
السلط على ممارسة أسلوب التعلم عن بعد بشكل مثالي.

4.87

2

موافق
بشدة

.10

يوجد فروق فردية في درجة امتالك المدرسون في مدارس تربية قصبة السلط
لمهارات التعلم عن بعد.

4.6

4

موافق
بشدة

4.17

-

موافق

الدرجة الكلية للمجال

151

المتوسط
الحسابي

الرتبة
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جدول( :)5المتوسطات الحسابية والرتب ودرجة استجابة عينة الدراسة على فقرات المجال الثاني من االستبانة
المجال

اتجاهات
المدرسين
نحو
مهارات
التعلم
عن بعد
في ضوء
أزمة
كورونا.

رقم
الفقرة

نص الفقرة

المتوسط
الحسابي

الرتبة

درجة
الموافقة

11

يعد أسلوب التعلم عن بعد بديال مناسبا ألسلوب التعليم التقليدي في ضوء أزمة
كورونا.

4.8

1

موافق
بشدة

12

يعطي أسلوب التعلم عن بعد الفرصة الكافية للمدرسين في مدارس تربية قصبة السلط
إليصال محتوى المادة الدراسية بكفاءة عالية.

4.4

7

موافق
بشدة

13

يوفر أسلوب التعلم عن بعد المرونة المناسبة للمدرس والطالب.

4.7

4

موافق
بشدة

14

يحقق أسلوب التعلم عن بعد أهداف العملية التعليمية بشكل كبير.

4.19

9

موافق

15

يُعد أسلوب التعلم عن بعد وسيلة مناسبة لتقييم الطلبة في ضوء أزمة كورونا.

4.18

10

موافق

16

بدون تطبيق المدارس ألسلوب التعلم عن بعد سوف تقوم الجهات المعنية بإلغاء
الفصل الدراسي بسبب أزمة كورنا.

4.6

6

موافق
بشدة

17

يحتاج تطبيق أسلوب التعلم عن بعد إمكانات بشرية ومادية وتقنية عالية خصوصا في
ضوء أزمة كورونا.

4.65

5

موافق
بشدة

18

يعطي نجاح تطبيق أسلوب التعلم عن بعد في ضوء أزمة كورونا القدرة المستقبلية
للمدارس على التكيف مع األزمات بأنواعها.

4.75

2

موافق
بشدة

19

يمكن أن يساهم تطبيق أسلوب التعلم عن بعد في تخفيض نفقات المدارس في المستقبل
على العديد من الوظائف اللوجستية.

4.2

8

موافق
بشدة

20

يعمل تطبيق أسلوب التعلم عن بعد على رفع قدرات المدرسين التكنولوجية.

4.72

3

موافق
بشدة

4.52

-

موافق
بشدة
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ولإلجابة عن السؤال الثالث من الدراسة وهوهل يوجد فروق ذات

ذلك بشكل مباشر إلى أن أهمية أسلوب التعلم عن بعد للمواد

داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05في درجة ممارسة

العلمية بشكل أكبر من المواد االجتماعية واإلنسانية ،كما أن

المعلمين في مدارس قصبة السلط لمهارات التعلم عن بعد في ضوء

ذوي التخصصات العلمية من المدرسين لديهم قدرات أكبر في

جائحة كورونا تعزى لمتغيرات الجنس ،نوع المدرسة ،التخصص،

التعامل مع التقنيات التكنولوجية الحديثة.

سنوات الخبرة؟
•وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة
تم احتساب المتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة وقيمة – T

حول درجة ممارسة المعلمين في مدارس تربية قصبة السلط

 testالمحسوبة ومستوى الداللة ،ومن خالل قيم المتوسطات وقيمة T

لمهارات التعلم عن بعد في ضوء جائحة كورونا عند مستوى

المحسوبة ومستوى الداللة الواردة في الجدول رقم ( )6نجد ما يلي:

داللة ( )α ≥ 0.05تعزى لمتغير سنوات الخبرة ولصالح 10
 20 -سنة ،وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية

•عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة

البديلة؛ حيث جاء مستوى الداللة لقيمة  Tالمحسوبة ()0.001

حول درجة ممارسة المعلمين في مدارس تربية قصبة السلط

وهذه القيمة أقل من مستوى الداللة ( .)α ≥ 0.05ويمكن أن

لمهارات التعلم عن بعد في ضوء جائحة كورونا عند مستوى

يعزى ذلك إلى أن هذه الفئة لديها الخبرات التدريسية والتقنية

داللة ( )α ≥ 0.05تعزى لمتغير النوع االجتماعي ،وبذلك

المطلوبة أكثر من الفئات األخرى.

نقبل الفرضية الصفرية؛ حيث جاء مستوى الداللة لقيمة T
جدول  :6نتائج اختبار Tحول درجة ممارسة المدرسين في الجامعات
المحسوبة ( )0.79وهي أكبر من مستوى الداللة ( .)α ≥ 0.05األردنية لمهارات التعلم عن بعد في ضوء أزمة كورونا من وجهة نظر
ويعزى ذلك بالدرجة األولى إلى أن المستوى العلمي والثقافي عينة الدراسة عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05تعزى لمتغيرات الدراسة
لهذه الفئة تغيب فيه بشكل كبير التفاوتات بسبب عوامل النوع

المتغير

•وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة

النوع
االجتماعي

االجتماعي.

حول درجة ممارسة المعلمين في مدارس تربية قصبة السلط
لمهارات التعلم عن بعد في ضوء جائحة كورونا عند مستوى
داللة ( )α ≥ 0.05تعزى لمتغير جنس المدرسة ولصالح
المدارس المختلطة ،وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل
الفرضية البديلة؛ حيث جاء مستوى الداللة لقيمة  Tالمحسوبة

جنس
المدرسة

( )0.02وهي أقل من مستوى الداللة (.)α ≥ 0.05
•وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة

التخصص

حول درجة ممارسة المعلمين في مدارس تربية قصبة السلط
مهارات التعلم عن بعد في ضوء جائحة كورونا عند مستوى
داللة ( )α ≥ 0.05تعزى لمتغير التخصص ولصالح المواد
العلمية ،وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية
البديلة؛ حيث جاء مستوى الداللة لقيمة  Tالمحسوبة ()0.003
وهذه القيمة أقل من مستوى الداللة ( .)α ≥ 0.05ويعزى
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سنوات
الخبرة

المستوى

العدد

المتوسط

ذكر

50

4.7

أنثى

100

4.6

ذكور

40

3.8

قيمة t
المحسوبة

3.3

إناث

30

4.5

مختلط

80

4.8

تخصصات
أدبية

90

3.4

تخصصات
علمية

60

6.8

>10
سنوات

40

4.2

20 - 10
سنة

80

4.8

<  20سنة

30

3.1

2.6

4.2

3.9
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التوصيات:

واقع ممارسات المعلمين لمهارات التعلم عن بعد

ظل جائحة كورونا  Coved-19بمنطقة الباحة .مجلة كلية

بنا ًء على النتائج السابقة فإن الدراسة توصي بما يلي:

التربية-جامعة عين شمس.188 - 147 ،)45( ،
الحجايا  ،نائل .)2013( .واقع التعليم اإللكتروني في الجامعات

•تشجيع وتحفيز المعلمين في مدارس األردن بشكل عام ومدارس

األردنية .المجلة الدولية التربوية المتخصصة140- ،)2( ،

تربية قصبة السلط بشكل خاص من قبل الجهات ذات العالقة على

.151

االستمرار في ممارسة أسلوب التعلم عن بعد بشك ٍل عام واستخدام الخرشا ،ملوح .)2010( .درجة استعداد أعضاء الهيئة التدريسية
مهارات التعلم عن بعد بشك ٍل خاص في العملية التدريسية.

لتطبيق التعليم االلكتروني في الجامعات االردنية الحكومية

•عقد الدورات والورشات التدريبية للمعلمين في مجال أسلوب

وعالقتها بخصائصهم االجتماعية واالقتصادية .مجلة العلوم

ومهارات التعلم عن بعد بهدف رفع مستويات المدرسين الحالية

التربوية-جامعة القاهرة.245 - 198 ،)3( ،

وتقليص حجم الفروقات الفردية بينهم.

السامرائي ،رعد .)2016( .ادارة الصف في تجربة التعليم عن بعد

•عقد المزيد من المؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بأسلوب التعلم

في جامعتي العلوم والتكنولوجيا األردنية والحسين بن طالل:

عن بعد وإشراك أكبر عدد ممكن من المدرسين في المدارس فيها.

دراسة حالة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك،

•إجراء الدراسات الرسمية من قبل الجهات ذات العالقة التي تهدف

اربد ،األردن.

إلى تقييم تجربة التعلم عن بعد في مدارس وزارة التربية والتعليم شحاته ،منى .)2021( .إتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو التعليم
خالل أزمة كورونا ألخذ العبر والدروس من هذه التجربة.

عن بعد في ظل جائحة كورونا .مجلة كلية التربية-جامعة بور

•توجيه طلبة الدراسات العليا إلى إجراء المزيد من الرسائل

سعيد.489 - 469 ،)33( ،

الجامعية ذات المستوى النوعي المرتفع في هذا المجال وضرورة الشرهان ،صالح .)2014( .التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في الوطن
التركيز على أهمية هذا األسلوب في ضوء الكوارث واألزمات.

العربي :نحو التطوير واإلبداع .دراسة مقدمة إلى( :المؤتمر

•ضرورة المضي قدما في تعميم واستدامة أسلوب التعلم عن بعد

الرابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث

حتى عند عودة التعليم التقليدي ،من خالل تطبيق إستراتيجية تجمع

العلمي في الوطن العربي ،الكويت).

بين األسلوبين.

الطعاني ،نضال والشديفات ،محمود .)2010( .اتجاهات اعضاء
هيئة التدريس في الجامعات الرسمية االردنية نحو استخدام

إعالن عدم تضارب المصالح

تكنولوجيا التعليم في التدريس الجامعي .مجلة كلية التربية –
جامعة بورسعيد.176 - 156 ،)7( ،

يعلن ويتعهد الباحث أنه ال يوجد أي تضارب للمصالح مع أي شخص الغامدي ،أحمد .)2012( .فاعلية نظام التعليم عن بعد في الجامعات
أو مؤسسة .وإن هذا البحث لم يسبق نشره بأي طريقة كانت سواء

السعودية ،دراسات عربية في التربية وعلم النفس-رابطة

مكتوبة ،مقروءة ،منشورة ،مرئية أو مسموعة.

التربويين العرب.187 - 153 ،)28( .
المحمادي ،غدير .)2018( .تقويم واقع استخدام نظام التعليم اإللكتروني

الدعم المادي للبحث

( ) EMESفي برنامج التعليم عن بعد بجامعة الملك عبدالعزيز
من وجهة نظر الطالب .مجلة كلية التربية األساسية للعلوم

لم يحصل البحث على أي دعم مادي.

التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل.196 - 177 ،)39( ،
مقدادي ،محمد .)2020( .تصورات طلبة المرحلة الثانوية في المدارس

المراجع العربية:

الحكومية في األردن إلستخدام التعليم عن بعد في ظل أزمة
كورونا ومستجداتها .المجلة العربية للنشر العلمي96- ،)19( ،

الثقفي ،مهدية .)2021( .اتجاهات معلمي ومعلمات التربية االسالمية

.144

نحو التعليم عن بعد باستخدام منصة مدرستي اإللكترونية في المال ،أحالم .)2016( .تقويم تجربة التعليم عن بعد في الجامعة
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الماليزية وكلية التربية للبنات وفق معايير الجودة المأخوذة من

والتدريب ،تم استرجاع الموقع في  30/4/2020عبر الرابط

وكالة التحقق من الجودة للتعليم العالي-بريطانيا .المجلة الدولية

التاليwww.edutrapedia.com :

لألبحاث التربوية-جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،)39( ،عقل ،كوثر .)2014( .اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
.168 - 123
الهاللي ،فاطمة .)2006( .إمكانية تطبيق نظام التعلم عن بعد في
الجامعات العمانية الخاصة وتصورات المسؤولين نحوه .رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك ،اربد ،األردن.
أبوسيف ،ملك .)2017( .أنموذج مقترح لتطوير برامج التعلم عن
بعد في الجامعات األردنية في ضوء المشكالت التي تواجهها.

األردنية الحكومية نحو التعلم عن بعد وعالقتها ببعض
المتغيرات .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية،
عمان ،األردن.
قباعة ،علي .)2005( .تطوير أنموذج إلدارة التعلم عن بعد في التعليم
العالي .رسالة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان،
األردن.

رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة الهاشمية ،الزرقاء،
األردن.
بني يونس ،عبد هللا .)2006( .تصورات أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات األردنية نحو درجة تحقيق أسلوب التعلم عن بعد
ألهدافه ومعوقات ذلك .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
اليرموك ،اربد ،األردن.
جنبي ،كمال .)2019( .التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد (مصدر
الكتروني ،مكتبة النور) ،متوفر عبر الرابط التالي :كتاب
التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد pdf -...www.noor-
book.com
حمد ،لينا .)2018( .درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
األردنية ألدوات التعلم اإللكتروني في التعليم واتجاهاتهم نحوه.
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،عمان،
األردن.
مديرية تربية قصبة السلط .قسم التخطيط واإلحصاء التربوي.2020،
سافيدارا ،خايمي .)2020( .التعليم في زمن فيروس كورونا :التحديات
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