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 حقائق ورقة

 كورونا زمةأ ظل في األردن في" بعد عن التعليم"

 

 

 سراء الشيابإالباحثة:

 

 :مقدمة

اهم األدوات  أحدمن  "التعليم عن بعد"يعد 

حيث يتم نقل الحصص  ،التعليمية الحديثة

المعلومات المنهجية عبر وسائل والصفية 

التكنولوجيا من المؤسسة التعليمية الى 

ظل الظروف الراهنة النتشار  في . الطالب

فيروس كورونا والذي اجتاح العالم كله، تم 

تفعيل عملية التعليم عن بعد في األردن 

الطالب للمدارس ضمن ارتياد وإيقاف 

اإلجراءات االحترازية لتحقيق التباعد 

 الفيروس. النتشارمنعاً اعي االجتم

 

تفعيل بديل األردنية استطاعت الحكومة 

خالل قنوات  من يحاكي االزمة الحالية

تلفزيونية ومنصات الكترونية أشهرها منصة درسك التعليمية التي تبث الدروس المتلفزة عبر قناة األردن الرياضية ويتم 

 م.اعادتها بشكل منتظ

 

باء واالمهات واالخوات وغيرهم اراء عينة عشوائية من اآل رصدلعداد هذه الورقة افريقيا بأسيا وشمال آقام معهد غرب 

توثيق والتحديات التي تواجههم تسليط الضوء على  باإلضافة الىممن يساعدون الطالب في عملية التعلم عن بعد، 

هذه الورقة صانعي السياسات ممن يعملون تساند  ان نأمل . بطريقة تتناسب مع ظروفهم ميةيلتفعيل العملية التعل هممقترحات

 .على تطوير العملية التربوية وخاصة في ظل هذه الجائحة

 

حيث أجاب  ،واجابات سردية ةمتعدد اتمن خياريتكون  ،احدى عشر سؤال من نشر استبيان الكتروني مكونبالمعهد  قام

ستخدام وسائل التواصل االجتماعي خالل فترة اعليهم بشكل عشوائي ب ستبيانالا تم توزيع ،شخص 90على هذا االستبيان 

 الى نهايته . 2020شهر نيسان بداية  نزمنية امتدت م

 

راء العينة بشكل آراء العينة بشكل نسبي بحيث ان المعلومات الوارد تحليلها ما هي اال آاستندت هذه الورقة على تحليل 

مع االستناد بشكل جزئي الى بعض المراجع  ،الباحثينمستقل والبيانات التي استندت عليها ما هي اال تحليل نسبي من قبل 

 المكتبية .
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 الدور األكبر في تعليم الطالب:

يلخص الدور األكبر باء وهذا من اآل %16.7من االخوات واالخوان ثم   %26.7 و من العينة هن من األمهات % 50

ً المرأة في المجتمع العربي أكثر . تعد اشكالهابكافة في العملية التعليمية  لألمهات تتشارك اغلب  كمابأبنائها  قرباً والتصاقا

ومساندة ترفد االقتصاد  ةممن يعملن في قطاعات مختلفة اساسي وقتلفي نفس اومنهن  . النساء أدوار الرعاية بكافة اشكالها

 1 .وتعمل على زيادة مؤشرات التنمية في الدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :بانتظام ،لدروس المتلفزة عن بعدالطالب لمتابعة امدى 

وهذا ينذر بمتابعة منخفضة للطالب لهذه البرامج،  فقط يتابعون قنوات التلفزيون األردني بشكل منتظممن العينة  %18.9

صناع  المستجيبين عبروا عن عدم متابعتهم للدروس المتلفزة عبر قنوات التلفاز األردني، مما يستدعي% من 50حيث ان 

 .التطرق الى قنوات اتصال جديدة بهدف الوصول بشكل أكبر الى الفئة المستهدفةمن  القرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  نحو مجتمع المعرفة ، سلسلة دراسات يصدرها مركز الدراسات ا ستراتيجية جامعة ا لك عبدالعزيز\ دور المرٔاة في مجتمع المعرفة 1
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 خالل الدراسة عن بعد: مساهمة الدروس المتلفزة بتعزيز العملية التربوية

لك نسبة من مما يعني ان هنا ،وهذه نسبة متقاربة جدا 41.1 % كانت النسبةاما نعم  42.2 %كانت نسبة اإلجابات بربما 

 ،تحديد فاعليتها منانها عملية جديدة تحتاج وقتا أطول ليستطيع االهل  يعود الىقد األهالي لم يستقروا على رأي ثابت وهذا 

 االستبيان بشكل بعدي لقياس مدى االختالف في النتائج .وقد يتطلب ذلك إعادة فحص نتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عن بعد: دراسةاستجابة الطالب لل

ً  نهمن العينة اجابوا با%  22.2 مما يعني ان هنالك نوع من عدم تقبل للدروس المتلفزة  من قبل الطالب، ال توجد استجابة نهائيا

 .المتلفزة تفاعل وانجذاب للدروسال تجد أي باالغلب وحيث تتركز هذه النسبة على الطالب من الفئات العمرية الصغيرة التي 

مما يعني ان هنالك  في االجابات اعلى نسبةوتعتبر لالفضل ر قليل في االستجابة يتغي م الحظوامن العينة اجابوا بانه%  61.1

  .ووعي االهل والطالب ةوتطور وامتزاج األدوات التكنولوجير واالستجابة تماشيا مع الظروف الحالية يقابلية للتغي

ويعزى ذلك الى ان هنالك متابعة  ،الطالباستجابة سريعة وتحسن في أداء هناك  تشير الى انمن اإلجابات كانت %  16.7

بعض المعلمين والمعلمات  .منذ فترة من قبل بعض المدارسعن بعد هنالك جزء تعليمي يعطى كذلك األهالي ومن قبل بعض 

الطالب في االستجابة بعض  الذي ساعدطالبهم، االمر لمتابعة المختلفة  منصات التواصل االجتماعيالستخدام  ؤاقد لج واكان

 2.السريعة للدروس المتلفزة

 

                                                           
 حيث يتمكن االهل واولياء األمور من التواصل مع  noorspace من مبادرات وزارة التربية والتعليم في األردن هو نظام التعليم االلكتروني الذي اطلق في أيار من سنة 2٢٠١٩

 المدرسة واالطالع على نتائج أبنائهم في جميع االمتحانات باإلضافة الى العديد من الخدمات .
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  :"لتعليم عن بعد"امدى التفضيل الستمرارية نظام 

عند انتهاء اإلجراءات االحترازية لجائحة  من العينة المستهدفة ان ال حاجة الستمرار نظام التعليم عن بعد%  46.7 اشار

التعليم من قبل نتائج ضمان متابعة تقييم لفي المدارس وهذا قد يعزى الصفي ويفضلون العودة الى نظام التعليم  ،كورونا

ممكن ان تدل اإلجابة  على خر آمن جانب و ؛المعلمين المختصين واإلدارة المدرسية، او تفضيل النظام التعليم الكالسيكي

قد يعزى ذلك أيضا الى توجه المرأة إلعادة ترتيب فلدراسة هم من األمهات ا عينة وبما ان غالبية 3مقاومة متوقعة للتغيير.

توفر البنية التحتية المساندة لعملية  عدماالنتباه الى بومن الجدير  يخولها بالتعامل مع األنشطة المنزلية األخرى.أولوياتها بما 

كتوفراالنترنت وأجهزة  ،بمتابعة نظام التعليم عن بعد ي، والمتعلقة بشكل اساسعن بعد لدى عدد كبير من العائالت التعليم

 لى مدى سهولة االستخدام والوصول الى المواقع االلكترونية ذات العالقة.، باإلضافة االحاسوبو واتف الذكيةاله

من نجاعة استمرارية او عدم استمرارية نظام التعليم  تأكدهممن العينة المستهدفة عن عدم %  31.1، عبر السياق نفسوفي 

ضعف الموثوقية بمخرجات نظام التعليم عن بعد مقابل اعتيادهم على التعليم الكالسيكي او التعليم لعن بعد، وقد يعزى ذلك 

 يشكل تواجدالذي االختبارات المكتوبة و عبر ويحللها تمن يرصد النتائجوجود مراقب مؤالوجاهي، والذي يضمن باألساس 

 4عناصر العملية التعليمية. أحدفي الصف  الفعلي الطالب وتفاعل

ذا يعبر عن مدى من العينة المستهدفة استمرار نظام التعليم عن بعد حتى بعد انتهاء الحجر المنزلي، وه%  21.1بينما فضل 

ي تتضمن متابعة دورية امتنان أولياء األمور للخدمات التعليمية التي تقدمها القنوات التلفزيونية او المنصات التعليمية، والت

ولياء األمور وقت مفيد في المنزل، مما يسمح ال قضاءغذية راجعة وتقييم ذاتي باإلضافة الى تلمكتسبات عملية التعلم من 

 . نجازات أوالدهم التعليميةمتابعة دورية الالقيام بب

زم باألساس بالتقيد بنظام التعليم عن بعد، وهذا قد يفسر بتنوع أنماط تبدوره يرى جزء من العينة المستهدفة ان الطالب غير مل

التعليمية من خالل التجربة وبعضهم من خالل المشاهدة والبعض  ائجالتعلم عند الطلبة، حيث ان بعض الطالب يستقون النت

 5بتوفر كال النظامين امام الطالب. كان قد طالب ي أهذا الركان له من خر من خالل القراءة واالطالع، ويبدو ان اآل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 http://www.unesco فـي ضـوء حـرص الـوزارة علـى مواكبـة التطـور السـريع فـي تكنولوجيـا المعلومـات وا تصـا ت، وسـعيها المتواصـل لدمـج التكنولوجيـا فـي التعليـم \3

4http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Amman/pdf/ESP_ARABIC_Final.pdf الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 

٢٠١٨-٢٠٢٢ 

 (vark) كتاب أنماط التعلم نموذج فارك55

http://www.wanainstitute.org/


.orgetutitsnianaw.www 
 

 :"دعالتعليم من ب"اقتراحات لتطوير عملية 

ادرة على جلب قاستخدام اساليب تعليم  عملية التعليم عن بعد هو ر من اهم سبل تطوين من العينة المستهدفة ا%  47.8يرى 

لمواقع االلكترونية ذات القنوات التلفزيونية وا عبرلمقرارات التعليم المتوفرة وإضفاء روح المتعة  انتباه وزيادة تفاعل الطالب

 حديثة مطورة بأدوات مية لضمان اتصال تفاعلييالعملية التعل أطرافالعالقة، او بمعنى اخر هو تفعيل عملية التواصل بين 

لمشكالت، ا بالمساهمة عبر المشاركة واالقتراح والتفاعل، مما يحفز مهارات فردية كالتفكير النقدي، وحلسمح للطالب ت

 . يالمعلم بشكل أساس والتحليل. وبالتالي الحد من نظام التلقين المتبع في نظام التعليم الكالسيكي او الوجاهي، والمرتكز على

يكون هنالك نوع  من العينة المستهدفة ان يكون نظام التعليم عن بعد جزء من العملية التربوية، أي ان%   25.6قترح افيما 

ن تجانس المعروض والتنسيق بين )وزارة التربية والتعليم والمنصات التعليمية االلكترونية ذات العالقة( لضماالمزامنة من 

من قبل  ري المقرمن كال الطرفين والحد من أي تشتيت للطالب، وبالتالي توفير فرصة المواكبة بين متطلبات المنهاج التعليم

 لمنصات التعليمية االلكترونية. الوزارة والمقررات التعليمية المتوفرة عبر ا

ي أولياء األمور من العينة المستهدفة القول بانه يمكن تطوير عملية التعليم عن بعد، من خالل رفع وع%  12.2 اختاربينما 

بعد لدى بعض  حداثة نظام التعليم عنسبب قد يفسر ب ابماهية التعليم عن بعد، من خالل اعطائهم دورات متخصصة بذلك، وهذ

صصة تساهم أولياء األمور والذي قد يقوض فرص التقييم السليم والمتابعة لمخرجات عملية التعلم، وان وجود دورات متخ

 جيد.شكل لية عمل وأسلوب نظام التعليم عن بعد وكيفية التعامل معه، لضمان استمرار عملية تعلم أبنائهم بآفي فهم 

 ةمن العينة المستهدفة، ان إضافة خاصية الوسائط المتعددة كالفيديوهات التعليمية الى مقررات التعليم الموجود%  12.2 اجاب

حيث عبر نظام التعليم عن بعد، يساهم ايجابيا في تعزيز كفايات ومهارات الطالب، وهذا يعزى بشكل أساس الى أنماط التعلم 

ان وجود هذا النوع من الطرق كما ، و 6) التعليم عبر المشاهدة( الم هم بصريينمن سكان الع % 65 تشير الدراسات الى ان 

 يفسح المجال للطالب إلعادة ومشاركة الفيديوهات بشكل مرن. البصرية التعليمية 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6Approximately 65 percent of the population are visual learners. – Mind Tools, 1998 
http://visualteachingalliance.com 
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 :لدى الطالب "التعليم عن بعد" تحديات

الشخصية ضعف اإلمكانيات التكنولوجية  يه التي تواجه الطالب اشارت الى ان من اهم التحدياتمن العينة المستهدفة  % 20

عند الطالب، وقد يفسر ذلك ضعف توفر اإلمكانيات الالزمة لمواكبة نظام التعليم عن بعد البنية التحتية االلكترونية ضعف و

تفاوت المستويات حديات تشمل .  هذه التتوافر االنترنت اما عبر خطوط الهاتف او االشتراك المنزلي  وباإلنترنت كاالتصال 

او جهاز لكل طفل توفر جهاز حاسوب االقتصادية لدى العائالت والقدرة على االشتراك باالنترنت الدائم والقوي باإلضافة الى 

 7اإللكترونية.للمواقع نقال او توفر جهاز التلفاز خالل فترات البث، الى جانب ضعف المعرفة االلكترونية بتشغيل وتحميل 

ة سير العملية بين ان من اهم التحديات ايضاً هو عدم امتالك أولياء األمور مهارات التدريس الالزمة لمتابعب اجابوا%  17.8

اهي قد يختلف عن ليات التعليم المتبعة في نظام التعليم الكالسيكي او الوجآ، حيث ان بشكل معزز الطالب والنظام التعليمي

ساهم بتعزيز يقد  ذيأولياء األمور، وال بينمي يعلتاالخذ بعين االعتبار تفاوت المؤهل ال متطلبات التعليم عن بعد. وإذ يجب

ور األقل تعليم لن في نفس الوقت أولياء األم. افضل لبعض الطالب بسبب المتابعة الحثيثةمكتسبات العملية التعليمية بشكل ال

 يتمكنوا من مساعدة أوالدهم على نحو فعال.

لى جمود عملية وهذا قد يعزى ا ،ن بعدعها خالل عملية التعلم نواجهويالتحديات التي اهم الملل هو من يعتقدون ان %13.3 

ط المتعددة استخدام الوسائوالتعلم والطرح المرافق لها، ويمكن ربط هذه النقطة بموضوع ضرورة إضفاء طابع من المتعة 

من التسلية  خالية من المنزل وبالتالي أي عملية تعلم جامدةجدير بالذكر بان الطالب يقضون معظم وقتهم داخل اللذلك. و

طفال امام األ تسمروجلوسالبان  اجابوامن العينة المستهدفة 12.2%  كذلكالمتوقع ان تواجه بالنفور وضعف االستجابة. 

يته لالستمرار ودافع هفي نشاطسلبا مما يؤثر  طالببعد، يحد من حركة العن التلفاز او الحاسوب لمتابعة مقرارات التعليم 

  .بمتابعة الدروس عبر االنترنت او التلفاز
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  :ومحو االمية التكنولوجية "التعليم عن بعد"نظام 

على استخدام المواقع االلكترونية يساهم في محو االمية االلكترونية  يان التعليم عن بعد والمستند بشكل أساساجابوا ب%  45.6

يفرضه النظام على مستخدميه من خالل اتاحة الفرصة سواء للطالب او  ذيلتعامل المستمر الالمستخدميه، وهذا يعزز 

واكسل وغيرها، فضال  المعلمين او االهل باستخدام جهاز الحاسوب للوصول الى البرامج المختلفة مثل مايكروسوفت وورد

 عن حثهم لتصفح االنترنت والمواقع التعليمية.

لمنصات االلكترونية ال يساهم في محو االمية التكنولوجية لن نظام التعليم عن بعد بالرغم من استخدامه اجابوا ا16.7 % اال ان 

لنظام على عدد محدود من البرامج ركز هذا اي كماويعود ذلك ربما الى اقتصار االستخدام على الطالب أكثر من ذويهم 

 ،خر من العينة للقول ان نظام التعليم عن بعد يساهم في محو االمية في بعض األحيانآفيما ذهب قسم  . والتطبيقات ذات العالقة

 نهاأمن قبل النظام ال يتيح الفرصة إليجاد فرصة تعلمية مركزة من شوقد يفسر ذلك بان عدم استهداف االهل بشكل مباشر 

  .توطيد معرفة االهل بالمعرفة التكنولوجية وبالتالي الحد من االمية التكنولوجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أولياء االمورمتابعة مدى و "التعليم عن بعد"نظام 

األمور وقدرتهم على ان التعليم عن بعد قد ساهم في تعزيز معلومات أولياء الى  ااشارو الذين ت نسبةتساو ،السؤال افي هذ

التوجه الى ان نظام التعليم عن بعد  ذلكوقد يعلل  . ان امكانياتهم تحسنت بعض الشيءالى متابعة تعليم أوالدهم والذين أشاروا 

قد ساهم بانخراط أولياء األمور اكثر في متابعة أطفالهم خالل عملية التعليم، وخصوصا بعد ان وفر الحجر المنزلي مساحة 

ان  ااألمور لمتابعة شؤون أطفالهم، حيث يتيح نظام التعليم عن بعد إمكانية اشراك افراد العائلة كله ألولياءالوقت اكبر من 

 تساعدمساحة الصف، وعدد الكراسي، وتخمة الصفوف المدرسية ال  بينما .أرادوا في االستماع الى الدروس او حل الواجبات

يساهم بشكل فعلي  قد وهذا .في هذا المضمار

متابعة  في في تعزيز إمكانية أولياء األمور

سير العملية التعليمية وصوال الى اكتساب 

 . مهارات تعليمية وتعلمية في نفس الوقت

ان   24.4%الرافضون بنسبة  يرى بينما

نظام التعليم عن بعد هو نظام ال يساهم في 

لدى أولياء تعزيز المعلومات التعليمية 

فسر ذلك النه نظام موجه للطالب األمور وي

وان أولياء األمور هم فئة  يبشكل أساس

من المهم  .مستفيدة ولكن غير مباشرة

مدى االنخراط من قبل أولياء  اإلشارة الى ان

 األمور هو معيار الحكم هنا.
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  :"التعليم عن بعد"خالل  العالقة بين االهل والطالب

رى نصف المشاركون بالعينة بان هنالك فجوة بين االهل والطالب بخصوص قدرة االهل على مساعدة أوالدهم، وال بد ان ي

كورونا قد فرضت واقعا غير تقليديا على البيت األردني، حيث ان التحول من نظام تعليم كالسيكي وجاهي  جائحةنتفهم بان 

سلس قد يواجه الليس باألمر اليسيرعلى أولياء األمور، حيث ان االنتقال الغير نظام تعليم عن بعد بين ليلة وضحاها هو  ىال

تفسر هذه  قدسها مقاومة التغيير وان أي عملية تماهي مع هذا التغيير يحتاج الى وقت للتعلم والتكيف. فأتحديات عدة، على ر

لتعامل مع األجهزة اإللكترونية والمواقع العلمية م االلكتروني فرض على أولياء األمور ضرورة ايان نظام التعلبالفجوة أيضا 

ويمكننا القول بان أولياء األمور الذين يمتلكون مهارة تكنولوجية  .االهل العمل على خفض االمية التكنولوجيةاجبر وبالتالي 

ية للتعليم التحتية الضرور عليهم من غيرهم، هذا اذا ما افترضنا ان كل الذين شاركوا في العينة يمتلكون البنية أسهلالمر كان ا

 العينة الرافضين لفكرة وجود فجوة بين أولياء األمور والطالب. من%  13.3التعبير عنه د اراعبر االنترنت، وربما هذا ما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسباب الفجوة:

في التعليم  بوجود فجوة بين الطالب واولياء األمور بخصوص قدرة االهل على مساعدة أوالدهمالبحث اشارت نصف عينة 

 يلي: ، تنوعت األسباب كما عن بعد

به  وايشاركلهذه الفجوة هو عدم توفر الوقت او تناسبه مع وقت التعلم عن بعد  وجودان من اهم أسباب  % 36.7 اجاب

  .أطفالهم، وان انشغال أولياء األمور في العمل يحد من قدرتهم على متابعة أمور أبنائهم التعليمية

قد  كما، أطفالهم قدرتهم على مساعدة حد منالتعليم الحديثة ي ألدواتمن العينة ، ان عدم امتالك االهل %  23.3 اجابفيما 

غير حديثة بتعقيد العملية وبالتالي الحد من انخراط او امتالك أجهزة امتالك أجهزة الكترونية عدم يسبب ضعف االنترنت او 

  .االهل فيها

أولياء األمور ان اعتياد %  18.9 اشار

على ترك متابعة العملية التعليمية 

لألطفال منوطة بشكل أساس في 

، وان التحول الغير والمعلمين المدرسة

تدريجي نحو التعليم عن بعد خلق فجوة 

بين أولياء األمور والطالب، حيث 

ارتكزت عملية المتابعة بشكل فجائي 

على أولياء األمور الذين لم يعتادوا 

 .الدور بشكل كامل على تحمل هذا

وربما عزز هذا الطرح ان المناهج 

الدراسية صعبة وال حمل ألولياء 

  .األمور على متابعتها 
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 :الخاتمة والتوصيات

باألمر هو ليس معلميهم وأصدقائهم بأبنائنا في البيت لعدة أشهر ضمن ظروف ضاغطة نفسياً وانقطاع عن التواصل  وجود

بد ان يعود التواصل بين الطالب والمعلمين لرأب الفجوة وتحقيق المساواة، وعلى المؤسسات التعليمية ان  ولذلك فال، السهل

 تأخذ بعين االعتبار كل حيثيات االزمة من:

 فالبد ان تبقى الصور والفيديوهات واالتصال  ،استخدام التكنولوجيا المصورةيحتاج الى واندماج الطالب  تحقيق تقبل

  .نجاح العملية التربويةفي   يساهملالبصري 

 من اذ والمعلمين واالهل ان امكن،  ن وجلوسهم بوقت أطول مع الطالبيتخصيص وقت أكثر للمرشدين النفسي

  .ةحهذه الجائنفسيا خالل  تتضرر ة يان جميع الفئات في المؤسسات التعليم المؤكد

  الضعيفة عند عدد من العائالت. البنية التحتية بأسلوب التعليم عن بعد الخذ باالعتبار إعادة النظر  

 إعادة النظر بشكل الدروس المتلفزة واضافة المحتوى الجاذب للطالب وخاصة الفئات العمرية الصغيرة.  

  تخصيص دورات لتعليم وبناء قدرات األهالي في العملية التعلمية سواًء على صعيد التكنولوجيا او على صعيد

 . واالساليب  المهارات
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