
 إحصائّيةأفضلّية التعليم الوجاهّي وفق دراسة  

 مقّدمة 

العالم،    فيتركت جائحة كورونا الكثير من اآلثار   إذ فرضت قيوًدا  حياة البشر في معظم دول 
إحداث تغييرات كبيرة في أنماط    فيه إلىاضطررنا    إلى الحد  الذي  ،ةالحياة اليومي    نشاطات على    عميقة
  اليب ة وأسومناسبات اجتماعي    ةمن لقاءات أسري    ،ا نمارس فيها مختلف نشاطاتناالطريقة التي كن  في  و   ،حياتنا

   ة.نحو التعليم عن بعد في جميع المستويات التعليمي   يدخل من ضمنها توج هناعمل، 

ب   لعل   تأث    كانوا،  بشكل عام  ،المدارس واألطفال  طّل  المرتبطة  ا  رً الفئة األكثر  بالقيود والتغييرات 
ب حصول    بإمكاني ة ات جديدة مرتبطة ي  األسر نفسها أمام تحد    حيث وجدت بالجائحة،   هم في  على حق    الطّل 
مات هذا التعليم من  إلى  ة  لت في الطرق الجديدة للتعليم عن بعد، والحاجة الماس  التعليم، تمث   أجهزة  توفير مقو 

لعملي  األهل  ومتابعة    ، نترنت حاسوب وخدمات اإل الواجبات واالمتحانات، والتواجد الحثيثة  التعليم وأداء  ة 
ة التي  وهي البيئة الطبيعي   ،عن أجواء المدرسة وأصدقاء الصف   الألطفال في المنزل بعيدً  المستمر   القسري  

 ا. واجتماعي   اة علمي  ة متوازنللتعل م وبناء شخصي  فيها  يتواجدواض أن  ُيفتر  

على أعضاء    2021- 2020ُأجريت خّلل العام الدراسي     إحصائي ةيتناول هذا المقال نتائج دراسة  
ب،    الّلتيني ة  الهيئة التعليمي ة واإلداري ة في مدارس البطريركي ة تستطلع  في األردن، وعلى عي نة من أهالي الطّل 

لون ألبنائهم. وعليه، بدأنا المقال   رأيهم حول تجربتهم في عملي ة التعليم عن بعد، وأي  نمط من التعليم يفض 
 مناقشة النتائج واستخّلص التوصي ات. ببتحديد عناصر الدراسة، ثم  انتقلنا إلى عرض نتائجها، لنختم  

 عناصر الدراسة 

 الخلفّية والهدف أ. 

ب حول خبراتهم في التعليم عن بعد، والطريقة التي  هدفت الدراسة إلى   استطّلع آراء أولياء أمور الطّل 
ب تعليمهم في العام الدراسي  القادم في ظل  السيناريوهات المتوق عة حول كيفي ة العودة   ونها لتلق ي الطّل  يفض 

التعليم الم  ،إلى  الحكومي ة  والقرارات  األردن  في  الوباء  حالة  لتطو رات  بهاتبًعا  ثّل رتبطة  هناك  كان  ة  ث. 
 سيناريوهات:

ب المباشر في المدرسة، ويشير إلى    التعليم الوجاهي   .1 ي التعليم في المدارس  لتلق    عودة جميع الطّل 
  .ة دقيقةي  ضمن اشتراطات صح  



الذي ساد في و   ،نترنت اإل   المتوافرة فية  ات التعليمي  المنص    المستند إلىوهو التعليم    ،التعليم عن بعد  .2
  السنتين الماضيتين. 

ب بتوزيع  أن يتم   ا  إم  ، و الدمج بين نوعي  التعليم السابقين يكون ب و ،  جدم  التعليم المُ  .3 م المدرسة للتعل    طّل 
المدرسة   )أي  بداخل  الصفوف  بحسب  مخص  التناوب  الوجاهي  ام  للتعليم  عن    ،صة  للتعليم  وأخرى 

ب بعد(، أو بتوزيع   م بالتناوب. الصف الواحد للتعل   طّل 

 ب. الكيفّية والمّدة الزمنّية 

العلمي    مستند   خاص    استبياناعُتِمد  تحقيق هذه الغاية،  من أجل   ة التي  إلى العديد من الدراسات 
 واالختّلفات ة،  ة الّلتيني  ة عمل مدارس البطريركي  في هذا المجال، مع األخذ بعين االعتبار خصوصي    ُأجريت 
  .ز المجتمع األردني  ة التي تمي  ة واالجتماعي  الثقافي  

  على واإلجابة    االستبيان اإلنترنت لتوزيع    ببرامجت االستعانة  ة في األردن، تم  الحالة الوبائي    في ظل  
ة أسبوعين،  ( Google Forms)  أسئلته ة كافية لمن يرغب من الفئة المستهدفة باإلجابة  ، وهي فترة زمني  مد 
  .األسئلةعلى 

 

 والمشاركون منها   ج. الفئة المستهدفة

بأولياء أمور  ب  االستبيان  أسئلةإلجابة على  للت الفئة المستهدفة  تمث   ة  ة الّلتيني  مدارس البطريركي    طّل 
األردن عددهم  ،في  الدراسي    وطالبة  اطالبً   7984  البالغ  موظ    ،2021-2020  للعام  إلى  في  باإلضافة 

 ا فردً   1630االستبانة    أسئلة قد بلغ عدد الذين أجابوا على    .ةين، وكهنة البطريركي  ين تربوي  مختص  ، و مدارس
  من   معظم هؤالء األفراد هم  أن    وبماة،  ة الّلتيني  من محافظات األردن التي تعمل فيها مدارس البطريركي  

ب أولياء أمور   .  %20.4، تكون نسبة المشاركين في الدراسة  الطّل 

المشاركين   نسبة  الذكور  %43.37بين  توز عت  ومن  اإلناث،    56.63%،  هؤالء  من  شك ل  وقد 
أولياء    %91.41بمجملهم   الدراسي ة  من  المراحل  في  ب  الطّل  دنيا،    كاف ةأمور  عليا،  و )أساسي ة  أساسي ة 

 ، صديق(و   التربية،  في  مسؤولو   كنسية،   ةفعالي    عضوو   ف،موظ  و   )كاهن،من فئات أخرى    %8.53و   ،(ثانوي ةو 
(،  الزرقاءو المفرق،  و ،  ةالوهادنو عنجرة،  و عجلون،  و ربد،  إالشمال )، بين  مناطق جغرافي ة مختلفة  فيوذلك  

 . در(أو السماكية، و الوسية، و الكرك،  و الجنوب )مادبا، و ، عمان(و السلط، و صافوط، و والوسط )الفحيص، 

 

 



   نتائج الدراسة 

على    تم   األفراد  استجابات  اإلحصائي    االستبيان  أسئلةترميز  البرامج  باستخدام  النتائج  ة  وتحليل 
أعلى درجة من   "5"  ط الحسابي  ة لإلجابات، بحيث يمث ل المتوس  طات الحسابي  المناسبة الستخراج المتوس  

 ،درجة من الموافقة  أقل    "1"   ط الحسابي  د، بينما يمث ل المتوس  المرتبط بنمط التعليم المحد    السؤالالموافقة على  
  على النحو اآلتي:جاءت نتائج الدراسة  ،وبناًء على ذلك

ل    المشاركين  األفراد   الختيارالعام    ط الحسابي  المتوس    اسُتخِرج التعليم المفض  لديهم من بين  نمط 
المقتر حة ح  ،األنماط  ُموضَّ هو  ما  الجدول  وفق  تبًعا  المرفق.    في  ذلك  دراسة  تم ت  األفراد وقد  لجنس 

المشارك بالطالب )ولي  ، ولعّلقة إقليم الجنوب(و إقليم الوسط، و )إقليم الشمال، ، ولمنطقة سكنهم  المشاركين
التعليمي  و أمر، أو جهة أخرى(،   ب   للمستوى  ،  ة علياأساسي  و ،  ة دنياأساسي  الملتحقين في المدرسة )  للطّل 

 .  ة(أبناء في أكثر من مرحلة تعليمي  وجود و ، ةثانوي  و 

ل في المدرسة ختيارات العام ال ط الحسابي  المتوس    ا: وتمثيله بياني   ،األفراد نمط التعليم المفض 

  5/  املتوسط الحسابي    نمط التعليم

  

  4.61  املباشر التعليم الوجاهي  

  2.87  (Onlineالتعليم عن بعد )

  3.17  (Blendedالتعليم املدمج )

 

ل في المدرسة،   الختيارات ط العام  يشير الجدول في األعلى إلى المتوس   األفراد نمط التعليم المفض 
،  أغلبي ة األفراد الذي أي ده  المباشر في المدرسة كان هو النمط    أظهرت النتائج أن نمط التعليم الوجاهي  قد  و 

ل للتعليم، بينما جاء التعليم عن بعد في المركز وجاء نمط التعليم المدمج في المرتبة   الثانية كنمط مفض 
  بين المشاركين. الثالث ليكون األقل تفضيًّل 

 

ة  هذه النتيجة عام  بدت  كما  هذا التدر ج في التفضيل واضًحا لدى الجنسين، الذكور واإلناث،  بدا  
ط استجابات  في متوس    وجود ارتفاع ظاهري    رغمو   ،النظر عن منطقة السكن  بغض    المشاركين،بين جميع  

النظر   بغض  ، و الشمال والوسط  في إقليمي  هم  باستجابات  مقارنةً   ،إقليم الجنوب للتعليم الوجاهي  في  األفراد  
، وفق اإلحصاءات من المّلحظولكن،   المدرسة.  أو  عن طبيعة العّلقة التي تربط المستجيب بالطالب كذلك  

ب   لمستوى التعليمي  حول االتي أجريت   في المرحلة   أبناءاألفراد الذين لديهم    أن    ،الملتحقين في المدرسة  للطّل 



األفراد   ة، كما أن  المراحل التعليمي    قي ةمقارنًة بب   ،المباشر  للتعليم الوجاهي    ة الدنيا كانوا األكثر تفضيًّل األساسي  
مقارنًة    ،للتعليم عن بعد والتعليم المدمج  ة العليا كانوا األكثر تفضيًّل في المرحلة األساسي    أبناءالذين لديهم  

  ل،نمط التعليم المفض  ب   المت صلالسؤال    لى ع  فنتيجة اإلجابات العام ة  وأي ا يكن،ة.  المراحل التعليمي    قي ة بب 
أي  تفضيل  قتر ح،  والتي تحد دت وفقها النسبة التي نالها كل  نمط تعليمي  مُ ات خذت التراتبي ة المشار إليها سلًفا،  

، فالتعليم المدمج، فالتعليم عن بعد،   كما هو واضح في الجدول اآلتي:  التعليم الوجاهي 
 

ل  ا: وتمثيلها بياني   ،إجابات األفراد حول نمط التعليم المفض 
 

  ةالنسبة املئوي    عدد األفراد  نمط التعليم

  

  %85  1382   التعليم املباشر

  90  5%  (Onlineالتعليم عن بعد )

  158  10%  (Blendedالتعليم املدمج )

  %100  1630  املجموع

 

 

 ات  تحديد التوصيّ تحليل النتائج و  

 الدراسة وتضميناتها التربوّية مناقشة نتائج أ. 

ة  به مدارس البطريركي    ُتعن ىالذي    واالجتماعي    والديني    للدور التربوي    جاءت هذه الدراسة استكماالً 
ب ، وذلك بهدف مشاركة أولياء أمور  1866ة في األردن منذ العام  الّلتيني   طريقة    فيالمدارس خبراتهم    طّل 

  عام الدراسي  في ال  من خّللها  تعليمهم  أبناؤهمى  التعليم عن بعد من جهة، والطريقة التي يرغبون بأن يتلق  
 من جهة أخرى.  المقبل

التربية    عائد لقرار وزارة (  2022  -   2021القادم )   لعام الدراسي  لالتعليم    طريقةتحديد    أن    رغم إدراكنا 
نا نأمل بأن تضع   أن  ة المرتبطة بها، إال  ة في األردن والقرارات الحكومي  الوبائي    الحالةرات  لتطو  ا  تبعً   ،والتعليم

رات  لبعض المتغي    ا تبعً   ،مين حول تجربة التعليم عن بعد مامنا إضاءات من خبرات األهل والمعل  أنتائج الدراسة  
  في الحكم على هذه التجربة. تؤث ر قد ها التي اعتقدنا أن  

التعليم الوجاهي   النمط األكثر قبوالً   بشكل عام، كان نمط  جميع المشاركين في    لدى  اوتأييدً   هو 
م عن بعد، والحاجة  غياب الخبرات السابقة في التعل    الدراسة، وهذه النتيجة يمكن فهمها وقبولها في ظل  



توفير أجهزة الحاسوب أو من    بهيتطل    ا، لمة مرتفعةو كلفة مالي  ل ذ الجانب األو    ه.ماتتوفير مقو  إلى  ة  الماس  
على  ا مادي   اهذا الجانب عبئً وقد شك ل نترنت، (، واالشتراك بخدمات اإلTabletsة )اللوحي   الحاسوب أجهزة 
ة  المستمر    األهل  متابعةا الجانب الثاني فارتبط بضرورة  ة كبيرة. أم  بالتزامات مالي    ة األهل المثقلة أصًّل ميزاني  
بة التعليم وأداء  لعملي   لألطفال    مستمر    تواجد قسري  إلى  إلى الحاجة  مم ا أد ى  للواجبات واالمتحانات،    الطّل 

 . داخل المنزل، وابتعادهم عن أجواء المدرسة وأصدقاء الصف  

ب ة لدى  وجود فجوة معرفي    فية  ة النهائي  لة التربوي  المحص  تكمن   تسعى اآلن    وفاقد تعليمي    ،الطّل 
تالجهات الرسمي ة   العام الدراسي  إلى  بداية  ب ، باإلضافة إلى الحاجة إلى إعادة تهيئة  عويضه قبل   الطّل 

في ممارسات التعليم عن بعد قاد العديد منهم  هم  نغماسا  وأن    ال سي ماالمباشر في المدارس،    الوجاهي    لتعليم ل
م والكتاب  معل  النترنت كمصادر للمعرفة بديلًة عن  والتواكل واالعتماد على مواقع اإل إلى حالة من الكسل  

   . المدرسي  

  ث، مشاركين في الدراسة من الذكور واإلنا، كهات من اآلباء واألم   كّل    إلى أن  كذلك النتائج  أشارت 
ين االعتبار حالة اإلغّلق  ، وإذا أخذنا بعأنماط التعليم األخرى   على  كان لديهم تفضيل للتعليم الوجاهي  

ممارسة التعليم    أثناءالعام التي واجهت األردن في السنة الماضية، واضطرار األهل للتواجد مع أطفالهم  
التعليم    فيهات حول خبراتهم  حالة االتفاق بين اآلباء واألم    نتيجة مفادها أن  إلى  عن بعد، فيمكن الوصول  

خّلل التعليم عن    األبناءالمباشر في المدرسة، جاء نتيجة ممارسات    تعليم الوجاهي  العن بعد وتفضيلهم  
ب ة التي عاشه بعد، والعزلة االجتماعي     كامل. هل على مدار عام دراسي  ، والتي الحظها األا الطّل 

ل تبعً فيما يتعل  و  إلى ثّلثة    اتقسيم األردن عرضي    د تم  لمنطقة سكن األسرة، فق  اق بنمط التعليم المفض 
  كان تفضيل التعليم الوجاهي  فة،  الجهات الرسمي    لدىوهو التقسيم المعتمد    ،جنوب(و وسط،  و أقاليم )شمال، 

مقارنًة    ،طقليم الجنوب هذا النمط من التعليم أعلى متوس  إاألفراد في    اختيارات هو السائد بشكل عام، وكانت  
التعليم المدمج، ويمكن فهم هذه النتيجة في ضوء جودة خدمات اإلنترنت في إقليم الجنوب،  و بالتعليم عن بعد  

  .تهة لمحافظاقتصادي  ة واالدات االجتماعي  وبعض المحد  

ب   ق بالمستوى التعليمي  فيما يتعل  أم ا   األفراد المستجيبين   أن  إلى  نتائج الدراسة    أشارت ، فقد  للطّل 
  الصف السادس( كانوا األكثر تفضيًّل   إلىل  الصف األو  من  ة الدنيا )في المرحلة األساسي    أبناءالذين لديهم  

،  ةالعمري    الفترةة لتلك  بات المرحلة النمائي  المباشر، وهذه النتيجة يمكن فهمها في ضوء متطل    للتعليم الوجاهي  
د بدورها    ة للطفلاألساسي  زة  حيث الحركة الدائمة هي المي   م  مدى الحاجة إلى إكسابه مهارات التعل  التي تحد 

)التعر  األساسي   الحروف،  ة  على  األساسي  و القلم،  ب  الكتابةو ف  الكتابة  إلى    ،ة(مهارات  مهارات   باإلضافة 



التواصل والتعاون مع  ،  المشكّلت  وحل    اقد مثل التفكير الن،  واالبتكار مالتعل   األقران في  و م  المعل  ومهارات 
مثل المرونة في    ،ة داخل المدرسةالحياتي   المهارات   فضًّل عن، وتنمية مهارات اإلبداع واالبتكار،  الصف  

، ومهارات التفاعل االجتماعي  ،  ف ومعالجة المواقف، والمبادرة والتوجيه الذاتي  التفكير، والقدرة على التكي  
  توفيًرا مناسًبا.رها نمط التعليم عن بعد لم يوف   وغير ذلك من المهارات التي 

ل بشكل عام،  والذي تحد  ،  االستبيانأم ا بالنسبة إلى السؤال األخير من   ث عن نمط التعليم المفض 
نة  ( من عي  %85)  امستجيبً   1382  شارت إلى أن  أرات، و سبقها من متغي  ما  منسجمة مع    نتائجهفقد جاءت  

لون   لون التعليم المدمج،  %10)  امستجيبً   158ليها  يالمباشر في المدرسة،    التعليم الوجاهي  الدراسة يفض  ( يفض 
ل    ( التعليم عن بعد.%5) امستجيبً  90بينما فض 

 توصّيات الدراسة  ب. 

التباعد االجتماعي    ،ةي  ة مراعاة االشتراطات الصح  ي  التأكيد على أهم  رغم الكمامات  او   مثل  رتداء 
المباشر في المدارس،   لتعليم الوجاهي  إلى ا  احتمال العودة  رغم ة، و تفاصيل النظافة الشخصي    واالهتمام بأدق  

  في المرحلة القادمة من مراعاة ما يلي: ه ال بد  نا نرى أن  فإن  

ب العمل على تهيئة   .1   الوجاهي  لتعليم  إلى اة العودة  الحتمالي    ةة واألكاديمي  من الناحية النفسي    الطّل 
  المباشر في المدرسة.

ب العمل على تعويض   .2 ة الحرجة المرتبطة  بالتركيز على النتاجات المعرفي    عن الفاقد التعليمي    الطّل 
 .ة في كل صف  ة دراسي  ماد   بكل  

ب مساعدة   .3 مثل االعتماد    ،المرتبطة بالتعليم عن بعد   غير التربوي ة  على االنتقال من الممارسات   الطّل 
حل   في  اآلخرين  االمتحانات    وتأديةالواجبات    على  وأسئلة  الواجبات  حلول  وتبادل  االمتحانات، 

نترنت في الحصول على المعرفة جاهزة دون بذل  بطرق غير مناسبة، واالعتماد على مواقع اإل 
م فيهاة الئقة  ممارسات تربوي    إلىواالنتقال بهم    ...هاجهد الكتساب   ا عام    انترنت مصدرً اإل  ُيستخد 

ه والمتابع. مالطالب دور الباحث الناقد، بينما يمارس المعل   للمعرفة ويمارس فيها   دور الموج 
وذلك بتعزيز   ،مع التعليم عن بعد بشكل منفرد ومستقل    وفقهاالبناء على خبرات الطالب التي تعامل   .4

متحانات، واالهتمام بتفاصيل حياته  اال  وتأديةالواجبات    باالعتماد على نفسه في حل    استقّللي ته
االهتمام بإخوته،  و مثل تنظيف غرفته،  ،تتناسب مع عمره عليهات جديدة ة، وإضافة مسؤولي  اليومي  

 .المساعدة في أعمال المنزلو 



للتخل    المشاركة تفعيل عّلقة   .5 واألهل  المدرسة  االجتماعي  بين  اآلثار  السلبي  ص من  ة لإلغّلقات  ة 
ب وإخراج    ،الطويلةة  الزمني   االفتراضي    الطّل  العالم  عزلة  اإل  من  اجتماعي  في  عالم  نحو    نترنت 

ة  ة، والزيارات العائلي  ندية الرياضي  ة، والمشاركة في األالّلمنهجي    النشاطات تكثيف  ، وذلك بحقيقي  
االجتماعي   التطوعي  والمناسبات  واألعمال  األبوي  ة،  العّلقة  بناء  وإعادة  بين  ة،  والمعل  ة  م،  الطالب 

ب ة بين ة بين الطالب والمدرسة، والعّلقة األخوي  والعّلقة البيتي     أنفسهم. الطّل 

 خاتمة 

هذا النمط  نعتقد أن     التي أظهرتها الدراسة،  ة حول التعليم عن بعد راء السلبي  اآل   بغض  النظر عن
نا نعيش في عالم  ة، وبما أن  في جميع المستويات التعليمي    اوسيبقى حاضرً   علينا  من التعليم قد فرض نفسه

ة  ر قد تحدث فيه العديد من الحاالت الطارئة المرتبطة بانتشار األمراض واألوبئة أو األحوال الجوي  متغي  
ليكون هذا النمط من    ،من تجربتنا في التعليم عن بعد والبناء عليها  اإلفادةلنا من    ة، فّل بد  غير العادي  

 .في المدرسة عن التعليم الوجاهي   اجاهزً  عليم بديًّل الت

 الطوالاألب عماد 
 
 
 

 
 
 

 


