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The reality of educational transformations for primary school students
under the Corona pandemic from the point of view of school principals
in the Northern Jordan Valley
Mohammad Mahmoud Hilal Alsmairat
Ministry of Education || Jordan
Abstract: The study aimed to identify the reality of educational transformations for primary school students in light of the
Corona pandemic from the point of view of school principals in the Northern Jordan Valley. A number of (35) principals in
the Northern Jordan Valley were chosen intentionally, and the study reached the following results: the results of the
interviews of the respondents showed that the educational relations were limited and transformed from the school system
with its elements to the home system with its elements, and to the transfer of the process of receiving the educational
authority From administrators and teachers in the school to parents and older brothers at home, and because of the shift in
the spatial presence and the abolition of the role of the director and the teacher as an educational process and its transfer to
the educational platforms that came during the Corona pandemic, the educational burden and follow-up became entrusted
to a very high rate estimated at (80%). As the student’s dependence on himself and his parents, and in light of the results of
the study, the researcher made several recommendations for the need to conduct more studies and research Related to the
educational reality and its transformations in light of the Corona pandemic at other age and educational stages, and the
need to think of solutions to students’ problems resulting from their confinement to educational platforms and their lack of
mixing with their peers.
Keywords: educational transformations, primary school students, the Corona pandemic, school principals, Northern Jordan
Valley Brigade.

واقع التحوالت التربوية لطلبة املرحلة األساسية في ظل جائحة كورونا
من وجهة نظر مدراء املدارس في لواء األغوار الشمالية
محمد محمود هالل السميرات
وزارة التربية والتعليم || األردن
 هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التحوالت التربوية لطلبة املرحلة األساسية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء:املستخلص
 وتكونت عينة, ولتحقيق هدف الدراسة تم إتباع املنهج النوعي من خالل إعداد أداة الدراسة املقابلة,املدارس في لواء األغوار الشمالية
ً
 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج, وتم اختيارهم بالطريقة القصدية,) مديرا ومديرة في لواء األغوار الشمالية35( الدراسة من عدد من
 أظهرت نتائج املقابالت الخاصة باملبحوثين أن العالقات التربوية انحصرت وتحولت من النظام املدرس ي بعناصره إلى النظام املنزلي:التالية
 وبسبب ما تم, وإلى انتقال عملية التلقي بالسلطة التربوية من اإلداريين واملعلمين في املدرسة إلى األهل واألخوة الكبار في املنزل,بعناصره
,من تحول في التواجد املكاني وإلغاء دور املدير واملعلم كعملية تعليمية وانتقالها إلى املنصات التعليمية التي جاءت خالل جائحة كورونا
ً
ً
 وفي ضوء نتائج,) كاعتماد الطالب على نفسه وأبويه%80( فإن العبء التعليمي واملتابعة أصبح منوطا بنسبة عالية جدا تقدر ب
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الدراسة قدم الباحث العديد من التوصيات بضرورة إجراء املزيد من الدراسات واألبحاث املتعلقة بالواقع التربوي وتحوالته في ظل
جائحة كورونا على مراحل عمرية وتعليمية أخرى ,وضرورة التفكير بحلول ملشاكل الطلبة الناتجة عن انحصارهم في املنصات التعليمية
وعدم اختالطهم مع أقرانهم.
الكلمات املفتاحية :التحوالت التربوية ,طلبة املرحلة األساسية ,جائحة كورونا ,مدراء املدارس ,لواء األغوار الشمالية.

املقدمة.
شهد القرن الحالي تغيرات كثيرة في مجاالت الحياة كافة ,ترافقها مجموعة من التطورات الحديثة,
والتحديات الجديدة والتي ترافقها األزمات ,والتي تعتبر من األحداث املهمة واملؤثرة في املجتمعات وتشكل مصدر قلق
كبير للمؤسسات التعليمية والخوف من السيطرة عليها ومن التغيرات املفاجئة املتالحقة لحدوثها ومدى تأثيرها على
الفرد واملجتمع ومدى امتداد تأثيرها املستقبلي.
كان لظهور الوباء وسرعة انتشاره ,أزمة حقيقية فرضت نفسها على الجميع ,مما جعل الجهات املختصة
بإدارة األزمات تعمل على توفير بدائل لتجاوز جميع الظروف وتذليل كافة الحواجز الزمانية واملكانية ,وفرضت
العديد من اإلجراءات ,مثل؛ التباعد الجسدي ولجأت للتعليم عن بعد باستخدام الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت),
ً
وفقا للتدابير الوقائية واالحتياطية للسيطرة على الوباء وتقليل فرص اإلصابة به وانتشاره .حيث التزم الطلبة وأولياء
ً
أمورهم البقاء في منازلهم استجابة ألوامر الدفاع التي صدرت عن حكومة اململكة األردنية الهاشمية ,وأعلنت وزارة
التربية والتعليم عن تفعيل منظومة “التعليم عن بعد” من خالل منصاتها اإللكترونية املجانية وقنوات التلفزيون
ّ
“درسك” والتي بثت الدروس التعليمية ,وبادرت العديد من املدارس الخاصة إلى تفعيل وسائل االتصال والتقنيات
ً
الحديثة وتوفير املحتوى التعليمي وتقديمه إلكترونيا للطلبة( .الشديفات)2020 ,
ً
ً
ً
ً
ً
ونظرا ألن التعلیم یلعب دورا أساسيا وحیویا في جميع املجتمعات والدول ,والتعليم املتطور واملتجدد محلیا
فيها يعتبر حجر األساس ,وإذ یشمل ذلك شتى العلوم التطبيقية واإلنسانية ,ولذلك فإنه بسبب جائحة كورونا
املستجد والذي ظهر هذا املرض العابر للحدود في الصين لينتشر تأثيره على كل مجاالت الحياة في العالم ,ليواجه
ً
قطاع التعليم واحدة من أشد األزمات باختالف تأثيرها وطبيعة ّ
شدتها ,والتي من املمكن أن تترك آثارا على املدى
الطويل في الحيز الذي تحدث فيه (بني نصر وأبو نعير.)2018 ,
إن واقع التعليم أصبح من خالل التسجيل في منصات التعلم عن بعد وتلقي الدروس بشكل إلكتروني في
هذه الفترة حيث انطلقت هذه املنصة في األيام األولى من بدء األزمة املاض ي وهي تهدف إلى تقديم دروس تعليمية
ً
للطلبة مجانا حيث يقوم الطلبة بالدخول على املنصة وكذلك أولياء األمور والقيام بتصفح كل املحتويات من دون
تحمل أية تكاليف وذلك من دون استهالك الباقة للموبايل وكذلك االشتراك املنزلي لشبكة اإلنترنت ومواعيد الدروس
ً
ً
مساء من كل يوم ويتمكن الطالب من
اليومية تكون من الساعة السادسة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة
االستماع للدروس من خالل تسجيله في املنصة ومن ثم اختيار املرحلة الدراسية التابع لها والقيام بمتابعة
الدروس(وزارة التربية والتعليم األردنية)2020,
لقد أضحت استمرارية التعليم أكبر تحدي لجميع مكونات املجتمع الرسمية واألهلية وجميع املشاركين
واملنتفعين من أعضاء املجتمع واملؤسسات املسئولة عن التعليم باإلضافة إلى أولياء األمور والطلبة واملعلمين
ً
ّ
واملؤسسات التربوية بشكل خاص ,وغدا التفاعل مع هذه التجربة والتكيف معها غاية يعمل الجميع ألجلها على
الرغم من التحوالت التي أصبحت واضحة ,تعتبر املدرسة إحدى املؤسسات التربوية الضرورية للدولة لتكوين أجيال
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قادرة على تحمل وإدارة مفاصل الدولة املختلفة ,ولهذا جاءت الحاجة لدراسة التحوالت التربوية لطلبة املرحلة
األساسية في ظل جائحة كورونا.
مشكلة الدراسة:
في ظل املتغيرات الجديدة واملستمرة واملتعددة يعيش العالم اليوم في مواجهة مع جائحة كورونا التي سببت
الكثير من التغييرات في مختلف مجاالت الحياة ,والتي استلزم جزءا من مواجهتها فرض التباعد الجسدي بين السكان
الذي أدى إلى تعطيل املدارس والجامعات وجميع املؤسسات في الدولة ,وكان من الضروري االستمرار بعملية التعليم,
ولذلك اتجه األردن إلى خيار التعليم عن بعد في وقت لم يكن الجميع مستعد لذلك ,حيث إن التحول من نظام
تعليم تقليدي إلى آخر يستلزم إعداد وتجهيز البنية التحتية لهذا الغرض وإعداد وتهيئة كافة األطراف املشتركة في
العملية التعليمية الجديدة.
ً
وهذه األحداث املتسارعة والتي لم يكن محضر لها مسبقا كشفت لنا أن الحياة التربوية يجب دراستها في ظل
جائحة كورونا ,فالطالب الذي يتلقى جزء من قيمه التربوية من خالل املدرسة واملعلم واألقران اآلن يفقد هذا الجزء
وتنقل طريقة التربية إلى محاور ومداخالت يجب الكشف عنها ,وألن مؤسسات التعليم تعد مؤسسات تربوية تؤدي
ً
ً
دورا رياديا ومسؤولية كبرى في تحقيق تنمية الرأسمال الفكري والتقدم التكنولوجي وتنمية االقتصاد املعرفي,
واملوازنة بين الحفاظ على الهوية الذاتية ,واالنفتاح على املجتمع العالمي ,فإن التعليم في جميع أنحاء العالم املتقدم
ً
يشهد تغيرات وتحوالت نتيجة للتطورات التكنولوجية واملعلوماتية والحضارية املعاصرة ,وسبل توظيفها توظيفا
أمثل ,وهذا التحدي الحقيقي ملؤسسات التعليم في املجتمعات منذ بدء الجائحة(.بيزان)2015 ,
ً
ومن خالل عمل الباحث كمدير ملدرسة أساسية فقد اطلع على العديد من التحوالت في حياة الطلبة تربويا
ً
وكان ال بد من دراسة هذه التحوالت التربوية وخصوصا لطلبة املرحلة األساسية .ويمكن تحديدها في السؤال التالي:
أسئلة الدراسة:
تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ي التالي:
 .1ما واقع التحوالت التربوية لطلبة املرحلة األساسية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء املدارس في
لواء األغوار الشمالية؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
 .1التعرف على واقع التحوالت التربوية لطلبة املرحلة األساسية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء
املدارس في لواء األغوار الشمالية.
أهمية الدراسة
ّ
تكمن أهمية الدراسة من جانبين هما:
 األهمية النظرية:
 تكتسب ّالدراسة أهميتها من أهمية املوضوع الذي تتناوله وهو واقع التحوالت التربوية لطلبة املرحلة األساسية
في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء املدارس في لواء األغوار الشمالية ,وتقديم توصيات تسهم في
التعليمية بشكل أفضل ,ومواكبة التغيرات مع الحفاظ على توازن سير العملية ّ
استمرار العملية ّ
التعليمية,
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وتقديم إطار نظري شامل حول التحوالت التربوية لطلبة املرحلة األساسية يمكن الرجوع إليه من قبل صانعي
القرار واملختصين والباحثين في الشأن التربوي.
 األهمية العملية (التطبيقية)
ّ
 تعد ّالدراسة الحالية من الدراسات املهمة من الناحية العملية حيث أنها من املؤمل أن تعمل على مساعدة
ً
مديري املدارس في حل املشكالت التي تتعلق بواقع التحوالت التربوية وخصوصا ملرحلة تعليمية حساسة وهي
املرحلة األساسية ,في ظل ظروف جائحة كورونا ,وتفيد القائمين على العملية التعليمية من خالل ما ستقدمه
من نتائج وتوصيات لتسهم في تحسينها ومعالجة أوجه القصور فيها.
حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة وتتحدد بالحدود اآلتية:
 الحدود املوضوعية :واقع التحوالت التربوية لطلبة املرحلة األساسية في ظل جائحة كورونا.
ً
 الحدود البشرية :تم تطبيق هذه الدراسة على عينة قصدية من مدراء املدارس بلغ عددهم ( )35مديرا
ومديرة.
 الحدود املكانية :طبقت الدراسة في لواء األغوار الشمالية في محافظة اربد – األردن.
 الحدود الرمانية :أجريت الدراسة في الفضل الدراس ي الثاني للعام 2021م.
مصطلحات الدراسة
 التحوالت التربوي :تعرف بأنها " املفاهيم واألفكار والتطبيقات الجديدة التي طرأت واستجدت على األبعادالرئيسية التي تشكل املنظومة التعليمية ملؤسسات التربية ,والتي تيسر من خاللها عملية دخول تلك املؤسسات
إلى مجتمع جديد ومن ثم توفر القدرة على إعداد املعلم القادر على بناء األجيال الصانعة واملنتجة واملبدعة
للمعرفة "( .سعيد وعبد الرحمن)15 :2013 ,
ً
 oوتعرف إجرائيا بأنها التحوالت التي طرأت على العملية التربوية لطلبة املرحلة األساسية والتي نتجت جراء
جائحة كورونا وسيتم قياسها من خالل أداة الدراسة املعدة لذلك.
ً
ً
ً
رسميا من وزارة التربية والتعليم بوظيفة مدير مدرسة ,ليكون مسؤوال مباشرا
 مدراء املدارس " :الشخص املعينعن جميع جوانب العمل في مدرسته لتحقيق بيئة تعليمية أفضل ,والعمل على توفير اإلمكانيات والظروف لبلوغ
األهداف املتوخاة"( .عماد الدين)13 :2003 ,
ً
 oويعرف إجرائيا بأنه الشخص الذي يترأس اإلدارة املدرسية ويوجه أعمالها ويشرف عليها ويتابعها ,ويتم اختياره
ً
وفقا ملوصفات وأسس معينة من ضمن كادر املدرسة أو من خارجها.
 جائحة كورونا " :وهي الجائحة التي نتجت عن تفش ي فايروس كورونا  Covid – 19في العالم أجمع التي تسبباعتالالت تتنوع بين الزكام وأمراض أكثر وخامة ,وتشمل األعراض الشائعة للعدوى أعر ً
اضا تنفسية والحمى
والسعال وضيق النفس وصعوبات في التنفس ,والتي أثرت في جميع القطاعات التعليمية واالقتصادية
واالجتماعية والصحية في معظم دول العالم "( .منظمة الصحة العاملية.)1 :2020 ,
 املرحلة األساسية :تمتد هذه املرحلة من الصف األول إلى العاشر األساس ي وهي مرحلة إلزامية ومجانية فياملدارس الحكومية ,ويلتحق األطفال في هذه املرحلة من عمر الست سنوات وحتى سن السادسة عشر.
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 لواء األغوار الشمالية :هو تقسيم إداري يتبع محافظة إربد شمال األردن ,تم استحداثه عام  ,1973ويعنيبالدراسة مديرية التربية والتعليم – لواء األغوار الشمالية التابع ملحافظة اربد في اململكة األردنية الهاشمية.

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة
ا
أوال :اإلطار النظري.
 -1-1-2التحوالت التربوية في ظل جائحة كورونا:
اجتاح وباء كورونا معظم دول العالم ,وهذا ما فرض على جميع املؤسسات التربوية التحول من التعليم
الوجاهي املباشر الذي يتيح التقارب الجسدي ,والذي يشكل فرصة النتقال العدوى إلى التعليم اإللكتروني أو التعليم
عن بعد ,فقد تعين على  1.5مليار طفل وشاب في  188دولة حول العالم البقاء في منازلهم بعد إغالق املدارس
ومؤسسات التعليم العالي (.)Affouneh, Salha & Khlaif, 2020
َ
بحسب منظمة الصحة العاملية ( )2020تعد فيروسات كورونا َح َيوان ّية امل ْ
ص َدر ,ويعني ذلك أنها تنتقل بين
ِ
وتوصلت االستقصاءات املستفيضة إلى َّ
َّ
أن فيروس كورونا املسبب ملتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد
الحيوانات والبشر.
َ
الوخيم (سارس) قد انتقل من َسنانير َّ
الزباد إلى البشر ,بينما انتقل فيروس كورونا املسبب ملتالزمة الشرق األوسط
التنفسية من الجمال الوحيدة السنام إلى البشر .وينتشر العديد من فيروسات كورونا املعروفة بين الحيوانات ,ولم
ُتصيب البشر بعد ,وتشمل األعراض الشائعة للعدوى أعر ً
اضا تنفسية والحمى والسعال وضيق النفس وصعوبات في
التنفس.
وفي ظل انتشار هذه الجائحة التي بدأت من الصين في أواخر عام  2019وغزت العالم بأكمله وأثرت في
الكثير من القطاعات ,وأهمها الحياة االجتماعية والتربوية ,والتي فرضت معها تدابير التباعد االجتماعي ,حيث يشير
التباعد االجتماعي إلى الحد من االتصال الوثيق بين األفراد في املجتمع ,حتى لو لم يكونوا مرض ى أو معرضين للخطر,
وهذه ممارسة طوعية للمساعدة في وقف انتشار كوفيد  ,.)COVID-19( 19والتي ضربت البناء املجتمعي في الصميم
للحد من الوباء ,حيث اختفت فجأة جميع أشكال التجمعات البشرية خارج إطار األسرة وتالش ى املجتمع لصالح
االنكفاء على الذات ,وزادت الريبة من كافة أشكال التقارب ,خالط ذلك شعور بالخطر والخوف من انتقال العدوى
واملرض ,كل ذلك في مجتمعات لطاملا قامت على نمط ثقافي يعزز الثقة والتقارب (ملكاوي وآخرون.)2020 ,
ً
فقد سببت أزمة فيروس كورونا اضطرابا اجتماعيا وتربويا كبير وتغييرا غير مسبوق في طريقة املعيشة
والعمل والحياة االجتماعية والتعليم ,وكان لهذه األزمة تأثيرات سلبية كثيرة لكن كان لها أيضا تأثيرات إيجابية في
ً
ً
العادات اليومية ,وفي العالقات مع اآلخرين ,وقد بات التعايش مع فيروس كورونا املستجد واقعا محتوما بعدما كان
ً
ً
اختيار اإلغالق اضطراريا وإجباريا بالنظر لعدم معرفة طبيعة املرض وانتظار اللقاح املناسب ,وبالتالي فقد بدأت
الحياة االجتماعية الجديدة مع «كورونا» ,وأهم مميزاتها أن األفراد أصبحوا مسئولين عن حماية أنفسهم بشكل
أساس ي ,وتغيرت العديد من العادات والتقاليد التي دأب عليها املجتمع في مناسبات األفراح واألحزان عبر االلتزام
بإجراءات السالمة في كل مكان ,كما تمثلت الحياة التربوية بممارسة التعليم عن بعد من املنزل وبذلك اختفت أشكال
التدريس الوجاهي (الزعارير.)2020 ,
فاملتتبع ألوضاع النظم التعليمية عبر العصور املختلفة وفي مختلف بقاع األرض ,يسلم بأن التعليم لم يكن
ً
بمنأى عن الظروف املجتمعية املحيطة به ,فهو دائما يتأثر بما يدور في املجتمع من أحداث وتغيرات اجتماعية
وصحية واقتصادية وسياسية ,ونظرا لألوضاع الراهنة وتفش ي فيروس كورونا في بلدان العالم والتي لم يكن األردن
السميرات

()62

واقع التحوالت التربوية لطلبة المرحلة األساسية في ظل جائحة
كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس في لواء األغوار

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الخامس ــ العدد الحادي واألربعون ــ أكتوبر 2021م

بمنحى عن هذه األزمة ,ونظرا لوجود وانتشار الفيروس في األردن فقد تقرر إيقاف التعليم داخل املدارس في األردن
منذ شهر آذار للعام 2020م ,وذلك للبقاء على العملية التعليمة ,وعمدت الوزارة إلى تطبيق نظام التعليم عن بعد
حتى تحافظ على ديمومة التعلم واستمراره والذي يعد تعلما مناسبا لهذه الفترة إذ يتعلم فيه الطلبة عن بعد وفي أي
وقت يريدون.
كما أصبح التعلم متاحا للجميع ,واململكة األردنية الهاشمية كانت مواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة
في املجاالت التربوية واألحداث الجارية بعد انتشار الفيروس كورونا الذي أصبح يهدد حياة املاليين من البشر في الكثير
من الدول حول العالم لذا فكرت األردن في بديل للطلبة خوفا على الدراسة التي توقفت في كل معظم البالد العربية
والغربية كما الحظنا من املنشورات اإلخبارية والقنوات املتلفزة ,حيث قامت وزارة التربية والتعليم باألردن بإعداد
منصة درسك للتعليم اإللكتروني والتي تستخدم في تعليم الطلبة والطلبات عن بعد كما يتمكن جميع الطالب من
الحصول على الدروس اليومية التي يتم نشرها من خالل هذه املنصة اإللكترونية.
للتعليم اإللكتروني دور مهم وأساس ي في إنجاح العملية التعليمية ,ففي ظل التطور التكنولوجي الكبير ومع
انتشار وسائل االتصال الحديثة من حاسوب ,وشبكة انترنت ,ووسائط متعددة ,مثل :الصوت ,والصورة ,والفيديو,
ً
وهي وسائل أتاحت املجال لعدد كبير لتلقي التعليم بكل سهولة ويسر ,وبأقل وقت وجهد ,ولكن نظرا للظروف التي
يعاني منها العالم بأكمله في الوقت الحالي املتمثلة بانتشار فيروس كورونا ,فقد وجدت املؤسسات التربوية نفسها
فجأة مجبرة على التحول للتعلم عن بعد لضمان استمرارية عملية التعليم والتعلم ,واستخدام شبكة االنترنت
والهواتف الذكية والحواسيب في التواصل عن بعد مع الطلبة (.)Yulia, 2020
ويعتبر التعلم عن بعد من أكثر املستحدثات التي أفرزتها تكنولوجيا التعليم في املمارسات التربوية في العقود
ً
األخيرة كونه خرج عن السياق التقليدي للتربية وأنظمتها باعتباره موقف تعليمي تعلمي ينفصل فيه املتعلم فيزيائيا
ً
وجغرافيا عن املصدر على أن يتم التعلم بطريقة تفاعلية من خالل نقل املعلومات من مصدرها إلى املتعلم حيث
ً
يوجد اعتمادا على الوسائل التقنية التكنولوجية ,ونتيجة لذلك اقتض ى التعلم عن بعد وجود مؤسسات تختلف عما
هو قائم لدى املؤسسات التعليمية التقليدية كما وأسهم في تكافؤ الفرص التعليمية بين أفراد املجتمع وإتاحة
ً
الفرصة للتعلم حسبما تسمح به ظروف الفرد وفقا لقدراته وإمكاناته(.الحسن)2014,
وقد أشارت البغدادي ( )2020إلى أنه من أبرز ُّ
تحوالت التعليم في زمن ما بعد كورونا ,وقد بدأنا نتلمس
ّ
َّ
بعضه ,هو االتجاه املُتصاعد َّ
واملنصات ,ملختلف
املتقدمة ,وإنشاء مزيد من البوابات
بقوة نحو استخدام التقنيات
ِ
مراحل التعليم ,خاصة بعد أن أثبتت فاعليتها في وقت ِشدة الجائحة .وأهم األنماط الجديدة ذات البنية الرقمية في
التعليم هي التالية:
 التعليم عن ُبعد :وقد ُ
استخدم هذا النمط ,في كثير من دول العالم ,كبديل للتعليم التقليدي ,منذ بداية
ظهور الجائحة.
 التعليم اإللكتروني :الذي يجمع بين التعليم عن ُبعد ,والتعليم داخل الفصل الدراس ي ,وذلك من ِخالل وسائل
وآليات االتصال الحديثة ,من حاسبات وشبكات ووسائط ُم ّ
تعددة ,تجمع بين الصوت والصورة والرسومات,
ِ
وآليات البحث ,ومكتبات رقمية ,بهدف الوصول إلى الدارس بأقصر وقت ,وبأقل جهد ,وأكبر فائدة .ومن
ُ َّ
املتوقع أن يسود هذا النمط التعليمي ,في ُمعظم مؤسسات التعليم حول العالم ,خالل املستقبل املنظور ,ومن
ً
أهم أشكاله ما صار ُيعرف بالتعليم املُدمج ,الذي يجمع بين التعليم املُ َّ
عزز بالتقنيات ,والتعليم املباشر (وجها
لوجه).
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 الذكاء االصطناعي :يتصاعد االتجاه نحو اعتماد تقنيات الذكاء االصطناعي ,من أجل تعزيز التعليم عبر
ُّ
ُ
اإلنترنت ,وبرمجيات التعلم التكيفية ,وأدوات البحث التي تتيح للطالب ُسرعة التفاعل ,واالستفادة من
املعلومات ,واكتساب املهارات.
 -2-1-2مرحلة التعليم األساس ي
تمتد هذه املرحلة من الصف األول إلى العاشر األساس ي وهي مرحلة إلزامية ومجانية في املدارس الحكومية,
ويلتحق األطفال في هذه املرحلة من عمر ( )5.8خمس سنوات وثمانية أشهر مع بداية كل عام دراس ي ,أي إذا أتم
السنة السادسة من عمره في نهاية كانون األول من العام الذي ُيقبل فيه ,وتشير املادة ( )9من القانون إلى:
ً
أ -مرحلة التعليم األساس ي قاعدة للتعليم وأساسا لبناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية القدرات وامليول الذاتية
وتوجيه الطالب في ضوئها.
ب -تهدف هذه املرحلة إلى تحقيق األهداف العامة للتربية وإعداد املواطن في مختلف جوانب شخصيته الجسمية
والعقلية والروحية والوجدانية واالجتماعية ليصبح ً
قادرا على إتقان مجموعة من األمور والقضايا واملهارات,
ومنها أن يتقن املهارات األساسية للغة العربية بحيث يتمكن من استخدامها بسهولة ويسر.
أما املادة ( )10فتشير إلى مجموعة من البنود ,ومنها التعليم األساس ي تعليم إلزامي ومجاني في املدارس
الحكومية يقبل الطالب في السنة األولى من مرحلة التعليم األساس ي إذا أتم السنة السادسة من عمره في نهاية كانون
األول من العام الدراس ي الذي ُيقبل فيه (قانون التربية والتعليم رقم .)1993 ,3
مدارس لواء األغوار الشمالية
يعد لواء األغوار الشمالية أحد ألوية محافظة اربد في اململكة األردنية الهاشمية ويمتد بمحاذاة الحدود
األردنية الفلسطينية تأسست مديرية التربية والتعليم للواء األغوار الشمالية سنة  ,1987وتمتد مدارسها على مسافة
 60كم ,من بلدة العدسية شماال وحتى بلدة كريمة جنوبا ,ويبلغ عدد املدارس التابعة للمديرية ( )88مدرسة موزعة
كاالتي :عدد مدارس الذكور الحكومية ( )28مدرسة ,وعدد مدارس اإلناث الحكومية ( )34مدرسة ,وعدد املدارس
الخاصة ( )10مدارس ,وعدد الروضات الخاصة ( )15روضة (املوقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم األردنية.)2021 ,
ا
ثانيا :الدراسات السابقة
يعرض الباحث في هذا الجزء مجموعة من الدراسات السابقة املتعلقة بمتغيرات الدراسة لالستفادة منها في
البحث الحالي ,من حيث املنهج املتبع ومتغيرات الدراسة واألدوات املستخدمة ونتناولها من األحدث لألقدم وكاآلتي:
 في دراسة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا – األمم املتحدة ) )2020 ،ESCWAهدفت لتوضيح آثارجائحة كوفيد –  19على الشباب في الوطن العربي سواء اآلثار االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجيا والتعليم
والصحة واالستجابات للجائحة على مستوى السياسات في املنطقة العربية ,وقد بينت نتائج الدراسة على
مستوى التعليم والتكنولوجيا أن ما يقارب  100مليون طالب هم خارج املدرسة في املنطقة العربية وقد اعتمدت
في العديد من الدول أساليب التعلم عن بعد والتعلم اإللكتروني.
 وأجرى كاليوبي وتيغران ( )Kaliobi & Tigran, 2020دراسة هدفت إلى إعطاء أبرز الحلول التي يمكناستخدامها جراء تفش ي الفيروس على مستوى النظم التعليمية ,واستخدمت الدراسة املنهج التحليلي وبينت
النتائج أن أبرز الحلول في تعزيز مستوى التأهب للفيروس مع إبقاء املدارس مفتوحة وباإلغالق االنتقائي
ً
للمدارس ,وكان من أبرز االستراتيجيات استخداما هو إغالق املدارس على املستوى الوطني واالستعانة بمصادر
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-

-

-

-

التعلم والتعليم عن بعد للتخفيف من فقدان التعلم ,وهذه الدراسة فضلت التكيف مع فيروس كوفيد – 19
ً
واكتساب مهارات جديدة وإدماج التعليم التقليدي مع التعلم عن بعد تزامنا مع انتشار هذا الوباء إلبقاء طلبتهم
ً
أكثر اندماجا في املجال التربوي واالجتماعي مع املدرسة.
وقد أشار مصطفى ( )Mustafa,2020في دراسته إلى أثر جائحة فيروس كورونا على النظم التعليمية لعام
2020 – 2019م ,في جميع أنحاء العالم ,وأثبتت الدراسة أنه إلغالق املؤسسات التعليمية أثر اقتصادي بعيد
املدى وعواقب مجتمعية كبيرة ,كما أثبتت الدراسة أن التأثير كان أكثر شدة على األطفال املحرومين وأسرهم
مما تسبب بالتعلم املتقطع وذلك بفعل تطبيق برامج التعليم عن بعد والتطبيقات التعليمية املفتوحة واملنصات
في املدارس والتي ال يمكن لكافة املتعلمين الوصول إليها ,وبالتالي أدى ذلك إلى تعطيل التعليم وعمل فجوة كبيرة
في املعرفة واملعلومات والحياة االجتماعية خاصة عند الطلبة املوسومين بالفقر والحرمان والظروف االجتماعية
املتدنية ,مما قد يسبب لهم انقطاع تام عن التعليم.
وركزت بازيليا وكفافادز ( )Basilaia & Kvavadze, 2020في دراستهما التعرف إلى قدرات الدولة وسكانها في
مواصلة العملية التعليمية في املدارس باستخدام التعليم عن بعد عبر اإلنترنت ,وقد تم دراسة حالة على ()950
ً
طالبا من املدارس الخاصة في جورجيا في الواليات املتحدة األمريكية استخدموا نظام التعلم عن بعد ,وقد
أكدت النتائج على نجاح االنتقال السريع إلى التعلم عن بعد ,واكتساب خبرات ومهارات للمستقبل يمكن
استخدامها بعد الوباء في حالة عدم وجود دروس أو حاالت خاصة أخرى مماثلة لحالة الوباء ,وهذه الدراسة
ترسخ مبدأ تعلم املهارات الجديدة وضرورة وجود بديل للتعلم في حال مواجهة األزمات حتى يبقى الطلبة
مستمرون في تلقي املعلومات وارتباطهم مع املدرسة.
أما دراسة أونيما ( )Onyema, 2020تبحث في تأثير  COVID-19على التعليم ,تم جمع البيانات من خالل
استبيانات منظمة تم إجراؤها على  200مستجيب من املعلمين ,والطالب وأولياء األمور ,وصانعي السياسات
املختارين من بلدان مختلفة ,حيث أظهرت النتائج أن  COVID-19له آثار سلبية على التعليم بما في ذلك
انخفاض الوصول إلى مرافق التعليم والبحث ,وفقدان الوظائف وزيادة ديون الطالب .وتظهر النتائج ً
أيضا أن
العديد من املعلمين والطالب اعتمدوا على التكنولوجيا لضمان استمرار التعلم عبر اإلنترنت خالل جائحة
فيروس كورونا .ومع ذلك ,تعرقل التعليم عبر اإلنترنت بسبب ضعف البنية التحتية لدى الطلبة بما في ذلك,
قوة شبكة االنترنت ,وعدم توفرها وإمكانية الوصول إليها ,وضعف املهارات الرقمية لدى الطلبة ,وتؤكد الدراسة
على اآلثار الضارة لـ  COVID-19على قطاع التعليم والحاجة إلى جميع املؤسسات التعليمية واملعلمين واملتعلمين
لتبني التكنولوجيا وتحسين مهاراتهم الرقمية بما يتماش ى مع االتجاهات والواقع العالمي الناش ئ في التعليم.
وهدفت دراسة القطراوي والحاج ( )2016إلى الكشف عن دور مدراء ومعلمي مدارس التعليم الخاص في تقييم
واقع التحوالت التربوية كمدخل لتحقيق مجتمع املعرفة في فلسطين ,تم إتباع املنهج الوصفي التحليلي ,على
عينة بلغت ( )190شخص ,وتم تطبيق مقياس التحوالت التربوية واستخدام أسلوب األوزان النسبية للتحقق
من فرضيات الدراسة ,وكان من نتائج الدراسة أن البعد املعرفي حصل على املركز األول ,يليه البعد األمني
ً
املدرس ي ثم البعد االبتكاري ثم البعد التقني ,وأخيرا البعد الديمقراطي من وجهة نظر املدراء واملعلمين كأبعاد
ذات أهمية في التحوالت التربوية.
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التعقيب على الدراسات السابقة
بعد االطالع على الدراسات السابقة العربية واألجنبية الخاصة في املوضوع توصل الباحث إلى أن هناك ندرة
في الدراسات التي تطرقت لواقع التحوالت التربوية لطلبة املرحلة األساسية في ظل جائحة كورونا ,وقد استفادت هذه
الدراسة من الدراسات السابقة بإثراء األدب النظري املتعلق بالتحوالت التربوية وتحديد املنهج املناسب وصياغة
مشكلة الدراسة ونوع املعالجة اإلحصائية املستخدمة.
ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة األخرى في كونها تقع ضمن الدراسات األولى التي تناقش واقع
التحوالت التربوية لطلبة املرحلة األساسية وكونها من الدراسات األولى التي ستجرى في لواء األغوار الشمالية.

 -3منهجية الدراسة وإجراءاتها.
منهج الدراسة:
ً
ستعتمد هذه الدراسة على املنهج النوعي ملناسبته لطبيعة الدراسة وأهدافها ,وبناء عليه قام الباحث بإجراء
املقابلة مع املبحوثين ,واملتمثلين بمدراء املدارس لتحديد واقع التحوالت التربوية لطلبة املرحلة األساسية في ظل
جائحة كورونا.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع مدراء املدارس األساسية في املدارس الحكومية التابعة للواء األغوار
ً
الشمالية في محافظة اربد والبالغ عددهم ( )51مديرا ومديرة حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم األردنية.
عينة الدراسة:
ً
ّ
ّ
تألفت عينة الدراسة في البحث النوعي من ( )35مديرا ومديرة في لواء األغوار الشمالية ملعرفة واقع التحوالت
التربوية لطلبة املرحلة األساسية في مدارسهم ,وقد جرى اختيارهم بالطريقة القصدية.
أداة الدراسة
املقابلة
قام الباحث بمقابلة عدد من مدراء املدارس في لواء األغوار الشمالية في محافظة اربد ملعرفة آرائهم حول
الد اسة ,وقام بتصميم أداة املقابلة شبة املقننة بعد الرجوع إلى األدب ّ
النظري ّ
ّ
والدراسات السابقة ,وستكون
مشكلة ر
أسئلة املقابلة متكاملة ومشتملة على رأي جميع األطراف.
صدق أداة املقابلة
تم التأكد من صدق املقابلة بعرض أسئلتها على مجموعة من أعضاء هيئة ّ
ّ
األردنية
التدريس في الجامعات
ً
بلغ عددهم ( )8محكما؛ إلبداء الرأي حول مدى مالءمة أسئلة املقابلة للمعلمين ,وللتأكد من السالمة اللغوية
للفقرات ووضوحها للقارئ ,ومدى مناسبة الفقرات لقياس الهدف من ّ
الدراسة وبعد ذلك مراجعة ردود املحكمين
واستجاباتهم بالحذف أو التعديل أو الزيادة.

السميرات

()66

واقع التحوالت التربوية لطلبة المرحلة األساسية في ظل جائحة
كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس في لواء األغوار

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الخامس ــ العدد الحادي واألربعون ــ أكتوبر 2021م

ثبات أداة املقابلة:
تم التأكد من ثبات املقابلة حيث قام الباحث بإعادة إجراء املقابلة على عينة عشوائية بلغت ( )10من عينة
ّ
الدراسة أي إجراء املقابلة في املجال نفسه على األفراد أنفسهم وبفارق زمني من أسبوعين أو أكثر.
إجراءات ّ
الدراسة
تم تنفيذ ّ
الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية:
 .1قراءة الباحث قراءة معمقة ومركزة وذلك بالعودة إلى املراجع والصادر والكتب ّ
الدراسات ذات العالقة
بمشكلة ّ
الدراسة وأسئلتها وأهدافها وأهميتها وحدودها ومصطلحاتها.
 .2تم التواصل مع أفراد الدراسة الذي جرى اختيارهم بشكل قصدي ,واإلعداد املسبق للمقابلة ,من حيث
تحديد املجاالت األساسية التي تدور حولها ,وإعداد األسئلة املناسبة ,واألداة التي تستخدم في تسجيل
البيانات ,وتحديد مكان املقابلة وزمنها.
 .3تكوين عالقة ودية مع املبحوث ,وكسب ثقته ,وذلك عن طريق تعريف الباحث بنفسه ,وشرح الهدف العام
للمقابلة ,وتوضيح سبب اختيار املبحوث ,وإقناعه بأن البيانات التي يدلي بها ,هي لغرض البحث وتكون محل
سرية الباحث ,وبأهمية مشاركته في البحث.
 .4تم إجراء املقابالت بصورة فردية مع أفراد عينة الدراسة بصورة شخصية أو عبر الهاتف النقال.
 .5تم استدعاء البيانات من املبحوث باألساليب املناسبة وتشجيعه على االستجابة .وقام الباحث بطرح األسئلة
ً
ً
حرفيا دون أضافه ,أو حذف ,وبعد االنتهاء من املقابلة قام الباحث
حرفيا على الورق ما يذكر
والتدوين
بقراءة املقابلة وتدوينها بصورة حرفية.
 .6تم تسجيل إجابات املبحوث ,وأية مالحظات إضافية وذلك بإتباع أحد أساليب التسجيل املعروفة ,من مثل:
التدوين الكتابي ألجوبة املبحوث ,والتسجيل الحرفي لكل ما يقوله املبحوث ,أو لكل ما يمكن أن يسجل من
أقوال ,واستخدام أجهزة التسجيل الصوتي ,وذلك بعد موافقة املبحوث.
 .7تم تحليل املقابلة باستخدام منهجية الترميز في البحث النوعي .مثلما جاءت عند ستراوس وكوربن ( & Straus
 ,)Corbin,1990وذلك ً
وفقا الخطوات اآلتية:
 قراءة كل مقابلة لوحدها بطريقة متأنية ناقدة ولعدة مرات ,ولكل جملة جرى تدوينها ,وذلك لهدف
استخالص األفكار والسمات املتضمنة في بيانات املقابالت.
ُ
ّ
 تجزئة البيانات؛ أي القيام بالترميز املفتوح ,حيث ُرمزت األفكار والسمات التي ذكرت من عينة الدراسة,
ووضعها بصورة منظمة كما وردت في املقابالت.
ّ
ّ
الترميز املفتوحّ ,
والتوصل إلى سمات
 القيام بعملية الترميز املحوري ,وذلك من بقراءة األفكار املوجودة في
وخصائص عامة تندرج ضمنها هذه األفكار ,وبعد ّ
ّ
الفرعية
التوصل إلى املجاالت الرئيسة ُوضعت األفكار
ضمنها؛ للتوصل إلى السمات العامة وإخراجها بصورتها ّ
النهائية .وحرص الباحث على أن تكون السمات
الفرعية مثلما نطق بها الشخص الذي جرت مقابلته.
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 -4عرض النتائج ومناقشتها
 إجابة السؤال الرئيس ي للدراسة" :ما واقع التحوالت التربوية لطلبة املرحلة األساسية في ظل جائحة كورونا
من وجهة نظر مدراء املدارس في لواء األغوار الشمالية؟
أظهرت نتائج املقابالت الخاصة باملبحوثين أن العالقات التربوية انحصرت وتحولت من النظام املدرس ي
بعناصره إلى النظام املنزلي بعناصره ,وإلى انتقال عملية التلقي بالسلطة التربوية من اإلداريين واملعلمين في املدرسة إلى
األهل واألخوة الكبار في املنزل ,وبسبب ما تم من تحول في التواجد املكاني وإلغاء دور املدير واملعلم كعملية تعليمية
ً
وانتقالها إلى املنصات التعليمية التي جاءت خالل جائحة كورونا ,فإن العبء التعليمي واملتابعة أصبح منوطا بنسبة
ً
عالية جدا تقدر ب ( )%80كاعتماد الطالب على نفسه وأبويه.
وبسبب كثرة اإلغالقات واشتراطات التنقل فإن اللجوء إلى املدرس الخصوص ي أصبح من الصعب االستعانة
بهذا النوع من مساعدة الطالب وكذلك هاجس نقل الوباء جعل من األسر منغلقة على نفسها ومتابعة الطلبة إلى
دروسهم عبر املنصات والواجبات وإرسالها بالطرق اإللكترونية ,كذلك فإن التقييم تم بنسبة ( )%100لجميع الطلبة
من خالل املنصات واالمتحانات اإللكترونية ,واقتصر دور املعلم في التقييم على عالمات املشاركة التي يتابعها من
خالل الواجبات املرسلة من الطلبة ,وقد أفقدت جائحة كورونا هذا النظام وجوده حيث أن النظام مرتبط بوقت
املدرسة وأسوارها الجغرافية ,وانتقلت العملية التربوية من اآلباء واألمهات إلى الطلبة مباشرة وما يحكمها هو النظام
البيتي املنزلي.
كما اتفق أفراد عينة الدراسة على أنه قد زاد عبء العملية التربوية الضابطة للسلوك من نظام املدرسة
الذي يتكون من املدير واملعلم واملرشد إلى الوالدين واألخوة للطالب ,حيث أصبح كل طالب يلجأ إلى إخوته األكبر منه
ً
سنا في ضبط سلوكه داخل املنزل ومتابعة أداء واجباته.
وفيما يتعلق بالنشاطات الجسمية فقد أصبح الطالب يفرغها على املتابعة الطويلة للتلفاز واألخبار املحلية,
وكذلك انعزاله على األلعاب واملنصات التعليمية ,بحيث أصبحت الحركة الفيزيائية قليلة ,والجهد املبذول على
املنصات التعليمية أكبر دون أن يلحظوا أن هناك تفاعلية ما بين املعلم والطالب بشكل مباشر.
كما أشار املبحوثون إلى أنه ال يوجد تغذية راجعة بين املعلم والطالب من حيث السلوكيات وأن الفرصة التي
تمنحها منصات التواصل االجتماعي ومنصة درسك ال تعطي االكتفاء في استيعاب املعلم ألفكار وثقافة الطالب
ً
وإجابته عن أشياء تخص املادة والتوجهات التربوية ,وكذلك أن ظروف التعليم وتقييم الطلبة تربويا ال يراعي الفروق
الفردية وقد تخلو من املصداقية وأن هناك عدم استعداد من األسر الستيعاب هذا الظرف إلعطاء أبنائهم االهتمام
بالعملية التعليمية والتربوية وخاصة بأنهم موظفون ,وأصبح على الطالب الكاهل الكبير في كتابة واجباتهم والتقارير
والتحضير لالمتحانات ,كما أفقدهم للعمل التعاوني املشترك والتعلم من األقران ,وتعلم السلوكيات والقيم
واالتجاهات من خالل العمل التربوي في املدرسة ومعلميهم ,وكذلك أن الطالب يكتفي بالبحث عن املعلومة فقط
وجمد فكره حول البحث والتوسع في املواضيع التعليمية ,وأنه كلما زادت هذه الفترة كلما قل نشاط الطلبة وجعل
املكون التربوي مرتبط مع النشأة االجتماعية واألسرة واملجتمع املحيط فقط.
كذلك أشار املبحوثون أنه بسبب قلة األجهزة اإللكترونية وعدم جاهزية األهالي ألزمة مفاجئة كجائحة
كورونا فإن نسبة كبيرة من الطلبة تقدر بحوالي ( )%50تم استثناءها في الفترة األولى من متابعة تعليمهم عبر املنصات
لكن إجراءات الحكومة التي تمثلت ببث الدروس على قنوات التلفاز العامة وكذلك في الفترة األخيرة التي قررت
الحكومة فيها فتح مختبرات الحاسوب للطلبة الذين ال يمتلكون أجهزة حواسيب لتسهيل عملية دخولهم إلى
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ً
ً
االمتحانات اإللكترونية تداركا لوضع الطلبة األشد فقرا والذين ال يمتلكون األدوات التكنولوجية التواصلية الحديثة,
وبالرغم من ذلك فقد اتفقت عينة الدراسة بنسبة ( )%70على أن منصات التواصل االجتماعي لم تثري العملية
التعليمية والتربوية ,وجعلت الطلبة يهملون في هذه املرحلة التعليمية الحساسة.
وقد تفسر هذه النتيجة بأن الظروف الناتجة عن جائحة كورونا قد أثرت وبشكل كبير على الطلبة ,وأن
هناك تحوالت تربوية كبيرة نتجت عن هذه الجائحة أبرزها تحول التعليم من النظام التقليدي والتواجد في املدرسة
إلى نظام التعلم عن بعد عبر املنصات التعليمية ,باإلضافة إلى تغير طريقة إجراء التقييمات واالختبارات واقتصارها
ً
إلكترونيا ,وانتقال السلطة التربوية من املدير واملعلم إلى الوالدين واألخوة الكبار ,وهذا ما أشار له غالبية املبحوثين
من أفراد عينة الدراسة.
وهذا ما يتفق مع دراسة مصطفى ( )Mustafa,2020والتي أثبتت الدراسة أن تأثير جائحة كورونا كان أكثر
شدة على األطفال املحرومين وأسرهم مما تسبب بالتعلم املتقطع وذلك بفعل تطبيق برامج التعليم عن بعد
والتطبيقات التعليمية املفتوحة واملنصات في املدارس والتي ال يمكن لكافة املتعلمين الوصول إليها ,ومع دراسة أونيما )
 )Onyema, 2020والتي أشارت إلى أن العديد من املعلمين والطالب اعتمدوا على التكنولوجيا لضمان استمرار التعلم
عبر اإلنترنت خالل جائحة فيروس كورونا .ومع ذلك ,تعرقل التعليم عبر اإلنترنت بسبب ضعف البنية التحتية لدى
الطلبة بما في ذلك ,قوة شبكة االنترنت ,وعدم توفرها وإمكانية الوصول إليها ,وضعف املهارات الرقمية لدى الطلبة.

التوصيات
.1
.2
.3
.4

في ضوء النتائج يوص ي الباحث فيما يلي:
ضرورة إجراء املزيد من الدراسات واألبحاث املتعلقة بالواقع التربوي وتحوالته في ظل جائحة كورونا على
مراحل عمرية وتعليمية أخرى.
ضرورة التفكير بحلول ملشاكل الطلبة الناتجة عن انحصارهم في املنصات التعليمية وعدم اختالطهم مع
أقرانهم.
ً
وجوب وضع برامج من قبل وزارة التربية والتعليم تؤهل الطلبة تربويا وتقلل الفجوة واآلثار السلبية التي قد
تنتج من جائحة كورونا.
االهتمام بالنشاط الجسدي للطلبة ووضع حلول للتفاعل بين املعلم والطالب بشكل مباشر ,وتفعيل دور
املرشد التربوي في حل املشكالت النفسية والتربوية عند الحاجة.
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