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تدرك Edvise ME أن منظمة بالن انترناشونال ومنظمة اإلغاثة الدولیة ومنظمة أطفال الحرب یھدفوا إلى فھم أفضل لتجربة الالجئین 
والسكان المستضعفین المسجلین في التعلیم عن بعد/ عبر اإلنترنت في مرحلة ریاض األطفال حتى نھایة التعلیم الثانوي والذي یقدمھ مقدمو 
األفضل  والتخطیط  تدخالتھم  من  لالستفادة  المضیفة  والمجتمعات  المخیمات،  في  الرسمي  وغیر  النظامي  وغیر  النظامي  التعلیم  خدمات 

للمشاریع المستقبلیة.
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II. الملخص التنفیذي
تدرك Edvise ME أن منظمة بالن انترناشونال ومنظمة اإلغاثة الدولیة ومنظمة أطفال الحرب یھدفوا إلى فھم أفضل لتجربة الالجئین 
والسكان المستضعفین المسجلین في التعلیم عن بعد/ عبر اإلنترنت في مرحلة ریاض األطفال حتى نھایة التعلیم الثانوي والذي یقدمھ مقدمو 
األفضل  والتخطیط  تدخالتھم  من  لالستفادة  المضیفة  والمجتمعات  المخیمات،  في  الرسمي  وغیر  النظامي  وغیر  النظامي  التعلیم  خدمات 

للمشاریع المستقبلیة.

1. امكانیة الوصول الى التعلیم.
2. جودة خدمات التعلیم.

3. البیئة التمكینیة حول التعلم.

كان لدى أولیاء األمور والمعلمین والطالب في كل من المخیمات والمجتمعات المضیفة مستویات مماثلة من امكانیة الوصول إلى 
اإلنترنت (بمتوسط 80٪)، ولم یكن ھناك فرق كبیر بین الطالب الذكور مقابل امكانیة وصول الطالبات اإلناث إلى اإلنترنت، ومع 
ذلك، ومن ناحیة الموقع، تأثرت جودة خدمات اإلنترنت في المخیمات بشكل سلبي أكثر جراء انقطاع التیار الكھربائي في مربعات 

المخیمات الذي استمر أحیانًا ألسابیع، مما أدى إلى تعطیل سیر عملیة تعلم الطالب.

معظم المشاركین (62٪ من المعلمین و60٪ من أولیاء األمور و55٪ من الطالب) تمكنوا من الوصول إلى اإلنترنت عبر األجھزة 
المحمولة من خالل 4G/3G في مجموعات التركیز، وأعرب المشاركین عن صعوبة الوصول إلى الفصول الدراسیة بانتظام 
بسبب ضعف اإلشارة، ولم یكن لدى أغلبیة سكان المخیم إمكانیة الوصول إلى خدمات إنترنت ADSL /FIBER/ WIFI مقارنة 
بالمجتمع المضیف، ومع ذلك، الحظ المجتمع المضیف أنھ على الرغم من الوصول إلى  خدمات اإلنترنت، لم یكن ھناك نطاق 

ترددي كاٍف إما للوصول إلى التعلم بانتظام أو تنزیل المواد المطلوبة.

دفع معظم المشاركین في االستبانة (90٪ من أولیاء األمور و 72٪ من المعلمین في كل من المخیمات والمجتمعات المضیفة) 
مقابل اإلنترنت، والقالئل الذین حصلوا على دعم یغطي تكالیف  اإلنترنت كانوا مسجلین  في برامج التعلیم غیر النظامي وغیر 
الرسمي، وسلط المشاركین في مجموعة التركیز الضوء على الخدمات المدعومة المقدمة بشكل غیر منتظم وأن النطاق الترددي 

لم یكن كافیاً لمواصلة التعلم والتعلیم.

ینفق المشاركین في مجموعة التركیز (أولیاء األمور  والمعلمین) في المتوسط ما بین 6-20 دیناًرا شھریًا على اشتراكات اإلنترنت، 
وعندما سئلوا عن المبلغ الذي یحتاجون إلى إنفاقھ لیكونوا قادرین على الحصول على التعلم والمحتوى بانتظام، ذكروا أنھم بحاجة 

إلى ما بین 20-30 دیناًرا شھریًا وھو ما ال یمكنھم تحملھ.

استخدم معظم المشاركین في االستطالع (73٪ من الطالب و 77٪ من المعلمین) ھاتفًا ذكیًا للتعلیم والتعلم، وتمتلك معظم العائالت 
ھاتفًا ذكیًا واحًدا فقط، وأقل من 20٪ من العائالت تمتلك ھاتفین ذكیین أو أكثر، وشارك 58٪ من المعلمین ھواتفھم الذكیة مع أفراد 

آخرین من عائالتھم مما حد من قدرتھم على التدریس والمتابعة مع طالبھم.

یلخص القسم التالي النتائج الرئیسیة في المجاالت التالیة:

امكانیة الوصول الى التعلیم
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الحظ الطالب في مجموعات التركیز أنھ یتعین علیھم مشاركة األجھزة، ولوحظ كیف أثر ذلك على الطالب األصغر سنًا ألنھ بشكل 
عام، أعطى أولیاء األمور األولویة لألطفال األكبر سنًا ولكنھم أعطوا األولویة لإلنترنت لحضور االختبارات أكثر من الفصول 
الدراسیة، وتم تأكید ھذا أیضاً من قبل أولیاء األمور، تم سؤال المستجیبین أیًضا عن المجموعات األكثر تأثراً بالتعلم عبر اإلنترنت، 
وتشیر أغلبیة الردود أیًضا إلى الطالب األصغر سنًا في الصفوف األولى (الصفوف 1-3) وكذلك طالب التوجیھي، عندما تم سؤال 
أولیاء األمور في مجموعات التركیز، أعرب البعض عن أن أطفالھم األصغر یجب أن یعیدوا العام الدراسي ألن "ھذا العام غیر 

مھم"، وأعرب البعض عن عدم قلقھ بسبب النجاح التلقائي واالعتقاد أن أطفالھم سیلحقون بسیر العملیة التعلیمیة.

كان المدرسین المشاركین في المخیمات والمجتمعات المضیفة أكثر راحة في استخدام األدوات الرقمیة (60٪) مقارنة بالطالب 
(24٪)،  وتم تدریب حوالي 94٪ من المدرسین المشاركین في البرامج غیر الرسمیة وغیر النظامیة على استخدام التكنولوجیا من 
قبل المنظمات التي یعملون فیھا مقابل 62٪ من برامج التعلیم غیر النظامي، والحظ معلمو التعلیم الرسمي الذین تلقوا تدریبًا أنھم 
تلقوه من خالل أماكن عملھم، وقال المعلمون في مجموعات التركیز الذین لم یتلقوا أي تدریب من مكان عملھم إنھم مصممون على 
من  آخرون  لطالبھم، وطلب  المحتوى  تقدیم  أجل  من   YouTube من خالل  الرقمیة)  المنصات  استخدام  (أي  الذاتي  التدریب 
األصدقاء أو أفراد األسرة البارعین في مجال التكنولوجیا أن یوضحوا لھم كیفیة استخدام منصات معینة، وعزا مدرسو المدارس 
الحكومیة افتقار تدریب المعلمین على التعلیم عن بعد إلى نقص األموال وأعربوا عن رغبتھم في مزید من التدریب والدعم في 

إعداد وتقدیم المحتوى عبر اإلنترنت.

أیًضا عن طریق  ابالغھم  وتم  للدراسة   Darsak منصة  إلى  أساسي  بشكل  وإناثًا)  (ذكوًرا  الحكومیة   المدارس  وصل طالب 
WhatsApp مع معلمیھم كطریقة ثانویة للدراسة، وواجھت أقلیة من الطالب في مجموعات التركیز مشاكل معینة في الوصول 
إلى منصة Darsak بسبب أرقام الھویة المرفوضة واألسماء والمعرفات غیر المتطابقة على النظام، واستخدم معظم الطالب في 

البرامج غیر الرسمیة وغیر المنتظمة WhatsApp للوصول إلى تعلمھم وأعربوا عن راحتھم ومعرفتھم باستخدامھ كمنصة.

اختلفت مواقف المعلمین وممارساتھم عبر WhatsApp بین التعلیم الرسمي وغیر الرسمي وغیر النظامي حیث أعرب بعض 
إلى  بالتفاعل مع طالبھم خارج منصة  Darsak وبالتالي ال یحتاجون  السماح لھم  التركیز عن عدم  المشاركین في مجموعة 
المتابعة مع طالبھم عبر WhatsApp، عبر أولیاء األمور والطالب عن إحباطھم قائلین إن المعلمین یرسلون أحیانًا واجبات 

منزلیة عبر WhatsApp ولكن معظمھم ال یسمح للطالب بإعادة الرسائل النصیة، مما یجعلھ اتصاًال أحادي االتجاه.

كان معظم المدرسین في البرامج غیر الرسمیة وغیر النظامیة نشطین عبر WhatsApp ومتابعتھم مع أولیاء األمور من خالل 
مكالمات ھاتفیة لتوضیح المفاھیم واإلجابة على األسئلة حسب الحاجة، وھذا ما أكده أولیاء األمور والطالب.

تم تقدیم المحتوى من خالل مقاطع الفیدیو والتسجیالت الصوتیة للبرامج الرسمیة، ولم تكن ھناك اختالفات كبیرة في كیفیة تقدیم 
المحتوى عبر الصفوف المختلفة، وسلط المستجیبین في مجموعة التركیز الضوء على أن نفس المحتوى تم تقدیمھ للجمیع ولم یكن 
ھناك تكیف لألطفال ذوي اإلعاقة أو صعوبات التعلم، كل ھذا یتوقف على المبادرة الشخصیة ألولیاء األمور والمعلم ورغبتھ في 

التواصل مع الطالب عبر WhatsApp لإلجابة على األسئلة أو توضیح المفاھیم.

جودة التعلیم
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في المدارس الحكومیة، ذكر 58٪ من المعلمین في االستطالع أنھم یتواصلون یومیًا مع الطالب، وقال 3٪ من األساتذة إنھ ال 
یوجد تواصل، في الوقت نفسھ، أبلغ 23٪ فقط من الطالب عن تواصل یومي وذكر 22٪ من الطالب أن المعلمین لم یتواصلوا 
معھم أبًدا، اختلفت اإلجابات في البرامج غیر الرسمیة وغیر النظامیة حیث كان المعلمون وأولیاء األمور والطالب أكثر توافقًا فیما 

یتعلق بتصورھم لمستوى االتصال.

لم یالحظ أي من المعلمین في البرامج غیر الرسمیة وغیر النظامیة عدم وجود اتصال، إال أن 13٪ من الطالب الحظوا عدم وجود 
اتصال، وكشفت مجموعات التركیز أن المعلمات كن أكثر نشاًطا في إنشاء مجموعات WhatsApp لمساعدة الطالبات في العمل 
المدرسي مقارنة بالمعلمین الذكور، والحظ مقدمو الرعایة وأولیاء األمور أن األوالد یقضون وقتًا أطول في اللعب في الحي مع 

أصدقائھم ولیسوا منخرطین في التعلم مقارنة بالفتیات الالتي یُتوقع منھن البقاء في المنزل. 

اعتمدت البرامج غیر الرسمیة وغیر النظامیة بشكل أكبر على المحتوى التفاعلي بما في ذلك مقاطع الفیدیو والتسجیالت الصوتیة، 
ومع ذلك، لم یتم تكییف المحتوى لألطفال ذوي اإلعاقة وذوي االحتیاجات الخاصة، وفقًا لمجموعات التركیز، ذكر أولیاء أمور 
األطفال ذوي اإلعاقة أن الخدمات التي یتلقونھا في المدارس مثل المستشارین ومعلمي الظل قد توقفت في التعلم عن بعد، وبالتالي 
نتائج  أشارت  ذلك،  ومع  التوجیھات،  وقدموا  بالمتابعة  المعلمین  بعض  وقام  للمعلم،  الشخصیة  المبادرة  على  التجربة  اعتمدت 

االستطالع ومجموعة التركیز إلى أن ھذا لم یكن شائعًا.

كانت  الواجبات المنزلیة في التعلیم غیر الرسمي تعطى بشكل أساسي من خالل المھام الكتابیة وأوراق العمل لجمیع أشكال التعلیم 
والصفوف، وُسئل المشاركین في مجموعة التركیز عما إذا كان الواجب المنزلي ذو صلة بمحتوى الفیدیو، وشعر الطالب وأولیاء 
األمور أن ھناك القلیل من التوافق بین الدروس المقدمة من خالل مقاطع الفیدیو والواجبات المنزلیة المقدمة من قبل المعلمین، 
واعتبر المستجیبین أن المعلمین المختلفین كانوا یقدمون الفیدیو والواجب المنزلي، مما أدى إلى حدوث تناقض، وأعرب معظم 
أولیاء األمور  واألمھات في المخیم عن انخفاض مستوى محو األمیة لدیھم، لذا لم یتمكنوا من المساعدة في أداء الواجبات المنزلیة، 
ولجأوا إلى أطفالھم األكبر سنًا أو جیرانھم أو المعلمین المتقاعدین لمساعدة األطفال الصغار في أداء واجباتھم المدرسیة، والجدیر 
بالذكر أن المشاركین أفادوا أن األطفال األكبر سنًا یقومون أحیانًا بالواجب المنزلي لألطفال األصغر سنًا حتى یتمكنوا من الوصول 

بشكل أسرع إلى األجھزة.

اختلفت التجربة غیر الرسمیة وغیر النظامیة عن المدارس الرسمیة وفقًا لمجموعات التركیز ألن المعلمین قدموا واجبات منزلیة 
وتم متابعتھم بانتظام مع الطالب، كما قاموا بتوفیر مھام إبداعیة أبقت الطالب أكثر انخراًطا في التعلم.

كانت االمتحانات ھي الطریقة الوحیدة لتقییم تعلم الطالب في التعلیم الرسمي، ولم یتم أخذ الواجب المنزلي في االعتبار ألن معلمي 
المجموعة البؤریة قالوا إنھم یفھمون أنھ ال یمكن لجمیع الطالب الوصول إلیھ، وعندما ُسئل أولیاء األمور والطالب عما إذا كانت 

االختبارات مناسبة للعمر والصف وما إذا كانت ذات صلة بمحتوى الفیدیو، اختلفوا.  
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كان المعلمین في المدارس الرسمیة أقل سعادة بشكل ملحوظ بالتدریس عن بعد حیث أبلغ 89٪ من معلمي المدارس الخاصة أن 
تجربتھم كانت سلبیة و 53٪ من معلمي المدارس الحكومیة، مقارنة بالمعلمین في المدارس غیر الرسمیة بنسبة 24٪ والبرامج 
غیر الرسمیة بنسبة 28٪، وشعر المعلمین في المخیمات بالحرمان بشكل خاص بسبب ظروفھم المعیشیة والضغوط وااللتزامات 

التي یواجھونھا في المنزل.

المزدوج كمعلمین وأمھات - وكان من  النساء، عن إحباطھم من دورھم  التركیز، وخاصة  المعلمین في مجموعات  عبر جمیع 
المتوقع أن یتابعوا مع أطفالھم دون الكثیر من الدعم في المنزل، كما سلطوا الضوء على المشاكل المتعلقة بمحدودیة الوصول إلى 
األجھزة ومشاكل المشاركة (یمتلك 77٪ من المعلمین ھواتف ذكیة ویستخدمونھا للعمل، و 58٪ من المعلمین یشاركون ھواتفھم 
الذكیة مع أفراد آخرین في منازلھم)، كما تمت زیادة االفتقار لوجود اتصال ثابت باإلنترنت (قال 53٪ من المعلمین أن عملھم یتأثر 

بضعف اتصاالت اإلنترنت).

شعر المعلمین أنھ إذا تم تزویدھم بمساعدات اإلنترنت، والمزید من التدریب وبناء القدرات حول كیفیة التدریس عن بعد وكذلك 
توفر بیئة عمل أكثر مالءمة، فإن أداءھم سیكون أفضل، وقال 72٪ من المعلمین أنھم دفعوا مقابل اإلنترنت بینما كان 28٪ فقط 

مدعومین.

في  خاص  بشكل  عانوا  لقد  بعد،  عن  التعلیم  تجربة  عن  راضین  غیر  واإلناث)  للذكور  مستقل  (بشكل  الطالب  من   ٪72 كان 
االلتزامات واألعمال  المزید من  لدیھم  إلى دراستھم، كان  باإلضافة  أنھ  الطالب والطالبات  الریاضیات واللغات، وذكر كل من 

المنزلیة ألنھم في المنزل.

كشفت المناقشات الجماعیة المركزة أن الطالبات أكثر التزاًما بالتعلم أثناء التعلیم عن بعد بینما یقضي الطالب الذكور وقتھم عادة 
خارج المنزل، وقد ساھم ھذا بشكل مباشر في قضاء الذكور وقتًا أقل في الدراسة.

كان على أولیاء األمور ، وخاصة األمھات مساعدة أطفالھم، فقط 22 ٪ من أولیاء األمور  ساعدوا أطفالھم، وكان الطالب األصغر 
سنًا (طالب الصفوف المبكرة) أكبر مجموعة یجب مساعدتھا بنسبة ٪69.

البیئة التمكینیة
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تتفھم Edvise ME أن منظمة بالن انترناشونال ومنظمة اإلغاثة الدولیة ومنظمة أطفال الحرب یتطلعون إلى فھم أفضل لتجربة 
الالجئین والسكان المستضعفین من خالل التعلیم عن بعد/ عبر اإلنترنت من أجل إعالم تدخالتھم والتخطیط األفضل للمشاریع 
المستقبلیة، واستناًدا إلى العمل الذي قامت بھ Edvise ME، وتمكنت Edvise Me من وضع نھجھا في سیاق استھداف الالجئین 
وأفراد المجتمع المضیف وأعد ھذا التقریر لتسلیط الضوء على تجربة الالجئین في سیاق التعلیم الرسمي وغیر الرسمي وغیر 

النظامي.

التغطیة الجغرافیة:
وكانت المناطق المستھدفة ثالث محافظات في الشمال واثنتان في الوسط وواحدة في الجنوب، بالنظر إلى عدد الالجئین، غطت 

Edvise ME المناطق الجغرافیة التالیة:

مخیم الزعتري
مخیم األزرق

إربد
الزرقاء

ماركا
الكرك

III. المعلومات األساسیة والمنھجیة
1. السیاق واألساس المنطقي
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استبیان/ دراسة استقصائیة قصیرة:

تم تطویر االستبیانات ألولیاء األمور والمعلمین واألطفال وتم تسلیمھا من خالل SurveyMonkey، وكان الھدف من االستبیانات ھو 
جمع البیانات بسرعة وكفاءة في سیاق التعلیم الرسمي وغیر الرسمي وغیر النظامي، من 6 محافظات حول قضایا الوصول والجودة 
ودعم المجتمع من خالل الحصول على وجھات نظر من عدد أكبر من األشخاص من أولئك الذین ستتم مقابلتھم خالل جلسات مجموعة 

التركیز، وساعدت االستبیانات أیًضا Edvise ME في تحدید خدمات التعلیم عن بعد/ عبر اإلنترنت التي یتلقاھا الطالب حالیًا.

2. المنھجیة
أ. النھج

من أجل فھم أفضل للقضایا التي أثرت على تجربة التعلم عن بعد/ عبر اإلنترنت في سیاق التعلیم غیر الرسمي وغیر النظامي، ركزت 
Edvise ME على ثالثة عوامل:

التي سیتم إجراؤھا تقریبًا، قامت  العروض لالجتماعات والتدخالت  تقدیم  التي فرضھا COVID-19 والرغبة في طلب  للقیود  نظًرا 
Edvise ME بجمع البیانات في المناطق المذكورة أعاله من خالل ما یلي:

الوصول إلى التعلیم
جودة خدمات التعلیم وتقدیمھا

البیئة التمكینیة التي تتناول مرونة ورفاه الجھات المعنیة من خالل دعم األسرة والمجتمع والمؤسسات.

نظرت Edvise ME في المجاالت التالیة تحت كل من ھذه العوامل:

حجم األسرة 
المنصات الرقمیة للوصول إلى التعلم عبر اإلنترنت

توافر األجھزة للوصول إلى التعلم عبر اإلنترنت
توافر اإلنترنت و مشاكل االتصال باإلنترنت

عدد ونوع أدوات االتصال
اإللمام باستخدام األدوات اإللكترونیة/ الرقمیة

الوصول

استعداد المعلمین للتعلم عبر اإلنترنت
وتیرة التواصل بین الطالب والمعلمین

جدول الحصص المقدمة للطالب
تنوع المحتوى المقدم للطالب

فعالیة األدوات التي یستخدمھا المعلمین لتخطیط دروسھم
طرق التقییم

الجودة

دعم الزوج للوالدین 
دعم األسرة للمعلمین

یتلقى المعلمین الدعم في المدرسة
تأثیر التعلم عبر اإلنترنت على واجبات أخرى 

تمكین البیئة

 ب. جمع البیانات

الوصف:
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آباء وأمھات األطفال من مختلف األعمار (18-4)
معلمین

األطفال الذین تتراوح أعمارھم (18-6)

المعلمین: 6 مجموعات تركیز 
أولیاء األمور  : 6 مجموعات تركیز 

آباء األطفال ذوي اإلعاقة: 6 مجموعات تركیز
األطفال الذین تتراوح أعمارھم (6-18):  6 مجموعات تركیز

أولیاء األمور األطفال ذوي اإلعاقة
أولیاء األمور ومقدمو الرعایة

المعلمین والمیسرین
األطفال الذین تتراوح أعمارھم (13-10)

نظًرا ألن مجموعات التركیز تم عقدھا افتراضیًا، أرادت Edvise ME إبقاء األعداد صغیرة لتشجیع الحوار وضمان نجاحھ، لذلك لم 
یكن لدینا أكثر من 6-10 مشاركین في كل مجموعة تركیز.

ان الھدف من مجموعات التركیز ھو اكتساب فھم أعمق للخدمات المقدمة والتحدیات التي یواجھھا األطفال وعائالتھم في التعلم عن بعد/ 
عبر اإلنترنت في السیاق الرسمي وغیر الرسمي وغیر النظامي، وكان ھناك أیًضا مجموعة تركیز مخصصة ألولیاء األمور واألطفال 

ذوي اإلعاقة لتضمین اھتماماتھم المحددة، وأجرت Edvise ME مجموعة تركیز واحدة في كل محافظة لكل مجموعة مستھدفة:

كانت األسئلة المدرجة في كل استبیان   قابلة للتطبیق على ثالثة أنواع من التعلیم (رسمي وغیر رسمي، وغیر نظامي) باإلضافة إلى أولئك 
الذین لم یلتحقوا بأي نوع من التعلیم، وساعدنا ذلك في تحلیل البیانات وتصنیفھا ومكننا من إجراء ھذه المقارنة بین التعلیم الرسمي وغیر 

الرسمي.

مناقشات مجموعات التركیز 

المجموعة المستھدفة للدراسة االستقصائیة:

ھدف مجموعة التركیز

الوصف:
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الزرقاء

أولیاء أموراألطفالالمعلمین أولیاء األمور الجنسالموقع
المجموعاألطفال ذوي اإلعاقة

الكرك

ماركا

اربد

مخیم الزعتري

مخیم األزرق
المجموع
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نظًرا للقیود والمخاوف المتعلقة بالسالمة الناجمة عن جائحة COVID-19، اقتصر جمع البیانات والمشاركة مع أصحاب المصلحة على 
مجموعات التركیز االفتراضیة التي أجریت على التكبیر وجمع البیانات من خالل SurveyMonkey، ویدرك Edvise ME أنھ في 
حین أن الدراسات االستقصائیة عبر اإلنترنت یمكن أن تصل إلى عدد أكبر من المستجیبین، قد یعاني بعض األعضاء بسبب عدم معرفتھم 

استخدام األدوات عبر اإلنترنت، أو عدم تمكنھم من الوصول إلى األجھزة أو نقص/ محدودیة االتصال باإلنترنت.

تمكنت Edvise ME من إجراء جمیع مجموعات التركیز المستھدفة عبر اإلنترنت، ولكن كانت ھناك مشاكل في االتصال باإلنترنت، 
وكان من الصعب أحیانًا سماع ردود المستجیبین، حیث لعب المیسرون في كل مجموعة تركیز دوًرا مھًما في نقل المعلومات.

كان على Edvise ME توسیع نطاق العمل مقارنة بما تم التخطیط لھ في األصل من أجل تلبیة متطلبات كل شریك منفذ (منظمة بالن 
وكذلك  النظامیة  وغیر  الرسمیة  وغیر  الرسمیة  التعلیم  قضایا  ومعالجة  الحرب)  أطفال  ومنظمة  الدولیة  اإلغاثة  ومنظمة  انترناشونال 

استھداف األطفال الصغار والكبار.

فیما یلي الخطوات واالعتبارات الرئیسیة التي اتبعتھا Edvise ME عند إجراء مناقشات مجموعات التركیز االفتراضیة:

االعتبارات الرئیسیة إلجراء مناقشات مجموعات التركیز:

 ج.قیود البحث

أوصى الفریق االستشاري أن تعقد مجموعات التركیز في مكان واحد بدالً من أن یقوم كل مشارك باالتصال من موقع مختلف، للتغلب 
على تحدیات االتصال، وعقدت االجتماعات في كل مدینة في مراكز تابعة للشركاء المنفذین الذین كلفوا بإجراء ھذه الدراسة.

والتباعد  الصحیة  لالعتبارات  واالمتثال  مناسبة  مناقشة  إجراء  لضمان  أشخاص   10 أقصى  بحد  التركیز  مجموعات  عدد  تحدید  تم 
االجتماعي.

كانت مدة مجموعات التركیز ساعة واحدة لضمان المشاركة المثلى وفي نفس الوقت ضمان اإلجابة على األسئلة الرئیسیة.

بدأ میسر Edvise ME جلسة المجموعة المركزة بمقدمة واضحة لھدف التقییم وشدد على أھمیة إجابات المشاركین الصادقة.

حدد المیسر التوقعات األساسیة للجلسات، مع إیالء اھتمام خاص الحترام آراء اآلخرین.

بذل المیسر جھًدا فاعالً إلشراك الجمیع في المحادثة لضمان سماع وجھات نظر مختلفة وأن المناقشة لم یھیمن علیھا شخص واحد أو 
عدد قلیل من األشخاص.

تم توحید األسئلة الشائعة قدر اإلمكان، إلتاحة إمكانیة المقارنة، وتحدید االتجاھات.
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مشاركة بعض المستجیبین الذین ال تنطبق علیھم المعاییر المحددة سواء من حیث العمر أو الدراسة
أدى وجود مدیر المدرسة في مجموعة التركیز إلى منع األطفال من الرد بحریة على األسئلة.

كان على Edvise Me االعتماد على الفرق المیدانیة للشریك المنفذ لتنظیم مجموعات التركیز، وقد كانوا متعاونین للغایة ولكن 
كانت ھناك بعض المشاكل التي تمت مواجھتھا بما في ذلك:

عند كتابة ھذا التقریر، قامت Edvise ME بتحلیل البیانات وتلخیص النتائج وسلطت الضوء على االختالفات بین القطاعات التي 
وجدناھا فیھا، وفیما یتعلق بالنوع االجتماعي، تجدر اإلشارة إلى أنھ تم الكشف عن اختالف بسیط بین الطالب والطالبات.
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یعیش معظم مشاركین االستبیانات في مجتمعات مضیفة في المناطق الوسطى والشمالیة، ولم یكن ھناك مستجیبین من الجنوب، ویقیم 
معظم المعلمین وأولیاء األمور في عمان والزرقاء بینما یقیم معظم الطالب المستجیبین في الشمال كما ھو موضح في الشكل 1.

IV. التحلیل

إجابات االستبیانات المكتملة 1266 

النطاق الجغرافي

الجنسیات 

غالبیة المستجیبین األردنیین والسوریین، والجنسیات األخرى 
كانت طفیفة ومھملة في ھذه االستبیانة، كما یتضح من الشكل 
2، كان معظم المشاركین من الطالب وأولیاء األمور سوریین 

بینما كان معظم المعلمین المشاركین أردنیین.

Figure 2: Nationalities of surveyed respondents

الشكل 1: التغطیة الجغرافیة للمستجیبین الذین تتضمنھم االستبانة
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بعد/ عبر  التعلم عن  للحصول على  التحتیة  البنیة  أساسیین في  التركیز عائقین  االستبیانة والمشاركین في مجموعات  المشاركین في  حدد 
اإلنترنت، مما أثر بشكل مباشر على مشاركة الطالب ومعدالت الحضور.

كان الطالب الذین ُطلب منھم إكمال االستبیان تتراوح أعمارھم بین 9 و 18 
عاًما، وتراوحت أعمار معظم المشاركین من الطالب بین 15 و 18 عاًما، 

كما ھو موضح في الشكل 4.

ھو  كما  اإلناث  من  األمور  وأولیاء  المعلمین  غالبیة  كانت 
موضح في الشكل 3، وفي الوقت نفسھ، تم تقسیم الطالب من 

الذكور واإلناث بشكل متساٍو تقریبًا.

النوع االجتماعي

الفئة العمریة

برامج التعلیم

الشكل 3: التقسیم بین الجنسین في العینة التي تم مسحھا

الشكل 4: تقسیم العمر بناًء على استبانة الطالب

الشكل 5: أنواع التعلیم بناًء على استبانة الطالب

 

59% 

 

41% 
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توافر خدمات اإلنترنت ومشاكل في االتصال.
توافر األجھزة المستخدمة للتعلم.

افتقر بعض أولیاء األمور والطالب للراحة باستخدام المنصات الرقمیة واألدوات التكنولوجیة.
شعر بعض أولیاء األمور  أنھ بسبب "النجاح التلقائي"، سینتقل أطفالھم إلى الصف التالي بغض النظر عما یحدث أثناء فترة التعلم عبر 

اإلنترنت.
متساویة  فرصة  الصغار  أطفالھم  منح  یتم  لم  لذلك  سنًا،  األكبر  التعلم ألطفالھم  إلى  للوصول  األولویة  األمور   أولیاء  بعض  أعطى 

باألجھزة للتعلم.

1- حواجز البنیة التحتیة

بعد/ عبر  التعلم عن  للحصول على  التحتیة  البنیة  أساسیین في  التركیز عائقین  االستبیانة والمشاركین في مجموعات  المشاركین في  حدد 
اإلنترنت، مما أثر بشكل مباشر على مشاركة الطالب ومعدالت الحضور.

أعاق التعلم عن بعد كأداة جدیدة والمواقف العامة تجاه التعلیم أیًضا الطالب من المشاركة الكاملة في التعلم:

یوضح القسم أدناه مزید من التفصیل للحواجز والمخاوف المذكورة أعاله.

الوصول إلى التعلم عبر اإلنترنت/ عن بعد

 الشكل 6

توافر خدمات اإلنترنت وقضایا االتصال

 أ.الوصول إلى اإلنترنت

المخیمات  في  االستبیان    في  المشاركین  جمیع  من   ٪80
والمجتمعات المضیفة لدیھم إمكانیة الوصول إلى اإلنترنت؛ 
75٪ من  األمور و  أولیاء  74٪ من  تحدیًدا،  أكثر  وبشكل 
الطالب و 94٪ من المعلمین، وكان الوصول إلى اإلنترنت 
في المنزل أعلى في المجتمعات المضیفة مقارنة بمجتمعات 
ھو  كما  بالطالب  مقارنة  المعلمین  بین  وخاصة  المخیم، 
موضح في الشكل 8، ویختلف وصول الطالب إلى اإلنترنت 
كلتا  في  أنھ  من  الرغم  على  واإلناث،  الذكور  بین  قلیالً 
الحالتین كانت طریقة االتصال باإلنترنت عبر حزم الھاتف 

المحمول  ھي األكثر شیوًعا كما ھو موضح في الشكل 6.
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1- حواجز البنیة التحتیة
اشتكى المشاركون في مجموعات التركیز في المخیمات من أن التغطیة  غالبًا ما تكون غیر موجودة؛ "بعض الوحدات السكنیة ال تحصل 

على أي تغطیة على اإلطالق" (المعلمین، مخیم الزعتري)، بینما قال البعض إن  شبكة االنترنت غیر مستقره  في أحسن األحوال.

تشیر بیانات االستبیان  إلى أن خدمات الكھرباء في المجتمعات المضیفة مناسبة ومستقرة؛ حیث صرح 88٪ من أولیاء األمور و ٪84 
من الطالب و 80٪ من المعلمین أن الكھرباء في المنزل نادًرا ما تنقطع، وخدمات الكھرباء في كال المخیمین (الزعتري واألزرق) 
متقطعة وتنقطع یومیاً، قال 66٪ في المتوسط من المشاركین في مجتمعات المخیمات أنھم یعانون من نقص یومي في الكھرباء، ویتم قطع 

الكھرباء كل لیلة بین الساعة 11 مساًء و 9 صباًحا لتوفیر الطاقة والسماح للمولدات الكھربائیة بالراحة.

على الرغم من أن سكان المخیم معتادین على قضاء لیالیھم في الظالم، فإن بعض المناطق داخل المخیم، والتي غالبًا ما یشار إلیھا باسم 
"الوحدات" من قبل السكان المحلیین، تعاني من نقص في الكھرباء لعدة أیام في كل مرة، وأحیانًا یستمر ألسابیع "انقطاع التیار الكھربائي 

األخیر استمر عشرة أیام متتالیة، عندما یحدث ذلك، یتوقف التعلم عن بعد تماماً ". (المعلمین، مخیم األزرق).

خالل ھذه األوقات، كانت العائالت التي تستطیع شراء البطاریات الخارجیة ھي فقط القادرة على شحن أجھزتھا ومعداتھا، وكان الطالب 
في ھذه العائالت قادرین على شحن األجھزة المحمولة ومواصلة تعلیمھم عن بعد، والطالب في العائالت ذات اإلمكانیات األقل لم یتمكنوا 
من القیام بذلك، نتیجة لذلك، لم یتمكن بعض الطالب من الدراسة عن بُعد أو حضور الفصول الدراسیة االفترضیة ألسابیع، وعندما توفرت 
الكھرباء والوصول إلى اإلنترنت، أعطى بعض أولیاء األمور   األولویة في الوصول إلى التعلم لألطفال األكبر سنًا، وخاصة الطالب في 

الصف الثاني عشر، لذلك لم یتم منح أطفالھم الصغار فرصة متساویة للوصول إلى أجھزة التعلم.

صرح بعض أولیاء األمور، على سبیل المثال في ماركا، أن "طالب الصف األول ھم األكثر حرمانًا ألن ھذه السنوات كان من المفترض 
أن تكون سنوات "التأسیس" في إشارة إلى الصفوف التي یكتسب فیھا الطالب أساسیات اللغة والمھارات الحسابیة، ووضع أساس التعلم 
في المستقبل، وذكر بعض أولیاء األمور   في مجموعات التركیز أن أطفالھم الصغار سیتم "ترقیتھم تلقائیًا" وبالتالي لم یشعروا بالحاجة 

إلى التركیز على احتیاجاتھم على وجھ التحدید.

المحمول  الھاتف  إلى اإلنترنت من خالل حزم  أنھم وصلوا  المعلمین وأولیاء األمور)  المستجیبین (بما في ذلك  الواقع، قال غالبیة  في 
(3G/4G)، كما ھو واضح في الشكل 7.

الشكل 7: بناًء على جمیع االستبانات الثالثة. الشكل 8: بناًء على استبیان المدرسین والطالب
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كانت حزم البیانات عبر األجھزة المحمولة ھي الطریقة األكثر شیوًعا لالتصال باإلنترنت، في كل من المجتمعات المضیفة والمخیم، اعتمد 
معظم المستجیبین (62٪ من المعلمین و 60٪ من أولیاء األمور و 55٪ من الطالب) على  ³G  أو  ⁴G  الحتیاجاتھم التعلیمیة عن بعد.
ثبت أن المعلمین في الكرك كانوا خارج نطاق مناقشات مجموعة التركیز، حیث ذكر معظمھم أن لدیھم اتصاالت WIFI في المنزل.

كان لدى المستجیبین المقیمین في المخیمات وصول أقل إلى ADSL /WIFI/ Fiber /MIFI مقارنة بالمجتمعات المضیفة، والمشاركون 
في مجموعة التركیز الذین لدیھم ADSL جمیع ADSL / WIFI / Fibre / MIFI ما زالوا یدعون أن اتصاالت اإلنترنت الخاصة بھم 

لم تكن لدیھا القدرة على التعامل مع متطلبات التعلیم عن بعد، ألنھا لم تكن مستقرة أو سریعة بما یكفي.

تم ذكر التحدي الرئیسي اآلخر في اجتماعات مجموعة التركیز وھو التكلفة بما في ذلك الحزم التي ال تستمر حتى نھایة الشھر.

من بین المعلمین الذین تلقوا خدمة اإلنترنت المدعومة،  كانت األغلبیة منھم تُدرس في برامج التعلیم  غیر النظامي تلیھا برامج التعلیم غیر 
الرسمي، كما ھو موضح في الشكل 10

الشكل 9: بناًء على جمیع االستبانات الثالثة

لشكل 10: بناًء على االستبانات للمعلمین وأولیاء األمور

 ب. جودة االتصال باإلنترنت

 ج. تكلفة ونفقات اشتراك اإلنترنت

كان المشاركون في مجموعة التركیز قادرین على زیادة 
سؤالھم  وعند  اإلنترنت،  تكلفة  حول  الحواجز  توضیح 
من   ٪90 ذكر  لإلنترنت،  استھالكھم  مقابل  یدفع  عمن 
أولیاء األمور   و 72٪ من المعلمین في كل من المخیمات 
بأنفسھم،  ذلك  مقابل  یدفعون  أنھم  المضیفة  والمجتمعات 
مدعوًما  إنترنت"  "ائتمان  المدرسین  من   ٪28 وتلقى 

مقارنة بـ 10٪ فقط من أولیاء األمور.
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قال بعض أولیاء األمور والمعلمین في مجموعة تركیز مخیم األزرق أن منظمة بالن إنترناشونال والیونیسیف كانتا تدعمان اإلنترنت خالل 
الجائحة الجائحة  وأنھئ تلقوا ما یصل إلى 10 دنانیر في الشھر، ومع ذلك، زعموا أن المدفوعات كانت قلیلة وغیر كافیة "ال یتم توفیر 

بطاقات اإلنترنت باستمرار، وفي بعض األشھر نحصل علیھا، وفي أحیان أخرى ال نحصل علیھا "(أولیاء األمور ، مخیم األزرق).

ادعى المشاركین في مجموعة التركیز في كل من المخیمات والمجتمع المضیف أنھم أنفقوا ما متوسطھ 6-20 دیناًرا أردنیًا على حزم 
اإلنترنت في شكل بطاقات مدفوعة مسبقًا من مزودي خدمات االتصاالت (47٪ من المعلمین و 76٪ أولیاء األمور ) ینفقون ھذا المبلغ 
شھریا، ومع ذلك، ادعى األغلبیة أنھا غیر كافیة الحتیاجات استھالكھم الفعلي لإلنترنت وأنھم یقننون استخدامھم لإلنترنت، فعلى سبیل 
المثال، ذكر بعض أولیاء األمور أنھم یحتفظون بالحزم ألطفالھم األكبر سنًا إلجراء االختبارات عبر اإلنترنت: "كان الرصید بالكاد كافیاً 
كما ھو الحال بالنسبة لحضور دروس عبر اإلنترنت" (أولیاء األمور ، مخیم األزرق)، وكي یشعروا بالراحة، ادعى المشاركین أنھم بحاجة 

إلى أكثر من 20 دیناًرا في الشھر، 59٪ من المدرسین قالوا إنھم یحتاجون 20-30 دیناراً شھریاً وال یستطیعون تحمل النفقة.

كانت حزم البیانات عبر األجھزة المحمولة ھي الطریقة األكثر شیوًعا لالتصال باإلنترنت، في كل من المجتمعات المضیفة والمخیم، اعتمد 
معظم المستجیبین (62٪ من المعلمین و 60٪ من أولیاء األمور و 55٪ من الطالب) على  ³G  أو  ⁴G  الحتیاجاتھم التعلیمیة عن بعد.
ثبت أن المعلمین في الكرك كانوا خارج نطاق مناقشات مجموعة التركیز، حیث ذكر معظمھم أن لدیھم اتصاالت WIFI في المنزل.

كان لدى المستجیبین المقیمین في المخیمات وصول أقل إلى ADSL /WIFI/ Fiber /MIFI مقارنة بالمجتمعات المضیفة، والمشاركون 
في مجموعة التركیز الذین لدیھم ADSL جمیع ADSL / WIFI / Fibre / MIFI ما زالوا یدعون أن اتصاالت اإلنترنت الخاصة بھم 

لم تكن لدیھا القدرة على التعامل مع متطلبات التعلیم عن بعد، ألنھا لم تكن مستقرة أو سریعة بما یكفي.

تم ذكر التحدي الرئیسي اآلخر في اجتماعات مجموعة التركیز وھو التكلفة بما في ذلك الحزم التي ال تستمر حتى نھایة الشھر.

من بین المعلمین الذین تلقوا خدمة اإلنترنت المدعومة،  كانت األغلبیة منھم تُدرس في برامج التعلیم  غیر النظامي تلیھا برامج التعلیم غیر 
الرسمي، كما ھو موضح في الشكل 10

 الشكل 11: بناء على استبیان المعلمین  
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قال بعض أولیاء األمور والمعلمین في مجموعة تركیز مخیم األزرق أن منظمة بالن إنترناشونال والیونیسیف كانتا تدعمان اإلنترنت خالل 
الجائحة الجائحة  وأنھئ تلقوا ما یصل إلى 10 دنانیر في الشھر، ومع ذلك، زعموا أن المدفوعات كانت قلیلة وغیر كافیة "ال یتم توفیر 

بطاقات اإلنترنت باستمرار، وفي بعض األشھر نحصل علیھا، وفي أحیان أخرى ال نحصل علیھا "(أولیاء األمور ، مخیم األزرق).

ادعى المشاركین في مجموعة التركیز في كل من المخیمات والمجتمع المضیف أنھم أنفقوا ما متوسطھ 6-20 دیناًرا أردنیًا على حزم 
اإلنترنت في شكل بطاقات مدفوعة مسبقًا من مزودي خدمات االتصاالت (47٪ من المعلمین و 76٪ أولیاء األمور ) ینفقون ھذا المبلغ 
شھریا، ومع ذلك، ادعى األغلبیة أنھا غیر كافیة الحتیاجات استھالكھم الفعلي لإلنترنت وأنھم یقننون استخدامھم لإلنترنت، فعلى سبیل 
المثال، ذكر بعض أولیاء األمور أنھم یحتفظون بالحزم ألطفالھم األكبر سنًا إلجراء االختبارات عبر اإلنترنت: "كان الرصید بالكاد كافیاً 
كما ھو الحال بالنسبة لحضور دروس عبر اإلنترنت" (أولیاء األمور ، مخیم األزرق)، وكي یشعروا بالراحة، ادعى المشاركین أنھم بحاجة 

إلى أكثر من 20 دیناًرا في الشھر، 59٪ من المدرسین قالوا إنھم یحتاجون 20-30 دیناراً شھریاً وال یستطیعون تحمل النفقة.

كانت الھواتف الذكیة ھي األجھزة  األكثر استخداًما للتعلیم عن بعد أثناء الجائحة  من قبل جمیع المستجیبین في المخیمات والمجتمعات 
المجتمعات  فقط في  أقلیة  أفادت  بینما  المتوسطة ھاتف ذكي واحد،  لدى األسرة  التركیز، كان  للمشاركین في مجموعة  المضیفة، وفقًا 
المضیفة بوجود ھاتفین أو أكثر، في الواقع، تُظھر نتائج االستبیان  لآلباء أن 74٪ منھم یمتلكون ھاتفًا ذكیًا واحًدا في المنزل لیستخدمھ 

األطفال في التعلم عن بُعد، في حین أن 20٪ فقط لدیھم ھاتفان أو أكثر.

سلط الطالب في مجموعات التركیز الضوء على ضرورة مشاركة الھواتف مع بعضھم البعض، وزعموا أنھ كان علیھم مشاركة الھواتف 
الذكیة المتاحة لھم للدراسة وتقسیم وقتھم حسب عبء العمل ووقت الفصل "بالكاد یستطیع الطالب تقسیم األجھزة بینھم وبین إخوتھم 
ألھداف التعلم عبر اإلنترنت" (أولیاء األمور ، الكرك)، ولم یمتلك أي من الطالب في المجموعات البؤریة أجھزة لوحیة، على الرغم من 

أن عدًدا قلیالً من الطالب في الزرقاء وإربد والكرك یمتلك أجھزة كمبیوتر محمولة.

الشكل 12: بناء على استبیان المعلمین

الشكل 13: بناًء على استبیان   الطالب

٪ من المعلمین یمتلكون ویستخدمون الھواتف الذكیة في العمل، و 58٪ من المعلمین 
یشاركون ھواتفھم الذكیة مع أفراد آخرین في منازلھم، باإلضافة إلى الھواتف الذكیة، أفاد 
المعلمون أیًضا باستخدام األجھزة اللوحیة كما ھو موضح في الشكل 12، ومن الجدیر 
بالذكر أنھ من بین المعلمین الذین لدیھم جھاز لوحي، تلقى 80٪ منھم أو استعاروا جھاًزا 
لوحیًا من مكان عملھم، 85٪ من ھؤالء المعلمین كانوا من المجتمعات المضیفة بینما 

كان 25٪ من المخیمات. 

من بین المدرسین الذین استعاروا جھاًزا لوحیًا، قام 45٪ بتدریس 
التعلیم غیر النظامي من خالل المنظمات المجتمعیة، وعمل  برامج 
مدرسة  في  مستعارة  لوحیة  أجھزة  لدیھم  الذین  المعلمین  من   ٪22
ھو  كما  رسمي،  غیر  تعلیم  برامج  في   ٪13 عمل  بینما  حكومیة 

موضح في الشكل 13.

2- توافر األجھزة المستخدمة للتعلم
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ركزت أسئلة االستبانات  ومجموعة التركیز على العوامل التالیة لفھم جودة تجربة التعلم عبر اإلنترنت/ عن بعد بشكل أفضل:

التعلیم المختلفة (الرسمیة (الحكومیة والخاصة) وغیر الرسمیة وغیر  النتائج الواردة أدناه في أوجھ التشابھ واالختالف بین أنواع  نظرت 
النظامیة)، باإلضافة إلى تجارب المقیمین في المخیمات والمجتمعات المضیفة.

ذكر 60٪ من جمیع المعلمین الذین شملتھم االستبیانات   (في المخیمات والمجتمعات المضیفة) أنھم مرتاحین الستخدام األدوات الرقمیة 
للتدریس كما ھو موضح في الشكل 14، وفقط 24٪ من الطالب في المتوسط في المخیمات والمجتمعات المضیفة كانوا مرتاحین الستخدام 
التكنولوجیا للدراسة، وكان الطالب والطالبات في كل من المخیمات والمجتمعات المضیفة غیر مرتاحین بنفس القدر باستخدام التكنولوجیا 

كما ھو موضح في الشكل 15.

تم تدریب ما معدلھ 94٪ من المعلمین المستجیبین في البرامج غیر الرسمیة وغیر النظامیة مقارنة بـ 62٪ في برامج التعلیم النظامي كما 
ھو موضح في الشكل 16.

وھذا ما أكده المعلمین في مجموعات التركیز في األزرق على سبیل المثال، الذین أفادوا بتلقیھم تدریباً على التعلیم عن بعد وأدوات التدریس 
عبر اإلنترنت من برامج التعلیم غیر الرسمیة مثل منظمة بالن انترناشونال "لقد عقدوا اجتماعات ودورات تدریبیة في المركز من أجل 

تحدید كیفیة االستجابة لھذا التغییر بما في ذلك التدریب على استخدام األدوات الرقمیة" (المعلمین، مخیم األزرق).

من ناحیة أخرى، لم یتلق معظم الطالب أي تدریب على استخدام األدوات الرقمیة كما ھو موضح في الشكل 17، ولم یتلق أولیاء األمور
  في مجموعات التركیز أي شكل من أشكال التدریب على استخدام أدوات التعلم الرقمیة "لم یعطنا أحد أي تدریب على كیفیة استخدام 
األجھزة التكنولوجیة، في بعض األحیان علمنا أطفالنا “(أولیاء األمور ، الزرقاء)، وقام الطالب البارعین بالتكنولوجیا بتعلیم والدیھم كیفیة 
 YouTube استخدام ھذه األدوات، بینما اعتمد الباقین على التجربة والخطأ، أو سؤال اآلخرین، أو البحث عن مقاطع فیدیو تعلیمیة على

تماًما مثل المعلمین في األزرق، وادعى أولیاء األمور أنھم تلقوا مقاطع فیدیو تعلیمیة حول استخدام األدوات الرقمیة.

الشكل 14: بناًء على استبانة   المعلمین والطالب

الشكل 16: بناء على استبانة المعلمین الشكل 17: بناًء على استبانة الطالب

الشكل 15: بناًء على استبانة الطالب

3- اإللمام بأدوات التعلم الرقمیة
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ركزت أسئلة االستبانات  ومجموعة التركیز على العوامل التالیة لفھم جودة تجربة التعلم عبر اإلنترنت/ عن بعد بشكل أفضل:

التعلیم المختلفة (الرسمیة (الحكومیة والخاصة) وغیر الرسمیة وغیر  النتائج الواردة أدناه في أوجھ التشابھ واالختالف بین أنواع  نظرت 
النظامیة)، باإلضافة إلى تجارب المقیمین في المخیمات والمجتمعات المضیفة.

المنصات األكثر استخداًما للدراسة حسب الطالب:
وفقًا للطالب، كانت المنصة األكثر استخداًما في المدارس الحكومیة ھي منصة Darsak تلیھا WhatsApp، وكان WhatsApp ھو 

النظام األساسي األكثر استخداًما في البرامج الرسمیة وغیر الرسمیة كما ھو موضح في الشكل 18.

یختلف استخدام المنصات المستخدمة في الدراسة من قبل الطالب اختالفًا طفیفًا جًدا بین الجنسین كما ھو موضح في الشكل 18،  وأشارت 
   Darsak  بینما 39٪ من اإلناث استخدموا ، WhatsAppو 30٪ استخدموا  Darsak النتائج إلى أن 41٪ من الذكور استخدموا

 WhatsApp و 29٪ استخدموا

ذكر 60٪ من جمیع المعلمین الذین شملتھم االستبیانات   (في المخیمات والمجتمعات المضیفة) أنھم مرتاحین الستخدام األدوات الرقمیة 
للتدریس كما ھو موضح في الشكل 14، وفقط 24٪ من الطالب في المتوسط في المخیمات والمجتمعات المضیفة كانوا مرتاحین الستخدام 
التكنولوجیا للدراسة، وكان الطالب والطالبات في كل من المخیمات والمجتمعات المضیفة غیر مرتاحین بنفس القدر باستخدام التكنولوجیا 

كما ھو موضح في الشكل 15.

تم تدریب ما معدلھ 94٪ من المعلمین المستجیبین في البرامج غیر الرسمیة وغیر النظامیة مقارنة بـ 62٪ في برامج التعلیم النظامي كما 
ھو موضح في الشكل 16.

وھذا ما أكده المعلمین في مجموعات التركیز في األزرق على سبیل المثال، الذین أفادوا بتلقیھم تدریباً على التعلیم عن بعد وأدوات التدریس 
عبر اإلنترنت من برامج التعلیم غیر الرسمیة مثل منظمة بالن انترناشونال "لقد عقدوا اجتماعات ودورات تدریبیة في المركز من أجل 

تحدید كیفیة االستجابة لھذا التغییر بما في ذلك التدریب على استخدام األدوات الرقمیة" (المعلمین، مخیم األزرق).

من ناحیة أخرى، لم یتلق معظم الطالب أي تدریب على استخدام األدوات الرقمیة كما ھو موضح في الشكل 17، ولم یتلق أولیاء األمور
  في مجموعات التركیز أي شكل من أشكال التدریب على استخدام أدوات التعلم الرقمیة "لم یعطنا أحد أي تدریب على كیفیة استخدام 
األجھزة التكنولوجیة، في بعض األحیان علمنا أطفالنا “(أولیاء األمور ، الزرقاء)، وقام الطالب البارعین بالتكنولوجیا بتعلیم والدیھم كیفیة 
 YouTube استخدام ھذه األدوات، بینما اعتمد الباقین على التجربة والخطأ، أو سؤال اآلخرین، أو البحث عن مقاطع فیدیو تعلیمیة على

تماًما مثل المعلمین في األزرق، وادعى أولیاء األمور أنھم تلقوا مقاطع فیدیو تعلیمیة حول استخدام األدوات الرقمیة.

الشكل 18: بناًء على استبانة الطالب

جودة التعلیم عبر اإلنترنت / عن بعد

1- المنصات الرقمیة المستخدمة

 أنواع المنصات المستخدمة
 تقدیم المحتوى بالنسبة إلى الفصول الدراسیة والواجبات المنزلیة واالمتحانات

 التواصل بین الطالب والمعلمین
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ركزت أسئلة االستبانات  ومجموعة التركیز على العوامل التالیة لفھم جودة تجربة التعلم عبر اإلنترنت/ عن بعد بشكل أفضل:

التعلیم المختلفة (الرسمیة (الحكومیة والخاصة) وغیر الرسمیة وغیر  النتائج الواردة أدناه في أوجھ التشابھ واالختالف بین أنواع  نظرت 
النظامیة)، باإلضافة إلى تجارب المقیمین في المخیمات والمجتمعات المضیفة.

المنصات األكثر استخداًما للدراسة حسب الطالب:
وفقًا للطالب، كانت المنصة األكثر استخداًما في المدارس الحكومیة ھي منصة Darsak تلیھا WhatsApp، وكان WhatsApp ھو 

النظام األساسي األكثر استخداًما في البرامج الرسمیة وغیر الرسمیة كما ھو موضح في الشكل 18.

یختلف استخدام المنصات المستخدمة في الدراسة من قبل الطالب اختالفًا طفیفًا جًدا بین الجنسین كما ھو موضح في الشكل 18،  وأشارت 
   Darsak  بینما 39٪ من اإلناث استخدموا ، WhatsAppو 30٪ استخدموا  Darsak النتائج إلى أن 41٪ من الذكور استخدموا

 WhatsApp و 29٪ استخدموا

لم یكن ھناك فرق كبیر بین المجتمعات المضیفة والمخیم أو بین الفئات العمریة المختلفة من حیث المنصات المستخدمة للدراسة كما ھو 
موضح في الشكل 20.

الشكل 19: بناًء على استبانة  الطالب

لشكل 20: بناًء على استبانات  الطالب. 

* تتضمن منصات الفیدیو Zoom و Skype و Microsoft Teams و Google Class… وغیرھا
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بینما استخدم معظم الطالب Darsak متبوًعا بـ WhatsApp، لوحظ أن الصفوف من 7 إلى 10 استخدموا Darsak في كثیر من األحیان 
أكثر من الطالب األصغر سنًا (بین الصفوف 1-6) والطالب األكبر سنًا (الصفوف 11 إلى 12)، وكان استخدام WhatsApp أعلى بین 

الطالب في الصف السابع وما فوق.

اختلفت تجربة الطالب في استخدام منصات Darsak و WhatsApp؛  ففي Darsak، واجھ الطالب  في مجموعة التركیز مشاكل تسجیل 
الدخول والتنقل في النظام األساسي، وواجھ البعض مشاكل التسجیل ألن المنصة تتطلب الرقم الوطني ، كما واجھ الطالب أیًضا مشاكل في 
تسجیل الدخول بسبب األرقام الوطنیة المرفوضة والحسابات غیر المتطابقة، وكان الطالب أكثر راحة في استخدام WhatsApp ألنھ أداة 

سھلة ومألوفة یستخدمونھا للتواصل مع اآلخرین.

الشكل 21: بناًء على استبانات الطالب
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بینما استخدم معظم الطالب Darsak متبوًعا بـ WhatsApp، لوحظ أن الصفوف من 7 إلى 10 استخدموا Darsak في كثیر من األحیان 
أكثر من الطالب األصغر سنًا (بین الصفوف 1-6) والطالب األكبر سنًا (الصفوف 11 إلى 12)، وكان استخدام WhatsApp أعلى بین 

الطالب في الصف السابع وما فوق.

اختلفت تجربة الطالب في استخدام منصات Darsak و WhatsApp؛  ففي Darsak، واجھ الطالب  في مجموعة التركیز مشاكل تسجیل 
الدخول والتنقل في النظام األساسي، وواجھ البعض مشاكل التسجیل ألن المنصة تتطلب الرقم الوطني ، كما واجھ الطالب أیًضا مشاكل في 
تسجیل الدخول بسبب األرقام الوطنیة المرفوضة والحسابات غیر المتطابقة، وكان الطالب أكثر راحة في استخدام WhatsApp ألنھ أداة 

سھلة ومألوفة یستخدمونھا للتواصل مع اآلخرین.

وفقًا لالستبیانات، یعتمد معظم المعلمین المشاركین في االستبیانات في المدارس الرسمیة على منصة Darsak من ناحیة أخرى، ویستخدم 
المعلمین المستجیبین في برامج التعلیم غیر الرسمي وغیر النظامي في الغالب WhatsApp لمشاركة المحتوى والتواصل مع طالبھم 

كما ھو موضح في الشكل 22.

تم تقدیم المحتوى في المدارس الرسمیة (الحكومیة والخاصة) من خالل النصوص المكتوبة والتسجیالت الصوتیة ومقاطع الفیدیو، بینما 
كان تقدیم المحتوى في البرامج غیر الرسمیة وغیر النظامیة في الغالب عبر مقاطع الفیدیو كما ھو موضح في الشكل 23.

لشكل 22: بناء على استبانة المعلمین

الشكل 23: بناء على استبانة المعلمین

2- المحتوى المعروض والمقدم
i- تقدیم  المحتوى
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وفقًا لالستبیانات، یعتمد معظم المعلمین المشاركین في االستبیانات في المدارس الرسمیة على منصة Darsak من ناحیة أخرى، ویستخدم 
المعلمین المستجیبین في برامج التعلیم غیر الرسمي وغیر النظامي في الغالب WhatsApp لمشاركة المحتوى والتواصل مع طالبھم 

كما ھو موضح في الشكل 22.

تم تقدیم المحتوى في المدارس الرسمیة (الحكومیة والخاصة) من خالل النصوص المكتوبة والتسجیالت الصوتیة ومقاطع الفیدیو، بینما 
كان تقدیم المحتوى في البرامج غیر الرسمیة وغیر النظامیة في الغالب عبر مقاطع الفیدیو كما ھو موضح في الشكل 23.

لم تكن ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الدرجات من حیث كیفیة تقدیم المحتوى وتسلیمھ كما ھو موضح في الشكل 24.

من بین طالب المدارس الرسمیة، قال أولئك الذین استخدموا Darsak والتلفزیون والمنصات عبر اإلنترنت أن الدروس كانت قصیرة 
(حوالي 15 دقیقة وفقًا لطالب مجموعة التركیز) وغیر كافیة لتغطیة المحتوى الضروري، وأكد الطالب أن دروس الریاضیات واللغة 
اإلنجلیزیة لم یتم  تقدیمھا بطریقة مرضیة، مشیرین إلى أنھ "من الصعب فھم األفكار والشرح في الریاضیات" وأن "المدرسین أجروا 

الدروس بأكملھا باللغة اإلنجلیزیة" ولم یقدموا أي ترجمة أو شرح باللغة العربیة (طالب اربد).

من ناحیة أخرى، ذكر الطالب في البرامج غیر الرسمیة وغیر النظامیة أنھم لم یجدوا صعوبة في فھم الدروس ألن المعلمین استمروا في 
الشرح وقدموا أمثلة مكثفة، كما تم منح الطالب فرًصا لطرح األسئلة والتفاعل مع المعلمین.

الشكل 24: بناًء على استبانة  الطالب
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الشكل 25: بناء على على استبانة  المعلمین

الشكل 26: بناًء على استبانة الطالب

تلقى الطالب الواجبات المنزلیة في مجموعة متنوعة من األشكال اعتماًدا على نوع المدرسة والموضوع وتفضیل المعلم، كما ھو 
واضح في الشكل 25، تلقى معظم الطالب - عبر برامج التعلیم الرسمي وغیر الرسمي وغیر النظامي - واجبات منزلیة وأوراق عمل 

مكتوبة.

من المثیر لالھتمام مالحظة أن الطالب المستجیبین في المجتمعات المضیفة أفادوا بتلقي المزید من المھام الكتابیة مقارنة بالطالب في 
المخیمات كما ھو موضح في الشكل 26، ومن المحتمل أن یكون إرسال المھام الكتابیة أسھل.  

ذكر الطالب في برامج التعلیم الرسمي أن الواجبات المنزلیة المعینة من قبل معلمیھم لم تكن دائًما متوافقة مع الفصول المقدمة على منصة
Darsak ، ووفقًا لطالب المجموعة المركزة، قد تركوا مرتبكین ومحبطین، وزعم بعض الطالب في مجموعات التركیز أن المعلمین لم 

.Darsak  یصححوا واجباتھم المنزلیة باستمرار، خاصةً عندما تم تقدیم الواجب المنزلي من خالل منصة

في المقابل، وفقًا للطالب في مجموعات التركیز، لم یقتصر األمر على تعیین الواجبات المنزلیة من قبل المعلمین في برامج التعلیم غیر 
الرسمي وغیر النظامي بما یتماشى مع الدروس والمواد المقدمة، ولكن تم تصحیحھا وإعادتھا بانتظام إلى الطالب لمراجعتھا.

ii- واجبات منزلیة
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أعرب المعلمین عن قلقھم من أن "أولیاء األمور  بحاجة إلى دعم وتشجیع أطفالھم" وأن یكونوا "أكثر انخراًطا في تصحیح الواجبات 
المنزلیة وشرح الدروس" (المعلمین، ماركا)، بدالً من "إكمال واجبات أطفالھم المنزلیة واالمتحانات نیابة عنھم" (المعلمین، الكرك).

من المسلم بھ أن المعلمین أدركوا أن بعض أولیاء األمور  غیر قادرین على دعم أطفالھم في الدراسة ألنھم إما أولیاء أمور عاملین أو 
أمیین؛ "العدید من أولیاء األمور  غیر قادرین على القراءة والكتابة وبالتالي ال یمكنھم دعم أطفالھم أكادیمیًا" (المعلمین، ماركا).

قال المعلمون في األزرق أیًضا: "لیس كل أولیاء األمور  لدیھم الخلفیة التعلیمیة الالزمة لدعم أطفالھم" في إشارة إلى حقیقة أنھ على الرغم 
من أن أولیاء األمور  قد یكونون متعلمین، إال أنھم ال یمتلكون المعرفة الكافیة لمساعدة أطفالھم، أو ربما أنھم ال یمتلكون المعرفة الكافیة 

في جمیع المواد (المعلمین، األزرق).

تظھر نتائج الدراسات االستقصائیة أن االختبارات والواجبات المنزلیة ھما الطریقتان المستخدمتان لتقییم الطالب في التعلیم عن بعد، 
الرسمي وغیر الرسمي وغیر النظامي، كما ھو مبین في الشكل 27.

قال 76٪ من المعلمین الذین شملتھم االستبیانات  أنھم قاموا بتقییم الطالب أثناء التعلیم عن بعد بناًء على االختبارات فقط، وقال ٪61 
أن الواجبات المنزلیة والمشاریع تلعب دوًرا في التقییم العام للطالب، وصرح 12٪ فقط من المعلمین المشاركین أنھم لم یقوموا بتقییم 
طالبھم على اإلطالق خالل ھذه الفترة، وأكدت مجموعات التركیز ھذه النتیجة حیث ذكر المعلمین أن الواجبات المنزلیة والمشاركة لم 

تلعب دوًرا في تقییمات الطالب ألن الوصول إلى األجھزة واإلنترنت أعاق بعض الطالب من االنخراط والمشاركة.

الشكل 27: بناء على استبانة  المعلمین

وفقًا لالستبانة، أفاد معلمو المدارس الحكومیة باستخدام منصة Darsak للتواصل مع الطالب، كما ھو موضح في الشكل 28، وأعرب 
بعض المشاركین في مجموعة التركیز عن أن التواصل مع المعلمین خارج منصة Darsak غیر مسموح بھ، ولم یتلقى الطالب ردود 

تذكر (مذكورة بالتحدید في الكرك).

أبلغ المعلمین أیًضا عن استخدام WhatsApp والمكالمات الھاتفیة للمتابعة مع طالبھم، ومع ذلك، كشفت مجموعات التركیز أن ھذا كان 
اتصاًال أحادي االتجاه بشكل أساسي، حیث یرسل المعلمین واجبات منزلیة، لكن الطالب لم یتمكنوا من التواصل معھم وطرح األسئلة، قال 
بعض الطالب في مجموعات التركیز إنھم تُركوا عالقین، وغیر قادرین على التواصل مع معلمیھم لالستفسار أو طرح األسئلة، وكان 

االفتقار إلى التواصل صعبًا بشكل خاص على الطالب الذین لم یتمكن آباؤھم أو إخوتھم من مساعدتھم في الدراسة.

كانت األسالیب المستخدمة للتواصل مع الطالب متسقة عبر برامج التعلیم غیر الرسمي وغیر النظامي - كما ھو موضح في الشكلین 29 و 
30؛ حیث كانWhatsApp  ھو النظام األساسي األكثر استخداًما، وجدیر بالذكر أنھ تم استخدام WhatsApp بشكل مختلف عن المدارس 

الرسمیة،  وفي ھذا السیاق، تابع المعلمین بنشاط مع الطالب لإلجابة على األسئلة أو إعادة شرح الدروس.

من المثیر لالھتمام مالحظة أن الطالب المستجیبین في المجتمعات المضیفة أفادوا بتلقي المزید من المھام الكتابیة مقارنة بالطالب في 
المخیمات كما ھو موضح في الشكل 26، ومن المحتمل أن یكون إرسال المھام الكتابیة أسھل.  

iii- التقییم
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أعرب المعلمین عن قلقھم من أن "أولیاء األمور  بحاجة إلى دعم وتشجیع أطفالھم" وأن یكونوا "أكثر انخراًطا في تصحیح الواجبات 
المنزلیة وشرح الدروس" (المعلمین، ماركا)، بدالً من "إكمال واجبات أطفالھم المنزلیة واالمتحانات نیابة عنھم" (المعلمین، الكرك).

من المسلم بھ أن المعلمین أدركوا أن بعض أولیاء األمور  غیر قادرین على دعم أطفالھم في الدراسة ألنھم إما أولیاء أمور عاملین أو 
أمیین؛ "العدید من أولیاء األمور  غیر قادرین على القراءة والكتابة وبالتالي ال یمكنھم دعم أطفالھم أكادیمیًا" (المعلمین، ماركا).

قال المعلمون في األزرق أیًضا: "لیس كل أولیاء األمور  لدیھم الخلفیة التعلیمیة الالزمة لدعم أطفالھم" في إشارة إلى حقیقة أنھ على الرغم 
من أن أولیاء األمور  قد یكونون متعلمین، إال أنھم ال یمتلكون المعرفة الكافیة لمساعدة أطفالھم، أو ربما أنھم ال یمتلكون المعرفة الكافیة 

في جمیع المواد (المعلمین، األزرق).

تظھر نتائج الدراسات االستقصائیة أن االختبارات والواجبات المنزلیة ھما الطریقتان المستخدمتان لتقییم الطالب في التعلیم عن بعد، 
الرسمي وغیر الرسمي وغیر النظامي، كما ھو مبین في الشكل 27.

قال 76٪ من المعلمین الذین شملتھم االستبیانات  أنھم قاموا بتقییم الطالب أثناء التعلیم عن بعد بناًء على االختبارات فقط، وقال ٪61 
أن الواجبات المنزلیة والمشاریع تلعب دوًرا في التقییم العام للطالب، وصرح 12٪ فقط من المعلمین المشاركین أنھم لم یقوموا بتقییم 
طالبھم على اإلطالق خالل ھذه الفترة، وأكدت مجموعات التركیز ھذه النتیجة حیث ذكر المعلمین أن الواجبات المنزلیة والمشاركة لم 

تلعب دوًرا في تقییمات الطالب ألن الوصول إلى األجھزة واإلنترنت أعاق بعض الطالب من االنخراط والمشاركة.

الشكل 28: بناء على است  للمعلمین

الشكل 29: بناء على استبانة  المعلمین

وفقًا لالستبانة، أفاد معلمو المدارس الحكومیة باستخدام منصة Darsak للتواصل مع الطالب، كما ھو موضح في الشكل 28، وأعرب 
بعض المشاركین في مجموعة التركیز عن أن التواصل مع المعلمین خارج منصة Darsak غیر مسموح بھ، ولم یتلقى الطالب ردود 

تذكر (مذكورة بالتحدید في الكرك).

أبلغ المعلمین أیًضا عن استخدام WhatsApp والمكالمات الھاتفیة للمتابعة مع طالبھم، ومع ذلك، كشفت مجموعات التركیز أن ھذا كان 
اتصاًال أحادي االتجاه بشكل أساسي، حیث یرسل المعلمین واجبات منزلیة، لكن الطالب لم یتمكنوا من التواصل معھم وطرح األسئلة، قال 
بعض الطالب في مجموعات التركیز إنھم تُركوا عالقین، وغیر قادرین على التواصل مع معلمیھم لالستفسار أو طرح األسئلة، وكان 

االفتقار إلى التواصل صعبًا بشكل خاص على الطالب الذین لم یتمكن آباؤھم أو إخوتھم من مساعدتھم في الدراسة.

كانت األسالیب المستخدمة للتواصل مع الطالب متسقة عبر برامج التعلیم غیر الرسمي وغیر النظامي - كما ھو موضح في الشكلین 29 و 
30؛ حیث كانWhatsApp  ھو النظام األساسي األكثر استخداًما، وجدیر بالذكر أنھ تم استخدام WhatsApp بشكل مختلف عن المدارس 

الرسمیة،  وفي ھذا السیاق، تابع المعلمین بنشاط مع الطالب لإلجابة على األسئلة أو إعادة شرح الدروس.

3- التواصل
i- طرق التواصل
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الشكل 30: بناء على استبانة  المعلمین

الشكل 31: بناء على استبانة المعلمین

الشكل 32: بناًء على استبانة   المعلمین

وفقًا لالستبانة، أفاد المشاركین من المعلمین أنھم تواصلوا بشكل 
لم  أنھم  المعلمین  من  فقط   ٪3 أفاد  حیث  مع طالبھم،  متكرر 
المدارس  في  المعلمین  من   ٪58 وأفاد  مطلقًا،  یتواصلوا 
الحكومیة بالتواصل الیومي، وأفاد 100٪ من معلمي المدارس 

الخاصة نفس الشيء كما ھو موضح في الشكل 31.

ii- تكرار االتصال

قال 56٪ من المعلمین في برامج التعلیم غیر النظامي أنھم یعتمدون على منصات الفیدیو مثل Zoom و Microsoft Teams وبرامج 
Google لتقدیم فصول دراسیة قصیرة.

كان  یومي،  أساس  على  أنھ  إلى  االستبیانة  نتائج  تشیر 
تواصل المعلمین الذكور مع الطالب أقل من نظرائھم من 
اإلناث، كما ھو موضح في الشكل 32، على الرغم من أن 
فقد  یومیًا،  الطالب  مع  التواصل  یفضلون  المعلمین  جمیع 
اختار المزید من الذكور التواصل مع الطالب على أساس 

أسبوعي.
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الشكل 33: بناًء على استبانة   الطالب

.Darsak   صعوبات تقنیة، خاصة فیما یتعلق بالتسجیل، وتجربة المستخدم داخل منصة
اإلحباط من جودة المحتوى المقدم، ادعى الطالب أن الفصول (مقاطع الفیدیو) مختصرة وغالبًا ما تكون غیر كافیة في شرح الدرس.

األجھزة غیر كافیة، اشتكى أولیاء األمور والطالب "األجھزة تكفي بالكاد للتقسیم بین األطفال واستخدامھم" (أولیاء األمور، الكرك) 
خاصة "عندما یكون لدینا 4-7 أطفال"  (أولیاء األمور، إربد)، وبالمثل، اشتكى المعلمین من اضطرارھم إلى مشاركة ھواتفھم مع 

األطفال للدراسة عندما یتعین علیھم استخدامھا في التدریس.

أبلغ 23٪ فقط من الطالب في كل من المدارس الحكومیة والخاصة عن تواصل یومي مع معلمیھم، وأفاد ما معدلھ 22٪ من الطالب 
أن المعلمین لم یتواصلوا معھم أبًدا.

ذكر عدد من المشاركین الذكور أكثر من الطالبات أنھم یتواصلون مع معلمیھم على أساس أسبوعي كما ھو موضح في الشكل 33، 
وعدد اإلناث الالتي یتصلن بمعلمیھن على أساس یومي أكثر بقلیل من عدد الطالب الذكور.

وفقًا لمجموعات التركیز، شعر المعلمین في المجتمعات المضیفة أن أداء طالبھم كان أفضل في المراحل األولى من الجائحة  عندما تم 
السماح باالتصال من خالل تطبیقات مثل WhatsApp،  كما ادعى المعلمون أنھم یرغبون في أن یتمكنوا من االتصال بالطالب في 
كثیر من األحیان، لكن وزارة التربیة منعتھم من القیام بذلك خارج المنصة، وأثر ھذا التقیید على معلمي المدارس الحكومیة في كل من 
المخیم والمجتمعات المضیفة على حد سواء "ال یوجد تواصل وتفاعل مباشر بین الطالب والمعلمین" بحسب أولیاء أمور األطفال ذوي 

اإلعاقة في الزرقاء.

وفقط من خالل منصة  ممنوع  والمعلمین  الطالب  بین  ”التواصل  أن  إحباطھم من  الزعتري عن  في  األمور  أولیاء  أعرب  وكذلك، 
Darsak ، لذا، فإن المعلمین ال یتابعون الطالب على اإلطالق ".

قال معلمو المدارس الحكومیة في المجتمعات المضیفة - الكرك على وجھ الخصوص - أنھم تواصلوا مع أولیاء األمور إن لم یكن 
الطالب یحضر، لكن "أولیاء األمور  ال یھتمون بالمتابعة ألنھم یعلمون أن طفلھم سیمضي العام الدراسي بغض النظر" (معلمي الكرك) 

بسبب النجاح التلقائي.

ذكر معلمو مجموعة التركیز أن نسبة كبیرة من الطالب توقفوا عن الحضور أو توقفوا عن الدراسة بشكل غیر رسمي بسبب مشاكل في منصة 
  Darsak؛ مثل:
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الشكل 34: بناًء على استبانة  الطالب

.Darsak   صعوبات تقنیة، خاصة فیما یتعلق بالتسجیل، وتجربة المستخدم داخل منصة
اإلحباط من جودة المحتوى المقدم، ادعى الطالب أن الفصول (مقاطع الفیدیو) مختصرة وغالبًا ما تكون غیر كافیة في شرح الدرس.

األجھزة غیر كافیة، اشتكى أولیاء األمور والطالب "األجھزة تكفي بالكاد للتقسیم بین األطفال واستخدامھم" (أولیاء األمور، الكرك) 
خاصة "عندما یكون لدینا 4-7 أطفال"  (أولیاء األمور، إربد)، وبالمثل، اشتكى المعلمین من اضطرارھم إلى مشاركة ھواتفھم مع 

األطفال للدراسة عندما یتعین علیھم استخدامھا في التدریس.

أبلغ 23٪ فقط من الطالب في كل من المدارس الحكومیة والخاصة عن تواصل یومي مع معلمیھم، وأفاد ما معدلھ 22٪ من الطالب 
أن المعلمین لم یتواصلوا معھم أبًدا.

ذكر عدد من المشاركین الذكور أكثر من الطالبات أنھم یتواصلون مع معلمیھم على أساس أسبوعي كما ھو موضح في الشكل 33، 
وعدد اإلناث الالتي یتصلن بمعلمیھن على أساس یومي أكثر بقلیل من عدد الطالب الذكور.

وفقًا للمشاركین في االستبیان للمعلمین، أفاد 59٪ من المعلمین في برامج التعلیم غیر النظامي وغیر الرسمي بوجود تفاعل یومي مع 
طالبھم، ولم یذكر أي منھم أنھ لم یتابع مع الطالب، وأفاد 43٪ من الطالب الملتحقین ببرامج التعلیم غیر النظامي عن تواصل یومي 
مع المعلمین مما یدل على مزید من االتساق بین ما یدعیھ كل من المعلمین والطالب، ومع ذلك، قال 13٪ من الطالب الملتحقین بالتعلیم 

غیر النظامي أنھ ال یوجد اتصال على اإلطالق.

وفقًا لمجموعات التركیز، شعر المعلمین في المجتمعات المضیفة أن أداء طالبھم كان أفضل في المراحل األولى من الجائحة  عندما تم 
السماح باالتصال من خالل تطبیقات مثل WhatsApp،  كما ادعى المعلمون أنھم یرغبون في أن یتمكنوا من االتصال بالطالب في 
كثیر من األحیان، لكن وزارة التربیة منعتھم من القیام بذلك خارج المنصة، وأثر ھذا التقیید على معلمي المدارس الحكومیة في كل من 
المخیم والمجتمعات المضیفة على حد سواء "ال یوجد تواصل وتفاعل مباشر بین الطالب والمعلمین" بحسب أولیاء أمور األطفال ذوي 

اإلعاقة في الزرقاء.

وفقط من خالل منصة  ممنوع  والمعلمین  الطالب  بین  ”التواصل  أن  إحباطھم من  الزعتري عن  في  األمور  أولیاء  أعرب  وكذلك، 
Darsak ، لذا، فإن المعلمین ال یتابعون الطالب على اإلطالق ".

قال معلمو المدارس الحكومیة في المجتمعات المضیفة - الكرك على وجھ الخصوص - أنھم تواصلوا مع أولیاء األمور إن لم یكن 
الطالب یحضر، لكن "أولیاء األمور  ال یھتمون بالمتابعة ألنھم یعلمون أن طفلھم سیمضي العام الدراسي بغض النظر" (معلمي الكرك) 

بسبب النجاح التلقائي.

من الممكن أن تكون طرق االتصال المستخدمة بین الطالب والمعلمین، جنبًا إلى جنب مع تكرار تواصلھم، قد ساھمت في مشاركة الطالب 
في الدروس، وبالتالي في معدالت الحضور والتسرب.

تم تسجیل حضور طالب المدارس الحكومیة  على منصة Darsak تلقائیًا بمجرد تسجیل الطالب في النظام األساسي، ووافق الطالب في 
مجموعات التركیز على  تسجیل الدخول فقط من أجل تسجیل حضورھم، ولكن لیس في الواقع مشاھدة الفصول الدراسیة أو الدراسة،

"في معظم األوقات، یسجل األطفال الدخول إلى المنصة فقط لتسجیل الحضور، وال یتابعون الدروس عبر اإلنترنت" (أولیاء أمور األطفال 
ذوي اإلعاقة، إربد).

ذكر معلمو مجموعة التركیز أن نسبة كبیرة من الطالب توقفوا عن الحضور أو توقفوا عن الدراسة بشكل غیر رسمي بسبب مشاكل في منصة 
  Darsak؛ مثل:

األصغر  الصفوف  بین  كبیرة  فروق  وجود  یالحظ  لم 
المعلمین كما ھو  واألكبر من حیث تكرار االتصال مع 

موضح في الشكل 34.
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من ناحیة أخرى، تمت متابعة الحضور عن كثب في برامج التعلیم غیر النظامي وغیر الرسمي، ووفقًا ألولیاء األمور في مجموعات 
التركیز، تفاعل الطالب في البرامج غیر النظامیة   وغیر الرسمیة مع المعلمین وزمالئھم من خالل مجموعات، وتمت مالحظة وجود 
الطالب وحضورھم وتفاعلھم في ھذه المجموعات (أو عدم وجودھا) وتوثیقھا من قبل المعلمین الذین سیتابعون بعد ذلك مع الطالب أو 

أولیاء أمورھم لالستفسار عن سبب عدم حضورھم، ودفعت ھذه المتابعة المستمرة الطالب للحضور أكثر.
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من ناحیة أخرى، تمت متابعة الحضور عن كثب في برامج التعلیم غیر النظامي وغیر الرسمي، ووفقًا ألولیاء األمور في مجموعات 
التركیز، تفاعل الطالب في البرامج غیر النظامیة   وغیر الرسمیة مع المعلمین وزمالئھم من خالل مجموعات، وتمت مالحظة وجود 
الطالب وحضورھم وتفاعلھم في ھذه المجموعات (أو عدم وجودھا) وتوثیقھا من قبل المعلمین الذین سیتابعون بعد ذلك مع الطالب أو 

أولیاء أمورھم لالستفسار عن سبب عدم حضورھم، ودفعت ھذه المتابعة المستمرة الطالب للحضور أكثر.

الشكل 35: بناء على استبانة  المعلمین

الشكل 36: بناء على استبانة  أولیاء األمور

ُسئل المشاركین في االستبیان ألولیاء األمور والمعلمین عن الفئات األكثر حرمانًا أثناء التعلم عن بُعد، ووجدوا ما یلي:

ذكرت معظم األمھات الالتي لدیھن أطفال أصغر سنًا في مجموعات التركیز أن أطفالھن لم یتم تسجیلھم في أي برامج، وتلقى أولئك 
الذین تم تسجیلھم في ریاض األطفال خدمات تعلیمیة محدودة، وذكر المعلمون أنھم أرسلوا إلیھم شرًحا تفصیلیًا لخطوات كتابة الحروف 

عبر WhatsApp وطلبوا من أولیاء األمور القیام بمھام بسیطة مع األطفال في المنزل بمواد متاحة بسھولة.

البیئة التمكینیة
1- تجربة تعلم الطالب

i- ریاض األطفال
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ُسئل المشاركین في االستبیان ألولیاء األمور والمعلمین عن الفئات األكثر حرمانًا أثناء التعلم عن بُعد، ووجدوا ما یلي:

ذكرت معظم األمھات الالتي لدیھن أطفال أصغر سنًا في مجموعات التركیز أن أطفالھن لم یتم تسجیلھم في أي برامج، وتلقى أولئك 
الذین تم تسجیلھم في ریاض األطفال خدمات تعلیمیة محدودة، وذكر المعلمون أنھم أرسلوا إلیھم شرًحا تفصیلیًا لخطوات كتابة الحروف 

عبر WhatsApp وطلبوا من أولیاء األمور القیام بمھام بسیطة مع األطفال في المنزل بمواد متاحة بسھولة.

شعر الغالبیة أنھ على أطفالھم إعادة السنة ألنھم ال یعرفون األساسیات ولیسوا مستعدین لاللتحاق بالصف األول "أفضل إذا أعاد جمیع 
أطفالي العام الدراسي ... كان ھذا العام مضیعة للوقت (أولیاء األمور، الزعتري)، واقترح بعض أولیاء األمور، ال سیما في إربد، أن 

تقوم المدارس بإجراء امتحانات تقییمیة عند عودتھم الفعلیة إلى المدارس لتحدید ما إذا كانوا مستعدین لالنتقال إلى المستوى التالي.

یتفق معظم المعلمین وأولیاء األمور على أن طالب الصفوف االبتدائیة كانوا األكثر حرمانًا أثناء التعلم عن بعد ألن ھذه السنوات حاسمة 
في بناء المھارات اللغویة األساسیة مثل القراءة والكتابة، ویعتقد 45٪ من أولیاء األمور الذین أكملوا الدراسة االستقصائیة أن األطفال 
المھارات  تعلیم  التركیز عن صعوبة  في مجموعات  المعلمون  بعد، وعبر  التعلیم عن  األكثر تضرًرا من  كانوا   3-1 الصفوف  في 
األساسیة عن بعد، عالوة على ذلك، ذكر أولیاء األمور أن ھذه الفئة العمریة من األطفال غیر قادرة على الدراسة بشكل مستقل، أو 
الوصول إلى الفصول الدراسیة عبر اإلنترنت بأنفسھم، مما یعني أنھم یعتمدون على البالغین - ووجودھم – للدراسة، وھذا أعاق تقدم 

األطفال وتطورھم.

بناًء على نتائج االستبانة الذي أكملھا أولیاء األمور، تأثر الشباب في الصف الثاني عشر "التوجیھي" بشكل أكبر من جمیع الطالب 
اآلخرین في الصفوف الثانویة ألن المناھج الدراسیة ھي األكثر صعوبة في التعلم عن بعد وفقًا ألولیاء األمور، وتظھر االستبانة نفسھا 
أن الصفوف من 7 إلى 9 یُعتقد أنھا األقل تأثراً بالتعلیم عن بعد أثناء الجائحة ، حیث یعتقد 21٪ فقط من أولیاء األمور  أنھم محرومین.

یعتقد 32٪ من مقدمي الرعایة وأولیاء األمور أن الطالب الذكور أكثر حرمانًا من الطالبات كما ھو واضح في الشكلین 35 و 36 
أعاله (حیث یعتقد 24٪ فقط من أولیاء األمور  أن اإلناث أكثر حرمانًا)، وبالمثل، یعتقد 44٪ من المعلمین أن الذكور أكثر حرمانًا 
مقارنة بـ 31٪ لإلناث، وكشفت مناقشات مجموعات التركیز أن الطالبات یظھرن التزاًما أكثر جدیة بالتعلم بینما یقضي الطالب الذكور 
عادة وقتھم خارج المنزل، ویُعزى ذلك إلى التصور أن الطالب الذكور یقضون وقتًا أطول خارج المنزل في اللعب مع األطفال في 
الحي مقارنة بالفتیات الالتي یقضین وقتًا أطول في المنزل، وقد ساھم ھذا بشكل مباشر في قضاء الذكور وقتًا أقل في حضور الفصول 
الدراسیة والدراسة، ووفقًا لمقدمي الرعایة وأولیاء األمور، تبذل الفتیات مزیًدا من الجھد في تعلیمھن وأصبحن أكثر تنافسیة من الناحیة 

األكادیمیة، بینما ال یھتم الفتیان كثیًرا، ویقضون وقتًا في اللعب أكثر من الدراسة. (أھل الكرك).

(أنماط التعلم المختلفة أو الطالب ذوو اإلعاقة وصعوبات التعلم)

تظھر نتائج االستبیان أن 10٪ فقط من أولیاء األمور الذین أكملوا االستبیان لدیھم أطفال من ذوي االحتیاجات الخاصة أو ذوي اإلعاقة 
أو صعوبات التعلم، و 5٪ منھم مسجلون في برنامج تعلیمي و 5٪ لیسوا كذلك.

بغض النظر عن نوع اإلعاقة، ادعى أولیاء أمور األطفال ذوي اإلعاقة في مجموعات التركیز ة أن أطفالھم مسجلین في المدارس 
الحكومیة، ووفقًا ألولیاء األمور، "كان طفلي مسجالً قبل انتشار الوباء  وال یزال مسجالً اآلن عن بُعد منذ آذار العام الماضي" (أولیاء 

أمور األطفال ذوي اإلعاقة، مخیم األزرق).

ii- طالب المرحلة االبتدائیة 

iii- طالب المدارس الثانویة

iv- النوع االجتماعي

v- الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة
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من بین 5٪ من أولیاء األمور  واألمھات الذین لدیھم أطفال یعانون من صعوبة في التعلم أو إعاقة، قال 40٪ أنھ تم تلبیة احتیاجات 
أطفالھم إلى حد محدود من خالل التكنولوجیا المتاحة في التعلیم عن بعد، وقال 35٪ أن أطفالھم یمكنھم الوصول إلى المعلمین الداعمین 
(خاصة في مجتمعات المخیمات)، ولم یعرف 55٪ من أولیاء األمور ما إذا كان الطفل ذو االحتیاجات الخاصة أو اإلعاقات قد حصل 
على أي شكل من أشكال الدعم أثناء الجائحة من خالل التعلیم عن بعد، ووفقًا لمجموعات التركیز، ذكر أولیاء أمور األطفال ذوي 
اإلعاقة أن الخدمات التي تلقوھا في المدارس مثل المستشارین ومعلمي الظل قد توقفت أثناء التعلم عن بعد، لذلك اعتمدت الخبرات 

على المبادرة الشخصیة للمعلم، وقام بعض المعلمین بالمتابعة وتقدیم التوجیھ، لكن ھذا لم یكن شائعًا.
 

الحظ أولیاء األمور أن أطفالھم ذوي اإلعاقة عانوا أكادیمیًا، سواء في المدرسة أو من خالل التعلم عن بعد أثناء الجائحة ، ذكر أولیاء 
األمور  مجموعة متنوعة من اإلعاقات تتراوح من صعوبات التعلم واالحتیاجات الخاصة إلى اإلعاقات الجسدیة المتوسطة، وذكر أغلبیة 

أولیاء األمور في المجتمعات المضیفة أن طالبھم ال یحصلون على االھتمام الكافي والمساعدة في المدرسة.

لمساعدة  الخاصة  التعلیمیة  للمصادر ومعلمین ذوي االحتیاجات  المخیمین، قدمت منظمة میرسي كوربس غرفًا  ومع ذلك، في كال 
ذوي  معلمو  كان  المخیم،  مجتمعات  في  األمور  ألولیاء  ووفقًا  الدراسي،  الفصل  وخارج  داخل  التعلم،  في  اإلعاقة  ذوي  األطفال 
االحتیاجات التعلیمیة الخاصة  متاحین في المكان - قبل الجائحة  - لتقدیم الدعم للطالب ذوي اإلعاقة، والمعلمین "عرضت على الطالب 
دروًسا من مرة إلى مرتین في األسبوع لتحسین المھارات األساسیة مثل الكتابة والمھارات الحیاتیة" (أولیاء أمور األطفال ذوي اإلعاقة 

ومخیم األزرق)، ولوحظ تقدم كبیر لھؤالء األطفال بعد فترة من الوقت وفقا آلبائھم. 
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الشكل 37: بناًء على استبانة المعلمین

"الكرفانات" مساحتھا  صغیرة
ال یوجد عزل للضوضاء

مشاكل الكھرباء واإلنترنت

تظھر نتائج االستبانة أن المعلمین في التعلیم الرسمي كانوا األكثر تعاسة أثناء التعلیم عن بعد بینما شعر المعلمین العاملین في برامج التعلیم 
غیر الرسمي وغیر النظامي أن التجربة كانت إیجابیة بشكل عام كما ھو موضح في الشكل 37

أثار المعلمین في مجموعات التركیز في برامج التعلیم الرسمي مسألة نقص الدعم الكافي في المنزل من عائالتھم قائلین أنھ من الصعب 
التعامل مع االلتزامات الشخصیة والتدریس من المنزل، وأشارت المعلمات، على وجھ الخصوص، إلى أنھن كافحن لتحقیق التوازن بین 

واجباتھن كربات بیوت وأمھات ووظائفھن.

في المجتمعات المضیفة، شعر المعلمون أنھم "لم یعد بإمكانھم تنظیم دروسھم أو جداول التدریس الخاصة بھم ألنھ من الصعب دعم أطفالنا 
وطالبنا في نفس الوقت" (المعلمین، الكرك) ألنھم "ال یتلقون ما یكفي الدعم في المنزل أو من العمل" (المعلمین، إربد).

تمنى جمیع المعلمین في مجموعات التركیز توفیر بیئة أكثر تمكینًا في المنزل ألنفسھم وطالبھم، واتفقوا أن لكل فرد دور یلعبھ في دعم 
األطفال على الرغم من ھذه المرحلة غیر المسبوقة من التعلم عن بعد.

اشتكى المعلمون في مجتمعات المخیمات على وجھ الخصوص من أن "ظروفھم المعیشیة صعبة للغایة في الوقت الحالي"، خاصة وأن 
"منازلھم غیر مجھزة للتدریس " (المعلمین- الزعتري) لعدد من األسباب.

2- الرفاه والدعم 

تتضمن المشاكل التي تمت مواجھتھا، على سبیل المثال ال الحصر:
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العوامل الوظیفیةالعوامل العاطفیة

• االلتزامات العائلیة
• الواجبات المنزلیة

• دعم أطفالھم في دراستھم

األطفال  مع  األجھزة  مشاركة  األجھزة؛  من  محدود  عدد   •
للدراسة

• حزم اإلنترنت باھظة الثمن
• عدم وجود اتصاالت إنترنت ثابتة وعرض النطاق الترددي 

لدعم البث وتحمیل/ تنزیل الفیدیو. "نقضي الیوم إما في تدریس الطالب أو دعم أطفالنا"
 (المعلمین، الكرك)



الشكل 38: بناًء على استبانة الطالب

الشكل 39: بناًء على استبانة الطالب

تظھر نتائج االستبانة أن المعلمین في التعلیم الرسمي كانوا األكثر تعاسة أثناء التعلیم عن بعد بینما شعر المعلمین العاملین في برامج التعلیم 
غیر الرسمي وغیر النظامي أن التجربة كانت إیجابیة بشكل عام كما ھو موضح في الشكل 37

أثار المعلمین في مجموعات التركیز في برامج التعلیم الرسمي مسألة نقص الدعم الكافي في المنزل من عائالتھم قائلین أنھ من الصعب 
التعامل مع االلتزامات الشخصیة والتدریس من المنزل، وأشارت المعلمات، على وجھ الخصوص، إلى أنھن كافحن لتحقیق التوازن بین 

واجباتھن كربات بیوت وأمھات ووظائفھن.

في المجتمعات المضیفة، شعر المعلمون أنھم "لم یعد بإمكانھم تنظیم دروسھم أو جداول التدریس الخاصة بھم ألنھ من الصعب دعم أطفالنا 
وطالبنا في نفس الوقت" (المعلمین، الكرك) ألنھم "ال یتلقون ما یكفي الدعم في المنزل أو من العمل" (المعلمین، إربد).

تمنى جمیع المعلمین في مجموعات التركیز توفیر بیئة أكثر تمكینًا في المنزل ألنفسھم وطالبھم، واتفقوا أن لكل فرد دور یلعبھ في دعم 
األطفال على الرغم من ھذه المرحلة غیر المسبوقة من التعلم عن بعد.

اشتكى المعلمون في مجتمعات المخیمات على وجھ الخصوص من أن "ظروفھم المعیشیة صعبة للغایة في الوقت الحالي"، خاصة وأن 
"منازلھم غیر مجھزة للتدریس " (المعلمین- الزعتري) لعدد من األسباب.

تمنى جمیع المعلمین في مجموعات التركیز توفیر بیئة أكثر تمكینًا في المنزل ألنفسھم وطالبھم، واتفقوا أن لكل فرد دور یلعبھ في دعم 
األطفال على الرغم من ھذه المرحلة غیر المسبوقة من التعلم عن بعد.

كما أكد المعلمین في مجموعات التركیز (ومعظمھم من اإلناث) على الدور الذي یجب أن یلعبھ أولیاء األمور في دعم أطفالھم في التعلم 
عن بعد، باستثناء أقلیة من المعلمین في الزرقاء، واعترف األغلبیة أن أولیاء األمور قد تغیبوا عن تجربة تعلیم أطفالھم عن بعد، ویعتقد 
المعلمون أنھ في المجتمع األردني "تحدد األدوار التقلیدیة للنوع االجتماعي دور األمھات وأولیاء األمور في العائلة، وأن األمھات یتحملن 
المالي" (معلمي  الدعم  توفیر  أولیاء األمور مسؤولیة  یتحمل  بینما   - األكادیمي  الدعم  ذلك  بما في   - المنزل ورعایة األطفال  مسؤولیة 

الزعتري)

كما أعربوا عن رغبتھم في أن تقدم مدارسھم دعًما لإلنترنت أو دعًما مالیًا إضافیًا لتغطیة تكالیف اإلنترنت، كما انتقدوا المدارس لفشلھا 
في تزویدھم بأي مساعدة فنیة (أشرطة فیدیو تعلیمیة، أو تدریب ... إلخ) أو أجھزة تساعدھم في التدریس، وادعى المعلمین في جمیع 
المجاالت أنھم لم یتلقوا أي شكل من أشكال الدعم من أصحاب العمل، ویجب أن تعمل المدارس على "توفیر بیئات عمل مناسبة للمعلمین 

(مادیًا وعاطفیًا) ألن المعلمین األكثر راحة ھم أكثر إنتاجیة" (المعلمین، مخیم الزعتري).

أفاد معظم الطالب أنھم غیر راضین عن تجربة التعلم عن بعد كما ھو موضح 
في الشكل 38.

وكأنھم  أنھم شعروا  النظامي  التعلیم  برامج  في  الطالب  من  المشاركین  ذكر 
یتراجعون أكادیمیًا كما ھو موضح في الشكل 40، وقال المزید من الطالب في 
برامج التعلیم غیر النظامي إنھم یتحسنون أكادیمیًا أثناء التعلیم عن بُعد أكثر من 

الطالب اآلخرین في برامج التعلیم النظامي.

فیما یتعلق بالنوع االجتماعي، كما ھو موضح في الشكل 39 ، ال 
یوجد فرق في تجربة الطالب والطالبات، ومع ذلك ، ذكر ٪72 

من كال الجنسین أن تجربتھم التعلیمیة عن بعد كانت سلبیة.
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الشكل 40: بناًء على استبانة الطالب

الشكل 41: بناًء على استبانة الطالب

الشكل 42: بناًء على استبانة الطالب

وھذا ما تم تأكیده في تصنیف النوع االجتماعي حیث تتحمل الطالبات مسؤولیات وأعمال منزلیة أكثر بقلیل من الذكور كما ھو 
موضح في الشكل 42،  ومع ذلك، ذكر كال الجنسین أنھما مطالبین بمساعدة أشقائھن الصغار في الدراسة، وعالوة على ذلك، قال 

28٪ من الذكور أنھ لیس لدیھم التزامات، وھي نسبة أعلى من اإلناث بنسبة ٪21.

تساھم  التي  األسباب  من  عدًدا  الطالب  من  المشاركین  ذكر 
ذلك  في  بما  بُعد،  عن  التعلیمیة  تجربتھم  في  سلبي  بشكل 
إلى  باإلضافة  المنزلیة  واألعمال  اإلضافیة  االلتزامات 
من  أكثر  مسؤولیات  سنًا  األكبر  الطالب  ویتحمل  دراستھم، 
الصغار كما ھو واضح في الشكل 41، وااللتزام الرئیسي ھو 
في  األشقاء  مساعدة  تلیھا  المنزلیة  األعمال  في  المساعدة 

الدراسة.
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الشكل 43 بناًء على استبانة  أولیاء األمور

الشكل 44: بناًء ع� استبانة  أولياء ا�مور

ذكر أولیاء األمور الذین شملتھم االستبانة أنھ یتعین علیھم مساعدة أطفالھم، وخاصة األصغر منھم، في الدراسة، مما یضیف إلى التزاماتھم 
الیومیة كما ھو موضح في الشكل 43.

وفقًا الستبانة أولیاء األمور، 56٪ من األمھات تولى مسؤولیة التدریس ألن 22٪ فقط من أولیاء األمور  یساعدون أطفالھم على الدراسة، 
وقال عدد أكبر من الطالب الذكور (72٪) أنھم طلبوا مساعدة أمھاتھم كما ھو موضح في الشكل 44، وطلب ھؤالء األوالد مساعدة أولیاء 

أمورھم في كثیر من األحیان بنسبة 28٪. وبالمثل، طلبت الطالبات مساعدة أمھاتھن في كثیر من األحیان.

ذكر بعض أولیاء األمور في مجموعات التركیز أنھم یكافحون لمساعدة أطفالھم في دراستھم ألنھم إما ال یملكون الوقت أو ال یفھمون 
الدروس.

وفقًا لمجموعات التركیز، كان أولیاء األمور یعانون أكثر من غیرھم للمساعدة في الریاضیات، وبالمثل، عانى الطالب أكثر من غیرھم 
في الریاضیات وفقًا الستبانة الطالب، وھذا واضح في الشكل 44.
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الشكل 45: بناًء على استبانة   الطالب

الشكل 46: بناًء على استبانة   الطالب

ذكر أولیاء األمور الذین شملتھم االستبانة أنھ یتعین علیھم مساعدة أطفالھم، وخاصة األصغر منھم، في الدراسة، مما یضیف إلى التزاماتھم 
الیومیة كما ھو موضح في الشكل 43.

وفقًا الستبانة أولیاء األمور، 56٪ من األمھات تولى مسؤولیة التدریس ألن 22٪ فقط من أولیاء األمور  یساعدون أطفالھم على الدراسة، 
وقال عدد أكبر من الطالب الذكور (72٪) أنھم طلبوا مساعدة أمھاتھم كما ھو موضح في الشكل 44، وطلب ھؤالء األوالد مساعدة أولیاء 

أمورھم في كثیر من األحیان بنسبة 28٪. وبالمثل، طلبت الطالبات مساعدة أمھاتھن في كثیر من األحیان.

ذكر بعض أولیاء األمور في مجموعات التركیز أنھم یكافحون لمساعدة أطفالھم في دراستھم ألنھم إما ال یملكون الوقت أو ال یفھمون 
الدروس.

وفقًا لمجموعات التركیز، كان أولیاء األمور یعانون أكثر من غیرھم للمساعدة في الریاضیات، وبالمثل، عانى الطالب أكثر من غیرھم 
في الریاضیات وفقًا الستبانة الطالب، وھذا واضح في الشكل 44.

فیما یتعلق بأصعب ثالث مواد حسب رأي الطالب؛ أصر كل من الطالب والطالبات في الریاضیات واللغات والعلوم (بما في ذلك الكیمیاء 
واألحیاء والفیزیاء) على أن الریاضیات تتطلب أكبر قدر من المساعدة كما ھو موضح في الشكل 46،  ولم تُالحظ فروق ذات داللة 

إحصائیة بین الذكور واإلناث من حیث المساعدة الالزمة في الدراسة.
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1. البنیة التحتیة: التغلب على تحدیات الوصول من حیث الوصول إلى الجھاز واستخدامھ وكذلك االتصال باإلنترنت.
2. الوعي وبناء القدرات: توفیر المعرفة والتدریب على القضایا الرئیسیة التي ستمكن الطالب وأولیاء األمور من الوصول بشكل أفضل 

إلى خدمات التعلم عن بعد والتفاعل معھا.
3. محتوى التعلم: تكییف محتوى التعلم للتأكد من أنھ یلبي أھداف التعلم المناسبة للعمر والصف الدراسي ویحترم أسالیب التعلم المختلفة.
4. مجتمعات الدعم: إنشاء شبكات دعم تساعد الطالب على معالجة الفجوات في التعلم ومساعدة أولیاء األمور والمعلمین على تلقي المزید 

من الدعم والتعامل مع رفاھھم.

1. تحسین االتصال: إدراك عدم اتساق التواصل بین المعلمین وتبسیط ھذه الممارسة.
2. معالجة ضیاع التعلم: معالجة فجوات التعلم التي تفاقمت أثناء التعلم عن بعد، ال سیما بین الطالب المحرومین.

3. التسجیل في السنوات األولى: مزید من التشجیع واالستثمار في الجھود المبذولة لتسجیل الطالب في السنوات األولى لالنضمام إلى 
ریاض األطفال.

4. النجاح التلقائي: معالجة عواقب النجاح التلقائي مع مراعاة ضیاع التعلم الذي یعاني منھ الطالب.

یوضح ھذا القسم التوصیات المقترحة بناًء على نتائج التقریر، والتوصیات على مستوى السیاسة والتنفیذ:

یمكن أن تعمل زیادة الوصول إلى األجھزة اإلضافیة في العائلة على تلبیة احتیاجات المتعلمین األكبر سنًا والشباب.

نظًرا ألن الوصول إلى األجھزة مثل أجھزة الكمبیوتر وأجھزة الكمبیوتر المحمولة نادر بسبب التكلفة، ویجب تكییف منصات التعلم 
الستخدام الھاتف المحمول وتكییف المحتوى على النظام األساسي بشكل أفضل حتى ال تستھلك الكثیر من عرض النطاق الترددي أو 

مساحة التنزیل، ومن المستحسن أیًضا أن یكون لدیك محتوى یمكن الوصول إلیھ في وضع عدم االتصال.

یمكن توفیر حزم اإلنترنت والمساعدات بأسعار معقولة، خاصة للعائالت ذات الدخل المنخفض الذین یكافحون حالیًا لتحمل التكالیف 
اإلضافیة التي یتم تكبدھا بسبب التعلم عن بعد عبر اإلنترنت.

یمكن استكشاف إمكانیة وجود إشارات إنترنت أقوى في المخیمات للوصول إلى المزید من وحدات المخیمات السكنیة، ویمكن توفیر 
محطات شحن لألجھزة عند انقطاع خدمات الكھرباء.

i- مستوى التنفیذ

ii- مستوى السیاسة

i- مستوى التنفیذ

التوصیات  .IV

البنیة التحتیة:
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یوضح ھذا القسم التوصیات المقترحة بناًء على نتائج التقریر، والتوصیات على مستوى السیاسة والتنفیذ:

محتوى التعلم

یمكن تزوید الطالب وأولیاء األمور والمعلمین بتدریب أكثر استھدافًا حول استخدام منصات التعلم والتوجیھ حول میزات النظام 
األساسي مثل كیفیة التواصل على منصة Darsak على سبیل المثال، ویمكن أن تكون ھذه على شكل مقاطع فیدیو تعلیمیة خطوة 

بخطوة باإلضافة إلى األسئلة الشائعة واإلجابات التي یمكن نشرھا.

یمكن أن تكون زیادة الوعي مفیدة في توجیھ الجھات المعنیة حول  الموارد اإلضافیة والمنصات المجانیة.

زیادة معرفة أولیاء األمور من خالل أسالیب بناء القدرات االفتراضیة على استخدام منصات التعلم لتحسین تجربة التعلم لألطفال.

یمكن توزیع نماذج المالحظات واألسئلة لطرح األسئلة على المستخدمین حول التحدیات التي یواجھونھا، وبناًء على البیانات التي 
یتم جمعھا، یمكن تنفیذ حمالت التواصل والتوعیة.

یجب تعزیز الوصول إلى الفرص التعلیمیة للفتیات والبیئات اآلمنة في المدارس (أو في المنازل في طرائق التعلم اإللكتروني) الخالیة 
من العنف، ویجب أن یستمر العمل لمعالجة التسرب من المدرسة وكذلك معالجة المعاییر الجنسانیة المتعلقة بقیمة الفتیات وأدوارھن 

في المجتمع.

یمكن للدعم الموجھ والمتزاید لآلباء واألمھات بشأن استخدام منصات التعلم أن یزید ویحسن وصول األطفال ذوي اإلعاقة إلى طرائق 
التعلم اإللكتروني المختلفة ویعزز في نھایة المطاف تجربة األطفال ذوي اإلعاقة خالل فترة التعلم عن بعد/ التعلم المختلط ویضمن 

عدم تخلفھم عنھا.

یجب توفیر التدریب لحمایة الطفل وزیادة الوعي على أساس مستمر للمعلمین والمعلمات والمستشارین والعاملین في مجال الشباب 
لضمان تطبیق أفضل الممارسات على المستوى البرنامجي، ویجب أن تشمل زیادة الوعي أھمیة بناء الثقة مع األطفال، والكشف عن 

عالمات االساءة، وزیادة اإللمام بمسارات اإلحالة إلى الخدمات المتخصصة.

الوعي وبناء القدرات

ھناك حاجة إلى المراجعة عن كثب للواجبات واالختبارات المقدمة للتأكد من أنھا:

بالصف والعمر المناسب.
بما یتفق مع الدروس المقدمة للطالب

یتم استكمالھا بأمثلة وأوراق عمل وشروحات تفاعلیة إضافیة للمساعدة في التعلم 

استناًدا إلى التجربة اإلیجابیة للطالب األصغر سنًا في التعلم غیر الرسمي، یمكن استخدام دروس التعلم غیر الرسمیة التي تستخدم 
المواد المتاحة بسھولة في المنازل في المدارس الرسمیة للمحتوى والواجبات المنزلیة.

یجب تكییف محتوى التعلم والواجبات المنزلیة وتمییزھما لتلبیة أنماط التعلم المختلفة للطالب بما في ذلك األطفال ذوي اإلعاقة، 
التي  التدریس والتقنیات  إلى تضمین طرق  باإلضافة  المثال  الفیدیو على سبیل  العملیة ومقاطع  المشاریع  الكتابة مع  وخلط مھام 

تستھدف على وجھ التحدید األطفال ذوي اإلعاقة.

-
-
-
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یجب توزیع حزم التعلم، بما في ذلك المواد الورقیة ,واأللعاب والقصص والقرطاسیة ألولئك الذین لیس لدیھم وصول منتظم إلى التعلم 
عن بعد.

یجب إنشاء نقاط اتصال مناسبة للفئة العمریة والجنس معنیة بمسؤولیة اھتمامات الحمایة في المدارس والمراكز المجتمعیة واألنشطة 
الخاصة بالشباب، على سبیل المثال؛ یمكن أن یتضمن ذلك تعزیز وبناء قدرات خطوط المساعدة (على سبیل المثال؛  خط المساعدة 

110 لمؤسسة نھر األردن).

المناقشة مع وزارة التربیة والتعلیم حول إما السماح للمعلمین بالتواصل مع الطالب من خالل قنوات التواصل االجتماعي المختلفة أو 
ضمان أن یتم التواصل بشكل فعال عبر منصة  Darsak. . حیث سیستفید المعلمون والطالب من التواصل بین المعلم والطالب و 

ویظھر تأثیره على التعلم

یمكن إنشاء خط مساعدة لمعالجة أوجھ قلق الحمایة المتعلقة بالعاملین  في قطاع التعلیم  من المعلمین والمستشارین والعاملین مع الشباب 
في حالة حاجتھم إلى اإلبالغ عن حاالت إساءة االستخدام المحتملة.

زیادة الوعي وحشد أولیاء األمور فیما یتعلق بدورھم في التعلم والتعلیم عن بعد لألطفال یمكن أن یقلل العبء الذي یشعر بھ أفراد العائلة 
اآلخرون، وال سیما األمھات.

تواصل أولیاء األمور الذین تمت مقابلتھم مع المعلمین المتقاعدین والجیران واألطفال األكبر سنًا لمساعدة أطفالھم في أداء واجباتھم 
المدرسیة، وكان ھذا صحیًحا بشكل خاص ألولیاء األمور الذین لدیھم مستویات منخفضة من معرفة القراءة والكتابة، ویوصى بتوسیع 
نطاق ھذه الممارسة ودعمھا من خالل قیام المنظمات المجتمعیة بإنشاء شبكات غیر رسمیة للدعم وزیادة وعي أولیاء األمور حول 

الخدمات المتاحة في المجتمع وكیف یمكنھم الوصول إلیھا.

یجب زیادة توعیة أولیاء األمور حول أھمیة وضع روتین للدراسة لضمان أن تكون جداول األطفال أكثر تنظیماً وأن یتم مشاركتة 
الموارد، مثل األجھزة المتاحة للتعلم.

زیادة المشاركة النشطة بین المعلمین الذكور یمكن أن تعزز ویحسن التواصل مع الطالب، ویمكن أن یكون لھ تأثیر إیجابي على تجربة 
التعلم للطالب الذكور.

یجب استخدام وسائل التواصل االجتماعي وغیرھا من المنصات التفاعلیة لتزوید األطفال والمراھقین وعائالتھم بإمكانیة الوصول إلى 
المعلومات الدقیقة والدعم حول أفضل الممارسات حول البیئة التمكینیة الوقائیة التي تدعم تعلیم التعلم اإللكتروني

ii- مستوى السیاسة

مجتمعات الدعم:

تحسین االتصال
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بینما یخطط الطالب للعودة إلى المدرسة، یجب أن تكون ھناك استراتیجیة واضحة لمعالجة فاقد التعلم خاصة مع المھارات األساسیة مثل 
القراءة والكتابة والحساب، ویتضمن ذلك البحث عن كثب في كیفیة تقییم الطالب لتحدید نقاط الضعف ووضع خطط تعلیمیة عالجیة یتم تنفیذھا 
على مستوى المدرسة واإلشراف علیھا على المستوى المیداني، ویجب دعم برامج التعلیم العالجي المقدمة من خالل البرامج غیر الرسمیة 

وغیر النظامیة للوصول إلى المزید من الطالب.

نظًرا ألن الحكومة ووزارة التعلیم قد تعھدا بإتاحة الوصول الشامل إلى ریاض األطفال، وبما أن الطالب األصغر سنًا یشاركون بشكل أقل 
فعالیة في التعلم عن بعد، یجب أن تكون ھناك حمالت وحوافز موجھة للطالب لاللتحاق بریاض األطفال، ویجب مشاركة الوعي حول أھمیة 

تسجیل األطفال في التعلم في سنواتھم األولى مع أولیاء األمور.

یجب البحث بشكل أكبر حول  النجاح \ الترفیع التلقائي، ال سیما بالنظر إلى فاقد التعلم الذي واجھھ الطالب بسبب التعلم عن بعد، وأعرب 
بعض أولیاء األمور عن حاجة أطفالھم إلى إعادة السنة بینما شعر آخرون أن النجاح\ الترفیع التلقائي سیحل مشاكلھم ألن الطالب سیلحقون 
بھم في النھایة، وبالنظر إلى البیانات الصادرة عن البنك الدولي حول (التعلیم المعدل لسنوات الدراسة) حیث یعاني األردن من فاقد في التعلم 

تتراوح بین 0.6 إلى 1.2 سنة، ومن المھم أن ال تزید ممارسة النجاح\ الترفیع  التلقائي من فجوة  التعلم للطالب.

معالجة فاقد التعلم

التسجیل في السنوات األولى

النجاح (الترفیع) التلقائي
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V. المرفقات

القسم األول: معلومات عامة عن العائالت وبرامج التعلیم المستخدمة 

اإلستبیان الموجھة للمعلمین

- ال- نعم

- أنثى- ذكر

- أردني

- عمان

- فلسطیني 

- عجلون

- سوري

- جرش- إربد- الكرك

- المفرق- معان- مادبا- الزرقاء- الطفیلة

- البلقاء

- التعلیم النظامي/ الرسمي في إحد المدارس الخاصة 

- التعلیم العالجي ودروس التقویة- التعلیم غیر النظامي (معترف بھ من قبل وزارة التربیة والتعلیم)

إسم المدرسة/ المنظمة  

- التعلیم غیر الرسمي (من خالل منظمات المجتمع المدني)

- التعلیم النظامي/ الرسمي في إحد المدارس الحكومیة 

- مخیم الزعتري- مخیم األزرق - العقبة

- أخرى (یرجى التحدید)

 20 -18 - 25 -21 - 30-26 -35 -31 -

- أكثر من 40

40 - 36 -

(إذا كانت اإلجابة "ال" --< إنھاء اإلستبیان) ھل أنت معلم / میسر  حالیاً؟

الجنس

الجنسیة

الفئة العمریة

مكان السكن (المحافظة)

نوع التعلیم المقدم 
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اإلستبیان الموجھة للمعلمین

 20 -18 -

ھل أنت معلم / میسر  حالیاً؟

- معلم بدوام كامل
- معلم بعقد مدفوع األجر بالساعھ او الیوم

- غیر ذلك ، (الرجاء التحدید) 
- معلم على حساب التعلیم االضافي 

- معلم بدوام جزئي 

- التربیة اإلسالمیة 
- الریاضیات

- العلوم (كیمیاء وفیزیاء وعلوم ارض وعلوم حیاتیة)
- التربیة الموسیقیة والفنیة

- تكنولوجیا المعلومات/ الحاسوب 
- الثقافة المالیة 

- اللغة العربیة 
- اللغة االنجلیزیة

- التربیة االجتماعیة والوطنیة (الجغرافیا والتاریخ والتربیة الوطنیة)
- التربیة الریاضة 

- التربیة المھنیة
- مھارات حیاتیة

- أخرى، (الرجاء التحدید)

- التربیة اإلسالمیة 
- الریاضیات

- العلوم (كیمیاء وفیزیاء وعلوم ارض وعلوم حیاتیة)
- التربیة الموسیقیة والفنیة

- تكنولوجیا المعلومات/ الحاسوب 
- الثقافة المالیة 

- اللغة العربیة 
- اللغة االنجلیزیة

- التربیة االجتماعیة والوطنیة (الجغرافیا والتاریخ والتربیة الوطنیة)
- التربیة الریاضة 

- التربیة المھنیة
- مھارات حیاتیة

- أخرى، (الرجاء التحدید)

- نعم في مكان  العمل
- نعم في المنزل عبر الھاتف الذكي (حزم اإلنترنت) 

 (MiFi /WIFI/فایبر) ،نعم في المنزل -
- ال، ال یوجد إشتراك إنترنت في المنزل او في مكان العمل 

- نعم، فإن حزم اإلنترنت ال تكفي لنھایة الشھر
- ال أواجھ تحدیات عند إستخدام شبكة اإلنترنت 

- نعم، بسبب ضعف في الشبكة في المنزل او مكان العمل

- قامت المدرسة/ المنظمة بتزویدنا بحزم إنترنت على نفقتي/ نفقة عائلتي الخاصة

طبیعة العمل 

المادة التي تقوم بتدریسھا 

ما ھي المواد التي یتم إعطائھا في المدرسة/ المنظمة التي تعمل فیھا؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ھل لدیك إشتراك إنترنت؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ھل تواجھ أیة تحدیات أو مشاكل عند إستخدام شبكة اإلنترنت؟ 

إذا كانت لدیك إنترنت في المنزل، من قام بتزویدك بحزم اإلنترنت؟

القسم الثاني: سھولة الوصول

- الصف األول  
- الصف الثالث 

- الصف الخامس
- الصف السابع 

- الصف الحادي عشر 
- غیر ذلك ، (الرجاء التحدید) 

- الصف التاسع 

- الصف األول  
- الصف الثالث 

- الصف الخامس
- الصف السابع 

- الصف الحادي عشر 
- الصف التاسع 

الصف الذي تقوم بتدریسھ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)
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 5-1 -  10-6  - 15-11-20-16-

- ال أعلم 

-أك� من ذلك 

 10 -  20 -30 -40 -

- إن إشتراك األنترنت لیس على نفقتي الخاصة

-أك� من ذلك 

إذا كانت اإلنترنت على نفقتك الخاصة، ما المبلغ الذي تدفعھ شھریاً (بالدینار)؟

إذا كانت اإلنترنت على نفقتك الخاصة، ما المبلغ الذي تحتاجھ شھریاً (بالدینار)؟

ھل تواجھ انقطاع في التیار الكھربائي في منطقة سكنك؟

ھل یحتاج التطبیق الذي تستعملھ إتصال بشبكة اإلنترنت؟

ھل تشعر باالرتیاح حیال استخدام التكنولوجیا في التعلیم عن بعد؟

ھل لدیك أي طالب من ذوي االحتیاجات الخاصة؟

ھل تم تدریبك من قبل المدرسة أو المنظمة التي تعمل بھا، على التعامل مع طالب من ذوي اإلحتیاجات الخاصة؟ 

ھل تم تدریبك، من قبل المدرسة او المنظمة التي تعمل بھا، بصورة كافیة على آلیة إستخدام وسائل التكنولوجیا والتطبیق المستخدم أثناء 
العام الدراسي الحالي؟ 

ما ھو الجھاز الذي تستخدمھ إلعطاء حصصك الدراسیة؟ بجوار كل جھاز مقترح في الجدول أدناه، وضح ما إذا كان لدیك ھذا الجھاز أم ال
 وحدد من یملكھ. (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ما إسم المنصة/ التطبیق الذي تستخدمھ إلعطاء حصصك الدراسیة  خالل العام الدراسي الحالي؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ھل قامت المدرسة/ المنظمة بایصال أیة مواد تعلیمیة  (أوراق العمل، أدوات/لوازم التعلم) للطالب الى منازلھم خالل العام الدراسي الحالي؟ 

من وجھة نظرك، ما ھي المواد التي تعتقد أن الطالب بحاجة الى دعم إضافي فیھا نتیجة للتعلم عن بعد؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

- ال  او نادراً ما اواجھ انقطاع في التیار الكھربائي 
ً - نعم، اواجھ انقطاع في التیار الكھربائي أسبوعیا

- من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي (مثل فیسبوك، انستجرام)

- من خالل المنصات الرقمیة مثل (Zoom, Microsoft teams, skype)انظمة تعلم عن بعد خاصة بالمنظمة او المدرسة
- غیرھا (یرجى التحدید) 

Darsak مدرسك -
- من خالل الرسائل النصیة- من خالل الرسائل النصیة

ً - نعم، اواجھ انقطاع في التیار الكھربائي شھریا
ً - نعم، اواجھ انقطاع في التیار الكھربائي یومیا

- مرتاح                                                           - غیر مرتاح

- نعم                                                               - ال 

- نعم، بصورة كافیة                                          - نعم، بصورة غیر كافیة 

- ال  

- نعم، بصورة كافیة                                          - نعم، بصورة غیر كافیة 

- ال أملك وال استعمل ھذا الجھاز
- أستعمل ھذا الجھاز ولكن أشاركھ مع غیري 

- أستعمل ھذا الجھاز وھو ملك لي
- أستعمل ھذا الجھاز ولقد زودتني المدرسة/ المنظمة بھ

- نعم، إتصال دائم 
- یعمل التطبیق بدون إتصال بشبكة اإلنترنت

- نعم إتصال متقطع/ غیر دائم

تلفون ذكي    
جھاز لوحي/ تابلت    
كمبیوتر     

أخرى، یرجى التحدید
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 5-1 -

 10 -

إذا كانت اإلنترنت على نفقتك الخاصة، ما المبلغ الذي تدفعھ شھریاً (بالدینار)؟ ھل تتوفر التسھیالت /األدوات الكافیة للطالب ذوي اإلحتیاجات الخاصة في المدرسة/ المنظمة التي تعمل بھا؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر
 من خیار)

إذا كانت اإلنترنت على نفقتك الخاصة، ما المبلغ الذي تحتاجھ شھریاً (بالدینار)؟

ھل یحتاج التطبیق الذي تستعملھ إتصال بشبكة اإلنترنت؟

ھل تشعر باالرتیاح حیال استخدام التكنولوجیا في التعلیم عن بعد؟

ھل لدیك أي طالب من ذوي االحتیاجات الخاصة؟

ھل تم تدریبك من قبل المدرسة أو المنظمة التي تعمل بھا، على التعامل مع طالب من ذوي اإلحتیاجات الخاصة؟ 

ھل قامت المدرسة/ المنظمة بایصال أیة مواد تعلیمیة  (أوراق العمل، أدوات/لوازم التعلم) للطالب الى منازلھم خالل العام الدراسي الحالي؟ 

في ظل الظروف الحالیة ، ھل تمكن أي من طالبك من الوصول إلى أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي؟ (مثل: الریاضة ، الھوایات، الحرف 
الیدویة ، الموسیقى ، أو أي من األنشطة المفضلة لدیك)

من أین حصلت على الدعم فیما یتعلق في البرنامج التعلیمي من ناحیة (تحضیر المواد، إعداد أوراق عمل، اإلجابة عن أي إستفسارات... 
الخ.)؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

كیف یتم تقدیم وعرض الدروس والحصص المقدمة؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ھل الواجبات المدرسیة متنوعة؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

على أي أساس یتم تقییم الطالب؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

من وجھة نظرك، ما ھي المواد التي تعتقد أن الطالب بحاجة الى دعم إضافي فیھا نتیجة للتعلم عن بعد؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ھل تواصلت مع طالبك أثناء العام الدراسي الحالي؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ھل تواصلت مع طالبك أثناء العام الدراسي الحالي؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

القسم الثالث: جودة التعلیم عن بعد
- ال  او نادراً ما اواجھ انقطاع في التیار الكھربائي 

ً - نعم، اواجھ انقطاع في التیار الكھربائي أسبوعیا

- من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي (مثل فیسبوك، انستجرام)

- نعم، التكنولوجیا المتاحة                                         - نعم، مدرس مساند

- نعم، مناھج معدلة                                                   - نعم، واجبات معدلة

- ال یوجد تسھیالت/ ادوات كافیة                              - أخرى (یرجى التحدید): 

- أوراق عمل                                                    - مشاریع
PowerPoint تسجیالت صوتیة/ فیدیو                                          - عروض تقدیمیة / بوربوینت -
- واجبات كتابیة                                                    - لم یكن على الطالب تسلیم الواجبات المدرسیة 

- أخرى (یرجى التحدید): 

- التربیة اإلسالمیة                                          - اللغة العربیة 
- الریاضیات                                                    - اللغة االنجلیزیة

- العلوم (كیمیاء وفیزیاء وعلوم ارض وعلوم حیاتیة)         - التربیة االجتماعیة والوطنیة (الجغرافیا والتاریخ والتربیة الوطنیة)
- التربیة الموسیقیة والفنیة                                           - التربیة الریاضة 
- تكنولوجیا المعلومات/ الحاسوب                               - التربیة المھنیة  
- الثقافة المالیة                                                     - مھارات حیاتیة

- غیر ذلك، الرجاء التحدید -------                              - ال أعتقد ان الطالب بحاجة الى دعم إضافي 

- أاإلختبارات                                                    - تسلیم الواجبات والمشاریع المدرسیة
- لم یكن من المطلوب تقییم أداء الطالب                    - أخرى (یرجىى التحدید): 

ً - یومیاً                                                                - أسبوعیا
ً ً                                                               - إطالقا - شھریا

- أنا لم أتواصل مع طالبي خالل العام الدراسي الحالي

- نصوص كتابیة                                                    - تسجیالت صوتیة
- عروض تقدیمیة /بوربوینت PowerPoint                    - فیدیو

- ال یوجد

- نعم، من خالل المكالمات الھاتفیة                               - نعم، من خالل المنصات التعلیمیة المستخدمة 
- نعم، من خالل الواتساب                                          - نعم، من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي (فیسبوك... الخ)

- نعم، من خالل الرسائل النصیة                               - أنا ال أملك األدوات للتواصل معھم 
- أنا ال اتواصل مع طالبي 

- نعم، إتصال دائم 
- یعمل التطبیق بدون إتصال بشبكة اإلنترنت

- نعم                                                               - ال 
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ھل قامت المدرسة/ المنظمة بایصال أیة مواد تعلیمیة  (أوراق العمل، أدوات/لوازم التعلم) للطالب الى منازلھم خالل العام الدراسي الحالي؟ 

ھل تسرب الطالب من صفك خالل العام الدراسي الحالي؟

كیف تأثر تحضیرك لصفوفك خالل العام الدراسي الحالي بسبب التعلم عن بعد؟

من وجھة نظرك، من ھم الطالب الذین تأثروا سلبا من التعلم عن بعد؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

من وجھة نظرك، ھل أي طالبك معرض الى --------- (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ما طبیعة الدعم الذي تحتاجھ من المدرسة للتعلیم عن بعد؟ (إختیاري)

في ظل الظروف الحالیة ، ھل تمكن أي من طالبك من الوصول إلى أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي؟ (مثل: الریاضة ، الھوایات، الحرف 
الیدویة ، الموسیقى ، أو أي من األنشطة المفضلة لدیك)

من أین حصلت على الدعم فیما یتعلق في البرنامج التعلیمي من ناحیة (تحضیر المواد، إعداد أوراق عمل، اإلجابة عن أي إستفسارات... 
الخ.)؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

كیف أثر التعلم عن بعد على أھداف وغایات التعلیم والتعلم؟

كیف یتم تقدیم وعرض الدروس والحصص المقدمة؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ھل الواجبات المدرسیة متنوعة؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

على أي أساس یتم تقییم الطالب؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ھل تواصلت مع طالبك أثناء العام الدراسي الحالي؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

القسم الثالث: جودة التعلیم عن بعد

القسم الرابع: تمكین/ دعم البیئة المحیطة

- التحضیر یأخذني وقت أطول من قبل                     - التحضیر یأخذني وقت أقل من قبل 
ً - لم یختلف وقت تحضیري عما كان الحال سابقا

- من خالل المسؤولیین في المدرسة أو المنظمة                    - من خالل الزمالء اآلخرین 

- لم أحصل على أي دعم 

- نعم بسبب التعلم عن بعد                                         - نعم ولكن ألسباب أخرى                                     - ال

- نعم                                                               - ال                                                     - ال أعلم

- أصبح تحقیق األھداف والغایات التعلیمیة أكثر صعوبة عن ما كان في التعلیم في المدرسة. 

- إن قدرتي لتحقیق األھداف والغایات التعلیمیة لم تتأثر نتیجة االنتقال للتعلیم عن بعد.

- أصبح تحقیق األھداف والغایات التعلیمیة أكثر سھولة عن ما كان في التعلیم في المدرسة.

- الذكور                                                               - اإلناث
- ذوو صعوبات التعلم                                         - ذوو االحتیاجات الخاصة
- الموھوبون والمتفوقون                                         - عائالت ذو دخل محدود

- الصفوف من (1-3)                                         - الصفوف من (6-4)
- الصفوف من (7-9)                                         - الصفوف من (11-10)

- الصف الثاني عشر/ التوجیھي                              - ال یوجد 

-عمالة األطفال                                                    - العنف في المنازل
- التحرش                                                     - الزواج المبكر

- العنف الجسدي                                                    - التنمر 
- ال أعتقد أن أي من طالبي معرض للسابق                     - ال أعلم 

- غیرھا (یرجى التحدید) 

ً - یومیاً                                                                - أسبوعیا
ً ً                                                               - إطالقا - شھریا

- أنا لم أتواصل مع طالبي خالل العام الدراسي الحالي

- نصوص كتابیة                                                    - تسجیالت صوتیة
- عروض تقدیمیة /بوربوینت PowerPoint                    - فیدیو

- ال یوجد

- نعم، من خالل المكالمات الھاتفیة                               - نعم، من خالل المنصات التعلیمیة المستخدمة 
- نعم، من خالل الواتساب                                          - نعم، من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي (فیسبوك... الخ)

- نعم، من خالل الرسائل النصیة                               - أنا ال أملك األدوات للتواصل معھم 
- أنا ال اتواصل مع طالبي 
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- الصف األول                                                      - الصف الثاني                                          - الصف الثالث  
- الصف الرابع                                                        - الصف الخامس                                       - الصف السادس
- الصف السابع                                                     -الصف الثامن                                           - الصف التاسع  

- الصف العاشر                                                       - الصف الحادي عشر                                  - الصف الثاني عشر 
-غیر ذلك ، الرجاء التحدید ------

في أثناء العام الدراسي الحالي، ھل حصلت على الدعم المطلوب من أفراد منزلك (مساعدة في األبناء، المساعدة في المنزل، ...الخ.)؟

إضافة الى مھامك كمعلم، ھل تقوم بتعلیم ومساعدة أبنائك في التعلم عن بعد في المنزل؟ 

كیف تصف تجربتك مع التعلم عن بعد؟

ھل عمرك ما بین (9-18)؟  

الجنس

الجنسیة 

الفئة العمریة

مكان السكن (المحافظة)

كم عدد األفراد الذین یدرسون عن بعد في منزلك؟

ھل لدیك إشتراك إنترنت في المنزل ؟ 

ھل الواجبات المدرسیة متنوعة؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

مجموع األسئلة:43 سؤال

2- اإلستبیان الموجھة للطالب للمرحلة العمریة (18-9)
القسم األول: معلومات عامة عن العائالت وبرامج التعلیم المستخدمة 

ً ً                                                               - أحیاناً                                                       - إطالقا - غالبا

- نعم                                                               - ال                                                           - لیس لدي أطفال 

- نعم                                                               - ال                                                          

- ذكر                                                               - أنثى                         

(Zoom, Microsoft teams, skype) من خالل المنصات الرقمیة مثل -

- أردني                                                                - فلسطیني                                                      - سوري

- أخرى (یرجى التحدید)

 18 - 15 -                                                                 14 - 12 -                                                                             11 - 9 -

- 12                                                                                  - 3 - 5                                                                      -أكثر من 5

(إذا كانت اإلجابة "ال" --< إنھاء اإلستبیان)

- إیجابیة                                                          - سلبیة

- عمان                                                               - عجلون                                                     - الكرك
- إربد                                                               - جرش                                                     - الطفیلة
- الزرقاء                                                               - مادبا                                                     - معان

- نعم، (فایبر/MiFi /Wi-Fi) إشتراك إنترنت منزلي         - نعم، حزم إنترنت عبر الھاتف
- ال                                                                - ال أعلم 
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ھل تواصلت مع طالبك أثناء العام الدراسي الحالي؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ما ھو الجھاز الذي تستخدمھ لجضور حصصك الدراسیة؟ بجوار كل جھاز مقترح في الجدول أدناه، وضح ما إذا كان لدیك ھذا الجھاز أم ال، 
وحدد من یملكھ. (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ھل أنت ملتحق بالتعلیم من خالل: 

أن لم تكن ملتحق بأي من البرامج التعلیمیة، فالسبب یعود الى: 

إسم المدرسة/ المنظمة  

الصف 

المواد التي تقوم بدراستھا خالل العام الدراسي الحالي؟   (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

المواد التي تقوم بدراستھا خالل العام الدراسي الحالي؟   (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ما إسم المنصة/ التطبیق الذي تستخدمھ لحضور حصصك خالل العام الدراسي الحالي؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ً - یومیاً                                                                - أسبوعیا
ً ً                                                               - إطالقا - شھریا

- أنا لم أتواصل مع طالبي خالل العام الدراسي الحالي

- نعم، فإن حزم اإلنترنت ال تكفي لنھایة الشھر                   - نعم، بسبب ضعف في الشبكة
- ال أواجھ تحدیات عند إستخدام شبكة اإلنترنت                    - ال یوجد إشتراك إنترنت في المنزل

- من خالل مدرسة خاصة                                           - من خالل مدرسة حكومیة
- من خالل أحد المنظمات (مثل برامج التعلیم العالجي ودروس التقویة)    - أنا غیر ملتحق بأي برنامج تعلیمي

- لقد تركت المدرسة                                         - أخرى، الرجاء التحدید

- الحاجة الى العمل                                          - عدم القدرة على تحمل التكالیف الدراسیة 
- عدم اإلھتمام بالتعلم او االلتحاق بالمدرسة                     - رفض المدرسة إللحاقك بسبب عدم توفر وثائق معینة  

- ال ینطبق                                                    - أخرى، الرجاء التحدید

- الصف األول                                                      - الصف الثاني                                          - الصف الثالث  
- الصف الرابع                                                        - الصف الخامس                                       - الصف السادس
- الصف السابع                                                     -الصف الثامن                                           - الصف التاسع  

- الصف العاشر                                                       - الصف الحادي عشر                                  - الصف الثاني عشر 
-غیر ذلك ، الرجاء التحدید ------

- التربیة اإلسالمیة                                         - اللغة العربیة 
- الریاضیات                                                   - اللغة االنجلیزیة

- العلوم (كیمیاء وفیزیاء وعلوم ارض وعلوم حیاتیة)        - التربیة االجتماعیة والوطنیة (الجغرافیا والتاریخ والتربیة الوطنیة)
- التربیة الموسیقیة والفنیة                                          - التربیة الریاضة 
- تكنولوجیا المعلومات/ الحاسوب                               - التربیة المھنیة  
- الثقافة المالیة                                                    - مھارات حیاتیة

- غیر ذلك، الرجاء التحدید -------

في أثناء العام الدراسي الحالي، ھل حصلت على الدعم المطلوب من أفراد منزلك (مساعدة في األبناء، المساعدة في المنزل، ...الخ.)؟

إضافة الى مھامك كمعلم، ھل تقوم بتعلیم ومساعدة أبنائك في التعلم عن بعد في المنزل؟ 

كیف تصف تجربتك مع التعلم عن بعد؟

ھل عمرك ما بین (9-18)؟  

الجنس

الجنسیة 

كم عدد األفراد الذین یدرسون عن بعد في منزلك؟

مجموع األسئلة:43 سؤال

ً ً                                                               - أحیاناً                                                       - إطالقا - غالبا

- نعم                                                               - ال                                                           - لیس لدي أطفال 

- نعم                                                               - ال                                                          

- نعم                                                               - ال                                                          

- ذكر                                                               - أنثى                         

- من خالل  محطة على التلفاز 

(Zoom, Microsoft teams, skype) من خالل المنصات الرقمیة مثل - Darsak درسك -

- من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي (مثل فیسبوك، انستجرام) - من خالل انظمة ادارة التعلم عن بعد 
- غیرھا (یرجى التحدید) - من خالل الرسائل النصیة

- من خالل الواتساب

- أردني                                                                - فلسطیني                                                      - سوري

- أخرى (یرجى التحدید)

 18 - 15 -                                                                 14 - 12 -                                                                             11 - 9 -

- 12                                                                                  - 3 - 5                                                                      -أكثر من 5

- إیجابیة                                                          - سلبیة

- عمان                                                               - عجلون                                                     - الكرك
- إربد                                                               - جرش                                                     - الطفیلة
- الزرقاء                                                               - مادبا                                                     - معان

- نعم، (فایبر/MiFi /Wi-Fi) إشتراك إنترنت منزلي         - نعم، حزم إنترنت عبر الھاتف
- ال                                                                - ال أعلم 

(إذا كانت اإلجابة "أنا غیر ملتحق/لقد تركت المدرسة" --< إنھاء اإلستبیان)
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ھل تواصلت مع طالبك أثناء العام الدراسي الحالي؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار) ھل برنامج وتوقیت الحصص مالئم لك؟

ھل یحتاج التطبیق الذي تستعملھ إتصال دائم بشبكة اإلنترنت؟

ما مدى قدرتك على حضور الحصص الدراسیة عن بعد ؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

إذا لم تكن قادر على حضور حصصك بشكل منتظم، ھل السبب یعود ألي من الخیارات التالیة؟ 

ھل تواجھ انقطاع في التیار الكھربائي في منطقة سكنك؟

ھل تشعر باالرتیاح حیال استخدام التكنولوجیا في التعلم عن بعد؟

كیف یتم تقدیم وعرض الدروس والحصص المقدمة؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

القسم الثالث: جودة التعلیم عن بعد

ما ھو الجھاز الذي تستخدمھ لجضور حصصك الدراسیة؟ بجوار كل جھاز مقترح في الجدول أدناه، وضح ما إذا كان لدیك ھذا الجھاز أم ال، 
وحدد من یملكھ. (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ھل أنت ملتحق بالتعلیم من خالل: 

أن لم تكن ملتحق بأي من البرامج التعلیمیة، فالسبب یعود الى: 

إسم المدرسة/ المنظمة  

الصف 

المواد التي تقوم بدراستھا خالل العام الدراسي الحالي؟   (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

المواد التي تقوم بدراستھا خالل العام الدراسي الحالي؟   (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ما إسم المنصة/ التطبیق الذي تستخدمھ لحضور حصصك خالل العام الدراسي الحالي؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ً - یومیاً                                                                - أسبوعیا
ً ً                                                               - إطالقا - شھریا

- أنا لم أتواصل مع طالبي خالل العام الدراسي الحالي

- نعم، إتصال دائم                                                    - نعم إتصال متقطع/ غیر دائم
- یعمل التطبیق بدون                                                - إتصال بشبكة اإلنترنت

- أقوم بحضورھا بشكل منتظم/ دائم                               - أقوم بحضورھا ولكن بشكل متقطع ألسباب تتعلق بالتعلیم عن بعد 
- أقوم بحضورھا ولكن بشكل متقطع ألسباب شخصیة          - أقوم بحضورھا ولكن بشكل متقطع ألسباب تتعلق بشبكة اإلنترنت   

- ال أقوم بحضور الحصص الدراسیة عن بعد

- الذھاب الى العمل (بدوام جزئي أو كامل)                   - وجود إعاقة/ عجز معین (جسدي، عقلي،...) 
- الزواج                                                               - وجود مرض معین                                         

- التنمر من قبل اآلخرین                                          - تدني جودة التعلیم 
- إساءة المعلمین                                                     - ال ینطبق

- غیرھا (یرجى التحدید):

ً - ال  او نادراً ما اواجھ انقطاع في التیار الكھربائي          - نعم، اواجھ انقطاع في التیار الكھربائي شھریا
ً - نعم، اواجھ انقطاع في التیار الكھربائي أسبوعیاً                  - نعم، اواجھ انقطاع في التیار الكھربائي یومیا

- فیدیو على منصة الیوتیوب                               - فیدیو مسجل من قبل المعلم 
- عروض تقدیمیة /بوربوینت PowerPoint                   - تسجیالت صوتیة

- أوراق عمل                                                     - أخرى (یرجىى التحدید): 

- الحاجة الى العمل                                          - عدم القدرة على تحمل التكالیف الدراسیة 
- عدم اإلھتمام بالتعلم او االلتحاق بالمدرسة                     - رفض المدرسة إللحاقك بسبب عدم توفر وثائق معینة  

- ال ینطبق                                                    - أخرى، الرجاء التحدید

- مرتاح                                                               - غیر مرتاح                                                    

- الصف األول                                                      - الصف الثاني                                          - الصف الثالث  
- الصف الرابع                                                        - الصف الخامس                                       - الصف السادس
- الصف السابع                                                     -الصف الثامن                                           - الصف التاسع  

- الصف العاشر                                                       - الصف الحادي عشر                                  - الصف الثاني عشر 
-غیر ذلك ، الرجاء التحدید ------

- نعم                                                               - ال                                                          

- من خالل  محطة على التلفاز 

Darsak درسك -

- من خالل انظمة ادارة التعلم عن بعد 
- من خالل الرسائل النصیة

- ال أملك وال استعمل ھذا الجھاز
- أستعمل ھذا الجھاز ولكن أشاركھ مع غیري 

- أستعمل ھذا الجھاز وھو ملك لي
- أستعمل ھذا الجھاز ولقد زودتني المدرسة/ المنظمة بھ

تلفون ذكي    
جھاز لوحي/ تابلت    
كمبیوتر     

أخرى، یرجى التحدید
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أن كان لدیك أحد األبناء المنسحبین من التعلیم، فالسبب یعود الى: 

ھل الواجبات المدرسیة متنوعة؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

من وجھة نظرك، ما ھي المواد التي تعتقد انك تحتاج الى دعم إضافي فیھا؟ ؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

في حال واجھت صعوبة في أي من المواد، من  ھو الشخص الذي یقوم بمساعدتك؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ھل تواصلت مع معلمیك خالل العام الدراسي الحالي؟

إذا كان اإلجابة نعم، الى اي مدى تواصلت/ كیف تصف تواصلك مع معلمیك أثناء فترة التعلم عن بعد؟

باإلضافة الى دراستك، ھل لدیك أي مسؤولیات أخرى علیك القیام بھا؟

ھل تفضل التعلم / وجھا لوجھ داخل المدرسة  أم التعلم عن بعد؟

كیف تصف تجربتك مع التعلم عن بعد؟ 

في ظل الظروف الحالیة ، ھل تمكنت من الوصول إلى أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي؟ (مثل: الریاضة ، الھوایات، الحرف الیدویة ، 
الموسیقى ، أو أي من األنشطة المفضلة لدیك)

ما رأیك في أدائك  التعلیمي والمھاري ( لیست نتیجة المدرسة على الشھادة ) خالل السنة الدراسیة الحالیة مقارنة بالسنوات السابقة ؟

القسم الرابع: تمكین/ دعم البیئة المحیطة

- أوراق عمل                                                    - مشاریع
- عروض تقدیمیة / بوربوینت PowerPoint                    - واجبات كتابیة

- ال یوجد واجبات مدرسیة                                         - أخرى (یرجىى التحدید): 

- اللغات                                                               - العلوم
- الریاضیات                                                    - العلوم اإلنسانیة  

- ال أحتاج الى دعم في أي من المواد                               - أخرى (یرجىى التحدید): 

- األب                                                                 - األم 
- احد افراد العائلة غیر االب واالم                              - المعلم

- الزمالء اآلخرین                                          - ال أتلقى المساعدة من أحد
- غیر ذلك ،(الرجاء التحدید)

- نعم، من خالل المكالمات الھاتفیة                              - نعم، من خالل المنصات التعلیمیة المستخدمة 
- نعم، من خالل الرسائل النصیة                              - نعم، من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي (فیسبوك... الخ)

- أنا ال أملك األدوات للتواصل معھم                               - المعلمون لم یتواصلوا معي 
- نعم من خالل الواتساب

ً - یومیاً                                                                - أسبوعیا
ً ً                                                               - إطالقا - شھریا

- لم اتواصل مع معلمیني خالل العام الدراسي الحالي

- نعم، لدي أعمال منزلیة                                         - نعم، علي الذھاب الى العمل
- نعم، علي مساعدة أخوتي األصغر بالدراسة                    - ال

- یوجد تحسن في أدائي                                         - ال یوجد فرق في أدائي
- یوجد تراجع في أدائي

- نعم                                                               - ال

- إیجابیة                                                              - سلبیة 
مجموع األسئلة: 31 سؤال 

- التعلم وجھا لوجھ داخل المدرسة                                - التعلم عن بعد  
- ال أفضل  ایا منھما الدراسة 

- أقل من 4                                                     - 4 - 6                                                      - أكثر من 6
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ھل أنت ولي أمر  إلبن/ أبناء من عمر (4 - 18)

أن كان لدیك أحد األبناء المنسحبین من التعلیم، فالسبب یعود الى: 

الجنس

- نعم                                                               - ال                                                          

- ذكر                                                               - أنثى                         

- أوراق عمل                                                    - مشاریع
- عروض تقدیمیة / بوربوینت PowerPoint                    - واجبات كتابیة

- ال یوجد واجبات مدرسیة                                         - أخرى (یرجىى التحدید): 

- اللغات                                                               - العلوم
- الریاضیات                                                    - العلوم اإلنسانیة  

- ال أحتاج الى دعم في أي من المواد                               - أخرى (یرجىى التحدید): 

- األب                                                                 - األم 
- احد افراد العائلة غیر االب واالم                              - المعلم

- الزمالء اآلخرین                                          - ال أتلقى المساعدة من أحد
- غیر ذلك ،(الرجاء التحدید)

- نعم، من خالل المكالمات الھاتفیة                              - نعم، من خالل المنصات التعلیمیة المستخدمة 
- نعم، من خالل الرسائل النصیة                              - نعم، من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي (فیسبوك... الخ)

- أنا ال أملك األدوات للتواصل معھم                               - المعلمون لم یتواصلوا معي 
- نعم من خالل الواتساب

ً - یومیاً                                                                - أسبوعیا
ً ً                                                               - إطالقا - شھریا

- لم اتواصل مع معلمیني خالل العام الدراسي الحالي

- نعم، لدي أعمال منزلیة                                         - نعم، علي الذھاب الى العمل
- نعم، علي مساعدة أخوتي األصغر بالدراسة                    - ال

- یوجد تحسن في أدائي                                         - ال یوجد فرق في أدائي
- یوجد تراجع في أدائي

- نعم                                                               - ال

- إیجابیة                                                              - سلبیة 
مجموع األسئلة: 31 سؤال 

- التعلم وجھا لوجھ داخل المدرسة                                - التعلم عن بعد  
- ال أفضل  ایا منھما الدراسة 

3-اإلستبیان الموجھة ألولیاء األمور 

القسم األول: معلومات عامة عن العائالت وبرامج التعلیم المستخدمة 

(إذا كانت اإلجابة "ال" --< إنھاء اإلستبیان)

الجنسیة 

الفئة العمریة

كم عدد أفراد أسرتك؟

- أردني                                                                - فلسطیني                                                      - سوري

- أخرى (یرجى التحدید)

- الزوج                                                               - الزوجة                                                     - الزوج والزوجة

- األوالد                                                               - ال أحد 

- غیر ذلك ، (الرجاء التحدید)

15 - 11 -                                                       10 - 6 -                                                               5 - 1 -

- 16 - 20                                                     - أكثر من ذلك    - إن إشتراك األنترنت لیس على نفقتي الخاصة

- أقل من 4                                                     - 4 - 6                                                      - أكثر من 6

المستوى التعلیمي 
- أدنى من ثانویة عامة                                          - غیر ناجح في الثانویة العامة

- ثانویة عامة (توجیھي)                                         - دبلوم

- بكالوریوس                                                    - أعلى من ذلك

25 - 21 -                                                                  20 - 18 -                                                                           17 - 15 -

40 - 36 -                                                                   35 - 31 -                                                                           30 - 26 -

+40 -

مكان السكن (المحافظة)
- عمان                                                               - عجلون                                                     - الكرك
- إربد                                                               - جرش                                                     - الطفیلة
- الزرقاء                                                               - مادبا                                                     - معان
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ھل لدیك إشتراك إنترنت في المنزل ؟ 

القسم الرابع: تمكین/ دعم البیئة المحیطة

ھل تواجھ أیة تحدیات أو مشاكل عند إستخدام شبكة اإلنترنت؟ 

من قام بتزویدك بحزم اإلنترنت؟

إذا كانت اإلنترنت على نفقتك الخاصة، ما المبلغ الذي تدفعھ شھریاً (بالدینار)؟

إذا كانت اإلنترنت على نفقتك الخاصة، ما المبلغ الذي تحتاجھ شھریاً (بالدینار)؟

من ھو معیل العائلھ في منزلك؟

كم عدد األبناء الذین یتلقون التعلیم من خالل الخیارات التالیة: 

- نعم، (فایبر/MiFi /Wi-Fi) إشتراك إنترنت منزلي         - نعم، عبر الھاتف(حزم إنترنت)

- ال 

- نعم، فإن حزم اإلنترنت ال تكفي لنھایة الشھر                    - نعم، بسبب ضعف في الشبكة

- ال أواجھ تحدیات عند إستخدام شبكة اإلنترنت 

- الزوج                                                               - الزوجة                                                     - الزوج والزوجة

- األوالد                                                               - ال أحد 

- غیر ذلك ، (الرجاء التحدید)

- التعلیم النظامي/ الرسمي في إحد المدارس الخاصة 

- التعلیم النظامي/ الرسمي في إحد المدارس الحكومیة

- التعلیم غیر النظامي (معترف بھ من قبل وزارة التربیة والتعلیم)

- التعلیم غیر الرسمي (من خالل منظمات المجتمع المدني)

- التعلیم العالجي و دروس التقویة 

- غیر ملتحق بالتعلیم

- منسحب/ متسرب من التعلیم

0 -

 1 -

2 -

3 -

  4 -

  5 -

نوع التعلیم المقدم                                                        أعداد األبناء

- على نفقتي/ نفقة عائلتي الخاصة                              - قامت المدرسة/ المنظمة بتزویدنا بحزم إنترنت 

15 - 11 -                                                       10 - 6 -                                                               5 - 1 -

- 16 - 20                                                     - أكثر من ذلك    - إن إشتراك األنترنت لیس على نفقتي الخاصة

30 -                                                                          20 -                                                                                  10 -

- 40                                                                                  - أكثر من ذلك                                                             

- إن إشتراك األنترنت لیس على نفقتي الخاصة 
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أن كان لدیك أحد األبناء المنسحبین من التعلیم، فالسبب یعود الى: 

أعداد األبناء الملتحقین بالمدارس من الصف األول إلى الصف الثاني عشر

ھل أحد أبنائك من ذوي االحتیاجات الخاصة؟

ھل تواجھ مشكلة انقطاع في التیار الكھربائي في منطقة سكنك؟

ھل قامت المدرسة/ المنظمة بایصال أیة مواد تعلیمیة  (أوراق العمل، أدوات/لوازم التعلم) ألي من ابنائك الى المنزل خالل العام الدراسي 
الحالي؟

القسم الثاني: سھولة الوصول

ذا كان أحد أبنائك ملتحق بأحد ال برامج التعلیمیة، ھل أخذ البرنامج التعلیمي المستخدم في التعلم عن بعد بعین اإلعتبار الطالب ذوي 
اإلحتیاجات الخاصة بالصورة الكافیة؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

- نعم                                                               - ال

مجموع األسئلة: 31 سؤال 

- الحاجة الى العمل                                         - عدم القدرة على تحمل التكالیف الدراسیة 
- عدم اإلھتمام بالتعلم او االلتحاق بالمدرسة                   - الحفاظ على سالمة أبنائي 

- خوفاً من العنف والتنمر في المدارس                             - بسبب صعوبة المواصالت وتكلفتھا العالیة 
- خوفاً من التحرش                                        - غیر ذلك ، الرجاء التحدید

- ال ینطبق/ ال یوجد لدي أبناء منسحبین من التعلیم 

- نعم وملتحق بأحد البرامج التعلیمیة                             - نعم ولیس ملتحق بأحد البرامج التعلیمیة                    - ال

- نعم، من خالل التكنولوجیا المتاحة                              - نعم، من خالل مدرس مساند
- نعم، من خالل مناھج معدلة                              - نعم، من خالل واجبات معدلة

- ال یوجد تسھیالت/ أدوات كافیة                              - ال أعلم 

ً - ال  او نادراً ما اواجھ انقطاع في التیار الكھربائي         - نعم، اواجھ انقطاع في التیار الكھربائي شھریا
ً ً        - نعم، اواجھ انقطاع في التیار الكھربائي یومیا - نعم، اواجھ انقطاع في التیار الكھربائي أسبوعیا

- الصف األول   

- الصف الثاني       

- الصف الثالث       

- الصف الرابع      

- الصف الخامس     

- الصف السادس     

- الصف السابع      

- الصف الثامن      

- الصف التاسع      

- الصف العاشر      

- الصف الحادي عشر      

- الصف الثاني عشر      

- غیر ذلك ، الرجاء التحدید

- ال ینطبق 
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نوع التعلیم المقدم                                                        أعداد األبناء
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أن كان لدیك أحد األبناء المنسحبین من التعلیم، فالسبب یعود الى: 

یرجى إختیار عدد ونوع األجھزة التي یستخدمھا أبنائك في التعلم عن بعد. (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ھل برنامج وتوقیت الحصص مالئم؟

ھل تساعد إبنك/ أبنائك في التعلم عن بعد؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ھل تشعر باإلرتیاح حیال استخدام األجھزة التالیة:

ھل تواصل معلمي ابنك/ابنائك معك خالل العام الدراسي الحالي؟

 ما معدل التواصل بین المعلمین وأبنائكم خالل العام الدراسي الحالي؟

كیف یتم تقدیم وعرض الدروس والحصص المقدمة؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

في ظل الظروف الحالیة ، ھل تمكن أي من أبنائك من الوصول إلى أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي؟ (مثل: الریاضة ، الھوایات، الحرف 
الیدویة ، الموسیقى ، أو أي من األنشطة المفضلة لدیك)

أعداد األبناء الملتحقین بالمدارس من الصف األول إلى الصف الثاني عشر

ھل أحد أبنائك من ذوي االحتیاجات الخاصة؟

ھل تواجھ مشكلة انقطاع في التیار الكھربائي في منطقة سكنك؟

ھل قامت المدرسة/ المنظمة بایصال أیة مواد تعلیمیة  (أوراق العمل، أدوات/لوازم التعلم) ألي من ابنائك الى المنزل خالل العام الدراسي 
الحالي؟

القسم الثاني: سھولة الوصول

ذا كان أحد أبنائك ملتحق بأحد ال برامج التعلیمیة، ھل أخذ البرنامج التعلیمي المستخدم في التعلم عن بعد بعین اإلعتبار الطالب ذوي 
اإلحتیاجات الخاصة بالصورة الكافیة؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

القسم الثالث: جودة التعلیم عم بعد

- نعم                                                               - ال

- غیر مرتاح - مرتاح               

ً ً                               - نعم، أساعد ابني/ ابنائي األكبر سنا - نعم، أساعد ابني/ ابنائي األصغر سنا
- ال اعلم كیف أساعد أبنائي                                    - ال یحتاجون الى مساعدة

- لیس لدي الوقت الكاف لذلك

- نعم، من خالل إجتماعات                                          - نعم،من خالل الرسائل/ اإلتصاالت غیر الرسمیة 
- نعم، في حال قمت بطلب ذلك                              - ال 

- ال أعلم 

ً - یومیاً                                                                - أسبوعیا
ً ً                                                               - إطالقا - شھریا

- أبنائي ال یملكون األدوات للتواصل معھم                     - یختلف من طفل الى آخر ومن مدرسة إلى أخرى
- ال أعلم 

- نصوص كتابیة                                                    - تسجیالت صوتیة
- عروض تقدیمیة /بوربوینت PowerPoint                    - فیدیو
- ال یوجد                                                              -ال أعلم

مجموع األسئلة: 31 سؤال 

- الحاجة الى العمل                                         - عدم القدرة على تحمل التكالیف الدراسیة 
- عدم اإلھتمام بالتعلم او االلتحاق بالمدرسة                   - الحفاظ على سالمة أبنائي 

- خوفاً من العنف والتنمر في المدارس                             - بسبب صعوبة المواصالت وتكلفتھا العالیة 
- خوفاً من التحرش                                        - غیر ذلك ، الرجاء التحدید

- ال ینطبق/ ال یوجد لدي أبناء منسحبین من التعلیم 

- نعم وملتحق بأحد البرامج التعلیمیة                             - نعم ولیس ملتحق بأحد البرامج التعلیمیة                    - ال

- نعم، من خالل التكنولوجیا المتاحة                              - نعم، من خالل مدرس مساند
- نعم، من خالل مناھج معدلة                              - نعم، من خالل واجبات معدلة

- ال یوجد تسھیالت/ أدوات كافیة                              - ال أعلم 

ً - ال  او نادراً ما اواجھ انقطاع في التیار الكھربائي         - نعم، اواجھ انقطاع في التیار الكھربائي شھریا
ً ً        - نعم، اواجھ انقطاع في التیار الكھربائي یومیا - نعم، اواجھ انقطاع في التیار الكھربائي أسبوعیا

- 1                         - 3                         - 2                           - 4                            - أكثر من ذلك  
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ھل تساعد إبنك/ أبنائك في التعلم عن بعد؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ھل تشعر باإلرتیاح حیال استخدام األجھزة التالیة:

ھل تواصل معلمي ابنك/ابنائك معك خالل العام الدراسي الحالي؟

 ما معدل التواصل بین المعلمین وأبنائكم خالل العام الدراسي الحالي؟

كیف یتم تقدیم وعرض الدروس والحصص المقدمة؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

في حال واجھ أحد أبنائك صعوبة في أي من المواد، من  ھو الشخص الذي یقوم بمساعدتھم؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

ھل عاونك زوجك أو عاونتك زوجتك في مساعدة أبنائكم خالل العام الدراسي الحالي؟ 

ھل لدى إبنك/ أبنائك الذین یقومون بالدراسة أي مسؤولیات أخرى علیھ/علیھم القیام بھا؟

ھل یوجد مساحة آمنة للعب أبنائك عندما عدم تواجدھم في المدرسة/ المركز ؟

من وجھة نظرك، ھل أحد أبنائك معرض الى --------- (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

في ظل الظروف الحالیة ، ھل تمكن أي من أبنائك من الوصول إلى أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي؟ (مثل: الریاضة ، الھوایات، الحرف 
الیدویة ، الموسیقى ، أو أي من األنشطة المفضلة لدیك)

إذا كانت اإلجابة نعم، ما طبیعة ھذه األنشطة؟ 

ما رأیك في أداء أبنائك في فترة التعلم عن بعد  من حیث تحقیق تقدم في المستوى التعلیمي ولیس النتیجة المدرسیة؟

من وجھة نظرك، من تأثر سلبا من التعلم عن بعد؟ (یمكنك اإلشارة الى أكثر من خیار)

كیف تصف تجربتك مع التعلم عن بعد؟

القسم الرابع: تمكین/ دعم البیئة المحیطة

القسم الثالث: جودة التعلیم عم بعد

- نعم                                                               - ال

- إیجابیة                                                               - سلبیة

ً ً                               - نعم، أساعد ابني/ ابنائي األكبر سنا - نعم، أساعد ابني/ ابنائي األصغر سنا
- ال اعلم كیف أساعد أبنائي                                    - ال یحتاجون الى مساعدة

- لیس لدي الوقت الكاف لذلك

- نعم، من خالل إجتماعات                                          - نعم،من خالل الرسائل/ اإلتصاالت غیر الرسمیة 
- نعم، في حال قمت بطلب ذلك                              - ال 

- ال أعلم 

ً - یومیاً                                                                - أسبوعیا
ً ً                                                               - إطالقا - شھریا

- أبنائي ال یملكون األدوات للتواصل معھم                     - یختلف من طفل الى آخر ومن مدرسة إلى أخرى
- ال أعلم 

- نصوص كتابیة                                                    - تسجیالت صوتیة
- عروض تقدیمیة /بوربوینت PowerPoint                    - فیدیو
- ال یوجد                                                              -ال أعلم

- األب                                                              - األم
- أحد أفراد العائلة (غیر األب واألم)                              - المعلم
- زمالئھم في المدرسة                                         - ال أحد

- غیر ذلك ، الرجاء التحدید

- عمالة األطفال                                                    - العنف في المنازل
- التحرش                                                     - الزواج المبكر

- العنف الجسدي                                                    - التنمر 
- غیرھا (یرجى التحدید) 

- ریاضة                                                     - ھوایات خاصة بھم 
- الموسیقى                                                     - لم یشارك أبنائي في أي أنشطة للدعم النفسي أو اإلجتماعي

- أنشطة أخرى (یرجى التحدید) 

- یوجد تحسن في أدائھم                                         - ال یوجد فرق في أدائھم
- یوجد تراجع في أدائھم                                         - یختلف من طفل الى آخر ومن مدرسة إلى أخرى

- ال أعلم 

- الذكور                                                               - اإلناث
- ذوو صعوبات التعلم                                         - ذوو االحتیاجات الخاصة
- الموھوبون والمتفوقون                                         - عائالت ذو دخل محدود

- الصفوف من (۱-۳)                                         - الصفوف من (٤-٦)
- الصفوف من (۷-۹)                                         - الصفوف من (۱۱-۱۰)

- الصف الثاني عشر/ التوجیھي                              - ال یوجد 

- نعم، أعمال منزلیة                                          - نعم، الذھاب الى العمل 
- نعم، مساعدة أخوانھم األصغر بالدراسة                    - ال 

- نعم، بصورة دائمة                                         - نعم، بصورة غیر دائمة                                     - ال

- نعم                                                               - ال

- نعم                                                               - ال

- الحاجة الى العمل                                         - عدم القدرة على تحمل التكالیف الدراسیة 
- عدم اإلھتمام بالتعلم او االلتحاق بالمدرسة                   - الحفاظ على سالمة أبنائي 

- خوفاً من العنف والتنمر في المدارس                             - بسبب صعوبة المواصالت وتكلفتھا العالیة 
- خوفاً من التحرش                                        - غیر ذلك ، الرجاء التحدید

- ال ینطبق/ ال یوجد لدي أبناء منسحبین من التعلیم 

- 1                         - 3                         - 2                           - 4                            - أكثر من ذلك  
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الملحق 2: مناقشات مجموعات التركیز

معلومات عامة
للتعرف علیك بشكل أفضل قلیالً، لماذا ال تخبرني قلیالً عن نفسك.

الوصول إلى اإلنترنت واستخدامھ

التعلم عن بعد والخدمات التعلیمیة:

1- المعلمین
أھالً بكم في مجموعة المناقشة ھذه، نجتمع ھنا الیوم لمناقشة تجربة األطفال التعلیمیة عن بعد.

أود أن یشارك الجمیع، من فضلك ال تخجل، وأطلب فقط أن نحترم ونستمع إلى بعضنا البعض، وال توجد اجابات صحیحة أو خاطئة، 
ونرحب بجمیع أنواع اآلراء ھنا، ونقدر الصراحة.

كل ما یقال في ھذه المناقشة سري ولن یستخدم إال ألھداف البحث، وال یجوز الكشف عن ھویة أو انتماء المتحدث (المتحدثین)، وال ھویة 
أي مشارك آخر، ولن نكشف عن أي بیان منسوب إلى اسمك، وسیتم تسجیل الجلسة، ومع ذلك، إن أعضاء فرق البحث فقط لدیھم حق 
الوصول إلى التسجیالت، وسیكونوا أیًضا الوحیدین لعرض النصوص المكتوبة الكاملة، بعد سماع ھذه الشروط، عند البقاء في المجموعة، 

نفترض أنك توافق على ھذه القواعد.

من أي بلد أنت؟
أین تدرس؟ وما نوع ھذه المدرسة؟

ھل تدرس بدوام كامل/ بدوام جزئي؟
كم سنة خبرتك في  التدرس؟
ما ھي المواد التي تدرسھا؟

ما ھي الصفوف  التي تدرسھا؟
ھل تقدم مدرستك/ مركزك خدمات التعلم عن بعد للطالب؟

بشكل عام، تحدث عن كیفیة تأثر عملك كمعلمأثناء الجائحة ، یرجى التوضیح.

ھل لدیك اتصال باإلنترنت في المنزل؟
إذا كانت اإلجابة "ال" ، كیف یمكنك الوصول إلى اإلنترنت من المنزل؟ (التحقق: 3G mobile، من الجیران، شبكة wi-fi عامة قریبة 

... إلخ.)
إذا كانت اإلجابة نعم:

من فضلك قل لي المزید عن كیفیة التدریس:
ھل تقوم بالتدریس افتراضیًا/ عبر اإلنترنت/ وجًھا لوجھ من خالل المراكز؟ إذا لم یكن كذلك، كیف تدرس؟ إذا كانت اإلجابة نعم:

(3G (hotspot)، ADSL، Fiber Op ،Dial-up :التحقق) ما ھي باقة اإلنترنت الخاصة بك؟ -
- ھل ھو اتصال جید/ سیئ؟

- ھل تدفع ثمنھا؟

- منذ متى وأنت تدرس عن بعد؟
- أین تدرس من المدرسة/ المنزل؟

- ھل لدیك مكان مناسب للتدریس منھ؟
- ما ھي المواد التي تدرسھا عن بعد؟

- كم مرة تقوم بالتدریس؟

إذا كانت اإلجابة "ال":
- من یفعل؟ (التحقق: ھل عرضت المدرسة دفع ثمنھا/ تثبیتھا؟)

- إذا كانت اإلجابة بنعم:
 فما المبلغ الذي تدفعھ مقابل ذلك شھریًا؟
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- منذ متى وأنت تدرس عن بعد؟
- أین تدرس من المدرسة/ المنزل؟

- ھل لدیك مكان مناسب للتدریس منھ؟
- ما ھي المواد التي تدرسھا عن بعد؟

- كم مرة تقوم بالتدریس؟

األجھزة

المحتوى

الحمایة

الدعم

ما الجھاز الذي تستخدمھ في التدریس أو المتابعة مع طالبك؟ ھل تملكھ/ تستأجره/ تشاركھ؟
ھل تستخدم منصة/ برنامج رقمي للتدریس/ المتابعة؟ إذا كانت اإلجابة نعم، أي منھا؟ ما رأیك في ذلك؟

إذا لم یكن كذلك، فماذا تستخدم؟
ما مدى راحتك في استخدام التكنولوجیا/ األجھزة؟

ھل تلقیت التدریب؟ ھل تحتاجھ أم تحتاج المزید؟ بماذا؟

ما المواد التي لدى طالبك في المنزل؟ ھل ترسل لھم المدرسة أي مواد تعلیمیة؟
كیف یتم تقدیم الدروس للطالب؟

ھل الدروس تقدم بنفس الطریقة لجمیع الطالب؟
ھل ھناك طرق مختلفة لتلبیة احتیاجات الطالب المختلفین؟

ھل یحصل الطالب على واجباتھم المدرسیة؟
إذا كانت اإلجابة ال ، فلماذا؟

إذا كانت اإلجابة نعم:
- كیف یتم تقدیمھا؟

- كیف یقدمونھا؟
- ھل الطالب لدیھم امتحانات/ اختبارات؟

- إذا كانت اإلجابة بنعم، كیف یتم إجراؤھا؟ كیف یتم تصنیفھم؟

ھل تتم مراقبة حضور/ مشاركة الطالب؟ إذا كانت اإلجابة نعم، كیف؟
ھل یحضر الطالب بشكل عام الفصول الدراسیة بانتظام أم ال؟ إذا لم یكن كذلك، فلماذا؟

ھل تشعر أن الطالب یشاركون في الفصول الدراسیة؟ إذا لم یكن كذلك، فلماذا؟
ھل انسحب أي من طالبك؟ لماذا؟

ھل تتواصل مع طالبك؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فما األدوات وكم مرة؟
إذا كانت اإلجابة ال، فلماذا ال.

ماذا یحدث إذا كان لدیك الطالب أسئلة أو كنت بحاجة إلى مزید من المساعدة؟ (التحقق: ما المساعدة التي تقدمھا لألطفال ذوي اإلعاقة)

ھل تتواصل مع الوالدین (ھل یمكنك تحدید األب أو األم)؟ إذا كانت اإلجابة نعم جلسات مجدولة أو غیر رسمیة؟ عادة كم. إذا كانت 
اإلجابة "ال"، فلماذا؟

برأیك ما ھو  دور الوالدین في التعلم عن بعد؟ ھل ھذا ما تراه أم ال؟ ھل تعتقد أن أولیاء األمور قادرون على مساعدة أطفالھم؟
كیف ترى أن أدوار الجنسین تلعب دوًرا في توفیر تعلیم جید (على سبیل المثال؛ غیاب األب في تقدیم الدعم لألطفال أو العكس؟

ھل لدیك أو تستخدم أدوات لتنظیم دروسك؟ ما الذي كان مفیًدا، ماذا تحتاج؟
ھل تتلقى دعًما من الزمالء والمشرفین وما إلى ذلك ، إذا لم یكن األمر كذلك ، فما نوع الدعم الذي تحتاجھ للقیام بعملك بشكل أفضل؟

ھل أنت بحاجة للقیام بعملك بشكل أفضل؟

ھل علیك تعلیم أطفالك في المنزل؟ كیف تدیر كال األمرین؟
ھل یعاني أي من طالبك من التعلم عن بعد؟

إذا كانت اإلجابة نعم، من ھم الطالب/ الصفوف التي تعاني أكثر من غیرھا؟ لماذا ا؟ (التحقق: الطالب األصغر سنًا مقابل األكبر سنًا، 
والطالب ذوو االنتباه المنخفض، والطالب ذوو اإلعاقة، والطالب ذوو أولیاء األمور  العاملین، والطالب في المنازل الحضریة مقابل 

المنازل الریفیة ... إلخ.)
ھل تشعر أن الطالب أكثر أمانًا/ أقل أمانًا في المنزل؟

ھل یمكنك ذكر أي مشاكل حمایة قد تحدث في المنزل أو من خالل التدریس عبر اإلنترنت مما یجعل الطالب أقل أمانًا؟ على سبیل المثال 
(التنمر والعنف المنزلي ونقص الدعم النفسي االجتماعي وعمالة األطفال وما إلى ذلك)

ھل تشعر أن طالبك یتحسنون/ یتراجعون؟
من ھم المحرومین من التعلم عبر اإلنترنت (البنین، المدارس، الطالب األصغر سناً، الطالب األكبر سنًا)

ما ھي المجاالت التي یعاني منھا الطالب أكثر من غیرھا؟ ما المجاالت التي نحتاج إلى التركیز علیھا عند عودتھم إلى المدرسة؟
كیف ستبدو تجربة التعلم عن بعد المثالیة بالنسبة لك؟

ھل تعتقد أن الطالب سیتمكنون من مواصلة تعلیمھم من خالل التعلم عن بعد في المستقبل؟ لماذا ا؟
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ھل علیك تعلیم أطفالك في المنزل؟ كیف تدیر كال األمرین؟
ھل یعاني أي من طالبك من التعلم عن بعد؟

إذا كانت اإلجابة نعم، من ھم الطالب/ الصفوف التي تعاني أكثر من غیرھا؟ لماذا ا؟ (التحقق: الطالب األصغر سنًا مقابل األكبر سنًا، 
والطالب ذوو االنتباه المنخفض، والطالب ذوو اإلعاقة، والطالب ذوو أولیاء األمور  العاملین، والطالب في المنازل الحضریة مقابل 

المنازل الریفیة ... إلخ.)
ھل تشعر أن الطالب أكثر أمانًا/ أقل أمانًا في المنزل؟

ھل یمكنك ذكر أي مشاكل حمایة قد تحدث في المنزل أو من خالل التدریس عبر اإلنترنت مما یجعل الطالب أقل أمانًا؟ على سبیل المثال 
(التنمر والعنف المنزلي ونقص الدعم النفسي االجتماعي وعمالة األطفال وما إلى ذلك)

ھل تشعر أن طالبك یتحسنون/ یتراجعون؟
من ھم المحرومین من التعلم عبر اإلنترنت (البنین، المدارس، الطالب األصغر سناً، الطالب األكبر سنًا)

ما ھي المجاالت التي یعاني منھا الطالب أكثر من غیرھا؟ ما المجاالت التي نحتاج إلى التركیز علیھا عند عودتھم إلى المدرسة؟
كیف ستبدو تجربة التعلم عن بعد المثالیة بالنسبة لك؟

ھل تعتقد أن الطالب سیتمكنون من مواصلة تعلیمھم من خالل التعلم عن بعد في المستقبل؟ لماذا ا؟

الرفاه

ھل تتلقى دعًما كافیًا في المنزل؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فمن من؟

ذوي اإلعاقة في التعلم

الھدف: فھم كیفیة تأثیر اإلعاقة على تعلیم الطالب ذوي اإلعاقة بشكل عام وتجربة التعلم عن بعد بشكل خاص.
ھل تقوم بتدریس أي من الطالب ذوي اإلعاقة (صعوبات التعلم � ذوي اإلعاقات؟

- إذا كانت اإلجابة بنعم: ھل یتم توفیر التیسیرات للطالب ذوي اإلعاقة؟ إذا نعم، ما ھي؟
- إذا لم یكن كذلك، فماذا یجب أن یكونوا؟

كیف یمكنك تكییف طرق التدریس الخاصة بك لتالئم الفصل الدراسي مع الطالب/ الطالب ذوي االحتیاجات المختلفة؟

ھل ھناك أي شيء آخر تود إخبارنا بھ في ھذا الشأن؟ 
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2- الطالب / األطفال

للتعرف علیك بشكل أفضل قلیالً، لماذا ال تخبرني قلیالً عن نفسك؟

كم عمرك؟
كم من الناس یعیشون في منزلك؟ (أولیاء األمور ، اإلخوة، األخوات، األسرة الممتدة)

(3G ،حزمة اإلنترنت ،ADSL ، WIFI / MIFI) ھل تملك انترنت في البیت؟
إذا كانت اإلجابة نعم، كیف ھو االتصال؟
ھل تعاني من نقص الكھرباء في المنزل؟

ھل لدیك جھاز تلفزیون في المنزل؟
ھل لدیك أجھزة في المنزل؟ ھل یجوز لك استخدامھا؟ ھل تملكھم؟ ھل شاركتھم؟

لماذا تستخدم األجھزة؟
ما ھي األشیاء الرئیسیة التي تشعر أنھا تمنعك من الدراسة؟ على سبیل المثال (إذا كنت تعمل في المنزل أو خارج المنزل، الجو العام 
المليء بالتحدیات في المنزل، وال یوجد تشجیع من الوالدین، إذا كنت تتحمل مسؤولیة إخوتك اآلخرین ألن والدیك یعمالن، وما إلى 

ذلك؟
ھل أنت مسجل في برنامج الدراسة عن بعد (مدرسة، منظمة غیر حكومیة)؟

أھالً  بكم في مجموعة المناقشة ھذه، نجتمع ھنا الیوم لمناقشة تجربة األطفال التعلیمیة عن بعد.
أود أن یشارك الجمیع، من فضلك ال تخجل، وأطلب فقط أن نحترم ونستمع إلى بعضنا البعض، وال توجد اجابات صحیحة أو خاطئة، 

ونرحب بجمیع أنواع اآلراء ھنا، ونقدر الصراحة.
كل ما یقال في ھذه المناقشة سري ولن یستخدم إال ألھداف البحث، وال یجوز الكشف عن ھویة أو انتماء المتحدث (المتحدثین)، وال ھویة 
أي مشارك آخر، ولن نكشف عن أي بیان منسوب إلى اسمك، وسیتم تسجیل الجلسة، ومع ذلك، إن أعضاء فرق البحث فقط لدیھم حق 
الوصول إلى التسجیالت، وسیكونوا أیًضا الوحیدین لعرض النصوص المكتوبة الكاملة، بعد سماع ھذه الشروط، عند البقاء في المجموعة، 

نفترض أنك توافق على ھذه القواعد.

ھل تدرس باستخدام التلفاز؟

ما القنوات التي تشاھدھا للدراسة؟
ھل تتابع حصصك یومیا؟ إذا لم یكن كذلك، لماذا؟

كم من الوقت تدرس؟ (التحقیق في عدد الساعات/ الیوم)
ھل یحتاج أي من إخوتك إلى الوصول إلى التلفزیون لتعلمھم؟

ھل توقیت الحصص مناسب لك؟ إذا لم یكن كذلك، لماذا؟
ما ھي مدة الدراسة؟ (التحقیق في عدد الساعات/ الیوم)

كیف تعرف ما إذا كان ھناك تغییر في الجدول؟
ھل تشعر بأن المحتوى؟

ما الصعوبات التي تواجھھا في التعلم عبر التلفاز؟
ھل لدیك واجب منزلي؟

إذا كانت اإلجابة ال، فلماذا؟
إذا كانت اإلجابة بنعم، فكیف یتم تقدیمھا؟ كیف تعید واجبك المنزلي إلى المعلم؟

- سھل جدا
- صعب جدا

- ممل
- ممتع
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ھل تدرس من خالل برنامج رقمي؟

ماذا یحدث إذا كانت لدیك أسئلة للمعلم/ ال تفھم شیئًا؟
ھل لدیك اختبارات/ امتحانات؟

إذا كانت اإلجابة بنعم، كیف تدیرھا؟ كیف تحصل على عالمتك؟
ھل تجد التلفزیون طریقة جیدة للتعلم؟

 Darsak، Nour space، Zoom، Skype، Microsoft Teams،) ما المنصات التي تستخدمھا للوصول إلى الفصول؟
Cisco WebEx، Hats app group، أخرى)

ما الجھاز الذي تستخدمھ للدراسة؟ (أجھزة كمبیوتر محمولة، ھاتف، جھاز لوحي، أخرى)
إذا كانت اإلجابة نعم، متى تكون في الیوم؟ كم ساعة؟ ھل علیك مشاركة الجھاز مع أي شخص آخر عند الدراسة؟ (األخوة/ األصدقاء/ 

الجیران)
ما الذي یعجبك في المنصة التي تستخدمھا؟ (سھلة االستخدام، خیار الدردشة، قابلة للتخصیص ... إلخ)

ما الذي ال یعجبك؟ ھل یمكنك التواصل مع معلمیك وزمالئك من خالل المنصة؟
ھل أنت مرتاح الستخدام التكنولوجیا للتعلم؟ (ھل تشعر بالثقة في التعلم عبر اإلنترنت)؟

كیف یتم تقدیم دروسك؟ (مقاطع فیدیو على YouTube ، مقاطع فیدیو مسجلة من المعلمین، أوراق عمل، عروض تقدیمیة، تسجیالت 
صوتیة)

ھل لدیك واجب منزلي؟
- إذا كانت اإلجابة "ال"، لماذا؟

- إذا كانت اإلجابة نعم، كیف یتم تقدیمھا؟ كیف تعید واجبك المنزلي إلى المعلم؟
ماذا یحدث إذا كانت لدیك أسئلة للمعلم/ ال تستوعب شیئًا؟

ھل لدیك اختبارات/ امتحانات؟
إذا كانت اإلجابة نعم، كیف تدیرھا؟ كیف تحصل على عالمتك؟

كیف تبدو منصة التعلم المثالیة عبر اإلنترنت؟ 
(سھلة االستخدام، یسھل إرسال الواجبات المنزلیة، أوراق االمتحان، خیار الدردشة، خیار رفع الید، یسمح بمشاركة الشاشة ... إلخ)

التعلم عن بعد (لجمیع طالب المرحلة الثانویة)

- المعلمین؟ (طریقة تدریس المعلمین)
- المحتوى؟ (طریقة عرض الفصول)

- الواجب المنزلي؟ (طریقة إعطاء الواجب المنزلي)
- المتابعة؟

- المواضیع؟

ھل لدیك مساحة مناسبة/ ھادئة للدراسة في المنزل؟
ھل تدرس بمفردك أم أن ھناك من یساعدك على الدراسة؟ إذا كانت اإلجابة نعم، من یساعدك على الدراسة؟

ھل تعاني مع التعلم عن بعد؟ إذا كانت اإلجابة نعم، لماذا؟
       

المشاعر والرفاه
ما شعورك حیال التعلم عبر اإلنترنت؟ ولماذا؟

ما الذي یعجبك بھ؟ (التواجد في المنزل، ارتداء البیجامات، أقل إجھاًدا ... إلخ)
ما الذي ال یعجبك؟ (عدم رؤیة األصدقاء، ممل، صعب ... إلخ)

ھل تشعر أنك ما زلت طالب مدرسة؟
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ھل تفتقد الذھاب إلى المدرسة شخصیًا؟ لماذا ا؟ ِلَم ال؟
ھل ما زلت تستطیع رؤیة/ التحدث إلى أصدقائك؟

ھل ترتاد أي أنشطة خارج المنھج؟ (ریاضة، فنون، إلخ.)
من الذي یتابع معك في دراستك (على سبیل المثال؛ األب أو األم، األشقاء األكبر سناً، إلخ)؟

ھل ھناك أي شيء آخر تود إخبارنا بھ في ھذا الشأن، ھل لدیك أي اقتراحات لجعل عملیة التعلم أفضل على سبیل المثال؟
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3- أولیاء األمور

معلومات عامة

أخبرني عن أطفالك:

ھل تتراوح أعمار أي من أطفالك بین (6-18)؟

- ھل یعمل زوجك/ أحد أفراد أسرتك؟
- إذا كانت اإلجابة ال، ھل كنت تعمل/ كانوا یعملون قبل الجائحة ؟

- إذا كانت اإلجابة نعم، كیف كانت حالة عملك/ عملھم مثل ھذا العام مع الجائحة ؟
- ھل لدیك مصدر دخل ثابت؟

أھالً  بكم في مجموعة المناقشة ھذه، نجتمع ھنا الیوم لمناقشة تجربة األطفال التعلیمیة عن بعد . 
أود أن یشارك الجمیع، من فضلك ال تخجل، وأطلب فقط أن نحترم ونستمع إلى بعضنا البعض، وال توجد اجابات  صحیحة أو خاطئة، 

ونرحب بجمیع أنواع اآلراء ھنا، ونقدر الصراحة . 
كل ما یقال في ھذه المناقشة سري ولن یستخدم إال ألھداف البحث، وال یجوز الكشف عن ھویة أو انتماء المتحدث   (المتحدثین)، وال ھویة 
أي مشارك آخر، ولن نكشف عن أي بیان منسوب إلى اسمك، وسیتم تسجیل الجلسة، ومع ذلك،  إن أعضاء فرق البحث فقط لدیھم حق 
الوصول إلى التسجیالت، وسیكونوا أیًضا الوحیدین لعرض النصوص المكتوبة  الكاملة، بعد سماع ھذه الشروط، عند البقاء في المجموعة، 

نفترض أنك توافق على ھذه القواعد. 

للتعرف علیك بشكل أفضل قلیالً، لماذا ال تخبرني قلیالً عن نفسك.
كم عدد االطفال لدیك؟

این تسكن؟
ما ھو مستوى التعلیم/ المؤھالت الخاصة بك؟

ھل تعمل؟

ھل تعیش بمفردك/ مع عائالت أخرى؟
ھل لدیك منزل دائم/ ھل تتنقل كثیًرا؟
ھل لدیك جھاز تلفزیون في المنزل؟

ھل یمكنك الوصول إلى اإلنترنت؟ إذا كانت اإلجابة نعم، ما نوعھ؟ من یدفع ثمنھ؟ ما مدى ثباتھ؟ كم من الوقت تدوم؟
ھل تسمح ألطفالك باستخدام اإلنترنت في أوقات فراغھم؟

ھل تعاني من نقص في الكھرباء؟
ھل لدیك أجھزة في المنزل؟ حاسوب محمول؟ جھاز لوحي؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فھل تملكھا؟ تأجرھا؟ ھل ترید مشاركتھا مع اآلخرین؟

ما مدى راحتك في استخدام التكنولوجیا والوصول إلیھا؟
ھل تلقیت أي تدریب/ إرشادات حول كیفیة استخدام التكنولوجیا؟

ھل تتراوح أعمار أي من أطفالك بین (4-5)؟ إذا كانت اإلجابة نعم،
ھل ھم مسجلین في أي برنامج للطفولة المبكرة (سواء أكان رسمیًا أم غیر رسمي)؟ إذا كانت اإلجابة "ال"، لماذا؟

لماذا قررت تسجیلھم في التعلیم الرسمي بدل التعلیم غیر الرسمي؟
ماذا یقدم كل برنامج؟

ھل یمكنك الوصول إلى أي مواد تعلیمیة لمساعدة طفلك في ذلك؟ ھل تشعر أنك قادر على مساعدة طفلك في التعلم؟
كیف أثرت الجائحة  على استعداد طفلك لدخول الصف األول؟

كم عدد األطفال الذین یدرسون حالیًا (في سن المدرسة) لدیك؟

كم من الوقت یقضون في التعلم من خالل برنامج التعلیم غیر الرسمي؟
كم ساعة في الیوم/ األسبوع؟ ھل یكفي لمتطلبات التعلم الخاصة بھم؟

ھل یحتاج أطفالك إلى دعم لھذا النوع من البرامج؟ إذا كان األمر كذلك، ما نوع الدعم الذي تقدمھ لھم؟
ھل التعلیم غیر النظامي معترف بھ من قبل وزارة التربیة والتعلیم؟

ھل یُحدث فرقًا بالنسبة لك إذا كان البرنامج معترفًا بھ (أو لم یكن) من قبل وزارة التربیة والتعلیم؟
ما المنصات التي یستخدمھا األطفال للوصول إلى الفصول غیر الرسمیة؟

تحقق من: (Zoom، Skype، Microsoft Teams، WhatsApp، Darsak - ھل أنت على معرفة بھذا النظام األساسي وھل 
تستخدمھ)

كیف یتم تقدیم الدروس؟ (مقاطع فیدیو على YouTube، مقاطع فیدیو مسجلة من المعلمین، أوراق عمل، عروض تقدیمیة، تسجیالت 
صوتیة)؟

كم عدد مجموعات WhatsApp التي ینضم إلیھا األطفال؟
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إذا لم یتلق طفلك أي شكل من أشكال التعلیم:

إذا كان طفلك یتلقى خدمات التعلیم الرسمي من خالل التلفزیون:

الوصول إلى الخدمات التعلیمیة (الرسمیة وغیر الرسمیة) من خالل منصة:

لبرنامج التعلیم غیر الرسمي:

- ھل لدیھم مجموعة منفصلة لكل مادة؟

ھل یحضر طفلك تعلیًما رسمیًا بدل تعلیم غیر رسمي؟
من الذین قررت تسجیلھم في برنامج التربیة غیر النظامیة على رأس البرنامج الرسمي؟

ھل التعلیم الرسمي تقدمھ مدرسة خاصة أم حكومیة؟
ما ھو التعلیم غیر الرسمي الذي تقدمھ؟ (مؤسسة، منظمة غیر حكومیة، مركز ... إلخ)

ھل كان طفلك مسجالً قبل الجائحة ؟ ھل طفلك ال یزال مسجال اآلن؟

ما القنوات التي یشاھدونھا للدراسة؟ (جزء من التعلیم الرسمي؟)
ما الموضوعات التي یتلقونھا؟

كم مرة یشاھدون/ یدرسون؟ (یومي، أسبوعي، شھري، إلخ.)
ما ھي مدة الدراسة؟ (التحقق من عدد الساعات/ الیوم)

ھل التوقیت مناسب، ھل ھو دائًما في نفس الوقت؟
كیف تعرف أنت/ الطفل ما إذا كان ھناك تغییر في الجدول؟

ھل تشعر أن أطفالك یشاركون في تعلمھم؟ ال یشاركون؟
ھل یشعرون أن المحتوى سھل للغایة/ صعب للغایة/ ممل/ ممتع؟

ھل یتابع المعلمین مع أطفالك؟ ھل البرامج التلفزیونیة مكملة بمھام أخرى؟ الواجب المنزلي؟ أنشطة اإلثراء؟
ما الصعوبات التي یواجھونھا في التعلم على التلفاز؟

ما رأیك في التعلیم من خالل التلفاز؟ (التحقق من: نقاط القوة والضعف)

كم عدد األجھزة المتوفرة في المنزل لألطفال للدراسة علیھا؟
ما ھي (كمبیوتر محمول، ھاتف، جھاز لوحي، غیر ذلك)؟

ما مدى راحة األطفال في استخدام ھذه األجھزة؟
ھل یشارك أطفالك ھذه األجھزة؟ (مع األخوة/ األصدقاء/ الجیران)؟

ھل األجھزة موثوقة؟ ھل یتعطلوا كثیًرا؟ ھل صیانتھا مكلفة؟

كم من الوقت یقضون في التعلم من خالل برنامج التعلیم غیر الرسمي؟
كم ساعة في الیوم/ األسبوع؟ ھل یكفي لمتطلبات التعلم الخاصة بھم؟

ھل یحتاج أطفالك إلى دعم لھذا النوع من البرامج؟ إذا كان األمر كذلك، ما نوع الدعم الذي تقدمھ لھم؟
ھل التعلیم غیر النظامي معترف بھ من قبل وزارة التربیة والتعلیم؟

ھل یُحدث فرقًا بالنسبة لك إذا كان البرنامج معترفًا بھ (أو لم یكن) من قبل وزارة التربیة والتعلیم؟
ما المنصات التي یستخدمھا األطفال للوصول إلى الفصول غیر الرسمیة؟

تحقق من: (Zoom، Skype، Microsoft Teams، WhatsApp، Darsak - ھل أنت على معرفة بھذا النظام األساسي وھل 
تستخدمھ)

كیف یتم تقدیم الدروس؟ (مقاطع فیدیو على YouTube، مقاطع فیدیو مسجلة من المعلمین، أوراق عمل، عروض تقدیمیة، تسجیالت 
صوتیة)؟

كم عدد مجموعات WhatsApp التي ینضم إلیھا األطفال؟

لماذا ال یتلقون أي شكل من أشكال التعلیم؟
(ترك المدرسة، بسبب اإلعاقة، لیس مھم، ألسباب مالیة (غیر قادر على تحمل تكالیف المدرسة أو عمل الطفل لمساعدة األسرة في 

الدخل)، عدم االھتمام من الطفل، ال یستطیع أي من البالغین الدراسة في المنزل، والجائحة  ... إلخ)

كم من الوقت یقضون في التعلم من خالل برنامج التعلیم الرسمي؟
كم ساعة في الیوم/ األسبوع؟ ھل یكفي لمتطلبات التعلم الخاصة بھم؟

ھل یحتاج أطفالك إلى دعم في الدراسة؟ إذا كان األمر كذلك، ما نوع الدعم الذي تقدمھ لھم؟
ما المنصات التي یستخدمھا األطفال للوصول إلى فصولھم الدراسیة؟

تحقق من: (Zoom، Skype، Microsoft Teams، WhatsApp، Darsak - ھل أنت على معرفة بھذا النظام األساسي وھل 
تستخدمھ)

كیف یتم تقدیم الدروس؟ (مقاطع فیدیو على YouTube، مقاطع فیدیو مسجلة من المعلمین، أوراق عمل، عروض تقدیمیة، تسجیالت 
صوتیة)؟

ما المواد التي یأخذھا األطفال حالیًا؟
ھل یتبع أطفالك روتینًا معینًا في فصولھم الدراسیة؟ (ھل الفصول الدراسیة دائًما في نفس الوقت أم أنھا تتغیر؟)

كم مرة یدرس أطفالك؟ ماذا یحدث إذا لم یدرسوا یومیا؟
ھل األطفال لدیھم جداول؟ كیف یعرفون ما ھي فصولھم؟

ما الذي یعجبك/ ال یعجبك في كیفیة تقدیم الدروس؟
كم عدد مجموعات WhatsApp التي ینضم إلیھا األطفال؟

- ھل لدیھم مجموعة منفصلة لكل مادة؟

ھل تساعدھم؟
من یكمل واجباتھ المدرسیة؟

كیف یتم تقییم أطفالك؟
ھل تغطي االختبارات صراحة المحتوى المقدم في مقاطع الفیدیو؟

ھل تساعد أنت أو زوجك أیًا من األطفال في الدراسة؟ لماذا ا؟ (تحقق من: الفصول صعبة، تصحیح الواجب المنزلي ... إلخ)
ھل یعاني أي من أطفالك من التعلم عن بعد؟ إذا كانت اإلجابة نعم، من من أطفالك (ما ھي الصفوف/ المواد) یعاني أكثر من غیره؟ لماذا؟

برأیك ما المفقود من التعلم عن بعد؟
ھل تشعر أن أطفالك یتحسنون أم یتراجعون؟

ھل من المرجح أن یترك أطفالك المدرسة إذا استمر التعلم عن بعد؟
برأیك، كیف تبدو تجربة التعلم عن بعد المثالیة؟

(سھل االستخدام، مناسب للواجبات المنزلیة، أوراق االمتحان، خیار الدردشة، خیار رفع الید، یسمح بمشاركة الشاشة ... إلخ)
ھل الجو المدرسي آمن، ھل یتعرض أطفالك للتنمر في المدرسة؟ إذا كانت اإلجابة نعم: ھل توقفت منذ الدراسة في المنزل؟

ھل تتزاید مشاكلك وصراعاتك في المنزل مع التعلم عن بعد؟
ھل تعتقد أن طفلك مستعد لالنتقال إلى الصف التالي؟ (مثال: KG- الصف األول)

ھل تعتقد أن األطفال ذوي اإلعاقة یتم دعمھم؟ ھل یتم تقدیم نفس الدروس لھم أم یتم التعامل معھم بشكل مختلف؟
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لبرنامج التعلیم الرسمي:

لكل من التلفاز والتعلم عن بعد عبر اإلنترنت:

- إذا كانت اإلجابة "ال" ، فلماذا؟
- إذا كانت اإلجابة نعم:

- كیف یتم تقدیمھا؟
- كیف یقدمونھا؟

كم من الوقت یقضون في التعلم من خالل برنامج التعلیم الرسمي؟
كم ساعة في الیوم/ األسبوع؟ ھل یكفي لمتطلبات التعلم الخاصة بھم؟

ھل یحتاج أطفالك إلى دعم في الدراسة؟ إذا كان األمر كذلك، ما نوع الدعم الذي تقدمھ لھم؟
ما المنصات التي یستخدمھا األطفال للوصول إلى فصولھم الدراسیة؟

تحقق من: (Zoom، Skype، Microsoft Teams، WhatsApp، Darsak - ھل أنت على معرفة بھذا النظام األساسي وھل 
تستخدمھ)

كیف یتم تقدیم الدروس؟ (مقاطع فیدیو على YouTube، مقاطع فیدیو مسجلة من المعلمین، أوراق عمل، عروض تقدیمیة، تسجیالت 
صوتیة)؟

ما المواد التي یأخذھا األطفال حالیًا؟
ھل یتبع أطفالك روتینًا معینًا في فصولھم الدراسیة؟ (ھل الفصول الدراسیة دائًما في نفس الوقت أم أنھا تتغیر؟)

كم مرة یدرس أطفالك؟ ماذا یحدث إذا لم یدرسوا یومیا؟
ھل األطفال لدیھم جداول؟ كیف یعرفون ما ھي فصولھم؟

ما الذي یعجبك/ ال یعجبك في كیفیة تقدیم الدروس؟
كم عدد مجموعات WhatsApp التي ینضم إلیھا األطفال؟

- ھل لدیھم مجموعة منفصلة لكل مادة؟

ھل یتواصل المعلمون مع أطفالك؟ إذا كانت اإلجابة نعم، كیف؟ وكم مرة؟ (اجتماع أولیاء األمور)
ھل یتواصل المعلمون معك؟ ھل یبادرون أم تفعل انت ذلك؟ كم مرة؟

ماذا یحدث إذا كان لدى األطفال أسئلة للمعلم/ ال یستوعب شیئًا؟
ھل یتم تزوید أطفالك بأي مصادر تعلیمیة (حزم التعلم، أوراق عمل مواد القراءة ...)؟

ھل األطفال لدیھم واجبات منزلیة؟

ھل تساعدھم؟
من یكمل واجباتھ المدرسیة؟

كیف یتم تقییم أطفالك؟
ھل تغطي االختبارات صراحة المحتوى المقدم في مقاطع الفیدیو؟

ھل تساعد أنت أو زوجك أیًا من األطفال في الدراسة؟ لماذا ا؟ (تحقق من: الفصول صعبة، تصحیح الواجب المنزلي ... إلخ)
ھل یعاني أي من أطفالك من التعلم عن بعد؟ إذا كانت اإلجابة نعم، من من أطفالك (ما ھي الصفوف/ المواد) یعاني أكثر من غیره؟ لماذا؟

برأیك ما المفقود من التعلم عن بعد؟
ھل تشعر أن أطفالك یتحسنون أم یتراجعون؟

ھل من المرجح أن یترك أطفالك المدرسة إذا استمر التعلم عن بعد؟
برأیك، كیف تبدو تجربة التعلم عن بعد المثالیة؟

(سھل االستخدام، مناسب للواجبات المنزلیة، أوراق االمتحان، خیار الدردشة، خیار رفع الید، یسمح بمشاركة الشاشة ... إلخ)
ھل الجو المدرسي آمن، ھل یتعرض أطفالك للتنمر في المدرسة؟ إذا كانت اإلجابة نعم: ھل توقفت منذ الدراسة في المنزل؟

ھل تتزاید مشاكلك وصراعاتك في المنزل مع التعلم عن بعد؟
ھل تعتقد أن طفلك مستعد لالنتقال إلى الصف التالي؟ (مثال: KG- الصف األول)

ھل تعتقد أن األطفال ذوي اإلعاقة یتم دعمھم؟ ھل یتم تقدیم نفس الدروس لھم أم یتم التعامل معھم بشكل مختلف؟
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شكراً لقدومك للتحدث إلینا الیوم، شكراً على وقتك.
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4- أولیاء أمور األطفال ذوي اإلعاقة

أسئلة عامة:

االنترنت:

األجھزة:

برامج التعلیم؛ رسمي وغیر رسمي:

أھالً   بكم في مجموعة المناقشة ھذه، نجتمع ھنا الیوم لمناقشة تجربة األطفال التعلیمیة عن بعد . 
أود أن یشارك الجمیع، من فضلك ال تخجل، وأطلب فقط أن نحترم ونستمع إلى بعضنا البعض، وال توجد اجابات  صحیحة أو خاطئة، 

ونرحب بجمیع أنواع اآلراء ھنا، ونقدر الصراحة . 
كل ما یقال في ھذه المناقشة سري ولن یستخدم إال ألھداف البحث، وال یجوز الكشف عن ھویة أو انتماء المتحدث   (المتحدثین)، وال ھویة 
أي مشارك آخر، ولن نكشف عن أي بیان منسوب إلى اسمك، وسیتم تسجیل الجلسة، ومع ذلك،  إن أعضاء فرق البحث فقط لدیھم حق 
الوصول إلى التسجیالت، وسیكونوا أیًضا الوحیدین لعرض النصوص المكتوبة  الكاملة، بعد سماع ھذه الشروط، عند البقاء في المجموعة، 

نفترض أنك توافق على ھذه القواعد. 

للتعرف علیك بشكل أفضل قلیالً، لماذا ال تخبرني عن نفسك قلیالً.
كم عمر اوالدك؟

كم من األشخاص یعیشون في منزلك؟ (أولیاء األمور ، اإلخوة، األخوات، األسرة الممتدة)
كم دخل األسرة المشترك؟

ھل تعاني من نقص الكھرباء في المنزل؟
ھل لدیك جھاز تلفزیون في المنزل؟

ما ھي األجھزة التي لدیك في المنزل؟ ھل تملكھم؟ تشاركھم؟

ھل تملك انترنت في البیت؟ (ADSL ، WIFI / MIFI، حزمة اإلنترنت، 3G)؟ كیف االتصال؟
كم تبلغ تكلفة باقة اإلنترنت وكم تدوم (شھریًا)؟

ھل حزم اإلنترنت ھذه مدعومة؟

كیف یمكن لطفلك الوصول إلى التعلم عن بعد؟ (التلفاز، المنصة، أخرى؟)
ما الجھاز الذي یستخدمھ طفلك للوصول إلى التعلم؟

كم عدد األجھزة المتوفرة لدیك في المنزل؟
ھل یتمتع طفلك بوصول منتظم إلى األجھزة/ المنصات للتعلم؟

ھل طفلك مرتاح الستخدام األجھزة للتعلم؟
ھل أنت مرتاح الستخدام األجھزة ومساعدة طفلك؟

ما نوع اإلعاقة التي یعاني منھا طفلك؟
ھل یتلقى طفلك تعلیًما غیر رسمي، أو تعلیًما رسمیًا، أو كلیھما؟ ھل ھو مسجل في مدارس حكومیة أم خاصة أم مدارس تابعة لوكالة 

الغوث؟
إذا لم یتلق طفلك أي شكل من أشكال التعلیم:

لماذا ال یتلقون أي شكل من أشكال التعلیم؟
(ترك المدرسة، بسبب اإلعاقة، لیس مھم، ألسباب مالیة (غیر قادر على تحمل تكالیف المدرسة أو عمل الطفل لمساعدة األسرة في 

الدخل)، عدم االھتمام من الطفل، ال یستطیع البالغین المدرسة في المنزل، والجائحة  ... إلخ)
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أھالً   بكم في مجموعة المناقشة ھذه، نجتمع ھنا الیوم لمناقشة تجربة األطفال التعلیمیة عن بعد . 
أود أن یشارك الجمیع، من فضلك ال تخجل، وأطلب فقط أن نحترم ونستمع إلى بعضنا البعض، وال توجد اجابات  صحیحة أو خاطئة، 

ونرحب بجمیع أنواع اآلراء ھنا، ونقدر الصراحة . 
كل ما یقال في ھذه المناقشة سري ولن یستخدم إال ألھداف البحث، وال یجوز الكشف عن ھویة أو انتماء المتحدث   (المتحدثین)، وال ھویة 
أي مشارك آخر، ولن نكشف عن أي بیان منسوب إلى اسمك، وسیتم تسجیل الجلسة، ومع ذلك،  إن أعضاء فرق البحث فقط لدیھم حق 
الوصول إلى التسجیالت، وسیكونوا أیًضا الوحیدین لعرض النصوص المكتوبة  الكاملة، بعد سماع ھذه الشروط، عند البقاء في المجموعة، 

نفترض أنك توافق على ھذه القواعد. 

الملتحقین ببرنامج التعلیم غیر الرسمي:

الملتحقین ببرنامج التعلیم الرسمي:

روتین الدراسة:

أسئلة عن اإلعاقات وصعوبات التعلم:

ھل كان طفلك مسجالً فیھ قبل الجائحة ؟
ما نوع المدرسة/ ما ھي المواد/ المھارات التي یتم تناولھا؟

ھل یتم توفیر وسائل الراحة لطفلك في المدرسة/ مركز التعلم؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فماذا كانوا
ما ھي أكثر المواضیع التي یعاني منھا طفلك؟

من ھو مقدم برنامج التعلیم غیر الرسمي؟ (مؤسسة، منظمة غیر حكومیة، مركز ... إلخ)
ھل كان طفلك مسجالً قبل انتشار الجائحة ؟ ھل طفلك ال یزال مسجال؟

ھل كان طفلك مسجالً فیھ قبل الجائحة ؟
ما نوع المدرسة/ ما ھي المواد/ المھارات التي یتم تناولھا؟

ھل یتم توفیر وسائل الراحة لطفلك في المدرسة/ مركز التعلم؟ مثل ماذا؟
ما ھي أكثر المواضیع التي یعاني منھا طفلك؟

ما ھي منصات اإلنترنت التي یستخدمھا طفلك؟ ھل تعرف منصة Darsak، ھل استخدمتھ من قبل؟
إذا كان لدى طفلك أسئلة أو ال یفھم، فھل یمكنھ أن یسأل المعلم؟

ھل یتم تقدیم التعلم عن بعد بانتظام؟ (یومیاً؟ عدة مرات في األسبوع، ولیس بانتظام)
كم ساعة یتلقى طفلك التعلم عن بعد؟ ھل تبدأ الدروس وتنتھي في نفس األوقات؟

كم ساعة في الیوم یدرس طفلك؟ ماذا یحدث إذا لم یدرسوا یومیا؟ ھل تشعر أنھ یكفي؟
ھل یتم توفیر وسائل الراحة لطفلك؟ (محتوى معدل، معلم الظل)

كیف أثر التعلم عبر اإلنترنت/ عن بعد على تلك الخدمات/ أماكن اإلقامة
ھل یتواصل المعلم معك أو مع طفلك؟ إذا كانت اإلجابة نعم، كیف؟ وكم مرة؟ ھل ینظم المعلم لقاء الوالدین؟

ھل یغیر المعلم طرق التدریس الخاصة بھ من أجل تلبیة احتیاجات طفلك على وجھ التحدید؟
ھل تقدم المدرسة دلیالً داعًما لمساعدة طفلك الذي یعاني من صعوبات التعلم؟ ھل ھذا الدلیل متاح عن بعد؟

ھل توفر المدرسة غرفة مصادر لمساعدة الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة؟
ھل لطفلك واجبات منزلیة؟ كیف یرسلون الواجب المنزلي؟

التقییمات؟ ھل ھو/ ھي تعاني معھم؟ ھل تغطي التقییمات صراحة المواد التي یتم تدریسھا أثناء الدروس عبر اإلنترنت؟
ھل تقوم أنت أو أي فرد من أفراد أسرتك بمساعدة طفلك في عملھ المدرسي؟

ھل تشعر أنك تستطیع مساعدة طفلك؟
ھل تشعر أن انتباھك مقسم بالتساوي بین جمیع أطفالك؟

ھل تشعر أن طفلك یكافح أكثر من إخوتھ؟
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الرفاه:

كیف تصف بشكل عام شعور طفلك بالرفاه؟
ھل تغیر ذلك خالل COVID-19؟

ھل تعتقد أن طفلك سیتمكن من مواصلة التعلیم عن بعد في المستقبل؟ إذا لم یكن كذلك، لماذا؟
ھل كان طفلك سعیداً في المدرسة؟ أكادیمیاً واجتماعیاً؟

ھل تم قبول طفلك في المدرسة؟
ھل تعرض طفلك للتنمر بسبب إعاقتھ؟

ھل تعتقد أنھم أكثر سعادة اآلن بالدراسة في المنزل؟
ھل تستطیع الوصول إلى مركز متخصص لتقدیم الخدمات لطفلك؟ ھل تغیر ذلك خالل COVID-19؟

ھل یغیب طفلك عن المدرسة؟ أو تفضل التعلم في المنزل؟
عندما تفتح المدارس - ما ھي المھارات/ المواد األساسیة التي سیحتاج طفلك الیھا لمواكبة ما فاتھ؟

ھل زودت المدرسة طفلك بمواد التعلم الجسدي في المنزل؟
ھل تعتقد أن طفلك مستعد لالنتقال إلى الصف التالي؟

ھل تشعر أن الطالب یتسربون من المدرسة نتیجة الجائحة ؟
ھل یمكن لطفلك الوصول إلى المراكز التي تقدم الدعم للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة؟
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