
مدى رضى المعلمین عن أداء الطالب خالل فترة كورونا

الباحثة

رانیا العدوان
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الملخص:

فيكورونافترةخاللالطالبأداءعنالمعلمینرضىمستوىعنالكشفإلىالدراسةھدفت

األردنیةالمملكةفيالقویسمةللواءالتابعةالحكومیةالمدارسفياإلعدادیةالمرحلةتدریس

تطبیقخاللمنالتحلیليالوصفيالمنھجالباحثاستخدمالدراسة،أھدافولتحقیقالھاشمیة.

فياإلعدادیةالمرحلةومعلمةمعلماً)130(منمكونةعشوائیةعینةعلىاإللكترونیةاالستبانة

لواقعالدراسةعینةتقییمانالدراسةنتائجكشفتالقویسمة.للواءالتابعةالحكومیةالمدارس

فيللطالب)الوجدانياألداءللطالب،المعرفياألداءللطالب،المھاري(األداءبأبعادهالتعلیم

المعلمیننظروجھةمنالھاشمیةاألردنیةالمملكةفيالقویسمةللواءالتابعةالحكومیةالمدارس

المملكةفيالقویسمةللواءالتابعةالحكومیةالمدارسفيالتعلیممعوقاتومحورمرتفعاً،كان

كشفتكمامتوسطاً،كانالمعلمیننظروجھةمنكوروناجائحةخاللالھاشمیةاألردنیة

أفرادتقدیراتمتوسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمعلىالنھایةفيالدراسة

الجنسللمتغیراتوفقاًكوروناجائحةخاللالطالبأداءعنالرضالمستوىالدراسةعینة

جنسھمباختالفالمعلمینفجمیعوالخبرة،العلميوالمؤھلالتدریبیةالدوراتوعددوالعمر

خاللالطالبأداءعنالرضامستوىعلىمتفقونوخبراتھمالعلمیةومؤھالتھموأعمارھم

جائحة كورونا.
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لمقدمة

سمةباتتحتىواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیامجالفيمتسارعاتغیراالیومالعالمیشھد

ھذاأدىحیثالتعلیمي،المجالفیھابماالمجاالتمختلفعلىذلكانعكسوقدالعصر،ھذا

وقدوالمكانیة.الزمانیةالحدودتقلیصعلىعملتكبیرةمعرفیةثورةإحداثإلىالتقنيالتغیر

والثورةالمعرفیة،والثورةالمعرفة،كمجتمعالجدیدةالمفاھیممنالعدیدظھورفيذلكساھم

عنتعبرالتيالمفاھیممنالعدیدوغیرھاالرقمي،التحولوكذلكالرقمي،والتعلیمالتكنولوجیة،

).2018(أمین،والتقنيالعلميالتقدم

السنواتمدارعلىالتقنیةالحلولاستخدمتقدالتعلیمیةالمؤسساتبعضأنمنالرغموعلى

المدارسمعظمفياآلنتحققتقدالتعلیمبیئةفيالرقميالتحولأھمیةأنإالالماضیة،

إلىالبلدانمختلففيالحكوماتسعتحیث.19-كوفیدمرضتفشيأثناءوالجامعات

المملكةوتعتبرللجمیع.التعلیماستمراریةوتعزیزاإلغالقلعملیاتالمباشرةاآلثارمنالتخفیف

ویساھمومبتكرجدیدھوماكلمواكبةإلىدائماتسعىالتيالدولأبرزمنالھاشمیةاألردنیة

صحيتدھورمنالحاليالوقتفيالعالمشھدهماظلوفيواألعمال،المجتمعتنمیةفي

والعالمیةاألردنیةالتعلیمیةالمؤسساتعلىلزاماكانكورونافایروسجائحةبسببواقتصادي

ممارسةمنتتمكنحتىوذلكورقمیة،إلكترونیةأنماطإلىالتقلیدیةاألنماطمنأعمالھاتحویل

بفیروساإلصابةلخطروالطالبالتعلیمیةالھیئةأعضاءتعریضدونالتعلیمیةالعملیة

كورونا.

ھذا،یومناحتىالعالمشھدھاالتياألزماتأخطرمنكورونافیروسیعتبرالحالي،الوقتففي

لقدالیومیة.الحیاةجوانبجمیعفيبإحكامالبابإغالقعلىالمستجدكورونافیروسعملفقد
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غضونفيالعالم.مستوىعلىالتعلیموعطلاالقتصادي،النموودمرالدول،السفرأوقف

ذاتھالتعلیمنسیجوھزإنكارھایمكنالفوضىكورونافیروسخلقفقط،قلیلةأشھر

)Hargreaves and Fullan, قائمبُعدعننشاطًاباعتبارهالتعلمتعریفأعادلقد).2020

على الشاشة یقصر معظم المتعلمین على دعم المعلمین عبر اإلنترنت.

ملحوظبشكلذلكانعكسوقدالبشریة،علىتھدیداالمستجدكورونافیروسجائحةشكلتوقد

وأسالیبھانظمھاتغییرنحوالتوجھمنالعالمدولمختلفبدأتوقدالتعلیمي،القطاععلى

إطارظلفيالتعلیماستمراریةولتحقیقالجائحة،منالتعلیمةالعملیةحمایةسبیلفيالتعلیمیة

(سلیمان،األزماتمعالتعاملعلىوقادرةمؤھلةقیادیةكوادریتطلبوھذااستراتیجي،

تأثیراالعصورمرعلىحدثتالتياألزماتأكثرمنتعتبركورونافیروسفجائحة).2021

على القطاع التعلیمي، وذلك بسبب سرعة انتشارھا وانتقالھا بین دول العالم.

المشكلة

1.6نحومنھتضررماوھوالتاریخ،فيالتعلیمنظامفيانقطاعأكبركوروناجائحةأحدثت

التحدیاتمنالعدیدالمستجدكورونافیروسأزمةولدتوقدالعالم.دولكافةالطالبمنبلیون

أشھربضعةقبلحدوثھاتوقعیتملمالعامةالحیاةعلىقیوداًففرضتالتعلیمیة،المؤسساتأمام

التعلیماستمراریةبكیفیةیتعلقفیماالمدرسیةالقیادةتواجھھالتيالتحدیاتوازدادتفقط،

توجدفلمشاقاً،أمراًاألزمةھذهظلفياالستمراریةكانتوقدالجائحة،خاللمراحلھبمختلف

مسبقاًمحددواضحةمساراتوالللقیادة،دقیقةعملخطةتوجدالوغالباًسھلة،حلول

كورونابفیروسالمتأثرةالعناصرأبرزمنللطالباألكادیمياألداءویعتبر).2021(سلیمان،

قیاسفإنوبالتالي،للتعلیم،الرقميالتحولنحواألولىمحاولتھمیواجھونالطالبأنحیث
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عنالمعلمینرضىمستوىوقیاسللتعلیمالرقميالتحولخالللھماألكادیمياألداءمستوى

فيعلیھاالتركیزیجبالتيالضروریاتمنیعتبرللتعلیمالرقميالتحولخاللطالبھمأداء

,Hashemi(العلمیةوالدراساتاألبحاث القصورأوجھمعالجةلمحاولةوذلك)،2021

الحاليالبحثإجراءالباحثةقررتذلكضوءفيالحدیثة.الرقمیةالتعلیمأسالیبفيالكامنة

الحكومیةالمدارسفيكورونافترةخاللالطالبأداءعنالمعلمینرضىمدىفيللتحقیق

التابعة للواء القویسمة في المملكة األردنیة الھاشمیة.

األسئلة

ویمكن بلورة مشكلة الدراسة في السؤال الرئیسي االتي:

الحكومیةالمدارسفيكورونافترةخاللالطالبأداءعنالمعلمینرضىمدىھوما❖

التابعة للواء القویسمة في المملكة األردنیة الھاشمیة؟

ومن السؤال الرئیسي السابق ینبثق عدد من التساؤالت الفرعیة، أھمھا ما یلي:

األردنیةالمملكةفيالقویسمةللواءالتابعةالحكومیةالمدارسفيالتعلیمواقعھوما●

الھاشمیة خالل جائحة كورونا؟

األردنیةالمملكةفيالقویسمةللواءالتابعةالحكومیةالمدارسفيالتعلیممعوقاتھيما●

الھاشمیة خالل جائحة كورونا؟

لمستوىالمعلمینتقدیراتبینالداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقیوجدھل●

الرضا عن أداء الطالب خالل جائحة كورونا تعزى للمتغیرات الدیموغرافیة؟
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األھداف

فترةخاللالطالبأداءعنالمعلمینرضىمدىفيالتحقیقإلىالحالیةالدراسةتسعى

جانبوإلىالھاشمیة،األردنیةالمملكةفيالقویسمةللواءالتابعةالحكومیةالمدارسفيكورونا

ذلك سیتم تحقیق األھداف التالیة:

األردنیةالمملكةفيالقویسمةللواءالتابعةالحكومیةالمدارسفيالتعلیمواقعفيالتحقیق●

الھاشمیة خالل جائحة كورونا.

فيالقویسمةللواءالتابعةالحكومیةالمدارسفيالتعلیممعوقاتعلىالضوءتسلیط●

المملكة األردنیة الھاشمیة خالل جائحة كورونا.

تقدیراتبینالداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودمدىعلىالتعرف●

للمتغیراتتعزىكوروناجائحةخاللالطالبأداءعنالرضالمستوىالمعلمین

الدیموغرافیة.

األھمیة

البحثتتناولالتيالعلمــــیةالمحـــاوالتمنلكونھاأھمیتھاالحــــالیةالدراسةتكتسب

في:

أثناءالتعلیمممارسةخاللالمعلمینتواجھالتيالمعیقاتبعضمعالجةعلىالعمل-1

األزمات.

األردنیةالمدارسفياألزماتخاللالتعلیمیةواألسالیبالممارساتتحسینمحاولة-2

والعربیة بمختلف مراحلھا.
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خاللالتعلیموأسالیباستراتیجیاتتطویرضرورةحولالمسؤولةالجھاتأنظارلفت-3

معالتعاملعلىالقدرةجانبإلىوالتطوراتالمستجداتكافةلمواكبةصالحةلتكون

األزمات.

منھااالستفادةیمكناألزماتخاللوتطورهالطالبأداءمجالفيعلمیةإضافةتوفیر-4

من قبل الباحثین والدارسین في المستقبل.

الموثقةوالمعلوماتبالمصادرغنيبمرجعخاصبشكلواألردنیةالعربیةالمكتبةرفد-5

والمرتبة في مجال التربویة والتعلیم خالل األزمات.

الجانب النظري

األعراضوتشملوخامة،أكثروأمراضالزكامبینتتنوعباعتالالتكورونافیروسیسبب

والتيالتنفس،فيوصعوباتالنفسوضیقوالسعالوالحمىتنفسیةأعراضللعدوىالشائعة

العالمدولكافةفيوالصحیةواالجتماعیةواالقتصادیةالتعلیمیةالقطاعاتجمیعفيأثرت

ألنشطتھاالرقميالتحولعلىالتعلیمیةالمؤسساتأجبرمما).2020العالمیة،الصحة(منظمة

الرقميالتحولماھیةعلىالضوءتسلیطعلینایجبوبالتاليالتعلیم،الستمراریةومھامھا

وأھدافھ في المجال التربوي والتعلیمي.

التحول الرقمي للتعلیم خالل أزمة كورونا●

منمجموعةعنناجمةظاھرةبأنھیعرفحیثالرقمي،التحوللمفھومتعریفاتتتعدد

والذكاءاإلنترنت،وشبكاتالحاسوبیة،كاألجھزةالمتزامنةالحدیثةالرقمیةالتقنیات

وحدثةكبیرةكمیاتالظاھرةھذهعنوینتجذلك،إلىوماالسحابیة،والحوسبةاالصطناعي،

القراروصنعاالستراتیجيالتخطیطفيتساھمأنیمكنالتيوالمعارفالمعلوماتمن
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)lanzolla et al., بمختلفالتعلیمیةالمؤسساتداخلالتكنلوجیااستخدامفھو).2020

األزمات،خاللالتعلیمیةالعملیةممارسةسبلوتحسینالتعلیماستمراریةلتسھیلمراحلھا،

وتوفیر الوقت والجھد.

Mazzoneأما نموذجأولشركةوالمستمرالمتعمدالرقميالتطوربأنھعرفھفقد)2014)

عمل أو عملیة فكرة أو منھجیة، سواء من الناحیة االستراتیجیة أو التكتیكیة.

,Schallmoعرفھابینما Williams, & Boardman لجمیعمتسقةشبكاتبأنھا)2020)

فيالقراراتتشملالرقمي.لالقتصادالجدیدةالحقائقمعالالعبینوتكیفاالقتصادقطاعات

اإلجراءاتبدءعنفضالًالخیارات،وتقییموحسابوتحلیلھا،البیاناتتبادلالشبكیةاألنظمة

وإدخال النتائج.

دورهجانبإلىالمتطورة،األعمالالجدیدة،الخبراتبناءفيتساعدوسیلةالرقميفالتحول

والمؤسساتاألفرادوبینأنفسھم،األفرادبینواالتصالالتواصلأسالیبعلىالتأثیرفيالمھم

باستخدامالتعلیموأسالیبممارساتھیكلةإعادةعملیةبأنھإجرائیاتعریفةویمكنباختالفھا.

والتنقلالتحلیالتمثلالرقمیةالتطوراتكافةاستغاللجانبإلىالمعلوماتتكنولوجیا

خاللالتعلیماستمراریةتحقیقسبیلفيالمدمجةالذكیةواألجھزةاالجتماعیةوالوسائط

األزمات.

أھمیة التحول الرقمي للتعلیم●

وخاصةالمجاالتمنالعدیدفيالرقميالتحولأھمیةبرزتوالتحولالرقمیةالثورةضوءفي

بشكلأعمالھانماذجلتغییرفرصةاآلنالتعلیمیةالمؤسساتتُمنحوالتربوي.التعلیميالمجال
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المحمول،والھاتفاالجتماعیة،الشبكاتمثلالجدیدةالرقمیةالتقنیاتخاللمنجذري

بمااالصطناعي،الذكاءمثلاألخرىواالبتكاراتاألشیاء،وإنترنتالضخمة،والبیانات

,Matt(والتربیةالتعلیموأسالیباإلداریةالعملیاتفيتغییراتیتضمن Hess, & Benlian,

):2018(أمین،یليبماوالتعلیميالتربويالمجالفيالرقميالتحولأھمیةوتتمثل.)2015

سجلفيالمعلوماتتسجیلفعندالطالب،نجاحلرصدواقعیةأكثرطریقةیوفر▪

تتبعاألموروأولیاءللمعلمینیتیحمھًمادوًراالتكنولوجیاتلعبأنیمكنالطالب،

فتراتعلىاإلبداعیةاألعمالأوالكتیباتمقارنةیمكنالمثال،سبیلعلىتطورھم.

یحتاجومناألفضلھولمنأوضحفھمإلىیؤديممارقمیًا،المسجلةالموادمعزمنیة

إلى االھتمام من الطالب.

فيتساعدوبالتاليوتحسینھا.التعلیمیةالنتائجمراقبةیمكنالرقمیةالتحلیالتخاللمن▪

مراجعةخاللمنأفضلبشكلككلوالمدرسةوالمعلمینالطالباحتیاجاتفھم

المعلومات المكتسبة باستخدام التكنولوجیا في التعلیم.

مماأكبروموثوقیةبسھولةالتعلیمیةبالعملیةالكامنةالقصورأوجھتشخیصفيیساھم▪

قد یفعلھ المعلمون في فصل دراسي.

بناءمنالمعلمینتمكینسھولةخاللمنالتعلیمیة،العملیةفيالتعاونیفرض▪

المجموعات والتعامل معھا من خالل منصات التعلم.

المناسبالمحتوىإلىالوصولسھلةإلىباإلضافةالمستقبل،علىتركزمناھجتوفیر▪

والذي یتم تحدیثھ بشكل متكرر للطالب.

فياألمورأولیاءإشراكوبالتاليواإلدارة،والمعلمیناألمورأولیاءبینالتآزرتعزیز▪

النجاح األكادیمي ألطفالھم.
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أھداف التحول الرقمي في التعلیم●

بماتمثیلھایمكنالتيالتعلیميالمجالفياألھدافمنالعدیدتحقیقإلىالرقميالتحولویسعى

):89-2021:82والعتوم،(شحادةیلي

oالتكالیف،وتوفیرالعملیات،وتعزیزاألتمتة،تتضمنالتيالتعلیمیة،الكفاءةورفعتحقیق

تحسین دقة البیانات وتحلیلھا، والسرعة في االستجابة واتخاذ القرارات وغیرھا.

oالمؤسسي،والنموواإلنتاجیة،االبتكار،ذلكفيبماوالطالب،المعلمیناألداءتحسین

النموتحفیزفيیساھمالرقميالتحولفإنوبالتاليالتنافسیة،المیزةجانبإلىوالسمعة،

في كافة القطاعات.

oاألفراداحتیاجاتتلبیةفيالمؤسساتمساعدةخاللمنواإلبداع،اإلنتاجیةتعزیز

بسرعة كبیرة في أي زمان ومكان؛ من خالل تقدیم الخدمات والمنتجات المبتكرة.

oالعملمنبدالاآلليالتشغیلأنظمةاستغاللخاللمنالكبیر،والجھدالتكالیفتقلیل

).2016:44(المرزوقي،التقلیديالیدوي

oاالمتثالمتطلباتتلبیةفرصةتعزیزوبالتاليوالرصد،االمتثالوتحسینالمخاطرإدارة

مباشرمساھمیعتبرالرقميفالتحولالمشبوھة،واألحداثاألعمالواكتشافوالمراقبة

في تحسین إدارة المخاطر التي تھدد االستقرار المالي والوظیفي.

oالتنافسیةالمیزةالكتسابالمؤسساتلدىكبیرحافزیخلقفھوالتنافسیة،المیزةتحقیق

(العامري،الجدیدةالتطوراتتوفرھاالتيوالمنتجاتالخدماتخاللمنعلیھاوالحفاظ

2018:1.(
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oالسلعوتقدیمإلنتاججدیدةأسالیبابتكارخاللمنوإبداعیة،مبتكرةخدماتتقدیم

والخدمات وتطویر األعمال الجدیدة.

oالتركیزتعزیزوبالتاليمختلفة،بمستویاتالطالباحتیاجاتلفھمجدیدةإمكانیةتوفیر

على الطالب من خالل جمع وتحلیل البیانات المرتبطة بھم.

o.الكشف عن مسارات تكنولوجیة جدیدة لخلق القیمة التعلیمیة

oالتمییز،أوبالخطأالوقوعوتفاديالتعلیمیة،األسالیبوتبسیطالتعلیمجودةتحسین

).2020(قندور،الطالببینوالمساواةالشفافیةوتحقیق

الدراسات السابقة

قبلمنكبیراھتمامشھدأنھإالالحالیة،الدراسةومشكلةموضوعحداثةمنالرغموعلى

أبرزعلىالضوءتسلیطالباحثیحاولیليوفیماالمجال،ھذافيوالدارسینالباحثین

الحالیة،الدراسةمتغیراتمنأكثرأوواحدمتغیرتناولتالتيواألجنبیةالعربیةالدراسات

والتي یمكن االستفادة منھا في تطویر البحث الحالي:

فيبعدعنالتعلیمفاعلیةمستوىفيالتحقیقإلى)2021(وآخرونشخیدمأبودراسةھدفت

تمذلكولتحقیقخضوري،جامعةفيالمدرسیننظروجھةمن19كوفیدانتشارضوء

فيتدریسھیئةعضو)50(منالدراسةعینةوتكونتالتحلیلي،الوصفيالمنھجاستخدام

التعلیمنظامخاللمنكورونافایروسانتشارفترةخاللبالتدریسقامواممنخضوريجامعة

وتم)0.804(ثباتھمعاملبلغاستبیانباستخدامالالزمةالبیاناتجمعوجرىاإللكتروني،

فياإللكترونيالتعلیملفاعلیةالدراسةعینةتقییمأنالنتائجبینتوقدالدراسة.عینةعلىتطبیقھ

استمراریةلمجالتقییمھموجاءمتوسطاً،كاننظرھموجھةمنكورونافیروسانتشارظل
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ھیئةأعضاءتفاعلومجالاإللكترونيالتعلیماستخداممعیقاتومجالاإللكترونيالتعلیم

متوسطاً،اإللكترونيالتعلیماستخدامفيالطلبةتفاعلومجالاإللكتروني،التعلیممعالتدریس

والطلبةالمدرسینمنلكلاإللكترونيالتعلیممجالفيتدریبیةدوراتبعقدالباحثونوأوصى

اإللكترونيالتعلیمنظاممناالستفادةدونتحولالتيالمعیقاتكافةمنالتخلصفيوالمساعدة

العاليالتعلیممؤسساتفياإللكترونيوالتعلیمالوجاھيالتعلیمبینالمزاوجةوضرورةالمتبع,

مستقبال.

لطلبةبعدعنالتعلیمواقععلىالضوءتسلیطإلى)2021(كاظمدراسةھدفتوكذلك

تمذلكولتحقیقوالمعلمین.الطالبنظروجھةمنكورونافایروسظلفيالعراقیةالجامعات

تماألولاستبیان.أداتيإعدادتمحیثالكمیة،البحثوأسالیبالتحلیليالوصفيالمنھجاستخدام

)321(منمكونةعینةعلىطبقوالثانيوطالبة،طالباً)380(قوامھاعینةعلىتطبیقھ

فيالتدریسھیئةوأعضاءالطالبتقدیردرجةأنالدراسةنتائجوأظھرتبالكلیة.عضوا

كما(متوسطة).بدرجةجاءتكوروناجائحةظلفيبعدعنالتعلیملواقعالعراقیةالجامعات

المتغیرینباختالفالتقویمدرجةفيإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمإلىالنتائجأشارت

ھیئةأعضاءتدریبأھمھا.توصیاتعدةإلىالدراسةتوصلتاألكادیمیة).والرتبة(التخصص

التدریس والطالب على كیفیة استخدام التعلیم عن بعد.

ظلفيبعدعنالتعلمتطبیقفي"الصعوباتاكتشافإلى)2021(الرقبدراسةھدفتبینما

غزة.فيیونسخانمدرسةفيوالمعلمینالمدیریننظروجھةمنكورونافیروسانتشار

منمعلًما165ومدیًرا50منالدراسةعینةوتألفتالوصفي،المنھجاستخدامتمذلكولتحقیق

عنالتعلمإلىلالنتقالاضطرواالذینالجائحةأثناءیونسخانمحافظةمدارسفيالعاملین
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استبیانإعدادتمكمابالمحافظة،التعلمعملیةاستمراریةعلىللحفاظواستثمارھاوتطبیقھبعد

نتائجوأظھرتالدراسة.عینةعلىاالستبانةتطبیقتمالدراسة.أھدافتحقیقإلىیھدف

نظروجھةمنكورونا،فیروسانتشارظلفيبعدعنالتعلمتطبیقفيالصعوباتأنالدراسة

تضمنتالتيالدراسةمحاورجمیعفيعالیةبدرجةجاءتیونسخانفيوالمعلمینالمدیرین

والمعلمینالمدراءنظروجھاتبینكبیًراتوافقًاالنتائجوأظھرتوالطالب،والمعلمینالمدراء

وبنیتھبعدعنالتعلمبیئةتحسینعلىالعملبضرورةالدراسةوأوصتالصعوبات.تقییمحول

علىقدراتھمتنميوالطالبللمعلمینعملیةدوراتعملخاللمنوالمعنویةالمادیةالتحتیة

شامل.تعلیميمحتوىتقدمتعلیمیةمنصاتإنشاءعلىوالعملبعدعنالتعلمأدواتاستخدام

النفسيالدعموتوفرالطالب،دافعیةمنتزیدالتيوالبرامجبالمالحظاتالمدعومةاألسالیب

للطالب والمعلمین وأولیاء األمور.

,Gopalدراسةھدفتحینفي Singh, & Aggarwal التيالعواملتحدیدإلى)2021)

جائحةفترةخاللاإلنترنتعبرالدراسیةبالفصولیتعلقفیماوأدائھمالطالبرضاعلىتؤثر

منالبیاناتجمعوتم(االستبیانات)،الكمیةالبحثأسالیباستخدامتمذلكولتحقیقكورونا،

أو(بكالوریوساألعمالإدارةیدرسونكانوااإلنترنتعبراستبیانخاللمنمشارًكا544

نتائجأظھرتوقدالھندیة.الجامعاتفيالفنادقإدارةدوراتأواألعمال)إدارةفيماجستیر

الفعلوردودالدورةوتصمیمالمعلمجودةعلىتؤثرالتيالعواملمنالعدیدھنالكأنالدراسة

بینتكماالطالب.أداءعلىإیجابيبشكلالعواملتلكتؤثركماالطالب،وتوقعالسریعة

منعاٍلمستوىعلىللحصولضروریةالعواملتلكتعدالتعلیمیة،لإلدارةبالنسبةأنھالنتائج

الرضا واألداء للدورات التعلیمیة عبر اإلنترنت.
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Hashemiدراسةأما األداءعلىكوروناجائحةآثارفيالتحقیقإلىھدفتفقد)2021)

تمذلكولتحقیقاإلنترنت.عبرالتدریسعنرضاھمومستوىاألفغانللطالباألكادیمي

عددھابلغعینةعلىالدراسةطبقتوقدواالستنتاجیة،الوصفیةاإلحصائیةالتحلیالتاستخدام

فيوالخاصةالحكومیةالجامعاتمنإناثًا،364وذكوًرا867بینھممنمشارك،1231

األكادیمياألداءعلىسلبًاأثرقدكورونافیروسأنالدراسةنتائجكشفتوقدأفغانستان.

ھذهخاللاإلنترنتعبرالتدریسعنللغایةراضینغیركانواالطالبوأناألفغانللطالب

األداءفيإحصائیةداللةذاتفروقوجودعنالنتائجكشفتذلك،جانبإلىالحرجة.الجائحة

العثورتمكماالجنسین.بیناإلنترنتعبرالتدریسعنرضاھمومستوىللطالباألكادیمي

التدریسعنرضاھمومستوىاألفغانللطالباألكادیمياألداءبینقویةإیجابیةعالقةعلى

عبر اإلنترنت أثناء تفشي فیروس كورونا.

أوجھ االستفادة من الدراسات السابقة

تطویرمنتمكنومراجعتھاعلیھاباالطالعالباحثقامالتيالسابقةالدراساتخاللومن

الدراسة الحالیة، وذلك من خالل ما یلي:

تحدید مشكلة الدراسة الحالیة وتساؤالتھا..1

تحدید المنھج المالئم لطبیعة الدراسة ومتغیراتھا..2

اختیار األسالیب المنھجیة األنسب وتصمیم أدوات الدراسة..3

مقارنة نتائج الدراسة الحالیة بما توصلت إلیھ الدراسات السابقة..4
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المنھج

البحثجودةعلىتؤثرالتيالعلميالبحثفياألساسیةاألجزاءمنالدراسةمنھجیعتبر

معینةقضیةأومشكلةدراسةفيالباحثیتبعھاالتيواألسالیبالطریقةھوفالمنھجوأھمیتھ،

بجودةالحالیةالدراسةأھدافولتحقیقالتساؤالت،بعضعنواإلجابةالحقائقالستكشاف

حیثومتغیراتھا،الدراسةطبیعةمعیتالءمالذيالتحلیليالوصفيالمنھجاستخدامسیتمعالیة

البحثمجالفياستخداماوأكثرھاالعلمیةالمناھجأشھرمنالتحلیليالوصفيالمنھجیعد

موقفأوبظاھرةالمرتبطةالحقائقفيللتحقیقمنظمأسلوببأنھالباحثونعرفھوقدالعلمي،

السابقةالحقائقصحةتأكیدأوجدیدةحقیقةاستكشافسبیلفيمعینةأوضاعأوأحداثأو

:1999وعریفج،(مصلحعنھاالمنبثقةالعالقاتإلىباإلضافةمعینمتغیرعلىوتأثیرھا

بمدىتتعلقالتيوالحقائقالبیاناتلجمعالتحلیليالوصفيالمنھجاستخدامسیتملذلك).107

ذلكجانبإلىالمعلمین،نظروجھةمنكوروناأزمةظلفيالطالبأداءعنالمعلمینرضى

علىوتوزیعھااالستبیانأداةبإعدادالباحثةستقومحیثالكمیة،البحثأسالیباستخدامسیتم

األردنیةالمملكةفيالقویسمةللواءالتابعةالحكومیةمدارسفيومعلماتمعلميمنعینة

الھاشمیة.

المجتمع والعینة

عینةاختیارویتممعینمجتمععلىتطبیقھایتمماعادتاوھادفةمتكاملةالدراساتتكونحتى

بمشكلةیرتبطونالذیناألشیاءأواألفرادكافةالدراسةمجتمعیمثلحیثمنھ،صغیره

فرضیاتتعمیمعلىالعملالباحثیحاولالتيالعناصركافةبأنھاتعریفھایمكنحیثالدراسة،

فیھاتتوافرالدراسة،مجتمعمنجزئیةمجموعةبأنھاالدراسةعینةتعرفبینماعلیھا.الدراسة
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الدراسةطبیعةمعتتالءممعینةبطریقةاختیارھاویتماألصلي،المجتمعخصائصكافة

ككلالدراسةمجتمععلىالنتائجتعمیمثمومنعلیھا،الدراسةلتطبیقعشوائیة)أو(قصدیة

).2011(سمیر،

الحكومیةالمدارسفياإلعدادیةالمرحلةمعلماتكافةمنالحالیةالدراسةمجتمعویتكون

علىوللعملالدراسة،طبیعةعلىوبناًءالھاشمیة،األردنیةالمملكةفيالقویسمةللواءالتابعة

خاللالطالبأداءعنالمعلمینرضىمدىحولیتمحورالذيللدراسةالرئیسيالھدفتحقیق

منعشوائيبشكلاختیارھمتم)120(عددھابلغعینةعلىالبحثتطبیقسیتمكورونافترة

بتوزیعوقامالقویسمة،للواءالتابعةالحكومیةالمدارسفياإلعدادیةالمرحلةمعلمي

فيورقیاًاالستبیاناتتوزیعالستحالةنظراgoogleًنماذجعبرإلكترونیاعلیھماالستبیانات

)1(والجدولالتحلیل،لعملیةوخضعتاالستبیاناتجمیعاستعادةتمالحالیة.كوروناأزمةظل

یوضح وصف وتقسیم عینة الدراسة من حیث المتغیرات الدیمغرافیة:

الدراسةعینةخصائصوصف:1جدول

النسبة المئویةالتكرارالفئةالمتغیر
%7663.3ذكرالجنس

%4436.7انثى
%120100المجموع

40%48سنة30منأقلالفئة العمریة
42.5%51سنة50-30من
15%18سنة60-50من

2.5%3سنة60منأكبر
100%120المجموع

14.2%17دورتین فاقلالدورات التدریبیة
55.8%67دورات5-3من

30.0%36ست دورات فأكثر
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100%120المجموع
88.3%106بكالوریوسالمستوى التعلیمي

9.2%11ماجستیر
2.5%3دكتوراه
100%120مجموع

24.2%29سنوات5مناقلسنوات الخبرة
33.3%40سنوات10-5من
42.5%51سنوات10منأكثر

100%120المجموع
متقارب،بشكلالجنسلمتغیرطبقاًتوزعتالدراسةعینةأنالسابق)1(الجدولمنیتضح

المعلماتمثلتحینفيالكلیة،العینةمن%)63.3(نسبتھماالذكورالمعلمونشكلبحیث

علىحرصقدالباحثأنعلىیدللماوھواإلجمالیة،العینةمن%)36.7(نسبتھمااإلناث

فترةخاللالطالبأداءعنالمعلمینرضىمدىعلىالتعرففيالجنسیننظربوجھةاألخذ

التدریسیة.الھیئةأعضاءمنالدراسةلمجتمعممثلةالعینةتكونأنعلىوحرصكورونا،

سنة"30من"أقلالعمریةالفئةمنالمعلمیننسبةبلغتفقدالعمریة،الفئةبمتغیریتعلقوفیما

حینفي%)،42.5(سنة"50-30من"العمریةالفئةمنالمعلمیننسبةبلغتو%)،40.0(

منالمعلمیننسبةبلغتبینما%)،15(سنة"60-50"منالعمریةالفئةمنالمعلمینبلغت

شاملةالبحثیةالعینةأنعلىیدللماوھو%)،2.5((سنة"60من"اكبرالعمریةالفئة

وراعت تنوع الفئات العمریة المختلفة للمعلمین.

الخاضعینالمعلمینمناألعلىالنسبةشكلتفقدالتدریبیةالدوراتعددبمتغیریتعلقفیماأما

تدریبیةدوراتلستةخضعتالتيالمعلمینفئةتالھاحینفي%)،55.8(دورات"5-3"من

بنسبةفأقللدورتینالخاضعینالمعلمینمناألقلالفئةإلىووصوال%)،30(فأكثر

أعالهالجدولمنفیتبینالعلمیة)؛(الدرجةالتعلیميالمستوىبمتغیریتعلقوفیما%)،14.2(
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بنسبةبكالوریوسدرجةأدنىبحدیمتلكونممنالمتعلمة،الفئةمنالدراسةعینةأفرادجمیعأن

ومن%)،9.2(بنسبةالماجستیردرجةیمتلكونمنتالھا%)،88.3(إلىوضلتكبیرة

شكلفقدالخبرة،بمتغیریتعلقوفیما%).2.5(وھيأقلبنسبةالدكتوراةدرجةیمتلكون

سنوات)5(منأقلخبرتھمسنواتتراوحتممنالدراسةفيالمشاركینوالمعلماتالمعلمین

%)،33.3(بنسبةسنوات)10(إلى)5(بینخبرةتمتلكالتيالفئةحینفي%)24.2(بنسبة

سنوات)10(منأكثرخبرةیمتلكونممنوالمعلماتالمعلمینمناألعلىالنسبةإلىوصوالً

الكفاءاتأصحابمنجمیعھمالدراسةعینةأنعنانطباعاًیعطيماوھو%)،42.5(بنسبة

علىوالقادرونالتعلیميالقطاعفيوالخبرةالمعرفةیمتلكونوممنالمتقدم،والتعلیمالعالیة

البحثتساؤالتعنواإلجابةكورونافترةخاللالطالبأداءعنالمعلمینرضىمدىتقییم

بمصداقیة وكفاءة عالیة.

أدوات البحث

رضىمدىعنللكشفاالستبیانأداةتصمیمتمتساؤالتھعنولإلجابةالبحثأھدافلتحقیق

وذلكالقویسمة،لواءفيالمعلمیننظروجھةمنكورونافترةخاللالطالبأداءعنالمعلمین

تكونتولقدالبحث،بموضوعالمرتبطةالسابقةوالدراساتاألدبیاتإلىالرجوعخاللمن

االستبانة في صورتھا النھائیة من ثال أقسام ھم:

الفئة(الجنس،الدراسةعینةألفرادالدیمغرافیةالمعلوماتعلىاشتملاألول:القسم−

العمریة، الدورات التدریبیة، المستوى التعلیمي، سنوات الخبرة).

وجھةمنكوروناجائحةخاللالطالبأداءتقییسفقرة)27(علىاشتملالثاني:القسم−

نظر المعلمین، واشتمل على ثالثة أبعاد، وھي:
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فقرة.)10(وتضمن:للطالبالمھارياألداءاألول:المحور-1

فقرة.)8(وتضمنللطالب:المعرفياألداءالثاني:المحور-2

فقرة.)9(وتضمن،للطالبالوجدانياألداءالثالث:المحور-3

كوروناجائحةخاللالتعلیمتطبیقمعوقاتتقییسفقرات)10(علىاشتملالثاني:القسم-
من وجھة نظر المعلمین.

صدق األداة وثباتھا

منمجموعةعلىاألولیةصورتھفيعرضھتمالظاھري،االستبیانمحتوىصدقمنللتأكد

عباراتحولمالحظاتھمإلبداءالتعلیمي،والقطاعالتربویةاإلدارةمجالفيالمتخصصین

االستبانة،لعباراتاللغویةالصیاغةصحةمدىحولآرائھمبإبداءقاموابحیثاالستبانة،

مالقیاسعبارةكلصالحیةمدىعنفضالالدراسة،لعینةاالستبانةمفرداتمالئمةومدى

بعضوأضافحذفحیثوتوجیھاتھم،المحكمینبآراءباألخذالباحثقاملقیاسھ،وضعت

صورتھافياألداةووِضَعتوتوجیھاتھم،لمالحظاتھموفقاُالتعدیالتبعضوأجرىالفقرات،

النھائیة وفقاً لتعدیالت المحكمین وآرائھم.

تنتميالذيوالمحوراالستبیانفقراتمنفقرةلكلبیرسونارتباطمعاملحسابتمأنھكما

منللتأكدوذلكلالستبیان،الكلیةبالدرجةمحوركلارتباطمعاملحسابتموكذلكإلیھ،

الطالبأداءاألداةمعالفقراتارتباطمعامالتتراوحتوقداالستبیان.لمحاورالبنائيالصدق

)،0.847-0.688(بینماالمحاورومع)0.834-0.647(بینماككلكوروناجائحةخالل

كوروناجائحةخاللالتعلیمتطبیقمعوقاتأداةمعالفقراتارتباطمعامالتتراوحتكما

االستبیان،معوالعباراتللمحاورقويارتباطمعاملوجودعلىیدلوھذا)0.604-0.767(
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α(الداللةمستوىعندودالةمقبولةارتباطمعامالتجمیعھاأنھاحیث = ألغراض)0.05

تطبیق الدراسة.

ككل،ولالستبانةاالستبانةأبعادمنبعدلكلالثباتحسابتمفقداالستبانةبثباتیتعلقفیماأما

Alpha(ألفاكرونباخثباتمعاملباستخداموذلك Cronbach(عینةعلىتجریبھابعد

اإلعدادیةالمرحلةمعلميمنومعلمةمعلما25منمكونةالبحث،عینةعنخارجةاستطالعیة

یبین)2(والجدولالدراسة،عینةخارجومنالقویسمة،للواءالتابعةالحكومیةالمدارسفي

معامالت ثبات ألفا ألبعاد االستبانة واالستبانة ككل.

ككلواالستبانةاالستبانةألبعادألفاكرونباخثباتمعامالت:2جدول

كرونباخ الفاعدد الفقراتالمحور

100.937األداء المھاري للطالب
80.921األداء المعرفي للطالب
90.918األداء الوجداني للطالب

270.970مقیاس (أداء الطالب خالل جائحة كورونا من وجھة نظر المعلمین) ككل
مقیاس (معوقات تطبیق التعلیم خالل جائحة كورونا من وجھة نظر

المعلمین) ككل
100.719

ومقبولة،مرتفعةالدراسةلمحاورألفاكرونباخمعامالتقیمأنالسابق)2(الجدولمنیظھر

المعرفياألداءالثاني:وللمحور،للطالبالمھارياألداءاألول:للمحور)0.937(فبلغت

بلغتكما)،0.918(بلغتللطالبالوجدانياألداءالثالث:وللمحور)،0.921(بلغتللطالب

ككلالمعلمین)نظروجھةمنكوروناجائحةخاللالطالب(أداءلمقیاسالفاكرونباخقیمة

منكوروناجائحةخاللالتعلیمتطبیق(معوقاتلمقیاسالفاكرونباخقیمةبلغتكما)،0.970(
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عنالعینةأفرادإلجاباتعالیاثباتاھناكأنعلىویدل)0.719(ككلالمعلمین)نظروجھة

بدرجـةاالستبیانمـعالتعامـلوامكانیـةاالستبیانلعباراتفھمھمالىیشرممااالستبانة،أسئلة

رضىمدىاستبانةتطبیقألغراضومقبولةمرتفھةدرجةھناكأنأيالثقـة،مـنعالیة

فيالقویسمةللواءالتابعةالحكومیةالمدارسفيكورونافترةخاللالطالبأداءعنالمعلمین

المملكة األردنیة الھاشمیة.

الوزن النسبي وتصحیح االستبانة

التيالتالیةللدرجاتوفقاًاالستبیانلتصحیحالخماسيالتدرجذولیكرتمقیاساستخدامتم

غیرعنتعبر)2(ودرجةبشدة،موافقغیرعنتعبر)1((درجةوھي:المستجیبینیختارھا

عنتعبر)5(ودرجةموافق،عنتعبر)4(ودرجةمحاید،عنتعبر)3(ودرجةموافق،

منفقرةكلعلىالدراسةعینةأفرادلتقدیراتالحسابیةالمتوسطاتولتفسیربشدة)،موافق

علىللحكم)3(جدولفيالتاليالتقسیمعلىاالعتمادتمككل،مجالھاوعلىاالستبانةفقرات

المتوسطات الحسابیة:

وتفسیرھاالحسابیةالمتوسطاتمقیاس:3جدول

مرتفعة جداًمرتفعةمتوسطةمنخفضةمنخفضة جداً

1-1.801.81-2.62.61-3.403.41-4.204.21-5

المعالجات اإلحصائیة

األساسیةالدراسةأسئلةعنلإلجابة)SPSS(االحصائيالتحلیلبرنامجباعتمادالباحثةقامت

االختباراتباستخداموذلكاألھداف،لتحقیقالدراسةأثناءجمعھاتمالتيالبیاناتوتحلیل

االحصائیة التالیة:
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Cronbach(ألفاكرونباخاختبار- Alpha:(اتساقمدىمنللتأكدتطبیقھتمبحیث

بشكلأوالختبارھاسعتالتيالمتغیراتمعالدراسةأداةفیھاطُبِّقتالتيالمحاور

مختصر للتأكد من ثبات اداة الدراسة.

لالستبیان.البنائيالصدقمنللتأكدوذلك،"Pearsonبیرسون"ارتباطمعاملحساب-

التكرارات والنسب المئویة لوصف خصائص عینة الدراسة الدیموغرافیة.-

فيتستخدموھيالدراسة:أداةلفقراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات-

اإلجاباتمتوسطعنالكشفأجلمنالدراسةمتغیراتحولالدراسةعینةآراءوصف

فيالواردةالعباراتمنعبارةكلوصففياستخدامھالىباإلضافةمتغیرلكل

االستبانة، ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة.

One(األحاديالتباینتحلیلاختبار- Way ANOVA(المستقلةللعیناتتواختبار

)Independent T-test(المعلمیننظروجھاتمتوسطاتبینالفروقلفحص

لمتغیرتبعاًكورونافترةخاللالطالبأداءعنالمعلمینرضىلمدىوتقدیراتھم

الجنس، الفئة العمریة، الدورات التدریبیة، والمستوى التعلیمي، وعدد سنوات الخبرة.

نتائج الدراسة ومناقشتھا

بأسئلةوربطھا(االستبیان)البحثأداةمنالمجمعةالبیاناتتحلیلمنالنتائجالباحثاستخرج

الطالبأداءعنالمعلمینرضىمدىعلىالتعرفإلىالدراسةھدفتحیثوأھدافھا.الدراسة

المملكةفيالقویسمةللواءالتابعةاإلعدادیةالمرحلةالحكومیةالمدارسفيكورونافترةخالل

وجھةمنكوروناجائحةخاللالتعلیمتطبیقمعوقاتعلىالضوءوتسلیطالھاشمیة،األردنیة

التعلیميوالمستوىللخبرةوفقاًالمعلمیناستجاباتفيواالختالفالشبھوأوجھالمعلمین،نظر
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منأسئلتھاعنواإلجابةالدراسةأھدافتحقیقوتمالتدریبیة،والدوراتالعمریةوالفئةوالجنس

خالل النتائج التالیة:

التابعةالحكومیةالمدارسفيالتعلیمواقعھومااالول:السؤالنتائجومناقشةعرض)1

للواء القویسمة في المملكة األردنیة الھاشمیة خالل جائحة كورونا؟

منلكلالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتاستخراجتمالسؤالھذاعنلإلجابة

الوجدانياألداءومحورللطالب،المعرفياألداءومحورللطالب،المھارياألداءمحور

األردنیةالمملكةفيالقویسمةللواءالتابعةاإلعدادیةالمرحلةالحكومیةالمدارسفيللطالب

ھذهلتفسیرالسابق)3(الجدولفيالواردالحسابیةالمتوسطاتمقیاسواستخدمالھاشمیة،

النتائج:ھذهتوضحالتالیة)7و()6(و)5و()4(والجداولودالالتھا،المتوسطات

لألداءالدراسةعینةأفرادلتقدیراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات:4جدول
المھاري للطالب

المتوسطالمحورالرقم
الحسابي

االنحراف
المعیاري

الدرجةالرتبة

مرتفع3.720.863األداء المھاري للطالب1
مرتفع3.760.861األداء المعرفي للطالب2
مرتفع3.740.822األداء الوجداني للطالب3

المقیاس (واقع التعلیم في المدارس الحكومیة التابعة للواء
مرتفع-3.740.80القویسمة) ككل

الحكومیةالمدارسفيالتعلیمواقعتقیسالتيالحسابیةالمتوسطاتأن)5(جدولمنیتضح

بینماتراوحتكوروناجائحةخاللالھاشمیةاألردنیةالمملكةفيالقویسمةللواءالتابعة

المرتبةفيللطالبالمعرفياألداءالمحورجاءبحیث(مرتفعة)،وبدرجة)3.72-3.76(

للطالبالوجدانياألداءالمحورجاءبینمامرتفعة،وبدرجة)3.74(حسابيبمتوسطاألولى
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األخیرةالمرتبةفيجاءبینمامرتفعة،وبدرجة)3.74(حسابيوبمتوسطالثانیةبالمرتبة

المتوسطبلغكمامرتفعة،وبدرجة)3.72(حسابيبمتوسطللطالبالمھارياألداءالمحور

الھاشمیةاألردنیةالمملكةفيالقویسمةللواءالتابعةالحكومیةالمدارسفيالتعلیملواقعالعام

الدراسةعینةأفرادجمیعأنیبینماوھومرتفعة،وبدرجة)3.74(كوروناجائحةخالل

األردنیةالمملكةفيالقویسمةللواءالتابعةالحكومیةالمدارسفيالتعلیمواقععلىمتفقون

الھاشمیة.

الدراسةعینةأفرادلتقدیراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةللمتوسطاتعرضایليوفیما
لفقرات كل بُعد على حدا:

- األداء المھاري للطالب

لألداءالدراسةعینةأفرادلتقدیراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات:5جدول
المھاري للطالب

المتوسطالفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف
المعیاري

الدرجةالرتبة

خاللاكتسبوھاالتيالعلمیةالحصیلةبتلخیصالطالبیقوم1
مرتفعة3.721.015عملیة التعلم.

فھمھامنللتحققتعلمھاتمالتياألمورالطالبیراجع2
مرتفعة3.931.001بشكل أفضل.

أفكارھمعنوالتعبیروالنقدالتحلیلأسلوبالطالبیستخدم3
مرتفعة3.521.1310وأراءھم بالحدیث.

المعلوماتلربطوالتأملالتفكیرإلىالطالبیلجئ4
مرتفعة3.901.003والمعارف وفرزھا وتصنیفھا وفھمھا بعمق.

مرتفعة3.711.186یمتلك الطالب القدرة على التعریف عن أنفسھم بثقة عالیة.5
مرتفعة3.541.029یمتلك الطالب القدرة على التعبیر عما یدور في عقولھم.6
مرتفعة3.731.114یستطیع الطالب حل المشكالت التعلیمیة التي تواجھھم.7
واإلصغاءالحدیثخاللتفكیربخطواتالطالبیلتزم8

مرتفعة3.681.127لبعضھم البعض وتنظیم أفكارھم الشفویة.

باختالفالتربویةالمفاھیمبعضاستیعابالطالبیستطیع9
مرتفعة3.601.118أشكالھا.
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التعلیمیةتمارینممارسةعلىالقدرةالطالبیمتلك10
مرتفعة3.921.002ومناقشتھا مع المعلم.

مرتفعة3.720.86المحور (األداء المھاري للطالب) ككل
تراوحتقدللطالبالمھارياألداءتقیسالتيالحسابیةالمتوسطاتأن)5(جدولمنیتضح

"یراجععلىنصتالتي)2(رقمالفقرةجاءتحیث(مرتفعة)،وبدرجة)3.93-3.52(بین

بمتوسطاألولىالمرتبةفيأفضل."بشكلفھمھامنللتحققتعلمھاتمالتياألمورالطالب

رقمالفقرةجاءتحینفي(مرتفعة)،وبدرجة)،1.00(معیاريوبانحراف)3.93(حسابي

معومناقشتھاالتعلیمیةتمارینممارسةعلىالقدرةالطالب"یمتلكعلىنصتالتي)10(

رقمالفقرةجاءتبینما(مرتفعة)،وبدرجة)3.92(حسابيبمتوسطالثانیةالمرتبةفيالمعلم."

وأراءھمأفكارھمعنوالتعبیروالنقدالتحلیلأسلوبالطالب"یستخدمعلىنصتالتي)3(

المتوسطبلغكما(مرتفعة).بدرجة)3.52(حسابيبمتوسطاألخیرةالمرتبةفيبالحدیث."

أفرادجمیعأنیبینماوھو)،0.86(معیاريوانحراف)3.72(للطالبالمھاريلألداءالعام

فياإلعدادیةالمرحلةلطالبالمھاريلألداءالمرتفعالمستوىعلىمتفقونالدراسةعینة

المدارس الحكومیة التابعة للواء القویسمة في المملكة األردنیة الھاشمیة.

التقلیدیةالطرقعنبالتخليأصبحكوروناأزمةظلفيالتعلیمبأنالنتائجھذهتفسیرویمكن

لتعلمالفعالةللمواكبةتدریسأسالیبتصمیمیتطلبأصبحالحدیثالتعلیموأنالتعلیم،في

المتطورة،األعمالالجدیدة،الخبراتبناءفيتساعدوسیلةبالتعلیمالرقميفالتحولالطالب،

لذلكوالمعلمین؛الطلبةبینواالتصالالتواصلأسالیبعلىالتأثیرفيالمھمدورهجانبإلى

لربطوالتأملالتفكیرإلىالطالبیلجئبحیثأفضلأصبحللطالبالمھارياألداءفأن

فيالتقلیدیةالطرقمنأفضلبشكلبعمقوفھمھاوتصنیفھاوفرزھاوالمعارفالمعلومات

كبیراًجھداًمنھوتتطلبللطالبحرجةمرحلةتمثلالتياإلعدادیةللمرحلةخاصةالتعلیم،
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والتعبیروالنقدالتحلیلأسلوبالطالبیستخدموبالتاليمستقبلھ،شخصیتھلبناءقاعدةلكونھا

أشكالھا،باختالفالتربویةالمفاھیمبعضاستیعابویستطیعبالحدیثوأراءھمأفكارھمعن

وبالتالي نستطیع القول بان درجة رضا المعلمین عن األداء المھاري للطالب جاءت مرتفعة.

- األداء المعرفي للطالب

لألداءالدراسةعینةأفرادلتقدیراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات:6جدول
المعرفي للطالب

المتوسطالفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف
المعیاري

الدرجةالرتبة

مرتفعة3.880.951یدرك الطالب أھمیة التعلیم عن بعد خالل جائحة كورونا.1
قدراتتحدیدفيكوروناجائحةخاللبعدعنالتعلیمساھم2

مرتفعة3.751.044الطالب واستعدادھم.

المعارفتنمیةعلىكوروناجائحةخاللالتعلیمساعد3
مرتفعة3.681.016للتعرف على خصائص الطالب النمائیة.

إمكانیاتھممعیتالءمبماالذاتیةاألنشطةالطالبیمارس4
مرتفعة3.831.163ومعارفھم السابقة.

قبلمنالمستحدثةالتربویةوالسیاساتباألنظمةالطالبیلم5
مرتفعة3.661.208وزارة التربیة والتعلیم خالل جائحة كورونا.

الحدیثةبعدعنالتعلیموسائلمستمربشكلالطالبیواكب6
مرتفعة3.681.157التي یتم استخدامھا خالل أزمة كورونا.

التعلیمفياالتصاللوسائلالكافیةالمعرفةالطالبتمتلك7
مرتفعة3.731.005عن بعد.

المھاراتالكتسابالمفتوحةاألسئلةأسلوبالطالبیستخدم8
مرتفعة3.861.062اللغویة.

مرتفعة-3.760.86المحور (األداء المعرفي للطالب) ككل
تراوحتقدللطالبالمعرفياألداءتقیسالتيالحسابیةالمتوسطاتأن)6(جدولمنیتضح

"یدركعلىنصتالتي)1(رقمالفقرةجاءتحیث(مرتفعة)،وبدرجة)3.88-3.66(بین

حسابيبمتوسطاألولىالمرتبةفيكورونا."جائحةخاللبعدعنالتعلیمأھمیةالطالب

26



التي)8(رقمالفقرةجاءتحینفي(مرتفعة)،وبدرجة)،0.95(معیاريوبانحراف)3.88(

المرتبةفياللغویة."المھاراتالكتسابالمفتوحةاألسئلةأسلوبالطالب"یستخدمعلىنصت

علىنصتالتي)5(رقمالفقرةجاءتبینما(مرتفعة)،وبدرجة)3.86(حسابيبمتوسطالثانیة

خاللوالتعلیمالتربیةوزارةقبلمنالمستحدثةالتربویةوالسیاساتباألنظمةالطالب"یلم

بلغكما(مرتفعة).بدرجة)3.66(حسابيبمتوسطاألخیرةالمرتبةفيكورونا."جائحة

أنیبینماوھو)،0.86(معیاريوانحراف)3.76(للطالبالمعرفيلألداءالعامالمتوسط

المرحلةلطالبالمعرفيلألداءالمرتقعالمستوىعلىمتفقونالدراسةعینةأفرادجمیع

اإلعدادیة في المدارس الحكومیة التابعة للواء القویسمة في المملكة األردنیة الھاشمیة.

المعرفياألداءعنالمعلمینرضىلدرجةإیجابیاًانطباعاًتعطيالحسابیةالمتوسطاتھذهإن

التعلیمبأھمیةالطالبإدراكحوللدیھمإیجابيتصورووجودكورونا،أزمةخاللللطالب

الكتسابالمفتوحةاألسئلةأسلوباستخدامالطلبةیستطیعبحیثكورونا،جائحةخاللبعدعن

یوفرهماظلفيإمكانیاتھم،معیتالءمبماالذاتیةلألنشطةوبممارستھماللغویة،المھارات

التغذیةوتوفیروقت،أيفيمعلمیھممعالتواصلكسھولةللطلبةممیزاتمنبعدعنالتعلیم

قدراتتحدیدفيكوروناجائحةخاللبعدعنالتعلیمساھموبالتاليلھم،والمباشرةالراجعة

قبلمنالمستحدثةالتربویةوالسیاساتباألنظمةملمأصبحالطالبأنكماواستعدادھم،الطالب

وزارة التربیة والتعلیم خالل جائحة كورونا.
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- األداء الوجداني للطالب

لألداءالدراسةعینةأفرادلتقدیراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات:7جدول
الوجداني للطالب

المتوسطالفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف
المعیاري

الدرجةالرتبة

مرتفعة3.781.074یمتلك الطالب االتجاھات اإلیجابیة نحو االنضباط الذاتي.1
االجتماعیةالعالقاتبناءعلىالقدرةالطالبیمتلك2

مرتفعة3.990.971والتواصل مع المعلم والزمالء.

مرتفعة3.731.117یمتلك الطالب روح المنافسة مع زمالئھم.3
العملیةخاللالنفسيواالستقرارباالطمئنانالطالبیشعر4

مرتفعة3.751.006التعلیمیة.

مرتفعة3.561.068أثار التعلیم خالل جائحة كورونا دافعیة الطالب تجاه التعلم.5
األفكارمشاركةتعزیزفيكوروناجائحةخاللالتعلیمساھم6

مرتفعة3.781.053والتفاعل بین الطالب.

الطالبفھمتنمیةفيكوروناجائحةخاللالتعلیمساھم7
مرتفعة3.531.149للمواد التعلیمیة.

والجھدالوقتتوفیرفيكوروناجائحةخاللالتعلیمساھم8
مرتفعة3.761.095المبذول في العملیة التعلیمیة.

بشكلكوروناجائحةخاللالتعلیممعالطالبیتفاعل9
مرتفعة3.781.032مستمر.

مرتفعة3.740.82المحور (األداء الوجداني للطالب) ككل
تراوحتقدللطالبالوجدانياألداءتقیسالتيالحسابیةالمتوسطاتأن)7(جدولمنیتضح

"یمتلكعلىنصتالتي)2(رقمالفقرةجاءتحیث(مرتفعة)،وبدرجة)3.99-3.53(بین

المرتبةفيوالزمالء."المعلممعوالتواصلاالجتماعیةالعالقاتبناءعلىالقدرةالطالب

حینفي(مرتفعة)،وبدرجة)،0.97(معیاريوبانحراف)3.99(حسابيبمتوسطاألولى

بشكلكوروناجائحةخاللالتعلیممعالطالب"یتفاعلعلىنصتالتي)9(رقمالفقرةجاءت

رقمالفقرةجاءتبینما(مرتفعة)،وبدرجة)3.78(حسابيبمتوسطالثانیةالمرتبةفيمستمر."
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التعلیمیة."للموادالطالبفھمتنمیةفيكوروناجائحةخاللالتعلیم"ساھمعلىنصتالتي)7(

لألداءالعامالمتوسطبلغكما(مرتفعة).بدرجة)3.53(حسابيبمتوسطاألخیرةالمرتبةفي

عینةأفرادجمیعأنیبینماوھو)،0.82(معیاريوانحراف)3.74(للطالبالوجداني

المدارسفياإلعدادیةالمرحلةلطالبالوجدانيلألداءالمرتقعالمستوىعلىمتفقونالدراسة

الحكومیة التابعة للواء القویسمة في المملكة األردنیة الھاشمیة.

كوروناأزمةخاللللطالبالوجدانياألداءعنالمعلمینرضىبأنالنتائجھذهتفسیرویمكن

فيتساھمأنیمكنھاالتيالتكنولوجيالتقدممظاھرإبرازمثلبحیثومرتفعاً،إیجابیاًكانت

فرصإتاحةوفيأزمات،منالیومالعالمیواجھماظلفيوخاصةالتعلیمیةالعملیةإثراء

المعرفةوتوظیفاكتسابعلىوتشجعھمالطالبدافعیةمنوتعززللتعلیم،إضافیةتعلیمیة

وإكسابھالمعلممساندةفيوتساھمالتعلیمیة،العملیةمحورالمتعلموجعلبأنفسھمالعلمیة

المعلممعوالتواصلاالجتماعیةالعالقاتبناءعلىالطالبأستطاعبحیثالتقنیة،المھارات

معیتفاعلونكونھممعلمیھم،ومعبعضھممعالطلبةبینالتقنيالتواصلخاللمنوالزمالء

تعزیزفيكوروناجائحةخاللالتعلیمساھموبالتاليمستمر،بشكلكوروناجائحةخاللالتعلیم

االنضباطنحواإلیجابیةاالتجاھاتللطلبةیحققمماالطالب،بینوالتفاعلاألفكارمشاركة

الذاتي.

الحكومیةالمدارسفيالتعلیممعوقاتھيماالثاني:السؤالنتائجومناقشةعرض)2

التابعة للواء القویسمة في المملكة األردنیة الھاشمیة خالل جائحة كورونا؟
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لفقراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتاستخراجتمالسؤالھذاعنإلجابة

خاللالھاشمیةاألردنیةالمملكةفيالقویسمةللواءالتابعةالحكومیةالمدارسفيتعلیممعوقات

التالي:)8(الجدولفيیتضحكماالنتائجوكانتكورونا،جائحة

للمعوقاتالدراسةعینةأفرادلتقدیراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات:8جدول
التعلیم في المدارس الحكومیة التابعة للواء القویسمة في المملكة األردنیة الھاشمیة خالل جائحة

كورونا
المتوسطالفقرةالرقم

الحسابي
االنحراف
المعیاري

الدرجةالرتبة

فيالطالببینملحوظاتفاوتاًكوروناجائحةأظھرت1
مرتفعة3.631.162استخدام المنھجیات واألسالیب التعلیمیة في التعلیم عن بعد.

تشخیصعلىقدرتھمانخفاضمنالطالببعضیعاني2
متوسطة3.131.327ومعالجة فجوات التعلیم عن بعد.

منفاقمبعدعنالتعلیمإلىالوجاھيالتعلیممنالتحول3
متوسطة3.071.269معاناة تدھور أداء الطالب.

جاءالحاسوبیةالثقافةومحدودیةالتعلیمیةالمنصاتتعدد4
مرتفعة3.441.263مربكا للطالب.

معالتفاعللھمیتیحالالحصةفيالكبیرةالطالبأعداد5
متوسطة3.111.338المعلم وأقرانھم في التعلیم عن بعد.

وقلتبعد،عنالتعلیملممارسةالطالباستعدادیةعدم6
المعلوماتتكنولوجیاالستخداماألساسیةللمھاراتامتالكھم

والمنصات التعلیمیة اإللكترونیة.
متوسطة2.841.3610

أنشأتھاالتيالتعلیمیةالمنصاتإلىالوصولصعوبة7
متوسطة3.381.245الوزارة للتعلیم خالل جائحة كورونا.

تحقیقتجاهالمسؤولیةتحملعلىاألمورأولیاءقدرةضعف8
متوسطة3.181.226التوازن بین عملھم وتعلیم أبنائھم خالل جائحة كورونا.

المناھجاحتیاجاتتلبیةعلىاألمورأولیاءمقدرةعدم9
مرتفعة3.701.161واألسالیب التعلیمیة المستخدمة خالل جائحة كورونا.

التكنولوجیةللتحوالتومواكبتھماألمورأولیاءوعيقلت10
متوسطة3.391.344والرقمیة.

المحور (معوقات التعلیم في المدارس الحكومیة التابعة للواء
متوسطة-3.340.67القویسمة في المملكة األردنیة الھاشمیة خالل جائحة كورونا) ككل
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الحكومیةالمدارسفيالتعلیممعوقاتتقیسالتيالحسابیةالمتوسطاتأن)8(جدولمنیتضح

بینتراوحتقدكوروناجائحةخاللالھاشمیةاألردنیةالمملكةفيالقویسمةللواءالتابعة

علىنصتالتي)9(رقمالفقرةجاءتحیثومرتفعة)،(متوسطةوبدرجة)2.84-3.70(

خاللالمستخدمةالتعلیمیةواألسالیبالمناھجاحتیاجاتتلبیةعلىاألمورأولیاءمقدرة"عدم

)،1.16(معیاريوبانحراف)3.70(حسابيبمتوسطاألولىالمرتبةفيكورونا."جائحة

كوروناجائحة"أظھرتعلىنصتالتي)2(رقمالفقرةجاءتحینفي(مرتفعة)،وبدرجة
فيبعد."عنالتعلیمفيالتعلیمیةواألسالیبالمنھجیاتاستخدامفيالطالببینملحوظاتفاوتاً

التي)6(رقمالفقرةجاءتبینما(مرتفعة)،وبدرجة)3.63(حسابيبمتوسطالثانیةالمرتبة

للمھاراتامتالكھموقلتبعد،عنالتعلیملممارسةالطالباستعدادیة"عدمعلىنصت

األخیرةالمرتبةفياإللكترونیة."التعلیمیةوالمنصاتالمعلوماتتكنولوجیاالستخداماألساسیة

فيالتعلیملمعوقاتالعامالمتوسطبلغكما(متوسطة).بدرجة)2.84(حسابيبمتوسط

كوروناجائحةخاللالھاشمیةاألردنیةالمملكةفيالقویسمةللواءالتابعةالحكومیةالمدارس

متوسطة.وبدرجة)0.67(معیاريوانحراف)3.34(

وطارئةمستجدةعملیةبعدعنالتعلمعملیةأنواقعمنوتفسیرھاالنتیجةھذهإرجاعویمكن

لیستبانھاالدولھذهجعلالذياألمركورونا،ألزمةمحاربتھاظلفيالدولإلیھالجأت

توافروعدمالمعلوماتیة،التحتیةالبنیةجاھزیةكعدمالتعلیم،منالنوعلھذاكاملبشكلمستعدة

البشریةالمواردفيكالنقصاإلداریةالمعوقاتوبعضالسریعة،االتصالبشبكةاالتصاالت

علىاألمورأولیاءمقدرةوعدمالحدیثة،التقنیاتمعالتعاملعلىوالقدرةالمھاراتتمتلكالتي

وعیھموضعفكورونا،جائحةخاللالمستخدمةالتعلیمیةواألسالیبالمناھجاحتیاجاتتلبیة

في مواكبة التحوالت التكنولوجیة والرقمیة.
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التعلمتطبیقفيالصعوباتأنإلىتوصلتالتي)2021(الرقبدراسةمعالنتیجةھذهواتفقت

یونسخانفيوالمعلمینالمدیریننظروجھةمنكورونا،فیروسانتشارظلفيبعدعن

والطالب،والمعلمینالمدراءتضمنتالتيالدراسةمحاورجمیعفيعالیةبدرجةجاءت

وأظھرت النتائج توافقًا كبیًرا بین وجھات نظر المدراء والمعلمین حول تقییم الصعوبات.

عندإحصائیةداللةذاتفروقیوجدھلالثالث:السؤالنتائجومناقشةعرض)3

خاللالطالبأداءعنالرضالمستوىالمعلمینتقدیراتبین)α≤0.05(الداللةمستوى

الدوراتالعمریة،الفئة(الجنس،الدیموغرافیةللمتغیراتتعزىكوروناجائحة

التدریبیة، المؤھل العلمي، سنوات الخبرة)؟

Independent(المستقلةللعیناتتاختباراستخدامتمالثالثالسؤالعنولإلجابة T-test(

One(األحاديالتباینتحلیلواختبار Way ANOVA(بیناإلحصائیةالفروقعنللكشف

جائحةخاللالطالبأداءعنالرضالمستوىوتقدیراتھمالدراسةعینةأفرادإجاباتمتوسطات

المؤھلالتدریبیة،الدوراتالعمریة،الفئة(الجنس،الدیموغرافیةللمتغیراتتعزىكورونا

العلمي، سنوات الخبرة)، وكانت النتائج على النحو التالي:

خاللالطالبأداءعنالرضالمستوىوتقدیراتھمالمعلمیننظروجھاتبینالفروقإیجادتم

للعیناتتاختبارباستخدامالجنسلمتغیروفقاًالدیموغرافیةللمتغیراتتعزىكوروناجائحة

النتائج:یظھر)9(والجدولالمستقلة،

الجنسلمتغیرتبعاًالعینةبینالفروقلفحص)T(اختبارنتائج:9جدول
المتوسطالمتغیر

الحسابي
االنحراف
المعیاري

الداللةقیمةTقیمة
Sig.

3.650.63ذكرالجنس
0.8090.420 3.560.47أنثى
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عینةأفرادتقدیراتمتوسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم)9(الجدولیبین

كانتحیثالجنس،لمتغیروفقاًكوروناجائحةخاللالطالبأداءعنالرضالمستوىالدراسة

).0.05(منأكبرالداللةقیمة

أداءعنالرضالمستوىوتقدیراتھمالمعلمیننظروجھاتبینالفروقإیجادتمحینفي

الدوراتوعددوالعمروالخبرةالعلميالمؤھللمتغیروفقاًكوروناجائحةخاللالطالب

النتائج:یظھر)10(والجدولاألحادي،التباینتحلیلاختبارباستخدامالتدریبیة،

One(تحلیلنتائج:10جدول Way ANOVA(الدوراتوالعمر،والخبرةالتعلیميالمستوىلمتغیر
التدریبیة

مجموعمصدر التباینالمتغیر
المربعات

درجات
الحریة

متوسط
المربعات

قیمةFقیمة
الداللة

Sig.
الفئة

العمریة
50203.1670.5050.6790.بین المجموعات

38.448116.3310داخل المجموعات
38.950119المجموع

عدد
الدورات
التدریبیة

19502.0980.2950.7450.بین المجموعات
38.755117.3310داخل المجموعات

38.950119المجموع
المؤھل
العلمي

84102.42101.291.2790.بین المجموعات
38.109117.3260داخل المجموعات

38.950119المجموع
سنوات
الخبرة

47902.2390.7280.4850.بین المجموعات
38.472117.3290داخل المجموعات

38.950119المجموع
أفرادتقدیراتمتوسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم)9(الجدولمنیتبینكما

وعددالعمرلمتغیروفقاًكوروناجائحةخاللالطالبأداءعنالرضالمستوىالدراسةعینة
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أكبرالمتغیراتھذهلجمیعالداللةقیمةكانتحیثوالخبرةالعلميوالمؤھلالتدریبیةالدورات

).0.05(من

الخاتمة والتوصیات

فيكورونافترةخاللالطالبأداءعنالمعلمینرضىدرجةتحقیقإلىالبحثھذایلخص

إلىالنتائجأكدتحیثالھاشمیة،األردنیةالمملكةفيالقویسمةللواءالتابعةالحكومیةالمدارس

فيالقویسمةللواءالتابعةالحكومیةالمدارسفيالتعلیمواقععلىوإدراكھمالمعلمینأتفاق

كوروناأزمةخاللللطالبالوجدانيوالمھاريالمعرفياألداءوأنالھاشمیة،األردنیةالمملكة

أھدافھتحقیقفيسیستمرالتعلیمبأنالمعلمینمنقناعةھناكأنحیثومرضیاً،إیجابیاًكانت

التعلیمیةالعملیةفيستتعاظمالممیزاتھذهوأنتقلیدي،بشكلأوبعدعنأكانسواء

سواءالمعوقاتمنالعدیدھناكأننفسھالوقتفيالنتائجبینتكمابعد)،(عناإللكترونیة

تفسیرهتمماوھوالمعلمین،نظروجھةمنبعدعنالتعلیمفاعلیةمنتقللتقنیةأمبشریةأكانت

ألزمةمحاربتھاظلفيالدولإلیھالجأتوطارئةمستجدةعملیةتمثلبعدعنالتعلمعملیةبأن

وبعضالتحتیةالبنیةكضعفالكاملبالشكلمستعدةلیستالدولجعلالذيواالمركورونا،

احتیاجاتتلبیةعلىاألمورأولیاءمقدرةوعدمالبشریةالمواردفيكالنقصاإلداریةالمعوقات

مواكبةفيوعیھموضعفكورونا،جائحةخاللالمستخدمةالتعلیمیةواألسالیبالمناھج

التحوالت التكنولوجیة والرقمیة.

تقدیراتمتوسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمعلىالنھایةفيالدراسةوأكدت

للمتغیراتوفقاًكوروناجائحةخاللالطالبأداءعنالرضالمستوىالدراسةعینةأفراد

باختالفالمعلمینفجمیعوالخبرة،العلميوالمؤھلالتدریبیةالدوراتوعددوالعمرالجنس
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الطالبأداءعنالرضامستوىعلىمتفقونوخبراتھمالعلمیةومؤھالتھموأعمارھمجنسھم

خالل جائحة كورونا.

منجملةاقتراحإاللھایتبقلمنتائج،منالدراسةإلیھتوصلتماعلىوبناًءالنھایة،وفي
وھي كما یلي:التوصیات العملیة التي استوحاھا الباحث من النتائج،

العملوورشالتدریبیةالدوراتمنیمكنمابأقصىوإلحاقھمواإلداریینالمعلمینتدریب-1

التي تساعدھم على تطویر مھاراتھم في استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.

خاللمنوالمعنویةالمادیةالتحتیةوبنیتھبعدعنالتعلمبیئةتحسینعلىالعملضرورة-2

والعملبعدعنالتعلمأدواتاستخدامعلىقدراتھمتنميوالطالبللمعلمینعملیةدوراتعمل

على إنشاء منصات تعلیمیة تقدم محتوى تعلیمي شامل.

علىبعدعنالتعلمأثرعنوللكشفالسیاق،نفسفيمستقبلیةتجریبیةدراساتإجراء-3

المستوى التحصیلي للطلبة قبل وبعد تطبیق نظام التعلم عن بعد.

العاملینلھایحتاجالتيوالتقنیةوالفنیةالمھنیةاالحتیاجاتعنللكشفتحلیلیةدراسةإجراء-4

في القطاع التعلیمي لتحسین كفاءتھم في التعامل مع نظام التعلم عن بعد.
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