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تحديات التعليم االلكتروني وآليات مواجهتها بمدارس التعليم             
األساسي في محافظة ظفار في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر 

 دراسة تحليلية -المعلمين 

                                 * هللا حمروس الصيعري انصر بن عبدد. 

 امللخص 

هدفت الدراسة إىل الكشف عن حتدايت التعليم االلكرتوين وآليات مواجهتها مبدارس التعليم األساسي     
من وجهة نظر املعلمني، واعتمدت املنهج الوصفي 19يف حمافظة ظفار بسلطنة عمان يف ظل جائحة كوفيد  

لعينة عشوائية )  ( معلما ومعلمة. ونُفذت خالل 1145( معلما ومعلمة من أصل جمتمعها )126التحليلي 
األول(   الدراسي  وهي:  2020/2021)الفصل  املستقلة،  املتغريات  متضمنة  االستبانة  أداهتا  وكانت  م، 

( عبارة موزعة على حمورين، مها: التحدايت، وسبل مواجهتها. 67بياانت املبحوثني واملتغريات التابعة وهي )
 بياانت. وتوصلت إىل نتائج عدة أمهها:ل لتحليل ا spssواستخدمت الدراسة برانمج 

ة، بينما التحدايت األسرية كان مرتفعلدى املعلمني( كانت    –الطالبية    –  واإلدارية  أن التحدايت )الفنية  -1
   جداً. مرتفعا التحدايت مبجاالهتا األربعة مواجهة آليات  مرتفعا جداً. كما كانت

متغري    وفق  مواجهتها  وآليات   التحدايت الطالبية  جتاه  عينةلا  أفراد  آراء  فروق دالة إحصائيا بني  وجود  -  2
جماالت  جتاه  العينة  آلراء فروق دالة احصائيا  توجد  ال  بينما   ولصاحل محلة مؤهل دبلوم املعلمني، العلمي  املؤهل

   .وفق بقية املتغريات  التحدايت األخرى
 

 الكلمات املفتاحية: التعليم االلكرتوين، جائحة، كوروان
 
 
 
 
 

 سلطنة عمان – ظفارجامعة  - اآلداب والعلوم التطبيقية كلية  -مساعد  أستاذ *
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   Challenges of e-learning and mechanisms to confront 

them in basic education schools in Dhofar Governorate in 
light of the Corona pandemic from the point of view of 

teachers - an analytical study 

 

 
Abstract 

The study aimed to uncover the challenges of e-learning and the mechanisms 
to confront them in basic education schools in the Governorate of Dhofar in 
the Sultanate of Oman in light of the Covid 19 pandemic from the teachers 
’point of view. It was implemented during the (first semester) 2020/2021 AD, 
and its questionnaire tool included the independent variables, which are: the 
respondents' data and the dependent variables, which are (67) statements 
distributed on two axes: challenges and ways to confront them. The study 
used spss to analyze the data. And it reached several results, the most important 
of which are: 
1- The challenges (technical and administrative - students - among teachers) 
were high, while the family challenges were very high. The mechanisms for 
facing challenges in its four domains were also very high. 
2 - There are statistically significant differences between the opinions of the 
sample members regarding student challenges and the mechanisms of facing 
them according to the scientific qualification variable and in favor of the 
holders of the teacher diploma qualification, while there are no statistically 
significant differences in the sample’s views towards other challenges areas 
according to the rest of the variables. 
Key words: e-learning, pandemic, Corona. 
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   املقدمة:
يف     العاملية  االنرتنت  شبكة  من  واالستفادة  االلكرتوين  التعليم  مبوضوع  اهتماماً كبرياً  الدول  مجيع  تويل 

" اليت ألقت بظالهلا على مجيع قطاعات 19مستوايته ومراحله املختلفة، وذلك قبل جائحة كوروان "كوفيد
التعليم إىل  احلاجة  واشتدت  التعليم؛  قطاع  ومنها  عن    احلياة  مفضل  العديدة كبديل  أبنواعه  االلكرتوين 

 استمرار إغالق املؤسسات التعليمية أبواهبا خالل هذه اجلائحة من أجل التقليل من فرص انتشاره.  
"كوفيد    فريوس كوروان  انتشار  خضم  يف 19ويف  اجلائحة  مع  ابلتعامل  املكلفة  العليا  اللجنة  عمدت   "

دابري االحرتازية ملنع انتشار الفريوس على نطاق واسع يف السلطنة، ومن  سلطنة عمان إىل اختاذ كثري من الت 
مبستوايهتا  التعليمية  املؤسسات  ومنها  والتجارية  واألهلية  احلكومية  املؤسسات  مجيع  إغالق  التدابري  تلك 

ت تلك املختلفة بدءاً مبدارس التعليم األساسي وانتهاء ابجلامعات، وملدد متفاوتة وفق احلاجة لذلك، وكان
 التدابري قد جلأت إليها غالبية دول العامل. 

اجلائحة     مع  ابلتعامل  املكلفة  العليا  اللجنة  أصدرت  السلطنة  يف  جائحة كوروان  أن خفت حدة  وبعد 
أغسطس   شهر  من  عشر  الثالث  يف  يقضي  2020اللجنة  قرارا  الدراسي م  العام  يبدأ  أبن 

م للطلبة مجيعهم. أما أعضاء اهليئات    2020من نوفمرب    1م يوم األحد املوافق  2020/2021
من  27التدريسية والوظائف املرتبطة هبا فتبدأ عودهتم ملباشرة العمل يف مؤسساهتم يوم األحد املوافق 

يوما دراسيا فعليا، على أن يتم موائمة إجازات   180م، مبا حيقق ما ال يقل عن    2020سبتمرب  
والوظ التدريسية  اهليئات  وأعضاء  ذلك،الطلبة  مع  تتوافق  مبا  هبا  املرتبطة  القرار    ائف  تضمن  كما 

اعتماد منهج التعليم املدمج لكافة املدارس، وذلك ابنتظام الطلبة يف بعض احلصص يف مدارسهم، 
وتفعيل التعليم عن بعد يف حصص دراسية أخرى، وفق الضوابط واألسس اليت أعنتها وزارة الرتبية  

 والتعليم يف هذا الشأن. 
الدراسي ويذ     العام  يف  وتطبيقه  جتربته  بدأت  قد  عمان  سلطنة  يف  اإللكرتوين  التعليم  أن  كر 

من خالل إنشاء أقسام للتعليم اإللكرتوين يف ديوان عام وزارة الرتبية والتعليم ومديرايهتا يف   2010/2011
والاحملافظات املدارس ابألجهزة  تزويد  التاريخ إىل  األقسام منذ ذلك  ربامج اإللكرتونية  . وقد عمدت تلك 

السبورات ) مثل:  التفاعلي  Interactive whiteboardsالتفاعلية  والربوجكتور   ،)
(PROJECTORوالشاشات تطبيق  (SCREEN)   التفاعلية (،  يف  التدرج  حنو  منها  سعيا   ،

للتعليم األسا البوسعيدية  التعليم االلكرتوين. وخري مثال على ذلك مدرسة ثراي بنت حممد   يساسرتاتيجية 
واليت كانت قد بدأت جتربتها   يف هذا اجملال،  رائداً   ( اخلاصة املعتمدة من الوزارة؛ واليت تُعد مثاالً 10  -5)
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مقال "اآلفاق للتعليم اإللكرتوين من   ،2010سيف بن محد األغربي،  )  م.2010اإللكرتونية التعليمية يف العام  
بتاريخ   عليه  اإلطالع  مت  والتعلم  التعليم  رقي  http://moe-)  2020/1/11أجل 

10.html-oman.blogspot.com/2011/10/5 )     
ومل تقتصر جتربة السلطنة على املدارس ولكنها امتدت إىل مؤسسات التعليم العايل فيها، إذ تعد كلية     

املتزام  البكالوريوس  برامج  بتقدمي  التجربة  اليت بدأت  العليا  التعليمية  املؤسسات  أوائل  الشرعية من    ن العلوم 
عام   واالختبارات  والتكاليف  التعليمية  الدروس  يشمل  والذي  املتزامن،  جامعة 2013وغري  أن  م. كما 

بعض  يف  جًدا  حمدوًدا  استخدامه كان  أن  إال  سنوات  منذ  املوودل  ابستخدام  بدأت  قابوس  السلطان 
البسيطة   واملناقشات  املوودل  على  الدروس  ملفات  البسيطة كتنزيل  وهن2011التطبيقات  بعض ا م.  ك 

وقد أظهرت تلك  الكليات واملدارس اخلاصة يف السلطنة كانت هلا جتارب حمدودة مع التعليم االلكرتوين،  
التجارب السابقة يف السلطنة بعض التحدايت اليت تواجه التعليم اإللكرتوين، كما أشارت بعض األحباث 

( إىل كثري 1429كرمي ،ل، العبد ا2018. أبوعالمة  2014. اهلاجري،  2020والدراسات )ملكاوي،  
من التحدايت اليت تواجه املؤسسات التعليمية عند تطبيقها التعليم االلكرتوين سواء أكانت حتدايت متعلقة  

 ابلطلبة أو األسرة أو املعلم أو كانت حتدايت فنية تقنية. 
على نطاق   ةفتجربة التعليم اإللكرتوين للمؤسسات التعليمية مجيعها يف السلطنة تعد جتربة جديد   

اهليئات التدريسية، وكذلك الطلبة واجملتمع احمللي، بينما ليست كذلك ابلنسبة للهيئات اإلدارية يف 
الرتبية  وزارة  مثل  األنرتنت،  طريق  عن  إداراي  تتعامل  اليت  تلك  خاصة  التعليمية،  املؤسسات  بعض 

ت أن  الباحث  استشعر  هنا  ومن  التعليمية،  للبوابة  املستخدمة  التعليم عوالتعليم  جتربة  تطبيق  ميم 
اإللكرتوين يف مؤسسات التعليم مجيعها، ومنها مدارس السلطنة مبختلف مستوايهتا ستواجه كثريا من 
الدراسة بكشف مداها، وتقدمي تصور مقرتح آلليات مواجهتها من وجهة   التحدايت واليت عنيت 

 نظر عينة البحث. 
 :الدراسة مشكلة -1
ملموس     حكومي  توجه  التعليم  هناك  وإدماج  عمان،  سلطنة  يف  التعليمية  املنظومة  تطوير  حنو   وجاد 

يتماشى  جيل بناء هبدف وضرورة مواكبتها، السريعة يف التقانة احلديثة،  االلكرتوين فيها؛ استجابة للتطورات
حلاجة اإال أنه وابلرغم من    التعليمية أعباء إضافية،  املؤسسات وإن مّحل ذلك اجلديدة، العصر متطلباتمع  

الشديدة لدمج التقنية يف التعليم يف السلطنة، جند أن البنية األساسية يف املدارس ويف اجملتمع بصفة عامة  
 ويف األسر بصفة خاصة ليست مهيأة ابلشكل املطلوب، هلذا النمط من التعليم. 
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رتوين، وأنه  كأكدت توصيات بعض املؤمترات اإلقليمية والدولية على ضرورة تطبيق التعليم االل  إذ   
 املؤمترو م(،  1997لعام ) األمريكية  دنفر مدينة يف املنعقد الدويل ؤمترومنها امل  سيواجه حتدايت متنوعة. 

 لعام إبريل  19  -17 البحرين يفمملكة   يف الدويل املؤمترو   ،2009  للعام الرايض يف عقد الذي الدويل
 م.2006

يف خمتلف حمافظات السلطنة مثل استطالع جريدة    تكما أشارت كثري من استطالعات الرأي اليت أجري    
م( ،  2020أكتوبر    21م ، واستطالع جريدة عمان)  2020/ يوليو /  28الرؤية العمانية املنفذ بتاريخ  

وجود   إىل  واألجنبية  العربية  الدول  وبعض  السلطنة  يف  نفذت  اليت  العلمية  واألحباث  الدراسات  وبعض 
االلكرتوين، منها حتدايت تواجه املدارس واملدرسني والطلبة واألسر، بل   م حتدايت كثرية تواجه تطبيق التعلي

ومقابلة) القضاة  دراسة  الدراسات  تلك  ومن  االتصاالت،  والساملي)2013وحىت شركات   ،  )2015 ،)
( )2020والشعيلي  واحلرملية   ،)2020( جربوع  وأبو  وأبوعالمة)2018(،  واحلجاج  2017(،   ،)

 (. 2016واحلاج)
التحدايت تكاد ال ختلو منها دولة من الدول وخاصة الدول النامية ومنها سلطنة عمان، وقد    هوأن هذ    

التعليم  مدارس  يف  االلكرتوين  التعليم  تطبيق  أن  والتعليمية،  الرتبوية  خربته  خالل  من  الباحث  الحظ 
واثلثة ابألسرة   ةاألساسي يف حمافظة ظفار يواجه حتدايت كثرية بعضها فنية وتقنية، وأخرى متصلة ابلطلب

وآليات  االلكرتوين  التعليم  حتدايت  مستوايت  حتديد  على  اقتصرت  الدراسة  أن  إال  ابملعلمني،  ورابعة 
من    19مواجهتها يف مدارس التعليم األساسي مبحافظة ظفار بسلطنة عمان يف ظل جائحة كوروان كوفيد

 وجهة نظر املعلمني.
 لرئيس اآليت:اوبذلك مت حصر مشكلة الدراسة يف السؤال     

التعليم األساسي مبحافظة ظفار يف ظل   االلكرتوين وآليات مواجهتها يف مدارس  التعليم  ما حتدايت 
 " من وجهة نظر املعلمني؟ 19جائحة كوروان "كوفيد 

  الدراسة: أمهية -2
على   ،تعد الدراسة احلالية األوىل اليت تتناول هذا املوضوع ابلدراسة والبحث العلمي يف السلطنة    

حد علم الباحث، ومن هنا أتيت أمهيتها، ابإلضافة أنه أيمل أن تعني نتائج دراسته اجلهات املعنية يف 
السلطنة، فضال عن أهنا   االلكرتوين يف  التعليم  يواجهها تطبيق  اليت  التحدايت  التخفيف من حدة 

 ستثري املكتبة العربية يف هذا الشأن. وميكن إمجال أمهيتها يف أهنا: 



 الصيعري .  ........ د ... فار ....... تحديات التعليم االلكتروني وآليات مواجهتها بمدارس التعليم األساسي في محافظة ظ 

 
22 

التعليم األساسي يف   التعليم حتدايت تشخيص إىل  تسعى -1 االلكرتوين وآليات مواجهتها مبدارس 
على وجهات نظر معلمي مدارس التعليم   ذلك يف معتمدة حمافظة ظفار يف ظل جائحة كوروان،

 ". 19خالل فرتة انتشار فريوس كوروان "كوفيداألساسي يف حمافظة ظفار يف سلطنة عمان 
مقرتحاتقدم   -2 مواجهة  آل  تصورا  االلكرتوين  ليات  التعليم  يف حتدايت  األساسي  التعليم  مبدارس 

 على وجهات نظر معلمي تلك املدارس.  ذلك يف معتمدة حمافظة ظفار يف ظل جائحة كوروان،
والندوات احمللية   املؤمترات وتوصياتوأهدافها ومرتكزاهتا،    2040غاايت رؤية عمان   تنسجم مع -3

 املستوايت  أفضل   حتقيق هبدف التعليم، يف التقنية إدماجأمهية   ؤكد على تواإلقليمية والدولية اليت  
 واملراحل التعليمية.

  :الدراسة أهداف -4
 هدفت الدراسة إىل:

التعليم األساسي يف حمافظة  التعليم حتدايت  الكشف عن -1 االلكرتوين وآليات مواجهتها مبدارس 
عليم األساسي يف حمافظة ظفار يف  تمن وجهة نظر معلمي مدارس ال ظفار يف ظل جائحة كوروان،

 عددو  العلمي،املؤهل    ملتغريات  تبعاً  ،"19خالل فرتة انتشار فريوس كوروان "كوفيدسلطنة عمان  
 والنوع)اجلنس(. –التخصص، والفئة العمرية و  اخلربة التدريسية، سنوات

االستبا   -2 بنود  عن  الدراسة  عينة  أفراد  إجاابت  متوسطات  بني  الفروق  إىل  املتعلقة نالتعرف  ة 
   ابلتحدايت وآليات مواجهتها حبسب متغريات الدراسة.

مواجهة   -3 آلليات  مقرتح  تصور  االلكرتوين  تقدمي  التعليم  يف حتدايت  األساسي  التعليم  مبدارس 
 وجهة نظر معلمي تلك املدارس. من حمافظة ظفار يف ظل جائحة كوروان،

  :الدراسة أسئلة-4
 حتددت أسئلة الدراسة يف:

التعليم األساسي يف حمافظة ظفار يف ظل جائحة كوروان   التعليم تايما حتد .1 االلكرتوين مبدارس 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              من وجهة نظر املعلمني؟.                                                                                                       

م األساسي يف حمافظة ظفار يف ظل  يااللكرتوين مبدارس التعل التعليم  ما آليات مواجهة حتدايت .2
  جائحة كوروان من وجهة نظر املعلمني؟

التعليم .3 لتحدايت  الدراسة  عينة  تقديرات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  االلكرتوين  هل 
إىل   تعود  جائحة كوروان  ظل  يف  ظفار  حمافظة  يف  األساسي  التعليم  مبدارس  مواجهتها  وآليات 
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)املؤهل   الدراسة  التدريسية    –لعلمي  امتغريات  العمرية    –التخصص    –اخلربة  النوع    –الفئة 
 (؟)اجلنس( 

األساسي   .4 التعليم  مدارس  يف  مواجهتها  وآليات  اإللكرتوين  التعليم  حتدايت  ما  املفتوح:  السؤال 
 مبحافظة ظفار يف ظل جائحة كوروان اليت تود ذكرها؟ 

  :الدراسة متغريات-5
 التدريسية، الفئة العمرية، النوع)اجلنس( اخلربة سنوات عدد ؤهل العلمي،امل  التخصص، :املستقلة املتغريات
التعليم األساسي يف حمافظة ظفار يف ظل جائحة    االلكرتوين التعليم حتدايت :التابعة  املتغريات مبدارس 

 مبدارس التعليم األساسي يف  االلكرتوين التعليم وآليات مواجهة حتدايتكوروان من وجهة نظر املعلمني،  
   .حمافظة ظفار يف ظل جائحة كوروان من وجهة نظر املعلمني

 :الدراسة فرضيات -6
متوسطات إجاابت أفراد عينة   بني a=0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة توجد فروق ذات ال  -

العمرية،   ملتغريات: )املؤهل العلمي، واخلربة التدريسية، والتخصص، والفئة تبعاً  االستبانة، ينود  عن الدراسة
 .()اجلنس( والنوع

  :حدود الدراسة -7
 احنصرت يف: 

  حتدايت التعليم االلكرتوين وآليات مواجهتها مبدارس التعليم األساسي. احلدود العلمية وهي:
  م2021/ 2020الفصل الدراسي األول من العام الدراسي   احلدود الزمانية:
 .( يف حمافظة ظفار بسلطنة عمان10-1مدارس التعليم األساسي الصفوف )  احلدود املكانية:

 (.وإاناثً  : عينة عشوائية من معلمي تلك املدارس )ذكوراً البشرية احلدود
 :اإلجرائية والتعريفات الدراسة مصطلحات  -8

 اللغة فمعجم ملصطلح التحدايت، حفلت املصادر واملراجع مبعان كثرية  :Challenges  التحدايت
ط  ابلتحدي  قصد  املعاصر  يفامل لبالعربية  ما، بارزة  فالانً  فتحدى أمر   وحتدى وابرزه، غالبه أي فالٌن 

الشيء  أما معجم  . (www.alma-ny.com)قاومها أي  الصعاب وحتدى  خوف، دون أي جاهبه فالن ٌ
مفهوم أكسفورد أن  يواجه  challengeالتحدي   فريى  ما   حالة هو أو أخطار، أو عقبات من هو 

 www.Oxfroddictionaries.com   .ما شخص قدرات اختبار
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يعرف الباحث التحدايت إجرائيا أبهنا: تلك الصعوابت اليت تواجه كل من )املعلمني والطلبة واإلدارة 
التعليمية واألسرة( عند تطبيق أسلوب التعليم اإللكرتوين، وتؤثر على األداء اجليد للعملية التعليمية 

 وحتقيق أهدافها. 
 االلكرتوين:  التعليم
وين هو نظام تعليمي يعتمد على تقنية االتصاالت احلديثة واحلواسيب وملحقاهتا لتقدمي املادة إللكرت التعليم ا

متزامنة   أو غري  متزامنة  بطريقة  واختبارات سواء كانت  ومتارين  ونقاشات  ودروس  من حماضرات    ) العلمية 
   (.7، ص2012اخلطيب، 

وليس فعليا  بعد عن االفرتاضي هو تطبيق التقانة احلديثة وبراجمها ووسائطها يف التعليم  والتعليم االلكرتوين:
 الفصل الدراسية.  أو واقعيا يف قاعة أو غرفة

   " اصطالحاً:19فريوس كوروان"كوفيد
الفري    األمراض  من  نوع  مدينة    وسيةهو  يف  الرئوي  االلتهاب  حاالت  يف  اكتشافه  مت  ساللة كوروان  من 

هويب   مبقاطعة  اجلهاز    الصينية،ووهان  من   التنفسي،يصيب  ابلعدوى  وينتقل  والسعال  الصداع  ويسبب 
 .شخص آلخر

 آليات مواجهة حتدايت التعليم االلكرتوين:
رق املعينة للمعنيني ابلتعليم اإللكرتوين يف حمافظة الطهي جمموعة من التدابري والربامج والوسائل و   إجرائياً:

 ظفار يلجئون إليها قبل وأثناء ممارسة التعليم االلكرتوين للتغلب على حتدايت وعقبات التعليم االلكرتوين.
 اإلطار النظري: -9

 اإللكرتوين التعليم عن  اترخيية حملة :أوال
التعليم    الثمانينا  بدءا اإللكرتوين مر  مبراحل وقتنا حىتو  تبعقد  يذكرها احلاضر  السالم  تطور   عبد 
 يف CDs األقراص املدجمة على ويعتمد الثمانينات أوائل يف بدأ  األول: اجليل  (:24-23، ص  2020)

 تكمل أساليب برامج تعليمية على الطالب واملقرر، مث تطور فاشتمل بني ويؤخذ عليه قلة التفاعل  التعليم
 .التعليم التقليدية

يتم   :الثاين يلاجل التسعينات، وفيه  بدأ بظهور التجارة العاملية واألمن االلكرتوين يف السنوات األخرية من 
تصميم موقع خاص ابملؤسسة التعليمية حيوي موادا إلكرتونية وبرامج معينة عرب االنرتنت، ويتميز أبنه يعطي 

ومتابع ابلكلية  املختلفة  مواقعهم  لالتصال من  للمتعلمني  تالفرصة  احملاضرين  ة  مع  وإجراء حوارات  عليمهم 
  ۲۰۰۰تطور اإلنرتنت يف بداية عام    بدأ مع  :الثالث اجليلوفق جداول زمنية متفق عليها بينهم مسبقاً.  

https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2020.9?crawler=true#CIT0010
https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2020.9?crawler=true#CIT0010
https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2020.9?crawler=true#CIT0010
https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2020.9?crawler=true#CIT0010
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يف بعض املدارس األمريكية كتجربة، وهو التعليم االلكرتوين الذي يعتمد على الكتب اإللكرتونية، اليت يتم 
طريق   إلكرتونيا  توزيعها توزيعهاشبكعن  يتم  مث  ومن  األجهزة  يف  حتميلها  بعد  اإلنرتنت  الطلبة   ة  لكل 

 واملعلمني، بعد تزويدهم ابحلواسيب وربطها مجيعا بشبكة انرتنت.
ومن هنا يتبني إن التوجه إىل الشبكة العنكبوتية يف التعليم قد بدأ من حوايل مخسني سنة، إال أن وطأة     

العا اجتاحت  اليت  التعليم   مل؛"أزمة كوروان"  حنو  التعليمية  بينها  ومن  ومؤسساهتا  الدول  معظم  أرغمت 
تطبيقاته  استخدام  ملحوظ  بشكل  وزاد  التعليمية،  العملية  استمرار  لضمان  أنسب  اإللكرتوين كبديل 
ميت" وغريها.   إكس  و"ويب  و"ميتينغ"  "زوم"و"غوغل"  مثل  اإلنرتنت  الفيديو عرب  املختلفة كمحاداثت 

منتشرا   جنده  التعلم"    حتتكما  إدارة  "أنظمة  مثل   Learning Managementمسميات كثرية 
Systems). (واملوودل و )classroom ). 

 اثنياً: مربرات التعليم االلكرتوين: 
املستقبل،     خيار  وأنه  اإللكرتوين  التعليم  تطبيق  أمهية  على  العاملية  واملنظمات  الدول  معظم  أمجعت 

 ( على النحو اآليت: 9، ص 2010على تلك اليت أوردها األمحر )تصر وحددت له كثري من املربرات نق
التقليدية    - املدارس  حتتفظ  أن  على  التقليدية  املدارس  قدرات  يفوق  بشكل كبري  املتعلمني  أعداد  زايدة 

مبهامها يف تعليم الفئات الصغرية أو أن يقتصر التعليم االلكرتوين على الفئات الكبرية من املتعلمني وخاصة 
 رط يف جمرايت احلياة سواء ابلعمل أو الزواج أو غريها من االرتباط االجتماعية  ن اخنم
أن يكون التعليم االلكرتوين رافدا وداعما للتعليم التقليدي وليس بديال له، وذلك أبن يستفاد منه يف    -

 بعض األنشطة أو التكليفات االلكرتونية.
بكات االنرتنت ، والتسارع احملموم بني الدول واملؤسسات  ار شوتشري التطورات االلكرتونية واتساع انتش   

يف  املختلفة  اإلنسانية  التعامالت  شىت  يف  االلكرتونية  التطبيقات  حنو  احملتوم  التحول  إىل  اجملال،  هذا  يف 
السنوات القليلة القادمة، وقد أكدت بوادر هذا التحول الكثري من الدراسات واألحباث واملؤمترات الدولية 

م عن االتصاالت واملعلومات والذي يتضمن نظرة  2000يمية ، ويعد التقرير الصادر من اليونسكو  إلقلوا
إذ أشار إىل جتارب كندا   الدول واملؤسسات ابلتعليم االلكرتوين خري برهان على ذلك ،  تفاؤلية الهتمام 

التجارب على مستو   1996، وكوراي يف عام    1993وسنغافورة يف عام   رواب والدول  ى أو ، وغريها من 
العربية . وقد حددت أوراق تلك املؤمتر البداايت األوىل لالهتمام بنظام التعليم اإللكرتوين واليت متثلت يف 
ربط املدارس بشبكات االنرتنت واالهتمام برفع قدرات وإمكانيات الطلبة يف التعامل مع الشبكات متهيدا  

االلكرتونية التعليمية  املؤسسات  إىل  وجامعات واال   لالنتقال  مدارس  هناك  أصبحت  لقد  بل  فرتاضية، 
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افرتاضية ابلفعل مثل جامعة حكام الوالايت الغربية يف أمريكا الشمالية، وكذلك جامعة طوكيو يف الياابن 
وجامعة كولومبيا الربيطانية واجلامعة املفتوحة يف بريطانيا وغريها. ونظرا لنجاح التجارب يف تلك الدول فقد 

هبذا النظام التعليمي، األمر الذي دفع ابلعديد من املنظمات واهليئات الدولية إىل دعم قيام مام  ارتفع االهت
االفرتاضية   اجلامعة  بتمويل  الدويل  البنك  قيام  مثل  التعليمي،  النظام  عام   منذ   AVUاألفريقية هذا 

قم هانوي يف عام  1999 ، ودعم  الو   1997م  فرانكفونية. ويف  افرتاضية  هناك   طنإقامة جامعة  العريب 
اليت تقدم برامج    2002واجلامعات االفرتاضية السورية يف عام    2003اجلامعة املفتوحة اليت بدأت منذ  

 التعليم اإللكرتوين.
 اثلثاً: أهداف التعليم اإللكرتوين:

)األمحر،      من  أوضح كل  االلكرتوين كما  التعليم  األمحرية،5،  2010يهدف  إىل: 293،  2004،   )
تعليمية تفاعلية من خالل تقنيات الكرتونية جديدة، وتعزيز العالقة بني أطرف العملية التعليمية ة  إجياد بيئ

عالقة  له  من  وإكساب  وسائل،  من  االلكرتوين  التعليم  يتيحه  ما  خالل  من  اخلربات  وتبادل   ، مجيعهم 
معيارية وتوسيع دائرة اتصاالت  ة  ابلتعليم والتعلم االلكرتوين املهارات التقنية، ومنذجة التعليم وتقدميه يف صور 

للتعلم  إلكرتونية  بيئات  وخلق  واالنرتنت،  االتصال  شبكات  ابستخدام  التعليمية  العملية  عناصر  كل 
 واإلدارة، وأخريا تقدمي تعليم يتناسب والفئات العمرية املختلفة مع األخذ يف احلسبان فروقاهتا الفردية.

  :اإللكرتوين التعليم رابعاً: متطلبات
 جمموعة من املتطلبات لالنتقال ابلتعليم من الطريقة التقليدية إىل التعليم اإللكرتوين وهي:حيدد املعداوي    
املختلفة حبيث التعليم إجراء تعديالت يف سياسة  -1 أداة جتعل مبستوايته  يف  أساسية التقنية اإللكرتونية 

 مجيع مراحل العملية التعليمية. 
ملساير   مستمرة املؤسسات التعليمية بصورة يف التكنولوجيا استخدام لواقع  يةتكثيف الدراسات التقييم  -2

 التطورات التكنولوجية يف جمال التعليم وزايدة امليزانيات املخصصة هلذا األمر. 
السريع.  تكنولوجية بنية إنشاء  -3 األنرتنت  وملحقاهتا  اإللكرتونية  األجهزة  تتضمن كافة  متكاملة  حتتية 

 (.2، ص 2020جلميع من له صلة ابلعملية التعليمية. )املعداوي، تدريبالوتكثيف برامج 
    :اإللكرتوين التعليم خامساً: أمناط

 تتعدد أنواع التعليم اإللكرتوين، كما ذكر )الكيالين والعبدالكرمي بتصرف(: 
اليت تعتمد على  م  هو أسلوب تعليمي يقوم على تقنيات التعليالتعليم اإللكرتوين املباشر)املتزامن( :     -1

 األنرتنت لتوصيل وتبادل الدروس وكل ما له عالقة ابملعلم واملتعلم أثناء وقت التعليم والتعلم ، مثل احملادثة 
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Reaal – Time Chat)  )  أو الفصول االفرتاضيةVirtual Classroom)الكيالين،   ( عن بعد(
2001  .) 

هو النوع الذي حيصل من خالله املتعلم على برامج  :  (التعليم اإللكرتوين غري املباشر )غري املتزامن  -2
ووسائط   برامج  ابستخدام  املتعلم،  ومكان  ووقت  يتناسب  خمطط  دراسي  برانمج  وفق  وحصص  ودروس 

 إلكرتونية مثل: الربيد اإللكرتوين وأشرطة الفيديو وغريها.
املدمج:    -3 اإللكرتوين  مكمالالتعليم  أسلواب   Blended) ةالرتبوي التعليم ألساليب هو 

Learning) ، التعليم وهلذا مياثل  تعليمي  به كأسلوب  يكتفى  اإللكرتوين  ال  التعليم  ولعل  التقليدي. 
بني   املدمج، إذ جيمع  واإللكرتوين،  التقليدي  التعليم  أسلويب  بني  لتميزه ومجعه  التعليم  أساليب  أفضل  هو 

 (. 2007، العبد الكرمي)ام والواقعية داالستخ وسهولة يف الوقت وال سيما املرونة مميزات كل منهما،
 :سادساً: إجيابيات التعليم اإللكرتوين

 (: 16-15، 1443)املوسى، من أهم اجيابيات تطبيق التعليم اإللكرتوين كما وردت عند 
إمكانية زايدة التفاعل بني الطلبة لوحدهم، وبني املدرسني والطلبة وبينهم واملدرسة يف أوقات العمل أو   -

ع متكني الطلبة من التعبري عن وجهات نظرهم حبرية وحتيقيق املساواة التعليمية بفضل احملاداثت م  خارجها.
وإمكانيات  قدرات  مع  التدريس  طرائق  تكييف  إمكانية  عن  فضال  حرج،  دون  والنقاش  للحوار  الفورية 

 الطلبة مما يسهم يف مراعاة الفروق الفردية. 
أايم األسبوع فاالستفادة من الزمن يف هذا النوع من التعليم   التوافر الدروس واملناهج يف أي وقت طو   -

تكون أبعلى فاعلية. مع خفض األعمال اإلدارية للمدرسة واملدرسني: فإمكانية إرسال واستالم التكليفات 
واستخراج  واالختبارات  النتائج  وحتليل  الدرجات  وإدخال  اإللكرتونية.  ابألدوات  وأيسر  أسرع  الطالبية 

وإمكاهنا تضمينها يف قاعدة بياانت املدرسة والوزارة. كما أنه يتيح الفرصة ملن ليس لديه الوقت   اإحصائياهت
 للجلوس للدروس الفرصة للتعلم وفق ظروفه.

 سلبيات التعليم اإللكرتوين:اثمناً: 
اإللكرتوين      التعليم  يكون  أال  الطبيعي  من  أنه  إال  ذكرها،  اآلنف  اإلجيابيات  تلك  من  ه كلوابلرغم 

هذا   وجد  ملا  السلبيات  ولوال  األفضل،  عن  البحث  إىل  دائما  اإلنسان  يدفع  أمر  فالسلبيات  إجيابيات، 
التقدم  بوابة  واجلديد  القدمي  بني  فالصراع  العصر،  وتطورات  يتوافق  مبا  التعليم  نوعية  لتغيري  احلثيث  السعي 

)سامل حدد  وقد  هيجل،  فريدريك  جورج  االجتماع  عامل  أكده  ( 299-298،    2004،    والرقي كما 
ابجلوانب  اهتمامه  من  أكثر  واملعلومة  املعرفة  حتقيق  على  تركيزه  منها:  اإللكرتوين  للتعليم  السلبيات  بعض 
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اإلنسانية والنفسية والوجدانية، كما أنه  قد ينمي االنطوائية لدى الطلبة لعدم تواجدهم يف مواقف تعليمية  
علم بل يقتصر على حاسيت النظر والسمع، كما يستحيل فيه تحقيقية ، وأنه ال يركز على مجيع حواس امل

البنية   لتوفري  املالية  التكلفة  ارتفاع  عن  فضال  حقيقية،  وثقافية  ورايضية  اجتماعية  أبنشطة  الطالب  قيام 
التحتية له، وأنه يفرض برامج تدريبة مكثفة ومستمرة لكل من الطلبة واملعلمني واهليئات اإلدارية واإلشرافية؛ 

إعداد  ن  أل يف  متخصصني  توافر  يف  صعوبة كبرية  هناك  أن  ، كما  ومتغرية  متجددة  دائما  الفئات  هذه 
برجميات التعليم اإللكرتوين ابللغة العربية، وأنه ال يزال بعض املعلمني والطلبة يفضلون التعليم التقليدي عن 

املكوث  بسبب  وضيق  وراتبة  ملل  من  اإللكرتوين  هلم  يسببه  ملا  أجهزة  ل  اإللكرتوين  أمام  طويلة  ساعات 
 احلاسب اآليل .

 (: 9، 2009األمحر، ) معوقات التعليم االلكرتوين:اتسعاً: 
املعوقات نذكر  ينفك عن جمموعة من  أنه ال  التعليم، إال  العامل حنو أمتت  العام يف  التوجه  الرغم من  على 

 أمهها:
 هزة حاسب آيل. أجاملعوقات املادية: مثل عدم متكن مجيع املتعلمني من امتالك  -
 املعوقات البشرية: مثل القصور يف توافر املعلم اجمليد لفن التعامل مع التعليم االلكرتوين بكفاءة عالية،   -

 ابإلضافة أن املتعلمني وأسرهم تنقصهم املهارات الالزمة للتعلم االلكرتوين.   
رتفاع سعرها نسبياً يف غالبية دول العامل وا املعوقات الفنية: مثل حمدودية تغطية االنرتنت وبطئها النسيب    -

اليت  التعليمية  املهارات  تعليم  القصور يف  الكثري من  فيها  االلكرتوين  التعليم  آليات  أن  الثالث. فضال عن 
يؤديها التعليم التقليدي مثل بناء اجلوانب النفسية واحلركية والسلوكية يف إطار تكوين الشخصية املتكاملة 

 (:3،  1424دت جمموعة من املعوقات يف كثري من املصادر أورد بعضها )العوبد واحلامد، ور املتوازنة. كما 
 ندرة املتخصصني يف إدارة أنظمة التعليم اإللكرتوين، والتكلفة املرتفعة يف جتهيز البنية التحتية له. – 1
توافر   -  2 املتعلم وعدم  عند  اإلنساين  العامل  على  اإللكرتوين  التعليم  تركيز  اإللكرتوين ب  قلة  التعليم  رامج 

 ( بعض املعوقات منها: 316، 2004ابللغة العربية. كما أورد )سامل، 
ضعف مهارات الطلبة يف التعامل مع التقنية احلديثة للتعليم اإللكرتوين. وتدين مستوى الوعي أبمهية   -1

، وخشيتها من فقدان مكانتها يف تهالتعليم اإللكرتوين لدى اهليئة اإلدارية والتدريسية، وعدم إملامها مبتطلبا
 العملية التعليمية وانتقاهلا إىل اختصاصي الربجميات التعليمية وتكنولوجيا التعليم. 

حيتاج التعليم اإللكرتوين إىل طالب جمد راغب من ذاته يف التعلم نظرا النعدام احلضور الفعلي بينه وبني    -2
 ( هي: 4،  1423)املوسى،  ندمعلميه )التفاعل اإلنساين(. بينما املعوقات ع

 غموض أساليب وأنظمة وطرق التعليم اإللكرتوين الفعال على كثري من اهليئات التدريسية  – 1
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الوعي   –  2 ونقص  اإللكرتوين،  للتعليم  احلكومات  املعنية يف  اجلهات  من  املقدم  والتعاون  الدعم  ضعف 
 االجتماعي هبذا من التعليم وسلبية موقف اجملتمع منه. 

 عرض مواقع التعليم اإللكرتوين على الشبكة العاملية للمعلومات لالخرتاق.ت – 3
 .  عدم جتديد ابلقواعد واألنظمة الرتبوية اليت تشجع االبتكار وانتشاره - 4

 الدراسات السابقة ومناقشتها:  
املدم أنواعه،  التعليم اإللكرتوين وخمتلف  السابقة موضوع  الدراسات  تناولت كثري من  وغري ج  متهيد: 

املدمج واملباشر وغري املباشر واملتزامن وغري املتزامن، وقد حرص الباحث على إيراد الدراسات اليت 
يثري   ومبا  ذلك،  يف  والدميوغرايف  اجلغرايف  البعد  مراعاة  مع  بدراسته  مباشرة  وغري  مباشرة  صلة  هلا 

 دراسته:  
 طلبة لدى االجتماعي واصلتلا شبكات استخدام : )درجةبعنوان  (:2020دراسة )الشعيلي،    -  1

 استخدامات درجة وصف . هدفت إىلاملختلفة( واالشباعات بسلطنة عمان املفتوحة العربية اجلامعة
 من املختلفة واالشباعات االجتماعي  التواصل  لشبكات عمان بسلطنة املفتوحة العربية اجلامعة طلبة

و املنهج استخدامها،  مرحلة  وطالبةً   طالباً  371 وامهاق عشوائية لعينة الوصفي املسحي اتبعت   يف 
 اليومي ابالستخدام  يقومون اجلامعة طلبة أن  إىل: وخلصت أداهتا، االستبانة والدبلوم، وكانت البكالوريوس 

وأن أماكن ويف ساعات  3 من أقل إىل ساعة من الشبكات هلذه  التواصل شبكات أكثر خمتلفة، 
األدواتا سالوات  هي املبحوثني لدى استخدماً  االجتماعي وأن   اهلاتف هي لالستخدام املفضلة ب، 

   .احملمول
“واقع دور مراكز التدريب املهين يف حتقيق التنمية املستدامة يف   ( بعنوان2020دراسة احلرملية )  -2

هدفت إىل التعرف على تقييم   ظل جمتمع املعرفة بسلطنة عمان من وجهة نظر موظفي تلك املراكز".
 التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف حتقيق التنمية املستدامة ابلسلطنة يف ضوء جمتمع هيندور مراكز التدريب امل

املعرفة، وإىل معرفة تقديرات عينة الدراسة حول واقع دور مراكز التدريب يف ذلك. واستخدمت االستبانة 
ؤهل(. وكانت أهم وامل  -واخلربة العملية    –والوظيفة    -( متدراب يف ضوء املتغريات )اجلنس 136مع عينة )

نتائجها: أن تقديرات عينة الدراسة لواقع دور مراكز التدريب يف حتقيق التنمية املستدامة بدرجة متوسطة 
(، كما بينت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات موظفي 3.35ومبتوسط حسايب عام )

املهين يف حتقي التدريب  مراكز  دور  لواقع  التدريب  امراكز  واجلنس ق  املؤهل  متغريات  وفق  املستدامة  لتنمية 
 واخلربة، بينما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغري الوظيفة. 
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 خالل  األمور  أولياء نظر وجهة من وحتدايت واقع بعد  عن التعلم(. "  2020دراسة ملكاوي )  -  3
 التعلم هدفت إىل التعرف على واقع".  األردن يف إربد حمافظة  يف " 91 كوفيد"كوروان   فريوس جائحة

واستخدمت  األمور،  أولياء  نظر وجهة من” 91 كوفيد”كوروان فريوس جائحة خالل وحتدايته  بعد عن
 وتكونت أمر، ولية 48 و أمر ويل 39 منهم ( ويل امر،87التحليلي، وكانت عينتها) الوصفي  املنهج

مواجهة تلك   آليات الثاين  واجملال ، وحتدايته بعد عن التعلم واقع :جمالني على  موزعة فقرة  20االستبانة  
وجاء اجملال  متوسطة، بدرجة وحتدايته جاءت بعد عن التعلم واقع إىل: أن الدراسة التحدايت. وتوصلت

 ملتغري تبعاً  إحصائية داللة ذات  توجد فروق ال كما أيضاً، متوسطة مواجهة التحدايت بدرجة الثاين آليات
 لواقع احلسابية  بني املتوسطات ككل واألداة  للمجاالت  a=0.05الداللة   ستوىم دعن األمر ويل صفة
 حمافظة األمور يف أولياء نظر وجهة من” 91 كوفيد”كوروان فريوس جائحة خالل وحتدايته بعد عن التعلم
 إربد. 

ونية لكرت بعنوان "توظيف اسرتاتيجية األلعاب التعليمية اال  ( يف قطاع غزة2018دراسة أبو جربوع )  -4
اإلسالمية  اجلامعة  بغزة".  األساسي  الرابع  الصف  طالبات  لدى  الرايضي  التفكري  مهارات  تنمية  يف 

التفكري   بغزة. مهارات  تنمية  يف  االلكرتونية  التعليمية  األلعاب  اسرتاتيجية  توظيف  أثر  حتديد  إىل  هدفت 
املنهج   الدراسة  الرابع األساسي، واعتمدت  الصف  )التالرايضي لدى طالبات  (  80جرييب وكانت عينتها 

( جتريبية  جمموعتني  على  موزعة  )41طالبة  وضابطة  طالبة  مهارات    طالبة،(  39(  اختبار  واستخدمت 
( مستوى  عند  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  إىل:  وخلصت  هلا،  الرايضي كأداة  بني   ( a=0.01التفكري 

االختبا يف  والتجريبية  الضابطة  اجملموعة  طالبات  درجات  الرايضي    رمتوسطات  التفكري  ملهارات  البعدي 
 لصاحل اجملموعة التجريبية. 

 مادة تدريس يف االلكرتوين التعليم "استخدام  ( يف السودان حتت عنوان2017أبوعالمة )  دراسة  -  5
املادة".  ومعلمات معلمي نظر وجهة الثانوي من التعليم مبرحلة الثالث لطالب الصف العربية اللغة

 العربية اللغة مادة تدريس االلكرتوين أثناء التعليم استخدام التعرف على واقع ت إىلجامعة النيلني، هدف
ومدى العامة،  الثانوية  يف لطالب  اجتاهات التعليمي  الناتج حتسني املسامهة  ومعرفة   معلمي للطالب 

 امهاستخد تواجه أن ميكن  استخدامه، كما هدفت إىل التعرف على املشكالت اليت حنو املادة  ومعلمات
املنهج  بصورة واعتمدت  واالستبانة فاعلة.  هلا،  منهجا  وتكونت  واملقابلة الوصفي  هلا،  أداتني  الشخصية 
 موجهي من (10) الشخصية املقابلة كانت عينة  العربية، كما اللغة ملادة ومعلمة ( معلما50) من عينتها

 إىل: الباحث وتوصل  ((SPSS االحصائي الربانمج واستخدمت الدراسة .كرري مبحلية وموجهات املادة
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 للطالب، رغم أهنم يرون أن استخدام املادة تدريس يف اإللكرتوين  التعليم يستخدمون  أن املعلمني ال   -
كما أوضحت أن هناك مشكالت تواجه   .العربية اللغة مادة  يف تدريس فاعلة  مسامهة له اإللكرتوين  التعليم

 املعلمني وضعف برامج التدريب والتأهيل املقدمة هلم. املعلمني من أمهها: تفشي األمية التقنية بني
6-  ( واحلاج  احلجاج  بعنوان2015دراسة  األردن  يف   التعلم ومنظومة اإلنرتنت استخدام “واقع  ( 

 والتعليم الرتبية مديرية يف   الثانوية املرحلة وطالبات طالب ( لدىEdu wave)      اإللكرتوين
 التعلم ومنظومة) لألنرتنت (الثانوية املرحلة يفالطلبة   استخدام واقع على إىل التعرف  هدفتاجلامعة.   للواء

 االستخدام درجة يف األكادميي والفرع اجلنس أثر ومعرفة االستخدام، ومعوقات حنوها واجتاهاهتم  اإللكرتوين
 املنهج  نالباحثا واستخدم مقاييس كادوات، ثالثة  واستخدمت الدراسة .واملنظومة   اإلنرتنت حنو االجتاه ويف

)  .التحليل  الوصفي العشوائية  العينة  طالباً 477وكانت   )  ( األصلي  جمتمعها  من   ابطال(  3517وطالبة 
 كانت اإللكرتوين التعلم ومنظومة لألنرتنت العينة استخدام أفراد درجة إىل: أن النتائج وطالبة. وأشارت 

ال كما ومرتفع. متوسط بني كان حنوها االجتاه بينما متوسطة، وجودبينت   يف املعوقات بعض دراسة 
 وإىل عدم املنظومة  استخدام على تشجع املناهج الدراسية ال وان االتصال انقطاع منها: تكرار االستخدام

 االستخدام متوسط دالة بني ذات  التخصصات، وأنه توجد فروق ببعض املتعلقة  التعليمية املواد  بعض توفر
 بنيa=0.05  الداللة    مستوى عند إحصائية دالة روقف األكادميي، كما جتود والفرع للجنس تعزى

 األكادميي. للفرع تعزى االجتاه متوسط
 اإللكرتوين التعلم منظومة استخدام  "معوقات   يف األردن بعنوان  (2009دراسة اهلرش وآخرون )  -  7

 ةمو منظ  استخدام معوقات كشف إىل هدفت  الكورة". لواء يف الثانوية املرحلة نظر معلمي وجهة من
 من استبانة مكونة وكانت أداهتا  الكورة، لواء يف الثانوية املرحلة معلمي نظر وجهة من التعلم اإللكرتوين

العشوائية ) على موزعه فقره، (36) و)  47)جماالت أربعة. وضمت عينتها  واتبعت  معلمة، (58معلماً 
 املعوقات لدى ابملعلمني جها إىل أنئااملنهج الوصفي التحليلي وبرانمج حتليل الرزم االجتماعية. وأشارت نت

 وجاءت وجتهيزاهتا األساسية، التحتية البنية  مث معوقات تلتها املعوقات اإلدارية، األوىل، جاءت يف املرتبة
 األخرية. املرتبة يف املعوقات لدى الطلبة

8  -  ( واملسروري  املعمري  بعنوان  (2016دراسة  عمان،  سلطنة   يف  اإلنرتنت توظيف “معوقات  يف 
مستوى    ".املعلمني نظر وجهة من عمان بسلطنة االجتماعية الدراسات تدريس معرفة  هدفها  كان 

 إىل معلمي املادة، ابإلضافة  تواجه  معوقات استخدام اإلنرتنت يف تعليم مادة الدراسات االجتماعية اليت
م املنهج التدريسية. وكان واخلربة والتخصص النوع، متغريات أثر معرفة أداهتا جهنهالوصفي  واالستبانة  ا، 
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 ومعلمة. وتوصلت لنتائج منها:  ( معلماً 85) جماالت، وعينتها أربعة على ( عبارة موزعة30من ) املكونة
 فروق وأنه ال توجد متوسطة،  بدرجة ( أي 3,39بلغت ) تدريس املادة يف اإلنرتنت توظيف معوقات أن

الداللة   ذات مستوى  عند   وبني التخصص،  مستوايت وبني انث،إلوا الذكور بني  (a=0.05)داللة 
 اخلربة   مستوايت

 .احملاور جلميع
9  –  ( اهلاجري  التعليم  التدريسية اهليئة "اجتاهات(.  2014/ 2013دراسة  تطبيق  حنو  والطالب 

والطالب  اإللكرتوين" املعلمني  اجتاهات  دراسته  يف  الباحث  ألمهية تناول  إدراكهم   أسلوب تطبيق حنو 
 وأتثري ارتباط ومدى لديهم، اإللكرتوين التعليم كفاايت التعليم ومدى توافر لتطوير كأداة اإللكرتوين  التعليم
دراسته   على الكفاايت تلك أهداف  لتحقيق  واألداة  التحليلي  الوصفي  املنهج  واستخدم  إدراكهم.  مدى 

( عينة  على  طبقها  )372اليت  وعينة  ومعلمة  معلما  برانمج  382(  واستخدم  وطالبة،  طالبا   )SPSS  
 ألمهية تطبيق حنو إدراكهم والطالب التدريسية اهليئة لدى إجيابية اجتاهات وجود :التالية النتائج إىل وتوصل
 الكفاايت الالزمة بدرجة عالية لدى املعلمني والطالب لتطبيق التعليم  توافر و   اإللكرتوين. التعليم أسلوب

  اإللكرتوين
 

ع استخدام التعليم اإللكرتوين يف مدارس اململكة واق(. "1428/1429)   العبد الكرميدراسة    -  10
الرايض"   مدينة  يف  يف األهلية  والفروق  اإللكرتوين  التعليم  تطبيق  واقع  على  التعرف  يف  أهدافها  متثلت 

التعليم  فيها  املستخدم  التعليمية  املستوايت  وأهم  متغرياهتا،  وفق  الدراسة  حماور  حنو  العينة  أفراد  اجتاهات 
ف إجيابيات وسلبيات ومعوقات تطبيق هذا النوع من التعليم يف املدارس، وكان منهجها اإللكرتوين، وكش 

ملعاجلة بياانت الدراسة، وتوصلت    SPSSاملنهج الوصفي التحليلي، وأداهتا االستبانة، وجلأت إىل برانمج  
وافر فيها الشبكة، لنتائج، أمهها: أن لكل مدرسة موقع يف الشبكة العاملية لألنرتنت، وأن معامل املدارس مت

اليت  املستوايت  أهم  وأن  واألنرتنت،  اآليل  احلاسب  استخدام  عن  فكرة كافية  لديها  التدريس  هيئة  وأن 
تستخدم هذا النوع من التعليم هي مواد احلاسب اآليل يف صفوف املرحلة الثانوية، وأهم إجيابيات تطبيق  

املعلم والطالب، واملساعدة يف  التعليم اإللكرتوين هي رفع مستوى مهارات استخدام احلا سب اآليل لدى 
أبرز  أما  للتعلم.  املتعلم  دافعية  من  يزيد  وأنه  وقت،  أي  وتقدميها يف  طويلة  لفرتات  ابملعلومات  االحتفاظ 
سلبياته فتمثلت يف األمية اإللكرتونية لدى أولياء األمور، والتأثريات الصحية من استخدام احلاسب االيل 

ضافة إىل اخللل الذي يصيب األجهزة يف غالب األحيان، وفيما يتعلق مبعوقات التعليم لفرتات طويلة، ابإل
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اليت  املقررات  عن كثافة  فضال  للطلبة،  أجهزة  لتوفري  املخصصة  املالية  املوازانت  قلة  يف  متثلت  اإللكرتوين 
 يصعب إدماجها يف التعليم اإللكرتوين.

 التعقيب على الدراسات السابقة:
العر  من  الدراسة  يتبني  وبني  بينها  اختالف  وأوجه  تشابه  أوجه  هناك  أن  السابقة  للدراسات  السابق  ض 

 احلالية ميكن إمجاهلا على النحو التايل:
 أوجه التشابه: 

تتفق الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات اليت مت استعراضها يف املنهج واألداة واملتغريات وأساليب التحليل    
يف تشاهبت  )الشعيلي،  اإلحصائي، كما  من  دراسة كل  مع  )احلرملية،2020اهلدف  و   ،)2020 ،)

و)أبوعالمة،  2020)  وملكاوي وآخرون،2017(،  و)اهلرش  واملسروري، 2009(،  و)املعمري   ،)
أبو2016 دراسة  مع  )املعلمون/املعلمات(  العينة  نوع  اتفاقها يف  ويلحظ  واملعمري  2017)  عالمة  (.   )

املستعرضة.  2009)  ( واهلرش وآخرون2016)  واملسروري الدراسات  (، وإن اختلفت يف أحجامها بني 
  ملكاوي، وأبو واتفقت أيضا نتائج الدراسة احلالية يف وجود حتدايت تواجه التعليم اإللكرتوين مثل دراسة )

 واملعمري واملسروري(.  –واهلرش وآخرون  –واحلجا واحلاج  -عالمة 
 أوجه االختالف: 

احلالية    الدراسة  هدف  أ  اختلف  )عن  جربوع  أبو  من  دراسة كل  واحلاج 2018هداف  واحلجاج   ،)
 (.     2020(، واحلرملية )2020(، كما اختلفت يف النتائج مع دراسة كل من الشعيلي )2015)

 أوجه االستفادة منها: ميكن إمجال ذلك فيما يلي:
 إثراء دراسته يف اإلطار النظري واإلجراءات املنهجية  -
 تبانة االس االستعانة هبا يف بناء -
 معرفة اإلجراءات املنهجية املناسبة حلقيق أهداف الدراسة   -

 :الدراسة منهج -01
 اإلجراءات التالية: التحليلي، وفق  الوصفي استخدم الباحث تبعاً لطبيعة دراسته املنهج   
وذلك    راستهالسابقة ذات الصلة املباشرة وغري املباشرة بد النظري والدراسات األدب قام الباحث مبطالعة  -

بعد أن تعرف  الدراسة وعينتها جمتمعوبناء عليه حدد  .  بقصد تكوين فكرة وافية يف اإلطار النظري لدراسته
 خصائصهما.
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أداة دراسته ابالستعانة ببعض االستباانت من الدراسات السابقة مثل استبانة  عمد الباحث إىل إعداد  - 
 رملية، ودراسة املعمري ودراسة املسروري. ة احلدراسة الشعيلي، واستبانة دراسة ملكاوي، ودراس

 الدراسة، هبدف على: التعريف حيتوي األول القسمثالثة أقسام:   تكونت استبانة الدراسة احلالية من   
االستبانة تعبئة  املؤهل   الشخصية والبياانت وبتعليمات  ومشلت:  املستقلة،  املتغريات  وهي  الدراسة  لعينة 

القسمني العلمي، والفئة العمرية، والنوع )اجلنس(. و التدريسية، االختصاص ةرب اخل سنوات العلمي، وعدد
التابعة.   املتغريات  الثاينوحيوي  الثاين والثالث مها  التعليمالقسم  االلكرتوين يف  : عبارات حتدد حتدايت 

االت بع جممدارس التعليم األساسي مبحافظة ظفار من وجهة نظر املعلمني فيها ، وقد مت تقسيمه إىل أر 
على) واحتوت  وتقنية  فنية  حتدايت  عباراهتا09وهي:  وعدد  ابلطلبة  خاصة  وحتدايت  ( 9)  (عبارات، 

( ، وحتدايت خاصة ابألسرة وكان عددها  وعدد  10عبارات  ابملعلمني  وأخريا حتدايت خاصة  عبارات   )
االلكرتوين يف  ليمالتع  فتضمن عبارات حتدد آليات مواجهة حتدايت  القسم الثالث( عبارة .أما  14عباراهتا)

فيها ،وحيتوي املعلمني  التعليم األساسي مبحافظة ظفار من وجهة نظر  وانتهى   عبارة،  (25على) مدارس 
من   والثالثكل  الثاين  مفتوح  القسمني  أو يف  إبضافته املشرتك يرغب عما بسؤال  التحدايت  سواء يف 

 آليات مواجهتها.
 بشدة، موافق  غري موافق، حمايد، غري موافق، بشدة، فقي: موا اخلماس ليكرت االستبانة مقياس واعتمدت  

  ( درجات، موافق (5بشدة   اآليت: موافق النحو على إحصائياً  معينة ملعاجلتها درجة استجابة ومت منح كل
 .درجة واحدة (1) بشدة موافق غري درجتان، (2) موافق غري ( درجات، 3درجات، حمايد ) (4)

 ات األمهية ألسئلة االستبانة يف مقياس ليكرت اخلماسيوتقدير   ( يبني درجات1اجلدول رقم )
 الوزن النسب  املتوسط احلسايب تقدير األمهية درجة اإلجابة  املقياس

 %36أقل من  -% 20 1,8أقل من  منخفضة جداً  ال أوافق بشدة  1
 %52اقل من  -% 36 2,6أقل من    – 1,8 منخفضة  ال أوافق  2
 %68أقل من  -% 52 3,4ل من  أق  – 2,6 متوسطة حمايد 3
 %84أقل من  -% 68 4,2اقل من    – 3,4 مرتفعة  أوافق   4
 % فأكثر 84 فأكثر  4,2 مرتفعة جداً  أوافق بشدة  5

 
 احملكمني من (10)  على عرضها مت وثباهتا الدراسة آداه  صدق من للتحقق :الدراسة أداة صدق - 2

 األخذ ب ومت غة ومناسبتها ملا وضعت له،يث واللاألداة، من ح حمتوى  سالمة من للتأكد املختصني،
 وثالثة جماالت.( عبارة 67) النهائي ابلشكل وأصبحت احملكمني، آراء  %( من85)



 2021  -  الثالث   العدد   -عشر    التاسع المجلد  .................….  اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس   مجلة 
 

35 

قام الباحث ابختبار معامل ثبات االستبانة من خالل اختبار معامل كرو  اختبار ثبات االستبانة:  - 3
 ( التايل: 2كما يوضح اجلدول رقم )  ألفا،نباخ 

 ( يبني معامالت الثبات جملاالت االستبانة 2م )رق  دولاجل
 معامل الثبات عدد الفقرات اجملال رقم 
 845. 9 التحدايت الفنية واإلدارية 1
 833. 9 التحدايت املرتبطة ابلطالب 2
 894. 10 التحدايت املرتبطة ابألسرة  3
 927. 13 التحدايت املرتبطة ابملعلمني 4
 944. 24 دايتة التحمستوى آليات مواجه 5
 0.956 الكلي جملاالت الدراسة 6

 

حيث تراوحت معامالت جملاالت االستبانة    بينت النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله نتائج حتليل الثبات   
( وهي معامالت ثبات عالية وأعلى من  944.( يف حدها األدىن و )833.الثبات جملاالت االستبانة بني )

القياسي، كم بلغ  احلد  )ا  للمجاالت  الكلي  الثبات  أداة  956.معامل  متتع  إىل  النتائج  هذه  وتشري   ،)
 البحث بدرجة ثبات مرتفعة ومبقدرهتا على حتقيق أهداف البحث. 

مث قام الباحث بتوزيع االستبانة إلكرتونيا، واستغرقت عملية مجيع االستباانت ثالثة أسابيع، وبعد وصول  
(  6( استبانة، فاتضح عدم اكتمال )126)عددها  تباانت البالغ  ص االساستجاابت عينة الدراسة مت تفح 
 .وتفسريها النتائج حتليلوأخريا مت  sspsالبياانت وإدخاهلا يف برانمج  منها فاستبعدها، ومث قام بتفريغ

 :وعينته الدراسة جمتمع-11
) اجملتمع تكون    من  للدراسة  التعليم  1145األصلي  مدارس  يف  ومعلمة  معلما  حمافظة   األساسي(  يف 

الدراسي   العام  عمان يف  /سلطنة  الذكور وعددهم )2020/2021ظفار  على  موزعني  معلماً 679،   )
( معلماً 55( معلماً ومعلمة، منهم )126( معلمة. وتكونت عينة الدراسة اإلمجالية من )566واإلانث )

العينة  67و نسبة  وكانت  معلمة،  للدرا10(  األصلي  اجملتمع  أمجايل  وهبذ%من  العينة سة  تكون  النسبة  ه 
  ممثلة ومقبولة للدراسة.

 خصائص عينة الدراسة.  

 أواًل: اخلصائص وفق املؤهل العلمي: 
   ( رقم  اجلدول  من  وأخرياً 3يتبني  املعلمني  دبلوم  مث  املاجستري  ويليها  نسبة  أعالها  البكالوريوس  أن   )  

 .الدكتوراه
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 املؤهل العلمي وفق متغري(: يبني توزيع أفراد العينة 3اجلدول رقم )
 ترتيب العينة النسبة املئوية  التكرار  املؤهالت العلمية 
 3 12.5 15 دبلوم املعلمني 
 1 72.5 87 البكالوريوس 
 2 13.3 16 املاجستري
 4 1.7 2 الدكتوراه 
  100.0 120 اجملموع 

 

 اثنياً: اخلصائص وفق سنوات اخلربة: 
عاما مث 15-11هي األعلى نسبة تليها الفئة    عاما فأكثر  16خلربة  ( أن الفئة ذات ا4يوضح اجلدول )   

 أعواما.  5أعواما وأخريا الفئة   10 -6الفئة 
 (: يوضح توزيع أفراد العينة وفق متغري سنوات اخلربة4اجلدول رقم )

 ترتيب العينة  النسبة املئوية  التكرار  فئات سنوات اخلربة 
 4 11.7 14 أعواماً فأقل  5
 3 21.7 26 أعواماً   10  – 6من 
 2 26.7 32 أعاماً  15 – 11من 

 1 40.0 48 عاماً فأكثر  16
  100.0 120 اجملموع

 

 اثلثاً: اخلصائص وفق العمر:  
  -41عاما أعالها نسبة تليها الفئة العمرية    40  -31( أن الفئة العمرية  5يتضح من اجلدول رقم )    
 عاما. 51العمرية   عاما فأقل وأخريا الفئة 30عاما وبعدها  50

 (: يبني توزيع أفراد العينة وفق متغري العمر 5اجلدول رقم )
 ترتيب العينة  النسبة املئوية  التكرار  الفئات العمرية

 3 8.3 10 عاماً فأقل  30
 1 53.3 64 عاماً  40 – 31من 
 2 32.5 39 عاماً  50 – 41من 

 4 5.8 7 عاماً فأكثر  51
  100.0 120 اجملموع

 



 2021  -  الثالث   العدد   -عشر    التاسع المجلد  .................….  اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس   مجلة 
 

37 

 ئص وفق التخصص: : اخلصاعاً راب
( أن املعلمني واملعلمات يف فئة أخرى من التخصص هم أعلى الفئات ويليها  6يتبني من اجلدول رقم )   

 معلمي اجملال األول مث بعدها معلمي اجملال الثاين وأخريا معلمي اللغة اإلجنليزية 
 (: يوضح توزيع أفراد العينة وفق متغري التخصص6اجلدول رقم )

 ترتيب العينة  النسبة املئوية  ار التكر  صصتخال
 2 20.0 24 جمال أول
 3 15.8 19 جمال اثين
 4 11.7 14 إجنليزي
 1 52.5 63 أخرى 
  100.0 120 اجملموع

 
 خامساً: اخلصائص وفق اجلنس: 

( رقم  اجلدول  إىل7يشريان   )  ( وبلغت  األعلى  اإلانث كانت  من  العينة  افراد  نسبة  فيما %72.5أن   ،)
 .(%27.5يف العينة ) الذكورة بلغت نسب

 (: يبني توزيع أفراد العينة وفق متغري اجلنس 7اجلدول رقم )
 النسبة املئوية  التكرار  اجلنس 
 27.5 33 ذكر 
 72.5 87 أنثى

 100.0 120 اجملموع
 

 عرض وحتليل ومناقشة نتائج الدراسة   -12

ضوء أهداف وأسئلة الدراسة، اليت تعىن   النتائج يف تناول الباحث يف هذا الفصل عرض وحتليل ومناقشة     
بكشف حتدايت التعليم اإللكرتوين وآليات مواجهتها يف مدارس التعليم األساسي مبحافظة ظفار من وجهة 

م من خالل تقديرات املعلمني  2020/2021نظر املعلمني، يف الفصل األول)اخلريف( من العام الدراسي  
 . اجلنس)النوع( -الفئة العمرية -سنوات اخلربة -التخصص -يؤهل العلم تبعاً ملتغريات الدراسة )امل
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 نتائج الدراسة:  
األول:      ابلسؤال  الباحث  مبحافظة  بدأ  األساسي  التعليم  مدارس  يف  اإللكرتوين  التعليم  حتدايت  ما 

 من وجهة نظر املعلمني؟  19ظفار بسلطنة عمان يف ظل جائحة كوفيد 
أربعة جماالت من التحدايت وهي: التحدايت الفنية واإلدارية، ل الذي يتضمن  ولإلجابة عن السؤال األو 

الباحث  بدأ  ابملعلمني،  اخلاصة  والتحدايت  ابألسرة،  اخلاصة  والتحدايت  ابلطلبة،  اخلاصة  والتحدايت 
 اخلطوات التالية: 

 أواًل: التحدايت الفنية واإلدارية 
امليدانية الدراسة  نتائج  إىل حتليل  الباحث  تقيي  عمد  واإلدارية،  من خالل  الفنية  للتحدايت  املعلمني  مات 

آنفا، معتمدا فيه على املتوسطات احلسابية واالحنرافات  للمقياس الذي اعتمده، والذي مت توضيحه  وفقا 
 ( التايل:   8املعيارية واألوزان النسبية لتقييمات العينة للتحدايت، كما يتضح من اجلدول رقم )

 وصفي ألسئلة التحدايت الفنية واإلدارية ضح التحليل ال( يو 8اجلدول رقم ) 
رقم 

املتوسط   العبارة)التحدي(  العبارة 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري 

الوزن  
 النسب 

 التحدايت     

 أوافق بشدة  %88 911. 4.40 يوجد ضعف كبري يف توافر إنرتنت قوي وسريع يف الوالية ونياابهتا  1

مرتفعة  
 جدا

 أوافق بشدة %86 942. 4.31 نت املناسب للتعليم االلكرتوين  التحتية لألنرت تفتقر البنية  4

تقبل  3 من  بقلل  مما  االنرتنت  خدمة  يف  االشرتاك  تكلفة  ترتفع 
 أوافق بشدة %85 888. 4.27 التعليم االلكرتوين  

انرتنت   5 خدمة  إجياد  يف  للمدرسة  الضعيفة  املادية  اإلمكانية  تؤثر 
 أوافق %80 1.081 4.01 ممتازة 

 تفعةمر 
حمدودة   6 أساليب  االلكرتوين  التعليم  يف  الرتبوية  اإلدارة  تستخدم 

 أوافق %76 1.036 3.79 لضبط الطلبة   

 على  املواد على حتميل التعليم االلكرتوين خالل اجلائحة  يقتصر 9
  %68 1.213 3.41 ملفات تقنية شكل

 أوافق %68 1.154 3.38 ة وجامدة يتضمن التعليم االلكرتوين برمج إدارية مغلق  7
اشرافية   8 أساليب  االلكرتوين  التعليم  يف  الرتبوية  اإلدارة  تستخدم 

 حمايد  %66 1.174 3.32 جامدة 
 متوسطة

التعليم  2 متطلبات  عن  ومتخلفة  تقليدية  الدراسية  املناهج  تعد 
 حمايد  %66 1.274 3.30 االلكرتوين   

 مرتفعة %76 1.075 3.80 ية واإلدارية اإلحصائيات العامة للتحدايت الفن

 
 ( يتضح اآليت:8ابستعراض اجلدول رقم ) 
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الدراسة عنها أبوافق بشدة، وبذلك جاءت 3،4،1الفقرات )  -1 الرتتيب كانت إجاابت عينة  ( وعلى 
 وجود ضعف كبري يف توافر أبمهية مرتفعة جدا، وفق املقياس املعتمد لدى الباحث، وقد متثلت العبارات يف "

( ووزن  4.40مبتوسط حسايب بلغ )سريع يف الوالية ونياابهتا" اليت جاءت يف املرتبة األوىل  إنرتنت قوي و 
 (.  %88نسيب )

( وعلى الرتتيب كانت آراء املعلمني حوهلا أبوافق، مما يعين أن امهيتها كتحدايت 7،9،6،5الفقرات )  -2
ؤثر اإلمكانية املادية الضعيفة للمدرسة  ت  ب: األوىل " فنية وإدارية كانت مرتفعة، وجاءت عباراهتا على الرتتي

انرتنت ممتازة   إجياد خدمة  بلغ )يف  العبارة %80( ووزن نسيب )4.01" مبتوسط حسايب  أما األخرية   .)
 %(.68( ووزن نسيب ) 3.38) "يتضمن التعليم االلكرتوين برامج إدارية مغلقة وجامدة" 

الرتتيب كانت  2،8الفقرات)  -3 املعلم(: وعلى  إدارية  إجاابت  أهنا متثل حتدايت  عنها حمايدة، مبعىن  ني 
أساليب  االلكرتوين  التعليم  يف  الرتبوية  اإلدارة  “تستخدم  األوىل  عباراهتا،  وكانت  األمهية،  متوسطة  وفنية 

مبتوسط حسايب بلغ    %( والعبارة األخرية جاءت66( ووزن نسيب)3.32اشرافية جامدة" مبتوسط حسايب) 
 وهي أدانها أمهية يف التحدايت الفنية واإلدارية كما ترى عينة الدراسة. (.%66 )ن نسيب( ووز 3.30)

   ( رقم  اجلدول  يف  واإلدارية  الفنية  للتحدايت  الوصفي  التحليل  نتائج  أن  تقدم  ما  تبني 8وخالصة   ،)
للتعليم اإللكرتوين يف ظل جائحة كوروان وفق آر  الفنية واإلدارية  التحدايت  املعلمني يف بشكل عام أن   اء 

بلغ   حسايب  مبتوسط  مرتفعة  أمهية  ذات  عام  بشكل  ظفار كانت  مبحافظة  األساسي  التعليم  مدارس 
(3.80( نسيب  ووزن  واملرتفعة 76%(  جداً  املرتفعة  بني  أمهيتها  وتراوحت  العامة،  لإلحصائيات  وفقاً   )

النسيب وفق معيار األمه بناء على املتوسطات احلسابية والوزن  (. ومل يكن 1رقم )  ية يف اجلدولواملتوسطة 
 بينها أمهية منخفضة أو منخفضة جدا. 

 اثنياً: التحدايت املرتبطة ابلطالب
 ( يبني التحليل الوصفي ألسئلة التحدايت املرتبطة ابلطالب 9اجلدول رقم )

املتوسط   العبارة )التحدي(  رقم 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

الوزن  
 النسب

 أمهية التحدايت 

4 
ابل  يق التعليم االهتمام  يف  التعلم  صعوابت  فئة  من  لطلبة 

 %88 865. 4.41 االلكرتوين 
أوافق  
 بشدة  

مرتفعة 
 جدا

3 
التعلم  يف  االنرتنت  سرعة  وقلة  ضعف  من  الطلبة  يعاين 

 %87 941. 4.35 االلكرتوين 

مما  7 االلكرتوين  التعلم  يف  النقالة  اهلواتف  الطلبة  غالبية  يفضل 
 وبرامج املنصات التعليمية   م من تطبيقات يقلل استفادهت

4.34 .884 87% 
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6 
الفروق   مراعاة  بقلة  الطلبة  التعليم   يف  الفردية  يشعر 

 %81 991. 4.03 .االلكرتوين
 مرتفعة  أوافق 

تعاون  1 املعلمة يعرقل ضعف  مع  التعليم / الطلبة  إجناح  املعلمة 
  االلكرتوين

3.93 1.070 79% 

9 
م الطلبة  التيعاين  املنصات  خاصية ن  على  تعتمد  اليت  عليمية 
 %77 1.081 3.87 الصوت فقط

5 
يغلب على الطلبة قلة املهارات يف استخدام احلاسب اآليل يف 

 %76 1.229 3.79 التعليم االلكرتوين  

التعليم  8 يف  للطلبة  على  املفروضة  املنزلية  الواجبات  يزيد كم 
  االلكرتوين 

3.78 1.177 76% 

2 
، بفكرة الطلبة يستهرت االلكرتوين  إجازة التعليم   ويروهنا 
 %75 1.177 3.74  خالل اجلائحة مفتوحة

 مرتفعة  %81 1.046 4.03 اإلحصائيات العامة للتحدايت املرتبطة ابلطالب
 

  ( يتبني اآليت:9ابلنظر إىل اجلدول رقم )
نها أبوافق بشدة، وبذلك جاء ( وعلى الرتتيب كانت إجاابت عينة الدراسة ع7،  3،  4الفقرات )    -1

قد  ابلطالب  املرتبطة  التحدايت  أعلى  وكانت  الباحث،  لدى  املعتمد  املقياس  وفق  جدا،  مرتفعة  أمهيتها 
مبتوسط حسايب بلغ  رتوين"  يقل االهتمام ابلطلبة من فئة صعوابت التعلم يف التعليم االلكمتثلت يف العبارة "

(4.41( نسيب  ووزن  املرت 88%(  يف  وجاء   .)" الثالثة  التعلم بة  يف  النقالة  اهلواتف  الطلبة  غالبية  تفضيل 
( ووزن  4.34" مبتوسط حسايب بلغ )االلكرتوين مما يقلل استفادهتم من تطبيقات وبرامج املنصات التعليمية 

 (. %87نسيب )
 ( وعلى الرتتيب كانت إجاابت عينة الدراسة عنها أبوافق، مما يعين 2،  8،    5،    9،  1،  6الفقرات )  -2

" األوىل  العبارة  وجاءت  األمهية،  مرتفعة  جاءت  الفردية أهنا  الفروق  مراعاة  بقلة  الطلبة  التعليم  يف شعور 
)االلكرتوين بلغ  حسايب  مبتوسط   "4.03( نسيب  ووزن  العبارة 81%(  املرتفعة  األمهية  يف  تلتها  فيما   .)

التعليم االلكرت "يع املعلم إجناح  املعلمة/  الطلبة مع  تعاون  ( ووزن  3.93وين" مبتوسط حسايب )رقل ضعف 
خالل  مفتوحة ويروهنا إجازة التعليم االلكرتوين، بفكرة الطلبة استهتار%(. وكانت أخرياً العبارة "79نسيب)

 (.%75( ووزن نسيب )3.74مبتوسط حسايب بلغ )اجلائحة" 
لكرتوين املرتبطة تحليل الوصفي للتحدايت املرتبطة ابلطالب، أن حتدايت التعليم اإلوتوضح نتائج ال 

بلغ   حسايب  ومبتوسط  أيضا،  مرتفعة  أمهية  عام  بشكل  أمهيتها  جائحة كوروان كانت  ظل  يف  ابلطالب 
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( وفقاً لإلحصائيات العامة، ويالحظ أن أمهية التحدايت املرتبطة ابلطالب  %81( ووزن نسيب )4.03)
 متوسطة أو منخفضة أو منخفضة جدا.   نت بني املرتفعة جداً واملرتفعة ومل يكن من بينها حتدايت أبمهيةكا
 

 اثلثاً: التحدايت املرتبطة ابألسرة 
 ( يوضح التحليل الوصفي ألسئلة التحدايت املرتبطة ابألسرة10اجلدول رقم )

 العبارة )التحدي(  رقم 
املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

لوزن  ا
 النسب

 أمهية التحدايت  

 األجهزة  ة لألسرة من قدرهتا لتوفريتقلل اإلمكانيات املادية الضعيف  3
موافق  %94 552. 4.68 اإللكرتونية الالزمة ألبنائها الطلبة   

 بشدة

مرتفعة 
 جدا

اليت لديها عدد من األبناء يف صفوف ومراحل دراسية  10 جتد األسرة 
 موافق بشدة %93 585. 4.67 أثناء احلصص يف التعليم االلكرتوين  متعددة صعوبة يف متابعتهم

 العاملني يف متابعة  األهل على واضحاً  التعليم االلكرتوين عبئاً  يشكل 1
 موافق بشدة %91 765. 4.56    أبنائهم 

تعاين األسرة اليت لديها أبناء يف صعوابت التعلم من فلة االهتمام يف   9
 موافق بشدة %87 855. 4.34 التعليم االلكرتوين  

(   العائلية  كاخلالفات (سرة لأل السلبية  االجتماعية  الظروف تعيق 2
 موافق بشدة %87 882. 4.33  االلكرتوين تعلمهم متابعة  الطلبة من 

التعامل    يف خربهتم لنقص الطلبة  أبنائهم متابعة  األهل على يصعب 6
 موافق بشدة %87 862. 4.33 مع االنرتنت 

املنصات  7 مع  التعامل  يف  ابنه  قدرة  ضعف  من  األمر  ويل  يتخوف 
 موافق بشدة %87 843. 4.33 يمية مما جيعله يشك يف جدوى التعليم اإللكرتوين  التعل

 موافق بشدة %85 874. 4.26 ختلق قلة هتيئة اجملتمع للتعليم االلكرتوين رد فعل سلب جتاهه    8

 موافق %81 923. 4.07 راك إبجيابيات التعليم االلكرتوين     تفتقر األسرة إىل الوعي واإلد 4

 عة مرتف
األجهزة  التعليمية  التطبيقات تشغيل يصعب 5  اإللكرتونية  على 

 موافق %81 1.007 4.04 املنزل  يف املتعددة 

 مرتفعة جدا %87 815. 4.36 اإلحصائيات العامة للتحدايت املرتبطة ابألسرة 
 

ألسرة ( وعلى التوايل، توضح أن التحدايت املرتبطة اب 8،  7،  6،  2،  9،    1،    10،  3الفقرات )  –  1
ذات أمهية مرتفعة جداً بشكل عام، وفق املقياس املعتمد لدى الباحث، وكانت أعالها أمهية قد متثلت يف 
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" لتوفريالعبارة  قدرهتا  من  لألسرة  الضعيفة  املادية  اإلمكانيات  أل األجهزة تقلل  الالزمة  بنائها اإللكرتونية 
(. وكانت آخر العبارات األمهية املرتفعة %94) ( ووزهنا النسيب  4.68متوسطها احلسايب )الطلبة"، إذ كان  

( ووزن  4.26)حسايب " ختلق قلة هتيئة اجملتمع للتعليم االلكرتوين رد فعل سليب جتاهه " مبتوسط جدا العبارة
 %(.  85)نسيب 

مهية مرتفعة فقط من وجهة نظر العينة ووفق مقياس الباحث، ( وعلى الرتتيب جاءات أب4،5الفقراتن )   -  2
"فيما كا أمهية  ابألسرة  املرتبطة  التحدايت  أدىن  التعليم نت  إبجيابيات  واإلدراك  الوعي  إىل  األسرة  افتقار 

 (.%81( ووزن نسيب )4.07مبتوسط حسايب بلغ ) االلكرتوين" 
ارس التعليم األساسي يف حمافظة ظفار يف ظل جائحة  ومما سبق يتضح أن حتدايت التعليم اإللكرتوين مبد   

مقياس كوروان من وجهة   وفق  عام  مرتفعة جدا بشكل  أمهية  واملرتبطة ابألسرة كانت ذات  املعلمني  نظر 
( بلغ  عام  حسايب  مبتوسط  جاءت  حيث  )4.36الباحث،  نسيب  ووزن  لإلحصائيات 87%(  وفقاً   )

ة ابألسرة كانت مرتفعة جداً ومرتفعة، ومل يكن من بينها حتدى العامة، ويالحظ أن أمهية التحدايت املرتبط
 ية متوسطة أو منخفضة أو منخفضة جداً. أبمه

  رابعاً: التحدايت املرتبطة ابملعلمني
 ( يوضح التحليل الوصفي ألسئلة التحدايت املرتبطة ابملعلمني 11اجلدول رقم )

املتوسط   العبارة )التحدي(  رقم 
 احلسايب 

االحنراف  
 عياري امل

الوزن  
 النسب 

 أمهية التحدايت  

أوافق  %84 940. 4.20  التعليم االلكرتوين من العبء على املعلم  تزيد قلة مهارات الطلبة يف 8
 بشدة 

مرتفعة  
 جدا

 %81 1.098 4.07 يتلقى املعلم برامج تدريبية حمدودة يف التعليم اإللكرتوين   9

 مرتفعة أوافق

التع  11 يف  قيودا  املعلم  التعليم  جيد  يف  الطلبة  بني  الفردية  الفروق  مع  امل 
 %81 910. 4.06 االلكرتوين 

التعلم يف   12 الطلبة فئة صعوابت  التعامل مع  يشعر املعلم بقلة مهاراته يف 
 %81 969. 4.05 التعليم االلكرتوين 

إحراز   4 يف  الطلبة  تقدم  مدى  من  هبا  يتأكد  أساليب  إىل  املعلم  يفتقد 
 %77 1.077 3.84 سية للتعلم يف التعليم االلكرتوين املهارات األسا

 %77 1.113 3.83 علم طرائق تدريس حمددة يف التعليم االلكرتوين  يتبع امل 10
 %76 1.101 3.78 يستخدم املعلم أدوات حمدودة لتقومي الطلبة يف التعليم االلكرتوين    5
 %76 1.146 3.78 يف التعليم االلكرتوين يفتقد املعلم الدعم الفين والتقين عند احلاجة   7

مرغ 13 نفسه  املعلم  التعليم جيد  يف  للطلبة  املنزلية  الواجبات  زايدة  يف  ما 
 %73 1.129 3.64 االلكرتوين 

 %72 1.072 3.60 يفتقر املعلم إىل أساليب مرنة يف ضبط الطلبة يف التعليم االلكرتوين  2
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است 1 يف  مهارته  بقلة  املعلم  التعليم  يشعر  يف  التعليمية  املنصة  خدام 
 %71 1.222 3.56 االلكرتوين 

التعليم  6 يف  احلديثة  التقنيات  استخدام  يف  خربته  بقلة  املعلم  يشعر 
 %71 1.201 3.56 االلكرتوين  

التعليم  3 يف  التعليمية  الوسائل  استخدام  يف  قليلة  فرصا  املعلم  جيد 
 %69 1.256 3.47 االلكرتوين 

 مرتفعة %76 1.095 3.80 يات العامة للتحدايت املرتبطة ابألسرة اإلحصائ

 

( كانت ذات أمهية مرتفعة جدا يف حتدايت التعليم اإللكرتوين املرتبطة ابملعلمني، وقد متثلت  8الفقرة )  -1
( 4.20مبتوسط حسايب بلغ )زايدة قلة مهارات الطلبة يف التعليم االلكرتوين من العبء على املعلم" و يف "

 (.  %84ووزن نسيب )
( جاءت مجيعها أبمهية مرتفعة فقط 3،  6،  1،  2،  13،  7،  5،  10،  12،  11،  9أما الفقرات )  -2

تلقى املعلم برامج تدريبية  وإن تفاوتت يف أمهيتها داخل األمهية املرتفعة، واحتلت املرتبة األوىل بينها العبارة "
التعليم اإللكرتوين العبارة "جي%81( ووزن نسيب )4.07)" مبتوسط حسايب بلغ  حمدودة يف  د (، وآخرها 

( ووزن 3.47مبتوسط حسايب بلغ )يف استخدام الوسائل التعليمية يف التعليم االلكرتوين"  املعلم فرصا قليلة  
 (. %69نسيب )

( نتائج التحليل الوصفي ألمهية التحدايت املرتبطة ابملعلمني، حيث 11وتبني النتائج يف اجلدول رقم )   
التعليم اإللكرتوين املرتبطة ابملعلمني يف ظل جائحة  أظهر  كوروان كانت أمهيتها بشكل عام ت أن حتدايت 

 ( بلغ  حسايب  ومبتوسط  )4.36مرتفعة،  نسيب  ووزن  أن  87%(  ويالحظ  العامة،  لإلحصائيات  وفقاً   )
أو متوسطة  بينها حتدي أبمهية  الباحث  يلحظ  ومل  ومرتفعة،  مرتفعة جداً  بني  أو   أمهيتها كانت  منخفضة 

                منخفضة جدا.                                        
 
وخالصة ما تقدم تبني أن التحدايت الفنية واإلدارية للتعليم اإللكرتوين يف ظل جائحة كوروان وفق آراء     

%(، 76سيب )( ووزن ن3.80عينة الدراسة كانت أمهيتها بشكل عام أمهية مرتفعة مبتوسط حسايب بلغ )
ابلطالب كانت املرتبطة  اإللكرتوين  التعليم  حتدايت  ومبتوسط    وأن  أيضا  مرتفعة  أمهية  عام  بشكل  أمهيتها 

%(، بينما تبني أن التحدايت املرتبطة ابألسرة كانت أمهيتها مرتفعة  81( ووزن نسيب )4.03حسايب بلغ )
بلغ ) عام  ومبتوسط حسايب  الباحث،  مقياس  وفق  عام  %(، كما 87( ووزن نسيب )4.36جدا بشكل 

ا للتحدايت  مرتفعة  أمهية  النتائج  بلغ  أظهرت  حسايب  مبتوسط  جائحة كوروان  ظل  يف  ابملعلمني  ملرتبطة 
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%( وفقاً لإلحصائيات العامة، واملتوسطات احلسابية والوزن النسيب وفق معيار 87( ووزن نسيب )4.36)
 (. 1األمهية يف اجلدول رقم )

    
ي يف حمافظة ظفار  ا آليات مواجهة حتدايت التعليم االلكرتوين مبدارس التعليم األساسم   السؤال الثاين:

 يف ظل جائحة كوروان من وجهة نظر املعلمني؟ 
لإلجابة عن السؤال الثاين عمد الباحث إىل حتليل نتائج الدراسة امليدانية من خالل تقييمات عينة الدراسة 

م اإللكرتوين يف مدارس التعليم األساسي يف ظل جائحة كوروان للتعرف على آليات مواجهة حتدايت التعلي
 : ظة ظفار، وفقاً للمقياس الذي اعتمده. كما يتضح من اجلداول التاليةمبحاف

 ( يوضح التحليل الوصفي ملستوايت آليات مواجهة التحدايت 12اجلدول رقم )

املتوسط   العبارة )آليات مواجهة التحدايت(  رقم 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري 

الوزن  
 النسب 

أمهية آليات  
مواجهة  
 التحدايت 

 %92 738. 4.60 ة التعليمية بيئة جاذبة للطلبة بدعمها بربامج مشوقة جعل املنص 7

أوافق  
 بشدة

مرتفعة  
 جدا

 %91 765. 4.56 تطوير املناهج وأتهيلها إلكرتونيا مبا يتالءم مع التعليم االلكرتوين   11
 %91 733. 4.53 رش التدريبية للمعلمني بشأن برامج التعليم اإللكرتوين    تكثيف الربامج والو  3
 %91 788. 4.53 تنفيذ وتكثف برامج التوعية اجملتمعية إبجيابيات التعليم االلكرتوين   8

 %91 697. 4.53 ضرورة توافر الدعم الفين والتقين للمعلم يف التعليم االلكرتوين عند احلاجة 24
 %90 879. 4.52 وي وسريع ة اإلمكانية املادية للمدرسة مبا يزيد قدرهتا على توفري انرتنت قزايد 14
 %90 860. 4.51 دعم القطاع اخلاص اجملتمع احمللي ابألجهزة الالزمة للتعليم االلكرتوين   10

5 
حنو توسيع   اجملتمعي  التوجه  ملواكبة  االتصال  لشركات  االستيعابية  والطاقة  القدرات 

 التعليم االلكرتوين  
4.49 .810 90% 

 %89 788. 4.47 نائها يف التحصيل العلمي االلكرتوين خالل جائحة كوروانتكثيف متابعة األسرة أب 12
 %89 744. 4.46 يطور املعلم ذاته ليواكب التعليم االلكرتوين   6
 %89 934. 4.46 وين  دعم احلكومة اجملتمع احمللي ابألجهزة الالزمة للتعليم االلكرت  9

22 
تقدم الطلبة يف إحراز املهارات األساسية   ابتكار أساليب يتأكد هبا املعلم من مدى

 للتعلم يف التعليم االلكرتوين
4.42 .751 88% 

 %88 855. 4.41 ابتكار أساليب متعددة لضبط الطلبة يف التعليم االلكرتوين  15
 %88 835. 4.41 وابت التعلم يف التعليم االلكرتوين ضرورة مراعاة الطلبة من فئة صع 19
 %87 849. 4.37 تعريفية وتدريبية للطلبة خبصائص نظام التعليم اإللكرتوين   تنفيذ ورش  4

 %87 877. 4.36 والوسائل التعليمية املواد زايدة فاعلية تطبيقات التعليم االلكرتوين يف تنزيل 18
 %87 873. 4.33 .التعليم االلكرتوين يف  الطلبة بني الفردية وق إجياد سبل ملراعاة الفر  20
 %86 917. 4.32 ابتكار املعلم وسائل جذب الطلبة للتعليم االلكرتوين خالل جائحة كوروان 13
 %86 828. 4.31  التقليل من كم الواجبات املنزلية للطلبة يف التعليم االلكرتوين  21
 %86 961. 4.28 رتوين برمج إدارية مرنة  تضمني التعليم االلك 16
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 %86 881. 4.28 لكرتوين أساليب اشرافية جديدةاستخدام التعليم اال 17

2 
تسهل   التعليمية  املنصات  يف  واملرئية  والصوتية  الكتابية  احملاداثت  خصائص  تفعيل 

 وتسرع من تفاعل الطلبة يف التعليم االلكرتوين 
4.26 .794 85% 

 %84 860. 4.18 دودة  أدوات التقومي ايف التعليم االلكرتوين دون االقتصار على أساليب حمزايدة   23
 مرتفعة  أوافق

 %82 992. 4.08 اقتناء وزارة الرتبية والتعليم النسخ احلديثة لرتاخيص برانمج املنصات التعليمية  1
 جدا مرتفعة  %88 834. 4.40 اإلحصائيات العامة آلليات مواجهة التحدايت 

 
،  20،  18،  4،  19،  15،  22،  9،  6،  12،  5،  10،  14،  24،  8،  3،  11،  7الفقرات )   –  1

التعليم 2،  17،  16،  21،  13 حتدايت  مواجهة  آلليات  جدا  مرتفعة  أمهية  متثل  الرتتيب  وعلى   )
انت  اإللكرتوين مبدارس التعليم األساسي يف حمافظة ظفار وفق إجاابت عينة الدراسة واملقياس املعتمد، وك

املنصة التعليمية بيئة جاذبة للطلبة بدعمها جعل أعلى آليات مواجهة التحدايت أمهية قد متثلت يف العبارة "
(. فيما كانت أدىن آليات املواجهة ذات %92( ووزن نسيب )4.60مبتوسط حسايب بلغ )بربامج مشوقة"  

و  الكتابية  احملاداثت  تفعيل خصائص   " العبارة  جدا  املرتفعة  التعليمية  األمهية  املنصات  يف  واملرئية  الصوتية 
 %(.85( ووزن نسيب )4.26بة يف التعليم االلكرتوين" مبتوسط حسايب )تسهل وتسرع من تفاعل الطل 

( وعلى الرتتيب متثالن أدىن آليات مواجهة حتدايت التعليم اإللكرتوين أبمهية مرتفعة  1، 23الفقراتن )  – 2
التعليم   زايدة أدوات التقومي ايف املعتمد، وقد متثلت العبارة األوىل يف "  وفق إجاابت عينة الدراسة واملقياس

 (. %83( ووزن نسيب ).184مبتوسط حسايب بلغ )االلكرتوين دون االقتصار على أساليب حمدودة " 
النتائج يف اجلدول رقم )    ( نتائج التحليل الوصفي ألمهية آليات مواجهة التحدايت أن آليات 12تبني 

يتها بشكل عام مرتفعة جداً،  كانت أمه  19ة حتدايت التعليم اإللكرتوين يف ظل جائحة كوروان كوفيدمواجه
( بلغ  ) 4.40ومبتوسط حسايب  نسيب  ووزن  آليات  88%(  أمهية  وتراوحت  العامة،  لإلحصائيات  وفقاً   )

احلسابية   املتوسطات  على  بناء  واملرتفعة  جداً  املرتفعة  األمهية  بني  التحدايت  وفق  مواجهة  النسيب  والوزن 
بني آليات مواجهة التحدايت أبمهية متوسطة أو منخفضة (، ومل يكن من  1معيار األمهية يف اجلدول رقم )

 أو منخفضة جدا.
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات عينة الدراسة لتحدايت التعليم    السؤال الثالث:

ألساسي يف حمافظة ظفار يف ظل جائحة كوروان تعود إىل االلكرتوين وآليات مواجهتها مبدارس التعليم ا
النوع )اجلنس(  –الفئة العمرية   –التخصص   –اخلربة التدريسية  –اسة )املؤهل العلمي متغريات الدر 

 (؟.
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لإلجابة عن السؤال الثالث وملعرفة ما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية، عمد الباحث إىل    

دارس التعليم ييمات عينة البحث لتحدايت التعليم االلكرتوين وآليات مواجهتها مبتناول الفروق بني تق
اخلربة التدريسية   –األساسي يف حمافظة ظفار يف ظل جائحة كوروان وفقا ملتغريات الدراسة )املؤهل العلمي 

 النوع )اجلنس(، وعلى النحو التايل:    –الفئة العمرية  –التخصص  –
 ات الدراسة: أواًل: وفق كل متغري 

ل توجد فروق ذات داللة إحصائية وذلك ( ملعرفة هANOVAمت استخدام اختبار التباين األحادي )
 على النحو التايل: 
( جتاه حتدايت التعليم اإللكرتوين ANOVA( يوضح اختبار التباين األحادي ) 13اجلدول رقم )

 وآليات مواجهة التحدايت وفق متغري املؤهل العلمي
 الداللة اإلحصائية  قيمة "ف" متوسط املربع  درجة احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغريات 

التحدايت الفنية 
 واإلدارية 

 1.135 3 3.405 بني اجملموعات
 507. 116 58.849 خالل اجملموعات  088. 2.237

  119 62.254 اجملموع 

التحدايت املرتبطة  
 ابلطالب 

 1.578 3 4.734 بني اجملموعات
 446. 116 51.753 خالل اجملموعات  017. 3.537

  119 56.487 اجملموع 

التحدايت املرتبطة  
 ابألسرة 

 807. 3 2.422 بني اجملموعات
 338. 116 39.186 خالل اجملموعات  072. 2.390

  119 41.608 اجملموع 

التحدايت املرتبطة  
 ابملعلم 

 1.590 3 4.770 بني اجملموعات
 618. 116 71.712 خالل اجملموعات  058. 2.572

  119 76.482 اجملموع 

آليات مواجهة  
 التحدايت 

 1.009 3 3.026 بني اجملموعات
 287. 116 33.348 خالل اجملموعات  018. 3.508

  119 36.373 اجملموع 

 ( = a  0.05مستوى الداللة عند )
 ( رقم  اجلدول  نتائج  الدالل13تبني  أن  املرتبطة (  للتحدايت  "ف"  لقيمة  املصاحبة  اإلحصائية  ة 

(، وهو ما يبني 0.05ت مواجهة التحدايت كانت أصغر من مستوى الداللة اإلحصائية )ابلطالب وآليا
التحدايت املرتبطة ابلطالب وآليات مواجهتها  العينة جتاه  أفراد  وجود فروق ذات داللة احصائية يف آراء 

ألفرا العلمي  املؤهل  املصاحبةوفق  اإلحصائية  الداللة  أن  نفسه  اجلدول  يبني  بينما  العينة،  "ف"   د  لقيمة 



 2021  -  الثالث   العدد   -عشر    التاسع المجلد  .................….  اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس   مجلة 
 

47 

للتحدايت الفنية واإلدارية واألسرة  والتحدايت املرتبطة ابملعلم كانت أكرب من مستوى الداللة اإلحصائية 
الفنية  (، وهو ما يعين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف آراء أفراد العينة جتاه التحداي0.05) ت 

للفر  ابلنسبة  الصفرية  الفرضية  رفض  يعين  مما  التحدايت  واإلدارية،  جتاه  العلمي  املؤهل  ملتغري  وفقا  وق 
املؤهل   متغري  املرتبطة ابلطالب وفق  للتحدايت  الدراسة  عينة  تقديرات  فروق بني  توجد  أنه  أي  الطالبية، 

املتغري لذات  األخرى  التحدايت  جماالت  جتاه  وقبوهلا  عينة العلمي،  تقديرات  بني  فروق  توجد  ال  أي   ،
 لطالب وفق متغري املؤهل الدراسة للتحدايت املرتبطة اب
 اثنياً: متغري املؤهل العلمي: 

 ( اختبار  استخدام  مت  األحادي  التباين  اختبار  نشأت عن  اليت  الفروق  اجتاه  وقد جاءت LSDوملعرفة   )
 النتائج على النحو التايل: 

وفق  ( للفروق يف التحدايت املرتبطة ابلطالب وآليات مواجهتهاLSDتبار )( يبني اخ14اجلدول رقم )
 متغري املؤهل العلمي

 الداللة اإلحصائية فرق املتوسط املؤهل العلمي  املؤهل العلمي 

 دبلوم املعلمني
 002. 58646.* بكالوريوس 
 008. 65231.* ماجستري 
 232. 60370. دكتوراه 

 بكالوريوس 
 718. 06585. ماجستري 
 971. 01724. دكتوراه 

 923. 04861.- دكتوراه  ماجستري 
( أن هنالك فروق ذات دالله إحصائية بني محلة دبلوم املعلمني من 14الحظ من نتائج اجلدول رقم )ي    

وفقاً  وذلك  ابلطالب  املرتبطة  التحدايت  جتاه  أخرى  جهة  من  واملاجستري  البكالوريوس  محلة  وبني  جهة 
ن فرق املتوسط أن (، ويتبني م0.05ئية اليت كانت أصغر من مستوى الداللة اإلحصائية )للداللة اإلحصا

هذه الفروق كانت لصاحل محلة دبلوم املعلمني، حيث يتضح أن آراء املعلمني من محلة دبلوم املعلمني جتاه 
املعلمني من محلة  التحدايت املرتبطة ابلطالب كانت تعلي من شأن التحدايت املرتبطة ابلطالب بينما آراء  

دايت املرتبطة ابلطالب أي أهنا ال متثل حتدي كبري يف مؤهلي البكالوريوس واملاجستري تقلل من شأن التح 
 التعليم اإللكرتوين . 
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 اثلثاً: الفروق بني آليات مواجهة التحدايت وفق متغري املؤهل الدراسي: 
 اجهة التحدايت وفق متغري املؤهل العلمي( للفروق يف آليات مو LSD( يبني اختبار )15اجلدول رقم )

 الداللة اإلحصائية فرق املتوسط مي املؤهل العل املؤهل العلمي 

 دبلوم املعلمني

 013. 37912.* بكالوريوس 

 652. 08715. ماجستري 

 678. 16806.- دكتوراه 

 بكالوريوس 
 048. -29197.* ماجستري 

 156. 54717.- دكتوراه 

 527. 25521.- دكتوراه  ماجستري 

دالله إحصائية بني تقييمات محلة دبلوم    ( أن هنالك فروق ذات15يالحظ من نتائج اجلدول رقم )    
املعلمني من جهة وبني تقييمات محلة البكالوريوس من جهة أخرى جتاه آليات مواجهة التحدايت وذلك  

اإلحصائية الداللة  مستوى  من  أصغر  اليت كانت  اإلحصائية  للداللة  فرق 0.05)  وفقاً  من  ويتبني   ،)
دب محلة  لصاحل  الفروق كانت  هذه  أن  دبلوم  املتوسط  محلة  من  املعلمني  أن  يعين  مما  أيضا،  املعلمني  لوم 

املعلمون من محلة  أعلى مما مينحها  املرتبطة ابلطالب مستوى  التحدايت  آليات مواجهة  املعلمني مينحون 
لك فروق ذات دالله إحصائية بني محلة البكالوريوس  مؤهل البكالوريوس، كما أظهر اجلدول كذلك أن هنا

للداللة اإلحصائية من جهة ومحلة امل التحدايت وذلك وفقاً  آليات مواجهة  اجستري من جهة أخرى جتاه 
(، ويتبني من فرق املتوسط أن هذه الفروق كانت 0.05اليت كانت أصغر من مستوى الداللة اإلحصائية ) 

ت  تضح أن آراء املعلمني من محلة املاجستري متنح آليات مواجهة التحدايلصاحل محلة املاجستري، حيث ي
 مستوى أعلى مما منحته هلا فئة محلة البكالوريوس. 

 رابعاً: الفروق بني تقييمات املعلمني للتحدايت وآليات مواجهتها وفق سنوات اخلربة: 
ا وفق متغري سنوات اخلربة مت استخدام ملعرفة الفروق جتاه حتدايت التعليم اإللكرتوين وآليات مواجهته    

 ( وذلك على النحو التايل: ANOVAاختبار التباين األحادي )
( جتاه حتدايت التعليم اإللكرتوين وآليات ANOVA( يوضح اختبار التباين األحادي) 16اجلدول رقم )

 مواجهة التحدايت وفق متغري سنوات اخلربة 
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الداللة  قيمة "ف" متوسط املربع درجة احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين  املتغريات
 اإلحصائية

الفنية  التحدايت 
 واإلدارية

 1.879 3 5.638 بني اجملموعات
 488. 116 56.616 خالل اجملموعات 011. 3.850

  119 62.254 اجملموع
التحدايت املرتبطة 

 ابلطالب
 519. 3 1.557 بني اجملموعات

 474. 116 54.931 عاتخالل اجملمو  354. 1.096
  119 56.487 اجملموع

ة التحدايت املرتبط
 ابألسرة 

 234. 3 703. بني اجملموعات
 353. 116 40.905 خالل اجملموعات 576. 664.

  119 41.608 اجملموع
التحدايت املرتبطة 

 ابملعلم
 1.593 3 4.779 بني اجملموعات

 618. 116 71.703 خالل اجملموعات 057. 2.577
  119 76.482 اجملموع

آليات مواجهة  
 التحدايت 

 385. 3 1.155 اجملموعات بني
 304. 116 35.218 خالل اجملموعات 289. 1.268

  119 36.373 اجملموع
 (0.05عند مستوى الداللة عند )

لتحدايت الفنية واإلدارية  ( أن الداللة اإلحصائية املصاحبة لقيمة "ف" ل16تبني نتائج اجلدول رقم ) 
(، وهو ما يبني وجود فروق يف آراء أفراد العينة جتاه 0.05كانت أصغر من مستوى الداللة اإلحصائية )

التحدايت الفنية واإلدارية وفق سنوات اخلربة ألفراد العينة، مبعىن أننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم 
بينما   إحصائية.  داللة  ذات  فروق  لقيمة "ف" وجود  املصاحبة  اإلحصائية  الداللة  أن  نفسه  اجلدول  بني 

ت املرتبطة ابلطالب والتحدايت املرتبطة ابألسرة والتحدايت املرتبطة ابملعلم وآليات مواجهة تلك  للتحداي
(، وهو ما يعين عدم وجود فروق يف آراء  0.05التحدايت كانت أكرب من مستوى الداللة اإلحصائية )

جت العينة  والتأفراد  ابألسرة،  املرتبطة  والتحدايت  ابلطالب،  املرتبطة  التحدايت  ابملعلم، اه  املرتبطة  حدايت 
وآليات مواجهة التحدايت وفق سنوات اخلربة ألفراد العينة. مما جيعلنا نقبل الفرضية الصفرية اليت تنص على 

ار التباين األحادي مت استخدام  أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا. وملعرفة اجتاه الفروق اليت نشأت عن اختب
 النحو التايل:  ( وقد جاءت النتائج علىLSDاختبار )

 ( الفروق يف التحدايت الفنية واإلدارية وفق متغري سنوات اخلربة LSD( يبني اختبار )17اجلدول رقم )
 الداللة اإلحصائية فرق املتوسط سنوات اخلربة سنوات اخلربة

 أعوام فاقل  5

 001. 78327.* م أعوا 10  – 6من 

 015. 55357.* عام  15 – 11من 

 020. 265.50* عام فأكثر 16
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 أعوام  10  – 6من 
 216. 22970.- عام  15 – 11من 

 102. 28063.- عام فأكثر 16

 750. 05093.- عام فأكثر 16 عام  15 – 11من 

    ( رقم  اجلدول  نتائج  من  إحصائية  17يالحظ  دالله  ذات  فروق  هنالك  أن  ذوي  (  من  املعلمني  بني 
أعوام(، و )من   10  –  6 من ذوي سنوات اخلربة )من  أعوام فاقل( من جهة واملعلمني  5سنوات اخلربة )

عاما فأكثر( من جهة أخرى جتاه التحدايت الفنية واإلدارية، وذلك وفقاً للداللة   16عاما(، )  15  –  11
(، ويتبني من فرق املتوسط أن هذه  0.05)اإلحصائية اليت كانت أصغر من مستوى الداللة اإلحصائية  

أعوام فاقل(، أي أن املعلمني من ذوي سنوات    5من ذوي سنوات اخلربة )  الفروق كانت لصاحل املعلمني
أعوام فاقل( يعلون من مستوى التحدايت الفنية واإلدارية للتعليم اإللكرتوين مما متنحها هلا فئات   5اخلربة )

دايت الفنية أعوام فأقل( ترجح التح 5مبعىن أن الفئة اليت لديها سنوات خربة )   اخلربة األخرى من املعلمني.
 واإلدارية بدرجة أكرب من ترجيحها لدى املعلمني أصحاب اخلربات األكثر.

 خامساً: الفروق بني تقييمات املعلمني للتحدايت وآليات مواجهتها وفق متغري الفئة العمرية:  
ة مت  لتعليم اإللكرتوين وآليات مواجهة التحدايت وفق متغري الفئة العمريملعرفة الفروق جتاه حتدايت ا

 ( وذلك على النحو التايل: ANOVAاستخدام اختبار التباين األحادي ) 
( جتاه حتدايت التعليم اإللكرتوين ANOVA)  ( يوضح اختبار التباين األحادي18اجلدول رقم )

 وآليات مواجهة التحدايت وفق متغري العمر
ة  قيم متوسط املربع درجة احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين  تغرياتامل

 "ف"
الداللة 
 اإلحصائية

التحدايت الفنية  
 واإلدارية

 2.044 3 6.133 بني اجملموعات
 484. 116 56.121 خالل اجملموعات 007. 4.226

  119 62.254 اجملموع
التحدايت املرتبطة 

 ابلطالب
 359. 3 1.077 بني اجملموعات

 478. 116 55.410 خالل اجملموعات 524. 752.
  119 56.487 عاجملمو 

التحدايت املرتبطة 
 ابألسرة 

 094. 3 283. بني اجملموعات
 356. 116 41.325 خالل اجملموعات 850. 265.

  119 41.608 اجملموع
التحدايت املرتبطة 

 ابملعلم
 1.266 3 3.797 بني اجملموعات

 627. 116 72.685 خالل اجملموعات 115. 2.020
  119 76.482 اجملموع

آليات مواجهة  
 التحدايت 

 295. 3 885. بني اجملموعات
 306. 116 35.488 خالل اجملموعات 412. 965.

  119 36.373 اجملموع
 . ( 0.05عند مستوى الداللة عند )
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ة اإلحصائية املصاحبة لقيمة "ف" للتحدايت الفنية واإلدارية  ( أن الدالل18تبني نتائج اجلدول رقم ) 
(، وهو ما يبني وجود فروق يف آراء أفراد العينة جتاه 0.05غر من مستوى الداللة اإلحصائية )كانت أص 

بعدم   القائلة  الصفرية  الفرضية  نرفض  جيعلنا  مما  العينة،  ألفراد  العمر  متغري  وفق  واإلدارية  الفنية  التحدايت 
اللة اإلحصائية املصاحبة لقيمة فروق دالة إحصائيا وفق متغري العمر. بينما بني اجلدول نفسه أن الد  وجود

"ف" للتحدايت املرتبطة ابلطالب والتحدايت املرتبطة ابألسرة والتحدايت املرتبطة ابملعلم وآليات مواجهة 
 عدم وجود فروق يف آراء  (، وهو ما يبني0.05التحدايت كانت أكرب من مستوى الداللة اإلحصائية )

ابلط املرتبطة  التحدايت  جتاه  العينة  ابملعلم، أفراد  املرتبطة  والتحدايت  ابألسرة،  املرتبطة  والتحدايت  الب، 
وآليات مواجهة التحدايت وفق متغري العمر ألفراد العينة. األمر الذي نقبل معه الفرضية الصفرية القاضية  

 تغري العمر.  بعدم وجود فروق دالة إحصائيا وفق م
األ التباين  اختبار  نشأت عن  اليت  الفروق  اجتاه  ) وملعرفة  اختبار  استخدام  مت  وقد جاءت LSDحادي   )

 النتائج على النحو التايل: 
 ( للفروق يف التحدايت الفنية واإلدارية وفق متغري العمر LSD( يوضح اختبار ) 19اجلدول رقم )

 ةالداللة اإلحصائي فرق املتوسط العمر  العمر 

 عاماً فاقل  30
 041. 48993.* عام  40 – 31من 
 120. 38661. عام  50 – 41من 

 001. 1.19206* عام فأكثر 51

 عام  40 – 31من 
 466. 10332.- عام  50 – 41من 

 013. 70213.* عام فأكثر 51
 006. 80545.* عام فأكثر 51 عام  50 – 41من 

 

هنالك فروق ذات دالله إحصائية بني تقييمات املعلمني يف   ( أن19يالحظ من نتائج اجلدول رقم )    
العم )الفئة  )من  30رية  العمريتني  الفئتني  يف  املعلمني  تقييمات  وبني  جهة  من  فاقل(    40  –  31عاماً 
للداللة اإلحصائية   51عاما(، ) الفنية واإلدارية وذلك وفقاً  التحدايت  عام فأكثر( من جهة أخرى جتاه 

فروق كانت (، ويتبني من فرق املتوسط أن هذه ال0.05مستوى الداللة اإلحصائية )   اليت كانت أصغر من
( العمرية  الفئة  املعلمني يف  )  30لصاحل  العمرية  الفئة  املعلمني يف  آراء  أن  يتضح  فاقل(، حيث    30عاماً 

يف   املعلمون  هلا  مينحها  مما  واإلدارية،  الفنية  للتحدايت  أكرب  مستوى  تعطي  فاقل(كانت  الفئتني  عاماً 
روق ذات دالله إحصائية كذلك بني عاما فأكثر(.كما تبني وجود ف51عاما(، ) 40  –  31العمريتني)من 

عاما فأكثر( حيث   51عاما( وبني املعلمني يف الفئة العمرية )  40  –  31املعلمني يف الفئة العمرية )من  
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م( كان تقييمها للتحدايت الفنية عا  40  –  31يتضح أن آراء املعلمني أفراد العينة يف الفئة العمرية )من  
مرتفعا من مستواه )واإلدارية مبستوى  العمرية  الفئة  املعلمني يف  لدى  فأكثر(، وكذلك وجدت    51ا  عام 

العمرية )من   الفئة  املعلمني يف  الفئة   50  –  41فروق ذات دالله إحصائية بني  املعلمني يف  عاما( وبني 
عام( من آراء املعلمني يف   50  –  41لمني يف الفئة العمرية )من  عام فأكثر( ولصاحل آراء املع  51العمرية )

 عام فأكثر( جتاه التحدايت الفنية واإلدارية. 51العمرية ) الفئة
 سادساً: الفروق بني تقييمات املعلمني للتحدايت وآليات مواجهتها وفق متغري التخصص:  

هة التحدايت وفق متغري التخصص مت استخدام  ملعرفة الفروق جتاه حتدايت التعليم اإللكرتوين وآليات مواج
 ( وذلك على النحو اآليت:ANOVAاختبار التباين األحادي )

 
(جتاه حتدايت التعليم اإللكرتوين وآليات ANOVA( يبني اختبار التباين األحادي ) 20اجلدول رقم )

 مواجهة التحدايت وفق متغري التخصص

الداللة  قيمة "ف" متوسط املربع جة احلرية در  جمموع املربعات مصدر التباين  املتغريات
 اإلحصائية

ية  التحدايت الفن 
 واإلدارية

 1.246 3 3.739 بني اجملموعات
 504. 116 58.515 خالل اجملموعات 065. 2.471

  119 62.254 اجملموع

التحدايت املرتبطة 
 ابلطالب

 1.724 3 5.171 بني اجملموعات
 442. 116 51.316 تخالل اجملموعا 011. 3.897

  119 56.487 اجملموع

التحدايت املرتبطة 
 ألسرة اب

 825. 3 2.476 بني اجملموعات
 337. 116 39.132 خالل اجملموعات 067. 2.447

  119 41.608 اجملموع

التحدايت املرتبطة 
 ابملعلم

 821. 3 2.462 بني اجملموعات
 638. 116 74.020 خالل اجملموعات 283. 1.286

  119 76.482 اجملموع

آليات مواجهة  
 التحدايت 

 439. 3 1.317 جملموعاتبني ا
 302. 116 35.056 خالل اجملموعات 231. 1.453

  119 36.373 اجملموع
 ( 0.05مستوى الداللة عند )
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حدايت املرتبطة ابلطالب  ( أن الداللة اإلحصائية املصاحبة لقيمة "ف" للت20تبني نتائج اجلدول رقم )    
(، وهو ما يبني وجود فروق يف آراء أفراد العينة جتاه 0.05كانت أصغر من مستوى الداللة اإلحصائية )

الصفرية  الفرضية  معه  الذي نرفض  األمر  العينة،  التخصص ألفراد  متغري  املرتبطة ابلطالب وفق  التحدايت 
بني  بينما  إحصائيا.  دالة  فروق  وجود  بعدم  لقيمة   القائلة  املصاحبة  اإلحصائية  الداللة  أن  نفسه  اجلدول 

ال للتحدايت  مواجهة "ف"  وآليات  ابملعلم  املرتبطة  والتحدايت  املرتبطة ابألسرة  والتحدايت  واإلدارية  فنية 
(، وهو ما يبني عدم وجود فروق يف آراء  0.05التحدايت كانت أكرب من مستوى الداللة اإلحصائية )

الت جتاه  العينة  املأفراد  والتحدايت  ابألسرة،  املرتبطة  والتحدايت  واإلدارية،  الفنية  ابملعلم، حدايت  رتبطة 
وآليات مواجهة التحدايت وفق متغري التخصص ألفراد العينة. وهو ما جيعلنا نقبل الفرضية الصفرية القائلة 

 بعدم وجود فروق دالة إحصائيا جتاه التحدايت األخرى وفقا ملتغري التخصص.
ا اختباوملعرفة  استخدام  مت  األحادي  التباين  اختبار  نشأت عن  اليت  الفروق  ) جتاه  وقد جاءت LSDر   )

 النتائج على النحو التايل: 
( يوضح للفروق يف التحدايت املرتبطة ابلطالب وفق متغري  LSD( يوضح اختبار ) 21اجلدول رقم )

 التخصص
 الداللة اإلحصائية فرق املتوسط التخصص التخصص

 جمال أول
 002. 64864.* ال اثينجم

 292. 23677. إجنليزي
 009. 42549.* أخرى 

 جمال اثين
 081. 41186.- إجنليزي
 202. 22315.- أخرى 

 339. 18871. أخرى  إجنليزي
 

( أن هنالك فروق ذات دالله إحصائية بني املعلمني يف اجملال األول من  21يالحظ من نتائج اجلدول رقم )
املعلمني   وبني  املر جهة  التحدايت  جتاه  أخرى  من جهة  األخرى  واجملاالت  الثاين  اجملال  ابلطالب  يف  تبطة 

(، مما يهين رفضنا 0.05وذلك وفقاً للداللة اإلحصائية اليت كانت أصغر من مستوى الداللة اإلحصائية )
لصاحل   للفرضية الصفرية بعدم وجود فروق دالة إحصائيا. ويتبني من فرق املتوسط أن هذه الفروق كانت

اجمل  يف  املعلمني  آراء  أن  يتضح  حيث  األول،  اجملال  يف  مرتفع  املعلمني  مستوى  متنح  األول كانت  ال 
 للتحدايت املرتبطة ابلطالب أكثر مما متنحه هلا آراء املعلمني يف اجملال الثاين واجملاالت األخرى. 
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 متغري اجلنس: سابعاً: الفروق بني تقييمات املعلمني للتحدايت وآليات املواجهة وفق 
ت مواجهة التحدايت وفق متغري اجلنس مت استخدام  ملعرفة الفروق جتاه حتدايت التعليم اإللكرتوين وآليا

 اختبار "ت" للمتغريات املستقلة وذلك على النحو التايل: 
 ( يبني اختبار "ت" للعينات املستقلة جتاه حتدايت التعليم اإللكرتوين وآليات مواجهة22اجلدول رقم )

 التحدايت وفق متغري اجلنس

 العدد اجلنس  املتغري
املتوسط  
 احلسايب 

حنراف اال
 قيمة "ت"  املعياري

الداللة 
 اإلحصائية

التحدايت الفنية  
 واإلدارية

 672. 3.35 33 ذكر 
-4.436 .953 

 672. 3.96 87 أنثى
التحدايت املرتبطة 

 ابلطالب
 721. 3.72 33 ذكر 

-3.096 .448 
 643. 4.14 87 أنثى

التحدايت املرتبطة 
 ابألسرة 

 687. 4.02 33 ذكر 
-4.116 .007 

 497. 4.48 87 أنثى

 التحدايت املرتبطة ابملعلم
 871. 3.49 33 ذكر 

-2.618 .478 
 746. 3.91 87 أنثى

 آلية مواجهة التحدايت
 539. 4.36 33 ذكر 

-.426 .837 
 560. 4.41 87 أنثى

 ( 0.05مستوى الداللة عند )

( رقم  اجلدول  نتائج  لق22تبني  املصاحبة  اإلحصائية  الداللة  أن  ابألسرة  (  املرتبطة  للتحدايت  "ت"  يمة 
(، وهو ما يبني وجود فروق يف آراء أفراد العينة جتاه 0.05كانت أصغر من مستوى الداللة اإلحصائية )

وابلنظر   العينة،  ألفراد  اجلنس  متغري  وفق  املرتبطة ابألسرة  الذكور التحدايت  بني  احلسابية  املتوسطات  إىل 
املرتبطة اب  التحدايت  تقييمات واإلانث يف  أن  يبني  ما  اإلانث، وهو  لصاحل  الفروق كانت  أن  ألسرة جند 

بنّي اجلدول نفسه أن  بينما  الذكور.  املرتبطة ابألسرة متنحها مستوى مرتفع من رأي  للتحدايت  املعلمات 
" لقيمة  املصاحبة  اإلحصائية  ابلطالب الداللة  املرتبطة  والتحدايت  واإلدارية  الفنية  للتحدايت  ف" 

اإلحصائية والتحداي الداللة  مستوى  من  أكرب  التحدايت كانت  مواجهة  وآليات  ابملعلم  املرتبطة  ت 
(، وهو ما يبني عدم وجود فروق يف آراء أفراد العينة جتاه التحدايت الفنية واإلدارية، والتحدايت  0.05)

  جلنس ألفراد العينة.، والتحدايت املرتبطة ابملعلم، وآليات مواجهة التحدايت وفق متغري ااملرتبطة ابلطالب
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التعليم  التعليم اإللكرتوين وآليات مواجهتها يف مدارس  املفتوح: ما حتدايت  السؤال  الرابع:  السؤال 
 األساسي مبحافظة ظفار يف ظل جائحة كوروان اليت تود ذكرها؟ 

نة الدراسة عن هذا السؤال اتضح أن عدد من أجاب عن هذا السؤال كان  عند تتبع إجاابت عي   
 معلما ومعلمة من عينة الدراسة، إبضافتهم بعض التحدايت واآلليات وفق اجلداول التالية:  25
 

أواًل: حتدايت التعليم االلكرتوين يف مدارس التعليم األساسي مبحافظة ظفار يف ظل جائحة كوروان من 
 العينة أضافوها للتحدايت اليت تضمنتها االستبانة:  وجهة نظر أفراد

  
 ( يوضح آراء أفراد العينة حول إضافة حتدايت للتعليم االلكرتوين يروهنا مهمة23اجلدول رقم )

 النسبة املئوية  التكرار  اآلراء  رقم 

التعلم  1 يف  املستخدمة  والربامج  التطبيقات  علي  تدريبية  دورات  ايل  املعلم  حيتاج 
 وين االلكرت 

4 16% 

2 

األكرب يف التعليم اإللكرتوين  شبكة اإلنرتنت الضعيفة تعترب التحدي األكرب والعائق  
وعدم توفر اجهزة االيباد او الكمبيوتر هو العائق الثاين اغلب الطلبة يعجزون عن  
ويعيقهم   الذكي  اهلاتف  للتعلم  يستخدموهنا  اليت  الوسيلة  ان  بسبب  النشاط  فتح 

 كثريا 

3 12% 

 %8 2 ملنهج واحلصص للمراجعةا 3

التعليمية  4 للمنصة  املتكرر  ما مت مشاركته ويضطر    التحديثات  تسفر عن حمو مجيع 
 %8 2 املعلم لبذل جمهود مضاعف ونشر  مشاركاته على التاميز 

 %8 2 قلة اخلربة من كل االطراف معلم او طالب او يل امر او االداري   5
 %8 2 بارات واألنشطة واإلمالء. صعوبة تقييم الطالب يف االخت 6

7 
ا  حيتاجها  خيارات  املنصة  تقدم  والتشجيع  ال  التعزيز  احلصة كأدوات  أثناء  ملعلم 

ومتابعة الطالب يف خط سري احلصة الغري متزامنة واشعارات أكثر عملية يتم إرساهلا  
 من وإىل املعلم  

2 8% 

 %4 1 والطالب على املدى البعيد.  اآلاثر اجلانبية للتعليم اإللكرتوين على صحة املعلم 8

ا  9 اجلانب  من  األمور  اولياء  معرفتهم قلق  من  ابلرغم  الطلبة  قلق  من  يزيد  لتقين 
 %4 1 ابألمور التقنية وسهولة تعلم الربامج املتخصصة ابلتعلم عن بعد

 %4 1 امهال من الطرفني  10

لقصرية مبفرده مما يؤدي  عدم أتكد املعلم من اجابة التلميذ عن األنشطة واألسئلة ا 11
 %4 1 اىل ضياع معرفة املستوى احلقيقي للطالب  

ملتابعة   12 وقت كايف  عندها  ليس  املوظفة  األم  ألن  املتضررين  هم  املوظفات  أبناء 
أثناء احلصة املتزامنة فيا حبذا لو تكون مجيع احلصص غري متزامنة ماعدا   %4 1أبناءها 
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 حلصص األم مع أبناءها.  حصة أو حصتني يف األسبوع تكون يف هذه ا 
 %4 1 بعد  األمهات مصدر إزعاج يف التعلم عن  13

املنصة التعليمية معقدة وغري مهيأة للعمل ابلشكل املطلوب منها وجيب استبداهلا   14
 %4 1 بربانمج احللقة الثانية جوجل كالس روم ألنه فعال وسهل ومرن.  

ألنظمة والقوانني املدرسية  كثرة األعباء  عزوف الطلبة  عن التعليم  بسب غياب ا 15
 %4 1 التعليملويل اآلمر  قلة مصداقية 

 
    ( رقم  اجلدول  يف  النتائج  جائحة  23تبني  ظل  يف  اإللكرتوين  التعليم  حتدايت  حول  العينة  أفراد  آراء   )

" يف  تتمثل  التحدايت  هذه  أعلى  أن  اجلدول  بني  حيث  تدريبكوروان،  دورات  ايل  املعلم  علي حيتاج  ية 
( الرأي  %12( ، وجاء بنسبة )%16لغت )"بنسبة ب التطبيقات والربامج املستخدمة يف التعلم االلكرتوين 

" اجهزة  القائل  اإللكرتوين وتوفر  التعليم  األكرب يف  والعائق  التحدي األكرب  تعترب  الضعيفة  اإلنرتنت  شبكة 
ع يعجزون  الطلبة  اغلب  الثاين  العائق  هو  الكمبيوتر  او  اليت اآليباد  الوسيلة  ان  بسبب  النشاط  فتح  ن 

( ممن أدىل برأيه يف التحدايت كان رأيهم %8"، وبنسبة )ويعيقهم كثريا  يستخدموهنا للتعلم اهلاتف الذكي
للمراجعة" "املنهج واحلصص  ما مت مشاركته  "،  التعليمية تسفر عن حمو مجيع  للمنصة  املتكررة  التحديثات 

لبذل جمهود مضاعف ون  املعلم  التاميزويضطر  او  "، "شر مشاركاته على  قلة اخلربة من كل االطراف معلم 
ال تقدم املنصة  "، "صعوبة تقييم الطالب يف االختبارات واألنشطة واإلمالء"، " او يل امر او االداري  طالب

احلصة غري  الطالب يف خط سري  ومتابعة  والتشجيع  التعزيز  احلصة كأدوات  أثناء  املعلم  خيارات حيتاجها 
اآلراء كما يف اجلدول املشار إليه    "، وجاءت بقيةامنة واشعارات أكثر عملية يتم إرساهلا من وإىل املعلماملتز 

 (. %4بنسبة بلغت )
 

 آليات أخرى ملواجهة التحدايت يف ظل جائحة كوروان من وجهة نظر أفراد العينة:

النتائج يف اجلدول رقم )  آليات مواجهة14تبني  العينة حول  أفراد  التحدايت يف ظل جائحة    ( آراء 
اآلليات هذه  أعلى  أن  اجلدول  بني  حيث  التعليم   كوروان،  مبدارس  واملعلمات  املعلمني  نظر  وجهة  من 

(، وجاءت %16.7" بنسبة )توفري بنود بدل دعم لألنرتنت ابملدارساألساسي مبحافظة ظفار تتمثل يف "
 .(%8.3بقية اآلراء كما يف اجلدول املشار إليه بنسبة بلغت )
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 ايت( يبني آراء أفراد العينة حول آليات مواجهة التحد24اجلدول رقم )
 النسبة املئوية  التكرار  اآلراء رقم 
 %16.7 2 توفري بنود بدل دعم لألنرتنت ابملدارس 1
 %8.3 1 دعم املعلمني ثقافيا و معنواي 2
 %8.3 1 لكرتوينضرورة توافر الدعم الفين والتقين للمعلم والطلبة يف التعليم اال  3

4 
إلك التقومي والتحضري  املناهج وأدوات  الوزارة  إعداد وجتهيز  قبل  رتونيا من 

التعليمي   احملتوى  من  االستفادة  من  والطالب  املعلم  من  كال  ليتمكن 
 االستفادة األمثل.

1 8.3% 

5 
تواجه املدارس ضغط كبري بسبب منصة منتظرة حيث يتوافد اولياء االمور  

مستخدم اجل  يف  من  التطبيقات  وفتح  الدخول  طريقة  وشرح  املنصة  ي 
 صوصا املدارس ذات الكثافة العالية هواتفهم النقالة ...وخ

1 8.3% 

مناسب  6 يراه  مبا  املعلم  التقومي من جانب  أدوات  تطبيق  عند  املرونة  وجود 
 واملوقف واملادة التعليمية

1 8.3% 

وقت   7 اي  يف  الدراسة  مواعيد  _تغري  الشبكة  وعمل زايده  فقط،  الصبح 
 ورش لألهل 

1 8.3% 

8 
اخت مع  املباشر  للتعليم  ملصلحة  العودة  شيء  أفضل  الوقاية  إجراءات  اذ 

التعليم   علي  التدريب  الوقت  نفس  ويف  واجملتمع كله  والطالبات  الطالب 
 اإللكرتوين مبعدل حصتني أسبوعيا مباشرة مع الطالب حتسبا ألي طارئ 

1 8.3% 

 %8.3 1 نصاتتدريب أكثر على امل 9
 %8.3 1 توعية األسرة من خالل االعالم بصورة اكرب 10

11 

  / االلكرتوين  التعليم  جمال  يف  احلديثة  والدراسات  التجارب  من  االستفادة 
فقط كتقدمي   املادي  الدعم  على  تقاصر  ال  اجملتمعية  للشراكة  فرص  خلق 

اجلام يف  التقين  اجملال  يف  املتخصصني  قبل  من  والورش  عات  الدورات 
التعليم   مستلزمات  توفري   / عمل  عن  الباحثني  واخلرجيني  والكليات 

التعليمية  اال البوابة  إثراء مكتبة احملتوى االلكرتوين يف  املدارس/  لكرتوين يف 
مبا يدعم التعليم االلكرتوين من أنشطة وبرامج ومواد تعليمية / حل مشاكل 

اال االنتداابت  من خالل  التدريس  طواقم  للمعلمني العجوزات يف  فرتاضية 
وضع خطط دراسية   /وزايدة الطاقة االستيعابية للصف الدراسي االفرتاضي  

مدروسة وحمكمة للمواد الدراسية وإلزام املعلمني هبا من خالل جدولة زمنية 
 الكرتونية

1 8.3% 
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 النتائج واملقرتحات: -13

 مما سبق خيلص الباحث إىل النتائج التالية:
يف   واإلدارية للتعليم اإللكرتوين يف مدارس التعليم األساسي مبحافظة ظفارأن التحدايت الفنية    -1

(،  %76( ووزن نسيب )3.80ظل جائحة كوروان كانت أبمهية مرتفعة ومبتوسط حسايب بلغ )
 وتراوحت أمهيتها بني املرتفعة جداً واملرتفعة واملتوسطة.

ارس التعليم األساسي مبحافظة ظفار  أن التحدايت املرتبطة ابلطالب، للتعليم اإللكرتوين يف مد -2
%(، 81( ووزن نسيب )4.03تفعة ومبتوسط حسايب بلغ ) يف ظل جائحة كوروان كانت أبمهية مر 

 وتراوحت أمهيتها بني املرتفعة جداً واملرتفعة. 
أن التحدايت املرتبطة ابألسرة، للتعليم اإللكرتوين يف مدارس التعليم األساسي مبحافظة ظفار يف   -3

%(، 87( ووزن نسيب )4.36ة كانت أمهيتها مرتفعة جداً، ومبتوسط حسايب بلغ )ظل جائح
املتوسطات   على  بناء  مرتفعة جداً  أمهيتها  املرتبطة ابألسرة كانت  التحدايت  أن مجيع  ويالحظ 

 احلسابية والوزن النسيب هلا.
توسط حسايب بلغ  أن التحدايت املرتبطة ابملعلمني، كانت أمهيتها مرتفعة يف ظل جائحة كوروان مب -4

(4.36( نسيب  ووزن  املرتبطة 87(  التحدايت  أن  ويالحظ  بني    %(،  أمهيتها  ابملعلمني كانت 
 املرتفعة جداً واملرتفعة.

ظفار   -5 مبحافظة  األساسي  التعليم  مدارس  يف  اإللكرتوين  للتعليم  التحدايت  مواجهة  آليات  أن 
( بلغ  حسايب  ومبتوسط  جداً،  مرتفعة  أمهيتها  ووزن 4.40كانت   )  ( وتراوحت  88نسيب   ،)%

 واملرتفعة.  أمهية آليات مواجهة التحدايت بني املرتفعة جداً 
املرتبطة ابلطالب وآليات مواجهتها وفق متغري  -6 التحدايت  العينة جتاه  أفراد  وجود فروق يف آراء 

بينما ال توجد فروق يف آرا املعلمني،  املعلمني محلة دبلوم  العينة ولصاحل  العلمي ألفراد  ء  املؤهل 
املرتبطة   والتحدايت  واإلدارية،  الفنية  التحدايت  جتاه  العينة  املرتبطة  أفراد  والتحدايت  ابألسرة 

العينة. العلمي ألفراد  املؤهل  أيضا أن هنالك فروق ذات دالله إحصائية   ابملعلم وفق  كما تبني 
تحدايت  بني محلة البكالوريوس من جهة ومحلة املاجستري من جهة أخرى جتاه آليات مواجهة ال

الدالل مستوى  من  أصغر  اليت كانت  اإلحصائية  للداللة  وفقاً  )وذلك  اإلحصائية  (، 0.05ة 
 ولصاحل محلة املاجستري. 
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اخلربة   -7 سنوات  متغري  وفق  واإلدارية  الفنية  التحدايت  جتاه  العينة  أفراد  آراء  يف  فروق  وجود  تبني 
العينة، ولصاحل املعلمني من ذوي سنوات اخلربة ) بينما تبني عدم وجود  أع  5ألفراد  وام فاقل(، 

التح جتاه  العينة  أفراد  آراء  يف  ابألسرة، فروق  املرتبطة  والتحدايت  ابلطالب،  املرتبطة  دايت 
   والتحدايت املرتبطة ابملعلم، وآليات مواجهة التحدايت وفق سنوات اخلربة ألفراد العينة.

الفن -8 التحدايت  جتاه  العينة  أفراد  آراء  يف  فروق  وجود  ألفراد تبني  العمر  متغري  وفق  واإلدارية  ية 
الف يف  املعلمني  ولصاحل  )العينة،  العمرية  فاقل(،  30ئة  دالله   عاماً  ذات  فروق  وجدت  كما 

عام( وبني آراء املعلمني يف    40  –  31إحصائية كذلك بني آراء املعلمني يف الفئة العمرية )من  
العمرية ) العمرية )  51الفئة  الفئة  فأكثر( ولصاحل  عام(، وكذلك وجدت    40  –  31من  عام 

عام( وبني آراء    50  –  41ني يف الفئة العمرية )من  فروق ذات دالله إحصائية بني آراء املعلم
عام(. بينما   50  –  41عام فأكثر( ولصاحل الفئة العمرية )من    51املعلمني يف الفئة العمرية )

رتبطة ابلطالب، والتحدايت املرتبطة  تبني عدم وجود فروق يف آراء أفراد العينة جتاه التحدايت امل
 علم، وآليات مواجهة التحدايت وفق متغري العمر ألفراد العينة. ابألسرة، والتحدايت املرتبطة ابمل

التخصص  -9 متغري  وفق  ابلطالب  املرتبطة  التحدايت  جتاه  العينة  أفراد  آراء  يف  فروق  وجود  تبني 
األول، اجملال  يف  املعلمني  ولصاحل  العينة  جتاه   ألفراد  العينة  أفراد  آراء  يف  فروق  توجد  ال  بينما 

واإل الفنية  وآليات  التحدايت  ابملعلم،  املرتبطة  والتحدايت  ابألسرة،  املرتبطة  والتحدايت  دارية، 
 مواجهة التحدايت وفق متغري التخصص ألفراد العينة. 

املرتبطة ابألسرة وفق  -10 التحدايت  العينة جتاه  أفراد  متغري اجلنس ألفراد   تبني وجود فروق يف آراء 
بينما ال توجد فروق يف آر  الفنية واإلدارية،  العينة ولصاحل اإلانث،  العينة جتاه التحدايت  أفراد  اء 

والتحدايت املرتبطة ابلطالب، والتحدايت املرتبطة ابملعلم، وآليات مواجهة التحدايت وفق متغري 
 اجلنس ألفراد العينة.

 اثنياً: املقرتحات: 
النتائج اليت ن حتليل الباحث إلجاابت عينة الدراسة عن أسئلة الدراسة، ووصواًل إىل  استخالصا م   

 مت عرضها، يقرتح الباحث ما يلي:
 إجراء دراسات مماثلة يف حمافظات السلطنة املختلفة، تركز على حتدايت التعليم اإللكرتوين  -1
جائحة كوروان كوفيد   -2 آاثر  يف  معمقة  دراسات  العملية    19إجراء  على على  وتركز  التعلمية، 

 آليات مواجهة حتدايت التعليم اإللكرتوين
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  تعليمياً   ملزيد من الدراسات حول أمهية التحول املبكر إىل التعليم اإللكرتوين وجعله خياراً إجراء ا  -3
 .قائماً 

 إجراء دراسات انقدة حول هذه الدراسة لتأكيد أو نفي نتائجها. -4
 ية التعليمية على حتسني املنصات التعليمية أن تعمل اجلهات الرمسية املعنية ابلعمل -5
 ة لألنرتنتأن يتم حتسني البىن التحتي -6
 أن تقوم اجلهات التعليمية بزايدة الربامج التدريبية جلميع الفئات ذات الصلة ابلتعليم اإللكرتوين -7
 زايدة الربامج اإلعالمية التوعوية عن أمهية التوجه حنو التعليم اإللكرتوين     -8
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 . 2020أبريل
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