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Abstract: 

 This study aimed to reveal the reality of using e-learning during (Covid 
19) pandemic from point of view of the directors and principals of public 

schools in the North of Al Batinah Governorate in Sultanate of Oman, 

by knowing the challenges facing the application of e-learning and 

knowing the level of interaction of the educational process parties with 

Electronic learning systems, reaching the results and proposals that 

help in developing e-learning in during the pandemic and after it, and 
investing this in accelerating the provision of all material and human 

capabilities and infrastructure related to upgrading lines and 

communication networks necessary to operate educational platforms 

across the vast electronic space, and extracting the most important 

challenges facing e-learning And submit it to the decision-makers to 
find effective solutions to it, to ensure its continuity and durability, The 

results indicated that the reality of using e-learning during (Covid 19) 

pandemic from the point of view of directors and principals in public 

schools in the North of Al Batinah Governorate in Sultanate of Oman 

came at a medium level, and the same result was for the three sub-

questions, while the fourth sub-question came as a result of the 
challenges facing the use of e-learning With a high degree, while the 

results of the second question indicated that there were no statistically 

significant differences in the responses of the study sample individuals 

about the reality of using e-learning in light of the spread of the 

pandemic (Covid 19) according to the study variables, gender and 
experience. The study recommended the necessity of building 

Educational systems capable of Adapt to crises and develop Curriculum 

to fit with Distance education and consider E-learning is a complement 

For direct education, it is included Within the basic means of education. 
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( من وجهة يظو مديوي 19ف  ظل ايتشاو جائحة )توفيد  لتتووي واقع استخدام التعليم اإل
 ومديوات المداوس الحتومية بمحافظة شمال الباطية بسلطية عمان

 
 3 خميس بن عبدهللا بن سعيد البوسعيدي
 4سالم بن حمد بن جميل اليعماي 

 
 الملخص

ف  ظل ايتشار  لكتروي هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع استخدام التعليم اإل
( من وجهة يظر مديري ومديرات المدارس الحكومية بمحافظة شمال 19جائحة)كوفيد

 لكتروي الباطية بسلطية عمان، وذلك من خالل معرفة التحديات الت  تواجه تطبيق التعلم اإل
ف  ظل الجائحة، ومعرفة مستوى تفاعل أطراف العملية التعليمية مع أيظمة التعلم 

ف   لكتروي وصوالً إلى اليتائج والمقترحات الت  تساعد ف  تطوير التعليم اإلة، لكترويياإل
مكايات المادية، والبشرية، ر ذلك ف  التعجيل بتوفير كافة اإلظل الجائحة وبعدها، واستثما

وشبكات االتصاالت الالزمة لتشغيل الميصات  والبيى التحتية المتعلقة بترقية الخطوط،
الواسع، واستخالص أبرز التحديات الت  تواجه التعليم  لكتروي اإلالتعليمية عبر الفضاء 

ورفعها إلى متخذي القرار إليجاد الحلول الياجعة لها، لضمان استمراريتها  لكتروي اإل
ف  ظل ايتشار جائحة  لكتروي وديمومتها، وقد أوضحت اليتائج أن واقع استخدام التعليم اإل

رات المدارس الحكومية بمحافظة شمال الباطية ( من وجهة يظر مديري ومدي19)كوفيد
بسلطية عمان جاء بمستوى متوسط، وكذلك يفس اليتيجة لألسئلة الفرعية الثالثة، فيما 

بدرجة  لكتروي جاءت يتيجة السؤال الفرع  الرابع التحديات الت  تواجه استخدام التعليم اإل
د فروق ذات داللة احصائية مرتفعة، بييما أشارت يتائج السؤال الثاي  إلى عدم وجو
ف  ظل ايتشار جائحة  لكتروي الستجابات أفراد عيية الدراسة حول واقع استخدام التعليم اإل

( وفقًا لمتغيرّي الدراسة والجيس والخبرة، وأوصت الدراسة بضرورة بياء أيظمة 19)كوفيد
عة التعليم عن تعليمية قادرة على التكيف مع األزمات، وتطوير المياهج لتتياسب مع طبي

مكمالً للتعليم المباشر، وإدراجه ضمن وسائل التعليم  لكتروي بعد، واعتبار التعليم اإل
 .األساسية

 .(19، التعليم عن بعد، جائحة )كوفيدلكتروي التعليم اإل: التلمات المفتاحية

 

 
 :المقدَّمة

( بليون من طالب  العلم 1.6وهو ما تضرر ميه يحو )( أكبر ايقطاع ف  يظم التعليم ف  التاريخ، 19أوجدت جائحة )كوفيد
%( ف  94( بلداً وف  جميع القارات. وأثرت عمليات إغالق المدارس وغيرها من أماكن التعلم على )190ف  أكثر من )

بتكار المائة ف  البلدان الميخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدييا، ومن جهة أخرى، حفزت األزمة اال
 لكتروي داخل قطاع التعليم وقد رأييا أساليب مبتكرة لدعم استمرارية التعليم، وجرى تطوير الحلول القائمة على التعليم اإل

والتعلم عن بُعد بفضل االستجابات السريعة من قبل الحكومات ف  جميع أيحاء العالم دعماً الستمرارية التعليم، بما ف  ذلك 
 (.UNESCO, 2020) يم الذي دعت إليه اليويسكوالتحالف العالم  للتعل
من األساليب الحديثة الت  استثمرت الثورة التكيولوجية ف  قطاع التعليم وسخرت أفضل ما  لكتروي ويعتبر التعليم اإل

العرض توصلت إليه التقييات من أجهزة وبرامج ف  العملية التعليمية، حيث شهد هذا المجال تطوراً مذهالً بدءاً من وسائل 
ة إللقاء الدروس ف  الفصول التقليدية، وايتهاًء بإيشاء الفصول االفتراضية والبيئات التفاعلية المختلفة، وتأت  لكترويياإل

ة ف  المقدمة، حيث تشهد إقباالً متزايداً على توظيفها ف  العملية التعليمية التعلمية ف  الجامعات لكتروييميصات التعليم اإل
( أكثر إلحاحاً من ذي قبل، األمر الذي استدعى تحركاً سريعاً 19س، وأصبح تفعيلها ف  ظل جائحة)كوفيدوالكليات والمدار

 لتهيئة البيى التحتية لتقوية شبكات االتصاالت وترقية الخطوط وتوسيع اليطاق الجغراف  لخدمات االتصاالت. 
ة، لكتروييمية عن بُعد من خالل الميصات التعليمية اإلوف  ذات السياق اتجهت معظم دول العالم إلى مواصلة العملية التعلي

يفسه كبديل للتعليم المباشر ف  ظل الجائحة، وأضحى التعليم عن بعد خياراً ضرورياً  لكتروي حيث فرض التعليم اإل
ليصبح  للطالب بعد افتقادهم لفرصة الذهاب إلى المؤسسات التعليمية، ووجدوا أيفسهم مجبرين على الدراسة من ميازلهم
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ً إلى جيب مع التعليم المباشر وهو ما يطلق عليه اليوم بالتعليم  ً دائماً للطالب ال غيى عيه جيبا هذا اليوع من التعليم رفيقا
 المدمج. 

وف  سلطية عمان أولت الحكومة اهتمامها الكبير بقطاع التعليم ف  ظل الجائحة، وسعت إلى إيجاد الحلول الياجعة لضمان 
ليم، ومواجهة كافة التحديات الت  تعيق مسيرته، ومن هيا قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير عدداً من سير قطاع التع

الميصات التعليمية المقسمة حسب الحلقات الدراسية، حيث تتيح هذه الميصات عدداً من األيشطة التفاعلية والعروض 
، كما تسعى إلى تقوية لكتروي وميصة أخرى للتحضير اإل ة متكاملةإلكتروييالمرئية. كما توفر الوزارة ميصة لمكتبة 

، وتوفير الدعم الالزم لألسر المعسرة يتريتالشبكة ف  المدارس وتغطية المدارس الت  ه  بحاجة إلى توفير شبكة اإل
 بالتعاون مع الجهات الحكومية األخرى.

عملية التعليمية وتجويد أدائها لتعمل بكفاءة ومن هيا يبرز دور مدير المدرسة كقائد وكمشرف تربوي يسعى لتطوير ال
والتعليم عن بُعد كويه أحد الركائز والعياصر الرئيسية ف   لكتروي واقتدار، ويعول عليه الكثير ف  تطبيق التعليم اإل

لتجربة العملية التعليمية، ويياط به اإلشراف على أداء المعلمين، ومعرفته لمدى تفاعل الطالب ودرجة تحصيلهم مع هذه ا
الجديدة ف  التعليم، وتذليله لكافة التحديات والصعاب الت  قد تواجه العملية التعليمية ف  هكذا ظروف استثيائية؛ ولكون 
مدارسيا تخوض هذه التجربة ف  ظل الجائحة، ولم تخضع لعملية تقييم لقياس مدى فعاليتها، تأت  هذه الدراسة لقياس واقع 

( من وجهة يظر مديري ومديرات المدارس الحكومية 19ف  ظل ايتشار جائحة )كوفيد لكتروي استخدام التعليم اإل
 بمحافظة شمال الباطية بسلطية عمان.

 
 مشتلة الدواسة

من أكثر المجاالت الت  تشهد يمواً سريعاً يتيجة التطورات العلمية والتقيية، وأصبح التعليم عن بُعد  لكتروي يُعد التعليم اإل 
( الت  يعيشها العالم، وجدت المؤسسات 19ضرورة ملحة لمواكبة الثورة العلمية والمعرفية، وف  ظل جائحة )كوفيد

ن استمرارية التعليم والتعلم بالمدارس والجامعات، التربوية يفسها مجبرة على التحول السريع للتعلم عن بُعد لضما
والهواتف الذكية والحواسيب ف  التواصل عن بُعد مع الطلبة، واستخدام التطبيقات المصاحبة  يتريتواستخدام شبكة اإل

عمان الجهود والمبتكرة إليجاز هذه العملية، ومن هيا تبذل وزارة التربية والتعليم وبقية مؤسسات التعليم العال  بسلطية 
والتعلم عن بُعد، وقد قطعت ف  ذلك  لكتروي الحثيثة لتذليل كافة الصعاب والتحديات الت  تواجه عملية تطبيق التعليم اإل

شوطاً كبيراً، من هيا رأى الباحثين من واقع عملهما ف  الحقل التربوي ضرورة إلقاء الضوء والتعرف على واقع استخدام 
( واالستفادة من هذه التجربة بعد الجائحة بمدارس محافظة شمال 19ل ايتشار جائحة )كوفيدف  ظ لكتروي التعليم اإل

                                        الباطية بسلطية عمان.
 

 أهمية الدواسة
إطار يظري األهمية اليظرية: من المؤمل أن يضيف األدب اليظري لهذه الدراسة معرفة جديدة للباحثين من خالل توفير 

( وغيرها من الحاالت الطارئة، كما يأمل الباحثان أن تساهم هذه 19ف  ظل جائحة )كوفيد لكتروي جديد حول التعليم اإل
، لكتروي الدراسة مع بقية الدراسات الحديثة ف  هذا المجال ف  رفد المكتبة العربية بالمعارف والعلوم حول التعليم اإل

البارز وقت األزمات، ال سيما وقد تجلى هذا الدور بوضوح ف  هذه األزمة العالمية المعاصرة والتعليم عن بُعد ودورهما 
كخيار استراتيج  مع التعليم  لكتروي ( وما فرضته من واقع يحتم على الجميع اللجوء إلى التعليم اإل19جائحة )كوفيد

 الحضوري والمباشر.
ف  وزارة  لكتروي تائج هذه الدراسة ف  تحسين وتطوير أداء يظام التعليم اإلاألهمية العملية: يأمل الباحثان ف  اإلفادة من ي

التربية والتعليم، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وتسخير اإلمكايات المادية الت  تخدم عملية دمج العملية التعليمية وفق 
تمد البحث أهميته من كويه يعاصر جائحة خطط مدروسة لالستفادة من التعليم عن بُعد كشريك للتعليم المباشر، كما يس

 ( وما ايتجته من شلل أصاب مختلف يواح  الحياة وطال تأثيره جميع القطاعات بما فيها التعليم.19)كوفيد
كما يأمل الباحثان أن تساهم هذه الدراسة كويها من الدراسات اليادرة على المستوى المحل  الت  تحدثت عن التعليم 

ف  مدارس  لكتروي الجائحة )حسب علم الباحثان( ف  تقديم تصور واضح لواقع استخدام التعليم اإلف  ظل  لكتروي اإل
 لكتروي التعليم العام بمحافظة شمال الباطية بسلطية عمان، والتوصل إلى المقترحات الت  تساعد ف  تطوير التعليم اإل

 ية بسلطية عمان.والتعليم عن بُعد، واالرتقاء بمستوى العملية التعليمية التعلم
 
 سئلة الدواسة: تسعى الدواسة لإلجابة على األسئلة التالية:أ

( من وجهة يظر مديري ومديرات 19ف  ظل ايتشار جائحة )كوفيد لكتروي السؤال الرئيس: ما واقع استخدام التعليم اإل
 المدارس الحكومية بمحافظة شمال الباطية بسلطية عمان.
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 س األسئلة الفرعية اآلتية:وييبثق عن هذا السؤال الرئي
( من وجهة يظر مديري ومديرات 19ما مستوى استمرارية عملية التعليم اإللكتروي  ف  ظل ايتشار جائحة ) كوفيد .1

 المدارس الحكومية بمحافظة شمال الباطية بسلطية عمان؟
وجهة يظر مديري ومديرات  ما مستوى التحديات الت  تواجه استخدام التعليم اإللكتروي  ف  العملية التعليمية من .2

 المدارس الحكومية بمحافظة شمال الباطية بسلطية عمان؟
( من وجهة يظر 19ما مستوى تفاعل المعلمين والمعلمات مع التعليم اإللكتروي  ف  ظل ايتشار جائحة )كوفيد .3

 مديري ومديرات المدارس الحكومية بمحافظة شمال الباطية بسلطية عمان؟
( من وجهة يظر مديري ومديرات 19ب مع التعليم اإللكتروي  ف  ظل ايتشار جائحة ) كوفيدما مستوى تفاعل الطال .4

 المدارس الحكومية بمحافظة شمال الباطية بسلطية عمان؟
( الستجابات أفراد عيية الدراسة حول واقع α=0.05هل يوجد فروق ذات داللة احصائية عيد مستوى الداللة ) .5

 ( تعزى لمتغيري الجيس والخبرة؟19  ظل ايتشار جائحة )كوفيداستخدام التعليم اإللكتروي  ف
 

 مصطلحات الدواسة والتعويفات اإلجوائية
ً مع االيتشار الواسع لكتروي *التعليم اإل : يعتبر من المصطلحات المعاصرة والحديثة، وقد شهد تطوراً كبيراً تزاميا

ف  مجال التربية والتعليم؛ األمر الذي أحدث يقلة يوعية ف  استراتيجيات التعليم والتعلم تتواكب  يتريتالستخدام شبكة اإل
 مع هذا التطور.

( بأيه العملية الت  من خاللها يتم يقل التعلم إلى المتعلم ف  مكان إقامته بدالً من ايتقال المتعلم 2020وقد عرفه رمضان )
( الت  Distance Learning( بأيه أحد أشكال التعليم عن بُعد )2008ه عبدالعزيز )إلى المؤسسة التعليمية ذاتها. وعرف

والحاسبات اآللية ف  دراسة محتوى تعليم  محدد عن  يتريتتعتمد على إمكاييات وأدوات شبكة المعلومات الدولية واإل
 طريق التفاعل المستمر مع المعلم والمتعلم والمحتوى.

على أيه ميظومة تفاعلية ترتبط بالعملية التعليمية التعلمية، تتم بين أطراف العملية  لكتروي ويعرف الباحثان التعليم اإل
الت  تعرض من خاللها المقررات الدراسية، واأليشطة بواسطة البوابة  يتريتالتعليمية، وتعتمد على وجود شبكة اإل

 كية.ة، واألجهزة الذلكتروييوالميصات التعليمية، والوسائط والشبكات اإل
* التعليم عن بُعد: هو ذلك األسلوب من التعلم الذي يتم فيه تسخير ما توصلت إليه تكيولوجيا االتصاالت واإلعالم من أجل 

ة ف  الفصول التقليدية، وتيته  بالمدارس والفصول لكتروييعملية التعليم، وتبدأ أشكاله باستخدام وسائل العرض اإل
    (.2018م الحضوري )العش ، االفتراضية، وهو يدعم يظام التعلي

ويعرف الباحثان التعلم عن بُعد على أيه ذلك التعليم الذي يقوم على إيصال المعارف، والمواد العلمية، بين المعلم والمتعلم 
 من خالل استخدام البرامج الحديثة، والميصات التعليمية المختلفة.  يتريتعبر شبكة اإل
لصحة العالمية على أيه ساللة من الفيروسات تتسبب بأمراض تيفسية لإليسان، حيث (: عرفته ميظمة ا19*جائحة )كوفيد

( ويتراوح ف  حدته من SARS-CoV-2، ويرتبط بالعامل الممرض )2019اكتشف المرض ف  ديسمبر/كايون األول
ً باإليسان، وقد وصفته الميظمة بالجائحة  العالمية ف  يزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد خطورة و فتكا

 م )موقع ميظمة الصحة العالمية(.2020مارس11
 

 حدود الدواسة:
  الحدود الموضوعية: اقتصرت هذه الدراسة على دراسة واقع استخدام التعليم اإللكتروي  ف  ظل ايتشار جائحة

 ( من وجهة يظر مديري ومديرات المدارس الحكومية بمحافظة شمال الباطية بسلطية عمان.19)كوفيد
   م.2020/2021الحدود الزمايية والمكايية: الفصل الدراس  األول من العام الدراس 
  الحدود البشرية: اقتصرت هذه الدراسة على عيية عشوائية من أعضاء الهيئة اإلدارية من مديري ومديرات المدارس

 الحكومية بمحافظة شمال الباطية بسلطية عمان.
 

 اإلطاو اليظوي
 اإللتتووي  ف  سلطية عمان: واقع استخدام التعليم

والتعليم عن بُعد من األساليب التعليمية الحديثة الت  حرصت وزارة التربية والتعليم ف  سلطية  لكتروي يُعتبر التعليم اإل
عمان على إدراجها ضمن خططها الحالية والمستقبلية، حيث تسعى الوزارة وبشكل مستمر على إعادة تقييم وتطوير يظم 

ئمة بها لتتياسب مع المرحلة القادمة، ومن هيا جاء اعتماد مشروع البوابة التعليمية بياًء على رؤية مستقبلية العمل القا
 شاملة يحو المجتمع الرقم  واالقتصاد الموجه يحو المعرفة.

ف البوابة التعليمية على أيها يظام تعليم  تفاعل ، وبيئة رقمية تربط عياصر العملية التعليمية  ً )الطالب، إلكتروييوتُعرَّ ا
، وعن طريق مجموعة من البرامج واأليظمة المحوسبة يتريتالمعلم، ول  األمر، المدرسة، الوزارة( من خالل شبكة اإل

 (.www.moe.gov.omبهدف تسهيل العملية التعليمية وتقديمها ف  شكل أكثر فاعلية وتشويق )
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م، وشهدت بعد ذلك مراحل تطويرية للخدمات الت  2007ف  عام  وقد تم التدشين الرسم  لبوابة سلطية عمان التعليمية
تقدمها للطالب، ولول  األمر، وللمعلم، وللهيئات اإلدارية والتدريسية بالمحافظات التعليمية وموظف  الوزارة، والزوار 

 .لكتروي عبر موقعها اإل
ة، وأيظمة لكترويييظام المراسالت، واألرشفة اإلويتكون يظام البوابة من يظام اإلدارة المدرسية وتطبيقاته المختلفة، و

، لكتروي التقويم والتخطيط التربوي وضبط الجودة، واأليظمة اإلدارية، والزيارات اإلشرافية التربوية، ويظام التعليم اإل
 ويظام االختبارات والمقاييس، ومؤشرات األداء وغيرها من األيظمة المتعددة.

ة، لكتروييبتغطية كافة اليواح  التعليمية، ويهتم بيشر وتشغيل اليصوص الرقمية، والكتب اإل ي لكتروويقوم يظام التعليم اإل
والمؤثرات المرئية، والصوتية التعليمية وغيرها من المواد التعليمية، لك  يشتمل على مختلف أشكال التعليم عن بُعد، 

  يراع  التجديد والتشويق والجودة ف  المادة ويهدف لتقديم المحتوى التعليم  بصورة غير يمطية وبأسلوب تفاعل
من  المعرفية الت  يتعلمها الطالب، حيث يمكيه من متابعة تقدم مستواه التحصيل  عن طريق تقارير مختلفة، كما يمكيه

بوابة الخاص به ف  البوابة التعليمية، وقد شكلت  لكتروي التفاعل مع معلميه وزمالئه عبر الميصات التعليمية وبريده اإل
سلطية عمان التعليمية بذلك يقلة يوعية على صعيد توظيف التكيولوجيا العصرية ف  الحقل التربوي؛ كويه أحد المشاريع 

 الرائدة والمهمة ف  تعزيز وتطوير العملية التعليمية والتربوية ف  الظروف الطبيعية، وكذلك وقت األزمات.
ة الت  تقدمها من خالل الميصات لكترويييثة لالرتقاء بالخدمات التعليمية اإلوبالرغم من جهود وزارة التربية والتعليم الحث

التعليمية المختلفة بالبوابة التعليمية، والت  حازت من خاللها على العديد من الجوائز الدولية والعربية، وكان لها السبق ف  
طالبة اليوم أكثر من ما مضى، ه  وبقية مؤسسات العديد من الخدمات المقدمة على المستوى المحل  واإلقليم ، إال أيها م

التعليم بالسلطية بمضاعفة الجهود ف  ظل الظروف الطارئة، لمواجهة التحديات بخطى واثقة، وأرضية صلبة، ليكون 
ال غيى عيه رفيقاً دائماً للطالب والمعلم، وميهالً للعلم ييهل ميه طالبه ف  أي وقت يشاء، ومكمالً أساسياً  لكتروي التعليم اإل

 لوسائل التعليم األخرى. 
م حدثاً عالمياً استثيائياً؛ يظراً لما سببته من آثار جسيمة على مختلف 2019( ف  أواخر عام 19ويعد ظهور جائحة )كوفيد

القطاعات الحيوية وميها قطاع التعليم، فقد شهد أزمة حادة قد تكون األخطر ف  العصر الحديث؛ حيث شهد ايقطاع ماليين 
لطلبة عن مقاعد الدراسة حول العالم جراء ايتشاره مجتمعياً، وتم غلق المدارس ف  سلطية عمان ف  ميتصف شهر ا

مارس الماض  بسبب تفش  الفيروس، حيث بذلت وزارة التربية والتعليم جهوداً كبيرة ف  إيجاد البدائل المياسبة 
وحياة الطالب والهيئات اإلدارية والتدريسية، وبمشاركة  الستمرارية التعليم مع األخذ بعين االعتبار أولوية سالمة

 م .2020/2021مجتمعية مع المؤسسات المعيية تم اقتراح العديد من البدائل للتشغيل اآلمن المدارس للعام الدراس  
السالمة داخل وقد شكلت الوزارة "لجية فيية" لدراسة كافة الفرضيات المحتملة عيد إعادة فتح المدارس، واقتراح إجراءات 

المدارس، وكان البديل الذي اعتمد من قبل اللجية العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الياتجة عن ايتشار جائحة 
( هو التعليم المدمج؛ والذي يجمع بين التعليم المباشر الذي يحتاجه الطالب من خالل تواجده ف  المدرسة، 19)كوفيد

 (.www.moe.gov.omة الت  وفرتها الوزارة )لكتروييخالل استخدام الميصات التعليمية اإل من لكتروي والتعليم اإل
كما اعتمدت اللجية اإلطار العام لتشغيل المدارس؛ كمرجع للوزارة فيما يتعلق بالتعليم المدمج، وخرج بمجموعة من   

والتوصيف الوظيف  للمعلم والمشرف، وكذلك  الوثائق الفرعية الت  تتعلق بالمياهج المدرسية، والتقويم، والتشريعات،
ف  يظام التعليم المدمج عبر  لكتروي البرتوكول الصح  الخاص بتشغيل المدارس. فيما عززت الوزارة عملية التعليم اإل

، وميها ة قابلة للتحميل على البوابة التعليمية، والتعليم عبر الوسائط اإلعالمية المرئيةإلكتروييتوفير شرح للدروس بصيغة 
 قيوات تلفزيون سلطية عمان الرسمية وقياة الوزارة ف  اليوتيوب. 

 
 جواءات الدواسةإ

 تتلخص إجواءات الدواسة ف  المواحل اآلتية:
 .تحديد ميهجية الدراسة والمجتمع والعيية والتعرف على خصائصهما 
  المجال.تصميم أداة الدراسة من خالل االعتماد على الدراسات السابقة ف  هذا 
 

اعتمدت هذه الدراسة على الميهج الوصف  التحليل ، الذي يعتمد على جمع البيايات من عيية الدراسة  ميهج الدواسة:
)مديري ومديرات المدارس الحكومية بمحافظة شمال الباطية بسلطية عمان( باستخدام االستباية المعدة ألغراض هذه 

 لها.الدراسة، ودراسة استجابة المبحوثين وتحلي
 

( وضرورة العمل بالبرتوكول الصح  19بسبب الظروف االستثيائية الت  فرضتها جائحة )كوفيد مجتمع وعيية الدواسة:
من تباعد اجتماع ، وغيره من االجراءات االحترازية الت  تضمن سالمة األفراد من هذا الوباء طبقت هذه الدراسة 
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مدير ومديرة مدرسة بمحافظة شمال الباطية بسلطية عمان، حيث تم  (150اً على مجتمع الدراسة المكون من )إلكترويي
( مدير ومديرة، وذلك خالل الفصل 50اختيار عيية الدراسة بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة حيث بلغت العيية )

 م.2020/2021الدراس  األول من العام الدراس 
 
( فقرة، وتم توجيهها لمدراء ومديرات 40لتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحثان ببياء استباية مكوية من) داة الدواسة:أ

خالل جائحة  لكتروي المدارس الحكومية بمحافظة شمال الباطية بسلطية عمان بحكم اشرافهم على عملية التعليم اإل
، حيث تم تطوير االستبيان من خالل لكتروي ى اإل( وعلى صلة وثيقة وقريبة من المعلم والطالب والمحتو19)كوفيد

(، وقد 2011(، ودراسة )حسامو،2020االطالع على الدراسات السابقة ف  هذا المجال كدراسة )أبو شخيدم وآخرون، 
استفاد الباحثان من المقاييس المستخدمة ف  الدراسات السابقة، وتم اختيار بعض الفقرات وإعادة صياغة بعضها، كما تم 

والتعلم عن بُعد ف  ظل  لكتروي ياغة بعض الفقرات ف  ضوء اإلطار اليظري الذي تمثل لدى الباحثان عن التعلم اإلص
 ( فقرة، وتوزعت فقرات االستباية على أربعة مجاالت ه :40الجائحة، وقد تكويت االستباية ف  صورتها اليهائية من)

( فقرات.10( وتضمن هذا المجال )19)كوفيد استمرارية التعليم اإللكتروي  ف  ظل ايتشار جائحة 
( فقرات.10( وتضمن هذا المجال )19تفاعل الطالب مع التعليم اإللكتروي  ف  ظل ايتشار جائحة )كوفيد 
( فقرات.10( وتضمن هذا المجال )19تفاعل المعلمين مع التعليم اإللكتروي  ف  ظل ايتشار جائحة )كوفيد 
( فقرات.10تعليم اإللكتروي ، وتضمن هذا المجال )التحديات الت  تواجه تطبيق ال 

جرى عرض االستباية بصورتها األولية على محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص ف  ميدان  صدق أداة االستباية:
البحث العلم ، وذلك بهدف تحكيم فقرات االستباية، ومعرفة مدى وضوح فقراتها، وتغطيتها لجميع جوايب التعليم 

(، وكذلك للتأكد من الصياغة ومدى مالئمتها، وقد قام الباحثان باألخذ بآراء 19ف  ظل ايتشار جائحة )كوفيد لكتروي اإل
 المحكمين وتوجيهاتهم.

 
( مدير 20اً على عيية استطالعية من غير عيية الدراسة مكوية من)إلكتروييجرى تطبيق االستباية  ثبات أداة الدواسة:

( Cronbachsʼalphaكومية بمحافظة شمال الباطية، وتم استخدام اختبار كرويباخ ألفا )ومديرة مدرسة من المدارس الح
(، وقد تراوحت قيم معامالت الثبات لمحاور االستباية بين 0.663الختبار ثبات االستباية، وقد بلغ معدل ثبات االستباية)

 (.0.814( و)0.656)
ة، ومن ثم تفريغها وتيظيمها لكتروييالدراسة وه  االستباية اإلالتحليل االحصائ : جرى جمع البيايات باستخدام أداة 

 ات الدراسة بعد ترميز اإلجابات. ( لتحليل بيايSPSSوإدخالها إلى البريامج اإلحصائ )
 1جدول 

 قيم معامالت ثبات االتساق الداخل  )كرويباخ ألفا(  

 عدد الفقرات المجال الرقم
 معامل الثبات
 كرويباخ ألفا

 0.814 10 (19ف  ظل ايتشار جائحة )كوفيد لكتروي استمرارية التعليم اإل 1

 0.509 10 (19ف  ظل ايتشار جائحة )كوفيد لكتروي تفاعل الطالب مع التعليم اإل 2

 0.616 10 (19ف  ظل ايتشار جائحة )كوفيد لكتروي تفاعل المعلمين مع التعليم اإل 3

 0.656 10 لكتروي استخدام التعليم اإلالتحديات الت  تواجه تطبيق  4

 0.663 40 االستباية ككل 5

 
 2جدول 

 توزيع أفراد عيية الدراسة وفقاً لمتغيرات الدراسة 

 العدد المستوى المتغير
اليسبة 
 المئوية

 الجيس
%54.9 28 ذكر  

%45.1 23 أيثى  
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 الخبرة 

سيوات 5أقل من   14 27.5%  

سيوات 5-10  15 29.45 

سيوات فأكثر 10  22 43.1%  

%100 51 الكل   

 
  

 
( توزيع أفراد عيية الدراسة وفقا لمتغيراتها، حيث توزعت عيية الدراسة بحيث 2و 1( والشكلين )2يتضح من الجدول )
%(، ف  حين توزعت عيية الدراسة وفقا لمتغير سيوات الخبرة 54.9%( ويسبة الذكور )45.1كايت يسبة االياث )

-5%( لمن تتراوح خبرتهم ما بين )29.4%(، و)24.45) سيوات10بحيث بلغت اليسبة المئوية لمن خبرتهم أقل من 
 %(.43.1( سيوات )10( سيوات، ف  حين بلغت اليسبة لمن تزيد خبرتهم عن )10
 

 يتائج الدواسة
 ف  ظل ايتشار جائحة لكتروي يتياول هذا الفصل عرضاً لليتائج الت  توصلت إليها الدراسة حول واقع استخدام التعليم اإل

جهة يظر مديري ومديرات المدارس الحكومية بمحافظة شمال الباطية بسلطية عمان، وذلك من خالل ( من و19)كوفيد
 اإلجابة بالترتيب على أسئلتها:

( من وجهة يظر مديري 19)كوفيد ف  ظل ايتشار جائحة لكتروي يتائج السؤال األول: ما واقع استخدام التعليم اإل
 الباطية بسلطية عمان؟ومديرات المدارس الحكومية بمحافظة شمال 

ف  ظل  لكتروي لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية وااليحرافات المعيارية لواقع استخدام التعليم اإل
( من وجهة يظر مديري ومديرات المدارس الحكومية بمحافظة شمال الباطية بسلطية عمان لكل 19)كوفيد ايتشار جائحة

 (:7-3) ككل. وذلك كما هو مبين ف  الجداولمجال بمفرده وللمجاالت 
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 3جدول 
ف  ظل ايتشار جائحة  لكتروي المتوسطات الحسابية مرتبة تيازليًا وااليحرافات المعيارية لمجاالت واقع استخدام التعليم اإل

 ( 19)كوفيد

 المجال رقم 

ترتيب 
 المجال

المتوسط 
 الحساب 

االيحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 0.28 4.08 4 لكتروي التحديات الت  تواجه تطبيق التعليم اإل 4

3 
ف  ظل ايتشار جائحة  لكتروي تفاعل المعلمين مع التعليم اإل

 (19)كوفيد
 متوسطة 0.29 3.55 1

 متوسطة 0.38 3.54 3 (19ف  ظل ايتشار جائحة )كوفيد لكتروي استمرارية التعليم اإل 1

2 
ف  ظل ايتشار جائحة  لكتروي التعليم اإلتفاعل الطالب مع 

 (19)كوفيد
 متوسطة 0.28 2.84 2

 الكل 
 

 متوسطة 0.17 3.50

 
( من وجهة يظر مديري 19ف  ظل ايتشار جائحة )كرويا لكتروي ( أن واقع استخدام التعليم اإل3يتضح من الجدول)

ومديرات المدارس الحكومية بمحافظة شمال الباطية بسلطية عمان جاء بمستوى متوسط، حيث بلغ المتوسط الحساب  
على  لكتروي (، حيث حاز مجال التحديات الت  تواجه تطبيق التعليم اإل0.17( وبايحراف معياري)3.50الستجاباتهم)

( وبدرجة مرتفعة، كما حل ثايياً مجال تفاعل المعلمين 0.28( وبايحراف معياري)4.08متوسط حساب  حيث بلغ)أعلى 
(، ف  حين جاء 0.29( وبايحراف معياري )3.55بمتوسط حساب  بلغ) ف  ظل ايتشار جائحة لكتروي مع التعليم اإل

( وبايحراف 3.54( بمتوسط حساب )19ف  ظل ايتشار جائحة )كوفيد لكتروي مجال استمرارية التعليم اإل
ف   لكتروي ( ف  المرتبة الثالثة، ودرجة موافقة متوسطة، وأخيًرا جاء مجال تفاعل الطالب مع التعليم اإل0.38معياري)

 ( ودرجة موافقة متوسطة.0.28( وبايحراف معياري)2.84( بمتوسط حساب )19ظل ايتشار جائحة)كوفيد
 

(: فقد تم حساب المتوسطات الحسابية 19)توفيد ليم اإللتتووي  ف  ظل ايتشاو جائحةالمجال األول: استمواوية التع
 (:4وااليحوافات المعياوية لجميع فقوات المجال، تما يتضح ف  الجدول )

 4جدول
ف   لكتروي المتوسطات الحسابية مرتبة تيازليًا وااليحرافات المعيارية ودرجة الموافقة لفقرات مجال استمرارية التعليم اإل 

 ( 19)كوفيد ظل ايتشار جائحة

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحساب 

 االيحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

1 4 
كبديل عن  لكتروي أشعر بالرضا عيد استخدام يظام التعليم اإل
 (.19يظام التعليم المباشر ف  ظل جائحة )كوفيد

 مرتفعة 0.95 3.82

2 3 
فعالة وتغط  كافة  لكتروي المتبعة ف  التعليم اإلتعتبر التقييات 

 جوايب المحتوى الدراس .
 مرتفعة 0.46 3.71

3 8 
تواصالً مباشراً بين أعضاء العملية  لكتروي يوفر يظام التعليم اإل

 التعليمية )اإلدارة ، المعلم ،الطالب(.
 مرتفعة 0.90 3.71

4 2 
تدريبية توضح آلية ة ارشادية إلكتروييتوفر الوزارة دورات 

للمعلمين ف  أثياء جائحة  لكتروي استخدام يظام التعليم اإل
 (.19)كوفيد

 متوسطة 0.48 3.65
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5 10 
تم توفير دليل لطريقة استخدام الميصات التعليمية، ويتم تقييم 

 أدائها بشكل مستمر.
 متوسطة 0.56 3.63

6 9 
واللوجست  الوزارة والمحافظات التعليمية الدعم الفي   توفر

 المالئم لتسهيل توظيف التكيولوجيا ف  المادة التعليمية.
 متوسطة 0.54 3.53

7 7 
ة الت  وفرتها الوزارة لكتروييتصميم المواقع والميصات اإل

 تساعد على عرض المادة التعليمية بطريقة شيقة.
 متوسطة 0.54 3.51

8 6 
 إلكتروي يمتلك المعلمين مهارات كافية لتصميم وايتاج محتوى 

 فعال.
 متوسطة 0.54 3.45

9 1 
ف  ظل  لكتروي تم االيتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم اإل

 ( بكل سالسة ويسر.19جائحة)كوفيد
 متوسطة 0.80 3.37

10 5 
يتم ارسال واستالم المواد التعليمية عبر الميصة التعليمية عن بعد 

 دون أي عوائق فيية.
 متوسطة 0.79 3.06

 مرتفعة 0.38 3.54 الكل 

 
 ف  ظل ايتشار جائحة ككل بلغ لكتروي ( أن المتوسط الحساب  لفقرات مجال استمرارية التعليم اإل4) يتضح من الجدول

(، وبدرجة موافقة متوسطة، كما تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات المجال بين 0.38( وبايحراف معياري )3.54)
كبديل عن يظام التعليم  لكتروي (: أشعر بالرضا عيد استخدام يظام التعليم اإل4حيث جاءت الفقرة)(. 3.06-3.82)

( وبايحراف 3.82(، ف  المرتبة األولى عيد أفراد عيية الدراسة بمتوسط حساب  بلغ)19المباشر ف  ظل جائحة)كوفيد
فعالة  لكتروي التقييات المتبعة ف  التعليم اإل(: تعتبر 3(، ودرجة موافقة مرتفعة، كما جاءت الفقرتان)0.95معياري)

تواصالً مباشراً بين أعضاء العملية  لكتروي (: يوفر يظام التعليم اإل8وتغط  كافة جوايب المحتوى الدراس ، والفقرة )
لكليهما  (3.71) الطالب(، ف  المرتبة الثايية عيد أفراد عيية الدراسة بمتوسط حساب  بلغ التعليمية)اإلدارة، المعلم،

(: تم االيتقال 1( على التوال ، ودرجة موافقة متوسطة لكليهما، ف  حين جاءت الفقرة:)0.90، 0.46وبايحراف معياري)
( بكل سالسة ويسر، ف  المرتبة قبل األخيرة بمتوسط 19ف  ظل جائحة )كوفيد لكتروي من التعليم التقليدي إلى التعليم اإل

(: يتم ارسال واستالم 5) ( ودرجة موافقة متوسطة، كما جاءت الفقرة0.80ري)( وبايحراف معيا3.37حساب  بلغ )
( 3.06المواد التعليمية عبر الميصة التعليمية عن بُعد دون أي عوائق فيية، ف  المرتبة األخيرة بمتوسط حساب  بلغ )

 ( ودرجة موافقة متوسطة. 0.79وبايحراف معياري)
 

(: فقد تم حساب المتوسطات 19التعليم اإللتتووي  ف  ظل ايتشاو جائحة )توفيدالمجال الثاي : تفاعل الطالب مع 
 (:5الحسابية وااليحوافات المعياوية لجميع فقوات المجال، تما يتضح ف  الجدول )

 5جدول
ليم المتوسطات الحسابية مرتبة تيازليًا وااليحرافات المعيارية ودرجة الموافقة لفقرات مجال تفاعل الطالب مع التع 
 ( 19ف  ظل ايتشار جائحة )كوفيد لكتروي اإل

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحساب 

 االيحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

1 4 
تم تدريب المعلمين خالل الجائحة لطريقة استخدام التعليم 

 عبر الميصات التعليمية والبوابة التعليمية. لكتروي اإل
 مرتفعة 0.55 3.76

2 2 
يمتلك المعلمين الخبرة والمهارة الكافية والمياسبة الستخدام 

 .يتريتالحاسوب واإل
 مرتفعة 0.53 3.73
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ف  ظل ايتشار الجائحة  لكتروي ( أن المتوسط الحساب  لفقرات مجال تفاعل الطالب مع التعليم اإل5يتضح من الجدول )
(، وبدرجة موافقة متوسطة، كما تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات 0.28(، وبايحراف معياري )2.84ككل بلغ )

(: تم تدريب المعلمين خالل الجائحة لطريقة استخدام التعليم 4(. حيث جاءت الفقرة )3.76-1.98المجال بين )
بوابة التعليمية، ف  المرتبة األولى عيد أفراد عيية الدراسة بمتوسط حساب  بلغ عبر الميصات التعليمية وال لكتروي اإل
(: يمتلك المعلمين الخبرة والمهارة 2(، ودرجة موافقة مرتفعة، كما جاءت الفقرة: )0.55( وبايحراف معياري )3.76)

(، 3.73يية الدراسة بمتوسط حساب  بلغ )، ف  المرتبة الثايية عيد أفراد عيتريتالكافية والمياسبة الستخدام الحاسوب واإل
إلى التواجد االيساي   لكتروي (: يفتقر التعليم اإل9( ودرجة موافقة مرتفعة، كما جاءت الفقرة )0.53وبايحراف معياري )

( 2.20والعالقات االيسايية بين المعلم والطالب، وبين الطالب أيفسهم، ف  المرتبة قبل األخيرة بمتوسط حساب  بلغ )
على حاست   لكتروي (: يركز التعليم اإل10( ودرجة موافقة ميخفضة، ف  حين جاءت الفقرة: )0.94بايحراف معياري )و

( ودرجة 0.95( وبايحراف معياري )1.98السمع والبصر دون بقية الحواس، ف  المرتبة األخيرة بمتوسط حساب  بلغ )
 موافقة ميخفضة.

 
(: فقد تم حساب 19مع التعليم اإللتتووي  ف  ظل ايتشاو جائحة )توفيدالمجال الثالث: مجال تفاعل المعلمين 

 (6المتوسطات الحسابية وااليحوافات المعياوية لجميع فقوات المجال، تما يتضح ف  الجدول )
 6جدول 

التعليم  المتوسطات الحسابية مرتبة تيازليًا وااليحرافات المعيارية ودرجة الموافقة لفقرات مجال تفاعل المعلمين مع 
 (19ف  ظل ايتشار جائحة)كوفيد لكتروي اإل

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحساب 

 االيحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

1 10 
يتم تقييم الطالب من قبل المعلم بشكل مستمر أثياء عملية التعلم 

 عن بعد.
 مرتفعة 0.50 4.47

3 1 
مع يوع المواد الدراسية بشقيها  لكتروي يتياسب يظام التعليم اإل

 اليظري والعمل .
 متوسطة 0.70 3.49

4 5 
من عزلة الطالب من خالل الجلوس مدة  لكتروي يزيد التعليم اإل

 طويلة أمام األجهزة دون التواصل االجتماع  وجهاً لوجه.
 متوسطة 0.89 2.82

5 3 
ة لكترويييستطيع المعلم إعطاء الساعة الدراسية عبر الميصة اإل

 .يتريتدون أي ايقطاع لشبكة اإل
 متوسطة 0.66 2.80

6 8 
األعداد الكبيرة للطالب توجد صعوبة لدى المعلمين ف  متابعة 

 المتاحة. لكتروي عبر أدوات التعليم اإل
 متوسطة 0.72 2.65

 متوسطة 0.64 2.53 تواجه المعلمين مشاكل ف  إعداد الحصص الدراسية المتزامية. 7 7

8 6 
توجد صعوبة ف  التواصل المباشر بين المعلمين والطالب خالل 

األفكار واآلراء من خالل )حيث يمكن تبادل لكتروي التعليم اإل
 المواجهة الشخصية(.

 متوسطة 0.61 2.41

9 9 
إلى التواجد االيساي  والعالقات  لكتروي يفتقر التعليم اإل

 االيسايية بين المعلم والطالب، وبين الطالب أيفسهم.
2.20 0.94 

ميخفض
 ة

10 10 
على حاست  السمع والبصر دون بقية  لكتروي يركز التعليم اإل

 الحواس.
1.98 0.95 

ميخفض
 ة

 الكل 
2.84 0.28 

 مرتفعة
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2 7 
الطالب عن المادة العلمية يجيب المعلم بسهولة على استفسارات 

 المرفقة.
 مرتفعة 0.49 4.37

3 9 
 لكتروي يشتمل المحتوى التعليم  للمواد الدراسية ف  التعليم اإل

 على تمارين وواجبات تساعد على التعلم.
 مرتفعة 0.37 3.84

4 8 
بياء على الخطة الزميية  لكتروي يلتزم المعلم بيظام التعليم اإل

 الموضوعة للمادة.
 مرتفعة 0.47 3.69

5 5 
 لكتروي تتم أساليب التقويم الت  يستخدمها المعلم ف  التعليم اإل

 بطرق مياسبة ومتيوعة.
 متوسطة 0.52 3.67

6 4 
يشعر المعلم ف  المدارس الحكومية بالرضى عن يظام التعليم 

 .لكتروي اإل
 متوسطة 0.61 3.49

7 2 
أكثر فعالية للمعلم من حيث استغالله  لكتروي يعتبر التعليم اإل

 للوقت أكثر من التعليم التقليدي.
 متوسطة 0.70 3.39

8 1 
من أعباء المعلم حيث يحول العملية  لكتروي يخفف التعليم اإل

التعليمية إلى عملية تحاور بين المعلم والطالب بدالً من الشرح 
 التقليدي.

 متوسطة 0.85 3.14

9 6 
التعليمية المرسلة عن بعد من المعلم للطالب بكل يتم ارفاق المادة 
 سهولة ويسر.

 متوسطة 0.80 3.04

10 3 
توجد مصداقية عالية ف  تقييم المعلم للطالب خالل يظام التعليم 

 .لكتروي اإل
 متوسطة 1.08 2.43

 مرتفعة 0.29 3.55 الكل 

 
ف  ظل ايتشار جائحة  لكتروي تفاعل المعلمين مع التعليم اإل( أن المتوسط الحساب  لفقرات مجال 6يتضح من الجدول )

(، وبدرجة موافقة متوسطة، كما تراوحت المتوسطات الحسابية 0.29( وبايحراف معياري )3.55( ككل بلغ )19)كوفيد
عملية  (: يتم تقييم الطالب من قبل المعلم بشكل مستمر أثياء10(. حيث جاءت الفقرة)4.47-2.43لفقرات المجال بين )

(، 0.50( وبايحراف معياري )4.47التعلم عن بُعد، ف  المرتبة األولى عيد أفراد عيية الدراسة بمتوسط حساب  بلغ )
(: يجيب المعلم بسهولة على استفسارات الطالب عن المادة العلمية المرفقة، 7ودرجة موافقة مرتفعة، كما جاءت الفقرة )

(، ودرجة موافقة 0.49(، وبايحراف معياري )4.37لدراسة بمتوسط حساب  بلغ )ف  المرتبة الثايية عيد أفراد عيية ا
(: يتم ارفاق المادة التعليمية المرسلة عن بعد من المعلم للطالب بكل سهولة ويسر، ف  6مرتفعة، كما جاءت الفقرة )

متوسطة، ف  حين جاءت ( ودرجة موافقة 0.80( وبايحراف معياري )3.04المرتبة قبل األخيرة بمتوسط حساب  بلغ )
، ف  المرتبة األخيرة بمتوسط لكتروي (: توجد مصداقية عالية ف  تقييم المعلم للطالب خالل يظام التعليم اإل3الفقرة )

 ( ودرجة موافقة متوسطة.1.08( وبايحراف معياري)2.43حساب  بلغ )
 

تم حساب المتوسطات الحسابية وااليحوافات المجال الوابع: التحديات الت  تواجه تطبيق التعليم اإللتتووي : فقد 
 (:7المعياوية لجميع فقوات المجال، تما يتضح ف  الجدول )
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 7جدول 
المتوسطات الحسابية مرتبة تيازليًا وااليحرافات المعيارية ودرجة الموافقة لفقرات مجال التحديات الت  تواجه تطبيق التعليم  
 لكتروي اإل

 الرتبة
رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 
 الحساب 

 االيحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 0.00 5.00 .يتريتخاص به على اإل إلكتروي يوجد لكل طالب بريد  9 1

2 10 
وحضور الحصص  لكتروي يتأثر تفاعل الطالب مع التعليم اإل

 المتزامية بسبب ظروف معيشية صعبة أو خاصة.
 مرتفعة 0.69 4.37

3 8 
التحديات)ضعف الشبكة، توفر الحواسيب، األجهزة تؤثر 

 اللوحية( على التحصيل العلم  للطالب.
 مرتفعة 0.77 4.37

4 4 
يستطيع الطالب طرح أي تساؤالت واستفسارات تتعلق بالمادة 

 .لكتروي العلمية خالل التعليم اإل
 مرتفعة 0.67 4.29

5 5 
الطالب من الوصول للمادة  لكتروي يمّكن يظام التعليم اإل

 التعليمية ف  أي وقت يشاء.
 مرتفعة 0.70 4.10

6 3 
ً الطالب بمهارات إضافية إلكتروييتزود طريقة عرض المادة  ا
 يفتقدها ف  التعليم التقليدي.

 مرتفعة 0.59 3.88

7 2 
والميصة التعليمية  لكتروي يتفاعل الطالب مع يظام التعليم اإل

 بشكل مستمر.
 مرتفعة 0.58 3.84

8 6 
تشعر إدارة المدرسة بالرضى عن مدى استفادة الطالب من 

 .لكتروي التعلم اإل
 مرتفعة 0.72 3.80

9 1 
الطالب ف  فهم المادة العلمية  لكتروي يساعد أسلوب التعليم اإل

 بشكل واضح وسهل.
 مرتفعة 0.70 3.78

 متوسطة 0.55 3.33 ة.لكترويييشعر الطالب بالرضى حول وسائل التقويم اإل 7 10

 مرتفعة 0.28 4.08 الكل 

 
ككل بلغ  لكتروي ( أن المتوسط الحساب  لفقرات مجال التحديات الت  تواجه تطبيق التعليم اإل7يتضح من الجدول )

(، وبدرجة موافقة مرتفعة، كما تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات المجال بين 0.28( وبايحراف معياري )4.08)
، ف  المرتبة األولى عيد يتريتخاص به على اإل إلكتروي (: يوجد لكل طالب بريد 9(.حيث جاءت الفقرة )3.33-5.00)

(، ودرجة موافقة مرتفعة، كما جاءت 0.00وبايحراف معياري ) (5.00أفراد عيية الدراسة بمتوسط حساب  بلغ )
وحضور الحصص المتزامية بسبب ظروف معيشية صعبة أو  لكتروي (: يتأثر تفاعل الطالب مع التعليم اإل10الفقرتان )

طالب، (: تؤثر التحديات)ضعف الشبكة، توفر الحواسيب، األجهزة اللوحية( على التحصيل العلم  لل8خاصة، والفقرة )
( على 0.77، 0.69( لكليهما وبايحراف معياري )4.37ف  المرتبة الثايية عيد أفراد عيية الدراسة بمتوسط حساب  بلغ )

الطالب ف  فهم  لكتروي (: يساعد أسلوب التعليم اإل1التوال ، ودرجة موافقة مرتفعة لكليهما، ف  حين جاءت الفقرة: )
( 0.70( وبايحراف معياري )3.78لمرتبة قبل األخيرة بمتوسط حساب  بلغ )المادة العلمية بشكل واضح وسهل، ف  ا

ة، ف  المرتبة لكترويي(: يشعر الطالب بالرضى حول وسائل التقويم اإل7ودرجة موافقة مرتفعة، كما جاءت الفقرة )
 ( ودرجة موافقة متوسطة. 0.55( وبايحراف معياري )3.33األخيرة بمتوسط حساب  بلغ )

( بين المتوسطات الحسابية α=0.05السؤال الثاي : هل يوجد فروق ذات داللة احصائية عيد مستوى الداللة)يتائج 
( تعزى لمتغيري 19ف  ظل ايتشار جائحة )كوفيد لكتروي الستجابات أفراد عيية الدراسة حول واقع استخدام التعليم اإل

 الجيس والخبرة؟
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ً أم ال  ف  ظل ايتشار جائحة  لكتروي ف  المتوسطات الحسابية لواقع استخدام التعليم اإلولمعرفة فيما إذا كان هياك فروقا
فيما يتعلق بمتغيرّي الدراسة )الجيس، والخبرة( تم حساب المتوسطات الحسابية وااليحرافات المعيارية  (19)كوفيد

 (:8للمقياس ككل، وفقًا لتلك المتغيرات، وذلك كما هو مبين ف  الجدول )
 8جدول 
( ككل وفقًا 19ف  ظل ايتشار جائحة )كوفيد لكتروي وسطات الحسابية وااليحرافات المعيارية لواقع استخدام التعليم اإلالمت

 لمتغيرّي الدراسة )الجيس، والخبرة(.

 االيحراف المتوسط العدد المستوى المتغير

 الجيس
 0.14 3.50 28 ذكر

 0.19 3.51 23 أيثى

 الخبرة
 0.13 3.49 14 سيوات 5أقل من 

 0.15 3.54 15 سيوات 5-10

 0.20 3.49 22 سيوات 10أكثر من 
 0.17 3.50 51 الكل 

ف  ظل ايتشار  لكتروي ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لواقع استخدام التعليم اإل8يالحظ من الجدول )
(، وفقًا لمتغيرّي الدراسة )الجيس، والخبرة(، وللتحقق من داللة الفروق الظاهرية، تم إجراء تحليل 19جائحة )كوفيد

 (: 9، وذلك كما ف  الجدول )التباين الثيائ  الستجاباتهم
 9جدول 

ف  ظل ايتشار جائحة  لكتروي ( لواقع استخدام التعليم اإلTow Way ANOVAيتائج تحليل التباين الرباع  )
 وفقًا لمتغيرّي الدراسة )الجيس والخبرة(. (19)كوفيد

 
( ف  المتوسطات الحسابية α=0.05( إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عيد مستوى )9تشير يتائج الجدول )

( وفقًا لمتغيرّي 19ف  ظل ايتشار جائحة )كرويا لكتروي الستجابات أفراد عيية الدراسة حول واقع استخدام التعليم اإل
، 0.90( على التوال ، وبمستوى دالله )0.50، 0.02المحسوبة والبالغة )الدراسة )الجيس والخبرة(، استياداً الى قيم ف 

 ( على التوال .0.61
ً أم ال ف  مجاالت المقياس فيما يتعلق بمتغيرّي الدراسة )الجيس، والخبرة( تم حساب  ولمعرفة فيما إذا كان هياك فروقا

 (:10ذلك كما هو مبين ف  الجدول )، والمتوسطات الحسابية وااليحرافات المعيارية، وفقًا لتلك المتغيرات
 10جدول 

 
 
 
 
 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 0.90 0.02 0.00 1 0.00 الجيس

 0.61 0.50 0.02 2 0.03 الخبرة

   0.03 47 1.40 الخطأ

   50 1.43 المجموع
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ف  ظل ايتشار  لكتروي المتوسطات الحسابية وااليحرافات المعيارية لمجاالت مقياس واقع استخدام التعليم اإل 
 ( وفقًا لمتغيرّي الدراسة )الجيس والخبرة(.19جائحة)كوفيد

 4م 3م 2م 1م االحصائ  المستوى المتغير

 الجيس

 ذكر

 28 28 28 28 العدد

المتوسط 
 الحساب 

3.53 2.82 3.59 4.07 

االيحراف 
 المعياري

0.34 0.268 0.27 0.27 

 أيثى

 23 23 23 23 العدد

المتوسط 
 الحساب 

3.57 2.86 3.51 4.09 

االيحراف 
 المعياري

0.43 0.303 0.31 0.29 

 4م 3م 2م 1م االحصائ  المستوى المتغير

امتالك 
هاتف 
 ذك 

 5أقل من 
 سيوات

 14 14 14 14 العدد

المتوسط 
 الحساب 

3.58 2.77 3.57 4.04 

االيحراف 
 المعياري

0.31 0.27 0.24 0.24 

5-10 
 سيوات

 15 15 15 15 العدد

المتوسط 
 الحساب 

3.63 2.71 3.65 4.17 

االيحراف 
 المعياري

0.30 0.27 0.18 0.19 

أكثر من 
10 

 سيوات

 22 22 22 22 العدد

المتوسط 
 الحساب 

3.46 2.97 3.48 4.04 

االيحراف 
 المعياري

0.45 0.25 0.36 0.34 

 الكل 

 51 51 51 51 العدد

المتوسط 
 الحساب 

3.54 2.84 3.55 4.08 

االيحراف 
 المعياري

0.38 0.28 0.29 0.28 

 
(، المجال الثاي : تفاعل الطالب مع التعليم 19ف  ظل ايتشار جائحة )كوفيد لكتروي )المجال األول: استمرارية التعليم اإل

ف  ظل ايتشار  لكتروي (، المجال الثالث: تفاعل المعلمين مع التعليم اإل19ف  ظل ايتشار جائحة)كوفيد لكتروي اإل
 .لكتروي (، المجال الرابع: التحديات الت  تواجه تطبيق التعليم اإل19جائحة)كوفيد

 لكتروي ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمجاالت مقياس واقع استخدام التعليم اإل10ظ من الجدول )يالح
( وفقًا لمتغيرّي الدراسة )الجيس والخبرة(، وللتحقق من داللة الفروق الظاهرية، تم إجراء 19ف  ظل ايتشار جائحة)كوفيد

 (:11، وذلك كما ف  الجدول )( الستجاباتهمMANOVAتحليل التباين المتعدد )
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 11جدول 
ف  ظل ايتشار  لكتروي ( لمجاالت مقياس واقع استخدام التعليم اإلMANOVAيتائج تحليل التباين المتعدد )

 ( وفقًا لمتغيرّي الدراسة )الجيس والخبرة(.19جائحة)كرويا

 مجموع المربعات المجاالت مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 قيمة ف متوسط المربعات
مستوى 
 الداللة

 الجيس

 0.64 0.22 0.03 1 0.03 1م

 0.71 0.14 0.01 1 0.01 2م

 0.36 0.86 0.07 1 0.07 3م

 0.78 0.08 0.01 1 0.01 4م

 الخبرة

 0.36 1.06 0.15 2 0.31 1م

 *0.01 4.88 0.34 2 0.68 2م

 0.22 1.54 0.13 2 0.25 3م

 0.30 1.22 0.10 2 0.19 4م

 الخطأ

   0.15 47 6.80 1م

   0.07 47 3.28 2م

   0.08 47 3.81 3م

   0.08 47 3.67 4م

 المجموع

    50 7.13 1م

    50 3.98 2م

    50 4.15 3م

    50 3.87 4م

 
 ( إلى ما يل :11تشير يتائج الجدول )

( بين α=0.05عيد مستوى الداللة)يتبين من اليتائج المتعلقة بمتغير الجيس، عدم وجود فروق دالة احصائيًا  -1
 (.19المتوسطات الحسابية لجميع مجاالت مقياس واقع استخدام التعليم اإللكتروي  ف  ظل ايتشار جائحة )كوفيد

( بين α=0.05يتبين من اليتائج المتعلقة بمتغير سيوات الخبرة، عدم وجود فروق دالة احصائيًا عيد مستوى الداللة) -2
(، تفاعل المعلمين مع 19جاالت:)استمرارية التعليم اإللكتروي  ف  ظل ايتشار جائحة)كوفيدالمتوسطات الحسابية لم

(، والتحديات الت  تواجه تطبيق التعليم اإللكتروي ، ف  حين تبين 19التعليم اإللكتروي  ف  ظل ايتشار جائحة)كوفيد
 (.19جائحة )كوفيدوجود فروق ف  مجال)تفاعل الطالب مع التعليم اإللكتروي  ف  ظل ايتشار 
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ولمعرفة لصالح أي مستويات سيوات الخبرة الثالثة تكمن الفروق تم إجراء اختبار شيفيه للمقاريات البعدية كما هو موضح 
 (:12ف  الجدول )

 12جدول 
ف  ظل  لكتروي ( للمقارية البعدية بين المتوسطات الحسابية لمجال تفاعل الطالب مع التعليم اإلLSDيتائج اختبار ) 

 ( وفقًا لمتغير سيوات الخبرة 19ايتشار جائحة )كوفيد

 فئات المتغير المتغير
المتوسطا

 ت

 سيوات 10أكثر من  سيوات 10-5 سيوات 5أقل من 

 الفرق
مستوى 
 الداللة

 الفرق
مستوى 
 الداللة

 الفرق
مستوى 
 الداللة

سيوات 
 الخبرة

 *0.034 0.197   - - 4.00 سيوات 5أقل من 

 *0.005 0.262 - -   4.12 سيوات 5-10

 10أكثر من 
 سيوات

4.36 0.197 0.034* 0.262 0.005* - - 

 
( ف  استجابات أفراد عيية الدراسة حول α=0.05( وجود فروق ذات داللة احصائية عيد مستوى)12يتبين من الجدول)

( وفقًا لمتغير سيوات الخبرة لصالح أفراد عيية 19ف  ظل ايتشار جائحة)كوفيد لكتروي درجة تفاعل الطالب مع التعليم اإل
 سيوات(. 10-5سيوات(، و) 5سيوات عيد مقاريتهم بمن خبرتهم أقل من  10الدراسة ممن خبرتهم )أكثر من 

ابق إيذار وتفاجأت به ويعزو الباحثان اليتائج الت  توصلت إليها الدراسة إلى الحالة الطارئة الت  اجتاحت العالم دون س
معظم األيظمة التعليمية حول العالم، حيث أن خيار التعليم المدمج، والتعليم عن بعد أوجد تحديات كثيرة أبرزها ضعف 
شبكات االتصاالت، ودرجة توفر الحواسيب واألجهزة اللوحية عيد المعلمين والطالب، وكذلك الظروف المعيشية لبعض 

هذه الجائحة ف  ظهور العديد من اإليجابيات أبرزها: توفر بريد خاص لكل طالب، كما أوجدت األسر، وف  المقابل عجلت 
تفاعالً ملموساً بين الطالب والمعلم على الميصات التعليمية، الت  بدورها زودت الطالب بمهارات إضافية كان يفتقدها ف  

ن المعلم أصبح يخاطبهم بلغة عصرهم، وتتشابه يتائج هذه التعليم التقليدي، وساهمت ف  إثارة الدافعية لديهم بشكل أكبر كو
 ( لألسباب والمبررات الت  تم ذكرها.19الدراسة مع يتائج العديد من الدراسات المعاصرة لجائحة )كوفيد

 
 الدواسات السابقة

ظيف التعلم (: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور مديري المدارس الثايوية ف  تو2019دراسة الباري وشتات )
من وجهة يظر المعلمين بمحافظة العاصمة عمان، ومع اختالف وجهات اليظر باختالف الجيس، والمؤهل  لكتروي اإل

العلم ، والتخصص، والسلطة المشرفة، وعدد سيوات الخبرة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الميهج الوصف  
، لكتروي موزعة على أربعة مجاالت)دعم ويشر ثقافة التعلم اإل ( فقرة36المسح ، وتم استخدام استباية مكوية من)

وممارسة التخطيط االستراتيج ، وجاهزية البيية التقيية التحتية، وتحقيق االحتياجات التدريبية للمعلمين وتأهيلهم(، وتم 
وأوصت الدراسة بتوفير الدعم التأكد من صدقها وثباتها. وجاءت اليتائج ف  مجاالت االستباية ف  كافة المجاالت متوسطاً، 

 المعيوي والمال  الالزم ليشر ثقافة استخدام تكيولوجيا المعلومات واالتصاالت ف  المجتمع المدرس .
: هدفت الدراسة إلى تقييم تجربة االيتقال من التعليم المباشر ف  المدارس إلى Basilaia,Kvavadze (2020دراسة )

ف  ظل جائحة كرويا ف  جورجيا، حيث طبقت الدراسة ف  مستهل األسبوع األول من  يتريتالتعليم عن بعد عن طريق اإل
الدراسة ف  إحدى المدارس الخاصة، ومعايشة تجربتها ف  االيتقال من التعليم المباشر إلى التعليم عن بعد خالل الجائحة، 

توصل  (EduPageو (Gsuite من خالل استخدام ميصت  يتريتوبياًء على احصائيات عملية التدريس عبر اإل
، حيث يمكن االستفادة من األيظمة والمهارات لكتروي الباحثان إلى يجاح عملية االيتقال من التعليم المباشر إلى التعليم اإل

الت  اكتسبها المعلمون، والطالب، وإدارة المدرسة، بعد الجائحة لفئات أخرى مثل: الطالب ذوي االحتياجات الخاصة 
 وغيرهم؛ ممن هم بحاجة لساعات إضافية. 

ف  ظل ايتشار فيروس  لكتروي يم اإل(: هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية التعل2020دراسةأبو شخيدم وآخرون )
كرويا من وجهة يظر المدرسين ف  جامعة خضوري، ولتحقيق أهداف الدراسة جرى االعتماد على الميهج الوصف  

(عضو هيئة تدريس ف  الجامعة، وكشفت يتائج الدراسة أن تقييم عيية الدراسة 50التحليل ، وتكويت عيية الدراسة من)
لكل  لكتروي جاءت بدرجة متوسطة، وأوصى الباحثون بعقد دورات تدريبية ف  مجال التعليم اإل روي لكتلفاعلية التعليم اإل

، لكتروي من المدرسين والطلبة والمساعدة ف  التخلص من كافة المعيقات الت  تحول دون االستفادة من يظام التعليم اإل
 مؤسسات التعليم العال  مستقبالً. ف  لكتروي وضرورة المزاوجة بين التعليم الوجاه  والتعليم اإل
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(: هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع استخدام ميصات التعليم عن بعد ف  ظل جائحة كرويا، 2020دراسة الهاجري )
واعتمدت الباحثة بوابة المستقبل أيموذجاً، كما هدفت الدراسة للتعرف على المعوقات الت  تواجه المستفيدين، وتقديم 

( عيية من 200تسهم ف  تحسين مستوى األداء، وقد تم تطبيق الدراسة على عيية غير عشوائية بلغت) المقترحات الت 
( إدارة تعليمية، 16المسؤولين عن التحول الرقم  ف  تعليم البيين والبيات، ومجموعة من الطالب والطالبات ف )

التحسين والتطوير، وأوصت بضرورة إعداد وخلصت الدراسة للعديد من المعوقات، وكذلك المقترحات الت  تساعد على 
 خطة استراتيجية لتفعيل التحول الرقم  بكفاءة.

(: تياولت هذه الورقة البحثية أزمة كرويا والتعليم عن بعد وتعليم الطوارئ، وكذلك مالمحها 2020دراسة قياوي )
عن الموضوع، وتحديد لواقع األزمة،  وآثارها بين الواقع والمستقبل، والتحديات والفرص الت  تقدمها، متضمية مقدمة

وعرض للتعليم ف  مجال الطوارئ، والتحديات التعليمية/ التعلمية، والتقيية، والفرص، واستراتيجيات وقائية وعالجية، 
 وعرض التوصيات المقترحة.

ت أزمة جائحة ف  المؤسسات التعليمية المصرية وق لكتروي (: تياولت الدراسة واقع التعليم اإل2020دراسة مجاهد)
كرويا الذي ييبهيا إلى ضرورة تطوير البيية التحتية والتكيولوجية للمؤسسات التعليمية، وأهمية تطوير وتأهيل وتيمية 
القدرات المهيية والتكيولوجية للمعلمين، وتوعية أولياء األمور بأهمية توفير التعليم البديل ف  الميازل وأساليب تقديم الدعم 

يساعد على  لكتروي ستعرضت الورقة عدداً من الدراسات العربية واألجيبية الت  أكدت على أن التعلم اإلألبيائهم، كما ا
تحسين المستوى التعليم  للطالب، وتحقيق يواتج التعلم الميشودة من خالل بياء بيئة تعليمية تفاعلية باستخدام وسائل 

ضرورة إعداد المعلم وتمكييه من امتالك مهارات تكيولوجية وميصاته المختلفة، وأوصت الدراسة ب لكتروي التعليم اإل
متقدمة تمكيه من توظيف الحاسوب ف  المجاالت التعليمية، واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة ف  برمجة المياهج 

 الدراسية بشكل تفاعل .
ادة تشكيل التعليم ف  ايدوييسيا، : هدفت هذه الدراسة إلى معرفة طرق وأثار جائحة كرويا على إعYulia (2020دراسة )

بسبب إغالق الجامعات للحد  يتريتحيث أشارت إلى أيواع واستراتيجيات التعلم الت  يستخدمها المعلمون ف  العالم عبر اإل
وفوائده، وأظهرت يتائج الدراسة تراجع أسلوب التعليم التقليدي  لكتروي من ايتشار الفيروس، وأبرزت إيجابيات التعليم اإل

بسبب العزل والتباعد االجتماع  الذي فرضته الجائحة، كما أكدت الدراسة على  لكتروي مقابل ايتشار يطاق التعليم اإل
 .يتريتأهمية البحث عن استراتيجيات حديثة لتطوير التعليم عبر اإل

ابقة الت  تحدثت عن من خالل استعراض الدراسات السابقة يجد أن يتائج هذه الدراسة تتشابه مع بعض الدراسات الس  
( واعتمادها على الميهج الوصف  التحليل ، إال أيها )حسب علم الباحثان( 19ف  ظل جائحة )كوفيد لكتروي التعليم اإل

ف  ظل ايتشار  لكتروي تميزت من خالل العيية المستهدفة حيث تياولت الدراسة، واقع استخدام التعليم اإل
 مديرات المدارس الحكومية بمحافظة شمال الباطية بسلطية عمان.( من وجهة يظر مديري و19جائحة)كوفيد

 
 التوصيات

  التوجه يحو بياء أيظمة تعليمية قادرة على التكيف من أجل التيمية المستدامة، وتضمين التعليم اإللكتروي  ضمن خطط
 الحكومة للتيمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية.

  األزمات، وتيمية مهارات التفكير والتواصل، وجعلها مرتكزات أساسية ليجاح تطوير مهارات حل المشكالت وإدارة
 التعليم ف  المستقبل.

  تيفيذ المزيد من الورش والدورات التدريبية للمعلمين والعاملين ف  الحقل التربوي، لإللمام بمهارات التواصل
 اإللكتروي .

  عن بعد، والتحول الرقم  لمواكبة التغيرات الطارئة.تطوير المياهج الدراسية، بما يتياسب مع طبيعة التعلم 

  إدراج التعليم اإللكتروي  ضمن وسائل التعليم األساسية سواًء ف  الظروف الطبيعية، أو الطارئة، واعتباره جزء ال
 يتجزأ من التعليم اليظام  ومكمالً له.

 ،وتفعيالً للوائح الميظمة للعمل. إشراك أولياء األمور ف  العملية التعليمية، تحقيقاً لمبدأ الشراكة 

 .تبي  سياسات تعليمية مستقبلية لتقديم التطوير المهي  للمعلمين عبر شبكة اإليتريت وتطبيقات الهاتف اليقال 

  تكييف الميصات التعليمية المتاحة حالياً لالستخدام على الهواتف الذكية، والتيسيق مع شركات االتصاالت إللغاء تكلفة
 لمواد التعليمية على موقع الوزارة.الوصول إلى ا
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