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معّوقات توظيف التعليم والتعلّم عن بُعد يف مراحل التعليم العام
والعايل الحكومي بدولة الكويت أثناء تفّش جائحة فريوس

كورونا املستجد )كوفيد-19( من وجهة نظر املعلّمني: دراسة حالة

أ. نارص حسني آغاأ.د. عامر حسن صفر

أستاذ بقسم املناهج وطرق التدريس

 كلية الرتبية - جامعة الكويت

وزارة الرتبية، التوجيه الفني للعلوم

اإلدارة العامة ملنطقة حويل التعليمية

امللخص:

خالل  الكويت  دولة  يف  الحكومية  الرتبوية  املؤّسسات  منعت  التي  املعّوقات  تبيان  الدراسة  استهدفت 
الفرتة االحرتازية - أثناء أزمة انتشار جائحة فريوس كورونا املستجد يف البالد - من مواصلة توفري خدماتها 
وباالستعانة  بُعد،  عن  والتعّلم  التعليم  إسرتاتيجية  وفق  االفرتاضية  البيئة  يف  ملستفيديها  األساسية  الرتبوية 
بمنهجية  الخاصة  واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وشبكات  وموارد  وخدمات  وتطبيقات  وأدوات  بوسائل 
التعليم والتعّلم اإللكرتوني و/أو التعليم والتعّلم الشبكي و/أو التعليم والتعّلم املتنّقل، من وجهة نظر املعّلمني. 
واملجال  اللوجستي،  املجال  مجاالت:  ثالثة  يف  املعّوقات  لتحديد  استبانة  إعداد  تّم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق 
املستّقلة  املتغرّيات  بعض  كانت  إذا  فيما  وتحديد  منها.  كٍل  تأثري  درجة  ولبيان  اإلداري،  واملجال  األكاديمي، 
تُحدث  التعليمية(  واملرحلة  الخربة،  سنوات  املدرسة،  نوع  العلمي،  املؤهل  التخّصص،  الجنسية،  )الجنس، 
فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α ≤ 0.05( بني متوّسطي درجة استجابة املعّلمني لالستبانة 
يف  )االستبانة(  الدراسة  أداة  عليهم  وّزعت  وقّد  معّلماً،   2,607 الدراسة  عيّنة  شملت  الغرض.  لهذا  امُلصممة 
الفصل الدرايس الثاني من العام الدرايس 2020/2019م لغرض جمع البيانات، ومن ثَم استخدمت األساليب 
أّن  اإلحصائية الوصفية واالستداللية مُلعالجة البيانات وتحليلها واستخراج نتائج الدراسة. وأظهرت النتائج 
RII = 0.80(؛  )م = 4.01، ن.م = 0.84،  تأثري “كبرية جداً”  لها درجة  الثالثة  املعّوقات بمجاالتها/أبعادها 
الثالثة.  املجاالت/األبعاد  وامُلدرجة ضمن  املؤثّرة  العوامل  املعّلمون موافقة “مرتفعة” عىل جميع  أبدى  حيث 
 RII ،0.89 = وقد حازت املعّوقات اإلدارية عىل أعىل املتوّسطات وبدرجة تأثري “كبرية جداً” )م = 4.12، ن.م
= 0.82(، تلتها املعّوقات األكاديمية وبدرجة تأثري “كبرية جداً” )م = 4.04، ن.م = RII ،0.87 = 0.81(، ومن 
ثّم املعّوقات اللوجستية وبدرجة تأثري “كبرية” )م = 3.86، ن.م = RII ،0.89 = 0.77(. كما أشارت النتائج 
أيضاً إىل وجود أثر دال إحصائياً عند مستوى الداللة )α ≤ 0.01( ملتغرّيات الجنس، الجنسية، التخّصص، نوع 

املدرسة، سنوات الخربة، واملرحلة التعليمية. وَخلُصت الدراسة إىل عدد من التوصيات.     

الكلمات املفتاحية: جائحة فريوس كورونا املستجد )كوفيد- 19(، التداعيّات الرتبوية، معّوقات التعليم 
والتعّلم عن بُعد، معّوقات التعليم والتعّلم اإللكرتوني، التعليم العام، التعليم العايل، دولة الكويت 

Doi: 10.29343/1-84-2
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Obstacles facing Distance Teaching and Learning in the State of Kuwait’s Public PreK - 

12 and Post-secondary Education During the Outbreak of the Coronavirus (COVID-19) 

Pandemic from the Viewpoint of Teachers: A Case Study

Ammar Safar Naser Agha

College of Education Kuwait University Ministry of Education

Abstract :

This study aimed to identify the obstacles that prevented governmental/public educational 
institutions in the State of Kuwait in the precautionary period - during the crisis of the outbreak 
of the emerging Coronavirus (COVID-19) pandemic in the country - to continue to facilitate 
basic educational services to its beneficiaries in the virtual environment according to distance 
teaching / learning strategy; through the employment of e-teaching/learning and/or online 
teaching / learning and/or mobile teaching / learning approaches; by using information and 
communication technology (ICT) tools, apps, services, resources, and networks; from the 
viewpoint of teachers. To achieve the objectives of the study, a questionnaire was developed 
identifying the obstacles in three domains: logistical, academic, and administrative, and then 
indicating the degree of influence of each. The study also attempted to determine whether some 
independent variables (e.g., gender, nationality, type of major, qualification, type of school, 
teaching experience, and educational stage) contribute in statistically significant differences 
at the 0.05 level (α ≤ 0.05) between the average scores of the teachers’ responses. A stratified 
sample of 2,607 teachers participated in the study. The data were collected in the second semester 
of the 2019 / 2020 academic year. A set of descriptive and inferential statistics were employed 
to analyze the data. The results indicated that the three domains of obstacles showed a “very 
large” degree of influence (M = 4.01, SD = 0.84, RII = 0.80); where the teachers expressed a 
“high” approval of all influencing factors listed in the three domains. Administrative obstacles 
attained the highest mean scores with a “very large” effect degree (M = 4.12, SD = 0.89, RII 
= 0.82), followed by academic obstacles with a “very large” effect rate (M = 4.04, SD = 0.87, 
RII = 0.81), then the logistical obstacles with a “large” effect size (M = 3.86, SD = 0.89, RII = 
0.77). The findings also revealed several statistically significant differences at the 0.01 level (α 
≤ 0.01) among the constituents regarding some independent variables (i.e., gender, nationality, 
type of major, qualification, type of school, teaching experience, and educational stage). The 
study concluded with  some recommendations. 

Keywords: Coronavirus (COVID-19) Pandemic, Educational Implications, Obstacles 
of Distance Teaching and Learning, Obstacles of Electronic Teaching and Learning, PreK-12 
Education, Post-secondary Education, State of Kuwait
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املقدمة:

ال يمر علينا يوم - وبخاصة خالل العقود الثالثة امُلنرصمة - إال ونشهد فيه حركة رسيعة من التقّدم 
 ،)ICT( واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وشبكات  وموارد  وخدمات  وتطبيقات  وأدوات  بوسائل  والتطّور 
وأصبحنا بحاجة ماسة إليها، ونعمل جاهدين لنتكيّف معها ونشارك بها؛ فينبغي أْن يتم اختيارها واستخدامها 

والتعامل معها بطريقة إيجابية ألنّها تيّس وتسّهل لنا أداء مهامنا وأمورنا املختلفة يف الحياة. 

لقد ساهمت حركة التقّدم والتطّور يف وسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات وموارد وشبكات تكنولوجيا 
البيئات  للتعليم والتعّلم يف  أدوات وأنظمة وطرق وإسرتاتيجيات وممارسات  املعلومات واالتّصاالت يف ظهور 
الرتبوية التقليدية أو االفرتاضية كإسرتاتيجية التعليم والتعّلم عن بُعد )Distance Teaching/Learning( وفق 
Online Teaching/( الشبكي  والتعّلم  والتعليم   ،)e-Teaching/Learning( اإللكرتوني والتعّلم  التعليم  نهج 

 .)Mobile Teaching/Learning( والتعليم والتعّلم املتنّقل ،)Learning

والكليات  واملعاهد  كاملدارس  املختلفة،  األكاديمية  الرتبوية  املؤّسسات  فإّن  السياق  هذا  ظل  ويف 
والجامعات، تقع يف قلب هذا التقّدم والتطّور والتغيري، وعليها أْن تُعد إنساناً يستطيع التكيّف مع متطّلبات 
القرن الجديد، ويتمثّل دورها يف إعداد متعّلمني قادرين عىل مواكبة التغرّي املعريف السيع واستيعابه، وتزويدهم 
طريق  هو  البرشية  الطاقات  يف  فاالستثمار  والتعّلم؛  التعليم  عمليتي  يف  وتوظيفها  املتاحة  املعرفة  بمصادر 

النجاة يف خضم األمواج التكنولوجية واملعلوماتية واالتّصالية املتالحقة )أبو رشيفة، 2016(. 

امليزانيّات  وتخّصص  الجهود  تبذل  والتزال  نشأتها،  منذ  والتعليم  بالرتبية  الكويت  دولة  اهتّمت  لقد 
وتُعد  والجامعات،  والكليات  واملعاهد  املدارس  فتُنشئ  الرتبوية؛  وتنمية منظومتها  لتطوير  الالزمة  الضخمة 
املعّلمني بالداخل وتجلب ما تحتاجه منهم من الخارج، وذلك إلعداد متعّلمني ذو قدرات وكفايات تُمّكنهم من 
مواكبة كل ما هو جديد يف هذا العرص املعريف الرقمي املتطّور؛ إال أّن هذه الجهود فِشلت عند مواجهة تفّش 
)الحمادي،  العالم  يف   )Coronavirus COVID-19 Pandemic( كوفيد-19  املستجد  كورونا  فريوس  جائحة 
2020م  مارس   11 يف  رسمياً  العاملية  الصحة  منظمة  بذلك  أعلنت  عندما   ،)2020 أونالين،  الخليج  2020ب؛ 
)Shah & Farrow, 2020(، حيث قامت وزارة الرتبية ووزارة التعليم العايل - كما كان الحال ببقية األجهزة 
الحكومية يف دولة الكويت - باتّخاذ إجراءات احرتازية ملواجهة أزمة انتشار جائحة فريوس كورونا املستجد يف 
البالد، وكل ما من شأنه الحفاظ عىل صحة وسالمة املتعّلمني واملعّلمني والعاملني بها من املواطنني واملقيمني. 
)املدارس  والخاصة  الحكومية  الرتبوية  املؤّسسات  يف  التقليدية  الدراسة  بإيقاف  االجراءات  هذه  تمثّلت  وقد 
)املدارس  والخاصة  الحكومية  الرتبوية  املؤسسات  يف  العمل  إيقاف  ثّم  والجامعات(، ومن  والكليات  واملعاهد 
واملعاهد والكليات والجامعات ووزارة الرتبية ووزارة التعليم العايل(. ويف منتصف شهر يوليو 2020م، تّم إقرار 
آلية استكمال العام الدرايس الحايل 2020/2019م وبدء العام الدرايس القادم 2021/2020م ملدارس التعليم 
العام الحكومية والخاصة )العربية(، وكذلك لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؛ وتّم 
التعليم  بُعد وفق منحى  والتعّلم عن  التعليم  باستخدام وتوظيف إسرتاتيجية  الخاصة  اللوائح  وإقرار  إصدار 

والتعّلم اإللكرتوني لجميع املؤّسسات الرتبوية الحكومية عند تعّذر الدراسة التقليدية، وكانت اآللية كما ييل:

بالنسبة ملرحلة رياض األطفال واملرحلة االبتدائية )الصف األول إىل الصف الخامس( واملرحلة املتوّسطة ( 1)
)الصف السادس إىل الصف التاسع(: يُنقل املتعّلم إىل الصف الذي يليه.

أّما املرحلة الثانوية )الصف العارش إىل الصف الحادي عرش األدبي والعلمي(: كل متعّلم ُمقيّد ولديه ( 2)
درجة حتّى نهاية الفرتة الدراسية األوىل يُنقل إىل الصف الذي يليه، وتّم تعديل حساب املعّدل الرتاكمي للعام 

الدرايس القادم 2021/2020م ليصبح الصف الحادي عرش %25 والصف الثاني عرش 80%.

وكان الحال بالنسبة للمرحلة الثانوية )الصفني الثاني عرش األدبي والعلمي(: يبدأ استكمال الفرتة ( ()
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الدراسية من الفرتة 2020/8/9م وحتى 2020/9/17م، وذلك بعد تحديد الفرتة الزمنية للُمتبّقي من الفرتة 
الفنية بخصوص  التواجيه  املناهج بما تتفق عليه  2020/2019م بستة أسابيع مع تعديل  الثانية  الدراسية 

هذه الفرتة.

أّما فيما يخص العام الدرايس القادم 2021/2020م ملراحل التعليم العام: يبدأ يف 2020/10/4م.( 4)

القادم ( 5) األكاديمي  العام  وبدء  2020/2019م  الحايل  األكاديمي  العام  استكمال  آللية  وبالنسبة 
األكاديمي  للعام  الثاني  الدرايس  الفصل  يُستكمل  )أ(  ييل:  كما  فكان  الكويت،  لجامعة  2021/2020م 
2020/2019م من الفرتة 2020/8/9م وينتهي يف 2020/10/6م، )ب( بينما يبدأ الفصل الدرايس الصيفي 
الفصل  سينطلق  و)ت(  2020/11/17م،  يف  وينتهي  2020/10/11م  يف  2020/2019م  األكاديمي  للعام 
الدرايس األول للعام األكاديمي القادم 2021/2020م من الفرتة 2020/11/29م ويستمر حتّى 17/(/2021م، 
أّما الفصل الدرايس الثاني فسيبدأ من الفرتة 28/(/2021م وينتهي يف (2021/7/1م، بينما سيبدأ الفصل 

الصيفي يف الفرتة من 2021/8/1م إىل 2021/9/21م؛.

أّما فيما يتعّلق بآلية استكمال العام األكاديمي الحايل 2020/2019م ، وبدء العام األكاديمي القادم ( 6)
الثاني  الدرايس  الفصل  يُستكمل  )أ(  ييل:  فكما  والتدريب،  التطبيقي  للتعليم  العامة  للهيئة  2021/2020م 
للعام األكاديمي 2020/2019م بدءاً من 2020/8/9م وينتهي يف 2020/10/8م، )ب( ويبدأ الفصل الدرايس 
ستبدأ  و)ت(  (/2020/12م،  وحتى  2020/10/18م  الفرتة  من  2020/2019م  األكاديمي  للعام  الصيفي 
2021/2020م يف الفرتة من (2020/12/1م وحتّى  الدراسة بالفصل الدرايس األول للعام األكاديمي القادم 
2021/8/5م،  إىل  2021/4/11م  من  الفرتة  يف  الثاني فسيُعقد  الدرايس  للفصل  بالنسبة  أّما  2021/4/1م، 

بينما الفصل الصيفي سينطلق يف الفرتة من 2021/8/15م إىل 2021/10/2م.

املختلفة  الرتبوية  املؤّسسات  يف  والعمل  الدراسة  إيقاف  تّم  املاضية،  السنوات  يف  أنّه  بالذكر  والجدير 
الشديدة  كالعواصف  قاسية  لظروف مناخية  الكويت  دولة  تعّرضت  أيام فقط حيث  لعّدة  احتياطي  كإجراء 
واألمطار الرعدية الغزيرة، أّما حالياً، فأجربتها الظروف البيئية الصحية إىل إيقاف الدراسة والعمل لعدة أشهر.

مشكلة الدراسة:

منذ بداية األلفية الجديدة، تم رصف الكثري من املبالغ عىل عدد من املرشوعات التطويرية التي أعدتها 
وزارة الرتبية والتي تضم يف ُمجملها ما يتعّلق بالتعليم والتعّلم اإللكرتوني )صفر وآغا، 2017؛ وزارة الرتبية، 
(201، 2015؛ وكالة األنباء الكويتية، 2002(، وُرغم ذلك توقف القطاع الرتبوي الحكومي عىل وجه الخصوص 
بسبب تطبيق اإلجراءات االحرتازية التي اتّخذتها الحكومة بشأن أزمة انتشار جائحة فريوس كورونا املستجد 
تستطيع  ال  الحكومية  الرتبوية  املؤسسات  ألّن   ،)2020 أونالين،  الخليج  2020ب؛  )الحمادي،  )كوفيد-19( 
الرقمية وفق إسرتاتيجية  االفرتاضية  البيئات  التقليدية، وعجزت عن توفري خدماتها يف  البيئات  يف  إالّ  العمل 
التعليم والتعّلم عن بُعد ألسباب كثرية؛ تطرقت لها العديد من الدراسات البحثية يف العقد املايض )الفضالة، 

 .)Safar & Qabazard, 2019( )2017 ،2017؛ صفر وآغا

أما فيما يتعّلق باملؤّسسات الرتبوية الخاصة، وما تتبعها من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات، فقد 
استمرت بتقديم خدماتها الرتبوية األساسية ملستفيديها عرب إسرتاتيجية التعليم والتعّلم عن بُعد باالستعانة 
التعليم  بمنهجية  الخاصة  واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وموارد  وخدمات  وتطبيقات  وأدوات  بوسائل 
2020أ؛ الشمري،  املتنّقل )الحمادي،  التعليم والتعّلم  التعليم والتعّلم الشبكي و/أو  والتعّلم اإللكرتوني و/أو 
الدراسة، فما سبب  توّقف املؤّسسات الرتبوية الحكومية عن  2020(. وهنا تتضح املشكلة الجوهرية لهذه 
تأمني خدماتها الرتبوية ملستفيديها خالل هذه الفرتة االحرتازية؟ لذا بدأ الباحثان بالتحقق علمياً وبموضوعية 
من املعوقات التي تسببت بهذه املشكلة؛ لإلقرار بعدم تكرارها يف املستقبل القريب ألّن املنظومة الرتبوية هي 
بخدماتها  واإليفاء  عملها  سري  وضمان  الكويت،  دولة  يف  الكربى  األمن  منظومة  ركائز  من  أساسية  ركيزة 
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الرتبوية األساسية يف جميع الظروف واألزمات والبيئات يُعد واجباً وطنياً يف املقام األول. 

أسئلة الدراسة:

تُحاول الدراسة البحثية اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

ما هي أسباب عدم قدرة املؤّسسات الرتبوية الحكومية يف دولة الكويت خالل الفرتة االحرتازية - أثناء . 1
الرتبوية  البالد - عىل مواصلة تأمني خدماتها  املستجد )كوفيد-19( يف  انتشار جائحة فريوس كورونا  أزمة 
بوسائل  وباالستعانة  بُعد،  عن  والتعّلم  التعليم  إسرتاتيجية  وفق  االفرتاضية  البيئة  يف  ملستفيديها  األساسية 
التعليم  بمنهجية  الخاصة  واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وشبكات  وموارد  وخدمات  وتطبيقات  وأدوات 

والتعّلم اإللكرتوني و/أو التعليم والتعّلم الشبكي و/أو التعليم والتعّلم املتنّقل، من وجهة نظر املعّلمني؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات املعّلمني تُعزى ملتغرّي الجنس، الجنسية، التخّصص، . 2

املؤهل العلمي، نوع املدرسة، سنوات الخربة املهنية، واملرحلة التعليمية؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إىل تحقيق التايل:

التعّرف عىل األسباب والعوامل املؤثّرة التي أّدت إىل عدم قدرة املؤّسسات الرتبوية الحكومية يف دولة . 1
الكويت خالل الفرتة االحرتازية - أثناء أزمة انتشار جائحة فريوس كورونا املستجد يف البالد - من مواصلة 
توفري خدماتها الرتبوية األساسية ملستفيديها يف البيئة االفرتاضية وفق إسرتاتيجية التعليم والتعّلم عن بُعد، 
وباالستعانة بوسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات وموارد وشبكات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت الخاصة 
املتنّقل، من وجهة  التعليم والتعّلم  الشبكي و/أو  التعليم والتعّلم  اإللكرتوني و/أو  التعليم والتعّلم  بمنهجية 
نظر املعّلمني؛ ومن ثّم تقديم تحليل شامل ومتكامل وبأسلوب موضوعي وعلمي لهذه الظاهرة )املشكلة( قيد 

الدراسة، واقرتاح الحلول املناسبة لها.
الكشف عن أثر متغرّيات الجنس، الجنسية، التخّصص، املؤهل العلمي، نوع املدرسة، سنوات الخربة . 2

املهنية، واملرحلة التعليمية ، عىل استجابات املعّلمني.

أهمية الدراسة:

يف ظل هذه الجائحة، تقف الكويت عىل مفرتق طرق؛ فإما االستمرار يف فلسفتنا ومنهجيتنا وسياساتنا 
وطرقنا وممارساتنا الرتبوية )التعليمية والتعّلمية( التقليدية العقيمة للقيام بأعمالنا ومهامنا الرتبوية نحو 
أبنائنا، أو االحتكام لصوت الحكمة والعقل فنقوم باغتنام وانتهاز الفرص الجديدة املتولدة يف أعقاب  تعليم 
وذلك  الرتبوية؛  واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  فيها  الهوادة  والتي  والهائلة  السيعة  التغريات 
التعليم  وتُعترب عملية  منه.  واالستفادة  فيه  واملشاركة  الرقمي،  املعريف  الكوني  باملجتمع  الكاملة  للمساهمة 
والتعّلم الدعامة األساسية للتنمية الشاملة يف هذا العرص املعريف الرقمي الذي نتعايشه، حيث يُكرتث برأس املال 

البرشي والذي يُعد بدوره من أهم ُمرتكزات التنمية املستدامة األُممية.

من  فرد  لكل  والتعّلمية  التعليمية  الرتبوية  الخدمات  بتوفري  عنايتها  الدوام  عىل  الكويت  دولة  وتويل 
الرتبوية  مؤّسساتنا  عمل  سري  ضمان  يف  بقّوة  نرغب  أْن  ينبغي  ولذا،  املختلفة.  التعليمية  املراحل  يف  أفرادها 
وذلك  والبيئات  واألزمات  الظروف  جميع  يف  بجودة  األساسية  الرتبوية  خدماتها  توفري  ومواصلة  املختلفة 
لقناعتنا الراسخة بأنّه واجب وطني وقومي يف املقام األول، وتؤدي دوراً فاعالً يف حياة مجتمعنا وأمنه. ومن 
هذا امُلنطلق، تتضح أهمية الدراسة الحالية لتناولها - بنظرة أكاديمية وعلمية وموضوعية ثاقبة - األسباب 
خالل  االفرتاضية  البيئة  عرب  فيها  املناط  بدورها  الحكومية  الرتبوية  املؤّسسات  قيام  منعت  التي  واملعّوقات 
الفرتة االحرتازية - أثناء أزمة انتشار جائحة فريوس كورونا املستجد يف البالد - وذلك بتوفري خدماتها الرتبوية 
وتطبيقات  وأدوات  بوسائل  وباالستعانة  بُعد  عن  والتعّلم  التعليم  إسرتاتيجية  وفق  ملستفيديها  األساسية 
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وخدمات وموارد وشبكات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت الخاصة بمنهجية التعليم والتعّلم اإللكرتوني و/
أمام الجميع  أو التعليم والتعّلم الشبكي و/أو التعليم والتعّلم املتنّقل. فقد اتضح هذا العجز الرتبوي جهاراً 
ُرغم كل ما رُصف من املال العام منذ بداية هذه األلفية عىل مرشوعات تطوير املنظومة الرتبوية املعتمدة عىل 
إسرتاتيجية التعليم والتعّلم اإللكرتوني. وعليه، ستُعنى الدراسة بتصويب االنحراف بني الوضع الحايل والوضع 
القرار  للرتبوينّي وُمتّخذي  التحليلية بمنزلة دليل إرشادي  الوصفية  البحثية  الدراسة  تُعتربْ هذه  لذا،  املبتغى. 
الرتبوي يف دولة الكويت يُمكنهم من تحديد العقبات واملشكالت التي تؤثر يف مستوى أداء مؤّسساتنا األكاديمية 
الحكومية؛ فتحولُها عن توفري خدماتها الرتبوية األساسية ملستفيديها يف البيئة االفرتاضية وفق إسرتاتيجية 
العرص  يناسب طبيعة هذا  بما  الضوء عليها ودراستها وتحليلها  نُسقط  ذلك  بُعد. وبعد  والتعّلم عن  التعليم 
املعريف الرقمي، وما يشهده من ثورة يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت؛ للوصول إىل حلول موضوعية 
املهني وسيادة مناخ مؤازر  بأدائها  الرتبوية من االرتقاء  املؤّسسات  بأسلوب علمي لها، حتّى تستطيع هذه 
ومساند لتأمني خدماتها الرتبوية الرئيسية ملستفيديها يف البيئة االفرتاضية، لتنترش الفائدة الرتبوية يف مختلف 

البيئات واملؤّسسات الرتبوية. 

حدود الدراسة:

تُصنّف حدود هذه الدراسة البحثية إىل اآلتي:

الحدود البرشية: وتتمثّل بآراء واتّجاهات املعّلمني فقط. . 1
الحدود املكانية: اقترصت الحدود املكانية يف دولة الكويت.. 2
الحدود الزمانية: تّم تطبيق الدراسة يف منتصف الفصل الدرايس الثاني من العام الدرايس 2020/2019م.. (
منطقتنا . 4 يف  الدراسة  قيد  الحيوي  املبحث  هذا  تُغطي  التي  الدراسية  األدبيات  ندرة  األدبية:  الحدود 

الجغرافية.

أدبيات الدراسة:

فريوس كورونا املستجد )كوفيد-19(

يشهد عاملنا منذ أشهر جائحة فريوس كورونا املستجد )كوفيد-19(، ودون شك أو ريب فإّن لهذه الجائحة 
تأثريات كبرية يف مختلف نواحي الحياة، النفسية، والدينية، والصحية، والرتبوية، والسياسية، واالجتماعية، 
وقد  وجودها،  وأماكن  وثقافاتها،  ودياناتها،  أعراقها،  بمختلف  العالم  دول  جميع  عىل  …إلخ  واالقتصادية 
التعامل  سعت وتكاتفت جميع األمم والشعوب للتعامل مع هذه الجائحة، من حيث فهم طبيعتها، وكيفية 
معها، ومواجهة آثارها. ويُعد الفريوس من إحدى الفصائل العديدة لفريوسات كورونا والتي بدورها قد تُسبب 
املرض لإلنسان والحيوان. ومما يؤكد عليه الخرباء واملختّصني أّن بعضها تصيب األفراد بحاالت عدوى الجهاز 
التنفيس، وهي ترتاوح يف شّدتها من نزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشد وطأة، كمتالزمة الرشق األوسط 

التنفسية واملتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )السارس( )الفرم، 2017؛ خليل، (201(. 

انترش  والذي   ، 2019م  العام  من  ديسمرب  يف  )كوفيد-19(  املستجد  كورونا  فريوس  اكتشاف  تم  لقد 
بمدينة يوهان الصينية. وهو مرض فريويس معٍد قاتل يصيب الجهاز التنفيس لالنسان. وكانت أكثر األعراض 
أكثر شّدة  الوترية لتكون  باالرتفاع يف  تبدأ تدريجياً  الجائحة - والتي عادة ما تظهر خفيفة ثم  لهذه  شيوعاً 
احتقان  اآلالم واألوجاع،  التنفس،  الجاف/الحاد، صعوبة  السعال  اإلرهاق،  الُحمى،  باآلتي:  - فتتمثّل  ووطأة 
أية أعراض أو شعور  البعض بالعدوى دون أن تظهر عليه  ألم الحلق، واإلسهال. وقد يُصاب  الرشح،  األنف، 
باملرض. وأكّدت التقارير الطبية إىل أّن املرض يشتد يف حّدته ووطأته لدى فرد واحد تقريباً من بني كل ستة أفراد 
يصابون به حيث يعانون من صعوبة شديدة يف التنفس، وإّن احتماالت اإلصابة باملرض ترتفع لدى كبار السن 
واملصابني بأمراض مستعصية أو من يعانون من مشكالت طبية أساسية مثل: ارتفاع ضغط الدم، أمراض 
القلب، أو داء السكري. كما تُبني التقارير الطبية بأّن حوايل %80 من األفراد يتعافون من املرض دون الحاجة 
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 )2020 العاملية،  الصحة  )منظمة  باملرض  املصابني  بني   2% نحو  بلغت  الوفاة  حاالت  وأّن  خاص،  عالج  إىل 
.)Kucharski et al., 2020; Prothero, 2020(

مفهوم وماهية التعليم والتعلّم:

عّرف صفر والقادري )2017ب، ص. 15( التعليم )Teaching( أنه العملية التي يتم من خاللها انتقال 
املعارف املختلفة - من معلومات وحقائق ومفاهيم ونظريات وأفكار وبيانات وكفايات ومهارات واتّجاهات 
وقيم وخربات علمية وعملية واجتماعية - إىل املتعّلم؛ أّما بالنسبة للتعّلم )Learning( فقد عّرفاه بأنه العملية 

التي يتم بواسطتها اكتساب هذه املعارف اآلنف ذكرها.

مفهوم وماهية تكنولوجيا التعليم:

 يعّرف تكنولوجيا التعليم/الرتبية )Instructional/Educational Technology( وفقاً لصفر والقادري  
)2017ب، ص. 17( بأنها العملية التي يتم بها توظيف وسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات وموارد وشبكات 
الرتبوية  العملية  وتحسني  تطوير  بغية  والتقليدية  )اإللكرتونية(  الرقمية  واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

بشقيها )التعليمي والتعّلمي(.

مفهوم وماهية التعليم والتعلّم التقليدي:

يعّرف التعليم والتعّلم التقليدي )Traditional Teaching/Learning( بأنه العملية التي يتم من خاللها 
انتقال املعارف املختلفة - اآلنف ذكرها - إىل املتعّلم واكتسابها يف وسط تربوي تعليمّي وتعّلمي تقليدي، يكون فيها 
 ،)Synchronous( املعّلم واملتعّلم متواجدين وجهاً لوجه يف املكان والزمان نفسه - وبصورة متزامنة/مبارشة
وبشكل يسمح فرص إدارتها والتعامل والتفاعل النشط مع كافة جوانبها )كتقديم املحتوى، وطرق الدريس، 
تقليدية  بطريقة  إّما  أقرانه،  ومع  املعّلم  ومع  واملصادر/املوارد(،  والتقويم،  والقياس  والخربات،  واألنشطة 
)Traditional( أو إلكرتونية/رقمية )Electronic/Digital( - عرب وسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات وموارد 
تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت املتعددة واملعتمدة عىل الحاسوب وشبكاته، أو ُمدمجة )Blended( )صفر، 

.)2020

مفهوم وماهية التعليم والتعلّم عن بُعد:

عّرف صفر )2020( التعليم والتعّلم عن بُعد )Distance Teaching/Learning( بأنه العملية التي يتم 
بواسطتها انتقال املعارف املختلفة - السالف رسدها - إىل املتعّلم واكتسابها يف بيئة تربوية تعليميّة وتعّلمية 
أتّم ذلك بصورة متزامنة/ املعّلم واملتعّلم - سواء  غري تقليدية - يكون فيها حاجز مكاني و/أو زماني بني 
مبارشة )Synchronous( أم غري متزامنة/مبارشة )Asynchronous(، وبشكل يسنح فرص إدارتها والتعامل 
والتفاعل النشط مع كافة جوانبها )كتقديم املحتوى، وطرق التدريس، واألنشطة والخربات، والقياس والتقويم، 
خالل  من   –  )Electronic/Digital( إلكرتونية/رقمية  بطريقة  أقرانه،  ومع  املعّلم  ومع  واملصادر/املوارد(، 
وسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات وموارد تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت املتعددة واملعتمدة عىل الحاسوب 
أْن تتّم يف أي مكان وزمان وألي نوع من  وشبكاته. وبسبب مرونتها ووسائطها وأنواعها املتعددة فيمكنها 
Open Teaching/( املتعّلمني. وتُسمى هذه العملية أيضاً بمسّميات أخرى، كمفهوم التعليم والتعّلم املفتوح

.)Distributed Teaching/Learning( و/أو التعليم والتعّلم املوّزع )Learning

الرقمي  والتعّلم  التعليم  أو   )Electronic Teaching/Learning( اإللكرتوني  والتعّلم  التعليم  يعّرف     
)Digital Teaching/Learning( بأنه العملية التي يتم بواسطتها انتقال املعارف املختلفة - اآلنف ذكرها - 
النشط مع كافة عنارصها )كتقديم  إدارتها والتعامل والتفاعل  املتعّلم واكتسابها، وبشكل يسنح فرص  إىل 
املحتوى، وطرق التدريس، واألنشطة والخربات، والقياس والتقويم، واملصادر/املوارد(، ومع املعّلم ومع أقرانه، 
وموارد  وخدمات  وتطبيقات  وأدوات  وسائل  خالل  من   –  )Electronic/Digital( إلكرتونية/رقمية  بطريقة 
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تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت املتعددة واملعتمدة عىل الحاسوب وشبكاته. وبسبب مرونتها وتعّدد وسائطها 
وأنماطها فهي قادرة عىل أْن تَتّم يف أي بيئة تربوية تعليميّة وتعّلمية سواء أكانت تقليدية )وجهاً لوجه( أم 
املتعّلمني  من  نوع  ألي  تَتّم  أْن  عىل  القدرة  لديها  بذلك  فهي  )Blended(؛  مدمجة  أم  بُعد(  )عن  تقليدية  غري 
)Anyone( وألي مادة علمية )Anything( ويف أي مكان )Anywhere( وزمان )Anytime( وباالستعانة بأي 
الشبكي  والتعّلم  التعليم  كمفهوم  أخرى،  بمسّميات  أيضاً  العملية  هذه  تُسمى  كما   .)Any Device( جهاز 
)Online Teaching/Learning( الستخدام شبكة اإلنرتنت بخدماتها املختلفة وبخاصة خدمة الشبكة العاملية 
العنكبوتية )World Wide Web( والتي تُخترْص بالويب )Web(. وبسبب التطّور الضخم يف مجال تكنولوجيا 
املعلومات واالتّصاالت يف األعوام امُلنرصمة، وبشكل خاص تلك املتعّلقة بوسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات 
وموارد وشبكات األجهزة الذكية، كالهواتف املحمولة )Smartphones( واألجهزة اللوحية )Tablets( واألجهزة 
التعليم والتعّلم  القابلة لالرتداء )Wearable Devices(، فقد أدى ذلك إىل انتشار مصطلح جديد يُعرف باسم 

املتنّقل )m-Teaching/Learning( )صفر، 2020(.

معّوقات التعليم والتعلّم عن بُعد يف األدبيات املحلية:

يف العديد من الدراسات البحثية األكاديمية العلمية املحلية تمت االشارة عىل أّن هناك كثرياً من املعّوقات 
املعلومات  تكنولوجيا  وشبكات  وموارد  وخدمات  وتطبيقات  وأدوات  وسائل  استخدام/توظيف  من  تُِحد 
الرتبوية  التعليم والتعّلم اإللكرتوني بخاصة يف املؤسسات  بُعد و/أو  واالتّصاالت بعامة والتعليم والتعّلم عن 
املعّلم،  اإلدارة،  الرتبوية،  البيئة  بما ييل:  تتعّلق  التي  تلك  إىل  املعّوقات  الكويت؛ وتُصنف هذه  بدولة  الحكومية 
الجودة؛  أو  العلمي،  املحتوى  املهني،  والتطوير  التدريب  األكاديمي،  الكادر  التقني،  الكادر  األمر،  ويل  املتعّلم، 
)إبراهيم  اآلتي   )Digital Empowerment( الرقمي التمكني  تُعيق  التي  أهم هذه املشكالت والصعوبات  ومن 
2016؛  الخيل،  وأبا  الرندي  2018؛  الحميدي،  2015؛  واملنيفي،  الجرب  2019؛  البشري،  2018؛  والفيلكاوي، 
الشمري، 2018؛ الضفريي، 2014؛ الظفريي، 2015؛ الظفريي، 2016؛ العازمي، النومس، والرشيدي، 2010؛ 
العجمي، 2019؛ العجمي والعرفج، 2018؛ العنزي، 2009؛ العنزي، 2017؛ العنيزي، 2017؛ العنيزي واملجادي، 
 Safar & Qabazard,( )2014 ،2010؛ معريف 2017؛ فرجون،  2019؛ عيل واملقبل،  أم الخري ومحمد،  2009؛ 

:)2019

االفتقار إىل أو نقص يف املباني والقاعات والفصول والصفوف الدراسية واملختربات واملعامل واملكتبات . 1
وغرف مصادر/موارد التعليم والتعّلم ...إلخ، وغياب أو نقص تأثيثها بالتجهيزات الالزمة.

صور يف البُنى التحتية متمثلة بضآلة أو قلة املعّدات )Hardware( والربمجيّات )Software( وشبكات . 2
املعلومات واالتّصاالت )Telecommunication/Networking( ؛ فهي تعتمد عىل النفاذ - بانتظام - إىل 
الحاسوب واألجهزة الذكية )كالهواتف املحمولة واألجهزة اللوحية( وشبكة اإلنرتنت - التي عادة ما تُِحْد 

من استخداماتها يف القاعات، الفصول، الصفوف الدراسية و/أو تكون بطيئة السعة.

غياب أو نقص يف الكوادر البرشية التقنية املتخّصصة من الفنينّي واملهندسني ومساعدي املهندسني، . (
وكذلك الكوادر البرشية األكاديمية املتخّصصة من أخّصائيّي تكنولوجيا التعليم؛ مّما يسبّب عدم تّوفر 

أو قّلة الدعم الفني واألكاديمي.

كثرة األعطال الفنية وعدم توفر الصيانة والتقييم واملتابعة املستمرة؛ فاألجهزة والربمجيّات وأنظمة . 4
االتّصاالت/الشبكات قد يُساء استخدامها وهي بذلك تكون ُعرضة للتلف والعطل )من قبل املستخدم، 
والفريوسات، والطاقة الكهربائية، ...إلخ( وكذلك تفقد قيمتها وفائدتها خالل أعوام معدودة من الخدمة 
إذا لم تتّم متابعتها بشكل مناسب، فهي بذلك تحتاج إىل صيانة وتقييم ومتابعة بشكل دوري يف مراكز 

الصيانة املختلفة واملّوزعة عىل مختلف البيئات الرتبوية.

معها . 5 للتعامل  معّدة  غري  الرتبوية  املؤّسسات  يف  املتوّفرة  االتّصاالت  لشبكات  الحالية  األنظمة 
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واستخدامها؛ فتكثر بذلك األعطال الفنية التي يُواِجهها املستخدمون أثناء استخدامها وتوظيفها مثل: 
بطئ رسعتها والفريوسات وصعوبة الوصول إليها. 

واألنشطة . 6 والواجبات  االختبارات  وإعداد  كتصميم  مكّوناتها،  مع  والتعامل  استخدامها  صعوبة 
واملرشوعات وكيفية رفعها وتوزيعها واستالمها وتصحيحها؛ فال يُشّجع املستخدم عىل استخدامها.

عدم توفر أدلة وكتيّبات إرشادية تربوية عن كيفية استخدامها وتوظيفها يف البيئات الرتبوية املختلفة.. 7

عدم إتقان استخدامها بما يخدم العملية الرتبوية؛ بسبب عدم تّوفر أو نقص يف التدريب عىل كيفية . 8
لها،  التعّرض  يتم  التي  أعطالها  عىل  والقضاء  وتشخصيها  ومدروسة،  جيّدة  بطريقة  معها  التعامل 

وُحْسن استخدامها أو دمجها يف العملية الرتبوية بشّقيها التعليمي والتعّلمي.

عدم امتالك أو افتقار مستخدميها من الكوادر البرشية يف املؤّسسات الرتبوية املختلفة إىل القدرات . 9
املعرفية )كاملعلومات واملهارات والكفايات واالتّجاهات والقيم والخربات العلمية والعملية واالجتماعية( 

يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت الرتبوية الالزمة الستخدامها والتعامل معها. 

والقدرات . 10 الرتبوية  وفوائدها  أهّميتها  بمدى  املعريف  واالملام  الوعي  ونقص  لقلة  تأثريها  محدودية 
بفّعاليّتها وجدواها  التأييد واإليمان/االقتناع  لها، وفقدان  لها، وغياب رؤية واضحة  الالزمة  املعرفية 

الرتبوية، ونقص أو قلة الدعم الالزم لها؛ مّما ينتج عنه انخفاض الدافعية اتّجاهها. 

التدريبية . 11 الدورات  و/أو  املقررات  و/أو  للمناهج  العلمي  املحتوى  جودة  وضعف  إعداد  صعوبة 
اإللكرتونية وفقدانها لعنرص التفاعلية مّما يسهم يف تشتّت الذهن والشعور بامللل والضجر؛ حيث يكون 
االهتمام غالباً بكمية اإلنتاج وليس بنوعية املادة التعليمية والتعّلمية املقّدمة ومدى تحقيقها لألهداف 

الرتبوية املنشودة.

والتدريبي . 12 والتعّلمي  التعليمي  الرقمي  املحتوى  بصناعة  املختّصة  البرشية  الكوادر  قلة  أو  غياب 
للمقررات اإللكرتونية؛ ألّن إعدادها يتطّلب جهداً كبرياً ويستغرق وقتاً كثرياً ليكون ذو جودة وكفاءة 

عالية وفق املعايري الدولية املعمول عليها.

ومراقبة . (1 وإدارة  وتطبيق  كإعداد  اإللكرتوني؛  والتقويم  القياس  ووسائل  أدوات  تطبيق  صعوبة 
االختبارات اإللكرتونية للمقررات و/أو املناهج الدراسية.

العملية . 14 يف  وتوظيفها  استخدامها  محاوالت  يف  الدراسية  للحصة/املحارضة  الزمنية  املدة  استنفاد 
الرتبوية بشقيها التعليمي والتعّلمي.

عدم وجود أو قّلة الحوافز التشجيعية املعنوية واملادية التي تقدمها املؤّسسات الرتبوية.. 15

كثرة عدد املقررات أو املناهج/املواد الدراسية.. 16

كثافة عدد املتعّلمني يف املقررات أو املواد الدراسية.. 17

صعوبة الوصول إليها واستخدامها من خارج بيئات املؤّسسات الرتبوية.. 18

عدم مناسبة الجهد املبذول الستخدامها مقابل العائد الرتبوي منها.. 19

عدم تّوفر الوقت الكايف الستخدامها والتعامل معها بفاعلية.. 20

إضافة أمور ومهام جديدة إىل األعباء الوظيفية الكثرية.. 21



العدد الرابع والثامنونمجلة الطفولة العربية معّوقات توظيف التعليم والتعّلم عن بُعد ...

56

غياب الرقابة يؤدي إىل استخدامها يف غري األغراض املخّصص لها؛ مما يسهم يف الفوىض واالرتجالية . 22
والتشتّْت وامللل.

الرهبة من عملية التغيري أو التجديد أو التطوير ومن مواجهة التحّديات.. (2

غياب التنسيق بني األطراف املعنيّة باستخدامها؛ مّما يساهم يف الفوىض واالرتجالية والتشتّت والضجر.. 24

بامللل . 25 الشعور  عىل  فتساعد  معها؛  والتعامل  استخدامها  عند  واالجتماعي  اإلنساني  العامل  غياب 
والضجر، وهو داء العرص الرقمي.

اعتمادها عىل الفردية كثرياً، وانعدام روح املشاركة والتعاون والعمل كفريق. . 26

تُعترب اللغة اإلنجليزية أحياناً عقبًة عند استخدامها والتعامل معها.. 27

تتطلب ميزانية ضخمة للتمكن من مواكبة التطّور الهائل واملتسارع يف مجال تكنولوجيا املعلومات . 28
واالتّصاالت الرتبوية وليوازي ما هو معمول به يف الدول املتقّدمة.

عدم تجانس ومواكبة املقررات أو املناهج/املواد الدراسية مع التطّورات واملستجدات التقنية يف مجال . 29
موضوعي  علمي  إسرتاتيجي  تطوير  إىل  امللحة  لحاجتها  الرتبوية؛  واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

مدروس وُمَمنْهج.

غياب أو نقص يف قنوات االتّصال والتنسيق بني املؤّسسات الرتبوية املختلفة من أجل التعاون والتشارك . 0(
وتبادل التجارب والخربات.

غياب الفلسفة واألسس الرباغماتية )العملية( التي نستند إليها يف صياغة خطة وطنية إسرتاتيجية . 1(
وتطبيقات  وأدوات  وسائل  عىل  امُلعتمد  والتعّلم  التعليم  مكانة  تُحّدد  املعالم  واضحة  عرصية  تربوية 
وخدمات وموارد وشبكات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت و/أو التعليم والتعّلم عن بُعد و/أو التعليم 
والتعّلم اإللكرتوني، والقوانني واللوائح والنظم والسياسات املتعّلقة بها، وكيفية استخدامها/توظيفها 
مخرجاتها  وتحسني  وتنميتها  لتطويرها  الشاملة  والتعّلمية  التعليمية  الرتبوية  املنظومة  يف  وإدارتها 

الرتبوية بما يتوافق مع املعايري الدولية.    

املعارف األساسية للتمكني الرقمي يف القرن الحادي والعرشين:

يشتمل التمكني الرقمي لألفراد يف هذا العرص املعريف الرقمي - عرص تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت 
والخربات  والقيم  واالتّجاهات  والكفايات  واملهارات  املعلومات   - املعارف  - عىل حزمة شاملة ومتكاملة من 

العلمية والعملية واالجتماعية )صفر والقادري، 2017أ( - تتوفر فيه املحاور أو املوضوعات اآلتية:

 Technology, Computer, Information,( الثقافة التكنولوجية والحاسوبية واملعلوماتية واالتّصالية )1(
 File & Information Systems( واملعلومات  امللفات  أنظمة  إدارة   )2(  ،)& Telecommunication Literacy
 )5( ،)Spreadsheets( البيانات  النصوص )Word Processing(، )4( جداول  Management(، )(( معالجة 
العروض التقديمية )Presentations(، )6( قواعد البيانات )Databases(، )7( النماذج )Forms(، )8( تحرير 
الصور والرسوم الرقمية )Graphics Editing(، )9( الخرائط الذهنية )Mind Maps(، )10( اإلنفوجرافيكس 
 Digital( الرقمية  اإلعالمية  الوسائط   )12(  ،)Desktop Publishing( املكتبي النرش   )11(  ،)Infographics(
Media(: تحرير األفالم الرقمية )Video Editing(، )(1( الوسائط اإلعالمية الرقمية )Digital Media(: تحرير 
األصوات الرقمية )Audio Editing(، )14( وسائط العرض املتعددة )Multimedia(، )15( الرسوم املتحركة 
Programming/( الربمجة   )17(  ،)Websites Design( اإللكرتونية  املواقع  تصميم   )16(  ،)Animations(
 Augmented Reality -( املعّزز  الواقع   )19(  ،)Virtual Reality - VR( االفرتايض  الواقع   )18( ،)Coding
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 Educational( الرتبوية الربمجيّات   )21( ،)Artificial Intelligence - AI( الذكاء االصطناعي  )20( ،)AR
الشبكات  و/أو  االتّصاالت  تكنولوجيا  و/أو  اإلنرتنت   )2)(  ،)Networking( الشبكات   )22(  ،)Software
واملعلومات  املكتبات  علوم   )24(  ،)Internet/Telecommunications/Social Networking( االجتماعية 
)Library & Information Sciences(، )25( النرش اإللكرتوني )e-Publication(، )26( التعليم والتعّلم عن 
 )28( ،)e-Teaching/Learning( اإللكرتوني والتعّلم  التعليم   )27(  ،)Distance Teaching/Learning( بُعد
 )e-Measurement/Assessment( القياس والتقويم اإللكرتوني )(، و)29e-Training( التدريب اإللكرتوني

)صفر، 2020؛ صفر والقادري، 2021(.

 Knowledge( املعرفيني  العمال   - أفرادها  كل  عىل  يتحتّم  املعارصة،  املعرفية  الكونية  املجتمعات  يف 
Workers( أو املواطنني الرقميني )Digital Citizens( - أْن يكونوا ُملّمني وُمتقنني للقدرات املعرفية - السابق 
ذكرها - بعد إتمام تعليمهم األسايس )PreK-12 Education( ليتمكنوا من التعايش والتنافس مع أقرانهم 
املعارف  وينبغي مرور هذه  وفّعالني.  ُمنتجني  رقميني  بذلك مواطنني  فيكونوا  الرقمي،  املعريف  العرص  يف هذا 
بثالث مراحل منهجية إسرتاتيجية حتّى تكتمل عملية التمكني الرقمي بشكل صحيح. وتتم هذه العملية وفق 
نهجني فلسفيني تربويني، حيث يبدأ النهج األول بتقديمها )Introduce( أوالً، ثُّم اكتسابها )Achieve(، وأخرياً 
اتقانها )Master(؛ أما النهج الفلسفي الثاني فهو مشتق من مفهوم وماهية املعرفة، حيث ينبغي اكتساب 
)Acquire( هذه القدرات واملعارف أوالً، ثُّم استخدامها )Use(، وأخرياً مشاركتها )Share(. ولذا، يتوجب عىل 
احتياجاتهم  بكل  معرفياً  وتسليحهم  مواطنيها  إعداد  رضورة  عىل  بعناية  الحرص  املعارصة  املجتمعات  كل 
الرقمي.  املعريف  العرص  الناجحة يف هذا  املجتمعات  السابق ذكرها - لكي تكون يف ُخطى  املعارف -  من هذه 
كما ينبغي عليها التقني من جودة األدوات والوسائط والتطبيقات والخدمات واملوارد والشبكات املستخدمة 
من جهة، وكذلك من جودة املحتوى العلمي التعليمي والتعّلمي من جهة ثانية، لضمان نجاح عملية التمكني 

الرقمي املبتغاة )صفر، 2020؛ صفر والقادري، 2021(. 

املراحل األساسية للتمكني الرقمي يف القرن الحادي والعرشين:

إن عملية دمج وسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات وموارد وشبكات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت 
يف مجاالت الحياة املختلفة، تمر بأربع مراحل متسلسلة متكاملة لضمان نجاحها وتحقيق غاياتها وأهدافها، 
القاعدة  الرقمي باآلتي: )1( مرحلة الجهوزية )Readiness(: ويتم فيها بناء  التمكني  ويمكن إيجاز مراحل 
االهتمام  )أ(  التايل:  وتتضمن  الرقمي،  التمكني  عملية  النطالق  الالزمة  املستلزمات  جميع  وتوفري  األساسية 
بالبنى التحتية )كاملباني، والتجهيزات، والتأثيث، والشبكات، واالتّصاالت(، واألدوات )كاملعّدات، والربمجيّات، 
واملحتوى(، والدعم )اإلداري: كالترشيعات، والقوانني، واللوائح، والسياسات، والخطط، واملعايري، والعمليات، 
وتغيري الثقافات املؤّسسية، واملادي، واألكاديمي: الكوادر األكاديمية املتخّصصة يف مجال تكنولوجيا التعليم/
املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  والفنّيني  املهندسني  ومساعدي  كاملهندسني  التقنية  الكوادر  والفني:  الرتبية، 
واالتّصاالت بفروعها املختلفة(، )ب( إدراك األفراد وزيادة وعيهم بالفرص املتاحة )اإلمكانات( لوسائل وأدوات 
وتطبيقات وخدمات وموارد وشبكات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت ومعرفة مدى أهّميتها يف العرص املعريف 
الرقمي وفوائد استخداماتها سواء أكان عىل املستوى الشخيص و/أو املهني، )ت( محو األمية الرقمية لدى 
األفراد يف املجتمع من خالل تشجيعهم عىل املشاركة الفّعالة يف ورش العمل والدورات التدريبية التخّصصية يف 
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت؛ )2( مرحلة التطبيق )Application(: وتُمثل النهج التطبيقي وفيها 
يستخدم األفراد وسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات وموارد وشبكات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت يف أداء/
تنفيذ املهام املطلوبة منهم عىل املستوى الشخيص و/أو املهني. وعليه، يكتسبون الثقة التامة يف التعامل معها؛ 
)(( مرحلة الدمج )Infusion(: ومن خاللها يدرك ويفهم األفراد ما هي وملاذا وكيف ومتى وأين ومن يستخدم 
وسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات وموارد وشبكات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت، لتيسري وتسهيل أداء 
 :)Transformation( مرحلة التحّول )مهامه الوظيفية؛ بمعنى، يعرف كيف يُحسن توظيفها واستخدامها؛ )4
ويتم فيها تحقيق التمكني الرقمي لألفراد؛ حيث تصبح وسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات وموارد وشبكات 
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تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت جزءاً ال يتجزأ من عملية تنفيذ املهام الشخصية و/أو املهنية اليومية؛ وهكذا 
يُرّكز الفرد ويتقن استخدامها لخلق بيئات إنتاجية إبتكارية إبداعية )صفر والقادري، 2017أ، ص. 55، 2021( 
 Majumdar, 2009; Media Awareness Network, 2010; United Nations Educational, Scientific and(

.)Cultural Organization, 2005

منهج الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدراسة:

املنهجية  باعتبارها  التقويمي  التحلييل  املسحي  الوصفي  الكّمي  البحثي  املنهج  الدراسة عىل  استندت 
عجز  عن  نجمت  التي  املؤثّرة  والعوامل  األسباب  تبيان  يف  االستقصائية  البحثية  أهدافها  تحقيق  بها  املخّول 
املؤّسسات الرتبوية الحكومية يف دولة الكويت عن مواصلة توفري خدماتها الرتبوية األساسية ملستفيديها يف 
البيئة االفرتاضية وفق إسرتاتيجية التعليم والتعّلم عن بُعد، خالل الفرتة االحرتازية أثناء أزمة انتشار جائحة 
فريوس كورونا املستجد يف العالم، وذلك من وجهة نظر املعّلمني؛ هذا وباإلضافة إىل تحديد أثر بعض املتغرّيات 
املستقلة عىل استجاباتهم وتقديراتهم للُمعيقات والعوامل املؤثّرة. ويُعد هذا املنهج من أكثر املناهج البحثية 
ُمالءمًة لطبيعة هذا النمط من الدراسات البحثية يف رؤية عدد كبري من الباحثني )العّساف، 2010؛ القحطاني، 

 .)Levin, Fox, & Forde , 2016( )201) ،العامري، آل مذهب، والعمر

مجتمع وعّينة الدراسة:

الدرايس  العام  من  الثاني  الدرايس  الفصل  يف  امُلقيّدين  املعّلمني  كافة  من  الدراسة  مجتمع  تأّلف 
2020/2019م، والبالغ عددهم حسب إحصائيات وزارة الرتبية حوايل 17(,70 معّلماً؛ بواقع 46,247 كويتي 
)(7,70 ذكر و38,544 أنثى(، وما يقارب 24,070 غري كويتي )10,005 ذكر و14,065 أنثى( )وزارة الرتبية، 
2020(. أّما عيّنة الدراسة فتكّونت من 2,607 مشاركاً )أي بنسبة تُقّدر بحوايل %3.7 من مجتمع الدراسة(، 
وتحليل  البيانات  معالجة  يف  عليها  واعتمد  آلية،  وبصورة  الطبقية  العشوائية  بالطريقة  اختيارهم  تّم  حيث 

النتائج.

أداة الدراسة:

بعد االّطالع عىل األدبيات والدراسات البحثية السابقة املتعّلقة باملبحث الخاص بالدراسة تّم تصميم أداة 
الدراسة البحثية االستقصائية )االستبانة( بكل دّقة وموضوعيّة، وقد تضمنت جزأين رئيسينّي: )1( البيانات 
الديموغرافية، و)2( املحاور األساسية للدراسة. احتوى الجزء األول عىل 11 سؤاالً تُزّودنا ببيانات عامة تتضّمن 
معلومات مهنية تكشف عن طبيعة أفراد العيّنة. أّما الجزء الثاني فقد اشتمل عىل 1( عبارة/فقرة تُمثّل عدداً 
العبارات/الفقرات واألسئلة املفتوحة يف ثالثة  أُدرجت تلك  النهاية؛ وقد  املعّوقات وأربعة أسئلة مفتوحة  من 
11 عبارة )ُمعيق/عامل( مع سؤال مفتوح النهاية  مجاالت أو أبعاد تمثّل محاور الدراسة الرئيسية؛ بواقع 
للمحور  النهاية  )ُمعيق/عامل(  مع سؤال مفتوح  اللوجستية، و12 فقرة  باملعّوقات  الخاص  األول  للمحور 
الثاني املرتبط باملعّوقات األكاديمية، و8 عبارات )ُمعيقات/عوامل( مع سؤال مفتوح النهاية للمحور الثالث 
العبارات/الفقرات خمس  النهاية يف آخر االستبانة. ويُقابل  الخاص باملعّوقات اإلدارية، وسؤال عام مفتوح 
استجابات وفق التدرج الخمايس ملقياس ليكرت Likert )غري موافق بشدة = 1، غري موافق = 2، غري متأّكد = 
(، موافق = 4، موافق بشدة = 5(؛ أّما األسئلة الكتابية مفتوحة النهاية فهي اختيارية، وتُسقط الضوء بشكل 
موجز عىل املعّوقات أو العوامل التأثريية التي تتعّلق إّما بمحاور الدراسة الرئيسة الثالثة أو بمحور/محاور 

أخرى لم يتّم تناولها يف االستبانة. 

صدق األداة:

تّم قياس صدق االستبانة - إىل أي مدى تبدو مناسبة لقياس ما يُراد قياسه - عن طريق عرضها عىل 
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الباحثان  وراعى  ومقرتحاتهم،  آرائهم  من  االستفادة  بنية  واالختصاص  الخربة  ذوي  من  امُلحّكمني  من  عدد 
جميع املالحظات الواردة منهم، ومن ثَّم تّم اعتماد االستبانة وإخراجها بشكلها النهائي.

ثبات األداة.

للتأّكد من ثبات االستبانة - إذا كانت تُسفر عن نفس النتائج يف حال تكرارها - تّم تجربتها عىل عيّنة 
االتّساق  معامل  قياس  طريق  عن  األداة  ثبات  معامل  حساب  تّم  ثَّم  ومن  مشاركاً،   100 عددها  استطالعية 
النتائج  وتُبنّي  لألداة؛  الكيل  الثبات  ومعامل  األداة،  يف  محور  لكل   Cronbach’s alpha ألفا  كرونباخ  الداخيل 
امُللّخصة يف الجدول )1( أّن كل املعامالت قيمتها مرتفعة جداً، وهي مقبولة ألغراض الدراسة وتُعطي الثقة 
التامة يف استخدام األداة. والجدير بالذكر أّن بيانات العيّنة االستطالعية تّم استبعادها من املعالجة اإلحصائية 

والتحليل، ولم تكن ضمن عيّنة الدراسة الفعلية.

جدول 1

معامل االتّساق الداخيل ملحاور االستبانة

عدد العواملاملجال/البُعدم
معامل

االتّساق الداخيل

110.977العوامل اللوجستية1

120.978العوامل األكاديمية2

80.981العوامل اإلدارية(

10.989(األداة ككل

تطبيق األداة:

وّزعت االستبانة خالل الفصل الدرايس الثاني من العام الدرايس 2020/2019م بطريقٍة آليٍّة إلكرتونيٍة 
- مستعينني بوسائل وأدوات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت - عىل العيّنة العشوائية الطبقية التي 
تّم اختيارها من املعّلمني للمشاركة يف عملية جمع البيانات. وتّم التوكيد للمشاركني يف الدراسة بأّن مشاركتهم 
اختيارية وبأّن جميع البيانات أو املعلومات أو اإلجابات أو االستجابات الواردة تُعترب رسية ولْن تُستخدم إاّل يف 

خدمة أغراض البحث العلمي والتطوير.

املعالجة اإلحصائية:

برنامج  يف  الحاسوب  جهاز  إىل  ُجّمعت  التي  البيانات  تفريغ  تّم  البيانات،  وجمع  الدراسة  تطبيق  بعد 
 IBM SPSS االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الحزمة  برنامج  يف  إدخالها  ذلك  بعد  تّم  ثُّم   ،Microsoft Excel
واملقارنات  والتحليالت  اإلحصائية  البيانات  استخراج  ثّم  ومن  إحصائياً  مُلعالجتها   )26 )النسخة   Statistics

الالزمة - نتائج الدراسة. وبالتحديد، تطّلبت الدراسة البحثية استخدام األساليب االحصائية التالية:

واملتوّسطات . 1 املئوية  والنسب  والتكرارات  ألفا  كرونباخ  الثبات(  )معامل  الداخيل  االتّساق  معامل 
الحسابية واالنحرافات املعياريّة ومؤرّشات األهمية النسبية )RII( Relative Importance Indexes )األوزان 
النسبية( للبيانات، وذلك لألغراض الوصفية. لقد تّم توظيف املعيار اإلحصائي امُلوّضح يف الجدول )2( لتفسري 
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.)Akadiri, 2011( تقديرات أفراد العيّنة

جدول 2

املعيار اإلحصائي لتفسري تقديرات أفراد العيّنة وفقاً ملؤرّشات األهمية النسبية )األوزان النسبية(

مدى
مؤرّشات األهمية النسبية

مدى
األوزان النسبية

درجة التأثري

1.00 – 0.80100.0 – 80.0ً كبرية جدا

كبرية60.0 – 0.6079.0 – 0.79

متوّسطة40.0 – 0.4059.0 – 0.59

منخفضة20.0 – 0.2039.0 – 0.39

0.19 – 0.0019.0 – 0.0ً منخفضة جدا

وهي . 2 املجموعات؛  بني  الفروق  كاختبارات   Parametric Tests املعّلمية/البارامرتية  االختبارات 
 One-way Analysis وتحليل التباين األحادي ،Independent-Samples t-test اختبار)ت( للعيّنات املستقّلة
 ،Levene’s Test of Equality of Error Variances واختبار ليفني لتجانس التباين ،of Variance )ANOVA(
البعدية Post Hoc Comparisons باستخدام اختبار دونت يس Dunnett’s C Test حينما تختلف  واملقارنات 
الفروق Variances بداللة إحصائية واختبار شيفيه Scheffé’s Test عندما ال تَختلف الفروق Variances بداللة 
إحصائية. والجدير بالذكر، أّن هذه االختبارات اإلحصائية تّم تطبيقها لألغراض االستداللية وذلك بُغية اإلجابة 

عن أسئلة الدراسة، وأنّه عند تطبيقها تّم اختيار قيمة ألفا )α( لتكون 0.05.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

أوالً: وصف عام للعيّنة املشاركة والبيانات الديموغرافية.

يُبنّي الجدول) (( توزيع أفراد عيّنة الدراسة )املشاركني( بحسب املتغرّيات الديموغرافية )املستقلة(.
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جدول (

توزيع أفراد عيّنة الدراسة حسب متغرّيات الدراسة املستقلة

النسبةالعددالصنفاملتغرّي

الجنس
122447.0ذكر

138353.0أنثى

الجنسية
216683.1كويتي )مواطن(

44116.9غري كويتي )مقيم(

التخّصص
117645.1التخّصصات األدبية

143154.9التخّصصات العلمية

املؤهل العلمي
225086.3شهادة اإلجازة الجامعية )البكالوريوس(

35713.7شهادة الدراسات العليا )املاجستري/الدكتوراه(

العمر

2589.9من 20 إىل أقل من 0( سنة

41115.8من 0( إىل أقل من 40 سنة

127849.0من 40 إىل أقل من 50 سنة

66025.3من 50 سنة فأكثر

سنوات الخربة

034513.2 - > 10 سنوات

1089734.4 - > 20 سنة

20136552.4 سنة فأكثر

نوع املدرسة
227487.2مدارس التعليم العام الحكومية

12.8(((مدارس التعليم العام الخاصة

املنطقة التعليمية

54921.1األحمدي

43516.7الجهراء

58822.6حويل

28811.0العاصمة

41716.0الفروانية

012.7((مبارك الكبري

املرحلة التعليمية

79.1(2رياض األطفال

743.6(11املرحلة االبتدائية

024.2(6املرحلة املتوسطة

23.1(60املرحلة الثانوية

مستوى 
ICT الـ

114043.7مبتدئ

135051.8ملم/متوسط

1174.5محرتف/متقدم

مؤهل
ICT الـ

244593.8حاصل عىل شهادة دولية 

1626.2ليس لديه أي شهادة دولية
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ثانياً: نتائج أسئلة الدراسة ومناقشتها.

نتائج سؤال الدراسة األول.

نص سؤال الدراسة األول عىل: ما هي أسباب عدم قدرة املؤّسسات الرتبوية الحكومية يف دولة الكويت 
خالل الفرتة االحرتازية - أثناء أزمة انتشار جائحة فريوس كورونا املستجد )كوفيد-19( يف البالد - عىل مواصلة 
تأمني خدماتها الرتبوية األساسية ملستفيديها يف البيئة االفرتاضية وفق إسرتاتيجية التعليم والتعّلم عن بُعد، 
وباالستعانة بوسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات وموارد وشبكات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت الخاصة 
املتنّقل، من وجهة  التعليم والتعّلم  الشبكي و/أو  التعليم والتعّلم  التعليم والتعّلم اإللكرتوني و/أو  بمنهجية 
نظر املعّلمني؟ لإلجابة عن هذا السؤال، تّم استخدام اإلحصاء الوصفي Descriptive Statistics. ويُبنّي الجدول 
النسبية  األهمية  ومؤرّشات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوّسطات   - الوصفي  اإلحصائي  التحليل   )4(
باملعّوقات  الخاصة  الثالثة  الرئيسة  االستبانة/الدراسة  ملحاور   - والرتب  التأثري  ودرجات  النسبية(  )األوزان 
أو املسبّبات أو العوامل املؤثّرة التي حالت املؤّسسات الرتبوية بدولة الكويت من التمّكن من مواصلة تقديم 
أّما  بُعد؛  عن  والتعّلم  التعليم  إسرتاتيجية  وفق  االفرتاضية  البيئة  يف  ملستفيديها  األساسية  الرتبوية  خدماتها 
الجداول من 5 إىل 7 فتعكس بشكل تفصييل التحليل اإلحصائي الوصفي لكل مجال أو بُعد - من املجاالت أو 
األبعاد الرئيسة الثالثة )محاور الدراسة( - بمؤرّشاتها أو عواملها املختلفة التي تندرج تحتها مرتّبًة تنازلياً؛ 

كٍل عىل حدة. 

جدول 4

املتوّسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ومؤرّشات األهمية النسبية ودرجات التأثري والرتب ملحاور الدراسة

املجال/البُعدم
املتوّسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

مؤرّش األهمية 
النسبية

درجة
التأثري

الرتبة

(كبرية3.860.890.77املعّوقات اللوجستية1

2كبرية جدا4.040.870.81ًاملعّوقات األكاديمية2

1كبرية جدا4.120.890.82ًاملعّوقات اإلدارية(

كبرية جدا4.010.840.80املتوسط املرّجح

املؤّسسات  قدرة  يف  املؤثّرة  للعوامل  الثالثة  األبعاد  أو  املجاالت  تأثري  درجة  أّن   )4( الجدول  من  يتّضح 
الرتبوية الحكومية يف دولة الكويت خالل الفرتة االحرتازية - أثناء أزمة انتشار جائحة فريوس كورونا املستجد 
)كوفيد-19( يف البالد - عىل مواصلة توفري خدماتها الرتبوية األساسية ملستفيديها يف البيئة االفرتاضية وفق 
إسرتاتيجية التعليم والتعّلم عن بُعد بشكل عام “كبرية جداً” )م = 4.01، ن.م = RII ،0.84 = 0.80(؛ حيث 
الثالثة. وقد  األبعاد  أو  املجاالت  وامُلدرجة ضمن  املؤثّرة  العوامل  املعّلمني موافقة “مرتفعة” عىل جميع  أبدى 
احتّلت املعّوقات اإلدارية املرتبة األوىل بدرجة تأثري “كبرية جداً” )م = 4.12، ن.م = RII ،0.89 = 0.82(، يليها 
يف الرتتيب املعّوقات األكاديمية بدرجة تأثري “كبرية جداً” )م = 4.04، ن.م = RII ،0.87 = 0.81(، ثّم يف املرتبة 
الثالثة واألخرية املعّوقات اللوجستية بدرجة تأثري “كبرية” )م = 3.86، ن.م = RII ،0.89 = 0.77(. إّن هذه 
النتائج تتطابق إىل حد ما مع نتائج دراسات أخرى ُمماثلة لها يف املوضوع، كدراسة صفر )2020( التي هدفت 
إىل التّعرف عىل املعّوقات التي حالت املؤّسسات الرتبوية الحكومية يف دولة الكويت خالل الفرتة االحرتازية - 
أثناء أزمة انتشار جائحة فريوس كورونا املستجد يف البالد - من استمرارية تأمني خدماتها الرتبوية األساسية 
ملستفيديها يف البيئة االفرتاضية وفق إسرتاتيجية التعليم والتعّلم عن بُعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
يف جامعة الكويت. ودراسة الضفريي )2014( التي استهدفت تبيان معوقات استخدام بيئات التعليم والتعّلم 
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عن  والتعّلم  التعليم  عملية  خالل  الكويت  بجامعة  واملتعّلمني  التدريس  هيئة  أعضاء  تواجه  التي  االفرتاضية 
يف  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام  واقع  عن  الكشف  إىل  سعت  التي   )2015( الظفريي  دراسة  وكذلك  بُعد. 
جامعة الكويت لبيئات التعليم والتعّلم اإللكرتوني يف املقررات الدراسية واملعّوقات التي تواجهها. وأيضاً دراسة 
الظفريي )2016( التي ابتغت معرفة متطّلبات ومعوقات التدريب اإللكرتوني يف معاهد وكليات الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت. هذا وباإلضافة إىل دراسة العجمي والعرفج )2018( التي التمست 
التعّرف إىل معّوقات تطبيق التعليم والتعّلم امُلدمج يف املرحلة الثانوية بدولة الكويت من وجهة نظر املعّلمات، 
توظيف  عند  املهنية  الرتبية  معّلمو  يواجهها  التي  املشكالت  تعّرف  هدفت  التي   )2019( العجمي  ودراسة 
الكويت من وجهة نظرهم. وكذلك دراسة  بدولة  املتوّسطة  املرحلة  اإللكرتوني يف  والتعّلم  التعليم  واستخدام 
اللغة العربية اإللكرتونية لصفوف مراحل  البشري )2019( التي رمت الكشف عن معّوقات استخدام مناهج 
التعليم العام )االبتدائية واملتوّسطة والثانوية( يف املدارس الحكومية بمحافظة الجهراء يف دولة الكويت. كما 
الحالية مع نتائج بعض محاور/مباحث دراسات بحثية أخرى ذات صلة بموضوع  الدراسة  ارتبطت نتائج 
 ،)2010( فرجون  ودراسة   ،)2010( وآخرون  العازمي  ودراسة   ،)2009( العنزي  كدراسة  الحالية،  الدراسة 
ودراسة العنزي )2017(، ودراسة العنيزي )2017(، ودراسة عيل واملقبل )2017(، ودراسة الشمري )2018(، 
ودراسة إبراهيم والفيلكاوي )2018(، ودراسة الحميدي )2018(، ودراسة أم الخري ومحمد )2019(، ودراسة 

.)2019( Qabazardو Safar

جدول 5

املتوّسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ومؤرّشات األهمية النسبية ودرجات التأثري مرتّبة تنازلياً 
للمجال/البُعد األول “املعّوقات اللوجستية”

العاملم
املتوّسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

مؤرّش األهمية 
النسبية

درجة
التأثري

1
عدم تََوّفر أو ِقّلة أو ِقَدم املكّونات املادية 

Hardware )األجهزة/املعّدات(
4.031.050.81

كبرية 
جدا

كبرية3.941.130.79عدم تََوّفر أو ِقّلة الدعم املادي/املايل2

)
عدم تََوّفر أو ِقّلة أو ِقَدم املكّونات الربمجية 

Software )الربمجيّات(
كبرية3.900.940.78

4
عدم تََوّفر أو ِقّلة أو ِقَدم املكّونات املادية 

Hardware )األجهزة/املعّدات(
كبرية3.840.970.77

5
عدم تََوّفر أو ِقّلة أو ِقَدم املكّونات الربمجية 

Software )الربمجيّات(
كبرية3.840.940.77

6
عدم تََوّفر أو ِقّلة أو ِقَدم أنظمة 

 & Networking الشبكات واالتّصاالت
Telecommunications

كبرية3.840.990.77

7
 Human عدم تََوّفر أو ِقّلة املوارد البرشية

Resources من الفنّيني كاملهندسني ومساعدي 
املهندسني وبقية التقنّيني

كبرية3.840.950.77

8
 Human عدم تََوّفر أو ِقّلة املوارد البرشية

Resources من موّظفي خدمة العمالء
كبرية3.820.960.76
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العاملم
املتوّسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

مؤرّش األهمية 
النسبية

درجة
التأثري

9
 Human عدم تََوّفر أو ِقّلة املوارد البرشية

Resources من أخّصائيّي تكنولوجيا الرتبية/
التعليم

كبرية3.820.960.76

10
 Human عدم تََوّفر أو ِقّلة املوارد البرشية

Resources من أخّصائيّي املكتبات واملصادر 
اإلعالمية الرتبوية

كبرية3.820.960.76

11

عدم تََوّفر أو ّقلة أو ِقدم املصادر الرتبوية 
)التعليمية والتعّلمية( التقليدية أو الرقمية/

اإللكرتونية )مثل: الكتب والدوريات واملجالت 
واملراجع، الوسائط اإلعالمية، كائنات التعّلم، املوارد 

الرتبوية التعليمية والتعّلمية املفتوحة املصدر، 
وبنوك لخطط الدروس واملعلومات واألسئلة(

كبرية3.791.000.76

كبرية3.860.890.77املتوسط املرّجح

جدول 6

املتوّسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ومؤرّشات األهمية النسبية ودرجات التأثري مرتّبًة تنازلياً 
للمجال/البُعد الثاني “املعّوقات األكاديمية”

العاملم
املتوّسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

مؤرّش األهمية 
النسبية

درجة
التأثري

1

عدم توعية وتهيئة املتعّلمني وأولياء أمورهم 
بإسرتاتيجية التعليم والتعّلم عن بُعد القائم عىل 

منهجية التعليم والتعّلم اإللكرتوني والتعليم والتعّلم 
الشبكي والتعليم والتعّلم املتنّقل

4.17.930.83
كبرية 

جداً

2

عدم وجود منصة تعليمية وتعّلمية وطنية تستفيد 
منها كافة املؤّسسات الرتبوية بجميع منتسبيها، 

والتي يُمكْن صناعتها أو تطويرها بالتعاون 
االسرتاتيجي بني القطاع الحكومي واألهيل )الخاص( 

عىل أساس الرشاكة املجتمعية، بحيث تُيَّس كافة 
الخدمات املؤّسسية كالشؤون األكاديمية واإلدارية 

وخدمات الطالب

4.140.960.83
كبرية 

جداً

)
إشكالية املسار امُلتّبع يف اإلعداد والتهيئة والتطوير 

املهني للموارد البرشية األكاديمية )جميع العاملني يف 
املؤّسسات الرتبوية(

4.100.950.82
كبرية 

جداً

4
عدم تََوّفر أو ِقّلة الدعم الفنّي التقني املتزامن/املبارش 

التقليدي أو اإللكرتوني
4.080.980.82

كبرية 
جداً
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4.071.010.81التغيري امُلستمر للمناهج الدراسية وعدم استقرارها5
كبرية 

جداً

6
عدم مناسبة الطرق واإلسرتاتيجيّات التعليميّة 

والتعّلمية املستخدمة
4.071.010.81

كبرية 
جداً

7
عدم تََوّفر أو ِقّلة الدعم الفنّي األكاديمي املتزامن/

املبارش التقليدي أو اإللكرتوني
4.040.990.81

كبرية 
جداً

8
عدم تََوّفر أو ِقّلة الدعم الفنّي األكاديمي غري 

املتزامن/املبارش التقليدي أو اإللكرتوني
4.031.000.81

كبرية 
جداً

9
نُدرة أو صعوبة صناعة أو تطوير املحتوى الرقمي/

اإللكرتوني
4.021.010.80

كبرية 
جداً

كبرية3.930.900.79عدم مالئمة أساليب القياس والتقويم املستخدمة10

11
عدم تََوّفر أو ِقّلة الدعم الفنّي التقني غري املتزامن/

املبارش التقليدي أو اإللكرتوني
كبرية3.920.900.78

12
صعوبة التعامل مع املنّصات التعليمية والتعّلمية 

)التجارية( ببيئاتها وأدواتها املختلفة
كبرية3.900.940.78

4.040.870.81املتوسط املرّجح
كبرية 

جداً

جدول 7

املتوّسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ومؤرّشات األهمية النسبية ودرجات التأثري مرتّبًة تنازلياً 
للمجال/البُعد الثالث “املعّوقات اإلدارية”

العاملم
املتوّسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

مؤرّش 
األهمية 
النسبية

درجة
التأثري

1

عدم توعية وتهيئة جميع العنارص البرشية يف 
املؤّسسات الرتبوية بامُلمارسات والسياسات 

والضوابط األخالقية واملهنية والقانونية يف 
إسرتاتيجية التعليم والتعّلم عن بُعد بمنهجيّاتها 

املختلفة

4.140.950.83
كبرية 

جداً

2
عدم تثمني أو تقدير الجهود التي يبذلها الرتبويّون يف 

مجال الجاهزية الرقمية )التمكني الرقمي( كتقديم 
الحوافز املعنوية واملادية لهم

4.140.930.83
كبرية 

جداً

)

ِقدم القوانني واللوائح والسياسات املؤّسسية وعدم 
تحديثها بصورة دورية لتتواكب وتتواءم مع تحّديات 

وتداعيات ومتطّلبات العرص املعريف الرقمي الذي 
نعيشه

4.130.960.83
كبرية 

جداً

4
عدم فرض رقمنة التعليم والتعّلم كأسلوب ومنهج 

يُمارس ويُعمل به يف كافة مكّونات املؤّسسات 
الرتبوية يف املنظومة الرتبوية بدولة الكويت

4.130.960.83
كبرية 

جداً
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العاملم
املتوّسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

مؤرّش 
األهمية 
النسبية

درجة
التأثري

5

عدم تغيري وتطوير الفلسفة واملنهجية الفكرية 
اإلدارية يف املؤّسسات الرتبوية بدولة الكويت لتتأْقلم 

مع متطّلبات العرص الرقمي - عرص االقتصاد املعريف 
- بحيث تنتقل من النظرة الصناعية حيث يكون 

فيها املتعّلم عبارة عن “ُمنتج”، إىل النظرة التجارية/
االقتصادية، التي يكون فيها املتعّلم عبارة عن 

“زبون/عميل”

4.120.950.82
كبرية 

جداً

6
عدم جدوى وُعقْم نفع وِعبء ِحمْل اآللية املتّبعة يف 

عملية اختيار القيادينّي، وباألخص لتبّوء املناصب 
الخاصة يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت

4.100.950.82
كبرية 

جداً

7

 Feasibility عدم تطبيق منهجية »دراسة الجدوى
Study« عىل املرشوعات التطويرية الخاصة 

بتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت كٍل عىل حدة، 
والتي يُمكْن من خاللها استقصاء تفاصيل وحيثيّات 

أي مرشوع وبالتايل معرفة مدى ِجّديته وما العائد 
)ROI( من االستثمار فيه

4.100.930.82
كبرية 

جداً

8
عدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب يف حال نجاح أو 
فشل املرشوعات التطويرية الخاصة بتكنولوجيا 

املعلومات واالتّصاالت
4.100.980.82

كبرية 
جداً

4.120.890.82املتوسط املرّجح
كبرية 

جداً

أو  املعّوقات  الضوء بشكل موجز عىل  النهاية، والتي سّلطت  الكتابية مفتوحة  أّما بخصوص األسئلة 
العوامل التأثريية التي تتعّلق إّما بمحاور الدراسة الرئيسة الثالثة أو بمحور/محاور أخرى لم يتْم تناولها يف 
االستبانة؛ فنوجز ما ُوِرَد فيها من نقاط - وذلك بعد تجميعها وتصنيفها )ترميزها( - ُمرتّبًة تنازلياً وفقاً لعدد 
تكراراتها فيما ييل: )1( ال يمتلك أعضاء الهيئة اإلدارية )املدراء واملدراء املساعدين(، وأعضاء الهيئة التعليمية 
)املعّلمون ورؤساء األقسام العلمية(، وأعضاء الهيئة االرشافية الفنية )املوجهون الفنيون واملوجهون األوائل 
اإللكرتوني )ت =  والتعّلم  للتعليم  أو  الرقمي  للتمكني  الالزمة  الرقمية  الكفايات/املعارف  العموم(  واملوجهي 
12(؛ )2( ال يمتلك املتعّلمون الكفايات/املعارف الرقمية الالزمة للتمكني الرقمي أو للتعليم والتعّلم اإللكرتوني 

)ت = 9(؛ و)(( سوء إدارة األزمات من قبل القياديني الرتبويني يف وزارتي الرتبية والتعليم العايل )ت = 6(.

نتائج سؤال الدراسة الثاين.

نص سؤال الدراسة الثاني عىل: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات املعّلمني تُعزى ملتغرّي 
الجنس، والجنسية، والتخّصص، واملؤهل العلمي، ونوع املدرسة، وسنوات الخربة املهنية، واملرحلة التعليمية؟ 
لإلجابة عن هذا السؤال، تّم استخدام اإلحصاء االستداليل Inferential Statistics حيث تّم تطبيق اختبار)ت( 
 One-way Analysis of Variance وتحليل التباين األحادي ،Independent-Samples t-test للعيّنات املستقّلة
واملقارنات   ،Levene’s Test of Equality of Error Variances التباين  لتجانس  ليفني  واختبار   ،)ANOVA(



العدد الرابع والثامنونمجلة الطفولة العربية معّوقات توظيف التعليم والتعّلم عن بُعد ...

67

 Scheffé’s واختبار شيفيه Dunnett’s C Test باستخدام اختبار دونت يس Post Hoc Comparisons البعدية
Test، للكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية. وتبنّي الجداول من 8 إىل 16 نتائج هذا التحليل.

جدول 8

نتائج اإلحصاء االستداليل الختبار ت )t-test( للعيّنات املستقلة ملحاور الدراسة تبعاً ملتغرّي الجنس

التكرارالجنساملجال/البُعدم
املتوّسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

قيمة ت
درجة 
الحرية

الداللة 
اإلحصائية

مستوى 
الداللة

1
املعّوقات 
اللوجستية

12243.800.96ذكر
دالة*3.63126050.000-

13833.920.83أنثى

2
املعّوقات 
األكاديمية

12243.920.96ذكر
دالة*6.84426050.000-

13834.150.76أنثى

)
املعّوقات 

اإلدارية

12244.000.98ذكر
دالة*6.40026050.000-

13834.220.79أنثى

4
املجاالت/األبعاد 

بشكل عام 
)ككل(

12243.900.93ذكر
دالة*5.86726050.000-

13834.100.75أنثى

.)α≤0.01( 0.01 مالحظة. * دال إحصائياً عند مستوى داللة

يتبنّي من الجدول )8( أنّه توجد فروق دالة إحصائياً بني املعّلمني املشاركني الذكور واإلناث يف استجاباتهم 
لصالح املعّلمات، وذلك يف جميع املجاالت/األبعاد كٍل عىل حدة، ويف األداة ككل؛ وأّن هذه الفروق بني املشاركني 
جميعها عند مستوى داللة 0.01. وقد تبدو هذه النتيجة طبيعية ومتوّقعة؛ حيث بيّنت الدراسات السابقة أّن 
املعّلمات يمتلكن قدرات معرفية أكثر يف استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة يف التعليم والتعّلم، وُهّن أكثر 
يتمتّعون  الذين ال  بأقرانهم  ُمقارنًة  لتلك االستخدامات  وميوالً  واندفاعاً  نيًّة ورغبًة وإرادًة وحماسًة وشغفاً 
بالقدرات املعرفية الالزمة وليس لديهم - أو لديهم ولكن بدرجة أقل بكثري - النيّة والرغبة واإلرادة والحماسة 
والشغف واالندفاع وامليول لتوظيف واستخدام الوسائط التقنية الحديثة حتّى وإْن توّفرت. وقد أظهرت عدة 
دراسات بحثية نتائج ُمشابهة للدراسة الحالية، ومنها عىل سبيل املثال دراسة صفر )2020( ودراسة الحميدي 
)2018(؛ ولكْن يف املقابل بينت دراسات أخرى نتائج ُمختلفة للدراسة الحالية، كدراسة الظفريي )2014( التي 
التدريس  أعضاء هيئة  الذكور واإلناث من  املشاركني  ذات داللة إحصائية بني  شّددت عىل عدم وجود فروق 
والتعّلم  التعليم  بيئات  استخدام  أثناء  يواجهونها  التي  باملعّوقات  يتعّلق  فيما  الكويت  جامعة  يف  واملتعّلمني 
االفرتاضية من خالل ُممارسة إسرتاتيجية التعلم والتعّلم عن بُعد. وكذلك دراسة الظفريي )2015( التي أكّدت 
الذكور واإلناث - يف جامعة  التدريس -  أنّه التوجد فروق دالة إحصائياً بني املشاركني من أعضاء هيئة  عىل 
الكويت يف تقديراتهم بشأن املعّوقات التي تواجههم عند توظيف بيئات التعليم والتعّلم اإللكرتوني يف املقررات 
الدراسية. هذا وباإلضافة إىل دراسة إبراهيم والفيلكاوي )2018( حيث أّن نتائجها لم تكشف عن وجود أيّة 
فروق ذات داللة إحصائية بني أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة الكويت يف مدى تملك كفايات 
التعليم والتعّلم اإللكرتوني تُعزى ملتغرّي الجنس. وكذلك دراسة البشري )2019( التي دّلت عىل عدم وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بني درجة استجابة املشاركني ملقياس معّوقات استخدام مناهج اللغة العربية اإللكرتونية 
هذا  الجنس.  ملتغرّي  تُعزى  الكويت  دولة  يف  الجهراء  محافظة  يف  الحكومية  باملدارس  العام  التعليم  مراحل  يف 
أفراد  استجابات  يف  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  عدم  عىل  أّكدت  التي   )2019( العجمي  دراسة  إىل  وباإلضافة 
للمرحلة  اإللكرتوني  والتعّلم  التعليم  استخدام  يف  املهنية  الرتبية  معّلمي  تواجه  التي  املشكالت  حول  العيّنة 
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املتوّسطة بدولة الكويت من وجهة نظرهم تُعزى ألثر الجنس يف جميع املجاالت، ويف األداة ككل. ويُمكْن تفسري 
التعليم  إسرتاتيجية  بُعد وفق  والتعّلم عن  التعليم  استخدام  أهمية  يعي  الطرفني  ِكال  أّن  إىل  السابقة  النتائج 
والجهد  الوقت  يختزل  ألنّه  املتنّقل؛  والتعّلم  التعليم  و/أو  الشبكي  والتعّلم  التعليم  و/أو  اإللكرتوني  والتعّلم 
وينمي مهارات التعّلم الذاتي لدى املتعّلمني. ويُمكنْنا إرجاع هذه النتيجة إىل أّن بيئات التعليم والتعّلم عن بُعد 
االفرتاضية - امُلعتمدة عىل إسرتاتيجية التعليم والتعّلم اإللكرتوني و/أو التعليم والتعّلم الشبكي و/أو التعليم 
نتيجة  إىل نوع عىل حساب اآلخر؛ وهذه  الجنس، فال تميل  ُمنحازة، ملراعاتها اختالف  املتنّقل – غري  والتعّلم 
النظر عن  ِبغْض  طبيعية ألّن هذه اإلسرتاتيجيات/األنظمة/املنّصات مصّممة عىل أساس علمي وموضوعي 
الوسط أو البيئة التي تعمل بها أو الشخصية التي تستخدمها وتتعامل معها. وكذلك إلمكانية استخدامها عند 

املستويات البسيطة واملتقّدمة.  

جدول 9

نتائج اإلحصاء االستداليل الختبار ت )t-test( للعيّنات املستقلة ملحاور الدراسة تبعاً ملتغرّي الجنسية

م
املجال/

البُعد
التكرارالجنسية

املتوّسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
ت

درجة 
الحرية

الداللة 
اإلحصائية

مستوى 
الداللة

1
املعّوقات 
اللوجستية

21663.930.85كويتي
دالة*8.53626050.000

غري 
كويتي

4413.541.01

2
املعّوقات 
األكاديمية

21664.090.85كويتي
دالة*7.09826050.000

غري 
كويتي

4413.770.92

)
املعّوقات 

اإلدارية

21664.180.87كويتي
دالة*8.29326050.000

غري 
كويتي

4413.800.90

4

املجاالت/
األبعاد 

بشكل عام 
)ككل(

21664.070.82كويتي
دالة*8.35926050.000

غري 
كويتي

4413.700.89

.)α≤0.01( 0.01 مالحظة. * دال إحصائياً عند مستوى داللة

يتّضح من الجدول )9( أنّه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املشاركني الكويتينّي )املواطنني( وغري 
حدة،  عىل  كٍل  املجاالت/األبعاد  جميع  يف  وذلك  الكويتينّي،  املعّلمني  لصالح  ردودهم  يف  )املقيمني(  الكويتينّي 
ويف األداة ككل؛ وأّن هذه الفروق بني أفراد عينة الدراسة كانت عند مستوى داللة 0.01. لقد أظهر املعّلمون 
الكويتيّون معّدالت أعىل من التأثّر مقارنة بما فعل أقرانهم غري الكويتينّي؛ فهي نتيجة طبيعية ومتوّقعة؛ إذ 
يُمكن إيعاز ذلك بشكل رئييس إىل صغر حجم عيّنة املشاركة من فئة املعّلمني غري الكويتينّي، حيث بلغ 441 
معّلماً )%16.9(، مقارنة بحجم عيّنة املشاركني من فئة املعّلمني الكويتينّي الذي بلغ 2,166 معّلماً )83.1%(. 
وتطابقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات أخرى مماثلة، كدراسة صفر )2020( التي أشارت إىل وجود فروق 
استخدام  املؤثرة عىل  للعوامل  العينة  أفراد  تقديرات  يف  الكويتينّي  لصالح  الجنسية  ملتغري  تبعاً  إحصائياً  دالة 

إسرتاتيجية التعليم والتعّلم عن بُعد باستخدام بيئات التعليم والتعّلم اإللكرتوني االفرتاضية.
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جدول 10

نتائج اإلحصاء االستداليل الختبار ت )t-test( للعيّنات املستقلة ملحاور الدراسة تبعاً ملتغرّي التخّصص

التكرارالتخّصصاملجال/البُعدم
املتوّسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
ت

درجة 
الحرية

الداللة 
اإلحصائية

مستوى 
الداللة

1
املعّوقات 
اللوجستية

التخّصصات 
األدبية

11763.940.86
دالة*4.05226050.000

التخّصصات 
العلمية

14313.800.91

2
املعّوقات 
األكاديمية

التخّصصات 
األدبية

11764.140.84
دالة*5.46726050.000

التخّصصات 
العلمية

14313.960.88

)
املعّوقات 

اإلدارية

التخّصصات 
األدبية

11764.230.87
دالة*5.72726050.000

التخّصصات 
العلمية

14314.030.90

4
املجاالت/

األبعاد بشكل 
عام )ككل(

التخّصصات 
األدبية

11764.100.82

دالة*5.31226050.000
التخّصصات 

العلمية
14313.930.86

.)α≤0.01( 0.01 مالحظة. * دال إحصائياً عند مستوى داللة

ياُلحظ من الجدول )10( أنّه توجد فروق دالة إحصائياً بني املعّلمني املشاركني يف تقديراتهم تُعزى ملتغرّي 
نوع التخّصص لصالح ذوي التخّصصات األدبية، وذلك يف جميع املجاالت/األبعاد كٍل عىل حدة، ويف األداة ككل؛ 
وأّن هذه الفروق بني املشاركني جميعها عند مستوى داللة 0.01. ويُمكننا تفسري هذه النتيجة بأسلوب علمي 
وموضوعي؛ حيث أّن مستوى القدرات املعرفية يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت “متوسطة-متدنية” 
“متوسطة-مرتفعة”  العلمية  التخّصصات  ذوي  بأقرانهم  مقارنة  األدبية  التخّصصات  ذوي  املعّلمني  لفئة 
بمشكالت  وتعبرياً  أحساساً  أكثر  كانوا  األدبية  التخصصات  ذوو  فاملعّلمون  وعليه،  الرتبية؛  وزارة  بمدارس 
للدراسة  مشابهة  نتائج  أخرى  دراسات  أظهرت  وقد  اإللكرتوني.  التعليم  و/أو  بُعد  عن  التعليم  ومعوقات 
الحالية، كدراسة صفر )2020( التي دلت عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً ملتغري التخصص لصالح 
التخصصات األدبية يف استجابات أفراد العينة للعوامل املؤثرة عىل استخدام إسرتاتيجيات التعليم والتعّلم عن بُعد 
يف البيئات االفرتاضية. بينما أشارت دراسات أخرى لنتائج ُمغايرة للدراسة الحالية، كدراسة فرجون )2010( 
التي شددت عىل وجود فروق دالة إحصائياً تُعزى ملتغرّي التخّصص لصالح التخّصصات العلمية يف ردود أفراد 
العيّنة للعوامل املؤثّرة عىل توظيف إسرتاتيجية التعليم والتعّلم املتنّقل. وأيضاً دراسة الحميدي )2018( التي 
كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقاً ألثر التخّصص يف تقديرات املشاركني لصالح التخّصصات 
العلمية. هذا وباإلضافة إىل دراسة الظفريي )2014( التي دلت عدم وجود فروق دالة إحصائياً تُعزى إىل متغرّي 
التخّصص العلمي بني أفراد العيّنة املشاركة فيما يتعّلق باملشكالت التي يقابلها كٍل من أعضاء هيئة التدريس 
واملتعّلمني بجامعة الكويت عند استخدامهم لبيئات التعليم والتعّلم االفرتاضية عن بُعد. وكذلك دراسة العجمي 

والعرفج )2018( التي أوضحت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى ملتغرّي التخصص.  
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جدول 11

نتائج اإلحصاء االستداليل الختبار ت )t-test( للعيّنات املستقلة ملحاور الدراسة تبعاً ملتغرّي املؤهل العلمي

التكراراملؤهل العلمياملجال/البُعدم
املتوّسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

قيمة ت
درجة 
الحرية

الداللة 
اإلحصائية

مستوى 
الداللة

1
املعّوقات 
اللوجستية

22503.870.88البكالوريوس
غري دالة0.49526050.621

املاجستري/
الدكتوراه

3573.840.97

2
املعّوقات 
األكاديمية

22504.040.86البكالوريوس
غري دالة0.44326050.658

املاجستري/
الدكتوراه

3574.020.94

)
املعّوقات 

اإلدارية

22504.110.87البكالوريوس
غري دالة1.00726050.314-

املاجستري/
الدكتوراه

3574.160.99

4

املجاالت/
األبعاد 

بشكل عام 
)ككل(

22504.010.83البكالوريوس
غري دالة0.02726050.978-

املاجستري/
الدكتوراه

3574.010.92

إيعازها  يُمكُن  املعّلمني  استجابات  ذات داللة إحصائية يف  أنّه ال توجد فروق   )11( الجدول  يتبنّي من 
ملتغرّي املؤهل العلمي، وذلك يف جميع املجاالت/األبعاد كٍل عىل حدة، ويف األداة ككل. وقد كشفت دراسات أخرى 
نتائج مماثلة، كدراسة العجمي )2019( التي أظهرت عدم وجود فروق لها داللة إحصائية تُعزى ألثر املؤهل 
العلمي يف تقديرات أفراد العيّنة حول املعّوقات التي تواجه معّلمي الرتبية املهنية عند استخدام التعليم والتعّلم 

اإللكرتوني للمرحلة املتوّسطة بدولة الكويت من وجهة نظرهم يف جميع األبعاد، ويف األداة ككل.  

جدول 12

نتائج اإلحصاء االستداليل الختبار ت )t-test( للعيّنات املستقلة ملحاور الدراسة تبعاً ملتغرّي نوع املدرسة

التكرارنوع املدرسةاملجال/البُعدم
املتوّسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
ت

درجة 
الحرية

الداللة 
اإلحصائية

مستوى 
الداللة

1
املعّوقات 
اللوجستية

22743.890.86املدارس الحكومية
دالة*4.44826050.000

3.661.05(((املدارس الخاصة

2
املعّوقات 
األكاديمية

22744.070.84املدارس الحكومية
دالة*5.27126050.000

3.810.99(((املدارس الخاصة

املعّوقات اإلدارية(
22744.150.87املدارس الحكومية

دالة*5.15326050.000
3.890.99(((املدارس الخاصة

4
املجاالت/األبعاد 
بشكل عام )ككل(

22744.040.82املدارس الحكومية
دالة*5.18426050.000

3.780.98(((املدارس الخاصة

.)α≤0.01( 0.01 مالحظة. * دال إحصائياً عند مستوى داللة
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تُعزى  املعّلمني يف ردودهم يمكن ذكرها  ذات داللة إحصائية بني  12 وجود فروق  الجدول  يتّضح من 
ملتغري نوع املدرسة، لصالح املعّلمني املشاركني من املدارس الحكومية وذلك يف جميع املجاالت/األبعاد كٍل عىل 
العينة كانت عند مستوى داللة 0.01. ويمكننا تعليل هذه  أفراد  الفروق بني  حدة، ويف األداة ككل؛ وأّن هذه 
((( معّلماً )%12.8(، مقارنة  الخاصة، حيث بلغ  املدارس  العيّنة املشاركة من فئة  النتيجة إىل صغر حجم 

بحجم عيّنة املشاركني من املدارس الحكومية الذي بلغ 2,274 معّلماً )87.2%(.

جدول (1

نتائج اإلحصاء الوصفي ملحاور الدراسة تبعاً ملتغرّي سنوات الخربة 

االنحراف املعيارياملتوّسط الحسابيالتكرارالصنفاملجال/البُعدم

املعّوقات اللوجستية1
03453.900.93 - > 10 سنوات
108973.750.96 - > 20 سنة
2013653.930.83 سنة فأكثر

املعّوقات األكاديمية2
03454.160.86 - > 10 سنوات
108973.950.90 - > 20 سنة
2013654.060.85 سنة فأكثر

املعّوقات اإلدارية(
03454.280.81 - > 10 سنوات
108974.000.97 - > 20 سنة
2013654.160.85 سنة فأكثر

4
املجاالت/األبعاد 
بشكل عام )ككل(

03454.110.82 - > 10 سنوات
108973.900.90 - > 20 سنة
2013654.050.81 سنة فأكثر

جدول 14

نتائج اإلحصاء االستداليل الختبار تحليل التباين األحادي )ANOVA( ملحاور الدراسة تبعاً ملتغرّي سنوات 
الخربة 

مصدر التبايناملجال/البُعدم
مجموع 
املربعات

درجة 
الحرية

متوّسط 
املربعات

قيمة ف
الداللة 

اإلحصائية
مستوى 

الداللة

1
املعّوقات 
اللوجستية

18.43229.21611.632بني املجموعات
دالة*0.000 2063.20126040.792داخل املجموعات

2081.6332606الكيل

2
املعّوقات 
األكاديمية

12.64126.3208.442بني املجموعات
دالة*0.000 1949.57826040.749داخل املجموعات

1962.2192606الكيل

)
املعّوقات 

اإلدارية

24.130212.06515.402بني املجموعات
دالة*0.000 2039.80026040.783داخل املجموعات

2063.9302606الكيل

4

املجاالت/
األبعاد 

بشكل عام 
)ككل(

16.96128.48011.978بني املجموعات

دالة*0.000
1843.58826040.708داخل املجموعات

1860.5482606الكيل

.)α≤0.01( 0.01 مالحظة. * دال إحصائياً عند مستوى داللة
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كشفت نتائج التحليل امُلبيّنة يف الجدول )14( عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات عيّنة 
الدراسة يُمكْن ذكرها تُعزى ملتغرّي سنوات الخربة املهنية، وذلك يف جميع املجاالت/األبعاد كٍل عىل حدة، ويف 
داللة  عند مستوى  املشاركني  بني  إحصائياً  الدالة  الفروق  التحليل وجود هذه  نتائج  بيّنت  األداة ككل؛ حيث 
0.01. وقد أظهرت نتائج املقارنات البعدية إىل أّن الفروق وجدت بني املجموعات الزوجيّة التالية: )0 - >10 
عىل  كٍل  املجاالت/األبعاد  جميع  يف  وذلك  فأكثر(،  سنة   20 سنة،   20  <  - و)10  سنة(   20  <  -  10 سنوات، 
حدة، ويف األداة ككل؛ وأّن جميعها لصالح الفئة ذات سنوات الخربة األقل. وقد أشارت دراسات أخرى مماثلة 
داللة  ذات  فروق  وجود  عن  كشفت  حيث   ،)2020( صفر  كدراسة  الحالية،  الدراسة  مع  متقاربة  نتائج  إىل 
إحصائية تُعزى لسنوات الخربة املهنية بني أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الكويت لصالح من هم أقل خربة 
حول تقديراتهم للمعوقات اإلدارية الستخدام إسرتاتيجية التعليم والتعّلم عن بُعد وفق منحى التعليم والتعّلم 
اإللكرتوني. وكذلك دراسة فرجون )2010( التي أظهرت وجود فروق دالة إحصائياً يف تقديرات العينة املشاركة 
من  ولصالح  الخربة،  سنوات  ملتغرّي  تُعزى  املتنّقل  والتعّلم  التعليم  إسرتاتيجية  استخدام  عىل  املؤثّرة  للعوامل 
هم أقل خربة )أقل من 10 سنوات(. هذا وباإلضافة إىل دراسة الحميدي )2018( التي بيّنت وجود فروق ذات 
داللة إحصائية بني املشاركني وفقاً ملتغرّي الخربة التدريسية لصالح أصحاب الخربة التدريسية األقل )أقل من 
خمس سنوات وذوي الخربة 11 سنة فأكثر(. وكذلك دراسة إبراهيم والفيلكاوي )2018( التي أكدت عىل وجود 
الخربة  الكويت تُعزى ملتغرّي سنوات  الرتبية يف جامعة  التدريس بكلية  بني أعضاء هيئة  دالة إحصائياً  فروق 
لصالح املشاركني األقل خربة )أقل من 10 سنوات(. ويُمكْن تعليل هذه النتيجة إىل أّن املشاركني من املعّلمني 
من هاتني الفئتني العمريّتني هم من الذين نشأوا يف عرص الثورة التكنولوجية املعلوماتية االتّصالية وواضبوا 
منذ صغرهم أو شبابهم عىل استخدام وتوظيف وسائلها وأدواتها وتطبيقاتها وخدماتها ومواردها يف مختلف 
مناحي حياتهم. لذا، فهم أعىل مستوى يف قدراتهم املعرفية يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت وأكثر 
استخداماً وتوظيفاً لها عن بقية أقرانهم؛ وعليه، فهم أكثر حكمة وبصرية وإحساساً وقدرة عىل التعبري عن 
ويف  بُعد.  عن  االفرتاضية  والتعّلم  التعليم  بيئات  وتوظيف  استخدام  عند  تواجههم  التي  أواملعوقات  املشكالت 
العجمي والعرفج )2018(، حيث  ُمغايرة، كدراسة  نتائج  بأّن هناك دراسات أخرى قد أظهرت  املقابل، نجد 
 20 11 إىل  ُوجدْت فيها فروق دالة إحصائياً بني املشاركني وفقاً ملتغرّي الخربة لصالح من خربتهم أعىل )من 
تُعزى ملتغرّي الخربة  التي أكدت عىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً  سنة(. وكذلك دراسة الظفريي )2014( 
بني أفراد عيّنة الدراسة بخصوص املعّوقات التي يواجهها كٍل من أعضاء هيئة التدريس واملتعّلمني يف جامعة 
الكويت عند استخدام بيئات التعليم والتعّلم االفرتاضية من خالل توظيف إسرتاتيجية التعليم والتعّلم عن بُعد. 
العيّنة حول  أفراد  استجابات  إحصائية يف  داللة  لها  بيّنت غياب فروق  التي   )2019( العجمي  دراسة  وأيضاً 
املعّوقات التي تواجه معّلمي الرتبية املهنية يف توظيف واستخدام التعليم والتعّلم اإللكرتوني للمرحلة املتوّسطة 
إىل دراسة  األداة ككل. هذا وباإلضافة  املجاالت ويف  للخربة يف جميع  تُعزى  الكويت من وجهة نظرهم  بدولة 
الظفريي )2015( التي أشارت إىل غياب الفروق الدالة إحصائياً والتي يُمكن إيعازها ملتغرّي سنوات الخربة بني 

املعّلمني يف تقديراتهم ملعّوقات استخدامهم لبيئات التعليم والتعّلم اإللكرتوني يف املقررات الدراسية. 

جدول 15

نتائج اإلحصاء الوصفي ملحاور الدراسة تبعاً ملتغرّي املرحلة التعليمية 

االنحراف املعيارياملتوّسط الحسابيالتكرارالصنفاملجال/البُعدم

1
املعّوقات 
اللوجستية

74.190.41(2رياض األطفال
73.910.90(11املرحلة االبتدائية
03.830.91(6املرحلة املتوّسطة
3.690.97(60املرحلة الثانوية
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2
املعّوقات 
األكاديمية

74.620.48(2رياض األطفال
74.120.84(11املرحلة االبتدائية
03.920.86(6املرحلة املتوّسطة
3.780.90(60املرحلة الثانوية

)
املعّوقات 

اإلدارية

74.810.53(2رياض األطفال
74.190.85(11املرحلة االبتدائية
03.950.90(6املرحلة املتوّسطة
3.880.91(60املرحلة الثانوية

4
املجاالت/

األبعاد بشكل 
عام )ككل(

74.540.45(2رياض األطفال
74.070.83(11املرحلة االبتدائية
03.900.85(6املرحلة املتوّسطة
3.790.88(60املرحلة الثانوية

جدول 16

نتائج اإلحصاء االستداليل الختبار تحليل التباين األحادي )ANOVA( ملحاور الدراسة تبعاً ملتغرّي 
املرحلة التعليمية 

مصدر التبايناملجال/البُعدم
مجموع 
املربعات

درجة 
الحرية

متوّسط 
املربعات

قيمة ف
الداللة 

اإلحصائية
مستوى 

الداللة

1
املعّوقات 
اللوجستية

15.32819.600(45.984بني املجموعات

دالة*0.000
داخل 

املجموعات
2035.649260)0.782

2081.6332606الكيل

2
املعّوقات 
األكاديمية

45.82365.366(137.469بني املجموعات

دالة*0.000
داخل 

املجموعات
1824.750260)0.701

1962.2192606الكيل

)
املعّوقات 

اإلدارية

57.52779.172(172.581بني املجموعات

دالة*0.000
داخل 

املجموعات
1891.349260)0.727

2063.9302606الكيل

4
املجاالت/

األبعاد بشكل 
عام )ككل(

36.66754.522(110.000بني املجموعات

دالة*0.000
داخل 

املجموعات
1750.548260)0.673

1860.5482606الكيل

.)α≤0.01( 0.01 مالحظة. * دال إحصائياً عند مستوى داللة

امُلبيّنة يف الجدول )16( عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات عيّنة  التحليل  كشفت نتائج 
الدراسة يُمكْن ذكرها تُعزى ملتغرّي املرحلة التعليمية، وذلك يف جميع املجاالت/األبعاد كٍل عىل حدة، ويف األداة 
ككل؛ وقد بيّنت نتائج التحليل وجود هذه الفروق عند مستوى داللة 0.01. وقد دلت نتائج املقارنات البعدية 
إىل أّن الفروق وجدت بني املجموعات الزوجيّة التالية: )رياض األطفال، املرحلة االبتدائية(، )رياض األطفال، 
و)املرحلة  املتوسطة(،  املرحلة  االبتدائية،  )املرحلة  الثانوية(،  املرحلة  األطفال،  )رياض  املتوسطة(،  املرحلة 
االبتدائية، املرحلة الثانوية(، وأّن جميعها لصالح الفئة ذات املرحلة التعليمية األقل مستوى. ويُمكننا تفسري 
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هذه النتيجة إىل أّن املشاركني من مرحلتي رياض األطفال واالبتدائية درجة امتالكهم من القدرات املعرفية يف 
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت تفاوتت بني املستويني املبتدئ وامللم )القليل - املتوّسط(، ولكنها تميل 
إىل املستوى املبتدئ. ولذا، فهم أكثر ُعرضًة ملعوقات التعليم والتعّلم عن بُعد و/أو التعليم والتعّلم اإللكرتوني؛ 
التعليمية. وقد أظهرت دراسات أخرى نتائج  املراحل  وعليه، فهم أكثر احساساً وتعبرياً عنها مقارنة ببقية 
ُمغايرة لنتائج الدراسة الحالية، كدراسة البشري )2019( التي أشارت إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً تُعزى 
ملتغرّي املرحلة التعليمية بني أفراد عيّنة الدراسة فيما يتعّلق بمعيقات توظيف مناهج اللغة العربية اإللكرتونية 
لصفوف مراحل التعليم العام الثالث )االبتدائية واملتوسطة والثانوية( يف املدارس الحكومية بمحافظة الجهراء 

يف دولة الكويت من وجهة نظر معّلمي ومعّلمات اللغة العربية. 

التوصيات:

ويف ضوء النتائج التي توّصلت إليها الدراسة يُمكننا تقديم التوصيات واملقرتحات اآلتية:

تدشني حملة إعالمية توعوية مجتمعية تحوم حول التعريف بأهمية الثقافة الرقمية والتمكني الرقمي . 1
لألفراد؛ حتى تكون جميع الخيارات الرتبوية متاحة عند حدوث األزمات للحيلولة دون توقف العمل يف جميع 

املؤّسسات الرتبوية بدولة الكويت.

االّطالع واالستفادة من توصيات ومقرتحات الدراسات البحثية املحلية خالل العرشين سنة املنرصمة . 2
والخاصة بمبحث معّوقات التعليم والتعّلم عن بُعد و/أو التعليم والتعّلم االلكرتوني ومحاولة التوصل إىل حلول 

مناسبة لها بالسعة املمكنة.

تشجيع الكوادر البرشية الوطنية عىل املشاركة التطّوعية إلنتاج منصة تربوية وطنية سحابية للتعليم . (
والتعّلم اإللكرتوني عىل مستوى دولة الكويت والتي يُمكن الوصول إليها عرب وسائط متعددة كشبكة الويب 
أو تطبيق يف املوبايل أو قناة عىل اليوتيوب. هذا وباإلضافة إىل تحفيزهم إلنتاج مواد تعليمية وتعّلمية )محتوى 

علمي( ذات جودة وكفاءة عالية ليتم رفعها عىل هذه املنّصة.   

العناية بعملية التطوير املهني والتدريب يف برمجيات مجال تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت الرتبوية . 4
ألعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية واإلرشافية وبقية العاملني باملؤسسات الرتبوية الحكومية املختلفة؛ حتى 
يكون الجميع يف تزامن وتوافق مع الخطة/اإلسرتاتيجية الرتبوية التنموية الوطنية للتمكني الرقمي يف جميع 

مؤسسات القطاع الرتبوي بدولة الكويت.

واالتّصاالت . 5 املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  االختصاص  ذوي  من  الوطنية  البرشية  الكوادر  تحفيز 
الرتبوية عىل املشاركة بفاعلية يف إثراء البحث العلمي يف هذا املجال الحيوي؛ وبخاصة تعرف مدى “جهوزية 
وسائل  الستخدام  وجامعات(،  وكليات  ومعاهد  مدارس  )من  الحكومية  الرتبوية  املؤّسسات   ”Readiness
التعليم  إسرتاتيجيات  وفق  الرتبوية  العملية  يف  واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وموارد  وخدمات  وأدوات 

والتعّلم التقليدية، االفرتاضية، أو املدمجة.

االستفادة من الخربات والتجارب الوطنية والخليجية والعربية واإلقليمية والعاملية املنشود لها بالنجاح . 6
واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وموارد  وشبكات  وخدمات  وتطبيقات  وأدوات  وسائل  استخدام  مجال  يف 

بعامة والتعليم والتعّلم عن بُعد و/أو التعليم والتعّلم اإللكرتوني بخاصة يف املؤّسسات الرتبوية.

املعرفة املستمرة بأحدث املستجّدات يف مجال استخدام وتوظيف وسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات . 7
وشبكات وموارد تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت بشكل عام، والتعليم والتعّلم عن بُعد و/أو التعليم والتعّلم 
اإللكرتوني بشكل خاص، يف املؤسسات وذلك عرب االطالع عىل املجالت/الدوريات العلمية املتخصصة، وحضور 
املؤتمرات والندوات واملنتديات وحلقات النقاش وورش العمل والدورات التدريبية املحلية، الخليجية، العربية، 
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الدولية ذات العالقة بهذه التقنيات.

حث وزارة الرتبية والتعليم العايل بالتوّسع يف إنشاء مراكز مصادر التعليم والتّعلم الرقمي باملؤّسسات . 8
وتعّلمية  تعليمية  ومواد  وبرمجيات  أجهزة  من  الرتبوية  كوادرها  تحتاجه  ما  كل  وتوفري  املختلفة،  الرتبوية 

...إلخ لالنطالق نحو التطور واالبداع واالبتكار.

رضورة إنشاء هيئة تربوية وطنية متخّصصة يف شئون التعليم والتعّلم عن بُعد و/أو التعليم والتعّلم . 9
اإللكرتوني تُعنى بوضع فلسفة واضحة ومحددة لها وبرسم خطة عمل إسرتاتيجية وطنية لتطبيقها، ودراسة 

املشكالت والصعوبات التي تواجهها وتحول دون تطبيقها ميدانياً يف املؤّسسات الرتبوية.

النظر يف تغيري الترشيعات والقوانني واللوائح والنظم والسياسات الرتبوية املتعّلقة بالتعليم والتعّلم . 10
التعليم  و/أو  واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وشبكات  وخدمات  وتطبيقات  وأدوات  وسائل  عىل  امُلعتمد 
والتعّلم عن بُعد و/أو التعليم والتعّلم اإللكرتوني، وكيفية استخدامها/توظيفها وإدارتها يف املنظومة الرتبوية 
التعليمية والتعّلمية الشاملة لتطويرها وتحسني مخرجاتها الرتبوية بما يتوافق مع املعايري واملتطلبّات الدولية.

األكاديمية . 11 العلمية  البحثية  الدراسات  جميع  من  االستفادة  عىل  الرتبية  بوزارة  املسؤولني  تشجيع 
الرتبية و/أو  املاضيني يف مجال تكنولوجيا  العقديْن  الرتبوية خالل  املؤّسسات  تّمْت يف مختلف  التي  الوطنية 
التعليم والتعّلم عن بُعد و/أو التعليم والتعّلم اإللكرتوني لالستفادة من توصياتها ومقرتحاتها الثمينة؛ واألخذ 

بما فيها - إْن أمكْن - ملصلحة منظومتنا الرتبوية. 

أو . 12 الدراسة العلمية البحثية إىل سياسات  إحالة التوصيات واملقرتحات واملالحظات املنبثقة من هذه 
امليدان الرتبوي بدولة الكويت حتّى نقطف ثمارها بأرسع  إسرتاتيجيات وممارسات تربوية عملية فّعالة يف 

وقت ممكن.
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