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ملخص:

سلطنةفيالحكومیةبالمدارساإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفدونتحولالتيالمعوقاتلتحدیدالدراسةھذهسعت

ویمكنعالیةجودةذاتمخرجاتإلىللوصولبھواالرتقاءعمانبسلطنةاألساسيبعدماالتعلیمتطویربھدفوذلكعمان،

بعدماالتعلیممدارسفيااللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفدونتحولالتيالمعوقاتتحدیدخاللمنالھدفھذاتحقیق

بناءخاللمنالوصفيالمنھجالباحثةاستخدمتأسئلتھاعلىواالجابةالدراسةأھدافولتحقیقعمان،بسلطنةاالساسي

–(مسقطالتعلیمیةالمحافظاتفياآلليالحاسبوفنيوالمعلمین،ومساعدیھم،الحكومیةالمدارسلمدیريموجھةاستبانة

منعالیةدرجةوجودالنتائجوأظھرتفردا،)432(منالدراسةعینةتألفتحیثالشرقیة)،شمال–الداخلیة–الباطنةشمال

بلغإذعمان؛بسلطنةالحكومیةبالمدارسالتعلیمیةالعملیةفياإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیقالتيالمعوقات

بلغحسابيبمتوسطالتقنیةالمعوقاتاألولىالمرتبةفيوجاءت)،4.05(المعوقاتھذهومجاالتلفقراتالعامالمتوسط

جاءتفقدالثالثةالمرتبةفيأما)،3.99(بلغحسابيبمتوسطوالمادیةاإلداریةالمعوقاتالثانیةالمرتبةفيتلتھا)،4.17(

جنسإلىتعزىإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالنتائجأظھرتكما)،3.98(بلغحسابيبمتوسطالبشریةالمعوقات

النتائجھذهضوءوفيالمعوقات.لمستوىالدراسةعینةأفرادتقدیراتعلىخبرتھسنواتوعددالتعلیميومستواهالمستجیب

اوصت الدراسة بعدد من التوصیات.

الحكومیة، التعلیم ما بعد األساسي، التقنیات التعلیمیةالمنصات التعلیمیة اإللكترونیة، المدارسكلمات مفتاحیة:

Abstract:

This study sought to identify the obstacles that prevent the employment of educational electronic

platforms in public schools in the Sultanate of Oman, with the aim of developing post-basic

education in the Sultanate of Oman and upgrading it to reach high quality outputs, which comes

through the development and modernization of e-learning concepts for schools of post-basic

education in the Sultanate of Oman, and enhancing the capabilities of those dealing with the

educational system in using modern educational technologies, not based on possessing

knowledge only, but also on building interactive educational platforms, working to raise the level
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of academic achievement for students, and enabling all elements of society, including parents of

students and others, to interact with Educational services provided by post-basic education

schools, and this goal can be achieved by identifying the obstacles that prevent the employment

of electronic educational platforms in post-basic schools in the Sultanate of Oman. For

government school principals and their assistants, teachers, and computer technicians in the

educational governorates (Muscat – Al Batinah North – Al Dakhiliyah – Ash Sharqiyah North).

The sample used of this study consisted of (432) individuals, and the results showed the presence

of a high degree of obstacles that hinder the employment of electronic educational platforms in

the educational process in public schools in the Sultanate of Oman; The general average of the

paragraphs and areas of these obstacles was (4.05), and the technical obstacles came in the first

place with an arithmetic average of (4.17), followed in the second place by the administrative

and material obstacles with an arithmetic average of (3.99), and in the third place came the

human obstacles with an arithmetic average of 3.99 (3.98), and the results showed that there

were no statistically significant differences attributed to the respondent's gender, educational

level and number of years of experience on the study sample members' estimates of the level of

obstacles. In light of these results, the study recommended a number of recommendations.

Keywords: Educational electronic platforms, public schools, post-basic education, educational

technologies

مقدمة:

مناالكثیرأضحىحتىالمختلفة،حیاتناجوانبجمیعتطالأصبحتالتيالمعلوماتثورةالحاضرعصرنامیزمما

ھائلتدفقفيالثورةھذهأسھمتحیثالمعلوماتیة،الثورةأحدثتھاالتيالنوعیةالنقلةتلكفيالحاصلالعلميالتقدمیختزل

وحفظھا،وتبادلھا،إلیھاالوصولطریقعنالمعلومةوتوفروإتاحةاإلنسانیة،المعرفةمجاالتشتىفيللمعلومات

واسترجاعھا بكل سھولة ویسر.

العلممجاالتشتىفيلألنترنتالھائلاالستخدامأبرزھامنلعلشتىمظاھرالمعلوماتیةالثورةھذهرافقتولقد

مفھوم)2017(قشمر،یرىكمافظھراألخرى،التعلیمأنماطمنوغیرهالمحوسبالتعلیممنمتعددةأنماطوانتشاروالمعرفة،
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العالمیةوالشبكةللحاسبالحدیثةالتقنیاتعلىیعتمدوالذيااللكترونيوالتعلیمبعد،عنوالتعلیماآللي،بالحاسبالتعلیم

ووسائطھ المتعددة.

لتعلموتسخیرھابتوظیفھافبادرتالتعلیم،فيالتقنیةوسائلاستخدامأھمیةالتعلیمیةالمجتمعمؤسساتأدركتولقد

وأنظمةبرامجبعضمعكالتعاملخارجھأووبرمجیاتھالحاسوبكاستخدامالدراسيالصفداخلذلككانسواءالطالب،

سعىحیثاإللكتروني،بالتعلیمالیومیعرفماوھذامتزامنة،غیرأومتزامنةبطریقةذلكیكونوقداالنترنت،شبكة

والفیدیوكالصورمتعددةوسائطمنتوفرهوماالحدیثةالتقنیاتلتلكالكبیرةاالمكانیاتاستثمارإلىذلكخاللمنالتربویون

للطلبةالمجالوتفسحوالمكان،الزمانعامليعلىتتغلبومرنةودیة،أكثرتربویةبیئاتوبناءالمباشر،والتواصلوالمحادثة

المعرفةعلىللحصولواسعةافاقاتفتحالتكنولوجیاأنخاللھا،منالمعرفةإنتاجفيومشاركیننشیطینمتعلمینیكونواألن

فيالتفاعلعلىیعتمدبلواسترجاعھا،وتخزینھافردیةبصورةالمعرفةامتالكعلىیعتمدالالتقنیاتباستخدامالتعلموأن

زیادةاليیؤديمماااللكترونيالتعلمبیئاتفيالجماعیةالمھامعبرذلكویكوناالھتماماتنفسلھمجتمعفيالتعلمعملیة

عموماًالتقنیةأنأشارتوالتيالدراساتمنعددعلیھأجمعتماوھذاالدراسي،التحصیلمستوىورفعالمعرفیةالحصیلة

بشكلالعلمیةالمفاھیمإدراكمنتمكنھمبصورةلطالبھالعلمیةالمادةتقدیمفيالمعلمتساعدخصوصاًالتعلیمیةوالمنصات

المھاراتلدیھمتنمىوتدریباتبأنشطةوتكلیفھمفردىبشكلأومجموعاتبشكلطالبھمتابعةمنالمعلموتمكنأفضل،

فيتسھمإیجابیاتمنلھالماوالتعلمالتعلیمعملیاتفيالتعلیمیةالمنصاتاستخدامبتفعیلالدراساتتلكوأوصتالمطلوبة،

,Hortonالتعلیمیةالعملیةمخرجاتتجوید W. & Horton, K,2003.((

منیصاحبھاوماالتقنیةأجھزةفيھائلةتطوراترافقھالتعلیمیةالمنصاتوخاصةاإللكترونيالتعلیمنحوالتوجھإن

خاصةبسالسة،معھاوالتعاملاقتنائھاعلىیقبلونالعمریةمراحلھماختالفعلىالمجتمعشرائحكافةجعلوتطبیقات،برامج

عملیةفياستخدامھاوسھولةالمیادین،شتىفيالھائلةإلمكاناتھاوذلك(االنترنت)،العنكبوتیةالشبكةمعارتباطھابعد

األمربینھم،فیماتبادلھاوسھولةالعالمأنحاءكافةمنالمعلوماتعلىالحصولوإمكانیةالمجتمع،أفرادجمیعبینالتواصل

التعلیممنبدءاًالتعلیمفيلإلنترنتمتنوعةوتطبیقاتاستخداماتوظھورالتعلیمیة،المراحلجمیعفيانتشارھافيساھمالذي

فيبدأتالجامعيالتعلیممجالفيالتطبیقاتتلكاستخداماتإنیرى)2010عزوز(أنإالالجامعي،التعلیموحتىاألساسي

البروز بصورة قویة وسریعة عن استخداماتھ في مجال التعلیم ما قبل الجامعي.

مشكلة الدراسة:

النوعي،بالتطویرعمانسلطنةفيوالتعلیمالتربیةوزارةقبلمنالمتزایدواالھتمامالمبذولةالجھودمنالرغمعلى

المدارسوإمدادااللكتروني،التعلیمنمطالىالتقلیديالتعلیمنمطمنبالتعلیموالتحوللالنتقالاتخذتھاالتيوالخطوات
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فيٍوذلكالتفاعلیةوالشاشاتالسبوراتفيتتمثلوالتيااللكتروني،التعلیماستراتیجیةتطبیقعلىالمعینةالتفاعلیةباألجھزة

الفاعلیةتحقیقمنتحدقدالتيالمعوقاتمنعددوجودإلىیشیرالفعليالواقعأنإال)2017جمیل،آل(المدارسبعض

المدارسفيالتعلیمیة)(المنصاتااللكترونيالتعلیمتطبیقلواقعالمتتبعیجدحیثالتعلیم،منالنمطلھذاالجودةوتحسین

(المنصاتااللكترونيالتعلیمتطبیقفيبھبأسالشوطاقطعتقدمسقطمحافظةفيواحدةمدرسةأنبالسلطنةالحكومیة

قبلمنفردیةجھودھيالمدارسفيالتعلیمیةالمنصاتلتطبیقواالجتھاداتالمحاوالتفكلذلكعداوفیماالتعلیمیة)،

لتطویرالعامةبالمدیریةااللكترونيوالتعلیمالمحتوىدائرةبأنشاءوالتعلیمالتربیةوزارةقیاممنالرغمعلىالمعلمین،

المناھج.

لعامالعالمیةالتنافسیةوتقریر،2012لعامالدوليالبنككتقریرالدولیة؛والدراساتالتقاریرمنالعدیدأشارتوقد

المعوقاتمنجملةوجودإلىجمیعھاأشارت)،2013(التعلیممجلسأعدھاالتيالتعلیممنظومةھیكلةإعادةودراسة،2012

االدارةوھي:رئیسیةمجاالتخمسةإلىالتحدیاتتلكالتقاریرھذهصنفتوقدعمان،سلطنةفياإللكترونيالتعلیمتواجھ

ضرورةإلىالحاجة)2040(السلطنةفيللتعلیمالوطنیةاالستراتیجیةأكدتكماوالتمویل،العلميوالبحثوالجودةوالطلبة

لمخرجاتالعلميالتحصیلتحسینالىوالحاجةالالزموالتمویلاالساسیةالبنیةوتوفیرااللكترونيالتعلیمبخدماتاالرتقاء

لتطبیقانترنتوخدمةمتكاملةحاسوبشبكةإلىتفتقرالمدارسمعظمأناالستراتیجیةأوضحتحیثالحكومیة،المدارس

فيالمعلوماتلتقنیةالالزمةاالساسیةوالبنىالقدراتتطویرمعھیستدعيالذياألمرااللكترونیة،والخدماتاألنظمةاستعمال

القطاعاتجمیعتأثیرھاطالالذيكوروناازمةتداعیاتمؤخراكشفتفقدتقدمماإلىإضافةبالسلطنة.التعلیمیةالمؤسسات

ببقة-أسوةالسلطنةفيوالتعلیمالتربیةوزارةقیامبسببالتعلیمیةالعملیةفيحدثالذياالضطرابالتعلیميالقطاعفیھابما

إلحصاءاتفوفقاالتدریسي؛والكادرالطلبةسالمةعلىللحفاظكورونافیروسانتشارإلبطاءالمدارسأغالقالعالم-دول

علىفرضالذياألمروجامعاتھامدارسھاإغالقدولة61اعلنتفقدوالعلوم(الیونسكو)والثقافةللتربیةالمتحدةاالمممنظمة

التحولعصرأنھللعالماثبتتكورونافأزمةتقنیاتفاخرااواختیاریاتحوالیعدلمفاألمرااللكتروني،التعلیمتبنيالحكومات

قیاممعھیتطلبالذياألمربعد)،عن(التعلیممنظومةأماملوجھوجھاالعالماألزمةھذهوضعتحیثالتعلیم،فيالرقمي

خاصة،والمنصاتعامةااللكترونيالتعلیمخیارتبنيوأھمیةضرورةحیثمنالتعلیمیةلسیاساتھاشاملةبمراجعةالحكومات

دوراااللكترونيالتعلیمفیھایأخذجدیدةحقبةوإطالقالتعلیمیةالعملیةفيجذريتغییرإحداثالخیارھذاتبنيیؤديوقد

طارئاجتماعإلىالعالمفيوالتعلیمالتربیةوزراءبدعوةالیونسكومنظمةقامتحیثالعربیة،الدولفيوخاصةمحوریا

منصفنحوعلىبعدعنالتعلیماستمراریةلضماناتباعھاالممكنواالستراتیجیاتالحلوللتبادل2020ممارس10بتاریخ

)https://www.technologyreview.ae،(المعرفةعلىالقائمالتعلیممنظومةرسمإعادةالدولعلىأوجبالذياألمر

واالجھزةالبرامجذلكفيبماواالتصاالت،المعلوماتلتكنولوجیامناسبةتحتیةبنیةمعھیستدعيمماالحدیثة،والتكنولوجیات

(www.independentarabia.comوغیرھاوالمواقعالشبكاتوتأمین (https،/:الحكومیةالمدارسمعظمتفتقدهماوھذه
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االلكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفمعوقاتماالتالي:السؤالعناإلجابةفيالدراسةھذهمشكلةوتتمثلبالسلطنة؛

بالمدارس الحكومیة في سلطنة عمان، ویتفرع منھ التساؤالن التالیان:

بالمدارسااللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیققدالتيالتقنیة)والمالیة-اإلداریة–(البشریةالمعوقاتما-

الحكومیة في سلطنة عمان؟

االلكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیققدالتيالتقنیة)والمالیة-اإلداریة–(البشریةالمعوقاتتختلفھل-

بالمدارس الحكومیة في سلطنة عمان باختالف متغیرات الدراسة؟

أھداف الدراسة:

تھدف ھذه الدراسة إلى اآلتي:

العملیةفياإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیققدالتيالتقنیة)والمالیة-اإلداریة–(البشریةالمعوقاتتحدید●

التعلیمیة بمدارس التعلیم ما بعد األساسي بسلطنة عمان.

توظیفتعیققدالتيالتقنیة)والمالیة-اإلداریة–(البشریةالمعوقاتدرجةعلىالدراسةمتغیراتأثرمعرفة●

المنصات التعلیمیة اإللكترونیة في العملیة التعلیمیة بمدارس التعلیم ما بعد األساسي بسلطنة عمان.

تقدیم توصیات مقترحة لتوظیف المنصات التعلیمیة اإللكترونیة بالمدارس الحكومیة في سلطنة عمان.●

أھمیة الدراسة:

االلكترونیةالتعلیمیةوالمنصاتعامةااللكترونيالتعلیمبأھمیةالقائمینوعيزیادةفيالدراسةھذهتسھمانیؤمل

والتعلیمالتربیةوزارةلمنسوبيواضحةصورةوتقدیمالتعلیمیة،بالعملیةاالرتقاءفيودورھاوأھدافھاوفلسفتھاخاصة،

منیؤملكماااللكترونیة،التعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیققدالتيالمعوقاتأبرزعنالتربویینوللباحثینعمانبسلطنة

التعلیمیةالمنصاتتوظیفلزیادةالالزمةباإلجراءاتااللكترونيالتعلیمعنوالمسئولینالقرار،صناعتزویدالدراسة

االلكترونیة بالمدارس الحكومیة في سلطنة عمان.

حدود الدراسة:

تتمثل حدود ھذه الدراسة في اآلتي:-

.2020/2021الدراسيالعامخاللالدراسةتطبیقتمالزمانیة:الحدودأ-
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ومحافظةالشرقیة،شمالومحافظةمسقطمحافظةمنكلفيعمان،بسلطنةالحكومیةالمدارسالمكانیة:الحدودب-

شمال الباطنة، ومحافظة الداخلیة.

المحافظاتفيالحكومیةبالمدارسومساعدیھمالمدارسومدراءاآلليالحاسبوفنیوالمعلمونالبشریة:الحدودج-

األربع بسلطنة عمان.

المنصاتتوظیفتعیققدالتيالتقنیة)والمالیة-اإلداریة–(البشریةالمعوقاتأھممعرفةالموضوعیة:الحدودد-

التعلیمیة اإللكترونیة، وتقدیم إجراءات تعزز توظیف المنصات التعلیمیة اإللكترونیة في المدارس الحكومیة بسلطنة عمان.

مصطلحات الدراسة:

Learning(اإللكترونیةالتعلیمیةالمنصات platform:(تكنولوجیاعلىقائمةالحدیثةالتكنولوجیاأدواتاحدى"ھي

بشكلمعھالتفاعلللمتعلمیتیحالكترونيمحتوىوتقدیمتفاعلیةبیئةتوفیرخاللمنالتعلیمیةالعملیةاثراءفيوتسھمالویب

أنظمةممیزاتبینوتجمعوقدراتھاحوالھتناسبالتيوبالسریةوالمكانالوقتفيالتعلمھداإتماموإمكانیةالتعلماھدافیحقق

"التقویم.ووسائلاألنشطةوتتضمنأنواعھااختالفعلىاالجتماعيالتواصلشبكاتوبینااللكترونيالتعلمإدارة

تسمحوالتياإلنترنتطریقعنالتعلمإدارةأنظمةوتطبیقاتبرامجأحدبأنھاإجرائیا:الباحثةوتعرفھا)،6،2019(الرشیدي،

طلبةوتقویمالدراسیةبالموادخاصةوتدریباتأنشطةإنشاءوتتیحوالمتعلمالمعلمبیناآلمنوالتعلیميالتربويبالتواصل

مدارس التعلیم ما بعد االساسي.

وغیرھاواالداریةوالفنیةالمادیةوالمشكالتالصعاباوالصعوباتبأنھا")2013(مرادعرفھا):Obstacles(المعوقات

)،121التدریس"(ص.أغراضفيوتوظیفھاواالتصالالمعلوماتلتكنولوجیاوالمعلماتالمعلمیناستخدامدونتحولالتي

دونتحولالتيوالتقنیةواالداریةوالمادیةالبشریةالصعوباتاوالمشكالتمنمجموعةبأنھاإجرائیا:الباحثةوتعرفھا

استخدام المنصات التعلیمیة في العملیة التعلیمیة.

Electronic(االلكترونيالتعلیم Education:(مزھرآلتعریفاشملھاعدیدةبتعریفاتااللكترونيالتعلیممصطلحورد

المحتوىتقدیمفيوشبكاتھاالمعلوماتوتقنیاتاالليالحاسباستخدام"بأنھااللكترونيالتعلممفھومعنعبرحیث)2005(

المادةتعلمفيللطالبودافعیةاثارةأكثرالمحتوىیكونبحیثمتزامنةغیراومتزامنةبطریقةوالتربویةالتعلیمیةوالبرامج

الطالبمنیجعلبحیثدائمبشكلللطالبوالمشورةوالمساعدةالنصحوتقدیموتوجیھاإرشاداالمعلمدورویكونالعلمیة

العنصر االساسي في العملیة التعلیمیة.
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الدراسات السابقة:

االساسیةالتعلیمبمرحلةالمعلماتالستخدامواالداریةالمادیةالمعوقاتاستقصاءإلىھدفتدراسة)2020(الضمورأجرى

الدراسةاعتمدتوقدمعلمة150منالدراسةعینةتكونتنظرھن.وجھةمنااللكترونيللتعلمالكركمحافظةفيوالثانویة

النتائجوأظھرت)،3.79(كليمتوسطعلىحصلقدللمعوقاتالكلیةالدرجةانالدراسةنتائجاسفرتوقدالوصفيالمنھج

ذاتفروقتوجدبینماالمادیةالمعوقاتفيالثانویةوالمدرسةاالساسیةالمدرسةبیناحصائیةداللةذاتفروقتوجدالبأنھ

داللة احصائیة بین المدارس االساسیة والمدارس الثانویة في المعوقات االداریة لصالح المدارس االساسیة.

Leask(ویونيلیاسكدراسةوبحثت & Younei, بریطانیافيوالجامعاتالمدراسفيالتعلیمیةالمنصاتتطبیق)2013

االتصاالتلوكالةتابعةإلكترونیةمنصة)12(وسجالتبیاناتعلىاالطالعخاللمناالستقرائيالمنھجالدراسةاستخدمت

المھنيالتطورإلىبحاجةالمعلمینانابرزھاالنتائجمنمجموعةعنالدراسةاسفرتوقدالبریطانیة،والتكنولوجیةللتربیة

وقتمتوافرغیروالتدریبالدعمانكدلكوالفنیة،التربویةالناحیةمناإللكترونیةالتعلیمةبالمنصاتیتعلقفیماالمستمر

التعلیمیةالمنصاتالستخدامإیجابيدوروجودالدراسةاوضحتكذلكدائم،بشكلبالجامعاتموجودبینماللمدارسالحاجة

اإللكترونیة في العملیة التعلیمیة وزیادة الدافعیة نحول التعلم، وارتفاع مشاركة الطلبة، وتبادل المعلومات.

نظروجھةمنالقنفذةبمحافظةالثانویةالمرحلةفيااللكترونيالتعلیماستخداممعوقاتحولبدراسة)2011(الزھرانيوقام

)160(الدراسةواستھدفتالمعلوماتلجمعكأداةاالستبانةواستخدمتالوصفي،المنھجعلىالدراسةوأعتمدتالمعلمین"

الكماالثانوي،بالتعلیمااللكترونيللتعلیمواضحةاھدافیوجدالانھمنھا:المعوقاتمنجملةالدراسةنتائجاظھرتمعلماً.

فياالنترنتوخدماتااللكترونیة،والمقرراتالحاسبات،فيندرةوھناكااللكتروني،للتعلیمواضحةتطبیقیةخططتوجد

تطبیقاجلمنوالمصممةالمناسبةالبیئةتتوفروالالمجال،ھذافيوالمعلماتللمعلمینالتدریبیةالدوراتوقلةالمدارس،

التعلیم االلكتروني، وایضا یوجد ضعف عند الطالب والمعلمین في استخدام التعلیم اإللكتروني.

اإلطار النظري:

المنصات التعلیمیة اإللكترونیة:

التعلمفاعلیةفيكبیربشكلتسھمالتيالفعالةاإللكترونيالتعلیمأدواتإحدىھياإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتعد

بناءفيدورھاإلىباإلضافةالتعلیمیةالعملیةفيوالمعلمینالمتعلمینبینوالتعاونوالتفاعلالنشطةالمشاركةوزیادة

یوجدالأنھإلى)Piotrowski,2010بتروسكي(اشارولقدالمعلومة،علىالحصولفيالذاتعلىواالعتمادالشخصیة

ھوااللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتمفھومانالتربوياالدببینفقدذلكومعااللكترونیةالتعلیمیةللمنصاتمحددتعریف

حیثالتعلیم؛ودعملتقدیمالمستخدمةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیاانظمةمنواسعةمجموعةیصفشاملمصطلح
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المحتوىادارةمنالمعلمینلتمكیناالنترنتعبرالفرديللعملامنةمساحةوتأمینوالتشاركاالتصالادواتبینیجمع

وتخصصھ حسب احتیاجات المستخدمین، ویتم تطبیق منصة التعلیم على بنیة تعلم افتراضیة او مكونات بیئة تعلیمیة  مدارة .

باللمس،وتعملتحكم،شاشةشاشتینعلىتحتويمتعددةوسائطمنصةعنعبارة"بأنھا:)2012،36(كرارعرفھاولقد

علىقائمةبعدعنللتكوین"أرضیاتبأنھا:كذلكوعّرفتالحاسوب".أوالذكیة،السبورةعلىمحتواھاتعرضعرضوشاشة

مقرراتمناإللكترونيبالتعلُّمیختصماوجمیعاألعمال،عرضبواسطتھایتمالتيالساحاتبمثابةوھيالویب،تكنولوجیا

تتیحالتيوالتواصلاالتصالأدواتمنمجموعةباستخدامالتعلمعملیةتتحققخاللھاومنأنشطة،منتحتویھوماإلكترونیة

المنصاتانفیرى)Pour,2014(ومعلومات"وبرامجدراسیةمقرراتمنیحتاجھماعلىالحصولللمتعلمالفرصة

یستخدمھاانویمكنوالتعلیم،التعلمعملیتيفيوالطالبالمعلمینتساعدالتعلیمتكنولوجیاأدواتمنأداةااللكترونیةالتعلیمیة

,Railean(ریلینوعرفالمھنیة".مسیرتھجوانبجمیعتحسینفيمنھاویستفیدالفرد "بأنھاالتعلیمیةالمنصات)2015,14

المشاركینمنوغیرھماالموروأولیاءوالمتعلمینللمعلمینتوفرالتياالنترنتعبرالتفاعلیةالخدماتمنمتكاملةمجموعة

المتعلمینبیناالتصالودعموإدارتھاوالتربویةالتعلیمیةالخدماتتقدیموتعزیزلدعموالمواردواالدواتالمعلوماتالتعلیمفي

علىتعملتعلیمیةتفاعلیةبیئةاإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتعدكماالمتعلمین".احتیاجاتعلىبناءالمحتوىوتخصیص

االساتذةوتمكنالمختلفةالتواصلوتطبیقاتشبكاتمعاإللكتروني،المحتوىإدارةأنظمةممیزاتودمجالویبتقنیةتوظیف

خاللمنالطلبةمعواالتصالالمتنوعة،التعلیمیةواالنشطةوالتدریباتالتمارینووضعواالھدافالمحاضراتنشرمن

علىالحصولإلىیؤديمماالتعلیميالمحتوىومشاركةوالطلبةاالساتذةبیناالفكارتبادلعلىتساعدفھيعدیدة.تقنیات

).2013(ابوخطوه،عالیةجودةذاتتعلیمیةمخرجات

أھمیة استخدام المنصات التعلیمیة اإللكترونیة:

تطورإلىادىالتعلم،عملیةخدمةفيمنھاواالستفادةلتوظیفھامتطورةتقنیةألسالیبالتعلیمیةالمنظوماتحاجةإن

لتكونواالمكانات،الظروفوكلوالزمانالمكانیتجاوزالتعلیمجعلماوھوسریع،بشكلوظھورھاالتعلیمیةالتقنیات

الثالثالجیلفيالحدیثةالتقنیةفبرزتجدید.كلمعوالتوافقوالقابلیةوالمرونةبالقوةتتصفعالقةوالتعلمالتقنیةبینالعالقة

االتصالتقنیةوبینالتفاعلیةالوسائطتلكربطالذيالرابعالجیلتقنیةوفيالتفاعلیة،الوسائطبإدخالالمعلومةنقلاجیالمن

تطویرعلىالتقنیاتقدرةاظھرتالتيخاصةوالمنصاتعامةااللكترونيكالتعلیمتعلیمیةاسالیبأنتجماوھوبالشبكات

وتتجھالتعلیمیةالعملیةفيالحدیثةالتقنیاتبتوظیفكبیرااھتماماالعالمدولمنالعدیدوتولي).2008الكریم،(العبدالتعلیم

تطبیقألنوالمتالحقة،المتسارعةالتغیراتظلفيوخاصةالتعلیممنالنوعھذاأھمیةیعكسوھذهتطبیقھفيالتوسعالى

نظاممنھایعانيالتيوالمشاكلالتحدیاتمواجھةوانمتمیزة،تعلیمیةوخدماتفرصایقدمااللكترونیةالتعلیمیةالمنصات

المعرفيالتطورمالحقةعلىقادرةتعدلمفالمدارسالتقنیات.ھذهتوظیفدونمنھكبیرجانبفيیتحققلنوتطویرهالتعلیم
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نادىوقدالمعرفة،تقدیمفيالتقلیديدورھاعنتتخلىأنعلیھاالزماكانلذاخلت،عقودفيتقومكانتكماوتبسیطھوتنقیتھ

المختلفةالدراسةمراحلخاللالتقنیاتھذهعلىالمتعلمینوتدریبالتعلیمبتفریداالھتمامبضرورةالتربیةعلماءمنكثیر

مواقففيالتعلیمیةالموادمعاإلیجابيللتفاعلالمتعلمتدفعالتيالتعلیمتقنیاتفيالحدیثةاالتجاھاتمنباعتبارھاوذلك

مستوىفيوالتحكمالحالیة،مدارسنافيالتعلیمیةالعملیةعنیغیبرئیسیاًبعداًیضیفمماالھادف،النشاطیسودھاتعلیمیة

التودريمثلالتعلیمیةالعملیةفيالتعلیمیةالمنصاتتوظیفانعلىالباحثینمنعدداًأكدهماوھذا،الدراسیةوإتقان المادة

مھمانھبلتسلیة،اورفاھیةمجرداوكمالیاتھامنولیسالتعلیمیةالعملیةضروریاتمنیعد)2005(والھادي)2006(

وداعم للتعلیم التقلیدي.

المنطلقات النظریة للمنصات التعلیمیة االلكترونیة

تستھدفالتيالتعلمبنظریاتوثیقاارتباطاكعلمظھورهبدایةفيخاصةالتعلیمیةوالمنصاتعامةااللكترونيالتعلیمارتبط

والباحثینالمختصین،مساعدةإلىتھدفكمامختلفة،مواقففيللفردأفضلتعلماًتحققالتيواالسالیبالمبادئإلىالوصول

).15،2018فعال(ابوخطوه،تعلملتحقیقالظروفأفضلإیجادعلىالتربوي،المیدانفي

حیث تستند المنصات التعلیمیة االلكترونیة إلى عدة نظریات ھي:

دونللمتعلمالظاھريالسلوكفيالحادثالتغیربدراسةتھتمنظریةوھي:Behaviorismالسلوكیةالنظریة-1

بماالتعلیمیةالمنصاتتطویرفيالنظریةھذهاسھمتولقدالسلوك.ھذاعنھانتجالتيالعقلیةالعملیاتفيالبحث

مسارهاختیارفيللمتعلمالحریةوإعطاءالتعلمعملیةفيالذاتيبالخطوتسمحتعلیمیةواستراتیجیاتنماذجمنقدمتھ

في التعلم، وتوفیر مواقف لممارسة ما تعلمھ مع تقویم ما تعلمھ والتعرف على ما تحقق من اھداف.

تركزحیثالسلوك،عنھاینتجالتيالعقلیةالعملیاتبدراسةالنظریةھذهوتھتم:Cognitivismالمعرفیةالنظریة-2

والتخیل،والتذكر،االحساس،وھيSensory/inputالحسیةالمدخالتمنالمعرفةاستقبالكیفیةعلىالنظریةھذه

ویستفادالعقلي.االداءبھایمرالتيالمراحلاليتشیرالتيالعملیات،منوغیرھاوالتفكیرواالستدعاء،واالدراك،

التصمیموخاصةمتعددةنواحيفيالتعلیمیة،للمنصاتااللكترونیةالبیئاتتصمیمفيالمعرفیةالنظریاتمن

البصري حیث تعتبر ھذه احدى اھم المیزات التي تمیز النظریة المعرفیة عن غیرھا من نظریات التعلم.

janبیاجیھ"جان:Constructivismالبنائیةالنظریة-3 piaget"الحدیث،العصرفيالبنائیةالنظریةمؤسسھو

السابقة،خبراتھإلىباالستنادحولھمنللعالمالشخصیةورؤیتھالمتعلمبناءاسالیبدراسةعلىالنظریةھذهتقوم

المعرفة،خاللھامنالطالبیكتسبواقعیةبیئةتوفیراھمیةعلىالنظریةھذهاصحابیؤكدحیثالمتعددة.وانشطتھ

التعلیمیةللمنصاتااللكترونیةالبیئاتتصمیمفيالبنائيالمنظورمنویستفادالتعلم،ألھدافمناسبةالبیئةتكونوان
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قدراتتتطلبنشاطاتوتنفیذنشطین،المتعلمینتجعلوسائلوتوفیرالتفاعلیة،التعلمنشاطاتعلىالتركیزحیثمن

تفكیر علیا .

احتیاجاتمعوتنسجمتتوافقانوارادھا)Siemens,2005سیمنز(قدمھا:Connectivismاالتصالیةالنظریة-4

االتجاھاتومنالتعلم.عملیةفيوتوظیفھاالتكنولوجیا،واستخدامالشبكاتعلىیعتمدالذيوالعشرین،الحاديالقرن

التي تبناھا سیمنز في النظریة االتصالیة:

إن التقنیة اصبحت عنصر ھاما في عملیة التعلم ومن خاللھا تغیرت طریقة تفكیرنا وتعلمنا.-

التعلیم عملیة مستمرة تدوم مدى الحیاة.-

التعلموإنالمعرفة،بمشاركةتؤمنللتعلم،جدیدةفلسفةالتعلیمیةالمنصاتتبنتومبادئھا،النظریةھذهخاللومن-

المجتھدللطالبالكاملةالفرصةتتیحكمابعضھم،معالطالبوانخراطالخبراتتبادلفیھایتمتشاركیةعملیة

االتصالیة.النظریةمعالبنائیةالنظریةوتتشابھ).2018ومتمیز(المعیذر،جیدتعلیمعلىللحصول

مبررات توظیف المنصات التعلیمیة اإللكترونیة:

فيالضخمةالثورةفرضتھالقادمللجیلملحةوضرورةمھمامطلباالحاضرالوقتفيالتعلیمیةالمنصاتاستخدامأصبحلقد

فيالتعلیمیةالمنصاتإستخداممبرراتتحددأنالحالیةللدراسةیمكنسبقماعلىوتأسیساالمعلوماتوتقنیةاالتصاالتعالم

التعلیم على النحو التالي:

اقتصادمنالعصرفياالقتصادتحولفلقدالمعرفي.االقتصادعصرمعلیتناسببھ:واالرتقاءالتعلیمتجویدإلىالحاجةأوال:

یدورحیثالبشري،العقلاستثمارعلىیعتمداقتصادانھايالمعرفةعلىمبنياقتصادإلىالطبیعیةوالمواردااللھعلىمبني

حول المعرفة والحصول علیھا والمشاركة فیھا واستخدامھا بھدف تحسین نوعیة الحیاة في شتى المجاالت.

یتمحیثالخبرةبناءإلعادةمستمرةعملیةھيالخدمةاثناءوتدریبھالمعلمأعداد:إنالمعلمینوتدریبتأھیلإلىالحاجةثانیا

بعدماالتعلیممرحلةمعلميوتدریبتأھیلإلىالحاجةیؤكدوالواقعالتعلیمیةالعملیةممارساتلفھمتشكیلھإعادةفیھا

وقدوالعلومالریاضیاتمعلميوخاصةاالمریكیةالمتحدةالوالیاتمثلالمتطورةالدولوحتىالعالمدولكلفياالساسي

Bullaughاشاركماالمعلوماتلتكنولوجیااالمریكیةاللجنةحددت and Lamondالتي)االدوار2004،297(نصرفي

یمكن ان تقوم بھا تكنولوجیا  التعلم في رفع كفاءة برامج التأھیل  والتدریب على النحو التالي:

یجعل التعلیم أكثر إنتاجیة.●

یجعل التعلیم أكثر قوة وفوري.●
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یجعل التعلیم أكثر تطبیقا لألسس العلمیة.●

تتیح تعلیما بمساواة أكثر بین المتدربین مھما كانت اماكن تجمعاتھم.●

بعدعاماتزدادالتعلیمكلفةاألساسي:بعدماالتعلیمفيااللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتاستخداممناالقتصادیةالجدوىثالثا:

منھا:2008الرشدان،منھمالباحثینمنالعدیدذكرھاعدیدةألسبابذلكویعزىالتعلیمیة،المراحلجمیعفيعام

لجمیعالتعلیمیةالفرصاتاحةفيللتوسعاستجابةباستمرارمتصاعداتزایداالمدرسيبالمجتمعالملتحقینعددتزاید-

وطالبطالبة)579024(2018/2019االعوامخاللالسلطنةمدارسفيالمسجلینالطلبةعددبلغحیثالمواطنین

وزیادةالتعلیمیةالعملیةبأعباءللقیامالالزمینالمعلمیناعدادزیادةبالضرورةیحتمالذياالمر)2018،التعلیم(مجلس

االبنیة المدرسیة واالجھزة والمعدات المختلفة.

بسببوذلكاالنسانیةوالعلوماآلدابتعلممنأكثرنفقاتیتطلبحیثالحضاريالتقدمیفرضھالذيالعلميالتعلیمتطویر-

بأقلوفعالیةكفاءةأكثرتعلیمعلىللحصولحاجةفھناكولذلكواالجھزةاالبحاثومراكزالمختبراتتكالیفارتفاع

فيااللكترونيالتعلیمنمطتبنيضرورةعلى)126،2012(كرارمثلذلكالباحثینمنالعدیدأكدولقدممكنةنفقات

بصفةاالساسيبعدماالتعلیمومرحلةعامةبصفةالتعلیممنظومةالتكالیفتخفیضفيیساھمألنھعامةالتعلیممرحلة

خاصة.

إلى)2005،18(بدرانیقولكماالتعلیمیةالفرصتكافؤمبدایسعىحیثالتعلیمیةالفرصتكافؤمبداتحقیقإلىالحاجة-

تحقیقاوالزامیتھومجانتیھالتعلیمتعمیمخاللمنوذلكوالتعلیمالتربیةمجالفيوالطبقیةاالجتماعیةالحواجز"تحطیم

مننابعالمبدأوھذهواالقلیمیة".واالقتصادیةاالجتماعیةاصولھمعنالنظربغضالواحدالوطنابناءبینالمساواةلمبدأ

عنیمیزهالذيھووھذهاالنسانعملبمقداراالبینھمفرقالمتساوونالمجتمعفيفالمسلموناالسالمفيالمساواةمبدا

توفیرفيوانمافقطالمتكافئةالتربویةالفرصوتوفیرتحقیقفي"لیسالتربویةالدیمقراطیةجوھرأنحیثغیره،

).25،2011“(وطفة،المجتمعافرادبینالتربويللتحصیلالمتكافئةاالمكانیات

معوقات المنصات التعلیمیة اإللكترونیة:

بسببھاتغیرتحیثالویب،شبكةعبرالتعلیمفياالتجاھاتاحدثمنااللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتكونمنبالرغم

المعرفةعنالباحثینمنكبیرلعددالتعلمواتاحتاالنترنت،عبرللتعلمجدیدةفرصا،ووفرتبھانتعلمالتيوالكیفیةالطریقة

بمیزاتتحظىجعلھامماوقتايوفيمكانايمنالدوراتلتلكالوصولمعالمنصاتبعضفيوخاصةمجانيوبشكل،

یمكنبلوالطالب،والمھنیینالمتخصصینتناسبطریقةمجردلیستفھيلذاللتعلم،فاعلةطریقةمنھاتجعلفریدة

مجتمعفيمھماجزءاالدوراتھذهیجعلممافعال،تعلمنحوالمتخصصینغیرقبلمنحتىمنھاواالستفادةاستخدامھا
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التيوالمیزاتالخصائصتلكمنالرغم"وعلىالمجتمع.افرادلجمیعالحیاةمدىوالتعلماالستدامةبمبدأیناديالذيالمعرفة

منھا،واالستفادةاستغاللھایجبكبرىتقنیةثورةانھایرىمنالرغموعلىالمتزایدةشعبیتھامنالرغموعلىالمنصاتتقدمھا

سرعاننعیشھاالتيالتقنیةالثورةلمجاراةتسویقیةودعایةصابونفقاعةأنھاالمختصینمنیرىمنھناكالمقابلفيأنھإال

المأمولبالشكلوتفعیلھااستخدامھاتواجھومعوقاتتحدیاتھناكیكونانالطبیعيفمن).19،2019(بافقیھ،ستتالشى"ما

(العریفي،)،2002،40(المحیسن،"منكلذكروافقدانشائھا.منالمرجوةاالھدافیحققانشأنھمنالذيالتفعیلذلك

االتي:فيوتتمثلالمعوقاتتلكاھمانذكروافقد)52م،2003

ضعف التأھیل الكافي ألعضاء ھیئة التدریس▪

صعوبة تصمیم المقررات اإللكترونیة داخل ھذه المنصات.▪

ضعف المستوى العلمي عند بعض المعلمین.▪

ضعف االلمام باللغة االنجلیزیة.▪

ضعف البنیة التحتیة الالزمة لشراء الحاسبات ومستلزماتھا وتسھیل شبكة االتصاالت.▪

زیادة اعداد الطالب في الفصول الدراسیة.▪

انخفاض المستوى العلمي للطالب▪

كثافة المناھج الدراسیة وقلة االھتمام بتطبیق االسالیب التربویة الحدیثة.▪

عدم توافر الكوادر البشریة المؤھلة (اداریین- فنیین-معلمین) والتي لدیھا الرغبة في التأھیل والتدریب▪

األمیة التقنیة لدى بعض المعلمین والمدیرین ومنتسبي التعلیم.▪

نقص الدعم المقدم من شركات القطاع الخاص والمستثمرین اتجاه التعلیم االلكتروني.▪

االنتھاكات االخالقیة في البیئة التقنیة.▪

وجود ضعف في نشر ثقافة التعلیم االلكتروني لدى الطالب والمعلمین واولیاء االمور والمجتمع بشكل عام.▪

منھجیة البحث

Studyالبحثمنھج Method:

وتنظیمھاوتصنیفھاالبیاناتجمعإلىیھدفوالذيالوصفي،المنھجالباحثةاستخدمتالدراسةھذهطبیعةضوءفي

الراھن،واقعھافيھيكماالدراسة،موضوعالظاھرةحولمتكاملةمعرفیةمنظومةبناءأجلمنوكیفاًكماًعنھاوالتعبیر

ودون إحداث أي تأثیر أو تغییر.
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Populationالبحث:مجتمع of the study

محافظاتأربعفياآلليالحاسبوفنيوالمعلمین،ومساعدیھم،الحكومیةاألساسيبعدماالتعلیممدارسمدیريجمیعھم

الدراسة،أداةتطبیقفترةفيعملھمرأسعلىكانواوالذینالشرقیة)،شمال–الداخلیة–الباطنةشمال–ھي:(مسقطتعلیمیة

)،2021-2020(الدراسيالعامخاللعمانبسلطنةوالتعلیمالتربیةلوزارةاالولیةلإلحصائیاتوفقا)10794(عددھموالبالغ

والجدول التالي یبین توزیعھم وفقا للمحافظات التعلیمیة والنوع االجتماعي.

االجتماعيوالنوعالتعلیمیةللمحافظةوفقاالدراسةمجتمعأفرادتوزیع):1(رقمالجدول

المجموعالفئاتالمحافظة

الكلي فني حاسب آليمعلممساعد مدیر مدرسةمدیر مدرسة

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

6151420204917065173832مسقط

17181733205712678233440شمال الباطنة

24172233137397712322490الداخلیة

12992057827012151032شمال الشرقیة

59596910660574320378710794المجموع الكلي

عینة البحث:

بالطریقةاختیارھمتمالفئات،ھذهمنالدراسةمجتمعإجماليمن%)4(یعادلماأيفردا،)432(منالبحثعینةتألفت

العشوائیة الطبقیة البسیطة.

أدوات البحث:

صدقھامنالتحققتمالسابقة،الدراساتمنعددمنمستفیدةوبناءھا،بتصمیمھاالباحثةقامتاستبانةفيالبحثأداةتمثلت

والجامعةقابوس،السلطانوجامعةوالتعلیم،التربیةوزارةمنوالخبرةاالختصاصذويمنالمحكمینمنعددعلىبعرضھا

الباحثةتحققتكماتونس،وجمھوریةالسعودیة،العربیةالمملكةمثلالسلطنةخارجمنالمختصینوبعضالمفتوحةالعربیة

صالحةیجعلھامما)،0.934(الكليمجموعھبلغوالذيكرونباخ)،(ألفابطریقةالثباتمعاملبحساباالستبانةثباتمن

ألغراض الدراسة.
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عرض النتائج ومناقشتھا:

والمالیة-اإلداریة–(البشریةالمعوقاتمانصھ:والذياألولالسؤالعنلإلجابةومناقشتھا:األولالسؤالنتائجعرض

باستخراجالباحثةقامتعمان؟سلطنةفيالحكومیةبالمدارسااللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیققدالتيالتقنیة)

یبینالتاليوالجدولومحاورھا،االستبانةفقراتعنالدراسةعینةأفرادلتقدیراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات

ترتیب ھذه المحاور وفقا لمتوسطاتھا الحسابیة.

االستبانةلفقراتالدراسةعینةأفرادلتقدیراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات):2(رقمجدول

مستوى

الموافقة

االنحراف

المعیاري

المتوسط

الحسابي
المجال الرتبة

عال .591 3.98 المعوقات البشري 3

عال .688 3.99 المعوقات اإلداریة والمالیة 2

عال .584 4.17 المعوقات التقنیة 1

عال .555 4.05 المجموع الكلي

االستبانةلفقراتالدراسةعینةأفرادالستجاباتالحسابیةللمتوسطاتالكليالمجموعأنأعاله،الجدولیظھر

)،4.05(بلغعمانبسلطنةالحكومیةالمدارسفياإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیققدالتيبمعوقاتالمتعلقة

المنصاتتوظیفتعیققدالتيالمعوقاتمنعالیةدرجةوجودترىالدراسةعینةأنیعنيمما)،555(.معیاريوبانحراف

جمیعأنكماالمعوقات،بھذهالمتعلقةاالستبانةلمجاالتالحسابیةالمتوسطاتتقاربیالحظكمااإللكترونیة،التعلیمیة

المرتبةفيالتقنیةبالجوانبالمتعلقةالمعوقاتمجالجاءالمجاالتترتیبحیثومنعالیة،موافقةبدرجةجاءتالمجاالت

بالجوانبالمتعلقةالمعوقاتمجالالثانیةالمرتبةفيجاءبینما)،584(.معیاريوبانحراف)4.17(حسابيبمتوسطاألولى

المعوقاتمجالجاءواألخیرةالثالثةالمرتبةوفي)،688معیاري(.وبانحراف)3.99(حسابيبمتوسطوالمالیةاإلداریة

منالنوعھذاحداثةإلىالنتیجةھذهتعزىوقد)،591معیاري(.وبانحراف)3.98(حسابيبمتوسطالبشریةبالجوانبالمتعلقة

أنھنجدعامبشكلالسلطنةفيالتعلمیةالمنصاتواقعوبتحلیلوالتطویر،التجریبمرحلةفيیزالالوأنھالسلطنةفيالتعلیم

یعودذلكسببأنالباحثةوترىفاعل،بشكلالتعلیمیةالعملیةتطویرفيیسھمحتىوالمتابعةاالھتماممنالمزیدإلىیحتاج

النوعھذابتطبیققامتوالتيالعربيالعالمفيالتعلیمیةاألنظمةمنكثیرحالحالھعمانسلطنةفيالتعلیميالنظامأنإلى

والمناھجالتعلیمیةوالبیئةالتحتیةالبنیةمجالفيخاصةمتطلباتھ،تحدیدإلىالنظردونمعینة،اجتھاداتوفقالتعلیممن

15



بحاجةعمانسلطنةفيااللكترونيالتعلیمأنبوضوح)2040للتعلیم(الوطنیةاالستراتیجیةوتؤكدالمعلمین،فيمعینةوكفایات

لدىتوجھاتتوافرعلىتدلایجابیةمؤشراتوجودإلىالنتائجھذهتشیركماالحدیثة،التقنیاتمعیتواكببماتطویرالى

دراساتنتائجمعالنتیجةھذهوتتفقالتعلیمیة،العملیةفيالتعلیممنالنوعھداوتوظیفالستخدامالتدریسیةالھیئةاعضاء

).2013(العنزي)،2007(الحربي)،2011(والزھراني)،2017(قشمردراسةفيالواردةالنتائجكتلكعدیدةسابقة

منفقرةكلعنالعینةأفرادإلجاباتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتاستخراجتمفقدالتحلیلمنولمزید

اإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیققدالتيالتقنیة)والمالیة-اإلداریة–(البشریةبالمعوقاتالمتعلقةاالستبانةفقرات

بالمدارس الحكومیة في سلطنة عمان، وقد جاءت النتائج كاآلتي:

لكلالدراسةعینةأفرادإلجاباتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتاستخراجتمالبشریة:بالمعوقاتالمتعلقةالنتائج

فقرة من الفقرات المتعلقة بالمعوقات البشریة، والجدول التالي یبین ترتیب ھذه الفقرات حسب المتوسطات الحسابیة.

بالمعوقاتالمتعلقةاالستبانةلفقراتالدراسةعینةأفرادلتقدیراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات):3(رقمجدول

البشریة

مستوى

الموافقة

االنحراف

المعیاري

المتوسط

الحسابي
الفقرات الرتبة

عال جدا .832 4.38 كثرة األعمال الفنیة واإلداریة الملقاة على عاتق المعلمین 1

عال .858 4.15 قلة مھارات بعض المعلمین الالزمة الستخدام المنصات

التعلیمیة اإللكترونیة
4

عال جدا .898 4.27 قلة تأھیل المعلمین الستخدام المنصات التعلیمیة 2

عال 1.023 3.91 ضعف إتقان اللغة اإلنجلیزیة المستخدمة في المنصات

التعلیمیة اإللكترونیة
6

عال .907 4.18 قلة وجود فنیین لتقدیم الصیانة الالزمة والدعم الفني 3

عالي 1.086 3.54 مقاومة بعض المعلمین لدمج تقنیات التعلم اإللكتروني في

العملیة التعلیمیة
9

عال 1.203 3.62 قلة دافعیة الطلبة نحو استخدام المنصات التعلیمیة 8

عال .9909 4.05 قلة مھارات بعض الطلبة في التعامل مع المنصات

التعلیمیة
5

عال 1.080 3.73 ضعف تلبیة المنصات التعلیمیة لحاجات الطلبة التعلیمیة 7
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عال .591 3.98 المجموع الكلي

االستبانةلفقراتالدراسةعینةأفرادالستجاباتالحسابیةللمتوسطاتالكليالمجموعأنأعاله،الجدولیظھر

بینالمجالھذافقراتمعوقاتمستوىتراوحوقد)،591(.معیاريوبانحراف)،3.98(بلغالبشریةبالمعوقاتالمتعلقة

تقدیراتأنعلىالنتیجةھذهوتدل)،3.54(متوسطأقلجاءحینفي)،4.38(متوسطأعلىبلغفقدوالعالیة،جداالعالیة

عمانبسلطنةالحكومیةالمدارسفياإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیققدالتيالبشریةللمعوقاتالدراسةعینة

عاتقعلىالملقاةواإلداریةالفنیةاألعمالكثرة"المتضمنةالفقرةجاءتالمجالھذافقراتترتیبحیثومنعالیة،جاءت

فيتلتھاجدا،عالمعوقوبمستوى)،832(.معیاريوبانحراف)،4.38(بلغحسابيبمتوسطاألولىالمرتبةفيالمعلمین"

)،4.27(بلغحسابيمتوسطھابلغحیثالتعلیمیة"،المنصاتالستخدامالمعلمینتأھیل"قلةالمتضمنةالفقرةالثانیةالمرتبة

جاءتفقدالحسابيالمتوسطحیثمناألقلالفقراتوعنكذلك،جداعالمعوقوبمستوى)،898(.معیاريوبانحراف

بلغحسابيبمتوسطاألخیرةقبلالثامنةالمرتبةفيالتعلیمیة"المنصاتاستخدامنحوالطلبةدافعیة"قلةالمتضمنةالفقرة

المتضمنةالفقرةجاءتواألخیرةالتاسعةالمرتبةوفيعال،معوقوبمستوى)،1.203(معیاريوبانحراف)،3.62(

معیاريوبانحراف)،3.54(حسابيبمتوسطالتعلیمیة"العملیةفياإللكترونيالتعلمتقنیاتلدمجالمعلمینبعض"مقاومة

فيالمعلمینمنكغیرھمعمانسلطنةفيالمعلمینأنإلىالنتیجةھذهتعزىوقدكذلك،عالمعوقوبمستوى)،1.086(

العمل،تحودافعیتھممنیقللالذياألمروالمستمرة،المتجددةوالمھاموالتكلیفاتاألعمالكثرةمنیعانونالعربيالوطن

التياالعمالحجمالىترقىالوالتيیتقاضونھاالتياألجورعنعوضاالمبكربالتقاعدیرغبمنھمكبیرعددإنحتى

معظمشھدتھعامبأضراب)2013العام(فيقیامھمأوضاعھممنبالسلطنةالمعلمینرضاعدمعلىدلیلوأكبربھا،یقومون

ماوھذاعلیھم.الملقاةوالمھاماالعباءزیادةمنالمعلمونبھایشعرالتيالمعاناةلحجممؤشراكانوالذيالعمانیة،المدارس

مناوبةمثلالمعلمینعلىعبئاتمثلللمعلمالموكلةاالضافیةاالعمالأنإلى)2015(العمانيالشورىمجلسدراسةأكدتھ

تزیدوالتيالمدرسیة،والصحةالنظافةومسابقةاالحتیاطیةوالحصصالدرجاترصدوأعمالالتربویة،واالنشطةالباصات

ودراسة)،2015(البقميدراسةمعالنتیجةھذهوتتفقالتعلیمیة.العملیةعلىمردوداتحققوالبالسلطنة،المعلمیناعباءمن

بالجوانبإشغالھموعدمالتعلیمیة،للعملیةأكبربقدرالتدریسھیئةعضوتفریغضرورةأكدتوالتي)،2010(الجریوي

العرینيدراسةعنتختلفالمقابلفيالنتیجةھذهأنإالالتعلیمیة،العملیةاتقانوھواألساسيالھدفعنوالفنیةاالداریة

یخففقدالتعلیممنالنوعھذابأنالتدریسیةالھیئةأعضاءبعضلقناعةنظراقلیلةدرجةالمعوقھدافیھااحتلالتي)2015(

عبرالمعلومةاستعراضأنحیثالمعلومة،ایصالفيالوقتمنجزءواستغراقالكتابة،حیثمنالتدریسیةاالعباءمن

التقنیة الحدیثة من خالل الصوت والصورة كفیل باختصار الفترة الزمنیة إلیصال الرسالة المراد استیعابھا من قبل المتعلمین.
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عینةأفرادإلجاباتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتاستخراجتموالمادیة:اإلداریةبالمعوقاتالمتعلقةالنتائج

المتوسطاتحسبالفقراتھذهترتیبیبینالتاليوالجدولوالمادیة،اإلداریةبالمعوقاتالمتعلقةالفقراتمنفقرةلكلالدراسة

الحسابیة.

بالمعوقاتالمتعلقةاالستبانةلفقراتالدراسةعینةأفرادلتقدیراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات):4(رقمجدول

اإلداریة والمادیة

مستوى

الموافقة

االنحراف

المعیاري

المتوسط

الحسابي
الفقرات الرتبة

عال 1.081 3.74 قلة وعي بعض اإلدارات العلیا بفاعلیة المنصات التعلیمیة 8

عال جدا .854 4.46 ارتفاع تكلفة األجھزة والبرمجیات لتطبیق المنصات التعلیمیة 1

متوسط 1.146 3.38 قلة المتابعة على استخدام المنصات التعلیمیة اإللكترونیة من قبل

اإلدارة
9

عال 1.031 4.00 قلة توفر برامج التدریب الموجھة للمعلمین، لرفع كفاءتھم المھنیة

للتعامل مع المنصات التعلیمیة اإللكترونیة
4

عال 1.012 4.00 قلة الحوافز المادیة للقائمین على المنصات التعلیمیة االلكترونیة 3

عال جدا .773 4.46 عدم جاھزیة المدارس تقنیاً لالستفادة من خدمات المنصات

التعلیمیة
2

عال .979 3.93 عدم اعتماد البرامج التعلیمیة المقدمة من خالل المنصات التعلیمیة

اإللكترونیة، في النظام التعلیمي لمدارس التعلیم ما بعد االساسي
7

عال .979 3.96 ضعف فاعلیة الخطط المعتمدة لتوظیف المنصات التعلیمیة

اإللكترونیة
6

عال 1.044 3.97 قلة توافر البرمجیات المناسبة لتطبیق المنصات التعلیمیة

االلكترونیة في مدارس التعلیم ما بعد األساسي
5

عال .688 3.99 المجموع الكلي

االستبانةلفقراتالدراسةعینةأفرادالستجاباتالحسابیةللمتوسطاتالكليالمجموعأنأعاله،الجدولیظھر

عینةتقدیراتأنعلىالنتیجةھذهوتدل)،688(.معیاريوبانحراف)،3.99(بلغوالمادیةاإلداریةالمعوقاتبمجالالمتعلقة

عمانبسلطنةالحكومیةالمدارسفياإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیققدالتيوالمادیةاإلداریةللمعوقاتالدراسة
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متوسطأعلىبلغفقدوالمتوسطة،والعالیةجداالعالیةبینالمجالھذافقراتمعوقاتمستوىتراوحوقدعالیة،جاءت

ترتیبحیثومنالفقرات،بعضمتوسطاتبینالشدیدالتقاربیالحظكما)،3.38(متوسطأقلجاءحینفي)،4.46(

األولىالمرتبةفيالتعلیمیة"المنصاتلتطبیقوالبرمجیاتاألجھزةتكلفة"ارتفاعالمتضمنةالفقرةجاءتالمجالھذافقرات

المتوسطبنفسالثانیةالمرتبةفيتلتھاجدا،عالمعوقوبمستوى)،854(.معیاريوبانحراف)،4.46(بلغحسابيبمتوسط

حسابيمتوسطھابلغحیثالتعلیمیة"،المنصاتخدماتمنلالستفادةتقنیاًالمدارسجاھزیة"عدمالمتضمنةالفقرةالحسابي

المتوسطحیثمناألقلالفقراتوعنكذلك،جداعالمعوقوبمستوى)،773(.بلغمعیاريانحرافھاأنإالكذلك،)4.46(

قبلالثامنةالمرتبةفيالتعلیمیة"المنصاتبفاعلیةالعلیااإلداراتبعضوعي"قلةالمتضمنةالفقرةجاءتفقدالحسابي

تمثلأنھاأرىالعینةأنإالالفقرةھذهترتیبورغم)،1.081(معیاريوبانحراف)،3.74(بلغحسابيبمتوسطاألخیرة

التعلیمیةالمنصاتاستخدامعلىالمتابعة"قلةالمتضمنةالفقرةجاءتواألخیرةالتاسعةالمرتبةوفيعالي،بمستوىمعوق

الفقرةوھيمتوسط،معوقوبمستوى)،1.146(معیاريوبانحراف)،3.38(حسابيبمتوسطاإلدارة"قبلمناإللكترونیة

واضحةواستراتیجیةرؤیةوجودعدمإلىالنتیجةھذهالباحثةوتعزوالمستوى،بھاذجاءتالمجالھذافقراتبینالوحیدة

التدریسفيالحدیثةالتقانةتبنيإلىالوزارةتوجھمنالرغمفعلىالتعلیمیة،المنصاتتطبیقفيوالتعلیمالتربیةوزارةلدى

توجدوالمحدود،عددھااآللیةفالحاسباتالتقانة،بھذهالمدارستجھیزفيواضحنقصھنالكأنإالأھمیتھاعلىوالتأكید

الطالبعددمعدلویبلغفقط،اآلليالحاسبمقرراتلتدریسوتستخدماآلليالحاسبمختبراتداخلإنماالفصولداخل

))،2018التعلیم(مجلستقریرإلیھأشارتماوفق)2014-2013الدراسي(العامخاللاالجماليفيطالبا)11(حاسوبلكل

معخاصةالتعلیم،منالنمطھذامتطلباتلتوفیرالمطلوبةالمالیةالمخصصاتتوفرقلةإلىالنتیجةھذهعزوأنیمكنكما

ھذهوتتفقبھا.والفصولالمختبراتوتجھیزوالبرمجیاتاالجھزةشراءتكلفةوارتفاعبالسلطنة،المدارسأعدادإزیاد

ھذهأكدتحیث)،2020(الضمورودراسة)،2007(الموسىودراسة)،2016(الشعیليدراسةعلیھأكدتمامعالنتیجة

لتأثیرالعامالمعدلأننجدالمقابلفيالتعلیمیة،المنصاتتوظیفمنتحدكعوائقتقفمادیةمعوقاتوجودالدراسات

)،2015(العرینيدراسةفيقلیلةوبدرجة)،2011(الزھرانيدراسةفيمتوسطةبدرجةجاءالماديالمجالفيالمعوقات

ولعل اختالف مجتمع الدراسة لھ دور في تباین اآلراء بین ھذه الدراسات.

لكلالدراسةعینةأفرادإلجاباتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتاستخراجتم:التقنیةبالمعوقاتالمتعلقةالنتائج

فقرة من الفقرات المتعلقة بالمعوقات التقنیة، والجدول التالي یبین ترتیب ھذه الفقرات حسب المتوسطات الحسابیة.

بالمعوقاتالمتعلقةاالستبانةلفقراتالدراسةعینةأفرادلتقدیراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات):5(رقمجدول

التقنیة
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مستوى

الموافقة

االنحراف

المعیاري

المتوسط

الحسابي
الفقرات الرتبة

عال جدا .462 4.82 ضعف شبكة المعلومات واالتصاالت (االنترنت). 1

عال .968 4.18 التحدیثات المتكررة في المقررات اإللكترونیة على المنصات

التعلیمیة.
4

عال .989 3.96 قلة توافر معظم تطبیقات المنصات التعلیمیة اإللكترونیة باللغة

العربیة.
8

عال جدا .878 4.30 بطء تطویر المناھج الدراسیة بما یتناسب مع التطور التقني

والتعلم اإللكتروني.
2

عال 1.037 4.09 قلة الدعم الفني والتقني للمعلم داخل المدارس. 6

عال .877 4.17 قلة كفاءة وحدات إنتاج مواد التعلم اإللكتروني في الوزارة. 5

عال .937 4.03 غیاب االدلة االرشادیة لتوظیف المنصات التعلیمیة االلكترونیة

باللغة العربیة.
7

عال 1.041 3.76 غیاب التحدیث المستمر للمنصات التعلیمیة اإللكترونیة. 9

عال جدا .972 4.23 صعوبة تقییم مستوى الطلبة أثناء تطبیق المنصات التعلیمیة. 3

عال .584 4.17 المجموع الكلي

االستبانةلفقراتالدراسةعینةأفرادالستجاباتالحسابیةللمتوسطاتالكليالمجموعأنأعاله،الجدولیظھر

بیناألولىالمرتبةفيالمجالھذاجاءوقد)،584(.معیاريوبانحراف)،4.17(بلغالتقنیةالمعوقاتبمجالالمتعلقة

أنترىالدراسةعینةأنالنتیجةھذهتعنيمماالتعلیمیة،العملیةفياإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفمعوقاتمجاالت

بسلطنةالحكومیةالمدارسفياإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیققدالتياألعلىالمعوقاتھيالتقنیةالمعوقات

بمستوىالمجالھذامنفقرات)3(وجاءتوالعالیة،جداالعالیةبینالمجالھذافقراتمعوقاتمستوىتراوحوقدعمان،

متوسطاتبینالتقاربیالحظكما)،3.76(متوسطأقلجاءحینفي)،4.82(متوسطأعلىبلغوقدجدا،عالمعوقات

واالتصاالتالمعلوماتشبكةضعف"المتضمنةالفقرةجاءتالمحورفقراتترتیبحیثومنالمجال،ھذافقرات

متوسطاتبینمناألعلىوھو)،462معیاري(.وبانحراف)،4.82(بلغحسابيبمتوسطاألولىالمرتبةفي(االنترنت)"

التعلیمیةالمنصاتتوظیفعلىالتأثیرشدیدمعوقایمثلذلكأنھترىالدراسةعینةأنیعنيممااالستبانةفقراتجمیع

معیتناسببماالدراسیةالمناھجتطویربطء"المتضمنةالفقرةالثانیةالمرتبةفيتلتھاالتعلیمیة،العملیةفياإللكترونیة
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معوقوبمستوى)،878معیاري(.وبانحراف)،4.30(بلغحسابيمتوسطھابلغحیثاإللكتروني"،والتعلمالتقنيالتطور

تطبیقأثناءالطلبةمستوىتقییمصعوبة"المتضمنةالفقرةجاءكذلكجداعالمعوقوبمستوىالثالثةالمرتبةوفيجدا،عال

حیثمناألقلالفقراتوعن)،972(.معیاريوبانحراف)،4.23(الحسابيمتوسطھابلغحیثالتعلیمیة"المنصات

فيالعربیة"باللغةاإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتطبیقاتمعظمتوافرقلة"المتضمنةالفقرةجاءتفقدالحسابيالمتوسط

أنناإالالفقرةلھذهالمتأخرترتیبورغم)،989(.معیاريوبانحراف)،3.96بلغ(حسابيبمتوسطاألخیرةقبلالثامنةالمرتبة

للمنصاتالمستمرالتحدیثغیابالمتضمنة"الفقرةجاءتواألخیرةالتاسعةالمرتبةوفيعالي،بمستوىمعوقتمثلنجدھا

المرتبةفيأنھارغمعالمعوقبمستوى)،1.041معیاري(وبانحراف)،3.76(حسابيبمتوسطاإللكترونیة"التعلیمیة

غیرالسلطنةفيالمعلوماتوتقنیةاالتصاالتقطاعأنإلىالنتیجةھذهالباحثةوتعزوالمجال،ھذافقراتبینمناألخیرة

البعیدةالقرىفيوخاصةقویھانترنتشبكاتإلىالمدارستفتقرحیثوالصعوبات،التحدیاتمنالعدیدمنویعانيجاھز،

االمرھذاظھروقدتضاریسھا،وصعوبةالجغرافیةللطبیعةنظرااالنترنتالیھایصلالالسلطنةفيمناطقفھناكوالجبلیة،

االنقطاعاتبسبباالنترنتشبكةإلىالولوجعلىقدرتھمعدممنالطلبةمنالكثیرعانيحیثكوروناجائحةاثناجلیا

فيالمعلمینمن%62أنإلى)2020(تموز،فيالصادرالیونسكوتقریرویؤكدالشدید،وضعفھاالشبكةفيالمستمرة

االفتراضیةبالصفوفالمتعلمینالتحاقمعھتعذررئیسیاعائقایشكلالتحتیةالبنیةضعفأنالمتوسطةالتقنیةذاتالبلدان

).2020(الیونسكو،

اإلداریة–(البشریةالمعوقاتتختلفھلنصھ:والذيالثانيالسؤالعنلإلجابةومناقشتھا:الثانيالسؤالنتائجعرض

متغیراتباختالفعمانسلطنةفيالحكومیةبالمدارسااللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیققدالتيالتقنیة)والمالیة-

الدراسة؟ سیتم استعراض إجابة كل متغیر على حدة، وذلك على النحو اآلتي:

اإلداریة–(البشریةالمعوقاتلمستوىالدراسةعینةأفرادتقدیراتعلىأنثى)-(ذكرالمستجیبجنسأثرلمعرفةالجنس:أـ

حسابتمعمان،بسلطنةالحكومیةالمدارسفياإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیققدالتيالتقنیة)والمالیة-

والجدولالمتغیر،لھذاَوفقاًالعینةأفرادأداءمتوسطاتبینللفروق(ت)وقیمالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات

التالي یوضح ھذه النتائج.

لمتغیروفقاالعینةأفرادأداءمتوسطاتبینللفروق(ت)وقیمالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات):6(رقمجدول

جنس المستجیب
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قیمة

الداللة

مستوى

الداللة

قیمة

(ت)

جنس المستجیب

المعوقات
)271=(نإناث )142=ذكور(ن

االنحراف

المعیاري

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

المتوسط

الحسابي

غیر دالة .474 .476 .61101 3.9971 .55431 3.9679 البشریة

غیر دالة .566 .922 .70802 3.9733 .65007 4.0391 اإلداریة والمالیة

غیر دالة .430 .869 .61187 4.1935 .52964 4.1408 التقنیة

α(مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالسابق،الجدولمنیتضح البحثعینةأداءمتوسطاتبین)0.05=

المنصاتتوظیفتعیققدالتيالمعوقاتلمستوىالدراسةعینةأفرادتقدیراتعلىأنثى)-(ذكرالمستجیبجنسإلىتعزى

التقنیة)،والمالیة-اإلداریة–(البشریةالثالثةالدراسةمجاالتفيعمانبسلطنةالحكومیةالمدارسفياإللكترونیةالتعلیمیة

تعیققدالتيالمعوقاتمستوىإلىمتساویةبدرجةینظرونأناث)-(ذكورجنسھمعنالنظربغضالدراسةعینةأنیعنيمما

فيالتدریسیةالبیئةظروفجمیعتشابھإلىالنتیجةھذهتعزىوقدالتعلیمیة،العملیةفياإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیف

حیثمنالظروفلذاتیخضعونواالناثالذكوركونمتوقعأمروھوالمختلفة،السلطنةبمحافظاتالحكومیةالمدارسجمیع

االمرولكونوالتدریبیة،التأھیلیةالجرعاتلذاتتلقیھمإلىإضافةواالتصاالت،واألجھزةالتحتیةوالبنیةالمتاحةاالمكانیات

)،2014(العتیبىدراسةمعالنتیجةھذهاتفقتوقدالجنسین،لدىالحدةبنفسالمعوقاتبرزتالمدارسجمیععلىینطبق

داللةذاتفروقوجودعدمعنكشفتوالتي)،2015(بحیصودراسة)،2013(عبیداتودراسة)،2016(الشعیليودراسة

تعوداحصائیةداللةذاتفروقوجودأظھرتوالتي)2011الزھراني(دراسةعناختلفتبینماالجنس،لمتغیرتعوداحصائیة

لصالح الذكور یعود الختالف البیئة التعلیمیة، وعدم توفر االجھزة والثقافة االلكترونیة بالقدر المطلوب بین الجنسین.

أفرادتقدیراتعلىعلیا)دراسات–جامعي–فأقل(دبلومللمستجیبالتعلیميالمستوىأثرلمعرفةالتعلیمي:المستوىب.

فياإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیققدالتيالتقنیة)والمالیة-اإلداریة–(البشریةالمعوقاتلمستوىالدراسةعینة

والجدولالمتغیر،لھذاَوفقاًالعینةأفرادأداءلمتوسطاتاألحاديالتباینتحلیلإجراءتمعمان،بسلطنةالحكومیةالمدارس

التالي یوضح ھذه النتائج.

التعلیميالمستوىلمتغیروفقاالعینةأفرادأداءلمتوسطاتاألحاديالتباینتحلیل):7(رقمجدول
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مستوى

الداللة
قیمة ف

متوسط

المربعات

درجات

الحریة

مجموع

المربعات
المعوقات

.602 .508 .178 2 .356 بین المجموعات

351.البشریة 410 143.846 داخل

المجموعات

.805 .217 .103 2 .206 بین المجموعات

476.اإلداریة والمالیة 410 195.133 داخل

المجموعات

.425 .857 .293 2 .586 بین المجموعات

342.التقنیة 410 140.311 داخل

المجموعات

α(مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمأعاله،الجدولمنیتضح البحثعینةأداءمتوسطاتبین)0.05=

لمستوىالدراسةعینةأفرادتقدیراتعلىعلیا)دراسات–جامعي–فأقل(دبلومللمستجیبالتعلیميالمستوىإلىتعزى

الثالثةالدراسةمجاالتفيعمانبسلطنةالحكومیةالمدارسفياإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیققدالتيالمعوقات

–جامعي–فأقل(دبلومالتعلیميمستوھمعنالنظربغضالدراسةعینةأنیعنيمماالتقنیة)،والمالیة-اإلداریة–(البشریة

العملیةفياإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیققدالتيالمعوقاتمستوىإلىمتساویةبدرجةینظرونعلیا)دراسات

فيوالتعلمالتعلیمبیئاتتشابھإلى–الجنسبمتغیرالمتعلقةالنتائجتفسیرعنداشرناكما–النتیجةھذهتعزىوقدالتعلیمیة،

یاسینبنيودراسة)،2007(والموسى)2013(عبیداتدراسةمعالنتیجةھذهاتفقتوقدعمان،بسلطنةالحكومیةالمدارس

)2011.(

مدرسة)مدیر-مدرسةمدیرمساعد–آليحاسبفني–(معلمللمستجیبالوظیفيالمسمىأثرلمعرفةالوظیفي:المسمىج.

المنصاتتوظیفتعیققدالتيالتقنیة)والمالیة-اإلداریة–(البشریةالمعوقاتلمستوىالدراسةعینةأفرادتقدیراتعلى

َوفقاًالعینةأفرادأداءلمتوسطاتاألحاديالتباینتحلیلإجراءتمعمان،بسلطنةالحكومیةالمدارسفياإللكترونیةالتعلیمیة

لھذا المتغیر، والجدول التالي یوضح ھذه النتائج.
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الوظیفيالمسمىلمتغیروفقاالعینةأفرادأداءلمتوسطاتاألحاديالتباینتحلیل):8(رقمجدول

مستوى

الداللة
قیمة ف

متوسط

المربعات

درجات

الحریة

مجموع

المربعات
المعوقات

.013 3.625
1.245 3 3.735 بین المجموعات

البشریة
.343 409 140.468 داخل المجموعات

.689 .490
.233 3 .699 بین المجموعات

اإلداریة والمالیة
.476 409 194.639 داخل المجموعات

.190 1.594
.543 3 1.628 بین المجموعات

التقنیة
.341 409 139.269 داخل المجموعات

یتضح من الجدول السابق اآلتي:

α(مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم- المسمىإلىتعزىالبحثعینةأداءمتوسطاتبین)0.05=

عینةأفرادتقدیراتعلىمدرسة)مدیر-مدرسةمدیرمساعد–آليحاسبفني–(معلمللمستجیبالوظیفي

بسلطنةالحكومیةالمدارسفياإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیققدالتيالمعوقاتلمستوىالدراسة

عنالنظربغضالدراسةعینةأنیعنيمماالتقنیة)،والمعوقاتوالمالیة-اإلداریةالمعوقات(مجاليفيعمان

إلىمتساویةبدرجةینظرونمدرسة)مدیر-مدرسةمدیرمساعد–آليحاسبفني–(معلمالوظیفيمسماھم

العملیةفياإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیققدالتيالتقنیة)،والمالیة-(اإلداریةالمعوقاتمستوى

ھذهاتفقتوقدللجمیع،واضحةألنھاالمعوقاتھذهإدراكعلىالعینةافرادجمیعإتفاقإلىھذاویرجعالتعلیمیة،

استجاباتبیناحصائیةداللةذاتفروقوجودبعدمالمتعلقالجزءیخصفیما)2014(الثبیتيدراسةمعالنتیجة

اختلفتحینفيالمادیة،بالمعوقاتیتعلقفیماوالمعلمینللمشرفینالعمليللتخصصتعزىالدراسةعینةافراد

معالنتیجةھذهاتفقتكماالمعلمین،لصالحاالستجاباتجاءتحیثوالفنیة،التنظیمیةبالمعوقاتیتعلقفیمامعھا

وبینالمعوقاتعلىالحكمبیناحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمعنكشفتوالتي)،2011(یاسینبنيدراسة

المسمى الوظیفي لعضو ھیئة التدریس.
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α(مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجود- المسمىإلىتعزىالبحثعینةأداءمتوسطاتبین)0.05=

عینةأفرادتقدیراتعلىمدرسة)مدیر-مدرسةمدیرمساعد–آليحاسبفني–(معلمللمستجیبالوظیفي

بسلطنةالحكومیةالمدارسفياإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیققدالتيالمعوقاتلمستوىالدراسة

داللةذاتالقیمةوھذه،3.625)409-3(حریةبدرجات(ف)قیمةبلغتإذالبشریة)؛المعوقات(مجالفيعمان

αمستوى(عندإحصائیة المتعددةللمقارنات)LSD(اختبارإجراءتمالفروقھذهمصادرولمعرفة)،0.05=

α(مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودإلىالنتائجأشارتحیثالبعدیة، فئةمنالعینةأفرادبین)0.05=

(مساعدفئةمنالعینةوأفرادآلي)،حاسب(فنيفئةمنالعینةوأفراد(معلم)،فئةمنالعینةوأفرادمدرسة)،(مدیر

مدرسة)،مدیر(مساعدفئةومنآلي)،حاسب(فنيفئةومن(معلم)،فئةمنالعینةأفرادأشارإذمدرسة)؛مدیر

المدارسفياإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیققدالتيالبشریة)(المعوقاتمنأعلىمستوىوجودإلى

المتعددةالمقارناتنتائجتظھرولممدرسة)،(مدیرفئةمنالدراسةعینةبآراءمقارنةعمان،بسلطنةالحكومیة

مدیرومساعداليحاسبوفنيالمعلممنالفئاتھذهأنإلىالنتیجةھذهالباحثةتعزووقدأخرى،فروقأیةالبعدیة

مناكبربصورةالبشریةالمعوقاتإدراكعلىقادرینیجعلھمممابالمدارس،التعلیميالمیدانيللواقعالمعایشینھم

).2014(الثبیتيدراسةمعالنتیجةھذهوتتفقاكثر،والفنیةاالداریةبالجوانبعملھمیرتبطالذینالمدارسمدیري

وأعلى)سنة19–سنة18إلى11من–فأقلسنوات10(للمستجیبالخبرةسنواتعددأثرلمعرفةالخبرة:سنواتعددد.

المنصاتتوظیفتعیققدالتيالتقنیة)والمالیة-اإلداریة–(البشریةالمعوقاتلمستوىالدراسةعینةأفرادتقدیراتعلى

َوفقاًالعینةأفرادأداءلمتوسطاتاألحاديالتباینتحلیلإجراءتمعمان،بسلطنةالحكومیةالمدارسفياإللكترونیةالتعلیمیة

لھذا المتغیر، والجدول التالي یوضح ھذه النتائج.

الخبرةسنواتعددلمتغیروفقاالعینةأفرادأداءلمتوسطاتاألحاديالتباینتحلیل):9(رقمجدول

مستوى
الداللة قیمة ف متوسط

المربعات
درجات
الحریة

مجموع
المربعات المعوقات

.300 1.209
.423 2 .845 بین المجموعات

البشریة
.350 410 143.358 داخل المجموعات

.885 .122
.058 2 .116 بین المجموعات

اإلداریة والمالیة
.476 410 195.223 داخل المجموعات

.964
.037

.013 2 .025 بین المجموعات
التقنیة

.344 410 140.872 داخل المجموعات
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α(مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمأعاله،الجدولمنیتضح البحثعینةأداءمتوسطاتبین)0.05=

عینةأفرادتقدیراتعلىوأعلى)سنة19–سنة18إلى11من–فأقلسنوات10(للمستجیبالخبرةسنواتعددإلىتعزى

فيعمانبسلطنةالحكومیةالمدارسفياإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیققدالتيالمعوقاتلمستوىالدراسة

خبرتھمسنواتعددعنالنظربغضالدراسةعینةأنیعنيمماالتقنیة)،والمالیة-اإلداریة–(البشریةالثالثةالدراسةمجاالت

قدالتيالمعوقاتمستوىإلىمتساویةبدرجةینظرونوأعلى)سنة19–سنة18إلى11من–فأقلسنوات10(مستوھم

التعلیمیة،العملیةظروفتشابھإلىالنتیجةھذهتعزىوقدالتعلیمیة،العملیةفياإللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیفتعیق

الھیئةأعضاءجمیعیشتركلذلكالتحتیة،والبنیةالمتاحةاالمكانیاتفيالمدارستشترككذلكواحدة،التعلمبیئةأنحیث

)،2007(الموسىدراسةمعالنتیجةھذهاتفقتوقدالخبرة،سنواتاختالفرغمالمعوقاتلمستويتقدیرھمفيالتدریسیة

سنواتتفاوترغمواحدةھيالتعلمیةالمنصاتتعوقالتيالمعوقاتأنإلىینظرونالذین)،2011(یاسینبنيودراسة

للخبرةاننتائجھاأشارتوالتي)،2016(الشعیليودراسة)،2018(العجميدراسةمعتختلفالنتیجةھذهأنإالالخبرة،

دور في تجاوز العقبات التي تتحد من توظیف المنصات التعلیمیة االلكترونیة.

التوصیات والمقترحات:

المدارسفيااللكترونیةالتعلیمیةالمنصاتتوظیففيمعوقاتعنكشفتنتائجمنالدراسةالیھتوصلتماضوءعلى

الحكومیة بسلطنة عمان، توصي الباحثة باآلتي:

متعددةوسائطذاتمختبراتوتوفیروملحقاتھاباألجھزةالمدارستزویدتشملتحتیةتكنولوجیةبیئةانشاء●

وایصال خدمة االنترنت الى جمیع المدارس مع االلتزام بالمعاییر الحدیثة.

التيالدراسیةالقاعاتكتوفیرنجاحھامقوماتكافةتوفیرعلىوالعملالفعال،التعلیمتتیحتعلیمیةبیئاتتصمیم●

مكتبةوتوفیرالحاسوب،أجھزةلعملالزمةخدمیةوبرمجیاتالداخلیةاالتصالوشبكاتاألجھزةعلىتحتوي

االلكترونیة تضم عددا من المصادر االلكترونیة.

للمھاراتالمعلمیناحتیاجاتدراسةبعدتنفیذھایتممستمرةتأھیلبرامجخاللمنالمعلمینتأھیلإعادة●

المطلوبة في منظومة التعلیم عبر المنصات التعلیمیة االلكترونیة، باالعتماد على األسالیب الحدیثة في ذلك.

ویكونالتعلیمیة،المنصاتلتوظیفواالرشاداتالتوجیھاتویتضمنتدریبیة،برامجیقدمالكترونيموقعإنشاء●

ینبغيالتياألساسیةالمھاراتعلىوالدوراتالمقدمةالبرامجتركزأنعلىالخبرات،وتبادلللنقاشمصدرا

ان یمتلكھا المعلمین في مجال التعامل مع المنصات التعلیمیة.
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ویتمزمنیا،محددةالرخصةھذهتكونااللكترونیة،التعلیمیةالمنصاتعبرالتدریسمھنةمزاولةرخصةاعتماد●

تجدیدھا وفقا لمعاییر النمو المھني في أنظمة التعلیم عبر المنصات التعلیمیة االلكترونیة.

دوروالطلبةللمعلمینیكونأنعلىااللكترونیة،التعلیمیةالمنصاتفيالمستخدمةالبرمجیاتصناعةتوطین●

واھتماماتھالعمانيالمجتمعثقافةتراعيالاجنبیةشركاتمنجاھزة،شراءھامنبدالوتطویرھاتصمیمھافي

وتوجھاتھ.

المنصاتثقافةلنشرمنظمةخطةلوضعاإلعالمیةوالمؤسساتوالتعلیمالتربیةوزارةبینالجھودتنسیق●

التعلیمیة االلكترونیة في المجتمع العماني.

التعلیمیةالمنصاتعبرالتعلیمخدمةفيالمحليالمجتمعمشاركةلتسھیلالوزاریةوالقراراتالقوانینتعدیل●

بمشاركةتسمحالتيوالسلطاتالصالحیاتمنمزیداالمدنيالمجتمعمؤسساتومنحوتطویرھا،االلكترونیة

التيالتعلیمیةواألنشطةالمناھجوتطویرتخطیطعملیةفيالمختلفةومنظماتھالمجتمعومؤسساتاألمورأولیاء

تقدم عبر المنصات التعلیمیة االلكترونیة.

التربویةالتوجھاتتبنىخاللمنااللكترونیة،التعلیمیةالمنصاتتطویرلجھودمحفزةتربویةبیئةتوفیر●

المشاركةمنوالمزیدواالستقاللیة،بالحریةالمدارستتمتعبحیثللمدارس،المفتوحالتنظیميللمناخالداعمة

في اتخاذ القرارات التي تساعد على تطویر المنصات التعلیمیة االلكترونیة بالمدارس.
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واضحة، وأھداف محددة.
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