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 Abstract : 

The research aimed to reveal the obstacles to distance education 

during the Corona epidemic from the point of view of the teachers 

of the first episode in the Sultanate of Oman, and to reveal the 

differences in the sample responses according to the years of 

experience, and the number of training courses in distance 

learning, The research sample consisted of (198) A teacher. To 
achieve the objectives of the research, the two researchers adopted 

the descriptive analytical approach. The results showed a high level 

of obstacles facing distance education during the Corona epidemic 

from the point of view of the first episode teachers. The research 

recommended the need to intensify training courses for teachers in 
distance education, and to address the obstacles they face. 
Key words: Obstacles To Education, The Corona Epidemic, The 

First Episode, Distance Education. 
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 معوقات التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل بسلطنة عمان 

 
 3جناح بنت سامل احلبسية 
 4غدير بنت حممد الشهري 

 
 : امللخص

هدف البحث إىل الكشف عن معوقات التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة  
ل تبًعا  العينة  استجاابت  يف  الفروق  عن  والكشف  عمان،  بسلطنة  الدورات  األوىل  وعدد  اخلربة،  سنوات 

( معلمة، ولتحقيق أهداف البحث اعتمدت  198التدريبية يف التعليم عن بعد، وتكونت عينة البحث من )
الباحثتان املنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت أبرز النتائج ارتفاع مستوى املعوقات اليت تواجه التعليم عن بعد  

الباحثتان بضرورة تكثيف الدورات  أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معل مات احللقة األوىل، وأوصت 
 .التدريبية يف التعليم عن بعد، ومعاجلة املعوقات اليت تواجههن

 . معوقات التعليم، الوابء الكوروين، احللقة األوىل، التعليم عن بعد الكلمات املفتاحية: 
 
   :املقدمة 

سلة، والتعليم املنزيل، والتعليم املستقل،  منها: التعليم ابملرا عرفت البشرية التعليم عن بعد منذ القدم، وُعرف مبسميات عّدة
ونظرًا للتقدم املعريف والتكنولوجي؛   الذي يسمح للمتعلم ابلتعلم يف أي وقٍت ويف أي عمر، إذ يُعد شكاًل من أشكال التعليم عن بعد.

لذي ُُيثل التعليم عن بعد متثيالً  فقد أُدخلت أساليب ووسائل تكنولوجية إىل البيئة التعليمية فأصبح ما يُسمى ابلتعليم اإللكرتوين ا 
مناسًبا؛ ابستخدام أجهزة احلاسوب وتطبيقاته، وظهرت املكتبات اإللكرتونية مع ظهور شبكة اإلنرتنت؛ األمر الذي تطلب التخلي  

 - Covid)  19، جراء انتشار الوابء الكوروين الناجم عن فريوس كوفيد قطاعات احلياة وقد أتثرت  عن املكوانت املادية للتعليم. 
التعليم عن بعد؛ نظرًا لتوافر األجهزة اإللكرتونية مثل: احلاسوب، والالبتوب، واهلاتف  19 التعليم، الذي توجه إىل  ( منها قطاع 

ا،  ليً الذكي، وشبكة اإلنرتنت، والتطبيقات والربامج املختلفة، وغريها؛ ما أسهم يف ممارسة التعليم عن بعد عاملًيا، وإقليمًيا وعربًيا، وحم
؛  ، ولعل اللجوء املفاجىء إىل التعليم عن بعدوأظهرت تلك املمارسة تبايًنا يف التطبيق، يعود إىل االختالف يف اجلاهزية اإللكرتونية 

؛ قد ُيضفي إىل مواجهة معوقات تتعلق ابلتعليم عن بعد؛ إذ ُُيكن للبحث احلايل أن  كبديل عن التعليم التقليدي أو التعليم الوجاهي
 . وى هذه املعوقات من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل يف سلطنة عمان يرصد مست 
 

اليونسكو، أن    مشكلة البحث:  ( دولة،  71أقل من نصف السكان لديهم مقدرة الوصول إىل اإلنرتنت يف )أورد تقرير منظمة 
أن ) إفريقيا  الرقمية يف  الفجوة  املتعلمني ُيتلكون أجهزة كمبيوتر منزلية، و % 11وكشفت  بـ  % 18)( من  مقارنة  إنرتنت،  (  لديهم 

و)50%) املنزل،  يف  أجهزة كمبيوتر  لديهم  املتعلمني  من  العامل  % 57(  مستوى  على  اإلنرتنت  إىل  الوصول  إمكانية  لديهم   ،)
((UNESCO,2020،  لذي يُشرُي إىل وجود مشكلة حول عملية التعليم عن بعد أثناء  وعرب استقراء ما أورده هذا التقرير، ا

 
 najah.alhabsi@moe.om ،سلطنة عمان  د،3

Alshehrighadeer6@gmail.com،  4 د،  سلطنة عمان  
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ا الكشف عنها الوابء  ينبغي  يُؤكد إىل وجود معوقات  ما  إظهار  لكوروين،  للبحث والدراسة، يف صياغتها  ، وُُيكن  قابلية املشكلة 
 وجهة نظر معلمات احللقة األوىل يف سطلنة عمان؟ من   معوقات التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروينما   لسؤال اآليت:اب
 

 : لتوضيح مشكلة البحث، ُُيكن اإلجابة عن األسئلة اآلتية: أسئلة البحث 
 من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل يف سطلنة عمان؟  عوقات اليت تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين ما امل   السؤال األول: 

 الفرعية: األسئلة 
ما املعوقات اليت تواجه اجملال التعليمي للتعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل يف سطلنة   .1

 عمان ؟ 
ما املعوقات اليت تواجه اجملال اإلرشادي للتعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل يف سطلنة   .2

 ؟  عمان
ما املعوقات اليت تواجه اجملال التقين للتعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل يف سطلنة عمان   .3

 ؟
معوقات اليت تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء  للهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت أفراد العينة    السؤال الثاين: 

يف   ملتغريّي البحث: )سنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية  تُعزىوجهة نظر معلمات احللقة األوىل يف سطلنة عمان ،   الكوروين من
 (؟ التعليم عن بعد

 
 : أهداف البحث

 املعوقات اليت تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل يف سلطنة عمان. الكشف عن  .1
معوقات اليت تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة  للرصد الفروق يف استجاابت أفراد العينة   .2

 (. يف التعلم عن بعد  غريّي: )سنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية تُعزى ملت األوىل يف سطلنة عمان ،  
 

 سعى البحث إىل حتقيق الفرضيات الصفرية اآلتية: فرضيات البحث: 
( يف استجاابت أفراد العينة حول  ≥0.05αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )(: HOالفرضية الرئيسة )

تُعزى ملتغريّي:  يم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل يف سطلنة عمان ،  املعوقات اليت تواجه التعل 
 (. يف التعليم عن بعد  )سنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية

ينة حول  ( يف استجاابت أفراد الع≥0.05αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )(:  HO1الفرضية الفرعية ) 
تُعزى ملتغري سنوات  املعوقات اليت تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل يف سطلنة عمان ،  

 اخلربة.
( يف استجاابت أفراد العينة حول  ≥0.05αتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال  (:  HO2)   الفرضية الفرعية 

تُعزى ملتغري عدد  املعوقات اليت تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل يف سطلنة عمان ،  
 .يف التعليم عن بعد الدورات التدريبية
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 : أمهية البحث
إذ ُُيثل اجلانب   .1 التعليمي؛  الوابء الكوروين يف أحد اجلوانب املهمة وهو اجلانب  التغيري الذي أوجده  تناول البحث موضوع 

التعليمي أعداًدا كبريًة من الكوادر التعليمية واإلشرافية واإلدارية، وإن عملية التغيري يف اجلسد التعليمي متس تغيريًا يف جماالت  
 احلياة كافة. 

، إذ تُعّدعملية الكشف عن  معلمات احللقة األوىلم البحث يف الكشف عن املعوقات اليت تواجه التعليم عن بعد، لدى  إسها .2
 املعوقات وإظهارها؛ أمرًا مهًما، قد يُسهم يف التقليل منها، وتفاديها. 

البحث مع املرحلة اليت مر هبا العامل؛ ما يدفع الرتبويني إىل اختاذ خطوات واضحة يف جتنب املعوقات اليت تواجه التعليم  تزامن   .3
 عن بعد أثناء الوابء الكوروين واحلد منها. 

ملا هلذه املرحلة  العمرية؛  اختاذ البحث للمرحلة التأسيسية من التعليم املدرسي وهي احللقة األوىل، ُُيثل اهتماًما جاًدا هلذه املرحلة   .4
 . من خصوصية تتمثل يف الدافعية، وحب االستطالع، والتغيري

 إثراء األدب الرتبوي، واملكتبة العربية مبوضوع ُيُس الواقع املعاش للمجتمعات كافة.  .5
 

   - اقتصر البحث يف إمكانية تعميم نتائجه يف االلتزام ابآليت:: حدود البحث 

، عرب ثالثة  معوقات التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين، من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل   احلدود املوضوعية: متثلت يف -
جماالت حمددة، وهي: جمال املعوقات التعليمية للتعليم عن بعد، وجمال املعوقات اإلرشادية للتعليم عن بعد، وجمال املعوقات التقنية  

 للتعليم عن بعد. 
 ( معلمة من مدارس احللقة األوىل يف سلطنة عمان.  198تمع قوامه )ومتثلـت مبج  احلدود البشرية:  -
 م.  2022م/2021احلــدود الزمنيــة: ومتثلــت بــالفرتة الزمنيــة لتطبيــق البحــث امليــداين عام  -
 ومتثلت ابألماكن اليت يوجد هبا معلمات احللقة األوىل يف سلطنة عمان. احلدود املكانية:  -
 

 املصطلحات العلمية واإلجرائية للبحث: 
األوضاع الصعبة اليت يكتنفها شيء من الغموض حيول دون حتقيق األهداف بفاعلية، وهي اليت ُتسبب حدوث  املعوقات: هي "

 ,Darweesh, 2005)ي، وهي االحنراف يف األداء عن معيار حمدٍد مسبًقا"  فجوة بني مستوى اإلجناز املتوقع، واإلجناز الفعل
p. 7) . 

هي كل ما يعيق اجلانب التعليمي، واجلانب اإلرشادي، واجلانب التقين، للتعليم عن بعد وفق مسارات البحث  املعوقات إجرائًيا:  
 احلايل. 

  التقنية   االتصاالت   أساليب   أو   وسائط،   عرب   املتعلم  إىل   التعليمية   املادة   إيصال   فكرة  على عليمي يقوم  هو "نظام ت  :التعليم عن بعد
  وتنظيمية"   وبشرية   تقنية   جوانب  الستخدام  احلاجة  فتنشأ  التعليمية،   ابلعملية  القائم  املعلم  عن   ومنفصالً   بعيًدا  املتعلم  يكون  إذ   املختلفة،

 . ( 5 صفحة   ،2021 )انرتفاكس، 
 الكوروين.   الوابء  أثناء   ُعمان  سلطنة  يف  والتعليم  الرتبية   وزاراة  تطبيقه   إىل   توجهت   الذي  التعليمي   ابلنظام  يتمثل   : إجرائًيا  بعد  عن   التعليم
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لذي كشف عن أزمة صحية،  ا  (، يف خمتلف أحناء العامل، COVID-19"املرض الناجم عن انتشار فريوس )  الوابء الكوروين: 
،  2021)انرتفاكس،  تسببت يف خسائر فادحة متثلت يف االضطراابت االجتماعية واالقتصادية والسياحية والتعليمية حول العامل"  

 . ( 7صفحة 
الصفوف األوىل من نظام التعليم املدرسي يف سلطنة عمان، وتسمى ابحللقة األوىل وهي من الصف األول  احللقة األوىل إجرائًيا:  

 إىل الصف الرابع. 
 

 اإلطار النظري  
(؛ إذ شهدت األنظمة التعليمية  Covid - 19يُعد قطاع التعليم أحد القطاعات اليت تضررت جراء انتشار فريوس كوروان )

إىل انقطاع الطلبة عن التعليم، وتُعد عملية اللجوء إىل التعليم عن بعد،  يف دول العامل كافة، إغالقًا سواء أكان كلًيا أم جزئًيا، ما أدى  
من البدائل اليت اختذهتا األنظمة التعليمية لضمان استمرارية تلقي الطلبة للتعليم، من منطلق أن التعليم حٌق مشهوٌد لدى دول العامل  

 كافة. 
بعد هو: " عملية تنظيمية، ومستجدة تشبع حاجات املتعلمني  ولتعريف التعليم عن بعد، يرى بعض الرتبويني أن التعليم عن  

عن طريق تفاعلهم مع اخلربات التعليمية املقدمة هلم بطرق غري تقليدية، وابعتماد قدراهتم الذاتية، وابستخدام تكنولوجيا الوسائط  
مباشرة"   بصورة  املعلم  اعتماد  ودون  مكان حمددْين،  أو  بزمان،  التقيد  دون  وأوردت    . (21، صفحة  2004)احلنيطي،  املتعددة 

اليونسكو إىل أنه: "عملية تربوية يتم فيها غالبية أمناط التدريس من شخص بعيد فـي املكان والزمان عن املتعلم، مع التأكيد على أن  
تتم عن طريق وسيط معني، سواء أكان   املعلمـني واملتعلمني  بـني  أم مطبوعا االتصـاالت  ،  UNESCO  ،2002)   "إلكرتونيا 

التعليم، ونقل البيئة  "عملّية الفصل بني املتعّلم واملعّلم والكتاب يف بيئة  . وأورد بعض املهتمني، أن التعليم عن بعد هو:  (6صفحة  
التقليديّة للتعليم من جامعة، أو مدرسة، وغريها، إىل بيئات متعددة، ومنفصلة جغرافّياً، وهو ظاهرة تطورت مع التطور التكنولوجي  

به يومي"  يف العامل، واهلدف منه إعطاء فرصة للتعليم، وتوفريها للطلبة الذين ال يستطيعون احلصول عليه يف ظروٍف تقليدية، ودواٍم ش
 . ( 11، صفحة 2020)دعدوع، 

( عام  ففي  قدُية؛  بداايته  بعد، كانت  عن  للتعليم  التارخيي  التطور  سياق  )1729ويف  فيليب  قّدم كاليب   Calipم(، 
Philip  "( 2020)منظمة األمم املتحدة للرتبية والتعليم والثقافة،  ( دروًسا  حول التعليم عن بعد عرب صحيفة "بوسطن جازيت  .

م(، عندما قام تشارل توسان، بتدريس اللغة الفرنسية يف برلني،  1856إالّ أن اخلطوات األوىل للتعليم عن بعد، ُعرفت يف أملانيا عام ) 
اللغات   مدرسة  ُُسيت  بعد،  عن  التعليم  طريق  عن  اللغات  لتعليم  مدرسة  اليت  (2018)الدليمي،  ابملراسلة  عرب  الوسائط  . ومن 

م(، ومارسته  1922استخدمت يف التعليم عن بعد: الراديو والتلفاز؛ إذ مارست جامعة بنسلفانيا التعليم عن بعد عرب الراديو عام )
)منظمة األمم املتحدة للرتبية والتعليم  هور شبكة االنرتنت  م(، وانتشر التعليم عن بعد مع ظ1968جامعة ستانفورد عرب التلفاز عام ) 

 . ( 2020والثقافة،  
متثلت يف غياب  (،  19بناًء على ذلك فقد أورد املهتمون بعض املعوقات حول  التعليم عن بعد أثناء انتشار فريوس )كوفيد  

عملية التكافؤ يف التعليم عن بعد، الذي يؤدي إىل مزيد من التفاوت يف املستقبل، على الرغم من االنتقال واسع النطاق يف التعليم  
عن بعد، فلن يكون هناك تقدم ملحوظ لدى الطلبة كما لو كانت املدارس مفتوحة، مع أن التعليم عن بعد حيتوي على كثري من  

، إال أنه يكون أكثر فاعلية عندما يكون لدى الطلبة واملعلمني الوقت الكايف لالستعداد له ويكون لدى املدارس الوقت  اإلمكانيات
الكايف الختبار تنفيذه، وهذا مل حيدث يف كثري من احلاالت؛ ألن االنتشار السريع للوابء أجرب مجيع املؤسسات التعليمية على التحول  

  10أبريل و  9عد، وهذا ما أظهرته نتائج استطالع بوابة التعليم املدرسي، الذي أُجرَي يف الفرتة ما بني )املفاجئ إىل التعليم عن ب
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( دولة، إذ أظهر أن معظم املعلمني اضطروا إىل التدريس عرب  40( مشارًكا من أكثر من ) 4.859(، وجذب )2020مايو عام  
يف الوصول إىل التكنولوجيا؛ لذلك من املتوقع أن يكون إلغالق املدارس،  اإلنرتنت ألول مرة، كما واجه كثري من املعلمني مشاكل  

ية  واعتماد التعليم عن بعد أتثري سليب على العملية التعليمية؛ نظرًا للتحول املفاجيء حنو املنصات اإللكرتونية مع غياب البنية التأسيس
ية التعليمية، وهذا يُشري إىل وجود قصور يف عمليات التخطيط اليت  هلا، وغياب اجلوانب التحضريية والتدريبية والنفسية حملاور العمل

 . (2020)الزعبوط، من شأهنا أن توفر بدائل جاهزة للتنفيذ يف حال الكوارث الطبيعية واألوبئة  
 

ة مبعوقات التعليم عن بعد، ومت ترتيبها من  مت تناول بعض الدراسات السابقة العربية واألجنبية اليت هلا عالق الدراسات السابقة:  
 األقدم إىل األحدث على النحو اآليت: 

التعليم األندونيسي أثناء الوابء    لدى حتليل تنفيذ أنظمة التعليم عن بعد،  هدفت دراسة شوراي وفيليانيت وأبو السكدية إىل  
التقارير واملقاالت العلمية جمااًل للبحث والتحليل، ابإلضافة إىل املقابالت املعمقة مع الطلبة، واملعلمني،  الكوروين، واختذ الباحثون من  

(، واستخدم املنهج الوصفي ابستخدام أسلوب    Covid-19وأولياء األمور، يف البيئات الريفية واحلضرية املتضررة من فريوس )  
نفيذ أنظمة التعليم عن بعد حباجة إىل تقييم من حيث استعداد املعلم يف اختيار املادة  ت عملية  حتليل املضمون، وأظهرت النتائج أن  

مور  التعليمية املناسبة، وضعف املقدرة الذاتية للتعليم عن بعد لدى الطلبة، وتردد املعلمني يف استخدام التكنولوجيا، وافتقار أولياء األ
 . (Churivah, Filianti, & Abu Sakdiyyah, 2020)إىل تفهم التعليم عن بعد 
اللسود واهلنداوي والشاعر إىل الكشف عن معوقات حتقيق اجلودة يف التعليم عن بعد أثناء انتشار فريوس  وهدفت دراسة  

خدم املنهج الوصفي  ( أستاًذا وطالًبا من جامعات عربية مثل اجلزائر، ومصر، وفلسطني، والعراق، واست 400)وبلغت العينة كوروان،  
التحليلي، ابستخدام استبانة، وأظهرت النتائج وجود معوقات تربوية، وتقنية، ومالية، وتنظيمية يف التعليم عن بعد، متثلت يف قلة  

ير  الدورات اإللكرتونية عرب مواقع اجلامعات، وقصور عملية التنويع يف األنشطة، وغياب التنسيق بني اجلامعات العربية يف جمال تطو 
التعليم عن بعد، خاصة فيما يتعلق ابملناهج واالختبارات اجلامعية اإللكرتونية، واعتماد معايري اجلودة الشاملة، وضعف اخلدمات  

 . (Lassoued, Alhendawi, & Alshaaer, 2020)اإللكرتونية يف املناطق الريفية النائية 
استطالع وجهات نظر طلبة التعليم العايل الباكستانيني جتاه الرقمية اإللزامية يف التعليم عن  عدانن وأنور إىل وهدفت دراسة 

، واستخدم املنهج  (NUST)( طالًبا وطالبة من اجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 126بعد أثناء الوابء الكوروين، وبلغت العينة )
 املناهج، وتصميم حمتوى مناسب للمحاضرات عرب اإلنرتنت، ومعاانة أعضاء  الوصفي التحليلي، وأظهرت النتائج احلاجة إىل حتسني

التدريس   الرقمية؛ ما يدعو إىل ضرورة توفري دورات تدريبية ألعضاء هيئة   ,Adnan & Anwar)هيئة التدريس من األمية 
2020). 

عليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين، من وجهة نظر معّلمي املدارس  تقييم واقع الت ويف األردن هدفت إحدى الدراسات إىل  
( معلًما ومعلمة، وفقاً لألساليب اإلحصائية وخطواهتا يف اختيار العينات االحتمالية العشوائية، واستخدم  85العامة، وبلغت العينة )

أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معّلمي املدارس  املنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت النتائج حيازة تقييم واقع التعليم عن بعد  
 . ( 2021)الزعبوط س.، (  % 53العامة يف حمافظة البلقاء ابألردن على املستوى املنخفض بنسبة ) 
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 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: 
 واالستفادة منها يف إعداد اإلطار النظري وأداة البحث احلايل. التعليم عن بعد،  اإلملام مبعلومات حول  (1
 االستفادة من نتائج الدراسات السابقة يف مقارنتها بنتائج البحث احلايل.  (2

 
 منهجية البحث وإجراءاته 

 البحث املنهج الوصفي جبانبه التحليلي؛ ملالءمته لطبيعة الدراسة احلالية. اعتمد : منهج البحث
( معلمة وفقا  16118تكون جمتمع البحث من معلمات احللقة األوىل يف سلطنة عمان، والبالغ عددهن ):  جمتمع البحث وعينته

سلطنة  ( معلمة يف احللقة األوىل من  198)تكونت العينة من . و 2021/2022الحصائية وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان لعام  
 ( يوضح أفراد العينة وفًقا ملتغريات البحث. 1واجلدول )عمان،  

 (: توزيع أفراد العينة وفًقا ملتغريات البحث 1جدول) 
 

 سنوات اخلربة
 عدد الدورات التدريبية  يف التعليم عن بعد

 اجملموع
 

 دورات  5أكثر من  دورات  5إىل  3من  دورات   3أقل من 
 24 7 4 13 سنوات  5أقل من 

5-10 30 12 12 54 
 120 34 32 54 سنوات  10اكثر من 
 198 53 48 97 اجملموع

 م2022املصدر: التحليل اإلحصائي،

 
الدراسة:   مثل مت  أداة  السابقة،  والدراسات  النظري،  األدب  مراجعة  طريق  عن  استبانة   ,Lassoued)دراسة    صياغة 

Alhendawi, & Alshaaer, 2020)  :اجلزء األول تضمن البياانت الشخصية للمستجيب، وتضمن  ، وتكونت من جزئني
فقرات(،   10( فقرة، توزعت على ثالثة جماالت هي: املعوقات التعليمية )33اجلزء الثاين فقرات معوقات التعليم عن بعد وعددها )

( دائًما،  3قياس ليكرت الثالثي: )فقرة(، ومتثلت االستجابة عليها وفًقا مل  13فقرات(، املعوقات التقنية )  10املعوقات اإلرشادية ) 
كما اعُتِمَد املعيار اآليت للحكم على متوسط استجاابت أفراد العينة حول معوقات التعليم يف اجملالت الثالثة:  ( اندرًا.  1( أحيااًن، )2)

 (. 3-2.33(، واملرتفع من )2.33أقل من -1.67(، واملتوسط من )1.67أقل من  - 1املعدل املنخفض من )
 
  متثل صدق األداة يف الصدق الظاهري، وصدق االتساق الداخلي، على النحو اآليت: داة الدراسة: صدق أ

الظاهري الرأي حول مالءمة  الصدق  الرتبوي؛ إلبداء  املناهج والقياس والتقومي  املختصني يف جمال  : مت عرض األداة على بعض 
( فأكثر لقبول أي فقرة؛ لذا أُجريت  % 80سه، ومت اعتماد نسبة )الفقرات من حيث الصياغة اللغوية، وانتمائها للمجال الذي تقي

 التعديالت املناسبة على أداة الدراسة، دون اللجوء حلذف الفقرات. 
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معامالت ارتباط بريسون بني درجة كل فقرة، والدرجة    حساب  مت حتقيق االتساق الداخلي عن طريق  صدق االتساق الداخلي:
 ( يوضح هذه النتائج. 2، واجلدول ) الكلية للمجال الذي تنتمي إليه

 (: معامالت ارتباط بريسون بني درجة كل فقرة واجملال الذي تنتمي إليه 2جدول) 
رقم 

 الفقرة 
معامل   رقم الفقرة معامل االرتباط 

 االرتباط 
معامل   رقم الفقرة

 االرتباط 
1 0.66* 12 0.59* 23 0.70* 
2 0.62* 13 0.48* 24 0.80* 
3 0.53* 14 0.66* 25 0.59* 
4 0.53* 15 0.60* 26 0.74* 
5 0.58* 16 0.62* 27 0.71* 
6 0.61 17 0.76* 28 0.76* 
7 0.64* 18 0.68* 29 0.68* 
8 0.53* 19 0.71* 30 0.65* 
9 0.52* 20 0.64* 31 0.73* 

10 0.71* 21 0.64* 32 0.73* 
11 0.67* 22 0.65* 33 0.69* 

 م2022( املصدر: التحليل اإلحصائي، α=0.01دالة عند مستوى )*

(، وهي  0.80-  0.48( أن معامالت االرتباط بني الفقرات واجملاالت اليت تنتمي إليها تراوحت بني )2يوضح اجلدول )
 ذلك صدق االستبانة ومناسبتها لتحقيق هدف الدراسة احلالية. ( ما يؤكد  α=0.01دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )

 Cronbach’s Alphaللتحقق من ثبات أداة الدراسة مت استخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ )ثبات أداة الدراسة:  
Coefficient( واجلدول ،)يوضح معامالت الثبات. 3 )  

 معامل ألفا كرونباخ حملاور االستبانة ( : قيم ثبات  3جدول) 
معامل   عدد الفقرات  احملاور  الرقم  قيمة 

 الثبات 
 0.80 10 اإلرشادية  1
 0.83 10 التنظيمية  2
 0.91 13 التعليمية  3

 0.93 33 االستبانة ككل 
 م 2022املصدر: التحليل اإلحصائي، 
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(، أما الثبات الكلي  0.91-0.80معامالت الثبات ألفا كرونباخ حملاور االستبانة تراوحت بني )( أن  3يوضح اجلدول )
وُيكن استخدامها لتحقيق أهداف  (، وهذا يشري إىل أن االستبانة تتمتع مبستوى مرتفع من الثبات،  0.93لالستبانة فقد بلغ )

 الدراسة احلالية. 
 

 ، مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية: SPSS)ملعاجلة البياانت ابستخدام برانمج ): املعاجلة اإلحصائية
 املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية.  •
ني املتوسطات ذات داللة إحصائية  (؛ لتحديد فيما إذا كانت الفروق بOne Way ANOVA)  حتليل التباين األحادي  •

 (. 0.05α≥)عند مستوى الداللة  
 ؛ ملعرفة الفروق البعدية بني املتغريات. Scheffe)اختبار شافيه ) •

 
 نتائج الدراسة وحتليلها 

املعوقات اليت تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات  أوال: النتائج املتعلقة ابلسؤال األول: ما  
 احللقة األوىل بسلطنة عمان؟" 

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية كما هو واضح يف اجلدول   مت حسابهذا السؤال عن لإلجابة 
(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمعوقات اليت تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين  4)جدول  

 مرتبة ترتيًبا تنازلًيا 
بناء   اجملاالت  ترتيب 

 على درجة املعوقات 
 االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  املعوقات 

مستوى  
 املعوقات 

 مرتفع  0.44 2.50 اإلرشادية  األول 
 مرتفع  0.43 2.45 التقنية  الثاين 

 متوسط  0.38 2.31 التعليمية  الثالث 
 مرتفع  0.35 2.42 اجملاالت كافة 

 م 2022املصدر: التحليل اإلحصائي، 

 
( أن مستوى املعوقات اليت تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة  4اجلدول ) أظهر  

،  (2.50  –  2.31وتراوحت املتوسطات احلسابية بني )(،  2.42األوىل يف سلطنة ُعمان، كان مرتفًعا، إذ بلغ املتوسط احلساب: )
(، وجاء يف املرتبة الثانية جمال املعوقات التقنية مبتوسط حساب  2.50رشادية مبتوسط حساب )وجاء يف املرتبة األوىل جمال املعوقات اإل

الثالثة مبتوسط حساب بلغ )2.45) التعليمية فقد حاز على املرتبة  أما جمال املعوقات  وُُيكن أن يعود سبب ارتفاع    (.2.31(، 
حيازة معظم جماالت املعوقات على املستوى  الكوروين يف سلطنة ُعمان إىل  املعوقات اليت تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء مستوى 

األمر الذي أثر يف اجملاالت كافة، فجاء املستوى العام مرتفًعا. واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الزعبوط  ؛  ( %66املرتفع بنسبة ) 
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لكوروين من وجهة نظر معّلمي املدارس العامة يف األردن،  التعليم عن بعد أثناء الوابء ا( اليت أشارت إىل اخنفاض مستوى  2020)
 واخنفاضه.   أثناء الوابء الكوروين األمر الذي يعكس ارتفاع مستوى املعوقات اليت ُتسهم يف تدين واقع التعليم عن بعد 

املتعلقة ابإلجابة عن الفرع األول من السؤال األول: ماملعوقات اليت تواجه اجملال التعليمي للتعليم عن بعد  النتائج  
 أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل؟ 

تعليمي للتعليم عن  ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لفقرات معوقات اجملال ال 
 بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل، وفقا للجدول اآليت: 

(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعوقات اجملال التعليمي للتعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين  5جدول ) 
 تنازلًيا من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل مرتبة ترتيًبا  

 مستوى املعوقات  االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  رقم فقرات املعوقات التعليمية 
 مرتفع  0.47 2.75 1
 مرتفع  0.53 2.63 2
 مرتفع  0.66 2.45 3
 مرتفع  0.64 2.43 4
 متوسط  0.69 2.27 5
 متوسط  0.69 2.21 6
 متوسط  0.62 2.19 7
 متوسط  0.65 2.13 8
 متوسط  0.60 2.12 9
 متوسط  0.62 1.89 10

 متوسط  0.38 2.31 الكلي 
 م 2022املصدر: التحليل اإلحصائي، 

 
التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر  ( أن مستوى معوقات اجملال  5أظهر اجلدول ) التعليمي اليت تواجه 

  –   1.89تراوحت املتوسطات احلسابية بني ) ، و ( 2.31معلمات احللقة األوىل يف سلطنة ُعمان كان متوسطًا، إذ بلغ املتوسط )
(، ويف املرتبة األخرية جاءت  0.47معياري )( واحنراف  2.75( على املرتبة األوىل، مبتوسط حساب ) 1وحازت الفقرة رقم )،  (2.75

وُُيكن القول يف سبب حيازة معوقات اجملال التعليمي على   (.0.62( واحنراف معياري )1.89مبتوسط حساب )، ( 10الفقرة رقم )
ًى متوسطًا يف  املستوى املتوسط، يعود إىل معاانة الطلبة من صعوبة يف عملية تبادل املعلومات، ومبستوى متوسط، ما يعكس  مستو 

خلو عملية التعلم عن بعد من األنشطة واقتصارها على التلقني، كذلك ال جيد املعلم وقًتا كافًيا الختيار املادة التعليمية ومتابعة  
( صحيح أثّر بشكل إجياب بسيط يف قيمة املتوسطات  1الطلبة، كما أن حيازة معظم الفقرات على إحنرافات معيارية أقل من )

ملعوقات  ، فارتفعت إىل املستوى املتوسط، مايُشري إىل ثبات إجابة املبحوثني عن الفقرات، ما يدعم نتيجة املستوى املتوسط  احلسابية 
 .  هذا اجملال
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(، اليت كشفت عن معوقات تربوية )تعليمية( حتول دون  2020واهلنداوي والشاعر )اللسود  اتقفت النتيجة مع نتائج دراسة  
(، اليت متلثت يف قصور التنويع يف أنشطة التعليم عن  19-حتقيق اجلودة يف التعليم عن بعد أثناء انتشار وابء فايروس كوروان )كوفيد  

 بعد. 
ل: ما املعوقات اليت تواجه اجملال اإلرشادي للتعليم عن بعد  النتائج املتعلقة ابإلجابة عن الفرع الثاين من السؤال األو 

 أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل؟ 
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لفقرات معوقات اجملال االرشادي للتعليم عن  

 وجهة نظر معلمات احللقة األوىل، وفقا للجدول اآليت:  بعد أثناء الوابء الكوروين من 
(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعوقات اجملال اإلرشادي للتعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين  6جدول ) 

 من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل مرتبة ترتيًبا تنازلًيا. 
املعوقات   فقرات  رقم 

 مستوى املعوقات  االحنراف املعياري  احلساب   املتوسط  اإلرشادية 

 مرتفع  0.44 2.84 1
 مرتفع  0.51 2.76 2
 مرتفع  0.54 2.70 3
 مرتفع  0.58 2.62 4
 مرتفع  0.60 2.62 5
 مرتفع  0.62 2.48 6
 مرتفع  0.68 2.34 7
 مرتفع  0.66 2.34 8
 مرتفع  0.78 2.33 9

 متوسط  0.78 2.12 10
 مرتفع  0.44 2.50 الكلي 

 م 2022املصدر: التحليل اإلحصائي، 
( أن مستوى معوقات اجملال اإلرشادي اليت تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر  6أظهر اجلدول رقم )

املتوسط ) بلغ  إذ  احللقة األوىل مرتفًعا،  مرتفًعا 2.50معلمات  فقرات اجملال  )،  (، وجاء مستوى  ،  ( 2.84–2.12تراوحت بني 
(، ويف املرتبة األخرية جاءت الفقرة  0.44( واحنراف معياري )2.84( على املرتبة األوىل، مبتوسط حساب )1وحازت الفقرة رقم )

،  ذا اجملال على املستوى املرتفع ُُيكن القول يف سبب حيازة ه(. و 0.78( واحنراف معياري )2.12مبتوسط حساب )،  ( 10رقم )
نه  أن هذا النوع من التعليم ال ُُيّكن الطلبة من االلتحاق يف الربامج الرتفيهية، وال ُيّكنهم من ممارسة الرايضة، وممارسة األنشطة، شأ 

 شأن التعليم احلضوري؛ األمر الذي ينعكس سلًبا على اجملال اإلرشادي.  
النتائج املتعلقة ابإلجابة عن الفرع الثالث من السؤال األول: ما املعوقات اليت تواجه اجملال التقين يف التعليم عن بعد  

 أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل؟ 
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ت اجملال التقين للتعليم عن بعد  لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لفقرات معوقا
 أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل، وفًقا للجدول اآليت:  

(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعوقات اجملال التقين للتعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين  7جدول ) 
 ترتيبا تنازلًيا.  من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل مرتبة 

املعوقات   فقرات  رقم 
 املتوسط احلساب  التقنية 

االحنراف  
 مستوى املعوقات  املعياري 

 مرتفع  0.53 2.66 1
 مرتفع  0.59 2.60 2
 مرتفع  0.57 2.59 3
 مرتفع  0.59 2.57 4
 مرتفع  0.63 2.47 5
 مرتفع  0.56 2.47 6
 مرتفع  0.61 2.46 7
 مرتفع  0.58 2.44 8
 مرتفع  0.61 2.41 9

 مرتفع  0.58 2.39 10
 مرتفع  0.64 2.39 11
 مرتفع  0.63 2.36 12
 متوسط  0.66 2.22 13

 مرتفع  0.43 2.45 الكلي 
 م 2022املصدر: التحليل اإلحصائي، 

 
التقين اليت تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات  ( أن مستوى معوقات اجملال  7أظهر اجلدول )

( على املرتبة األوىل،  1وحازت الفقرة )،  (2.66–2.22بني )  (، وجاء مستوى الفقرات مرتفًعا2.45احللقة األوىل مرتفًعا، إذ بلغ )
معياري )2.66مبتوسط حساب ) الفقرة )0.53( واحنراف  ( واحنراف  2.12( مبتوسط حساب )13(، واملرتبة األخرية جاءت 

  لعل سبب ارتفاع مستوى هذا اجملال يُعزى لغياب جاهزية قطاع التعليم لتجربة التعليم عن بعد، بسبب حدوثها و   (. 0.66معياري )
قلة جودة اخلدمات اإللكرتونية  املفاجئ؛ فاإلعداد املسبق مل يكن كافًيا ليجنبها املعوقات اليت أصبحت واقًعا، ويُعزى أيًضا إىل  

صعوبة توافر  ، وكذلك إىل للتعليم عن بعد يف املناطق النائية، وقصور نظام محاية الطلبة من املخاطر النامجة عن الشبكة اإللكرتونية 
 ماجعل املعلمات يف هذه احللقة يقدرن معوقات هذا اجملال مبستوى مرتفع. لصياغة احملتوى الرقمي للتعليم عن بعد، اختصاصيني؛ 
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اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة اللسود واهلنداوي والشاعر اليت أظهرت وجود معوقات تقنية، حتول دون حتقيق اجلودة   
 كوروين. يف التعليم عن بعد أثناء انتشار الوابء ال

النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت أفراد العينة للمعوقات اليت تواجه  
التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل، تُعزى ملتغريي سنوات اخلربة والدورات التدريبية يف  

 التعليم عن بعد؟ 
ملعرفة الفروق يف استجاابت أفراد العينة للمعوقات اليت تواجه التعليم عن بعد  :  اًل: الفروق اليت تعزى ملتغري سنوات اخلربةأو 

أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل وفقا ملتغري سنوات اخلربة، مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات  
 ( يوضح ذلك. 8أفراد العينة جلميع حماور أداة الدراسة ولألداة ككل، وجدول ) املعيارية الستجاابت 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمعوقات اليت تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من  (:  8جدول ) 
 وجهة نظر معلمات احللقة األوىل وفًقا ملتغري سنوات اخلربة 

 االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  ربةسنوات اخل املتغري 
 0.28 2.26 سنوات  5أقل من  تعليمية 

 0.37 2.27 ( سنوات 5-10)
 0.40 2.34 سنوات  10أكثر من 

 0.42 2.35 سنوات  5أقل من  إرشادية 
 0.50 2.50 ( سنوات 5-10)

 0.42 2.52 سنوات  10أكثر من 
 0.33 2.36 سنوات  5أقل من  تقنية 

 0.49 2.41 ( سنوات 5-10)
 0.42 2.48 سنوات  10أكثر من 

املعوقات  
 ككل

 0.28 2.33 سنوات  5أقل من 
 0.37 2.39 ( سنوات 5-10)

 0.35 2.45 سنوات  10أكثر من 
 م 2022املصدر: التحليل اإلحصائي، 

 
( وجود فروق ظاهرية بني متوسطات املعوقات اليت تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من  8)يالحظ من اجلدول  

وجهة نظر معلمات احللقة األوىل وفًقا ملتغري عدد سنوات اخلربة، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بني املتوسطات ذات داللة إحصائية  
 ( يبني ذلك. 9(، واجلدول )One Way ANOVAالتباين األحادي )  ( مت تطبيق حتليل 0.05α≥عند مستوى الداللة )
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(: نتائج حتليل التباين األحادي ملعرفة الفروق يف املعوقات اليت تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين  9جدول )
 من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل وفًقا ملتغري سنوات اخلربة. 

مستوى   F متوسط املربعات  درجات احلرية  ملربعات جمموع ا مصدر التباين  املتغري 
 الداللة 

 0.482 0.73 0.11 2 0.21 بني اجملموعات  تعليمية 

 0.14 195 28.16 داخل اجملموعات 
 0.231 1.48 0.29 2 0.58 بني اجملموعات  ارشادية 

 0.20 192 37.46 داخل اجملموعات 
 0.338 1.09 0.20 2 0.40 بني اجملموعات  تقنية 

 0.19 191 35.45 داخل اجملموعات 
املعوقات  

 ككل
 0.234 1.46 0.18 2 0.36 بني اجملموعات 

 0.12 195 23.95 داخل اجملموعات 
 م 2021املصدر: التحليل اإلحصائي، 

 
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بني متوسطات املعوقات اليت تواجه التعليم  ( أنه  9أظهر اجلدول ) 

  عن بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل وفًقا ملتغري سنوات اخلربة، استناداً إىل قيمة ف احملسوبة إذ بلغت 
(،  0.73ة حيث تعد هذه القيمة غري دالة إحصائًيا، كما بلغت قيمة ف احملسوبة )( للدرجة الكلي0.234(، مبستوى داللة )1.46)

(  0.231(، ومبستوى داللة )1.48( جملال املعوقات التعليمية، وبلغت قيمة ف احملسوبة )0.05(< من ) 0.234ومبستوى داللة )
(،  0.05( < من )0.338ومبستوى داللة )   (،1.09(، جملال املعوقات اإلرشادية، كذلك بلغت قيمة ف احملسوبة )0.05< من )

جملال املعوقات التقنية، وُُيكن إرجاع السبب إىل قناعات املستجيبني حول متكينهم من التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين بغض  
ه: ال توجد فروق ذات  النظر عن سنوات اخلربة، طاملا ُُيارسون التعليم احلضوري، وعليه مت قبول فرضية الدراسة، اليت تنص على أن 

( يف استجاابت أفراد العينة حول املعوقات اليت تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء  ≥0.05αداللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل تُعزى ملتغري سنوات اخلربة. 

للتعرف على فروق املعوقات اليت تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء  بية:  اثنيا: الفروق اليت تعزى ملتغري عدد الدورات التدري
الكوروين؛ مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة وفقاً لعدد الدورات التدريبية يف التعليم عن  

 ج على النحو اآليت:   بعد، جلميع حماور أداة الدراسة ولألداة ككل، ويوضح اجلدول النتائ
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أثناء الوابء الكوروين  (: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمعوقات اليت تواجه التعليم عن بعد  10جدول ) 
 من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل وفقا ملتغري عدد الدورات التدريبية يف التعليم عن بعد 

املتوسط   عدد الدورات التدريبية  املتغري 
 احلساب

االحنراف  
 0.35 2.38 دورات   3أقل من  تعليمية  املعياري 

 0.40 2.24 دورات  5إىل  3من 
 0.39 2.24 دورات  5أكثر من 

 0.42 2.58 دورات   3أقل من  ارشادية 
 0.44 2.43 دورات  5إىل  3من 

 0.47 2.40 دورات  5أكثر من 
 0.43 2.52 دورات   3أقل من  تقنية 

 0.44 2.37 دورات  5إىل  3من 
 0.42 2.38 دورات  5أكثر من 

املعوقات  
 ككل

 0.33 2.50 دورات   3أقل من 
 0.38 2.34 دورات  5إىل  3من 

 0.34 2.34 دورات  5أكثر من 
 م 2022املصدر: التحليل اإلحصائي، 

 
أثناء الوابء الكوروين من وجهة  ( وجود فروق ظاهرية بني متوسطات املعوقات اليت تواجه التعليم عن بعد  10يظهر اجلدول )

نظر معلمات احللقة األوىل وفًقا ملتغري عدد الدورات التدريبية يف التعليم عن بعد، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بني املتوسطات  
(، واجلدول  One Way ANOVA( مت تطبيق حتليل التباين األحادي )0.05α≥ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 ( يبني ذلك. 11)
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(: نتائج حتليل التباين األحادي للفروق يف املعوقات اليت تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من  11جدول ) 
 وجهة نظر معلمات احللقة األوىل وفقا ملتغري عدد الدورات التدريبية  

 F متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغري 
مستوى  
 الداللة 

 0.03 3.42 0.48 2 0.96 بني اجملموعات  تعليمية 
 0.14 194 27.35 داخل اجملموعات 

 0.03 3.61 0.69 2 1.38 بني اجملموعات  ارشادية 
 0.19 191 36.62 داخل اجملموعات 

 0.06 2.87 0.52 2 1.05 بني اجملموعات  تقنية 
 0.18 190 34.80 داخل اجملموعات 

املعوقات  
 ككل

 0.01 5.02 0.60 2 1.20 بني اجملموعات 
 0.12 194 23.12 داخل اجملموعات 

 م 2022املصدر: التحليل اإلحصائي، 
 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بني متوسطات املعوقات اليت تواجه التعليم عن  (  11أظهر اجلدول )
  بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل وفًقا ملتغري عدد الدورات التدريبية يف التعليم عن بعد، وذلك استناداً 

( للدرجة الكلية، إذ تعد هذه القيمة دالة إحصائًيا، نظرًا ألهنا >  0.01توى داللة )(، ومبس5.02إىل قيمة ف احملسوبة إذ بلغت )
 ( يوضح ذلك. 12(؛ وملعرفة مصدر هذه الفروق مت استخدام اختبار شافيه للمقارانت البعدية، واجلدول )0.05من )
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املعوقات اليت تواجه التعليم عن  (: نتائج اختبار شافيه  للمقارانت البعدية بني املتوسطات احلسابية يف  12جدول ) 
 بعد أثناء الوابء الكوروين وفًقا ملتغري عدد الدورات التدريبية  

 ددورات  5أكثر من   دورات  5  –  3من  دورات  3أقل من  عدد الدورات  اجملاالت
 *14. *14. - دورات   3أقل من  جمال املعوقات التعليمية 

 0.01 - - دورات  5إىل  3من 
 - - - دورات  5أكثر من 

املعوقات    جمال 
 اإلرشادية 

 *18. 0.15 - دورات   3أقل من 
 0.03 - - دورات  5إىل  3من 

 - - - دورات  5أكثر من 
 
 

 املعوقات ككل 

 *0.16 *0.16 - دورات   3أقل من 
 0.00 - - دورات  5إىل  3من 

 - - - دورات  5أكثر من 
 ( α0=05.عند مستوى )*دالة ، م 2022املصدر: التحليل اإلحصائي، 

 
( اليت تواجه  12أظهر اجلدول  التعليمية  املعوقات  املتوسطات احلسابية يف  الوابء  ( وجود فروق بني  أثناء  بعد  التعليم عن 

( دورات وأكثر  5( إىل )3( دورات وكاًل من الذين تلقوامن ) 3الكوروين وفقا ملتغري عدد الدورات التدريبية بني الذين تلقوا أقل من )
ذين تلقوا  ( دورات، ويف املعوقات اإلرشادية هناك فروق بني ال3( دورات وكانت هذه الفروق لصاحل الذين تلقوا أقل من )5من )

( دورات، وابلنسبة للمعوقات ككل  3( دورات وذلك لصاحل الذين تلقوا أقل من )5( دورات والذين تلقوا أكثر من )3أقل من ) 
( دورات وكانت  5( دورات وأكثر من )5( إىل )3( دورات وكالً من الذين تلقوا من ) 3فقد كانت الفروق بني الذين تلقوا أقل من )

( دورات؛ وعليه مت رفض فرضية الدراسة اليت تنص على أنه ال توجد فروق ذات داللة  3ذين تلقوا أقل من )هذه الفروق لصاحل ال
( يف استجاابت أفراد العينة حول املعوقات اليت تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين  ≥0.05αإحصائية عند مستوى الداللة )

تغري عدد الدورات التدريبية يف التعليم عن بعد، وقبول الفرضية البديلة اليت تنص على:  من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل تُعزى مل
( يف استجاابت أفراد العينة حول املعوقات اليت تواجه التعليم عن  ≥0.05αوجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

، تُعزى ملتغري عدد الدورات التدريبية اليت تلقتها املعلمة يف التعليم عن  بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة األوىل 
أقل من ) تلّقنْي  الالئي  إىل أن  السبب  أن يعود  الوابء  3بعد، وُيكن  أثناء  التعليم عن بعد  للقيام مبهنة  أمرًا كافًيا  يُعد  ( دورات، 
 ( دورات. 3ؤكد داللة الفروق لصاحل الالئي تلّقني أقل من )الكوروين، وفًقا لقناعات أفراد العينة وتصوراهتن؛ األمر الذي يُ 
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 مؤشرات النتائج: 

حول معوقات التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين حازت على مستوًى  أن قناعات املبحواثت  أظهرت نتائج البحث   .1
 مرتفع ما يُشري إىل ارتفاع نسبة املعوقات يف التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين. 

على    ما األقل درايًة ومعرفًة؛ حليازهتتبني أن معوقات اجملالنْي اإلرشادي والتقين للتعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين مها   .2
( على التوايل، وهذا يُؤكد ارتفاع نسبة املعوقات يف اجملالنْي: اإلرشادي والتقين  2.45و )  (2.50مستوى مرتفع للمتوسط احلساب) 

 . املبحواثتللتعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين، وفق قناعات 
على مستوًى  هي األكثر دراية ومعرفة؛ حليازته  تبني أن معوقات اجملال التعليمي للتعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين،   .3

، وهذا يُؤكد اخنفاض نسبة املعوقات يف اجملال التعليمي، مقارنة مبعوقات اجملالنْي: اإلرشادي  (2.31متوسط للمتوسط احلساب )
 والتقين، وفق قناعات عينة البحث؛ األمر الذي يُشري إىل أمهية وجود املعلم يف العملية التعليمية.   

أنه:  أ .4 على  تنص  اليت  فرضيته  أتكيد  البحث  نتائج  الداللة  ظهرت  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
(0.05α≤  يف استجاابت املبحواثت حول املعوقات اليت تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة )

 اخلربة. عزى ملتغري سنوات األوىل يف سطلنة عمان، تُ 
 ≥ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )أظهرت نتائج البحث رفض فرضيته، وقبول الفرضية البديلة اليت ُتشري إىل وجود فروق 

0.05α  تواجه التعليم عن بعد أثناء الوابء الكوروين من وجهة نظر معلمات احللقة  ( يف استجاابت املبحواثت حول املعوقات اليت
 ( دورات. 3الالئي تلّقني أقل من )يف التعليم عن بعد، لصاحل املعلمات ملتغري عدد الدورات التدريبية  األوىل يف سطلنة عمان، تُعزى 

 
 التوصيات

، لتمكني املعلمات من تنمية مهاراهتن يف التعامل مع املنصات  تكثيف الدورات التدريبية يف استخدام تقنية التعليم عن بعد -1
 التعليمية، والعمل على كل ما من شأنه أن يسهل عليهن التعامل مع هذه املنصات. 

معاجلة املعوقات اليت تواجه املعلمات يف التعليم عن بعد واالستئناس مبقرتحاهتن حول طرق العالج املناسبة؛ كوهنن الفئة املستهدفة   -2
 الفاعلة يف هذا النوع من التعليم، اليت يتم التعامل معها بصورة مباشرة. و 
االطالع على التجارب العاملية واإلقليمية واالستفادة منها يف تطوير التعليم عن بعد؛ بوصفه أحد احللول البديلة يف حاالت   -3

 احل القادمة. توقف عمليات التعليم اليت ُيكن أن حتدث نتيجة ألي ظروف استثنائية خالل املر 
 

 :  املقرتحات
 التحدايت اليت تواجه التعليم عن بعد لدى معلمي املرحلة اإلعدادية والثانوية أثناء جائحة الوابء الكوروين.  -1
 تصور مقرتح لتفعيل التعليم عن بعد لدى معلمات احللقة األوىل من وجهة نظرهن.  -2
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