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 ( 19-حتدايت التعليم عن بعد يف سلطنة ُعمان يف ظل جائحة كوروان )كوفيد
 *1ايسر بن مجعة بن مخيس الشهومي       

 الرابط.  -كلية علوم الرتبية  -جامعة حممد اخلامس ابحث دكتوراة حتليل نظم الرتبية والتكوين1 
yasser.guma@gmail.com        

 يوسف بن صاحل بن علي احلامتي2
 2طالب دكتوراه ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي 

youssef.alhatmi@gmail.com 
 

 2021/ 10/ 08اتريخ القبول:           2021/ 09/ 30: االرسال اتريخ 
 ملخص: 

(  19  -هدفت الدراسة إىل معرفة  حتدايت التعليم عن بعد خالل جائحة فريوس كوروان)كوفيد
من وجهة نظر املعلمني يف سلطنة ُعمان، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، ومت مجع البياانت  

معلمة،    1231معلم و    390( من املعلمني واملعلمات، منهم  1621من خالل استبانة، بلغت عينتها )
مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية، وتوصلت الدراسة إىل نتائج ابرزها، إن تطبيق التعليم عن بعد جاء بشكل  
مفاجئ ومل يكن أطراف العملية التعليمية )الوزارة، املدارس، املعلمني، الطلبة، أولياء األمور( مهيئني لتطبيق  

التح البنية  حتدايت  إىل  ابإلضافة  بعد،  عن  ضعف التعليم  أبرزها  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  تية 
شبكات األنرتنت، وضعف تدريب املعلمني، ابإلضافة إىل عدم توفر أجهزة احلاسب اآليل واألنرتنت لبعض  
الطلبة، مما تسبب يف عدم تكافؤ فرص التعليم جلميع الطلبة. وبناء على النتائج أوصت الدراسة بضرورة  

بية والتعليم وهيئة تنظيم االتصاالت وشركات االتصاالت لتوفري متطلبات تكنولوجيا التنسيق بني وزارة الرت 
 املعلومات واالتصاالت لقطاع التعليم، وتدريب املعلمني على أساليب واسرتاتيجيات التعليم عن بعد. 

 ، سلطنة عمان. COVID-19حتدايت التعليم عن بعد، جائحة كوروان،  الكلمات املفتاحية: 
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  مقدمة: 
( يف مدينة وهان الصينية  19-مت اإلعالن عن ظهور لفريوس كوروان )كوفيد  2019ديسمرب    31يف      

العاملية رمسيا يف    19-عن تفشي جائحة كوروان املستجد  2020مارس    11،وأعلنت منظمة الصحة 
(CoronavirusCOVID-19 Pandemic)   يف العامل بعد مرور ثالثة أشهر على ظهوره يف

، مما ترتب عليه تداعيات يف خمتلف جماالت احلياة أبرزها التداعيات  2019مدينة يوهان الصينية يف ديسمرب  
حيث قامت العديد من    .(Shah & Farrow, 2020)و  (Lieberman, 2020)  الرتبوية 

راءات االحرتازية منها إجراءات االغالق اجلزئي والكلي وإيقاف الدراسة يف  الدول ابختاذ جمموعة من اإلج
التعليمية ، مم تسبب يف تعطل أكثر من   العملية    290مجيع املؤسسات  العامل عن  مليون طالب حول 

دولة. ولضمان استمرارية عملية التعليم والتعلم وجدت األنظمة الرتبوية نفسها   22التعليمية يف أكثر من  
أة جمربة على التحول حنو التعليم عن بُعد أو التعليم اإللكرتوين ابعتباره بديل وضرورة ملحة الستمرار فج

التعليم،  واستخدام شبكة االنرتنت واهلواتف الذكية واحلواسيب يف التواصل عن بعد مع الطلبة، يف حماولة  
 .(Yulia,2020) .لتقليل الفجوة الناجتة عن انقطاع الطلبة عن مقاعد الدراسة
دولة وبتنظيم من اليونسكو لتدارس تداعيات    70من أجل ضمان استمرارية التعليم ُعقد مؤمتر عاملي حبضور  

( حيث مت االتفاق على وضع خطة متكاملة لضمان استمرار التعليم خالل فرتة  19-فريوس كوروان )كوفيد
 .تعطيل املؤسسات التعليمية 

رتة انتشار تقنيات الثورة الصناعية الرابع الذي سامهت يف تطوير  ( يف ف19-جاءت جائحة كوروان )كوفيد
التعليم اإللكرتوين وتقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت سوف تكون الركيزة األساسية   تقنيات 

 .للتعليم اإللكرتوين أو التعليم عن بعد
ان هلا أتثري شبه شامل على طاليب  يف أكرب انقطاع للتعليم يف التاريخ، حيث ك  19-تسببت جائحة كوفيد

التعليم  الثانوية، ومؤسسات  التعليم االبتدائي إىل املدارس  قبل  العامل، من مرحلة ما  العلم واملعلمني حول 
  2020مارس/ آذار    28والتدريب التقين واملهين، واجلامعات، وتعلم الكبار، ومنشآت تنمية املهارات. حىت  

(، وحبلول منتصف نيسان/أبريل  JAIME, 2020دولة ) 161يم من % من الطالب عن التعل80انقطع 
بليون   58,1% من طاليب العلم على مستوى العامل قد أتثروا ابجلائحة، وهو ما ميثل  94،كان    2020

يف   العايل،  التعليم  إىل  االبتدائي  التعليم  قبل  ما  مرحلة  من  والشباب،  األطفال  وختتلف    200من  بلد. 
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واجهتها األنظمة التعليمية حول العامل من بلد إىل آخر حسب مستوى التنمية: فعلى سبيل  التحدايت اليت 
% من االطفال يف التعليم االبتدائي خارج املدارس من الناحية الفعلية خالل الربع الثاين    86املثال، كان  

ة للتنمية البشرية،  دون وجود نظام تعليمي بديل يف البلدان اليت توجد هبا مستوايت متدني 2020من عام 
% فقط يف البلدان اليت توجد هبا مستوايت عالية جدا للتنمية البشرية نظرًا لتوفر البنية التحتية 20مقابل  

االزمة للتعليم عن بعد، ومن هذا املنطلق جاءت هذه الدراسة ملعرفة  حتدايت التعليم عن بعد خالل جائحة  
 .لمني يف سلطنة ُعمان ( من وجهة نظر املع19 -فريوس كوروان)كوفيد

 إشكالية الدراسة: 
تباينت البدائل التعليمية املتبعة بني نظام تعليمي ألخر، واليت تتفاوتت بني توقف الدراسة بدون  
تعليق الدراسة مع عدة بدائل بسبب اجلاهزية املسبقة، كما اختلفت الدول يف اعتماد   فاعل وبني  بديل 

بشكل كامل وبعضها اعتمد التعليم املدمج وبعضها يتبع النظامني البديل فبعضها اعتمد التعليم عن بعد  
حسب تطور احلالة الوابئية، كما أن أغلب الدول واجهت حتدايت، ولكنها ختتلف يف احلدة من بلد ألخر  
حسب اإلمكاانت املادية والبنية التحتية. وبناء عليه تقوم هذه الدراسة بتحديد التحدايت اليت واجهت 

 ليمي يف كل من سلطنة ُعمان. النظام التع
   :أسئلة الدراسة

 لتحقيق األهداف حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس:
( من وجهة نظر املعلمني يف  19 -ما حتدايت التعليم عن بعد خالل جائحة فريوس كوروان)كوفيد  -

 سلطنة ُعمان؟ 
 ويتفرع من السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية:

 حتدايت تطبيق التعليم عن بعد اليت واجهة وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان؟ما  -
 ما حتدايت تطبيق التعليم عن بعد اليت واجهة املدارس بسلطنة ُعمان؟ -
 ما حتدايت تطبيق التعليم عن بعد اليت واجهة املعلمني بسلطنة ُعمان؟ -
 الطالب بسلطنة ُعمان؟ما حتدايت تطبيق التعليم عن بعد اليت واجهة  -
 ما حتدايت تطبيق التعليم عن بعد اليت واجهة أولياء األمور بسلطنة ُعمان؟  -
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 :أهداف الدراسة
هتدف هذه الدراسة إىل حتديد أبرز التحدايت اليت واجهة تطبيق نظام التعليم عن بعد يف سلطنة ُعمان يف 

 من وجهة نظر املعلمني.  19ظل جائحة كوروان كوفيد
 الدراسة: أمهية 

يعد تطبيق نظام التعليم عن بعد يف سلطنة ُعمان من املستجدات اليت مل يشهدها نظام التعليم يف 
السلطنة من قبل وذلك بسبب ظروف جائحة كوروان، والتزاماً ابإلجراءات االحرتازية اليت حتد من انتشار 

عن التعليم  نظام  تطبيق  لذل كان  التعلمية،  العملية  أطراف  بني  والنظام    املرض  متوقع  وغري  مفاجئا  بعد 
التعليمي غري مستعد ملثل هذه الظروف، ومنطقياً أن يواجه النظام التعليمي الكثري من التحدايت، ومن اجل  
ذلك جاءت هذه الدراسة ملساعدة املسؤولني وصناع القرار يف حتديد التحدايت اليت تواجهة أطراف العملية 

 . التععليمية من وجهة نظر املعلمني
 منهج الدراسة: 

تبنت الدراسة املنهج الوصفي الذي يستند على وصف الظاهرة، واالجابة على أسئلة الدراسة ابعتباره املنهج  
 املناسب. 

 :حدود الدراسة 
 :اقتصرت الدراسة احلالية على احلدود اآلتية

 .  2019/2020اقتصرت على النصف الثاين من العام الدراسي  احلدود الزمانية: 
 .سلطنة ُعمان احلدود املكانية: 

حتديد أبرز التحدايت اليت واجهت تطبيق نظام التعليم عن بعد يف سلطنة ُعمان يف  احلدود املوضوعية: 
 من وجهة نظر املعلمني.  19ظل جائحة كوروان كوفيد

 مصطلحات الدراسة: 
ٌة، د اِهي ٌة.  جا    جائحة: لغواي:  ُْلك  ٌة : ب لِيٌَّة، هت  ِئحة )اسم(، واجلمع : جائحات وجوائُح. ويقال أ ص اب  ْتُه ج اِئح 

ٌة مثل هذه السنة: أي قاحلة، سنة جفاف، ج ْدبة، غرباء )معجم الغين،    .(1/9049"مل نعرف سنة ج اِئح 
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املرض للحيوان واإلنسان، وتسبب هي فصيلة من الفريوسات اليت قد تسبب    (: 19-فريوس كوروان )كوفيد
لدى اإلنسان أمراضاً للجهاز التنفسي اليت ترتاوح حدهتا من نزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشد وخامة 
مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية، واملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة )السارس(، ويتسم بسرعة االنتشار  

 .(2019)منظمة الصحة العاملية،
  التعليم عن بعد: 

يندرج حتت التعليم اإللكرتوين حيث إنه قائم أساسا على وجود الطالب يف مكان خيتلف عن مكان املعلم. 
أي نقل الربانمج التعليمي من الغرفة الصفية إىل أماكن متفرقة جغرافيا كاملنازل عرب أنظمة إلكرتونية مثل  

لتعليم عادة يف الظروف اليت حتول دون االستمرار الكلي أو املنصات التعليمية. ويستخدم هذا النوع من ا
 (. 2020اجلزئي يف توفري التعليم الصفي املباشر)وزارة الرتبية والتعليم، 

 الدراسات السابقة: 
( هدفت إىل التعرف على واقع التعلم عن بعد وحتدايته خالل جائحة  2020دراسة )ملكاوي، 

وجهة نظر أولياء األمور يف حمافظة إربد يف األردن، واستخدمت الدراسة ( من  19  -فريوس كوروان)كوفيد
( من أولياء األمور،  953املنهج الوصفي التحليلي ، ومت مجع املعلومات من خالل استبانة، بلغت عينتها ) 

ولية أمر. وتوصلت الدراسة إىل أن واقع التعلم عن بعد وحتدايته خالل جائحة    48ويل أمر و  39منهم  
( من وجهة نظر أولياء األمور يف حمافظة إربد، يف األردن جاءت بدرجة متوسطة، 19-وس كوروان )كوفيدفري 

 وجاءت مجيع جماالت الدراسة بدرجة متوسطة. 
( هدفت التعرف على أهم متطلبات جناح التعليم اإللكرتوين 2020دراسة) الشبلي واملسلمية،  

العايل، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي، ومت مجع املعلومات من لدى مؤسسات التعليم    19يف ظل كزفيد  
التعلم   أدوات  حصر  إىل  الدراسة  وتوصلت  اإللكرتونية،  العلمية  واملؤمترات  املقاالت،  بعض  تتبع  خالل 
اإللكرتوين املستخدمة يف التعلم اإللكرتوين يف مؤسسات التعليم العايل، وكذلك حصر التحدايت اليت تواجه 

 اإللكرتوين .التعلم 
التعليم 2021دراسة )احلضرمية،   إىل  ُعمان  التعليم يف سلطنة  معرفة أتثري حتول  إىل  ( هدفت 

الرقمي وأثره على اإللتزام التنظيمي للمعلمني يف مدارس سلطنة ُعمان يف ظل جائحة كروان، اتبعت الدراسة  
العمانية السابقة عن التعليم الرقمي   املنهج الوصفي أسلوب الدراسات املسحية من خالل استقراء الدراسات
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وااللتزام التنظيمي. وتوصلت الدراسة إىل ان التعلم الرقمي أصبح ضرورة ملحة، واتضحت فاعلية التعليم 
 املدمج يف ختفيف الضغوطات على الطالب واملعلم، وتوفر العديد من الوسائط الرقمية املساعدة على التعلم. 

املستخدمة يف ضبط  ( هدفت ه2020دراسة )قديسات،   اآلليات  للتعرف على  الدراسة  ذه 
االختبارات اإللكرتونية يف اجلامعات األردنية خالل جائحة كوروان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،  

( عضو من 150حيث اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة على عينة مقدراها )
التدريسية يف   اهلامشية. وخلصت الدراسة إىل  أعضاء اهليئة  بعض اجلامعات احلكومية يف اململكة األردنية 

وجود أثر ذو داللة إحصائية لآلليات املستخدمة يف ضبط االختبارات اإللكرتونية يف اجلامعات األردنية  
 خالل جائحة كوروان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 

قييم فاعلية التعليم اإللكرتوين يف تدريس بعض ( واليت هدفت إىل دراسة وت2011دراسة أمحد )
مقررات برانمج املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية جبامعة السلطان قابوس من خالل 
معوقات   التدريس ورصد  وميزاته يف  املودل  برانمج  تفعيل  مدى  والوقوف على  )املودل(  برانمج  استخدام 

وأعضاء هيئة التدريس. وقد اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،    اإلفادة من وجهة نظر الطالب
من    8كما استخدمت االستبانة ومجاعات الرتكيز)املقابلة( كأدوات للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من  

طالبا، وتوصلت الدراسة إىل عدم تفعيل كافة خواص املودل من قبل أعضاء   143أعضاء هيئة التدريس و
ريس، وأن تطوير أسلوب التدريس وزايدة التفاعل والتعامل الرقمي مع املعلومات وإثراء املادة العلمية،  هيئة التد

واملرونة يف تعديل احملتوى العلمي للمقرر من أهم مميزات املودل، وفيما يتعلق ابملشكالت كشفت النتائج  
ند استخدام املودل، بينما صعوبة  مشكالت تتعلق بعامل الوقت كأبرز مشكلة تواجه أعضاء هيئة التدريس ع

 حتميل بعض امللفات وخاصة كبرية احلجم من أبرز املشكالت اليت تواجه الطالب عند استخدام املودل.
 : جمتمع الدراسة

والبالغ   ابلسلطنة  األساسي  التعليم  مدارس  ومعلمات  معلمي  مجيع  من  الدارسة  جمتمع  يتكون 
 م. 2019/2020ية للعام  (حسب إحصائيات وزارة الرتب676943عددهم)

 : عينة الدراسة
( معلم ومعلمة، مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية. ويوضح اجلدول 1621تكونت عينة الدراسة من )

  :( توزع أفراد العينة 1رقم )
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 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغريات الدميوغرافية للدراسة.1جدول )
 النسبة املئوية التكرار املستوايت نوع املتغري 

 % 24 390 ذكر النوع
 % 76 1231 أنثى 

 % 10.1 163 دبلوم  املؤهل الدراسي 
 % 82.5 1338 بكالوريوس 
 % 7.9 127 ماجستري
 % 0.9 15 دكتوراة

 % 9.7 157 سنوات 5أقل كم  سنوات اخلربة 
 % 19.3 313 سنوات 5-9

 % 29.4 476 سنة 10-14
 % 42.2 683 سنة 15أكثر من 

 : أدوات الدراسة
 - استخدم الباحث استبانة لتحديد حتدايت التعليم عن بعد خالل جائحة فريوس كوروان)كوفيد

( من وجهة نظر املعلمني يف سلطنة ُعمان . ومت اخضاع أدات الدراسة جلميع اخلصائص السيكومرتية،  19
 ( قيم معامالت االرتباط. 2ويوضح اجلدول رقم )
 قيم معامالت ارتباط درجة احملور الفرعي ابلدرجة الكلية للمحور الرئيس ( 2جدول رقم )

 معامل االرتباط احملور الفرعي 

 741.** حتدايت تطبيق التعليم عن بعد يف السلطنة / وزارة الرتبية والتعليم
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 846.** حتدايت تطبيق التعليم عن بعد يف السلطنة/ املدرسة

 823.** التعليم عن بعد يف السلطنة/ املعلم حتدايت تطبيق 

 747.** حتدايت تطبيق التعليم عن بعد يف السلطنة/ الطالب

 768.** حتدايت تطبيق التعليم عن بعد يف السلطنة/ ويل األمر 

 ( 0.01** تعين أن االرتباط دال عند مستوى داللة )
 

 اثلثا: حتليل النتائج:
 التحدايت املتعلقة بوزارة الرتبية والتعليم.نتائج احملور األول:  -1

 ( نتائج احملور األول: التحدايت املتعلقة بوزارة الرتبية والتعليم. 3جدول رقم )
االحنراف  املتوسط الفقرة  احملور

 املعياري
 الرتبة اجتاه العينة

زارة 
 الو

ول:
 األ

حملور
ا

 

تواجه الوزارة حتدايت يف تطبيق التعلم عن بعد  
شبكة  يف  التحتية  البنية  ضعف  بسبب 

 االتصاالت. 

موافق   0.715 4.65
 بشدة

1 

فئات   أغلب  لدى  بعد  عن  التعليم  ثقافة  تدين 
 اجملتمع بشكل عام. 

موافق   0.831 4.43
 بشدة

2 

املنظمة  والقوانني  واألنظمة  اللوائح  توفر  عدم 
 للتعليم عن بعد ابلسلطنة 

موافق   0.847 4.36
 بشدة

3 
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حصول الفقرة   ( نتائج احملور األول: التحدايت املتعلقة بوزارة الرتبية والتعليم 3رقم )  نتائج اجلدوليتضح من  
" على تواجه الوزارة حتدايت يف تطبيق التعلم عن بعد بسبب ضعف البنية التحتية يف شبكة االتصاالت"

تدين ثقافة   "(، بينما حصل الفقرة  0.715(، وابحنراف معياري )4.65املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )
(، وابحنراف  4.43مبتوسط حسايب )  ثانيةالتعليم عن بعد لدى أغلب فئات اجملتمع بشكل عام" على املرتبة ال

عدم توفر اللوائح واألنظمة والقوانني املنظمة للتعليم عن بعد ابلسلطنة    "، وحصلت الفقرة  (0.831معياري )
كان االجتاه العام للمحور  ،  (0.847(، وابحنراف معياري )4.36ط حسايب )مبتوس  ثالثة " على املرتبة ال
 )موافق بشدة(. 

 
 ملدرسة. اب  املتعلقة التحدايتحملور الثاين: ا نتائج -2

 ( نتائج احملور الثاين: التحدايت املتعلقة ابملدرسة.4جدول رقم )
االحنراف  املتوسط الفقرة  احملور

 املعياري
 الرتبة اجتاه العينة

رسة
املد

ين: 
 الثا

حملور
ا

 

 1 موافق بشدة 0.918 4.61 ضعف شبكة االنرتنت ابملدرسة
ابألجهزة  املدرسية  الصفوف  جتهيزات  ضعف 

 الالزمة للتعليم عن بعد
 2 موافق بشدة 0.778 4.45

خمتربات   يف  بعد  عن  التعليم  جتهيزات  ضعف 
 املدرسة 

 3 موافق بشدة 0.859 4.44

توفر   لتغطية عدم  الكافية  املالية  املخصصات 
 نفقات االنرتنت 

 4 موافق بشدة 0.918 4.41

عدم وجود شبكة مدرسية داخلية تربط قاعات  
 وخمتربات املدرسة

 5 موافق بشدة 0.933 4.40

قلة اإلمكاانت املادية الالزمة لتمويل التعليم عن  
 بعد

 6 موافق بشدة 0.933 4.40
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االحنراف  املتوسط الفقرة  احملور
 املعياري

 الرتبة اجتاه العينة

معدة ومدربة مسبقا لتطبيق  إدارة املدرسة مل تكن  
 التعليم عن بعد

 7 موافق بشدة 0.913 4.35

ضعف الدعم الفين والصيانة ألجهزة التعليم عن  
 بعد يف املدرسة 

 8 موافق  1.038 4.10

تدين إملام إدارة املدرسة بربامج وتطبيقات التعليم  
 عن بعد

 9 موافق  1.154 3.84

املدرسة   إدارة  معرفة  التواصل تدين  أبساليب 
 اإللكرتوين 

 10 موافق  1.222 3.55

( نتائج احملور الثاين: التحدايت املتعلقة ابملدرسة حصول الفقرة  4يتضح من نتائج اجلدول رقم )
( حسايب  مبتوسط  األوىل  املرتبة  على   " ابملدرسة  االنرتنت  شبكة  ضعف  معياري 4.61"  وابحنراف   ،)

جتهيزات الصفوف املدرسية ابألجهزة الالزمة للتعليم عن بعد" (، بينما حصل الفقرة " ضعف  0.918)
مبتوسط حسايب ) الثانية  املرتبة  معياري )4.45على  الفقرة " ضعف 0.778(، وابحنراف  (، وحصلت 

مبتوسط حسايب ) الثالثة  املرتبة  املدرسة " على  بعد يف خمتربات  التعليم عن  (، وابحنراف 4.44جتهيزات 
ت الفقرة " عدم توفر املخصصات املالية الكافية لتغطية نفقات االنرتنت" على (. وحصل0.859معياري )

(، وحصلت الفقرة "عدم وجود شبكة 0.918(، وابحنراف معياري )4.41املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب ) 
(، واحنراف 4.40مدرسية داخلية تربط قاعات وخمتربات املدرسة" على املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب )

( عبارات،  10( عبارات على درجة موافقة )موافق بشدة( من أصل )7(، وحصلت )0.933ياري )مع
 \ ( عبارات على درجة موافق حيث كان االجتاه العام للمحور )موافق بشدة(.3وحصلت )
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 نتائج احملور الثالث: التحدايت املتعلقة ابملعلم. -3
 .علمالتحدايت املتعلقة ابمل : لث ( نتائج احملور الثا5جدول رقم )

 املتوسط الفقرة  احملور
االحنراف 
 الرتبة اجتاه العينة املعياري

احملور 
الثالث:  

 املعلم

التعليم   جمال  يف  للمعلم  املقدم  التدريب  ضعف 
 عن بعد

 1 موافق بشدة  0.852 4.36

تدين إملام املعلمني بربامج وتطبيقات التعليم عن  
 بعد

 2 موافق  1.081 3.95

عن   التعليم  تطبيق  يف  املعلمني  مهارات  ضعف 
 بعد

 3 موافق  1.120 3.89

( نتائج احملور الثالث: التحدايت املتعلقة ابملعلم. حصول الفقرة " ضعف  5يتضح من نتائج اجلدول رقم )
(، وابحنراف  4.36) التدريب املقدم للمعلم يف جمال التعليم عن بعد " على املرتبة األوىل مبتوسط حسايب  

(، بينما حصل الفقرة " تدين إملام املعلمني بربامج وتطبيقات التعليم عن بعد " على املرتبة  0.852معياري )
(، وحصلت الفقرة " ضعف مهارات املعلمني  1.081(، وابحنراف معياري )3.95الثانية مبتوسط حسايب )

(،  1.120(، وابحنراف معياري )3.89سط حسايب )يف تطبيق التعليم عن بعد " على املرتبة الثالثة مبتو 
 جاء االجتاه العام للمحور )موافق(. 
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 .طالب: التحدايت املتعلقة ابلرابعنتائج احملور ال -4
 . طالب( نتائج احملور الثالث: التحدايت املتعلقة ابل 6جدول رقم )

 املتوسط الفقرة  احملور
االحنراف 
 املعياري

اجتاه 
 الرتبة العينة

ب. 
طال

: ال
رابع

ر ال
حملو

ا
 

 

موافق   0.598 4.75 عدم توفر االنرتنت لبعض الطالب
 بشدة

1 

لبعض  هواتف  أو  حاسوب  أجهزة  توفر  عدم 
 الطلبة

موافق   0.655 4.73
 بشدة

2 

موافق   0.801 4.50 ضعف الوعي أبمهية التعليم عن بعد
 بشدة

3 

الطالب   بعض  لدى  اللغوية  املهارات  ضعف 
 يتجاهلون املنصة جعلهم 

موافق   0.867 4.42
 بشدة

4 

استخدام  عند  للطالب  الفين  الدعم  ضعف 
 املنصة

موافق   0.796 4.41
 بشدة

5 

موافق   0.948 4.31 يشعر الطلبة ابلقلق من االختبارات اإللكرتونية 
 بشدة

6 

ابلطالب، حصول الفقرة  ( نتائج احملور الرابع: التحدايت املتعلقة 6يتضح من نتائج اجلدول رقم )
لبعض الطالب " على املرتبة األوىل مبتوسط حسايب ) (، وابحنراف معياري 4.75" عدم توفر االنرتنت 

(، بينما حصل الفقرة " عدم توفر أجهزة حاسوب أو هواتف لبعض الطلبة " على املرتبة الثانية  0.598)
لفقرة " ضعف الوعي أبمهية التعليم (، وحصلت ا0.755(، وابحنراف معياري )4.75مبتوسط حسايب )

الثالثة مبتوسط حسايب ) (. وحصلت الفقرة 0.801(، وابحنراف معياري )4.50عن بعد " على املرتبة 
"ضعف املهارات اللغوية لدى بعض الطالب جعلهم يتجاهلون املنصة " على املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب  

فقرة " ضعف الدعم الفين للطالب عند استخدام  (، وحصلت ال0.867(، وابحنراف معياري )4.42)
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(، وحصلت الفقرة "  0.796(، واحنراف معياري )4.31املنصة " على املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب )
(، واحنراف 4.31يشعر الطلبة ابلقلق من االختبارات اإللكرتونية " على املرتبة السادسة مبتوسط حسايب ) 

ارات احملور على درجة موافقة )موافق بشدة( حيث كان االجتاه العام  (، وحصلت مجيع عب0.948معياري )
 للمحور )موافق بشدة(. 

 ويل األمر. : التحدايت املتعلقة بامسنتائج احملور اخل -5
 ( نتائج احملور الثالث: التحدايت املتعلقة ابلطالب. 7جدول رقم )

( نتائج احملور الرابع: التحدايت املتعلقة بويل األمر، حصول الفقرة 7يتضح من نتائج اجلدول رقم )
يف االسرة العمانية"   "يصعب على ويل األمر توفري األجهزة للتعليم عن بعد جلميع األبناء نظرا لتعدد األبناء

االحنراف  املتوسط الفقرة  احملور
 املعياري

 الرتبة العينةاجتاه 

مر. 
 األ

ويل
س: 

خلام
ور ا

احمل
 

يصعب على ويل األمر توفري األجهزة للتعليم عن 
االسرة   يف  األبناء  لتعدد  نظرا  األبناء  جلميع  بعد 

 العمانية. 

 1 موافق بشدة 0.669 4.70

مل يكن اجملتمع )أولياء األمور( متهيئا لتطبيق التعليم 
 عن بعد.

 2 موافق بشدة 0.707 4.62

ملتابعة   متفرغ  شخص  إىل  حيتاج  بعد  عن  التعليم 
 األبناء 

 3 موافق بشدة 0.828 4.54

يف   دوره  ألداء  الكافية  املعرفة  ميلك  ويل  يكن  مل 
 التعليم عن بعد

 4 موافق بشدة 0.775 4.52

أدوات خاصة لويل األمر ملتابعة   تتوفر ابملنصة  ال 
 تعلم أبنه

 5 موافق  0.923 4.20

أولياء األمور إىل التعليم عن بعد ابنه ينظر بعض  
 لعب أكثر منه تعليم حقيقي 

 6 موافق  1.073 4.01
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(، بينما حصل الفقرة "مل يكن  0.669(، وابحنراف معياري )4.70على املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )
(، وابحنراف 4.62اجملتمع )أولياء األمور( متهيئا لتطبيق التعليم عن بعد" على املرتبة الثانية مبتوسط حسايب )

بعد حيتاج إىل شخص متفرغ ملتابعة األبناء" على املرتبة (، وحصلت الفقرة" التعليم عن  0.707معياري )
وحصلت الفقرة " مل يكن ويل ميلك املعرفة    ،( 0.707(، وابحنراف معياري )4.62الثالثة مبتوسط حسايب )

مبتوسط حسايب ) الرابعة  املرتبة  بعد" على  التعليم عن  دوره يف  معياري 4.52الكافية ألداء  (، وابحنراف 
وحصلت  0.775) اخلامسة  (،  املرتبة  على  املنصة"  استخدام  عند  للطالب  الفين  الدعم  الفقرة "ضعف 

( عبارات  6( عبارات على درجة موافقة )موافق بشدة( من أصل )4(، وحصلت )4.31مبتوسط حسايب )
 حيث كان االجتاه العام للمحور )موافق بشدة(. 

 النتائج:  تفسري النتائجاثلثا: 
 حتدايت تطبيق التعليم عن بعد اليت واجهة وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان؟ ما  السؤال األول: 

 ثالث حتدايت هي:تطبيق التعلم عن بعد تتلخص التحدايت اليت واجهت وزارة الرتبية والتعليم يف 
ألعتماد ( وذلك نظرًا  االتصاالت  شبكة   يف  التحتية   البنية   ضعفوأكثرها اتثريًا )  تحدايتكانت اول ال  -

التعليم عن بعد على شبكة االنرتنت، من حيث تغطية مجيع املناطق ومن حيث سرعة االنرتنت، وهذا يتوافق 
 (. 2021مع دراسة )الشهومي، 

، حسث مل تكن هناك توعية وال تدريب تدين ثقافة التعليم عن بعد لدى أغلب فئات اجملتمع بشكل عام  -
 عن بعد. ألطراف العملية التعليمية عن التعليم

، حيث مل تكن وزارة الرتبيبة مستعدة  عدم توفر اللوائح واألنظمة والقوانني املنظمة للتعليم عن بعد ابلسلطنة   -
لتطبيق التعليم عن بعد ومل تتوفر اللوائح والقوانيني اليت تنظم تطبيق نظام التعليم عن بعد وتوضح واجبات 

 بعد. أطراف العملية التعليمية يف نظام التعليم عن 
 ما حتدايت تطبيق التعليم عن بعد اليت واجهة املدارس بسلطنة ُعمان؟ السؤال الثاين: 

فيما تعلق ابلتحدايت اليت واجهت املدارس يف نظام التعليم عن بعد فقت كات أغلب التحدايت حتدايت 
تقنية متعلقة بشبكة االنرتنت والتجهيزات اخلاصة ابلتعليم عن بعد حيث جاءت ابرز التحدايت على  

 النحو اآليت: 
 التحتية لقطاع االتصاالت. ، وهذه مشكلة عامة بسبب ضعف البنية ضعف شبكة االنرتنت ابملدرسة -
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 .ضعف جتهيزات الصفوف املدرسية ابألجهزة الالزمة للتعليم عن بعد -
 .ضعف جتهيزات التعليم عن بعد يف خمتربات املدرسة  -
 عدم وجود شبكة مدرسية داخلية تربط قاعات وخمتربات املدرسة  -
 ضعف الدعم الفين والصيانة ألجهزة التعليم عن بعد يف املدرسة  -
  جاءت العبارات املتعلقة بتوفر اإلمكانيات املالية لدعم تطبيق نظام التعليم عن بعد، وهي:مث
 . عدم توفر املخصصات املالية الكافية لتغطية نفقات االنرتنت -
 . قلة اإلمكاانت املادية الالزمة لتمويل التعليم عن بعد -

تطبيق التعليم عن بعد، ابلرغم إهنا  مث جاءت العبارات املتعلقة بضعف تدريب إدارات املدارس على
 حصلت على درجة املوافقة )موافق( اال اهنا تعد عالية على مقياس ليكرت اخلماسي وهي: 

 .إدارة املدرسة مل تكن معدة ومدربة مسبقا لتطبيق التعليم عن بعد -
 . تدين إملام إدارة املدرسة بربامج وتطبيقات التعليم عن بعد -
 .إدارة املدرسة أبساليب التواصل اإللكرتوينتدين معرفة  -

 ما حتدايت تطبيق التعليم عن بعد اليت واجهة املعلمني بسلطنة ُعمان؟السؤال الثالث: 
، مما تسبب يف  ضعف التدريب املقدم للمعلم يف جمال التعليم عن بعدتركزت التحدايت اليت املعلمني على  

ضعف مهارات املعلمني يف تطبيق التعليم عن  ، وابلتايل  عليم عن بعدتدين إملام املعلمني بربامج وتطبيقات الت
 ، وذلك عائد إىل ضعف االستعداد لتطبيق التعليم عن بعد قبل جائحة كوروان.بعد

 ما حتدايت تطبيق التعليم عن بعد اليت واجهة الطالب بسلطنة ُعمان؟ السؤال الرابع: 
الفنية مثل  تركزت التحدايت اليت واجهت الطالب على التحداي عدم توفر االنرتنت لبعض  ت 

ضعف الوعي أبمهية التعليم ، ابإلضافة إىل  عدم توفر أجهزة حاسوب أو هواتف لبعض الطلبة ، و الطالب
للتعليم عن بعد. ابإلضافة إىل    عن بعد اللغوية  بسبب عدم االستعداد املسبق  )القراءة،  ضعف املهارات 

حىت ال يتعرضون لإلحراج أمام زمالئهم   لدى بعض الطالب جعلهم يتجاهلون املنصة والكتابة اإللكرتونية( 
الطلبة   والذي أدى إىل شعور  ضعف الدعم الفين للطالب عند استخدام املنصة وأولياء امورهم. ابإلضافة إىل  

واجهة صعوابت فنية متنعهم من أداء االختبار  والتخوف من إحتمالية م  ابلقلق من االختبارات اإللكرتونية 
 ابلصورة اجليدة. 
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  ما حتدايت تطبيق التعليم عن بعد اليت واجهة أولياء األمور بسلطنة ُعمان؟السؤال اخلامس: 
للتعليم عن بعد جلميع اإللكرتونية األجهزة تركزت الصعوابت اليت واجهت أولياء األمور يف صعوبة توفري 

مل يكن اجملتمع )أولياء األمور( متهيئا لتطبيق التعليم عن ، كما لتعدد األبناء يف االسرة العمانية األبناء نظرا 
ميلك املعرفة  وال  وال ميلك الوعي والثقافة الكافية اليت متكنه من متابعة وارشاد ابنائة يف التعليم عن بعد بعد

األبناء يف املدرسة يتطلب من ويل متابعة ابناءة،  . كما أن تعدد الكافية ألداء دوره يف التعليم عن بعد
نظًرا ألحتمالية عدم تعامل بعض الطلبة جبدية مع   التعليم عن بعد حيتاج إىل شخص متفرغ ملتابعة األبناءو 

 التعليم عن بعد عرب املنصات التعليمية. 
   : خامتة       

ليمية )الوزارة، املدارس، املعلمني،  أطراف العملية التعتناولت هذه الدراسة التحدايت اليت واجهت  
أثناء جائحة كوروان وعند بداية التحول إىل نظام التعليم عن بعد وفق املنهج الوصفي، الطلبة، أولياء األمور(  

وتوصلت الدراسة إىل نتائج ابرزها، إن تطبيق التعليم عن بعد جاء بشكل مفاجئ ومل يكن أطراف العملية 
مما نتج بعض    ارس، املعلمني، الطلبة، أولياء األمور( مهيئني لتطبيق التعليم عن بعدالتعليمية )الوزارة، املد

اللوائح واألنظمة والقوانني اخلاصة   التعليم عن بعد، وضعف يف  والثقافة بنظام  املتعلقة ابلوعي  التحدايت 
بعد عن  واالتصابلتعليم  املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  إىل حتدايت  أبرزها ضعف ، ابإلضافة  االت 

شبكات األنرتنت، وضعف تدريب املعلمني، ابإلضافة إىل عدم توفر أجهزة احلاسب اآليل واألنرتنت لبعض  
 الطلبة، مما تسبب يف عدم تكافؤ فرص التعليم جلميع الطلبة. 

االت وشركات وبناء على النتائج أوصت الدراسة بضرورة التنسيق بني وزارة الرتبية والتعليم وهيئة تنظيم االتص 
االتصاالت لتوفري متطلبات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لقطاع التعليم، وتدريب املعلمني على أساليب 

كما أوصت الدراسة ابجراء املزيد من البحوث والدراسات عن واقع وحتدايت   واسرتاتيجيات التعليم عن بعد.
دراسة فاعلية منصات التعليم عن بعد يف سلطنة  التعليم عن بعد يف سلطنة عمان أثناء جائحة كوروان، و 

 عمان أثناء جائحة كوروان. 
CONCLUSION  

The study came up with a number of results: the most remarkable of 

which is that remote learning was suddenly applied without the concerned 

parties of the educational process (the Ministry, schools, teachers, students, 
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and parents) being ready for its application, in addition to the challenges of 

the information technology and communication infrastructure, such as poor 

internet networks and poor teachers’ training. Besides, the non-availability of 

the internet and computers for some students resulted in non-equivalent 

education opportunities for all students. Based on the study results, the study 

recommended the necessity of collaboration between the Ministry of 

Education, Telecommunications Regulatory Authority, and 

telecommunication companies to provide the information technology and 

communication requirements for the educational sector and training the 

teacher on the remote learning methods and strategies.  
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Abstract:  
            This study aimed to investigate the challenges of Remote Learning during 

the COVID-19 Pandemic from the teachers’ perspective in the Sultanate of Oman. 

The descriptive-analytical approach has been used in this study. The data was 

collected using a questionnaire. The study sample consisted of 390 male teachers 

and 1231 female teachers to reach (1621) male and female teachers who have been 

chosen randomly. The study came up with a number of results: the most remarkable 

of which is that remote learning was suddenly applied without the concerned parties 

of the educational process (the Ministry, schools, teachers, students, and parents) 

being ready for its application, in addition to the challenges of the information 

technology and communication infrastructure, such as poor internet networks and 

poor teachers’ training. Besides, the non-availability of the internet and computers 

for some students resulted in non-equivalent education opportunities for all students. 

Based on the study results, the study recommended the necessity of collaboration 

between the Ministry of Education, Telecommunications Regulatory Authority, and 

telecommunication companies to provide the information technology and 

communication requirements for the educational sector and training the teacher on 

the remote learning methods and strategies.  
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