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 امللخص

سة التعّرف إلى المعّوقات التي حالت المؤّسسات التربوية الحكومية في ىدفت ىذه الدرا
أثناء أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في  -دولة الكويت خالل الفترة االحترازية 

من التمّكن من مواصمة تأمين/تقديم خدماتيا التربوية األساسية لمستفيدييا في البيئة  -البالد 
، وباالستعانة بوسائل وأدوات وتطبيقات عن ُبعد ستراتيجية التعميم والتعّمماالفتراضية وفق ا
تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت الخاصة بمنيجية التعميم والتعّمم وشبكات وخدمات وموارد 

ن وجية نظر أعضاء ىيئة ، ماإللكتروني و/أو التعميم والتعّمم الشبكي و/أو التعميم والتعّمم المتنّقل
المعّوقات في ثالثة  تحديدولتحقيق أىداف الدراسة تّم تصميم استبانة ل .يس بجامعة الكويتالتدر 

 .بيان درجة تأثير كٍل منياول، مجاالت: المجال الموجستي، والمجال األكاديمي، والمجال اإلداري
 التخّصص، نوع الكمية، ،ةوتحديد فيما إذا كانت بعض المتغّيرات المستّقمة )الجنس، الجنسي

( بين متوّسطي α ≤ 0.05) حدث فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةسنوات الخبرة( تُ 
 ٜ٘ٗالدراسة مت عّينة شم .استجابة أعضاء ىيئة التدريس لالستبانة الُمعّدة ليذا الغرض ةدرج

( في بجامعة الكويت، وقّد وّزعت عمييم أداة الدراسة )االستبانة أعضاء ىيئة التدريسعضوًا من 
م لغرض جمع البيانات، ومن َثم ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالفصل الدراسي الثاني من العام األكاديمي 

استخدمت األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية لُمعالجة البيانات وتحميميا واستخراج نتائج 
رة" )م = "كبيأبعادىا الثالثة ليا درجة تأثير /أّن المعّوقات بمجاالتيا وأظيرت النتائج الدراسة.
-موافقة "متوّسطةأعضاء ىيئة التدريس  (؛ حيث أبدىRII  =0.67، 0.75، ن.م = 3.37

المعّوقات  حازتاألبعاد الثالثة. وقد /مرتفعة" عمى جميع العوامل المؤّثرة والُمدرجة ضمن المجاالت
=  RII، 0.81، ن.م = 4.04عمى أعمى المتوّسطات وبدرجة تأثير "كبيرة جدا" )م = اإلدارية 

=  RII، 0.92، ن.م = 3.23)م = وبدرجة تأثير "كبيرة"  المعّوقات األكاديمية(، تمتيا 0.81
 RII، 1.03، ن.م = 2.84)م = بدرجة تأثير "متوّسطة" و المعّوقات الموجستية  ثمّ ، ومن (0.65
 إلى وجود أثر دال إحصائيًا لمتغّيرات الجنس والجنسيةأيضًا كما أشارت النتائج  (.0.57= 

      والتخّصص ونوع الكمية. وَخُمصت الدراسة إلى عدد من التوصيات.
 

معّوقات ، التداعّيات التربوية، (ٜٔ-كوفيد) فيروس كورونا المستجد جائحة :الكممات المفتاحية
، التعميم العالي، التعميم العاممعّوقات التعميم والتعّمم اإللكتروني،  ،عن ُبعد التعميم والتعّمم

  يتدولة الكو 
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Obstacles to Distance Teaching and Learning in the State of Kuwait’s 

Public Education During the Outbreak of the Coronavirus (COVID-

19) Pandemic from the Viewpoint of Faculty Members at Kuwait 

University: An Analytical Exploratory Study 
Abstract 

This study aimed to identify the obstacles that prevented governmental 

educational institutions in the State of Kuwait in the precautionary period - 

during the crisis of the outbreak of the emerging Coronavirus (COVID-19) 

pandemic in the country - to be able to continue to provide/facilitate basic 

educational services to its beneficiaries in the virtual environment according to 

distance teaching/learning strategy; through the employment of e-

teaching/learning and/or online teaching/learning and/or mobile 

teaching/learning approaches; by using information and communication 

technology (ICT) tools, apps, services, resources, and networks; from the 

viewpoint of faculty members at Kuwait University. To achieve the objectives 

of the study, a questionnaire was designed identifying the obstacles in three 

domains/dimensions: logistical, academic, and administrative, and then 

indicating the degree of influence of each. The study also attempted to 

determine whether some independent/factor variables (e.g., gender, nationality, 

type of major, type of college, and teaching experience) contribute in 

statistically significant differences at the 0.05 level (α ≤ 0.05) between the 

average scores of the faculty members’ responses. A stratified sample of 495 

faculty members at Kuwait University willingly participated in the study. The 

data were collected in the spring semester of the 2019/2020 academic year. A 

set of descriptive and inferential statistics were employed to analyze the data. 

The results indicated that the three domains of obstacles showed a “large” 

degree of influence (M = 3.37, SD = 0.75, RII = 0.67); where the faculty 

members expressed a “medium-high” approval of all influencing factors listed 

in the three domains. Administrative obstacles attained the highest mean scores 

with a “very large” effect degree (M = 4.04, SD = 0.81, RII = 0.81), followed 

by academic obstacles with a “large” effect rate (M = 3.23, SD = 0.92, RII = 

0.65), then the logistical obstacles with a “moderate” effect size (M = 2.84, SD 

= 1.03, RII = 0.57). The findings also revealed several statistically significant 

differences among the constituents regarding some independent/factor variables 

(i.e., gender, nationality, type of major, and type of college). The study 

concluded with a few recommendations. 

Keywords: Coronavirus (COVID-19) Pandemic, Educational Implications, 

Obstacles of Distance Teaching and Learning, Obstacles of 

Electronic Teaching and Learning, PreK-12 Education, Post-

secondary Education, State of Kuwait 
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 املكدمة

وخدمات وموارد تكنولوجيا المعمومات وتطبيقات دوات من المسّمم بو أّن وسائل وأ
تمعب دورًا مؤّثرًا في حياة الشعوب واألمم في ىذا العصر المعرفي، وأّن ( ICTواالّتصاالت )

وال تكاد تجد منحى في حياتنا اليومية تقّدم الشعوب واألمم ُيقاس بمدى اىتماميا بيا. 
أْن نعي كيف ُنحسن اختيارىا، من الضرورة  إنّ لذا، ف. المعاصرة خاٍل من أي استخدامات ليا

وطرق استخداميا وتوظيفيا )التعامل معيا( في حياتنا بالشكل الصحيح، بحيث تصبح ُمعينات 
(Aids ).تساعدنا عمى تيسير أمورنا واحتياجاتنا المختمفة في شّتى الظروف 

كنولوجيا وبفضل التطّور اليائل في وسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات وموارد ت 
المعمومات واالّتصاالت خالل العقود الثالثة الماضية، والتي ساىمت في تطّور استراتيجية 

بشكل ممحوظ، ظير منحى ( Distance Teaching/Learningالتعميم والتعّمم عن ُبعد )
 Online(، والتعميم والتعّمم الشبكي )e-Teaching/Learningي )التعميم والتعّمم اإللكترون

Teaching/Learning( والتعميم والتعّمم المتنّقل ،)Mobile Teaching/Learning) ،
ا أضاف ُبعدًا جديدًا لعممّيتي التعميم والتعّمم، حيث وّفر اإلمكانية لممؤّسسات التربوية ممّ 

لالنتقال من النظرة الصناعية والتي يكون فييا المتعّمم عبارة عن "ُمنتج"، إلى النظرة 
 .ادية، التي يكون فييا الطالب عبارة عن "زبون/عميل"التجارية/االقتص

لقد أثبتت البحوث والدراسات المختمفة خالل الثالثة عقود الماضية أّن استراتيجية  
التعميم والتعّمم عن ُبعد، عندما ُيحسن استخداميا وتوظيفيا في المؤسسات التربوية األكاديمية 

لجامعات، ُيمكنيا أْن تساىم في تطوير وتيسير العمل المختمفة، كالمدارس والمعاىد والكميات وا
الشناق وبني دومي، ) في ىذه المنظومات التربوية سواء في بيئاتيا التقميدية أو االفتراضية

؛ غاريسون ٕٙٔٓ؛ عسيري والمحّيا، ٕٕٔٓريبيل وبيمي، ؛ ٕٔٔٓالطحيح، ؛ ٜٕٓٓ
 ;Boettcher & Conrad, 2016( )ٕٚٔٓ؛ كافي، ٕٙٔٓ؛ فيشر، ٕٙٓٓوأندرسون، 

Bonk, 2011; Bonk & Zhang, 2008; Clark & Mayer, 2016; Jones, 
2010; Ko & Rossen, 2017; Moore & Diehl, 2019; Roblyer & 

Hughes, 2019; Simonson, Zvacek, & Smaldino, 2019)  . 
ن منظومة وُيعد االىتمام بالتعميم والتعّمم وسبل تطويره جزءًا أساسيًا وىامًا من أركا

األمن القومي في دولة الكويت، ليتواكب مع متطّمبات وُمعطيات وُمستجّدات العصر المعرفي 
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التكنولوجي المعموماتي االّتصاالتي. وقد َأْولت الحكومة الكويتية منذ بداية األلفية الجديدة 
ا اليدف جيدًا كبيرًا في ىذا المجال؛ فقامت بتخصيص الموارد المادية الضرورية لتحقيق ىذ

القومي، إال أّن جيودىا باءت بالفشل ألسباب عّدة. وىذا ما أّكدتو الظروف الحالية التي تمر 
بيا دولة الكويت وسائر بقاع المعمورة في ظل إعالن منظمة الصحة العالمية رسميًا بتاريخ 

 Coronavirus)ٜٔ-م عن تفّشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيدٕٕٓٓمارس  ٔٔ
COVID-19 Pandemic بعد مرور حوالي ثالثة أشير عمى ظيوره في  -( في العالم

م، وتداعّياتو التربوية واالقتصادية واالجتماعية ٜٕٔٓمدينة يوىان الصينية في ديسمبر 
 .(Lieberman, 2020; Shah & Farrow, 2020والصحية واإلنسانية )

عام عن اإلجراءات االحترازية  وبالتحديد، فإّن التداعّيات التربوية المحمية نجمت بشكل
في  -بما فييا وزارة التربية ووزارة التعميم العالي  -التي اّتخذتيا مختمف األجيزة الحكومية 

دولة الكويت لمواجية أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في البالد، وكل ما من 
( ٔ) ىذه التداعّيات باآلتي: شأنو الحفاظ عمى صحة وسالمة المواطنين والمقيمين. وقد تمّثمت

إيقاف الدراسة التقميدية في المؤّسسات التربوية الحكومية والخاصة )المدارس والمعاىد 
( إيقاف العمل التقميدي في المؤسسات التربوية الحكومية والخاصة ٕوالكميات والجامعات(؛ )

( آلية ٖ) ميم العالي(؛)المدارس والمعاىد والكميات والجامعات ووزارة التربية ووزارة التع
م ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓم وبدء العام الدراسي القادم ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓاستكمال العام الدراسي الحالي 

لمدارس التعميم العام الحكومية والخاصة )العربية(: )أ( مرحمة رياض األطفال والمرحمة 
الصف االبتدائية )الصف األول إلى الصف الخامس( والمرحمة المتوّسطة )الصف السادس إلى 

التاسع(: ُينقل المتعّمم إلى الصف الذي يميو، )ب( المرحمة الثانوية )الصف العاشر إلى الصف 
الحادي عشر بقسميو(: كل متعّمم ُمقّيد ولديو درجة حّتى نياية الفصل الدراسي األول ُينقل إلى 

م ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓالصف الذي يميو، وتّم تعديل حساب المعّدل التراكمي لمعام الدراسي القادم 
%، )ت( المرحمة الثانوية ٓٛ% والصف الثاني عشر ٕ٘ليصبح الصف الحادي عشر 

م وتنتيي ٕٕٓٓ/ٛ/ٜ)الصف الثاني عشر بقسميو(: تبدأ الفترة الدراسية الُمستكممة بتاريخ 
م، وذلك بعد تحديد الفترة الزمنية لمُمتبّقي من الفصل الدراسي الثاني ٕٕٓٓ/ٜ/ٚٔبتاريخ 
أسابيع مع تعديل المناىج بما ُيوافق ىذه الفترة، و)ث( بدء العام م بستة ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ

م بتاريخ ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓم: يبدأ العام الدراسي القادم ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓالدراسي القادم 
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م؛ وسُتستخدم فييا جميعًا استراتيجية التعميم والتّعمم عن ُبعد وفق منحى التعميم ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٗ
م وبدء العام ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓل العام األكاديمي الحالي ( آلية استكماٗوالتعّمم اإللكتروني؛ )

م لجامعة الكويت: )أ( ُيستكمل الفصل الدراسي الثاني لمعام ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓاألكاديمي القادم 
م، بينما ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٙم وينتيي بتاريخ ٕٕٓٓ/ٛ/ٜم بدءًا من ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓاألكاديمي 

م ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٔٔاريخ م بتٕٕٓٓ/ٜٕٔٓيبدأ الفصل الدراسي الصيفي لمعام األكاديمي 
سينطمق الفصل الدراسي األول لمعام األكاديمي القادم ، و)ب( مٕٕٓٓ/ٔٔ/ٚٔوينتيي بتاريخ 

م، أّما الفصل ٕٕٔٓ/ٖ/ٚٔم ويستمر حّتى تاريخ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٜٕم بتاريخ ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ
م، بينما ٕٕٔٓ/ٚ/ٖٔم ويستمر حّتى تاريخ ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٛالدراسي الثاني فسيبدأ بتاريخ 

م؛ وسُتستخدم فييا ٕٕٔٓ/ٜ/ٕٔم إلى ٕٕٔٓ/ٛ/ٔل الصيفي في الفترة من سيبدأ الفص
( آلية ٘جميعًا استراتيجية التعميم والتّعمم عن ُبعد وفق منحى التعميم والتعّمم اإللكتروني؛ )

م وبدء العام األكاديمي القادم ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓاستكمال العام األكاديمي الحالي 
التطبيقي والتدريب: )أ( ُيستكمل الفصل الدراسي الثاني م لمييئة العامة لمتعميم ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ

م، ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٛم وينتيي بتاريخ ٕٕٓٓ/ٛ/ٜم بدءًا من ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓلمعام األكاديمي 
م ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٛٔم بتاريخ ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓبينما يبدأ الفصل الدراسي الصيفي لمعام األكاديمي 

ول لمعام األكاديمي القادم سينطمق الفصل الدراسي األ ، و)ب( مٕٕٓٓ/ٕٔ/ٖوينتيي بتاريخ 
م، أّما الفصل ٕٕٔٓ/ٗ/ٔم ويستمر حّتى تاريخ ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٖٔم بتاريخ ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ

م، بينما سيبدأ ٕٕٔٓ/ٛ/٘م ويستمر حّتى تاريخ ٕٕٔٓ/ٗ/ٔٔالدراسي الثاني فسيبدأ بتاريخ 
م؛ وستستخدم فييا جميعًا ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٕم إلى ٕٕٔٓ/ٛ/٘ٔالفصل الصيفي في الفترة من 

قرار ٙ؛ و)اتيجية التعميم والتّعمم عن ُبعد وفق منحى التعميم والتعّمم اإللكترونياستر  ( إصدار وا 
كٍل من وزارة ذلك ل، و التعميم والتعّمم عن ُبعد عند تعّذر الدراسة التقميديةبالموائح الخاصة 

 .والييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب جامعة الكويتالتربية و 
لكويت خالل األعوام الماضية بظروف بيئية مناخية )العواصف لقد مّرت دولة ا

واألمطار الرعدية الغزيرة( استدعتيا إليقاف الدراسة والعمل في المؤّسسات التربوية المختمفة 
لعّدة أيام، أّما الظروف البيئية الصحية الحالية فقد استدعتيا إلى إيقاف الدراسة والعمل بيذه 

 .المؤّسسات لعدة أشير



 .......................................................عد يف التعليم احلكومي بدولة الكويت معّوقات التعليم والتعّلم عن ب  

- ٕٖٓٙ - 

 شهلة الدراسةم

في دولة الكويت جراء تطبيق  -بشكل خاص  -لقد ُشلَّ القطاع التربوي الحكومي 
اإلجراءات االحترازية التي اّتخذتيا الحكومة متمّثمة بوزارة التربية ووزارة التعميم العالي، فبعد 

التربوية وىذا الكم اليائل من المشروعات التطويرية  -منذ بداية األلفية  -كل ىذه السنوات 
الخاصة بتطوير المنظومة التربوية باالستعانة باستراتيجية التعميم والتعّمم اإللكتروني )الييمم، 

؛ وكالة األنباء الكويتية، ٕ٘ٔٓ، ٖٕٔٓ؛ وزارة التربية، ٕٚٔٓ؛ صفر وآغا، ٕٕٔٓ
(، إال أّن ىذه المؤّسسات التربوية الحكومية عاجزة عن ٕٚٔٓ، ٖٕٔٓب، ٕٕٓٓأ، ٕٕٓٓ
ألسباب  -تأمين/تقديم خدماتيا التربوية األساسية في البيئة االفتراضية الرقمية  مواصمة
وال تستطيع العمل إال في البيئة التقميدية. فانكشف الغطاء عّما ىو مستور عميو منذ  -عديدة 

سنوات عّدة، وظيرت الحقيقة أمام الجميع. وىذا ما كّنا نحّذر منو في الدراسات البحثية التي 
ب؛ ٕٕٓٓ)الحمادي،  اىا خالل السنوات العشر الماضية بحكم تخّصصنا في ىذا المجالأجرين

؛ الفضالة، ٕٕٓٓ؛ الخميج أونالين، ٕٚٔٓ؛ الحمود، ٕٚٔٓالحمادي، القيصر، والخمف، 
ا في ما يخص . أمّ (Safar & Qabazard, 2019( )ٕٚٔٓ؛ صفر وآغا، ٕٚٔٓ

رس الخاصة التي َتْتبع قطاع التعميم العام المؤّسسات التربوية الخاصة، فنجد بأّن المدا
الحكومي حاليا حال المدارس الحكومية، أّما المدارس الخاصة األجنبية فمعظميا استمرت 
بتأمين/توفير خدماتيا التربوية األساسية لممستفيدين منيا عبر استراتيجية التعميم والتعّمم عن 

وموارد تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت  ُبعد باالستعانة بوسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات
الخاصة بمنيجية التعميم والتعّمم اإللكتروني و/أو التعميم والتعّمم الشبكي و/أو التعميم والتعّمم 

أ(. وكذلك ىو الحال بالنسبة لممعاىد والكميات والجامعات الخاصة ٕٕٓٓالمتنّقل )الحمادي، 
مْن مشكمة الدراسة الحقيقية، والتي تحاول أن (. وىنا َتكٕٕٓٓ؛ بن طرف، ٕٕٓٓ)الشمري، 

تكشف عن أسباب توقف المؤّسسات التربوية الحكومية عن تقديم وتوفير خدماتيا التربوية 
لمستفيدييا خالل ىذه الفترة االحترازية؟ لذا، كان البد من تحميل وتفسير ىذه الظاىرة السمبية 

لضمان عدم تكرار ىذا الخطأ القومي مرة بصورة موضوعية، وبأسموب عممي، وبشفافية تامة، 
من أركان منظومة األمن القومي الكبرى في أخرى، ألّن المنظومة التربوية ركن جوىري وحيوي 

دولة الكويت، وضمان سير عمميا وأداء خدماتيا التربوية األساسية في جميع الظروف 
  .والبيئات واجب وطني وقومي بالدرجة األولى
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 أٍنية الدراسة

بنظرة أكاديمية وعممية وموضوعية  -ْن أىمية الدراسة الحالية في كونيا تتناول تكم
األسباب والمعّوقات التي حالت دون قيام المؤّسسات التربوية الحكومية بدورىا المنوط بيا  -

أثناء أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا  -خالل الفترة االحترازية عبر البيئة االفتراضية 
وذلك بتقديم خدماتيا التربوية األساسية لمستفيدييا وفق استراتيجية  -لبالد المستجد في ا

باالستعانة بوسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات وموارد وشبكات التعميم والتعّمم عن ُبعد، و 
تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت الخاصة بمنيجية التعميم والتعّمم اإللكتروني، و/أو التعميم 

كي، و/أو التعميم والتعّمم المتنّقل. فقد ظير وانكشف ىذا العجز التربوي عمنًا عمى والتعّمم الشب
مرأى الجميع بالُرغم من كل ىذه األموال التي ُصرفْت منذ بداية األلفية الجديدة لتطوير 
المنظومة التربوية باالستعانة باستراتيجية التعميم والتعّمم اإللكتروني. وعميو، سُتساىم الدراسة 

ي تصويب االنحراف بين ما ىو كائن )الوضع الراىن( وما ينبغي أْن يكون )الوضع ف
بمثابة البحثية العممية الوصفية التحميمية التقويمية ُيمكْن أْن ُتعتبْر ىذه الدراسة المنشود(. 

دليل إرشادي لمتربوّيين وُمّتخذي القرار التربوي في دولة الكويت ُتعينيم عمى التعّرف عمى 
مل التي تؤّثر سمبًا في مستوى أداء المؤّسسات األكاديمية الحكومية فُتعيقيا من ضمان العوا

تأمين/تقديم خدماتيا التربوية األساسية لمستفيدييا في البيئة االفتراضية وفق استراتيجية 
عادة النظر فييا )دراستيا  التعميم والتعّمم عن ُبعد، ومن َثّم تسميط الضوء )التركيز( عمييا، وا 
وتحميميا(، بما يناسب طبيعة ىذا العصر المعرفي، وما يشيده من ثورة في مجال تكنولوجيا 

ليا،  -وبأسموب عممي  -المعمومات واالّتصاالت، إليجاد حمول شاممة ومتكاممة وموضوعية 
حّتى يتسّنى ليذه المؤّسسات التربوية من االرتقاء بمستوى أدائيا الميني، ويسود في المقابل 

داعم لتوفير خدماتيا التربوية الرئيسة لمستفيدييا في البيئة االفتراضية، فتعم الفائدة مناخ 
 التربوية في مختمف البيئات والمؤّسسات التربوية.
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 أسئلة الدراسة

 تحاول الدراسة البحثية اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
خالل الفترة  تدولة الكويقدرة المؤّسسات التربوية الحكومية في  ىي أسباب عدم ما .ٔ

في البالد ( ٜٔ-)كوفيدفيروس كورونا المستجد  جائحةأثناء أزمة انتشار  -االحترازية 
في البيئة االفتراضية وفق  لمستفيدييااألساسية خدماتيا التربوية مواصمة تأمين  عمى -

ارد وخدمات ومو وتطبيقات وباالستعانة بوسائل وأدوات ، عن ُبعد استراتيجية التعميم والتعّمم
الخاصة بمنيجية التعميم والتعّمم اإللكتروني  تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالتوشبكات 

ىيئة أعضاء من وجية نظر ، التعميم والتعّمم المتنّقل/أو والتعميم والتعّمم الشبكي /أو و
 ؟بجامعة الكويتريس التد

جامعة الكويت بريس أعضاء ىيئة التد ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات .ٕ
 ؟سنوات الخبرة المينية، و كميةونوع الوالتخّصص، ُتعزى لمتغّير الجنس، والجنسية، 

 أٍداف الدراسة

 تيدف الدراسة الحالية إلى تحقيق التالي:
التي أّدت إلى عدم قدرة المؤّسسات التربوية الحكومية في تحديد األسباب والعوامل المؤّثرة  .ٔ

فيروس كورونا المستجد  جائحةأثناء أزمة انتشار  -حترازية خالل الفترة االدولة الكويت 
في البيئة  لمستفيديياتقديم خدماتيا التربوية األساسية مواصمة تأمين/من  -في البالد 

وتطبيقات وباالستعانة بوسائل وأدوات ، عن ُبعد االفتراضية وفق استراتيجية التعميم والتعّمم
الخاصة بمنيجية التعميم  معمومات واالّتصاالتتكنولوجيا الوشبكات وخدمات وموارد 

من وجية ، التعميم والتعّمم المتنّقل/أو التعميم والتعّمم الشبكي و/أو والتعّمم اإللكتروني و
شامل ومتكامل ؛ ومن ثّم تقديم تحميل بجامعة الكويتريس أعضاء ىيئة التدنظر 

سة، واقتراح الحمول ليذه الظاىرة )المشكمة( قيد الدرا موضوعي وعمميوبأسموب 
 المناسبة ليا.

سنوات الخبرة، ، و ونوع الكميةوالتخّصص، الكشف عن أثر متغّيرات الجنس، والجنسية،  .ٕ
 .بجامعة الكويتريس أعضاء ىيئة التد عمى استجابات
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ُيعد التعميم والتعّمم الركيزة األساسية لمتنمية الشاممة في ىذا العصر المعرفي الذي 
رتكزات التنمية عتبر بدوره أىم عناصر أو مُ ايشو، حيث ُيعنى برأس المال البشري الذي يُ نتع

والتعّممية لكل التعميمية التربوية عمى توفير الخدمات دومًا المستدامة. وتحرص دولة الكويت 
كفالة سير عمل مؤّسساتنا  ة عمىنحرص بشدّ  في مراحمو المختمفة. وعميو، عمينا أنْ فرد 
بجودة وكفاءة في جميع األساسية خدماتيا التربوية وضمان مواصمة تأمين ة المختمفة التربوي

واجب وطني وقومي بالدرجة وذلك إليماننا العميق وقناعتنا الراسخة بأّنو الظروف والبيئات 
أىمية الدراسة  تكمنْ  ومن ىذا المنطمق، .وأمنو دورًا مؤّثرًا في حياة المجتمع ؤديتاألولى، و 
قات األسباب والمعوّ  -بنظرة أكاديمية وعممية وموضوعية ثاقبة  -يا ستتناول حيث أنّ  الحالية

التي حالت دون قيام المؤّسسات التربوية الحكومية بدورىا المنوط بيا عبر البيئة االفتراضية 
وذلك  -فيروس كورونا المستجد في البالد  جائحةأثناء أزمة انتشار  -خالل الفترة االحترازية 

 عن ُبعد وفق استراتيجية التعميم والتعّمم لمستفيدييااألساسية ديم خدماتيا التربوية بتق
تكنولوجيا المعمومات وشبكات وخدمات وموارد وتطبيقات باالستعانة بوسائل وأدوات و 

/أو والتعميم والتعّمم الشبكي /أو وواالّتصاالت الخاصة بمنيجية التعميم والتعّمم اإللكتروني 
الجميع عمى  أىمر شف ىذا العجز التربوي عمنًا أمام/عمى . فقد ظير وانكلتعّمم المتنّقلالتعميم وا

الُرغم من كل ىذه األموال التي ُصرفْت منذ بداية األلفية الجديدة لتطوير المنظومة التربوية 
في تصويب الدراسة ساىم ستُ وعميو،  باالستعانة باستراتيجية التعميم والتعّمم اإللكتروني.

ُيمكْن أْن  .(ما ينبغي أْن يكون )الوضع المنشودنحراف بين ما ىو كائن )الوضع الراىن( و اال 
بمثابة دليل إرشادي لمتربوّيين البحثية العممية الوصفية التحميمية التقويمية ُتعتبْر ىذه الدراسة 

ر سمبًا في وُمّتخذي القرار التربوي في دولة الكويت ُتعينيم عمى التعّرف عمى العوامل التي تؤثّ 
مستوى أداء المؤّسسات األكاديمية الحكومية فُتعيقيا من ضمان تأمين/تقديم خدماتيا التربوية 

، ومن َثّم عن ُبعد في البيئة االفتراضية وفق استراتيجية التعميم والتعّمم لمستفيدييااألساسية 
عادة النظر فييا )دراستيا وتحميميا( ب ما يناسب طبيعة ىذا تسميط الضوء )التركيز( عمييا وا 

العصر المعرفي وما يشيده من ثورة في مجال تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت إليجاد حمول 
ليا حّتى يتسّنى ليذه المؤّسسات التربوية  -وبأسموب عممي  -شاممة ومتكاممة وموضوعية 

يا التربوية لتوفير خدماتويسود في المقابل مناخ داعم  المينيا االرتقاء بمستوى أدائيمن 
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 فتعم الفائدة التربوية في مختمف البيئاتفي البيئة االفتراضية  لمستفيديياالرئيسية 
 .      تربويةالوالمؤّسسات 

 حدود الدراسة
 ُتصّنف حدود ىذه الدراسة البحثية إلى اآلتي:

 . فقط بجامعة الكويتريس أعضاء ىيئة التد لبشرية: وتتمّثل بآراء واّتجاىاتالحدود ا .ٔ
 دولة الكويت.انية في حدود المكانية: اقتصرت الحدود المكال .ٕ
ثاني من العام الفصل الدراسي المنتصف الحدود الزمانية: تّم تطبيق الدراسة في  .ٖ

 .مٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ األكاديمي
ندرة األدبيات الدراسية التي ُتغطي ىذا المبحث الحيوي قيد الدراسة في األدبية: دود الح .ٗ

 .رافيةمنطقتنا الجغ
 ات الدراسةأدبي

 (91-فريوس نوروىا املستجد )نوفيد

لإلنسان التي قد تسبب المرض العديدة  ىي فصيمة من فصائل فيروسات كورونا
سي، وىي تتراوح وى الجياز التنفّ حاالت عدعروف أّن بعضيا تصيب األفراد بومن الموالحيوان. 

الزمة الشرق األوسط متكطأة، و من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد في شّدتيا 
. (ٖٕٔٓ؛ خميل، ٕٚٔٓ)الفرم،  سية الحادة الوخيمة )السارس(تنفّ سية والمتالزمة الالتنفّ 
، ٜٔ-متالزمة فيروس كورونا كوفيدالذي اكتشف مؤّخرًا ب فيروس كورونا المستجد بّ ويس

ة مديناندالع الفاشية في سي وقد انتشر بعد يصيب الجياز التنفّ  قاتل معدفيروسي وىو مرض 
عادة والتي  -األكثر شيوعًا ليذا المرض أّما األعراض  .مٜٕٔٓديسمبر يوىان الصينية في 

فتتمّثل في  -لتكون أكثر شّدة ووطأة في الوتيرة ما تظير خفيفة ثم تبدأ تدريجيًا باالرتفاع 
السعال فقدان حاسة الشم، فقدان الشيية، التعب، الصداع، اآلتي: الحمى، اإلرىاق، 

وبّحة في اآلالم واألوجاع، احتقان األنف، الرشح، ألم الحمق، س، صعوبة التنفّ ، الحاد/الجاف
عمييم أي ر والجدير بالذكر أّن البعض قد يصاب بالعدوى دون أن تظي. واإلسيالالصوت، 

يشتد في حّدتو المرض تشير التقارير الطبية إلى أّن و أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. 
أفراد يصابون بو حيث يعانون من صعوبة  ستةحد تقريبًا من بين كل لدى فرد وا ووطأتو

ّن احتماالت اإلصابة بالمرض تزداد لدى المسنّ شديدة في التنفّ  ين والمصابين بأمراض س، وا 
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مراض القمب أو داء السكري. كما وخيمة أو بمشكالت طبية أساسية كارتفاع ضغط الدم أو أ
دون الحاجة إلى عالج % من األفراد يتعافون من المرض ٓٛي التقارير الطبية بأّن حوالّكد أتُ 

)منظمة الصحة العالمية، الذين ُأصيبوا بالمرض  % من البشرٕوقد توفى نحو  خاص.
ٕٕٓٓ )(Kucharski et al., 2020; Prothero, 2020).  ُؤخرًّا، كشفت دراسة وم
( عن King’s College Londonقادىا باحثون من كمية الممك في لندن )عممية بحثية 

اإلنفمونزا، لكْن شبيو ب( النوع األول: ٔ: )اآلتي(، وىي ٜٔ-من مرض )كوفيد واعوجود ستة أن
وآالم العضالت  أعراض الصداع وفقدان حاسة الشم يصاحبومن دون اإلصابة بحمى، و 

ى ( النوع الثاني: يشبو اإلنفمونزا، لكْن مع حمٕوالسعال والتياب الحمق وألم في الصدر؛ )
أعراض الصداع وفقدان حاشة الشم والسعال والتياب الحمق وبّحة  يصاحبووفقدان الشيية، و 

أعراض ظيور من اإلسيال، مع  فرد( النوع الثالث: ىضمي، حيث يعاني الٖفي الصوت؛ )
( النوع ٗسعال؛ ) بالو ، الشيية والتياب الحمق وآالم الصدرو  الصداع وفقدان حاسة الشم

وفقدان حاسة الشم  أعراض الصداعظيور التعب و  ويصاحبو، ىاألول درجةالرابع: حاد من ال
( النوع الخامس: حاد من المستوى ٘؛ )والسعال والحمى وبّحة في الصوت وألم في الصدر

صداع وفقدان حاشة الشم وفقدان التعب و الو والتشّوش رتباك ظيور أعراض اال مع ، الثاني
( النوع ٙالعضالت؛ و)ر و لتياب الحمق وآالم الصدالشيية والسعال والحمى وبّحة الصوت وا

 بضيق في التنّفس فرد، بطني وتنّفسي، حيث يصاب الةالثالث درجةالسادس: حاد من ال
سيال وآالم شديدة في البطن قدان حاسة الشم وفقدان الشيية وف صداع، ويصاحبو كذلك وا 

رباكوالعضالت ر في الصد آالمألم في الحمق و و والسعال والحمى وبّحة في الصوت   وتعب وا 
  .(ٕٓ. ، صٕٕٓٓ)محرر الشؤون الدولية،  وتشّوش

 هالتعليه والتعّلوماٍية مفَوو 

 -العممية التي يتم عن طريقيا انتقال المعارف المختمفة  ىي( Teaching) التعميم
من معمومات وحقائق ومفاىيم ونظريات وأفكار وبيانات وكفايات وميارات واّتجاىات وقيم 

 العممية التييي ( فLearning. أّما التعّمم )إلى المتعّمم -ات عممية وعممية واجتماعية وخبر 
 (.٘ٔ، ص. بٕٚٔٓيتم عن طريقيا اكتساب ىذه المعارف اآلنف ذكرىا )صفر والقادري، 
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 تهيولوجيا التعليهوماٍية مفَوو 

ىي ( Instructional/Educational Technology/التربية )تكنولوجيا التعميم 
تكنولوجيا المعمومات وموارد  استخدام وسائل وأدوات وتطبيقات وخدماتالعممية التي يتم فييا 

)صفر  واالّتصاالت الرقمية )اإللكترونية( والتقميدية بقصد تحسين وتطوير العممية التربوية
 (.ٚٔ، ص. بٕٚٔٓوالقادري، 

 مفَوو وماٍية التعليه والتعّله التكليدي

العممية التي ( ىي Traditional Teaching/Learningلتقميدي )ا التعميم والتعّمم
ئة في بيإلى المتعّمم واكتسابيا  -السابق سردىا  -طريقيا انتقال المعارف المختمفة  يتم عن

لوجو في نفس المكان  يتواجد فييا المعّمم والمتعّمم وجياً  -تقميدية  تربوية تعميمّية وتعّممية
التعامل إدارتيا و بشكل يتيح فرص و ، (Synchronous/مباشرة )وبصورة متزامنة - والزمان

نشطة والخبرات، واأل ، وطرق الدريس، المحتوىتقديم مع كافة جوانبيا )كالنشط والتفاعل 
 إّما بطريقة تقميدية، ومع المعّمم ومع أقرانو، والمصادر/الموارد(القياس والتقويم، و 
(Traditional )رقمية/و إلكترونيةأ (Electronic/Digital) -  عبر وسائل وأدوات

تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت المتعددة والمعتمدة عمى الحاسوب وموارد وتطبيقات وخدمات 
 (.Blended) دمجةأو مُ  -وشبكاتو 

 عً ُبعد التعليه والتعّلهمفَوو وماٍية 

ي يتم ( ىي العممية التDistance Teaching/Learning) عن ُبعد التعميم والتعّمم
إلى المتعّمم واكتسابيا في بيئة  -السابق سردىا  -عن طريقيا انتقال المعارف المختمفة 
زماني بين المعّمم /أو يكون فييا حاجز مكاني و -تربوية تعميمّية وتعّممية غير تقميدية 

( أم غير متزامنة/مباشرة Synchronousسواء تّم ذلك بصورة متزامنة/مباشرة ) -والمتعّمم 
(Asynchronous)،  مع كافة جوانبيا النشط التعامل والتفاعل إدارتيا و بشكل يتيح فرص و

دريس، واألنشطة والخبرات، والقياس والتقويم، والمصادر/الموارد(، ت)كتقديم المحتوى، وطرق ال
عبر وسائل  -( Electronic/Digital) رقمية/إلكترونيةبطريقة ومع المعّمم ومع أقرانو، 

تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت المتعددة والمعتمدة عمى وموارد ات وخدمات وأدوات وتطبيق
في أي  فيي قادرة عمى أْن تتمْ وبسبب مرونتيا وتعّدد أنماطيا ووسائطيا  .والحاسوب وشبكات

 أخرى، مسّميات أيضاً  العممية ىذه عمى ُيطمقْ  كما .وألي نوع من المتعّممين، مكان وزمان



 .......................................................عد يف التعليم احلكومي بدولة الكويت معّوقات التعليم والتعّلم عن ب  

- ٕٓٚٓ - 

 والتعّمم التعميم و/أو (Teaching/Learning Open) حو المفت لتعّمموا التعميم كمفيوم
 .(Teaching/Learning Distributed) الموّزع

 تعليه والتعّله اإللهرتوىيالمفَوو وماٍية 

وُيعرْف كذلك  - (Electronic Teaching/Learning) تعميم والتعّمم اإللكترونيال
ىي العممية التي يتم عن  -( Digital Teaching/Learningبالتعميم والتعّمم الرقمي )

، وبشكل يتيح إلى المتعّمم واكتسابيا -السابق سردىا  -طريقيا انتقال المعارف المختمفة 
دريس، تالتعامل والتفاعل النشط مع كافة جوانبيا )كتقديم المحتوى، وطرق الإدارتيا و فرص 

ارد(، ومع المعّمم ومع أقرانو، بطريقة واألنشطة والخبرات، والقياس والتقويم، والمصادر/المو 
وموارد عبر وسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات  -( Electronic/Digitalإلكترونية/رقمية )

وبسبب مرونتيا  .تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت المتعددة والمعتمدة عمى الحاسوب وشبكاتو
سواء بيئة تربوية تعميمّية وتعّممية أي في  تمْ وتعّدد أنماطيا ووسائطيا فيي قادرة عمى أْن تَ 

بذلك يي (؛ فBlendedدمجة )مُ  أم عد(غير تقميدية )عن بُ  أمتقميدية )وجيا لوجو( أكانت 
في ( و Anything( وألي مادة عممية )Anyoneألي نوع من المتعّممين ) تمْ قادرة عمى أْن تَ 

 كما .(Any Device( وباالستعانة بأي جياز )Anytime)وزمان ( Anywhere)أي مكان 
Online ) الشبكي موالتعمّ  التعميم كمفيوم أخرى، مسّميات أيضاً  العممية ىذه عمى ُيطمقْ 

Teaching/Learning) بخدماتيا/شبكاتيا العالمية اإلنترنت شبكة باستخدام استعارة 
 ُتختصرْ  والتي (Web Wide World) العنكبوتية العالمية الشبكة خدمة وباألخص المختمفة

 يف واالّتصاالت المعمومات تكنولوجيا مجال في اليائل التطّور وبسبب .(Web) لويببا
 توشبكا وموارد وخدمات وتطبيقات دواتأو  بوسائل المتعّمقة تمك وخاصة الماضية، السنوات
 (Tablets) الموحية واألجيزة (Smartphones) المحمولة كاليواتف الذكية، األجيزة
 انتشار في ذلك ساىم فقد (،Devices Wearable) لالرتداء ابمةالق أو الممبوسة واألجيزة
      .(Teaching/Learning-m) المتنّقل موالتعمّ  التعميم باسم ُيعرف جديد مصطمح

 يف األدبيات احمللية عً ُبعد معّوقات التعليه والتعّله

ىناك  عمى أنّ  األكاديمية العممية المحميةقد أّكدت العديد من الدراسات البحثية ل
شبكات موارد و وسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات و عيق استخدام/توظيف قات عّدة تُ معوّ 

اإللكتروني التعميم والتعّمم أو و/ عن ُبعد بعامة والتعميم والتعّممتكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت 
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ت في تصنيف ىذه المعّوقا مكنْ ويُ ؛ الحكومية بدولة الكويتفي المؤسسات التربوية بخاصة 
م أو بولي األمر أو بالمتعمّ أو  بالمعّممأو باإلدارة أو  ة التربويةبالبيئتمك التي تتعّمق  ىالعادة إل

أو بالتدريب والتطوير الميني أو بالمحتوى العممي أو أو بالكادر األكاديمي بالكادر التقني 
 Digital) الجاىزية الرقميةعيق أىم ىذه المشكالت والصعوبات التي تُ  منو بالجودة؛ 

Readiness التمكين الرقمي ( أو(Digital Empowerment أو التحّول الرقمي )
(Digital Transformation )الجبر ؛ ٜٕٔٓالبشير، ؛ ٕٛٔٓإبراىيم والفيمكاوي، ) اآلتي

؛ ٕٛٔٓالشمري، ؛ ٕٙٔٓالرندي وأبا الخيل، ؛ ٕٛٔٓالحميدي، ؛ ٕ٘ٔٓوالمنيفي، 
، ، النومس، والرشيديالعازمي؛ ٕٙٔٓالظفيري،  ؛ٕ٘ٔٓالظفيري، ؛ ٕٗٔٓالضفيري، 

، ٕٚٔٓالعنزي، ؛ ٜٕٓٓالعنزي، ؛ ٕٛٔٓالعجمي والعرفج، ؛ ٜٕٔٓالعجمي، ؛ ٕٓٔٓ
 ؛ عمي والمقبل،ٜٕٔٓأم الخير ومحمد، ؛ ٜٕٓٓالعنيزي والمجادي، ؛ ٕٚٔٓالعنيزي، 
 :(Safar & Qabazard, 2019) (ٕٗٔٓمعرفي، ؛ ٕٓٔٓفرجون، ؛ ٕٚٔٓ

الدراسية والمختبرات/المعامل  ل/الصفوفو نقص في المباني والقاعات/الفصوعدم تّوفر أ .ٔ
بالتأثيث أو نقص تزويدىا عدم والمكتبات وغرف مصادر/موارد التعميم والتعّمم ...إلخ، و 

 .المناسب
 والبرمجيات( Hardware) الُبنى التحتية من المعدات/األجيزةتوّفر أو نقص في  عدم .ٕ

(Software ) صاالتاالتّ ت المعمومات و أنظمة/شبكاو 
(Telecommunication/Networking)تظم بشكل من -تعتمد عمى الوصول يي ؛ ف

إلى الحاسوب واألجيزة الذكية )كاليواتف المحمولة واألجيزة الموحية(  -أو مستمر 
الفصول/الصفوف القاعات/ْد من استخداماتيا في التي عادة ما ُتحَ  - اإلنترنتوشبكة 

 .تكون بطيئة السرعة الدراسية و/أو
 من الفنّيين والميندسين المتخّصصةنقص في الكوادر البشرية التقنية عدم توّفر أو  .ٖ

أخّصائّيي كذلك الكوادر البشرية األكاديمية المتخّصصة من و ومساعدي الميندسين، 
 ؛ مّما يسّبب عدم تّوفر أو قّمة الدعم الفني واألكاديمي.تكنولوجيا التعميم

فاألجيزة  ؛التقييم والمتابعة المستمرةالصيانة و االفتقار إلى عممية الفنية و  كثرة األعطال .ٗ
لتمف لمعطل واعرضة قد ُيساء استخداميا وىي االّتصاالت/الشبكات  والبرمجيات وأنظمة

)من قبل المستخدمين، والفيروسات، والطاقة الكيربائية، ...إلخ( وتفقد قيمتيا وفائدتيا 
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تحتاج يي بذلك ف، متابعتيا بالشكل الصحيح إذا لم تتمْ  لخدمةخالل سنوات محدودة من ا
المختمفة والمّوزعة عمى في مراكز الصيانة  صيانة وتقييم ومتابعة بشكل منتظم/دوريإلى 

 .مختمف البيئات التربوية
غير ميّيأة لمتعامل لتربوية حاليًا في المؤّسسات االمتوّفرة أنظمة الشبكات/االّتصاالت  .٘

واِجو المستخدمين أثناء استخداميا فتكثر بذلك المشكالت الفنية التي تُ  ؛امياواستخد معيا
 سرعتيا والفيروسات وصعوبة النفاذ إلييا أو الدخول فييا.  ئكبطوتوظيفيا 

نتاج االختبارات والواجبات صعوبة في استخداميا والتعامل مع مكّوناتياتوجد  .ٙ ، كتصميم وا 
يحيا؛ حيفية رفعيا وتوزيعيا/تسميميا واستالميا وتصواألنشطة والتكميفات/المشروعات وك

 فال ُيشّجع المستخدم عمى استخداميا.
إرشادية تربوية لكيفية استخداميا والتعامل معيا وتوظيفيا في وكتّيبات عدم وجود أدلة  .ٚ

 البيئات التربوية المختمفة.
التدريب نقص في عدم تّوفر أو ؛ بسبب بما يخدم العممية التربوية عدم إجادة استخداميا .ٛ

، وتشخصييا والقضاء عمى مشكالتيا دة ومدروسةالتعامل معيا بطريقة جيّ عمى كيفية 
 .في العممية التربوية التعميمية والتعّمميةوحسن توظيفيا أو دمجيا التي يتم التعّرض ليا، 

عدم توّفر أو نقص في امتالك القدرات المعرفية )كالمعمومات والميارات والكفايات  .ٜ
 ّتجاىات والقيم والخبرات العممية والعممية واالجتماعية( في مجال تكنولوجيا المعموماتواال 

لدى مستخدمييا من الكوادر البشرية في المؤّسسات التربوية واالّتصاالت التربوية 
  .المختمفة

والقدرات المعرفية الالزمة  غياب الوعي بمدى أىّميتيا وفوائدىا التربويةتأثيرىا محدود ل .ٓٔ
، الّيتيا وجدواىاتأييدىا واإليمان/االقتناع بفعّ وعدم ية واضحة ليا، وجود رؤ عدم ، و ليا

  .، مّما تسيم في انخفاض الدافعية نحوىا/اّتجاىياوعدم تّوفر الدعم الالزم ليا
اإللكترونية صعب ورات التدريبية لمقررات و/أو الدلممناىج و/أو االمحتوى العممي  .ٔٔ

والشعور بالضجر  ت الذىنمّما يساعد في تشتّ  تفاعمي إلعداد وضعيف الجودة وغيرا
؛ فاالىتمام يرتكز عمى كم اإلنتاج متجاىمين نوعية المادة التعميمية والتعّممية والممل

 .المقّدمة ومدى تحقيقيا لألىداف التربوية الموضوعة مسبقًا والمبتغاة
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ى الرقمي التعميمي عدم تّوفر أو نقص في الكوادر البشرية المتخّصصة بصناعة المحتو  .ٕٔ
يتطّمب جيد كبير  /إنتاجيالممقررات اإللكترونية؛ حيث أّن إعدادىا والتعّممي والتدريبي

 .المّتفق عمييا ويحتاج إلى وقت ليكون ذو جودة وكفاءة عالية وفق المعايير العالمية
دارة تطبيق اإللكتروني؛ كإنتاج و  القياس والتقويمتطبيق أدوات ووسائل صعوبة  .ٖٔ وا 

 .و/أو المناىج الدراسية االختبارات اإللكترونية لممقرراتاقبة ومر 
استخداميا وتوظيفيا في العممية  في محاوالت/المحاضرة الدراسية ضياع وقت الحصة .ٗٔ

 التربوية التعميمية والتعّممية.
التي تّوفرىا المؤّسسات  المادية والمعنويةالتشجيعية عدم وجود أو قّمة الحوافز  .٘ٔ

 .التربوية
 .الدراسيةأو المناىج/المواد المقررات كثرة  .ٙٔ
 .الدراسية أو المواد في المقررات عدد الطمبة كثافة .ٚٔ
المؤّسسات بيئات استخداميا من خارج النفاذ/الوصول إلييا و توجد صعوبة في  .ٛٔ

 التربوية.
 منيا.التربوي ال يتناسب الجيد المطموب/المبذول الستخداميا مع العائد  .ٜٔ
 .معيا بفاعميةوالتعامل  ستخدامياعدم تّوفر الوقت الكافي ال .ٕٓ
 تضيف إلى األعباء الوظيفية الكثيرة أمورًا جديدة أخرى. .ٕٔ
الفوضى ساعد عمى ص لو في ظل غياب الرقابة؛ فتُ ستخدم في غير اليدف المخصّ تُ  .ٕٕ

 .والضجر التشّتتْ واالرتجالية و 
 ومن مواجية التحّديات.أو التجديد أو التطوير  التغييرعممية الخوف من  .ٖٕ
مّما يؤدي إلى الفوضى واالرتجالية بين األطراف المعنّية باستخداميا؛ عدام التنسيق ان .ٕٗ

 .والضجر والتشّتت
فتساعد عمى  ؛فقدان العامل اإلنساني واالجتماعي عند استخداميا والتعامل معيا .ٕ٘

 .، وىو آفة العصر الحديثوالضجر الشعور بالممل
 فييا روح المشاركة والتعاون.  الفردية، وتنعدم أو تقل ظير تركيز أكثر عمىتُ  .ٕٙ
 .واستخداميا بالشكل الصحيح شّكل المغة اإلنجميزية أحيانًا عائقًا أمام التعامل معياتُ  .ٕٚ
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تحتاج إلى ميزانية كبيرة كي نتمّكن من مواكبة التطّور اليائل في مجال تكنولوجيا  .ٕٛ
 تقّدمة.المعمومات واالّتصاالت التربوية وليوازي ما ىو معمول بو في الدول الم

التقنية في مجال  الدراسية مع التطّورات /الموادعدم توافق المقررات أو المناىج .ٜٕ
عممي تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت التربوية؛ فيي بحاجة إلى تطوير استراتيجي 

 مدروس وُمَمْنيج.موضوعي 
لتشارك عدم توّفر وسائل اّتصال بين المؤّسسات التربوية المختمفة من أجل التعاون وا .ٖٓ

 .وتبادل الخبرة
غياب الفمسفة واألسس البراغماتية )العممية( التي نحتكم إلييا في صياغة استراتيجية  .ٖٔ

حّدد مكانة التعميم والتعّمم الُمعتمد عمى وسائل وأدوات تربوية عصرية واضحة المعالم تُ 
يم وشبكات تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت و/أو التعموموارد وتطبيقات وخدمات 

والسياسات والقوانين والموائح والنظم ، و/أو التعميم والتعّمم اإللكتروني عن ُبعد والتعّمم
دارتيا استخداميا/توظيفيا و وكيفية المتعّمقة بيا،  في المنظومة التربوية التعميمية ا 

لتطويرىا وتحسين مخرجاتيا التربوية بما يتوافق مع المعايير  والتعّممية الشاممة
    . العالمية

 الرقني يف الكرٌ احلادي والعشريًأو التحّول  املعارف األساسية للتنهني

عصر  -لألفراد في ىذا العصر المعرفي الرقمي  الرقمي/التحّول يتضّمن التمكين
 المعمومات -مجموعة متكاممة وشاممة من المعارف  عمى -تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت 

)صفر والقادري، ات والقيم والخبرات العممية والعممية واالجتماعية والميارات والكفايات واالّتجاى
الثقافة التكنولوجية ( ٔ) قّدم في المحاور أو الموضوعات األساسية التالية:تُ  -أ( ٕٚٔٓ

 & ,Technology, Computer, Information) صاليةوالحاسوبية والمعموماتية واالتّ 
Telecommunication Literacy( ،)ٕ)  ة أنظمة الممفات والمعمومات )إدارFile & 

Information Systems Management( ،)ٖ )( معالجة النصوصWord 
Processing( ،)ٗ )( جداول البياناتSpreadsheets،) (٘ ) العروض التقديمية

(Presentations ،)(ٙ )( قواعد البياناتDatabases،) (ٚ( النماذج )Forms ،)(ٛ )
 Mindالخرائط الذىنية )( ٜ) ،(Graphics Editingلرقمية )تحرير الصور والرسوم ا

Maps)( ،ٔٓ )( اإلنفوجرافيكسInfographics)( ،ٔٔ )النشر المكتبي (Desktop 
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Publishing)( ،ٕٔ )( الوسائط اإلعالمية الرقميةDigital Media :) تحرير األفالم الرقمية
(Video Editing،) (ٖٔ )( الوسائط اإلعالمية الرقميةDigital Media :) تحرير األصوات

الرسوم ( ٘ٔ، )(Multimediaوسائط العرض المتعددة )( ٗٔ) (،Audio Editingالرقمية )
(، Websites Designتصميم المواقع اإللكترونية )( ٙٔ(، )Animationsالمتحركة )

 Virtual Realityالواقع االفتراضي )( ٛٔ(، )Programming/Codingالبرمجة ) (ٚٔ)
- VR( ،)ٜٔ) ( الواقع المعّززAugmented Reality - AR( ،)ٕٓ)  الذكاء االصطناعي

(Artificial Intelligence - AI( ،)ٕٔ) ( البرمجيات التربويةEducational 
Software( ،)ٕٕ )( الشبكاتNetworking( ،)ٕٖ)  اإلنترنت و/أو تكنولوجيا االتصاالت

 Internet/Telecommunications/Socialو/أو الشبكات االجتماعية )
Networking( ،)ٕٗ) ( عموم المكتبات والمعموماتLibrary & Information 

Sciences( ،)ٕ٘) ( النشر اإللكترونيe-Publication( ،)ٕٙ)  عن ُبعد التعّممالتعميم و 
(Distance Teaching/Learning( ،)ٕٚ ) التعّمم اإللكترونيالتعميم و (e-

Teaching/Learning)( ،ٕٛ )التدريب اإللكتروني (e-Training ،)القياس  (ٜٕ)و
 .(ٕٕٔٓ)صفر والقادري،  (e-Measurement/Assessmentوالتقويم اإللكتروني )

العامل المعرفي  -في المجتمعات الكونية المعرفية المعاصرة  ويجب عمى كل فرد
(Knowledge Worker )( أو المواطن الرقميDigital Citizen )-  ُمممًا أْن يكون

لكي ( PreK-12) بعد إتمام التعميم األساسي -ذكرىا  اآلنف -وُمتقنًا لمقدرات المعرفية 
يستطيع التعايش والتنافس مع أقرانو في ىذا العصر المعرفي الرقمي، فيكون بذلك مواطنًا 

تتْم  حّتي استراتيجية بثالث مراحل منيجية وىذه المعارف يجب أْن تمرْ  .رقميًا ُمنتجًا وفّعاالً 
( أواًل، ثُّم Introduceُتقدم )عمييا أْن ، فالرقمي بالشكل الصحيحأو التحّول عممية التمكين 

 بأّنيا القول ُيمكنْ  ،معرفي   فمسفي   ونيجٍ  وبمغةٍ  ؛(Master(، وأخيرًا تُّتقن )Achieveُتكتسب )
ولذا، وجب  .(hareS) ُتشارك وأخيراً  ،(Use) ُتستخدم ثُمّ  ،أوالً  (Acquire) ُتكتسب أنْ  يجب

عمى جميع المجتمعات المعاصرة أْن تحرص بشدة عمى إعداد مواطنييا وتسميحيم معرفيًا بكل 
 لكي تكون في مصاف المجتمعات الناجحة -السابق ذكرىا  -احتياجاتيم من ىذه المعارف 
ائط األدوات والوسكما يجب عمييا التأكيد بشّدة عمى جودة  .في ىذا العصر المعرفي الرقمي
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المستخدمة من ناحية، وجودة المحتوى العممي التعميمي والشبكات والخدمات والتطبيقات 
        .الرقمي المنشودة/التحّول نجاح عممية التمكينوالتعّممي من ناحية أخرى، لكي تضمن 

 َاإجراءاتميَج الدراسة و

 ميَج الدراسة

لتحميمي التقويمي باعتبارىا ي االكّمي الوصفي المسح يمنيج البحثاعتمدت الدراسة ال
لتعّرف عمى األسباب والعوامل المنيجية المنوط بيا تحقيق أىدافيا البحثية االستقصائية في ا

المؤّثرة التي أّدت إلى عدم استطاعة المؤّسسات التربوية الحكومية في دولة الكويت من 
فتراضية وفق استراتيجية مواصمة تقديم خدماتيا التربوية األساسية لمستفيدييا في البيئة اال

، خالل الفترة االحترازية أثناء أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا عن ُبعد التعميم والتعّمم
ىذا ؛ بجامعة الكويتريس أعضاء ىيئة التدمن وجية نظر المستجد في العالم، وذلك 

م لمُمعيقات يم وتقديراتياستجاباتفة إلى تحديد أثر بعض المتغّيرات المستقمة عمى وباإلضا
المنيج من أكثر المناىج البحثية ُمالءمًة لطبيعة ىذا النمط من  ىذا دوُيع .والعوامل المؤّثرة

، ؛ القحطانيٕٓٔٓاف، من وجية نظر عدد كبير من الباحثين )العسّ الدراسات البحثية 
  (.Levin, Fox, & Forde, 2016( )ٖٕٔٓ، العامري، آل مذىب، والعمر

 اسةعّيية الدردلتنع و

الُمقّيدين في بجامعة الكويت ريس أعضاء ىيئة التدتكّون مجتمع الدراسة من كافة 
م، والبالغ عددىم حسب إحصائيات ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓمن العام الدراسي  ثانيالفصل الدراسي ال
وما أنثى(،  ٖٔ٘ذكر و ٕٜٗكويتي ) ٘٘ٗ,ٔبواقع ؛ عضواً  ٚٔٚ,ٔحوالي جامعة الكويت 

 Kuwait University, 2018; Office)أنثى(  ٖٕذكر و ٜٖٕغير كويتي ) ٕٕٙ يقارب
of the Vice President for Planning, 2020 أّما عّينة الدراسة فتكّونت من .)

% من مجتمع الدراسة(، حيث تّم اختيارىم ٓ.ٜٕمشاركًا )أي بنسبة ُتقّدر بحوالي  ٜ٘ٗ
 الجة البيانات وتحميل النتائج.بالطريقة العشوائية الطبقية وبصورة آلية، واعتمد عمييا في مع
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 الدراسة أداة

قة بالمبحث الخاص السابقة المتعمّ البحثية بعد االّطالع عمى األدبيات والدراسات 
)االستبانة( بكل دّقة وموضوعّية، وقد االستقصائية بالدراسة تّم بناء أداة الدراسة البحثية 

. األساسية لمدراسةمحاور ال( ٕية، و)( البيانات الديموغرافٔاحتوت عمى جزأين رئيسّيين: )
ن معمومات مينية تكشف زّودنا ببيانات عامة تتضمّ أسئمة تُ  ثمانيةاشتمل الجزء األول عمى 

عبارة/فقرة ُتمّثل عددًا من  ٖٔعن طبيعة أفراد العّينة. أّما الجزء الثاني فقد اشتمل عمى 
ك العبارات/الفقرات واألسئمة المفتوحة درجت تمأُ ؛ وقد يةمة مفتوحة النياأسئ أربعةو المعّوقات 
ُمعيق/عامل( مع عبارة ) ٔٔمجاالت أو أبعاد تمّثل محاور الدراسة الرئيسية؛ بواقع  في ثالثة

ُمعيق/عامل(  فقرة ) ٕٔ، وسؤال مفتوح النياية لممحور األول الخاص بالمعّوقات الموجستية
عبارات  ٛ، وقات األكاديميةمع سؤال مفتوح النياية لممحور الثاني المرتبط بالمعوّ 

سؤال ، و الثالث الخاص بالمعّوقات اإلدارية ُمعيقات/عوامل( مع سؤال مفتوح النياية لممحور)
خمس استجابات وفق التدرج . وُيقابل العبارات/الفقرات عام مفتوح النياية في آخر االستبانة

=  ، غير متأّكدٕ=  ، غير موافقٔ=  )غير موافق بشدة Likertالخماسي لمقياس ليكرت 
، ؛ أّما األسئمة الكتابية مفتوحة النياية فيي اختيارية(٘=  ، موافق بشدةٗ=  ، موافقٖ

وُتسّمط الضوء بشكل موجز عمى المعّوقات أو العوامل التأثيرية التي تتعّمق إّما بمحاور الدراسة 
  انة.لم يتْم التطّرق ليا في االستبأخرى الرئيسة الثالثة أو بمحور/محاور 

 صدم األداة.

عن  -إلى أي مدى تبدو مناسبة لقياس ما ُيراد قياسو  -تّم قياس صدق االستبانة 
 حّكمين من ذوي الخبرة واالختصاص ُبغية االستفادة من آرائيمطريق عرضيا عمى عدد من المُ 

االستبانة اعتماد  بمراعاة جميع المالحظات الواردة منيم، ومن َثّم تمّ  ومقترحاتيم، وقام الباحث
خراجيا بصورتيا النيائية.  وا 

 ثبات األداة.

تّم  -إذا كانت تسفر عن نفس النتائج في حال تكرارىا  -لمتأّكد من ثبات االستبانة 
مشاركًا، ومن َثّم تّم حساب معامل ثبات األداة عن  ٘ٚتجربتيا عمى عّينة استطالعية عددىا 

في لكل محور  Cronbach's alphaفا ساق الداخمي كرونباخ ألطريق قياس معامل االتّ 
أّن كل المعامالت  ٔبّين النتائج الُممّخصة في الجدول األداة، ومعامل الثبات الكمي لألداة؛ وتُ 
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، وىي مقبولة ألغراض الدراسة وُتعطي الثقة التامة في استخدام األداة. مرتفعة جداً قيمتيا 
استبعادىا من المعالجة اإلحصائية والتحميل،  والجدير بالذكر أّن بيانات العّينة االستطالعية تمّ 

 ولم تكن ضمن عّينة الدراسة الفعمية.
 ٔجذول 

 يؼبيم االّرغبق انذاخهٍ نًذبوس االعزجبَخ

 انًجبل/انجُؼذ و
ػذد 

 ؼىايمان

 يؼبيم

االرّغبق 

 انذاخهٍ

 0.933 ٔٔ انهىجغزُخانؼىايم  ٔ

 0.921 ٕٔ انؼىايم األكبدًَُخ ٕ

 0.913 8 خانؼىايم اإلداسَ ٖ

 0.949 ٖٔ األداح ككم

 تطبيل األداة.

م ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓتّم توزيع االستبانة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
مستعينين بوسائل وأدوات وخدمات تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت  -بطريقٍة آلّيٍة إلكترونيٍة 

رىا من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الكويت تّم اختيا عمى العّينة العشوائية الطبقية التي -
لممشاركة في عممية جمع البيانات. وّتم التوكيد لممشاركين في الدراسة بأّن مشاركتيم اختيارية 
وبأّن جميع البيانات أو المعمومات أو اإلجابات أو االستجابات الواردة ُتعتبر سرية ولْن ُتستخدم 

 تطوير.إاّل في خدمة أغراض البحث العممي وال
 املعاجلة اإلحصائية

بعد تطبيق الدراسة وجمع البيانات، تّم تفريغ البيانات التي ُجّمعت إلى جياز 
، ثُّم تّم بعد ذلك إدخاليا في برنامج الحزمة Microsoft Excelالحاسوب في برنامج 

( لُمعالجتيا إحصائيًا ٕٙ)النسخة  IBM SPSS Statisticsاإلحصائية لمعموم االجتماعية 
نتائج الدراسة.  -ومن ثّم استخراج البيانات اإلحصائية والتحميالت والمقارنات الالزمة 

 وبالتحديد، تطّمبت الدراسة البحثية استخدام األساليب االحصائية التالية:
ساق الداخمي )معامل الثبات( كرونباخ ألفا والتكرارات والنسب المئوية معامل االتّ  .ٔ

 Relativeاألىمية النسبية مؤّشرات رافات المعيارّية و والمتوّسطات الحسابية واالنح
Importance Indexes (RII)  )لمبيانات، وذلك لألغراض الوصفية. )األوزان النسبية



 .......................................................عد يف التعليم احلكومي بدولة الكويت معّوقات التعليم والتعّلم عن ب  

- ٕٜٓٚ - 

 لتفسير تقديرات أفراد العّينة ٕ وّضح في الجدولالمُ  اإلحصائيلقد تّم توظيف المعيار 
(Akadiri, 2011). 

 ٕجذول 

 وفمبً نًؤّششاد األهًُخ انُغجُخ )األوصاٌ انُغجُخ( مذَشاد أفشاد انؼُُّخرنزفغُش انًؼُبس اإلدظبئٍ 

 يذي

يؤّششاد األهًُخ 

 انُغجُخ

 يذي

 األوصاٌ انُغجُخ
 دسجخ انزأثُش

 جذاً  كجُشح 80.0 – 100.0 0.80 – 1.00

 كجُشح 60.0 – 79.0 0.60 – 0.79

 يزىّعطخ 40.0 – 59.0 0.40 – 0.59

 يُخفضخ 20.0 – 39.0 0.20 – 0.39

 جذاً  يُخفضخ 0.0 – 19.0 0.00 – 0.19

كاختبارات الفروق بين  Parametric Testsاالختبارات المعممية/البارامترية  .ٕ
، Independent-Samples t-testاختبار ت لمعّينات المستقّمة  المجموعات؛ وىي

، واختبار One-way Analysis of Variance (ANOVA)وتحميل التباين األحادي 
، Levene’s Test of Equality of Error Variancesيفين لتجانس التباين ل

باستخدام اختبار دونت سي  Post Hoc Comparisonsوالمقارنات البعدية 
Dunnett’s C Test  حينما تختمف الفروقVariances واختبار  بداللة إحصائية

لة إحصائية. بدال  Variancesعندما ال َتختمف الفروق  Scheffé's Testشيفيو 
والجدير بالذكر، أّن ىذه االختبارات اإلحصائية تّم تطبيقيا لألغراض االستداللية وذلك 

( لتكون αُبغية اإلجابة عن أسئمة الدراسة، وأّنو عند تطبيقيا تّم اختيار قيمة ألفا )
ٓ.ٓ٘. 
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 ومياقشتَا ىتائج الدراسة

 .رافيةوالبياىات الدميوغ أواًل: وصف عاو للعّيية املشارنة

توزيع أفراد عّينة الدراسة )المشاركين( بحسب المتغّيرات الديموغرافية  3ُيبّين الجدول 
 )المستقمة(.

 3جذول 

 رىصَغ أفشاد ػُُّخ انذساعخ دغت يزغُّشاد انذساعخ انًغزمهخ

 انُغجخ انؼذد انظُف انًزغُّش

 انجُظ
 53.3 264 ركش

 46.7 231 أَثً

 انجُغُخ
 84.2 417 كىَزٍ )يىاطٍ(

 15.8 78 )يمُى( غُش كىَزٍ

 انزخّظض
 35.8 177 انزخّظظبد األدثُخ

 64.2 318 انزخّظظبد انؼهًُخ

 َىع

 انكهُخ

 52.1 258 ُخانكهُبد األدث

 47.9 237 انكهُبد انؼهًُخ

عُىاد 

 انخجشح

 29.7 147 عُىاد ٓٔ>  - ٓ

 35.8 177 عُخ ٕٓ>  - ٓٔ

 34.5 171 عُخ فأكثش ٕٓ

 .ومياقشتَا ىتائج أسئلة الدراسة ثاىيًا:
 ىتائج سؤال الدراسة األول.

ما ىي أسباب عدم قدرة المؤّسسات التربوية نص سؤال الدراسة األول عمى: 
أثناء أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا  -الحكومية في دولة الكويت خالل الفترة االحترازية 

ين خدماتيا التربوية األساسية عمى مواصمة تأم -( في البالد ٜٔ-المستجد )كوفيد
، وباالستعانة بوسائل عن ُبعد لمستفيدييا في البيئة االفتراضية وفق استراتيجية التعميم والتعّمم

تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت الخاصة بمنيجية وشبكات وأدوات وتطبيقات وخدمات وموارد 
لشبكي و/أو التعميم والتعّمم المتنّقل، من وجية التعميم والتعّمم اإللكتروني و/أو التعميم والتعّمم ا
لإلجابة عن ىذا السؤال، تّم استخدام اإلحصاء  ؟نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الكويت

 -التحميل اإلحصائي الوصفي  4بّين الجدول . ويُ Descriptive Statisticsالوصفي 
( األوزان النسبيةمية النسبية )األىمؤّشرات المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 

الخاصة بالمعّوقات أو  /الدراسة الرئيسة الثالثةلمحاور االستبانة -والرتب ثير ودرجات التأ
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دولة الكويت من التمّكن من حالت المؤّسسات التربوية ب المسّببات أو العوامل المؤّثرة التي
لبيئة االفتراضية وفق استراتيجية خدماتيا التربوية األساسية لمستفيدييا في امواصمة تقديم 
يل اإلحصائي فتعكس بشكل تفصيمي التحم 7إلى  5؛ أّما الجداول من عن ُبعد التعميم والتعّمم

 - )محاور الدراسة( لمجاالت أو األبعاد الرئيسة الثالثةمن ا -لكل مجال أو ُبعد الوصفي 
 عمى حدة.  كلٍ ؛ تنازلياً مرّتبًة  بمؤّشراتيا أو عوامميا المختمفة التي تندرج تحتيا
 4جذول 

وانشرت ثُش خ ودسجبد انزأيؤّششاد األهًُخ انُغجُانًزىّعطبد انذغبثُخ واالَذشافبد انًؼُبسَخ و

 انذساعخس نًذبو

 جُؼذ/انجبلانً و
انًزىّعظ 

 انذغبثٍ

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ

يؤّشش 

األهًُخ 

 انُغجُخ

 دسجخ

 انزأثُش
 انشرجخ

ٔ 
انًؼّىلبد 

 انهىجغزُخ
 3 يزىّعطخ 0.57 1.03 2.84

ٕ 
انًؼّىلبد 

 األكبدًَُخ
 2 كجُشح 0.65 0.92 3.23

ٖ 
انًؼّىلبد 

 اإلداسَخ
4.04 0.81 0.81 

 كجُشح

 جذاً 
1 

  كجُشح 0.67 0.75 3.37 انًزىعظ انًشّجخ

تأثير المجاالت أو األبعاد الثالثة لمعوامل المؤّثرة في أّن درجة  ٗيّتضح من الجدول 
أثناء أزمة  -ربوية الحكومية في دولة الكويت خالل الفترة االحترازية قدرة المؤّسسات الت

عمى مواصمة تأمين  -( في البالد ٜٔ-انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد
 خدماتيا التربوية األساسية لمستفيدييا في البيئة االفتراضية وفق استراتيجية التعميم والتعّمم

أعضاء  حيث أبدى (؛RII  =0.67، 0.75، ن.م = 3.37م = " )كبيرةبشكل عام " عن ُبعد
جة ضمن المجاالت در مرتفعة" عمى جميع العوامل المؤّثرة والمُ -متوّسطةموافقة "ىيئة التدريس 

)م = " بدرجة تأثير "كبيرة جداالمرتبة األولى وقد احتّمت المعّوقات اإلدارية  .أو األبعاد الثالثة
األكاديمية بدرجة تأثير  يا في الترتيب المعّوقات، يمي(RII  =0.81، 0.81، ن.م = 4.04
ثّم في المرتبة الثالثة واألخيرة المعّوقات  ،(RII  =0.65، 0.92، ن.م = 3.23)م = "كبيرة" 

إّن ىذه  (.RII  =0.57، 1.03، ن.م = 2.84)م = الموجستية بدرجة تأثير "متوّسطة" 
الضفيري  دراسةك ،ماثمة ليا في الموضوعأخرى مُ  تادراسنتائج مع النتائج تتطابق إلى حد ما 

االفتراضية التي والتعّمم إلى الكشف عن معّوقات استخدام بيئات التعميم  ( التي سعتٕٗٔٓ)
عن  تواجو المتعّممين وأعضاء ىيئة التدريس في جامعة الكويت خالل عممية التعميم والتعّمم
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التعّرف عمى واقع استخدام أعضاء ىيئة  دفت( التي استيٕ٘ٔٓدراسة الظفيري )وكذلك  .ُبعد
التدريس في جامعة الكويت لبيئات التعميم والتعّمم اإللكتروني في المقررات الدراسية والمعّوقات 

التعّرف عمى متطّمبات التدريب التي التمست  (ٕٙٔٓدراسة الظفيري )وأيضًا  التي تْعترييا.
 ئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت.اإللكتروني ومعّوقاتو في كميات ومعاىد اليي

إلى التعّرف عمى معّوقات  التي رمت (ٕٛٔٓدراسة العجمي والعرفج )ىذا وباإلضافة إلى 
، في المرحمة الثانوية بدولة الكويت من وجية نظر المعّمماتدمج تطبيق التعميم والتعّمم المُ 

المشكالت التي تواجو معّممي التربية المينية في ( التي ابتغت تعّرف ٜٕٔٓدراسة العجمي )و 
توظيف واستخدام التعميم والتعّمم اإللكتروني لممرحمة المتوّسطة بدولة الكويت من وجية 

( التي ىدفت إلى التعّرف عمى معّوقات توظيف مناىج ٜٕٔٓوكذلك دراسة البشير ) نظرىم.
ام )االبتدائية والمتوّسطة والثانوية( في المغة العربية اإللكترونية لصفوف مراحل التعميم الع

المدارس الحكومية بمحافظة الجيراء في دولة الكويت. كما ارتبطت نتائج الدراسة الحالية مع 
أخرى ذات صمة وثيقة بموضوع الدراسة الحالية، بحثية  دراساتنتائج بعض محاور/مباحث 

 (،ٕٓٔٓدراسة فرجون )و (، ٕٓٔٓالعازمي وآخرون )(، ودراسة ٜٕٓٓالعنزي )دراسة ك
(، ودراسة ٕٚٔٓ(، ودراسة عمي والمقبل )ٕٚٔٓ(، ودراسة العنيزي )ٕٚٔٓودراسة العنزي )

(، ودراسة ٕٛٔٓ(، ودراسة الحميدي )ٕٛٔٓ(، ودراسة إبراىيم والفيمكاوي )ٕٛٔٓالشمري )
 .(ٜٕٔٓ) Qabazardو Safar، ودراسة (ٜٕٔٓأم الخير ومحمد )



 .......................................................عد يف التعليم احلكومي بدولة الكويت معّوقات التعليم والتعّلم عن ب  

- ٕٖٓٛ - 

 5جذول 

بً يشرّجخً رُبصنُُبسَخ ويؤّششاد األهًُخ انُغجُخ ودسجبد انزأثُش ثُخ واالَذشافبد انًؼانًزىّعطبد انذغب

 "األول "انًؼّىلبد انهىجغزُخ /انجُؼذنهًجبل

 انؼبيم و
انًزىّعظ 

 انذغبثٍ

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ

يؤّشش 

األهًُخ 

 انُغجُخ

 دسجخ

 انزأثُش

1 

ػذو جبهضَخ انجُئخ انزؼهًُُخ وانزؼهًُّخ فٍ أيبكٍ 

نغكٍ وانًؼُشخ )يثم: ػجض فٍ انُفبر إنً جهبص ا

 انذبعىة، وثطأ عشػخ اإلَزشَذ(.

 كجُشح 0.64 1.43 3.20

2 

ػذو جبهضَخ انجُئبد انزؼهًُُخ وانزؼهًُّخ فٍ 

انًؤّعغبد انزشثىَخ )يثم: انفظىل/انمبػبد 

انذساعُخ، انًخزجشاد انؼهًُخ، يخزجشاد 

يُخ انذبعىة، انًكزجبد، ويشاكض انًظبدس اإلػال

 وانزشثىَخ(.

 كجُشح 0.62 1.43 3.09

3 
 Humanػذو رََىفّش أو لِهّخ انًىاسد انجششَخ 

Resources .يٍ يىظّفٍ خذيخ انؼًالء 
 كجُشح 0.60 1.30 2.99

4 

 Humanػذو رََىفّش أو لِهّخ انًىاسد انجششَخ 

Resources  ٍُيٍ انفٍُُُّ كبنًهُذع

 ويغبػذٌ انًهُذعٍُ وثمُخ انزمٍُُُّ.

 يزىّعطخ 0.59 1.35 2.96

5 

 

 Humanػذو رََىفّش أو لِهّخ انًىاسد انجششَخ 

Resources  يٍ أخّظبئٍُّ ركُىنىجُب

 انزشثُخ/انزؼهُى.

 يزىّعطخ 0.59 1.35 2.96

6 

ػذو رََىفّش أو لّهخ أو لِذو انًظبدس انزشثىَخ 

)انزؼهًُُخ وانزؼهًُّخ( انزمهُذَخ أو 

وانذوسَبد انشلًُخ/اإلنكزشوَُخ )يثم: انكزت 

وانًجالد وانًشاجغ، انىعبئظ اإلػاليُخ، كبئُبد 

انزؼهّى، انًىاسد انزشثىَخ انزؼهًُُخ وانزؼهًُّخ 

انًفزىدخ انًظذس، وثُىن نخطظ انذسوط 

 وانًؼهىيبد واألعئهخ(.

 يزىّعطخ 0.57 1.28 2.83

7 

 Humanػذو رََىفّش أو لِهّخ انًىاسد انجششَخ 

Resources جبد وانًظبدس يٍ أخّظبئٍُّ انًكز

 اإلػاليُخ انزشثىَخ.

 يزىّعطخ 0.56 1.30 2.82

8 

ػذو رََىفّش أو لِهّخ أو لَِذو أَظًخ انشجكبد 

 & Networkingواالرّظبالد 

Telecommunications. 

 يزىّعطخ 0.53 1.31 2.64

 يزىّعطخ 0.52 1.41 2.61 ػذو رََىفّش أو لِهّخ انذػى انًبدٌ/انًبنٍ. 9

10 
و لِهّخ أو لَِذو انًكّىَبد انجشيجُخ ػذو رََىفّش أ

Software .)انجشيجُبد( 
 يزىّعطخ 0.51 1.28 2.56

11 
ػذو رََىفّش أو لِهّخ أو لَِذو انًكّىَبد انًبدَخ 

Hardware .)األجهضح/انًؼّذاد( 
 يزىّعطخ 0.51 1.28 2.55

 يزىّعطخ 0.57 1.03 2.84 انًزىعظ انًشّجخ
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 6جذول 

االَذشافبد انًؼُبسَخ ويؤّششاد األهًُخ انُغجُخ ودسجبد انزأثُش يشرّجخً رُبصنُبً انًزىّعطبد انذغبثُخ و

 نهًجبل/انجُؼذ انثبٍَ "انًؼّىلبد األكبدًَُخ"

 انؼبيم و
انًزىّعظ 

 انذغبثٍ

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ

يؤّشش 

األهًُخ 

 انُغجُخ

 دسجخ

 انزأثُش

1 

ػذو رىػُخ ورهُئخ انًزؼهًٍُّ وأونُبء أيىسهى 

انمبئى ػهً  ػٍ ثُؼذ ُخ انزؼهُى وانزؼهّىثبعزشارُج

يُهجُخ انزؼهُى وانزؼهّى اإلنكزشوٍَ وانزؼهُى وانزؼهّى 

 انشجكٍ وانزؼهُى وانزؼهّى انًزُمّم.

 كجُشح 0.75 1.25 3.77

2 

زّجغ فٍ اإلػذاد وانزهُئخ  ًُ إشكبنُخ انًغبس ان

وانزطىَش انًهٍُ نهًىاسد انجششَخ األكبدًَُخ 

 انًؤّعغبد انزشثىَخ(.)جًُغ انؼبيهٍُ فٍ 

 كجُشح 0.70 1.19 3.51

3 

ػذو وجىد يُظخ رؼهًُُخ ورؼهًُّخ وطُُخ رغزفُذ 

يُهب كبفخ انًؤّعغبد انزشثىَخ ثجًُغ يُزغجُهب، 

ٍْ طُبػزهب أو رطىَشهب ثبنزؼبوٌ  وانزٍ ًَُك

االعزشارُجٍ ثٍُ انمطبع انذكىيٍ واألههٍ 

)انخبص( ػهً أعبط انششاكخ انًجزًؼُخ، ثذُث 

َُّغش كبفخ انخذيبد انًؤّعغُخ كبنشؤوٌ رُ 

 األكبدًَُخ واإلداسَخ وخذيبد انطالة.

 كجُشح 0.70 1.28 3.48

 كجُشح 0.69 1.26 3.47 ػذو يالئًخ أعبنُت انمُبط وانزمىَى انًغزخذيخ. ٗ

٘ 
ػذو رََىفّش أو لِهّخ انذػى انفٍُّ انزمٍُ 

 انًزضايٍ/انًجبشش انزمهُذٌ أو اإلنكزشوٍَ.
 كجُشح 0.67 1.26 3.33

6 
ػذو يُبعجخ انطشق واالعزشارُجُّبد انزؼهًُُّخ 

 وانزؼهًُّخ انًغزخذيخ.
 كجُشح 0.65 1.29 3.23

7 
ػذو رََىفّش أو لِهّخ انذػى انفٍُّ األكبدًٍَ 

 انًزضايٍ/انًجبشش انزمهُذٌ أو اإلنكزشوٍَ.
 كجُشح 0.64 1.24 3.22

8 
غُش  ػذو رََىفّش أو لِهّخ انذػى انفٍُّ انزمٍُ

 انًزضايٍ/انًجبشش انزمهُذٌ أو اإلنكزشوٍَ.
 كجُشح 0.64 1.26 3.22

9 
ػذو رََىفّش أو لِهّخ انذػى انفٍُّ األكبدًٍَ غُش 

 انًزضايٍ/انًجبشش انزمهُذٌ أو اإلنكزشوٍَ.
 كجُشح 0.64 1.24 3.21

10 
َُذسح أو طؼىثخ طُبػخ أو رطىَش انًذزىي 

 انشلًٍ/اإلنكزشوٍَ.
 كجُشح 0.60 1.34 2.99

11 
طؼىثخ انزؼبيم يغ انًُّظبد انزؼهًُُخ وانزؼهًُّخ 

 )انزجبسَخ( ثجُئبرهب وأدوارهب انًخزهفخ.
 يزىّعطخ 0.57 1.34 2.84

12 
ًُغزًش نهًُبهج انذساعُخ وػذو  انزغُُش ان

 اعزمشاسهب.
 يزىّعطخ 0.49 1.18 2.46

 كجُشح 0.65 0.92 3.23 انًزىعظ انًشّجخ
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 7جذول 

نذغبثُخ واالَذشافبد انًؼُبسَخ ويؤّششاد األهًُخ انُغجُخ ودسجبد انزأثُش يشرّجخً رُبصنُبً انًزىّعطبد ا

 نهًجبل/انجُؼذ انثبنث "انًؼّىلبد اإلداسَخ"

 انؼبيم و
انًزىّعظ 

 انذغبثٍ

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ

يؤّشش 

األهًُخ 

 انُغجُخ

 دسجخ

 انزأثُش

ٔ 

لِذو انمىاٍَُ وانهىائخ وانغُبعبد انًؤّعغُخ 

ذو رذذَثهب ثظىسح دوسَخ نززىاكت ورزىاءو يغ وػ

رذّذَبد ورذاػُبد ويزطهّجبد انؼظش انًؼشفٍ 

 انشلًٍ انزٌ َؼُشه.

 جذاً  كجُشح 0.83 0.98 4.17

2 

ػذو رغُُش ورطىَش انفهغفخ وانًُهجُخ انفكشَخ 

اإلداسَخ فٍ انًؤّعغبد انزشثىَخ ثذونخ انكىَذ 

ش ػظ -نززأْلهى يغ يزطهّجبد انؼظش انشلًٍ 

ثذُث رُزمم يٍ انُظشح  -االلزظبد انًؼشفٍ 

انظُبػُخ دُث َكىٌ فُهب انًزؼهّى ػجبسح ػٍ 

"ُيُزج"، إنً انُظشح انزجبسَخ/االلزظبدَخ، انزٍ 

 َكىٌ فُهب انًزؼهّى ػجبسح ػٍ "صثىٌ/ػًُم".

 جذاً  كجُشح 0.83 0.99 4.14

3 

ػذو رىػُخ ورهُئخ جًُغ انؼُبطش انجششَخ فٍ 

ًًُبسعبد وانغُبعبد انًؤّعغبد انزشثى َخ ثبن

وانضىاثظ األخاللُخ وانًهُُخ وانمبَىَُخ فٍ 

ثًُهجُّبرهب  ػٍ ثُؼذ اعزشارُجُخ انزؼهُى وانزؼهّى

 انًخزهفخ.

 جذاً  كجُشح 0.82 0.98 4.08

ٗ 

ػذو رطجُك يجذأ انثىاة وانؼمبة فٍ دبل َجبح أو 

فشم انًششوػبد انزطىَشَخ انخبطخ ثزكُىنىجُب 

 ظبالد.انًؼهىيبد واالرّ 

 جذاً  كجُشح 0.81 1.03 4.07

5 

ػذو فشع سلًُخ انزؼهُى وانزؼهّى كأعهىة ويُهج 

ًَُبسط وَُؼًم ثه فٍ كبفخ يكّىَبد انًؤّعغبد 

 انزشثىَخ فٍ انًُظىيخ انزشثىَخ ثذونخ انكىَذ.

 جذاً  كجُشح 0.81 1.03 4.04

6 

ػذو جذوي وُػمْى َفغ وِػتء ِدًْم اِنُخ انًزّجؼخ 

زُبس انمُبدٍَُّ، وثبألخض نزجّىء فٍ ػًهُخ اخ

انًُبطت انخبطخ فٍ يجبل ركُىنىجُب انًؼهىيبد 

 واالرّظبالد.

 جذاً  كجُشح 0.81 1.05 4.04

7 

ػذو رثًٍُ أو رمذَش انجهىد انزٍ َجزنهب انزشثىَّىٌ 

 /انزذّىلفٍ يجبل انجبهضَخ انشلًُخ )انزًكٍُ

 انشلًٍ( كزمذَى انذىافض انًؼُىَخ وانًبدَخ نهى.

 كجُشح 0.78 1.10 3.92

8 

ػذو رطجُك يُهجُخ "دساعخ انجذوي 

Feasibility Study ػهً انًششوػبد "

انزطىَشَخ انخبطخ ثزكُىنىجُب انًؼهىيبد 

ٍْ يٍ خالنهب  واالرّظبالد كٍم ػهً دذح، وانزٍ ًَُك

اعزمظبء رفبطُم ودُثُّبد أٌ يششوع وثبنزبنٍ 

فُه يؼشفخ يذي ِجّذَزه ويب انؼبئذ يٍ االعزثًبس 

(ROI.) 

 كجُشح 0.77 1.04 3.83

 جذاً  كجُشح 0.81 0.81 4.04 انًزىعظ انًشّجخ
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أّما بالنسبة لألسئمة الكتابية مفتوحة النياية، والتي سّمطت الضوء بشكل موجز عمى 
المعّوقات أو العوامل التأثيرية التي تتعّمق إّما بمحاور الدراسة الرئيسة الثالثة أو 

 - من نقاط فييايجاز ما ُوِرَد يتْم التطّرق ليا في االستبانة؛ فُيمكْن إبمحور/محاور أخرى لم 
ليس ( ٔفيما يمي: ) رّتبًة تنازليًا وفقًا لعدد تكراراتيامُ  - (ترميزىاتجميعيا وتصنيفيا )وذلك بعد 

استخدام التكنولوجيا في لتوظيف و ة والرغبة واإلرادة والحماسة لدى أعضاء ىيئة التدريس النيّ 
ْن تّوفرتالتع أعضاء ىيئة ( ال يمتمك ٕ(؛ )ٕٚ)ت =  ميم والتعّمم واالستفادة منيا حّتى وا 

أو لمتعميم والتعّمم اإللكتروني )ت =  التدريس الكفايات/المعارف الرقمية الالزمة لمتمكين الرقمي
ة التدريس بعضيم البعض بين أعضاء ىيئ( Digital Divide( التفرقة الرقمية )ٖ(؛ )ٕٔ

ال ( ٗ(؛ )ٕٔتبعًا لنوع الكمية )ت =  وكذلك بين الكميات بعضيا البعضنوع التخّصص وفقًا ل
يمتمك المتعّممين الكفايات/المعارف الرقمية الالزمة لمتمكين الرقمي أو لمتعميم والتعّمم 

( سوء اختيار أعضاء ىيئة التدريس والييئة األكاديمية المساندة ٘(؛ )ٜ)ت =  اإللكتروني
( ٚ(؛ و)ٚمن قبل مسؤولي اإلدارة الجامعية )ت = إدارة األزمات  سوء (ٙ) (؛ٜ)ت = 

 (.ٙمن قبل المتعّممين كالغش )ت = ىاجس الخوف من الممارسات غير القانونية 
 ىتائج سؤال الدراسة الجاىي.

استجابات نص سؤال الدراسة الثاني عمى: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في 
ونوع والتخّصص، ُتعزى لمتغّير الجنس، والجنسية،  عة الكويتأعضاء ىيئة التدريس بجام

، وسنوات الخبرة المينية؟ لإلجابة عن ىذا السؤال، تّم استخدام اإلحصاء االستداللي ميةالك
Inferential Statistics  حيث تّم تطبيق اختبار ت لمعّينات المستقّمةIndependent-

Samples t-testوتحميل التباين األحادي ، One-way Analysis of Variance 
(ANOVA) واختبار ليفين لتجانس التباين ،Levene’s Test of Equality of Error 

Variances والمقارنات البعدية ،Post Hoc Comparisons  باستخدام اختبار دونت
، لمكشف عن الفروق ذات Scheffé's Testواختبار شيفيو  Dunnett’s C Testسي 

 نتائج ىذا التحميل. ٖٔإلى  8حصائية. وتبّين الجداول من الداللة اإل
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 8جذول 

 ( نهؼُُّبد انًغزمهخ نًذبوس انذساعخ رجؼبً نًزغُّش انجُظt-testَزبئج اإلدظبء االعزذالنٍ الخزجبس د )

 انزكشاس انجُظ انًجبل/انجُؼذ و
انًزىّعظ 

 انذغبثٍ

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ

لًُخ 

 د

دسجخ 

 انذشَخ

انذالنخ 

 بئُخاإلدظ

يغزىي 

 انذالنخ

ٔ 
انًؼّىلبد 

 انهىجغزُخ

- 1.10 2.75 264 ركش

1.934 
493 0.054 

غُش 

 0.94 2.93 231 أَثً دانخ

ٕ 
انًؼّىلبد 

 األكبدًَُخ

- 0.95 3.10 264 ركش

3.459 
 دانخ **0.001 493

 0.87 3.38 231 أَثً

ٖ 
انًؼّىلبد 

 اإلداسَخ

- 0.91 3.83 264 ركش

6.308 
 دانخ **0.000 493

 0.59 4.27 231 أَثً

ٗ 

انًجبالد/األ

ثؼبد ثشكم 

 ػبو )ككم(

 0.81 3.23 264 ركش
-

4.547 
 دانخ **0.000 493

 0.64 3.53 231 أَثً

 (.α≤0.01) ٔٓ.ٓ** دال إدظبئُبً ػُذ يغزىي دالنخ يالدظخ.              

ين الذكور حصائية بين المشاركأّنو توجد فروق ذات داللة إ 8يتبّين من الجدول 
، وذلك في األغمبية العظمى من واإلناث في استجاباتيم لصالح أعضاء ىيئة التدريس اإلناث

؛ وأّن ، وفي األداة ككل، المعّوقات اإلدارية()المعّوقات األكاديمية المجاالت/األبعاد كٍل عمى حدة
ورّبما تبدو ىذه النتيجة . 0.01ىذه الفروق بين المشاركين جميعيا عند مستوى داللة 

طبيعية ومتوّقعة؛ إْذ بّينت الدراسات السابقة أّن أعضاء ىيئة التدريس اإلناث يممكون قدرات 
نّيًة ، وُىّن أكثر في التعميم والتعّمم الحديثة ام الوسائل التكنولوجيةمعرفية أكثر في استخد

رادًة و  الستخدامات ُمقارنًة بأقرانيم الذين ال لتمك اوميواًل واندفاعًا وشغفًا حماسًة ورغبًة وا 
النّية  -أو لدييم ولكن بدرجة أقل بكثير  -الالزمة وليس لدييم يتمّتعون بالقدرات المعرفية 

والميول لتوظيف واستخدام الوسائط التقنية والشغف واالندفاع  ةالحماسوالرغبة واإلرادة و 
ْن توّفرت شابية لمدراسة الحالية، حثية نتائج مُ وقد أظيرت عدة دراسات ب .الحديثة حّتى وا 
كشفت دراسات أخرى في المقابل  ولكنْ ؛ (ٕٛٔٓدراسة الحميدي ) ومنيا عمى سبيل المثال

( التي أكّدت عمى أّنو ال توجد فروق ٕٗٔٓالضفيري ) نتائج ُمغايرة لمدراسة الحالية، كدراسة
المعّوقات التي يواجييا كٍل من دالة إحصائيًا بين المشاركين الذكور واإلناث فيما يتعّمق ب

أعضاء ىيئة التدريس والمتعّممين في جامعة الكويت أثناء استخدام بيئات التعميم والتعّمم 
. وكذلك دراسة الظفيري عن ُبعد مارسة استراتيجية التعمم والتعّمماالفتراضية من خالل مُ 

 -ة التدريس ضاء ىيئأعية بين ( التي دّلت عمى عدم وجود فروق ليا داللة إحصائٕ٘ٔٓ)
 في استجاباتيم بشأن المعّوقات التي تواجييم عندفي جامعة الكويت  -الذكور واإلناث 

. ىذا وباإلضافة إلى بيئات التعميم والتعّمم اإللكتروني في المقررات الدراسيةواستخدام توظيف 
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ق ذات داللة ر عن أّية فروحيث أّن نتائجيا لم ُتسفِ  (ٕٛٔٓإبراىيم والفيمكاوي )دراسة 
بكمية التربية في جامعة الكويت في مدى تحّقق كفايات ة التدريس إحصائية بين أعضاء ىيئ

( التي كشفت ٜٕٔٓوكذلك دراسة البشير ) .ُتعزى لمتغّير الجنس اإللكترونيوالتعّمم التعميم 
ام معّوقات استخدبين درجة استجابة المشاركين لمقياس  عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً 

مناىج المغة العربية اإللكترونية في مراحل التعميم العام بالمدارس الحكومية في محافظة 
( ٜٕٔٓىذا وباإلضافة إلى دراسة العجمي ) .ُتعزى لمتغّير الجنس الجيراء في دولة الكويت

التي أّكدت عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العّينة حول المشكالت 
التي تواجو معّممي التربية المينية في استخدام التعميم والتعّمم اإللكتروني لممرحمة معّوقات وال

متغّير الجنس في جميع المجاالت الكويت من وجية نظرىم ُتعزى ألثر أو لالمتوّسطة بدولة 
طرفين ال الالنتائج السابقة إلى أّن كِ  تفسيروُيمكْن وفي الدرجة الكمية )المقياس/األداة ككل(. 

وفق استراتيجية التعميم والتعّمم اإللكتروني و/أو  عن ُبعد ُيدرك أىمية استخدام التعميم والتعّمم
؛ ألّنو يختصر الوقت والجيد ويعمل عمى التعميم والتعّمم الشبكي و/أو التعميم والتعّمم المتنّقل

ىذه النتيجة بأّن بيئات التعميم كما ُيمكْن أْن ُنعّمل  .تنمية ميارات التعّمم الذاتي لدى المتعّممين
الُمعتمدة عمى استراتيجية التعميم والتعّمم اإللكتروني و/أو التعميم  -االفتراضية  عن ُبعد والتعّمم

، وال تميل راعي اختالف الجنستُ حايدة، فيي مُ  -والتعّمم الشبكي و/أو التعميم والتعّمم المتنّقل 
يعية ألّن ىذه االستراتيجيات/األنظمة/المنّصات إلى نوع عمى حساب اآلخر؛ وىذه نتيجة طب

النظر عن الوسط أو البيئة التي تعمل بيا أو الشخصية  غْض مصّممة عمى أساس عممي بِ 
. وكذلك ألّنيا قابمة لالستخدام عند المستويات البسيطة وتتعامل معيا التي تستخدميا

  والمتقّدمة. 
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 9جذول 

 ( نهؼُُّبد انًغزمهخ نًذبوس انذساعخ رجؼبً نًزغُّش انجُغُخt-testد )َزبئج اإلدظبء االعزذالنٍ الخزجبس 

 و
 انًجبل/

 انجُؼذ
 انزكشاس ُخانجُغ

انًزىّعظ 

 انذغبثٍ

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ
 لًُخ د

دسجخ 

 انذشَخ

انذالنخ 

 اإلدظبئُخ

يغزىي 

 انذالنخ

ٔ 

انًؼّىلبد 

انهىجغز

 َخ

 1.04 2.93 417 كىَزٍ

ش غُ دانخ **0.000 493 4.705

 كىَزٍ
78 2.34 0.84 

ٕ 
انًؼّىلبد 

 األكبدًَُخ

 0.94 3.32 417 كىَزٍ

غُش  دانخ **0.000 493 5.333

 كىَزٍ
78 2.73 0.63 

ٖ 
انًؼّىلبد 

 اإلداسَخ

 0.78 4.14 417 كىَزٍ

غُش  دانخ **0.000 493 6.662

 كىَزٍ
78 3.50 0.74 

ٗ 

انًجبالد/

األثؼبد 

ثشكم ػبو 

 )ككم(

 0.76 3.46 417 ٍكىَز

غُش  دانخ **0.000 493 6.820

 كىَزٍ
78 2.86 0.47 

 (.α≤0.01) ٔٓ.ٓ** دال إدظبئُبً ػُذ يغزىي دالنخ يالدظخ. 

الكويتّيين أّنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المشاركين  9يّتضح من الجدول 
الح أعضاء ىيئة التدريس صل( في استجاباتيم المقيمينغير الكويتّيين )و  (المواطنين)

)المعّوقات الموجستية، المعّوقات  المجاالت/األبعاد كٍل عمى حدةالكويتّيين، وذلك في جميع 
؛ وأّن ىذه الفروق بين المشاركين جميعيا عند ، وفي األداة ككلاألكاديمية، المعّوقات اإلدارية(

التأّثر أكثر  معّدالت أعمى من لقد أورد أعضاء ىيئة التدريس الكويتّيين .0.01مستوى داللة 
ومتوّقعة؛ ويعود ذلك بشكل رئيسي  ؛ وتبدو ىذه النتيجة طبيعيةمّما فعل أقرانيم غير الكويتّيين

 ٛٚإلى صغر حجم عّينة المشاركين من فئة أعضاء ىيئة التدريس غير الكويتّيين، إْذ بمغ 
اء ىيئة التدريس الكويتّيين %(، مقارنة بحجم العّينة المشاركة من فئة أعض15.8مشاركًا )
 . %(84.2مشاركًا ) ٚٔٗالذي بمغ 
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 ٓٔجذول 

رجؼبً نًزغُّش ( نهؼُُّبد انًغزمهخ نًذبوس انذساعخ t-testَزبئج اإلدظبء االعزذالنٍ الخزجبس د )

 ضانزخظّ 

 انزكشاس انزخّظض انًجبل/انجُؼذ و
 انًزىّعظ

 انذغبثٍ

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ
 لًُخ د

دسجخ 

 انذشَخ

نخ انذال
 اإلدظبئُخ

يغزىي 

 انذالنخ

ٔ 
انًؼّىلبد 

 انهىجغزُخ

انزخّظظبد 

 األدثُخ
177 3.02 0.96 

2.917 493 
0.004*

* 
 دانخ

انزخّظظبد 

 انؼهًُخ
318 2.74 1.06 

ٕ 
انًؼّىلبد 

 األكبدًَُخ

انزخّظظبد 

 األدثُخ
177 3.36 0.94 

 دانخ *0.014 493 2.463
انزخّظظبد 

 انؼهًُخ
318 3.15 0.91 

ٖ 
انًؼّىلبد 

 اإلداسَخ

انزخّظظبد 

 األدثُخ
177 4.11 0.86 

1.448 493 0.148 
غُش 

انزخّظظبد  دانخ

 انؼهًُخ
318 4.00 0.77 

ٗ 

انًجبالد/األثؼب

د ثشكم ػبو 

 )ككم(

انزخّظظبد 

 األدثُخ
177 3.50 0.71 

2.870 493 
0.004*

* 
 دانخ

انزخّظظبد 

 انؼهًُخ
318 3.30 0.77 

 ٔٓ.ٓ(، ** دال إدظبئُبً ػُذ يغزىي دالنخ α≤0.05) ٘ٓ.ٓدظخ. * دال إدظبئُبً ػُذ يغزىي دالنخ يال

(α≤0.01.) 

أعضاء ىيئة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بينأّنو  ُٓٔيالحظ من الجدول 
ذكرىا ُتعزى لمتغّير نوع التخّصص لصالح ذوي  ُيمكنْ التدريس المشاركين في استجاباتيم 

)المعّوقات  المجاالت/األبعاد كٍل عمى حدةاألغمبية العظمى من ، وذلك في ات األدبيةالتخّصص
؛ وأّن ىذه الفروق بين المشاركين أغمبيتيا ، وفي األداة ككلالموجستية، المعّوقات األكاديمية(

سموب عممي وموضوعي؛ وُيمكننا أْن ُنفّسر تمك النتيجة بأ .0.01العظمى عند مستوى داللة 
 التخّصصو"تمييز عمى أساس  واضحة" Digital Divideرقمية  تفرقةىناك " أنّ ث حي

Discrimination on the Basis of Specialization "التربوية في الخدمات  واضح
أعضاء ىيئة التدريس قّدمة لفئة في مجال تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت المُ األكاديمية 

تعزيز حقوق أعضاء ىيئة  . وعميو، يجبجامعة الكويتالعممية بو ذوي التخّصصات األدبية 
زالة الحواجز التدريس ذوي التخّصصات األدبية  عمى أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وا 
ومشاركتيم في المجتمع المعرفي الرقمي يم ُتعيق تمكين، فالتي تؤدي إلى التمييز واالستبعاد

الموائح والقوانين الالزمة ا وباإلضافة إلى َسْن ىذنولوجيا المعمومات واالّتصاالت(؛ )مجتمع تك
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( التي ٕٓٔٓفرجون )غايرة لمدراسة الحالية، كدراسة وقد أظيرت دارسات أخرى نتائج مُ  .لذلك
 أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيًا ُتعزى إلى متغّير التخّصص ولصالح التخّصصات العممية

 ة عمى استخدام استراتيجية التعميم والتعّمم المتنّقل.في استجابات أفراد العّينة لمعوامل المؤّثر 
عن وجود فروق دالة إحصائيًا تبعًا لمتغّير التي كشفت  (ٕٛٔٓوكذلك دراسة الحميدي )

ىذا وباإلضافة إلى دراسة  ات العممية.تقديرات المشاركين لصالح التخّصص التخّصص في
ة إحصائية ُتعزى لمتغّير التخّصص ( التي بّينت عدم وجود فروق ذات داللٕٗٔٓالضفيري )

العممي بين أفراد عّينة الدراسة فيما يتعّمق بالمعّوقات التي يواجييا كٍل من أعضاء ىيئة 
 .عن ُبعد عند استخدام بيئات التعميم والتعّمم االفتراضيةالكويت التدريس والمتعّممين في جامعة 

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا ُتعزى  أشارت إلى( التي ٕٛٔٓدراسة العجمي والعرفج )وكذلك 
   لمتغّير التخصص.

 ٔٔجذول 

( نهؼُُّبد انًغزمهخ نًذبوس انذساعخ رجؼبً نًزغُّش َىع t-testَزبئج اإلدظبء االعزذالنٍ الخزجبس د )

 انكهُخ

 انًجبل/انجُؼذ و
َىع 

 انكهُخ
 انزكشاس

انًزىّعظ 

 انذغبثٍ

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ
 لًُخ د

دسجخ 

 انذشَخ

نخ انذال

اإلدظب

 ئُخ

 يغزىي

 انذالنخ

ٔ 
انًؼّىلبد 

 انهىجغزُخ

انكهُبد 

 األدثُخ
258 2.90 1.03 

1.335 493 0.183 
غُش 

انكهُبد  دانخ

 انؼهًُخ
237 2.77 1.04 

ٕ 
انًؼّىلبد 

 األكبدًَُخ

انكهُبد 

 األدثُخ
258 3.35 0.88 

3.060 493 
0.002

**
 

 دانخ
انكهُبد 

 انؼهًُخ
237 3.10 0.95 

ٖ 
انًؼّىلبد 

 اإلداسَخ

انكهُبد 

 األدثُخ
258 4.13 0.77 

2.672 493 
0.008

**
 

 دانخ
انكهُبد 

 انؼهًُخ
237 3.94 0.83 

ٗ 

انًجبالد/األثؼب

د ثشكم ػبو 

 )ككم(

انكهُبد 

 األدثُخ
258 3.46 0.70 

2.824 493 
0.005

**
 

 دانخ
انكهُبد 

 انؼهًُخ
237 3.27 0.79 

 (.α≤0.01) ٔٓ.ٓظبئُبً ػُذ يغزىي دالنخ ** دال إديالدظخ. 

ذات داللة إحصائية بين أعضاء ىيئة توجد فروق أّنو  ٔٔمن الجدول  تبّيني
األغمبية ، وذلك في ُتعزى لمتغّير نوع الكمية ُيمكْن ذكرىاالتدريس المشاركين في استجاباتيم 
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، وفي المعّوقات اإلدارية( )المعّوقات األكاديمية، المجاالت/األبعاد كٍل عمى حدةالعظمى من 
وُيمكننا أْن  .0.01؛ وأّن ىذه الفروق بين المشاركين جميعيا عند مستوى داللة األداة ككل

" Digital Divideرقمية  تفرقةىناك "أّن ث ُنعّمل تمك النتيجة بأسموب عممي وموضوعي؛ حي
 Discrimination on the Basis of Type ofو"تمييز عمى أساس نوع الكمية واضحة 

College واضح في الخدمات التربوية األكاديمية في مجال تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت "
العممية بجامعة الكويت. وعميو، يجب الكميات األدبية و الُمقّدمة لفئة أعضاء ىيئة التدريس في 

كافؤ تعزيز حقوق أعضاء ىيئة التدريس في الكميات األدبية عمى أساس مبدأ المساواة وت
زالة الحواجز التي تؤدي إلى التمييز واالستبعاد، فُتعيق تمكينيم ومشاركتيم في  الفرص وا 
المجتمع المعرفي الرقمي )مجتمع تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت(؛ ىذا وباإلضافة إلى َسْن 

راسة وقد أّكدت دارسات أخرى نتائج ُمتعارضة مع نتائج الد الموائح والقوانين الالزمة لذلك.
ر ( التي أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى لمتغيّ ٕٓٔٓالحالية، كدراسة فرجون )

لصالح الكميات العممية في تقديرات أفراد العّينة لمعوامل المؤّثرة عمى استخدام نمط الكمية 
وجود ( التي كشفت عن عدم ٕ٘ٔٓوكذلك دراسة الظفيري ) استراتيجية التعميم والتعّمم المتنّقل.

فروق ليا داللة إحصائية بين أعضاء ىيئة التدريس في استجابتيم لمعّوقات استخدام بيئات 
  .  لكويت وفقًا لُمتغّير نوع الكمية)االفتراضية/اإللكترونية( بجامعة ا عن ُبعد التعميم والتعّمم

 ٕٔجذول 

 َزبئج اإلدظبء انىطفٍ نًذبوس انذساعخ رجؼبً نًزغُّش عُىاد انخجشح

 انزكشاس انظُف ًجبل/انجُؼذان و
انًزىّعظ 

 انذغبثٍ

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ

ٔ 
انًؼّىلبد 

 انهىجغزُخ

 0.86 2.97 147 عُىاد ٓٔ>  - ٓ

 1.11 2.79 177 عُخ ٕٓ>  - ٓٔ

 1.09 2.77 171 عُخ فأكثش ٕٓ

ٕ 
انًؼّىلبد 

 األكبدًَُخ

 0.86 3.15 147 عُىاد ٓٔ>  - ٓ

 0.99 3.23 177 عُخ ٕٓ>  - ٓٔ

 0.91 3.29 171 عُخ فأكثش ٕٓ

 انًؼّىلبد اإلداسَخ ٖ

 0.76 4.08 147 عُىاد ٓٔ>  - ٓ

 0.67 4.20 177 عُخ ٕٓ>  - ٓٔ

 0.92 3.82 171 عُخ فأكثش ٕٓ

ٗ 
انًجبالد/األثؼبد 

 ثشكم ػبو )ككم(

 0.64 3.40 147 عُىاد ٓٔ>  - ٓ

 0.81 3.41 177 عُخ ٕٓ>  - ٓٔ

 0.78 3.30 171 عُخ فأكثش ٕٓ
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 ٖٔجذول 

( نًذبوس انذساعخ رجؼبً نًزغُّش ANOVAَزبئج اإلدظبء االعزذالنٍ الخزجبس رذهُم انزجبٍَ األدبدٌ )

 عُىاد انخجشح

 يظذس انزجبٍَ انًجبل/انجُؼذ و
يجًىع 

 انًشثؼبد

دسجخ 

 انذشَخ

يزىّعظ 

 انًشثؼبد
 لًُخ ف

انذالنخ 

 اإلدظبئُخ

يغزى

ي 

 انذالنخ

ٔ 
انًؼّىلبد 

 ىجغزُخانه

 0.162 1.824 1.947 2 3.893 ثٍُ انًجًىػبد

غُش 

 دانخ

داخم 

 انًجًىػبد
524.904 492 1.067   

    494 528.797 انكهٍ

ٕ 
انًؼّىلبد 

 األكبدًَُخ

 0.381 0.967 0.822 2 1.645 ثٍُ انًجًىػبد

غُش 

 دانخ

داخم 

 انًجًىػبد
418.518 492 0.851   

    494 420.162 انكهٍ

ٖ 
انًؼّىلبد 

 اإلداسَخ

0.000 10.583 6.633 2 13.266 ثٍُ انًجًىػبد
**

 

 دانخ
داخم 

 انًجًىػبد
308.372 492 0.627   

    494 321.638 انكهٍ

ٗ 

انًجبالد/األثؼب

د ثشكم ػبو 

 )ككم(

 0.302 1.202 0.678 2 1.355 ثٍُ انًجًىػبد

غُش 

 دانخ

داخم 

 انًجًىػبد
277.468 492 0.564   

    494 278.823 انكهٍ

 (.α≤0.01) ٔٓ.ٓ** دال إدظبئُبً ػُذ يغزىي دالنخ دظخ. يال

فروق ذات داللة عن عدم وجود  ٖٔبّينة في الجدول كشفت نتائج التحميل المُ 
ُيمكْن ذكرىا ُتعزى لمتغّير سنوات الخبرة، وذلك في األغمبّية تقديرات عّينة الدراسة  إحصائية في
، وفي )المعّوقات الموجستية، المعّوقات األكاديمية( المجاالت/األبعاد كٍل عمى حدةالعظمى من 
ج التحميل وجود ؛ باستثناء المجال/الُبعد الثالث )المعّوقات اإلدارية( حيث بّينت نتائاألداة ككل

. وقد أظيرت نتائج 0.01عند مستوى داللة بين المشاركين إحصائيًا  فروق ذات دالة
، سنوات ٓٔ>  - ٓ)تين: فقط بين مجموعتين زوجيّ لبعدية إلى أّن الفروق وجدت المقارنات ا

وأّن جميعيا لصالح الفئة ذات سنة فأكثر(،  ٕٓسنة،  ٕٓ>  - ٓٔو) (سنة فأكثر ٕٓ
ىاتين أعضاء ىيئة التدريس من ك إلى أّن المشاركين من وقد ُيعزى ذل. األقلسنوات الخبرة 
عمى استخدام وتوظيف وسائل صغرىم أو شبابيم ين واضبوا منذ الذتين ىم من الفئتين العمريّ 

وأدوات وتطبيقات وخدمات وموارد تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت في مختمف مجاالت/نواحي 
ديد العوامل معرفة وتحكثر حكمة وبصيرة ولدييم ما يكفي لكي تمّكنيم من ؛ لذا فيم أحياتيم

السابقة في  بحكم ما لدييم من التجارب والخبرات وحكمة؛اإلدارية المؤّثرة بكل ُيسر ووضوح 
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تكنولوجيا المعمومات وموارد استخدام وسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات وشبكات مجال 
 مع نتائج الدراسة الحالية،ماثمة نوعًا ما سات أخرى إلى نتائج مُ دراوقد أشارت  .واالّتصاالت

وجود فروق دالة إحصائيًا ُتعزى لمتغّير  ( التي شّددت عمى عدمٕٗٔٓالضفيري ) كدراسة
الخبرة بين أفراد عّينة الدراسة فيما يتعّمق بالمعّوقات التي يواجييا كٍل من أعضاء ىيئة 
التدريس والمتعّممين في جامعة الكويت عند استخدام بيئات التعميم والتعّمم االفتراضية من خالل 

( التي أظيرت غياب ٜٕٔٓالعجمي )وكذلك دراسة  .عن ُبعد توظيف استراتيجية التعميم والتعّمم
فروق ليا داللة إحصائية في تقديرات أفراد العّينة حول المعّوقات التي تواجو معّممي التربية 
المينية في توظيف واستخدام التعميم والتعّمم اإللكتروني لممرحمة المتوّسطة بدولة الكويت من 

دراسة إلى  ىذا وباإلضافة الت وفي األداة ككل.وجية نظرىم ُتعزى لمخبرة في جميع المجا
أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى لمتغّير أعوام ( التي ٕ٘ٔٓالظفيري )

بيئات الخبرة بين أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الكويت في تقديراتيم لمعّوقات استخداميم ل
وُيمكْن أْن ُتعّمل ىذه النتيجة إلى أّن غياب  ة.التعميم والتعّمم اإللكتروني في المقررات الدراسي

الخبرة السابقة ليس معّوقًا أمام أعضاء ىيئة التدريس، وىي نتيجة عممية مفيدة في مجال 
البحث العممي؛ حيث أّنيا تزيد من تركيز المستخدمين والباحثين في مجال بيئات التعميم 

ى ضرورة البحث في عوامل عم -االفتراضية اإللكترونية  - عن ُبعد والتعّمم
التي  عن ُبعد ومباحث/موضوعات أكثر ارتباطًا بمعّوقات استخدام وتوظيف بيئات التعميم والتعّمم

وفي الُمقابل، كشفت دراسات بحثية أخرى نتائج ُمغايرة  ال تتضّمن/تتطّمب الخبرة السابقة.
في ت داللة إحصائية ( التي أظيرت وجود فروق ذإٓٔٓكدراسة فرجون )لمدراسة الحالية، 

ُتعزى استجابات المشاركين لمعوامل المؤّثرة عمى استخدام استراتيجية التعميم والتعّمم المتنّقل 
ىذا وباإلضافة إلى  .سنوات( ٓٔ)أقل من  ولصالح من ىم أقل خبرةسنوات الخبرة، لمتغّير 

ركين وفقًا لمتغّير فروق دالة إحصائيًا بين المشا ( التي بّينت وجودٕٛٔٓدراسة الحميدي )
الخبرة التدريسية لصالح أصحاب الخبرة التدريسية األقل )أقل من خمس سنوات وذوي الخبرة 

( التي شّددت عمى وجود فروق ذات ٕٛٔٓوكذلك دراسة إبراىيم والفيمكاوي ) سنة فأكثر(. ٔٔ
لمتغّير داللة إحصائية بين أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية في جامعة الكويت ُتعزى 

سنوات(. وُيمكْن تعميل تمك النتيجة  ٓٔسنوات الخبرة لصالح المشاركين األقل خبرة )أقل من 
إلى أّن أعضاء ىيئة التدريس ذو السنوات األقل خبرًة مينيًا ىم من فئة الشباب الذين واضبوا 
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ارد ومو وشبكات منذ نعومة أظفارىم عمى استخدام وتوظيف وسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات 
ولكْن في دراسة أخرى،  في مختمف مجاالت/نواحي حياتيم. تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت

(، ُوجدْت فروق دالة إحصائيًا تبعًا لمتغّير الخبرة لصالح من ٕٛٔٓدراسة العجمي والعرفج )
 سنة(. ٕٓإلى  ٔٔخبرتيم أعمى )من 

 صة والتوصياتاخلال

جّيات والممارسات الخاطئة السياسات واالستراتيوأخيرًا وليس آخرًا، إّن الفمسفات و 
مسؤولة وغير المنطقية لممسؤولين التربوّيين )صّناع القرار التربوي( والتي تراكمت عمى والالّ 

وتطبيقات مدى العقدين الفائتين، وبخاصة فيما يخص استخدام ودمج وتوظيف وسائل وأدوات 
ت في جميع مرتكزات المنظومة التربوية، ىي وخدمات وموارد تكنولوجيا المعمومات واالّتصاال

التي أّدت إلى وجود ىذه الفجوة الرقمية اليائمة والتمييز الكبير بين الخدمات التربوية التي 
قّدم من قبل القطاع يقّدميا القطاع الحكومي في المؤّسسات التربوية المختمفة وتمك التي تُ 

في  -السابق ذكرىا  - لترّسبات السمبيةالخاص؛ وىذه نتيجة حتمية لمتراكمات وااألىمي/
  .    القطاع التربوي الحكومي

 اآلتية:واملكرتحات تكديه التوصيات  يانهييف ضوء اليتائج اليت توّصلت إليَا الدراسة ُيو

توعية المجتمع الكويتي ثقافية لعالمية مجتمعية توعوية تعريفية ضرورة القيام بحممة إ .ٔ
وفوائدىا والقدرات المعرفية  الرقمي لألفراد عمى مستوى الدولةأو التحّول بأىمية التمكين 

، وبضرورة ُحسن استخدام وتوظيف وسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات الالزمة ليا
؛ حّتى تكون وشبكات تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت في خدمة المنظومة التربوية

األزمات بما يضمن/يكفل استمرارية جميع الخيارات/البدائل التربوية متّوفرة في حال حدوث 
 .سير العمل في جميع المؤّسسات التربوية بدولة الكويت بال توّقف

في الكشف عنيا  لممعّوقات التي تمّ  -بأسرع وقت ُممكن  -إيجاد الحمول المناسبة  .ٕ
خالل العقدين المنصرمين، واالّطالع  الدراسات البحثية األكاديمية العممية المحمية

 .من توصيات ومقترحات ىذه الدراسات البحثية -قدر اإلمكان  - واالستفادة
تحفيز الطاقات والكوادر البشرية الوطنية األكّفاء من الُمختّصين في مجال تكنولوجيا  .ٖ

المعمومات واالّتصاالت عمى المساىمة والمشاركة الفعاّلة بالتطّوع لبناء منصة وطنية 
مستوى دولة الكويت بحيث يمكن النفاذ/الولوج  لمتعميم والتعّمم اإللكتروني عمىسحابية 
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ا عن طريق شبكة الويب أو عبر تطبيق موبايل/جّوال خاص إمّ عبر قنوات متعّددة إلييا 
ىذا وباإلضافة إلى تحفيزىم عمى إنتاج محتوى عممي  أو قناة تربوية عمى اليوتيوب.

ا في أو رفعيا عمى ىذه )مواد تعميمية وتعّممية( ذات جودة وكفاءة عالية ليتم استيداعي
   المنّصة التربوية. 

واألساتذة والفنّيين والخبراء تشجيع الطاقات والكوادر البشرية األكّفاء من العمماء  .ٗ
وتحفيزىم ، االّتصاالتتكنولوجيا المعمومات و ختّصين في مجال والباحثين والدارسين المُ 

؛ الفكري في ىذا المجال الحيوي ّمقعمى المساىمة الفعاّلة في إثراء البحث العممي والتع
" المنظومة التربوية في دولة Readinessوباألخص حول معرفة مدى "جيوزية 

الكويت، وباألخص المؤّسسات التربوية الحكومية )من مدارس ومعاىد وكميات وجامعات(، 
لتوظيف ودمج وسائل وأدوات وخدمات وموارد تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت في 

و استراتيجية التعميم التربوية سواء وفق استراتيجية التعميم والتعّمم التقميدي أ العممية
 .والتعّمم في البيئة االفتراضية

المحمية/الوطنية والخميجية والعربية واإلقميمية والدولية  /التجاربالخبرات االّطالع عمى .٘
كات الناجحة في مجال استخدام وتوظيف وسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات وشب

و/أو التعميم والتعّمم  عن ُبعد تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت بعامة والتعميم والتعّمم
 اإللكتروني بخاصة في المؤّسسات التربوية.

بأحدث المستجّدات  في مجال استخدام وتوظيف  -بشكل دوري ومستمر  -اإللمام  .ٙ
واالّتصاالت بعامة وسائل وأدوات وتطبيقات وخدمات وشبكات تكنولوجيا المعمومات 

و/أو التعميم والتعّمم اإللكتروني بخاصة في المؤّسسات التربوية  عن ُبعد والتعميم والتعّمم
وما تحوييا من أبحاث  -عبر االّطالع عمى المجالت/الدوريات العممية المتخّصصة وذلك 

ريبية والدورات التد وحضور المؤتمرات والندوات وحمقات النقاش وورش العمل -دراسية 
  التقنيات. المحمية أو الخميجية أو العربية أو اإلقميمية أو الدولية ذات العالقة بيذه

إلى أْن تقوم بالتوّسع في إنشاء مراكز مصادر/موارد  دعوة وزارة التربية والتعميم العالي .ٚ
ية ( بالمؤّسسات التربو الرقمية )مراكز المصادر/الموارد اإلعالميةالرقمي التعميم والتّعمم 

ما تحتاجو  بحيث تحتوي عمى كل -ويفّضل بشكل فردي في كل بيئة تربوية  - المختمفة
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بما يتيح ليم ...إلخ الكوادر التربوية من أجيزة وبرمجيات ومواد تعميمية وتعّممية 
بداعاتيم  .االنطالق بأفكارىم وا 

خّصصة في متوطنية وزارة التربية والتعميم العالي إلى ضرورة إنشاء ىيئة تربوية  حث .ٛ
ُتعنى بوضع فمسفة واضحة  التعميم والتعّمم اإللكترونيو/أو  عن ُبعد شئون التعميم والتعّمم

ومحددة ليا وبرسم خطة عمل استراتيجية وطنية لتطبيقيا، وتدرس كيفية تذليل 
المشكالت والصعوبات التي تواجييا وتحول دون تطبيقيا ميدانيًا في المؤّسسات 

 التربوية.
القوانين والموائح والنظم التشريعات و ة التربية والتعميم العالي إلى ضرورة تغيير دعوة وزار  .ٜ

التعميم والتعّمم الُمعتمد عمى وسائل وأدوات وتطبيقات والسياسات التربوية المتعّمقة ب
و/أو  عن ُبعد وخدمات وشبكات تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت و/أو التعميم والتعّمم

دارتيا في المنظومة التربوية التعميم والتعمّ  م اإللكتروني، وكيفية استخداميا/توظيفيا وا 
التعميمية والتعّممية الشاممة لتطويرىا وتحسين مخرجاتيا التربوية بما يتوافق مع المعايير 

 والمتطمّبات العالمية.
حث وزارة التربية والتعميم العالي إلى ضرورة االّطالع عمى جميع الدراسات البحثية  .ٓٔ

خالل في مختمف المؤّسسات التربوية التي تّمْت المحمية/الوطنية لعممية األكاديمية ا
في مجال تكنولوجيا المعمومات واالّتصاالت التربوية )تكنولوجيا  نصرَمينن المُ العقديْ 

و/أو التعميم والتعّمم اإللكتروني ُبغية  عن ُبعد التربية/التعميم( و/أو التعميم والتعّمم
لمصمحة  -إْن أمكْن  -ن توصياتيا ومقترحاتيا الثمينة؛ واألخذ بما فييا االستفادة م

       لممنظومة التربوية الكويتية.  
أن تتحول التوصيات والمقترحات والمالحظات المنبثقة من ىذه الدراسة العممية البحثية  .ٔٔ

ي بدولة في الميدان التربو فّعالة عممية  ممارسات تربويةو استراتيجيات و إلى سياسات أ
 ى نجني ثمارىا بأسرع وقت ممكن.حتّ وذلك  الكويت
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 املراجع

 املراجع العربية

(. مدى تحّقق كفايات التعميم اإللكتروني لدى 8108إبراهيم، عمي حسن، والفيمكاوي، عبداهلل يوسف. )
. 55-02(، 8-088)28المجمة التربوية، أعضاء هيئة تدريس كمية التربية بجامعة الكويت. 

https://doi.org/10.34120/0085-032-128-010 
(. معيقات توظيف مناهج المغة العربية اإللكترونية في مراحل التعميم العام 8109البشير، أكرم عادل. )

-02(، 4)81والنفسية، مجمة العموم التربوية بمحافظة الجهراء بدولة الكويت: دراسة تحميمية. 
46 .https://doi.org/10.12785/JEPS/200401 

(. واقع استخدام طالب كمية التربية 8105الجبر، حامد سعيد سعد، والمنيفي، جابر محمد الزيد. )
(، 0-066)جامعة األزهر،  -تربية مجمة الاألساسية في الكويت ألدوات التعّمم اإللكتروني. 

584-685. 
نكميزية وفرنسية وثنائية لغة: بيان اتحاد  87(. 08أ، مارس 8181) الحمادي، هاني. مدرسة أمريكية وا 

 . أسترجع من القبسالمدارس الخاصة ال يعّبر عن مطالبنا. 
https://tinyurl.com/yxaq3t66  

. القبسأشهر.  7(. أبناء الكويت الوحيدون خميجيًا.. بال دراسة 85، مارس ب8181) الحمادي، هاني.
  https://tinyurl.com/y2am76cl أسترجع من 

بويون وأكاديميون (. مسؤولون تر 9، أكتوبر 8107) الحمادي، هاني، القيصر، إيميا، والخمف، مشاري.
يشّخصون أمراض التعميم: مخرجات ضعيفة.. نجاح وهمي.. غش جماعي.. مناهج تقميدية.. 

 . أسترجع من القبسمعممون يخطئون في اإلمالء. 
http://pdfs.alqabas.com/2017/10/09/15932.pdf  

 . أسترجع من القبس(. نحو رؤية لتجاوز مأزق التعميم في الكويت. 82، أكتوبر 8107) مد.الحمود، حا
http://pdfs.alqabas.com/2017/10/23/15946.pdf  

ة التربية األساسية (. مدى امتالك أعضاء هيئة التدريس في كمي8108الحميدي، حامد عبداهلل. )
-72(، 098)مجمة القراءة والمعرفة، لكفايات التعّمم اإللكتروني في ضوء بعض المتغّيرات. 

001. 
(. أوقفه "كورونا" .. تعّرف عمى مسيرة أكثر من قرن لمتعميم 01، أبريل 8181) الخميج أونالين.
  http://khaleej.online/AaDVyx . أسترجع من الخميج أونالينبالكويت. 

https://doi.org/10.34120/0085-032-128-010
https://doi.org/10.34120/0085-032-128-010
https://doi.org/10.12785/JEPS/200401
https://tinyurl.com/yxaq3t66
https://tinyurl.com/y2am76cl
http://pdfs.alqabas.com/2017/10/09/15932.pdf
http://pdfs.alqabas.com/2017/10/23/15946.pdf
http://khaleej.online/AaDVyx
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(. اّتجاهات الطمبة نحو استخدام نظام بالك بورد لمتعّمم 8106الرندي، بشاير، وأبا الخيل، أحمد. )
مجمة بحوث اإللكتروني من قبل طمبة البكالوريوس في كمية العموم االجتماعية بجامعة الكويت. 

 .289-210(، 06) في عمم المكتبات والمعمومات،
 التعّمم عن بُعد والتعّمم اإللكتروني: مفاهيم وتجارب: التجربة العربية(. 8100الطحيح، سالم مرزوق. )

 )الطبعة الثانية(. السالمية، دولة الكويت: شركة كتاب.
عد. (. مجمس "الجامعات الخاصة" يعمن عن ضوابط التعميم عن بُ 8، أبريل 8181) الشمري، أحمد.
 . أسترجع من الجريدة

https://www.aljarida.com/articles/1586354923547874000  
واقع التعّمم اإللكتروني من وجهة نظر معّممي التربية الخاصة (. 8108الشمري، فايز حمود عبدالكريم. )

 ماجستير غير منشورة(. جامعة آل البيت، المممكة األردنية الهاشمية. )أطروحة في دولة الكويت
. أساسيات التعّمم اإللكتروني في العموم(. 8119الشناق، قسيم محمد، وبني دومي، حسن عمي. )
 عّمان، المممكة األردنية الهاشمية: دار وائل.

ّمم االفتراضية التي تواجه الطمبة (. معّوقات استخدام بيئات التع8104الضفيري، عبداهلل كابد شخير. )
 .068-027(، 051)مجمة القراءة والمعرفة، بجامعة الكويت. 
(. واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بيئات التعّمم 8105الظفيري، فايز عايد. )

زيرة العربية: وقائع الدورة الثانية لمنتدى دراسات الخميج والجاإللكتروني في المقررات الدراسية. 
 .074-000 ،قضايا التعميم وتحّدياته في دول مجمس التعاون لدول الخميج العربية

(. متطّمبات التدريب اإللكتروني ومعّوقاته بكميات ومعاهد الهيئة 8106الظفيري، نواف صنت سفاح. )
(، 8-9)5ية، المجمة العربية لمعموم االجتماعالعامة لمتعميم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت. 

019-027 .https://doi.org/10.12816/0031844 
(. التنمية المهنية لمعّممي 8101العازمي، عبداهلل سالم، النومس، سعد فهد، والرشيدي، حسين مجبل. )

كنولوجيا االّتصال والمعمومات المرحمة المتوسطة بدولة الكويت في ضوء االّتجاهات المعاصرة: ت
 .084-029(، 88)جامعة سوهاج،  -المجمة التربوية نموذجًا. 

(. معّوقات تطبيق التعميم المدمج 8108العجمي، سارة عمي حمد، والعرفج، عبير محمد عبدالمطيف. )
تخّصصة، المجمة الدولية التربوية المفي المرحمة الثانوية بدولة الكويت من وجهة نظر المعّممات. 

7(2 ،)46-55 .https://doi.org/10.36752/1764-007-003-005 
توظيف التعّمم  يالمشكالت التي تواجه معّممي التربية المهنية ف(. 8109العجمي، فالح خويران فهد. )

)أطروحة ماجستير غير منشورة(.  من وجهة نظرهماإللكتروني لممرحمة المتوسطة بدولة الكويت 
  .المممكة األردنية الهاشمية، آل البيتجامعة 

https://www.aljarida.com/articles/1586354923547874000
https://doi.org/10.12816/0031844
https://doi.org/10.36752/1764-007-003-005
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. الرياض، المممكة العربية المدخل إلى البحث في العموم السموكية(. 8101العّساف، صالح بن حمد. )
 السعودية: دار الزهراء.

الثانوية في دولة الكويت الستخدام جاهزية معّممي المرحمة (. 8107العنزي، أماني فرحان عمي. )
)أطروحة ماجستير غير منشورة(. جامعة الكويت،  تطبيقات الحوسبة السحابية في تدريس العموم

 دولة الكويت.
تقييم المقررات اإللكترونية المقّدمة بوساطة بيئات التعّمم (. 8119العنزي، يوسف هادي خمف سميمان. )
)أطروحة ماجستير  الكويت في ضوء معايير التصميم التعميمي االفتراضية بكمية التربية بجامعة

  غير منشورة(. جامعة الخميج العربي، مممكة البحرين.
( لطمبة تخصص Edmodo(. فّعالية استخدام المنّصات التعميمية )8107العنيزي، يوسف عبدالمجيد. )

جامعة أسيوط،  -ية التربية مجمة كم. الرياضيات والحاسوب بكمية التربية األساسية بدولة الكويت
22(6 ،)098-840. 

فاعمّية استخدام برامج التعميم (. 8119العنيزي، يوسف عبدالمجيد، والمجادي، حياة عبدالرسول. )
مجمة دراسات في التعميم . والتعّمم اإللكتروني لطمبة كمية التربية األساسية في دولة الكويت

 .271-897(، 0)0 ،العالي
(. استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التوعية الصحية لمرض كورونا: 8107ل. )الفرم، خالد فيص

مجمة بحوث دراسة تطبيقية عمى المدن الطبية ومستشفياتها الحكومية بمدينة الرياض السعودية. 
 . 885-815(، 04) العالقات العامة الشرق األوسط،

عميم بائس جدًا... نحتاج أن نبدأ من الصفر (. نظام الت5، أكتوبر 8107) الفضالة، ناصر محمد سند.
 . أسترجع من الراي)دراسة هذا هو النموذج الكويتي لإلصالح، الحمقة الثانية(. 

http://s1.alraimedia.com/CMS/PDFs/2017/10/5/Oqb84shMPu7xveminu
sEg9ABUgplusplus/P025.pdf  

القحطاني، سالم بن سعيد، العامري، أحمد بن سالم، آل مذهب، معدي بن محمد، والعمر، بدران بن 
)الطبعة  SPSSمنهج البحث في العموم السموكية: مع تطبيقات عمى (. 8102عبدالرحمن. )

 عربية السعودية: مكتبة العبيكان.كة الالرابعة: مزّيدة ومنّقحة(. الرياض، الممم
 8185التربية وضعت استراتيجية التعميم اإللكتروني حتى (. 08، فبراير 8108) الهيمم، محسن.

 . أسترجع من الشاهد. بالتعاون مع المجمس األعمى لمتخطيط
http://alshahed.net/pdf/1281/5.pdf 

http://s1.alraimedia.com/CMS/PDFs/2017/10/5/Oqb84shMPu7xveminusEg9ABUgplusplus/P025.pdf
http://s1.alraimedia.com/CMS/PDFs/2017/10/5/Oqb84shMPu7xveminusEg9ABUgplusplus/P025.pdf
http://alshahed.net/pdf/1281/5.pdf
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(. أهمية السبورة الذكية في تفعيل العممية التعميمية: عرض 8109أم الخير، ميمودي، ومحمد، زكري. )
 .81-0(، عدد خاص-7)2المجمة العربية لمتربية النوعية، التجربة الكويتية. 

https://doi.org/10.33850/EJEV.2019.42359 
عد" اختياريًا لطمبة الجامعات (. "التعميم العالي": اعتماد "التعميم عن بُ 8، أبريل 8181) بن طرف، أميرة.
  https://tinyurl.com/y54rulxp . أسترجع من القبسالخاصة. 

سية": دراسة نا الجديد "متالزمة الشرق األوسط التنفّ (. فيروس كورو 8102خميل، أمال حممي سميمان. )
 .54-0، 298رسائل جغرافية، في الجغرافية الطبية. 

. الرياض، المممكة العربية المواطنة الرقمية في المدارس(. 8108ريبيل، مايك، وبيمي، جيرالد. )
 السعودية: مكتب التربية العربي لدول الخميج.

(. اّتجاهات التربوّيين نحو المشروعات الخاصة 8107سين. )صفر، عمار حسن، وآغا، ناصر ح
 .485-400(، 48)أمجمة العموم اإلنسانية، بتطوير المنظومة التربوية في دولة الكويت. 
سمسمة التعميم والتعّمم المرئي: المجمد األول أ(. 8107صفر، عمار حسن، والقادري، محمد عبدالقادر. )

 )الطبعة الثانية(. الشويخ، دولة الكويت: مطابع الخط. ةأدوات إدارة المعرفة الشخصي -
سمسمة التعميم والتعّمم المرئي: المجمد (. ب8107صفر، عمار حسن، والقادري، محمد عبدالقادر. )

)الطبعة الثانية(. الشويخ، دولة الكويت: مطابع  وسائل التكنولوجيا واالّتصال التربوية -الثالث 
 الخط.

 سمسمة التعميم والتعّمم المرئي: المجمد الرابع(. 8180قادري، محمد عبدالقادر. )صفر، عمار حسن، وال
 )الطبعة األولى(. الشويخ، دولة الكويت: مطابع الخط. الحاسوب التربوي -

. التعّمم اإللكتروني: المفهوم والتطبيق(. 8106عسيري، إبراهيم بن محمد، والمحّيا، عبداهلل بن يحيى. )
 العربية السعودية: مكتب التربية العربي لدول الخميج. الرياض، المممكة

(. رؤية مستقبمية لتطوير كفايات التعميم 8107عمي، أنعام عبدالحميد عباس، والمقبل، أماني صالح. )
-97)، دراسات تربوية ونفسيةاإللكتروني وتكنولوجيا التعميم لدى معّممة الروضة بدولة الكويت. 

8 ،)880-855. 
التعمم اإللكتروني في القرن الحادي والعشرين: إطار (. 8116ر.، وأندرسون، تيري. ) غاريسون، د.

 . الرياض، المممكة العربية السعودية: مكتبة العبيكان.عمل لمبحث والتطبيق
(. خطوة لتوظيف التعّمم المتنّقل بكميات التعميم التطبيقي بدولة الكويت وفق 8101فرجون، خالد محمد. )
-010(، 95)84، المجمة التربويةهندسة العممّيات التعميمية": دراسة استطالعية.  مفهوم "إعادة

081. https://doi.org/10.34120/0085-024-095-003 

https://doi.org/10.33850/EJEV.2019.42359
https://doi.org/10.33850/EJEV.2019.42359
https://tinyurl.com/y54rulxp
https://doi.org/10.34120/0085-024-095-003
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ن الحادي استراتيجيات التعمم الرقمي: كيف أكمف الطالب بمهمات القر (. 8106فيشر، مايكل. )
)محمد بالل الجيوسي، مترجم(. الرياض، المممكة العربية السعودية: مكتب  والعشرين وأقومها؟

 التربية العربي لدول الخميج.
. دمشق، الجمهورية التعميم اإللكتروني في عصر االقتصاد المعرفي(. 8107كافي، مصطفى يوسف. )

 العربية السورية: دار رسالن.
المرحمة الثالثة من التجارب عمى البشر تبدأ اليوم: عيون (. 87 يوليو، 8181) محرر الشؤون الدولية.

 . أسترجع من القبس. العالم عمى لقاح "مودرنا" المضاد لـ "كورونا"
https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/pdfs/2020/37857_file2_1.

pdf  
(. الطفل العربي وتكنولوجيا المعمومات: مالمح من تجربة المركز اإلقميمي 8104معرفي، نادر. )

 .802-819(، 80)6مجمة الطفولة والتنمية، لتطوير البرمجيات التعميمية. 
. جنيف، سويسرا: (: أسئمة وأجوبة09-مرض فيروس كورونا )كوفيد(. 8181منظمة الصحة العالمية. )

. أسترجع من (WHOمنظمة الصحة العالمية )
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  
تربية نحو تطوير المنظومة التعميمية اإلطار المرجعي والتنفيذي لبرنامج وزارة ال(. 8102) وزارة التربية.

 . الشويخ، دولة الكويت: وزارة التربية. أسترجع من في الكويت
http://www.moe.edu.kw/docs/Wathaiq/ReferenceFram/ReferenceFram.p

df 
 . الشويخ، دولة الكويت: وزارة التربية.مشاريع الخطة اإلنمائية لوزارة التربية(. 8105) ة.وزارة التربي

الكويت ستطّبق مشروع التعميم  ..الدكتور غموم(. 8أ، سبتمبر 8118) وكالة األنباء الكويتية )كونا(.
 جع من . أستر وكالة األنباء الكويتية )كونا(. اإللكتروني بدءًا من العام الدراسي الحالي

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1279438&language=ar 
.. التعميم جزء أساسي من منظومة األمن الهارون(. 5، نوفمبر ب8118) وكالة األنباء الكويتية )كونا(.

 . أسترجع من وكالة األنباء الكويتية )كونا(مي. القو 
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1296386&language=ar 

رف يكشف عن خطة وزارة التربية الوزير الحج(. 9، أبريل 8102) وكالة األنباء الكويتية )كونا(.
 . أسترجع من وكالة األنباء الكويتية )كونا(. لتطوير التعميم في الكويت

https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/pdfs/2020/37857_file2_1.pdf
https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/pdfs/2020/37857_file2_1.pdf
../Downloads/
../Downloads/
http://www.moe.edu.kw/docs/Wathaiq/ReferenceFram/ReferenceFram.pdf
http://www.moe.edu.kw/docs/Wathaiq/ReferenceFram/ReferenceFram.pdf
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1279438&language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1296386&language=ar
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http://www.kuna.net.kw/mobile/ArticleDetails.aspx?id=2303494&langua
ge=ar 

(. "مستمرون بتطبيق المنظومة التعميمية واستغالل 09، أكتوبر 8107وكالة األنباء الكويتية )كونا(. )
خبرات مستشاري البنك الدولي": الفارس: إعادة تقييم مكونات "البرنامج المتكامل لتطوير التعميم". 

 . أسترجع من الراي
http://s1.alraimedia.com/CMS/PDFs/2017/10/19/RslaashHxE1WxLYc9

giGZyUufpgplusplus/P010.pdf 
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