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التعليم املدريس بسلطنة ُعمان ..... التعليم اإللكرتوني يف  تطوير 

Abstract

 This study aims to identify the aspects of e-learning development in public schools in the Sultanate of Oman in
 the light of Oman’s 2040 vision, which includes several sustainable development goals from the viewpoint of
 school principals using the Khan E-Learning Framework with its eight dimensions ((1) institutional, (2) Pedagogical,
 (educational), (3) technology, (4) interface design, (5) evaluation, (6) management, (7) resource support, and (8)
 ethical), and the premises of Oman 2040 vision. The study used the qualitative research approach. Specifically, the
 case study method through semi-structured individual interviews with a sample of six principals of the second cycle
 schools in Muscat Governorate; To get acquainted with the reality of e-learning in these schools and the aspects of its
 The results indicated that there are vigorous efforts to implement e-learning development from their point of view.
 by the Ministry of Education, which emerged clearly with the COVID-19 pandemic, and the results also show the
 The need for further preparation of the infrastructure, and to update regulations, laws and assessment methods.
 study sample indicated a set of developmental points that include the following: the necessity of planning for
 e-learning to be applied alongside direct education, developing e-content provided to students to suit all categories
 of students and taking into account the individual differences between them, and the importance of activating the
 digital community partnership between the school, parents and the local community, updating regulations, laws,
and assessment tools for students and teachers, as well as empowering teachers and school administrators.

Keywords: e-learning, Oman 2040 vision, e-learning framework

Developing e-learning in school education in the Sultanate 
of Oman in the light of Oman’s 2040 vision and sustainable 

development from the point of view of school principals 
(Case study on Muscat Governorate)

امللخص 
ُعمان 2040  ضوء رؤية  يف  ُعمان  بسلطنة  الحكومية  املدارس  يف  اإللكرتوني  التعليم  تطوير  جوانب  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  تهدف 
 E-Learning Framework املتضمنة عدة أهداف للتنمية املستدامة من وجهة نظر مديري املدراس باستخدام إطار خان للتعليم اإللكرتوني
الواجهة، )5( التقييم، )6( اإلدارة، )7( دعم  الثمانية ))1( مؤسسية، )2( بيداغوجية، )تربوية(، )3( تكنولوجية، )4( تصميم  بأبعاده 
الحالة، من  النوعية، وتحديداً أسلوب دراسة  البحوث  الدراسة مدخل  املصادر، و)8( أخالقية(، ومنطلقات رؤية عمان 2040. استخدمت 
واقع  عىل  مسقط؛ للتعرف  بمحافظة  الثانية  الحلقة  مدارس  مديري  من  ستة  من  مكونة  عينة  مع  املقننة  شبه  الفردية  املقابالت  خالل 
التعليم  لتطبيق  حثيثة  جهود  وجود  إىل  النتائج  أشارت  وقد  نظرهم.  وجهة  من  تطويره  وجوانب  املدارس  هذه  يف  اإللكرتوني  التعليم 
اإللكرتوني من قبل وزارة الرتبية والتعليم برزت بشكل واضح مع جائحة كورونا COVID-19، وتظهر النتائج كذلك وجود حاجة ملزيد من 
التهيئة للبنية التحتية، ولتحديث اللوائح والقوانني وأساليب التقييم. وأشارت عينة الدراسة إىل مجموعة من النقاط التطويرية تتضمن ما 
يأتي: رضورة التخطيط للتعليم اإللكرتوني لُيطبَّق جنباً إىل جنب مع التعليم املبارش، وتطوير املحتوى اإللكرتوني املقدم للطالب ليتتاسب 
واملجتمع  وأولياء األمور  املدرسة  بني  الرقمية  املجتمعية  الرشاكة  تفعيل  بينهم، وأهمية  الفردية  الفروق  ويراعي  الطلبة  فئات  كافة  مع 

التقييم للطالب واملعلم، إىل جانب تمكني املعلمني ومديري املدارس. اللوائح والقوانني وأدوات  املحيل، وتحديث 

التعليم اإللكرتوني. التعليم اإللكرتوني، رؤية عمان 2040، إطار  الكلمات املفتاحية: 

برشى الغيثي، وخلف العربي، ووحيد حماد، وعيل املوسوي

Bushra Al-Ghaithi, Khalaf Al Abri,  Waheed Hammad and Ali Sharaf Al-Mosawi

التعليم املدريس بسلطنة ُعمان يف ضوء رؤية  التعليم اإللكرتوني يف  تطوير 
ُعمان 2040 والتنمية املستدامة من وجهة نظر مديري املدارس

)دراسة حالة عىل محافظة مسقط(
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الغيثي والعربي وحماد واملوسوي

املقدمة
العملية  تدعم  التي  والوسائل  الطرق  من  اإللكرتوني  التعليم  ُيعّد 
يف  التقليدية  األنماط  من  التعليم  تحول  يف  وُتسهم  التعليمية، 
أنماط  إىل  تفاعل  وقلة  تلقني  من  تتضمنه  بما  الدراسية  الفصول 
ظهور  ويأتي  واإلبداع،  املهارات  تنمية  يف  ُتسهم  جديدة  تفاعلية 
بالثورة  التعليمية  األنظمة  تأثر  نتيجة  اإللكرتوني  التعليم  مفهوم 
املعرفية يف ظل التطورات الحاصلة يف مجال التكنولوجيا واالتصال 
عملية  يف  حديثة  وطرق  وسائل  استخدام  إىل  أدى  مما  واإلنرتنت، 
التعليم تواكب التقدم التكنولوجي، وانتشار استخدام هذه الوسائل.

القوة  نقاط  من  استفاد  الذي  اإللكرتوني  التعليم  مفهوم  ويرتكز 
السلوكي  التعلم  نظريات  ومنها  التعلم،  نظريات  عىل  والضعف 
واملعريف والبنائي ونظرية التعلم النشط وفق ما أشار إليه سينجبتا 
إىل  يهدف  تفاعيل  تعليمي  نظام  إنشاء  عىل   )Sengupta, 2019(

تسهيل التعليم وتعزيزه باستعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصال، 
الدراسية عرب  املقررات  تعرض  رقمية  إلكرتونية  بيئات  عىل  معتمداً 
التوجيه واإلرشاد واملساعدة  اإللكرتونية، كما يوفر سبل  الشبكات 
عىل تحفيز املتعلمني وتعزيز شخصياتهم، وتسهل العملية املعرفية، 
الخاصة  الحاجات  وتلبي  وتحدد  ودقيقة،  فورية  مالحظات  وتوفر 
بكل متعلم وتدعمه طوال مدة برنامج التعليم والتطوير، باإلضافة 
إىل تنظيم االختبارات وإدارة املصادر والعمليات وتقويمها، ويعرف 
باللغة اإلنجليزية باسم )E-Learning(، كما يشري سانجرا وآخرون 
)Sangrà et al., 2012( إىل أن التعليم اإللكرتوني هو طريقة للتعليم 

شامل  تعريف  أي  وأن  جديد،  تعليمي  نموذج  نحو  تتجه  والتعلم 
التكنولوجيا  األربع:  الرئيسية  الفئات  االعتبار  يف  يأخذ  أن  البّد  له 
األدبيات  وتشري  التعليمية،  والنماذج  والتواصل  التوصيل  وأنظمة 
نظًرا  اإللكرتوني  للتعليم  وشامل  واحد  تعريف  اعتماد  صعوبة  إىل 
لوجود وجهات نظر مختلفة حول هذا املفهوم بناًء عىل التخصصات 
املختلفة للمؤلفني، ويتوقع أن يستمر مفهوم التعليم اإللكرتوني يف 
التعليم  مفهوم  يف  املستمر  التغري  حالة  بسبب  طويلة  لفرتة  التطور 
املتزايدة  التعليم  احتياجات  مع  وللتكيف  واملجتمع،  اإللكرتوني 
 Kong et al., 2014; Sangrà et al., 2012; Sara &( واملتسارعة 

.)Rachid, 2018

من  املأمول  الدور  عىل  العاملية  التقارير  تؤكد  أخرى  زاوية  ومن 
يف  للتكنولوجيا  استعمال  من  يتضمنه  بما  اإللكرتوني  التعليم 
االسرتاتيجية  تقرير  يشري  حيث  التعليمية،  االستدامة  تحقيق 
لتكنولوجيا  اليونسكو  ملعهد   )2021-2018( املدى  قصرية 
 UNESCO Institute for Information( التعليم  يف  املعلومات 
لتكنولوجيا  أن  إىل   )Technologies in Education, 2018, p.4

التعليم  أنظمة  لتحويل  فريدة  إمكانات  واالتصاالت  املعلومات 
للتعليم  املستدامة  التنمية  هدف  تحقيق  يف  كبري  بشكل  واإلسهام 
وشامل  وعادل  جيد  تعليم  “ضمان  إىل  الهادف   2030 عام  بحلول 
غري  فرًصا  يوفر  كما  للجميع”،  الحياة  مدى  التعلم  فرص  وتعزيز 
مسبوقة لتقليص فجوة التعلم، وزيادة فرصة الحصول عىل تعليم 
ذوو  األشخاص  ذلك  يف  بما  الضعيفة  للفئات  بالنسبة  خاصة  جيد 
اقتصادياً  املحرومة  والجماعات  واملرشدون  والالجئون  اإلعاقة 

واألقليات العرقية والدينية والنساء والفتيات املعرضات للخطر.
تكنولوجيا  حول  لليونسكو  الدويل  املنتدى  يؤكد  السياق،  هذا  ويف 
إعالن  مع  بالرشاكة   ،2030 والتعليم  واالتصاالت  املعلومات 
تشينغدوا Qingdao Declaration عىل أهمية وجود اسرتاتيجيات 
وما  اإللكرتوني،  التعليم  تخص  عنها  معلن  وسياسات  واضحة 
 UNESCO,( التعليم  يف  املعلومات  لتكنولوجيات  دمج  يتضمنه من 
املعلومات  تكنولوجيا  من  االستفادة  املنتدى  يدعم  حيث   )2017

استجابًة   2030 لعام  التعليم  خطة  لتحقيق   )ICT( واالتصاالت 
أن  كما   ،)SDGs( املستدامة  التنمية  أهداف  نحو  العاملي  للتحول 
قدرة  يضمن  له  ومخطط  مدروس  بشكل  التكنولوجيا  استخدام 
األنظمة التعليمية عىل مواجهة أي صدمات غري متوقعة مستقبالً، 
االقتصادي  التعاون  منظمة  بها  تويص  التي  التوجهات  من  وُيعّد 
قد  التي  املستقبلية  السيناريوهات  أحد  )OECD(،كونه  والتنمية 
املستقبل  يف  أو كوارث  أزمات  أي  التعليم يف ظل  استدامة  يف  ُتسهم 

.)Burns & Fuster, 2020(

وعىل الصعيد املحيل يف سلطنة ُعمان، تؤكد الرؤية املستقبلية عمان 
2040 التي ُتعّد املوّجه الرئيس للخطط املستقبلية يف سلطنة ُعمان 
ونرشها  الحديثة  والتعلم  التعليم  تقنيات  استخدام  أهمية  عىل 
بصفتها ثقافة وطنية، وضمان تطوير منظومة من التعليم الشامل 
واملستدام كون التعليم هو أحد األسس الرئيسية التي يرتكز عليها 
الرؤية  وتهدف  الرؤية،  تضمنته  الذي  واملجتمع«  محور«اإلنسان 
والرشاكة  العالية،  بالجودة  يتسم  تعليمي  »نظام  إىل  الوصول  إىل 
واإلبداع  العلمي  للبحث  فاعلة  وطنية  منظومة  وإيجاد  املجتمعية، 
تطوير  وإىل  ومجتمعها،  املعرفة  اقتصاد  بناء  يف  تسهم  واالبتكار 
التوجه  هذا  ويرتبط  والرتبوية«،  التعليمية  والكوادر  املؤسسات 
ارتباطاً  املستدامة  التنمية  أهداف  من  بعدد  االسرتاتيجيللرؤية 
الثامن  والهدف  الجيد«،  »التعليم  الرابع  الهدف  ومنها  مبارشاً، 
»العمل الالئق ونمو االقتصاد«، والهدف التاسع »الصناعة واالبتكار 
أهداف  من  بعدد  التوجه  هذا  يرتبط  كما  األساسية«،  والهياكل 
التنمية املستدامة ارتباطاً غري مبارش ومنها، الهدف السابع »طاقة 
الرشاكات  »عقد  عرش  الرابع  والهدف   ، معقولة«  وبأسعار  نظيفة 

لتحقيق األهداف« )املجلس األعىل للتخطيط، 2019، 20(.
جدير بالذكر أن التحوالت يف األنظمة التعليمية العاملية فرضت عىل 
النظام التعليمي يف السلطنة مواكبة هذه التغيريات بتفعيل التعليم 
بداية  أن  إىل   )Al Musawi, 2010( املوسوي  يشري  إذ  اإللكرتوني، 
التعليم اإللكرتوني يف سلطنة ُعمان انطلقت مع إدخال تكنولوجيا 
 )4-1( األوىل  الحلقة  مدارس  يف  مرة  ألول  واالتصاالت  املعلومات 
التعلم  مصادر  مراكز  وإنشاء  1998م  عام  يف  األسايس  التعليم  من 
Learning Resource Centre (LRC( يف كل مدرسة منها، وتقديم 

لكل  املدريس  الجدول  يف  وتضمينه  املعلومات  لتقنية  درايس  منهج 
التوسع  بدء  أسبوعياً، ومع  إىل حصتني  بمعدل حصة  درايس  صف 
يف التعليم األسايس ملدارس الحلقة الثانية )5-10( ومدارس ما بعد 
مع  مدرسة،  كل  يف  حاسوب  مختربات  ُوِفرت   )12-11( األسايس 
الدراسية  املناهج  تقديم مفاهيم ومهارات تقنية يف بعض وحدات 
بالعديد  -تدريجًيا-  دراية  عىل  ليصبحوا  للطالب  الفرص  لتوفري 
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الحاسوب  أجهزة  استخدام  طريقها  عن  يمكن  التي  الطرق  من 
ومكوناتها كونها أدوات شخصية ملساعدتهم يف تعلمهم وحياتهم 
املستقبلية )وزارة الرتبية والتعليم، د.ت(، وصوالً إىل الوقت الحايل، 
الذي تسعى فيه وزارة الرتبية والتعليم إىل تنفيذ العديد من الخطط 
واملبادرات، منها: اإلطار الوطني لدمج التقانة يف التعليم، واإلطار 
التعليم،  واسرتاتيجية  والعرشين،  الحادي  القرن  ملهارات  الوطني 
 2019 والتعليم،  الرتبية  )وزارة  الرقمية  ُعمان  مدارس  ومبادرة 
لتضمني  العمانية  للمدارس  الفردية  الجهود  إىل  باإلضافة  هذا  أ(، 
الرغم من كل هذه  اليومية. وعىل  التدريسية  املمارسات  التقانة يف 
COVID-19 كشفت عن واقع جهود  الجهود، فإن جائحة كورونا 
دول  من  العديد  يف  الحال  هو  كما  السلطنة  يف  اإللكرتوني  التعليم 
والتخطيط  الجهود  هذه  لتنظيم  الحاجة  حيث  من  املختلفة  العالم 
املالئمة  التحتية  البنية  وتوفري  تطويرها،  أفضل يضمن  بشكل  لها 

.)Slimi, 2020( لها وتهيئة املجتمع 
الخلفية النظرية للتعليم اإللكرتوني وتطويره 

تطور مفهوم التعليم اإللكرتوني منذ 1984م مع بدايات استخدام 
رئيسة  أدوات  بصفتها  املمغنطة  واألقراص  التشغيل  أنظمة 
ملحوظ  بشكل  التعليم  تأثر  كما  وسفيان،2019(،  )صيد،  للتعليم 
1993م  عام  )اإلنرتنت(  للمعلومات  العاملية  الشبكة  ظهور  مع 
للمعلومات  العاملية  للشبكة  الثاني  الجيل  وشّكل  )عباس،2017(، 
عنه  نتج  حيث  اإللكرتوني  التعليم  يف  تحّول  نقطة   2001 عام  بعد 
تصميم مواقع إلكرتونية أكثر تقدماً وصوالً إىل بناء املدارس الذكية 
مع  والتفاعل  الحضور  للطالب  تتيح  التي  االفرتاضية  والفصول 
محارضات وندوات تقام يف دول أخرى عن طريق تقنيات اإلنرتنت 
والتلفزيون التفاعيل )قشمر،2017(. ويف هذا الصدد يشري سنجارا 
من  جزًءا  ُيعّد  اإللكرتوني  التعليم  أن  إىل   )Sangrà et al., 2012(

القرن  بداية  يف  التعليمية  النظم  تميز  التي  الجديدة  الديناميكية 
مثل  مختلفة  تخصصات  اندماج  عن  نتج  وقد  والعرشين،  الحادي 

التدريس. علوم الكمبيوتر، وتكنولوجيا االتصاالت، وعلم أصول 
أن ُيسهم يف  املاضية  السنوات  اإللكرتوني يف  التعليم  ولقد استطاع 
أن  الطلبة عىل  )Digital literacy( ومساعدة  الرقمية  محو األمية 
يصبحوا متعلمني مدى الحياة عن طريق تعليمهم املهارات الحياتية 
النقدي  التفكري  األساسية، إىل جانب املهارات األكاديمية ومهارات 
تساعد  بدورها  التي  الرقمية،  واملعلومات  املصادر  جودة  لتقييم 
 Grand-Clement et al.,( أفضل  بشكل  التواصل  عىل  الطلبة 
2017(، ويف إطار هذا التطور املستمر أصبح من الرضوري السعي 

وتحقيقاً  واستمراريته  لنرشه  ضماناً  اإللكرتوني،  التعليم  لتطوير 
)الطاهر،2018(،  املستفيدين  من  عدد  ألكرب  منه  استفادة  ألقىص 
املتحدة  الواليات  ومنها  الدول  من  العديد  إليه  سعت  ما  وهو 
التعليم  ازدهر  حيث  الجنوبية  وكوريا  والصني  والهند  األمريكية 
التعليم  وسائل  منافساً  كبري  بشكل  البلدان  هذه  يف  اإللكرتوني 
ُيعد  كما  التعليم،  عىل  للحصول  متساوية  فرص  لتوفري  التقليدية 
بأرسه،  العالم  يف  األوسع  البلدان  هذه  يف  اإللكرتوني  التعليم  قطاع 
ومفسحاً  املختلفة  واملنافذ  الصناعات  من  العديد  عرب  ممتداً 
الطريق ألكرب قدر ممكن من الناس باختالف ظروفهم االقتصادية 

)Hallberg, 2017(. التعليم واملعيشية للوصول إىل 
أن  إىل  اإلشارة  تجدر  اإللكرتوني،  للتعليم  التوجه  هذا  ضوء  ويف 
أن  ينبغي  التعليم  من  النوع  لهذا  التعليمية  األنظمة  يف  التحوالت 
تحوالت  وليست  تعليمية  تحوالت  أنها  عىل  معها  التعامل  يكون 
التعليم  إىل  ُينظر  أن  البد  بنجاح  ذلك  تنفيذ  أجل  فقط، ومن  تقنية 
التعليم  للتجديد يف  أنه جزء من اسرتاتيجية أوسع  اإللكرتوني عىل 
ومدروس  ممنهج  بشكل  له  التخطيط  يجري  املؤسيس  واالبتكار 
)Mee, 2007(، ومن هذا املبدأ فرضت هذه التحوالت تبّني نماذج 

فاعلية  من  التأكد  بهدف  اإللكرتوني  التعليم  لتطبيق  مختلفة 
الصدد  التعليم، ويف هذا  فيه والحرص عىل جودة  املطّبقة  األنظمة 
 McGowan, 2016؛ Pappas, 2021 تشري األدبيات )خان، 2005؛
من  مجموعة  إىل   Hassan & Melegy,2017) ؛  Madar, 2014؛

 E-Learning اإللكرتوني  للتعليم  خان  إطار  مثل:  النماذج  هذه 
االسرتاتيجيلهذا  التخطيط  عىل  يركز  الذي   Framework

 Technology( التكنولوجيا  قبول  ونموذج  التعليم،  من  النوع 
Acceptance Model(TAM، وإطار التصميم القائم عىل النظرية 

 Theory-based design framework for اإللكرتوني  للتعليم 
Pedagogical Model، إضافًة  الرتبوي  e-learning، والنموذج 

يف  استندت  التعليمية  للتصميمات  النماذج  بعض  ظهرت  ذلك  إىل 
أهمها:  تربوية  نظريات  عىل  اإللكرتوني  التعليم  لربامج  تصميمها 
 ،ADDIE نموذج  مثل    Bloom’s Taxonomy بلوم تصنيف 
تحقيق  النماذج  هذه  من  ونموذج SAM، ونموذج Agile، ويؤمل 
الوقت  يف  التوفري  ويف  اإللكرتوني  التعليم  تطوير  يف  إيجابي  تحول 

والتكلفة. 
خان  إطار  اإللكرتوني  التعليم  تطوير  يف  الرائدة  النماذج  ومن 
أستاذ  خان  الهدى  بدر  َطّوره  الذي   E-Learning Framework

املتحدة  بالواليات  واشنطن  جورج  بجامعة  التعليم  تكنولوجيا 
النموذج  )Elameer & Idrus, 2011(، وُيعّد هذا  األمريكية سابقاً 
إطار عمل للتعليم اإللكرتوني يركز عىل التخطيط االسرتاتيجيلهذا 
النوع من التعليم، ويشري خان إىل أن إطاره للتعليم اإللكرتوني ُيعّد 
من أفضل نماذج التعليم اإللكرتوني النظرية وأكثرها شموالً، ألنه 
ُطّبق يف سياقات مختلفة لتطوير التعليم اإللكرتوني، ويتضمن هذا 
اإلطار ثمانية أبعاد، كما يتضح يف شكل 1 تستخدم عىل نطاق واسع 
من قبل مختلف املنظمات، مثل: الحكومات واملؤسسات التعليمية، 
)2( ،Institutional املؤسسية )والرشكات، وهذه األبعاد هي: )1
)4(  ،Technological التكنولوجية   )3(  ،Pedagogical الرتبوية 
 ،Evaluation التقييم   )5(  ،Interface Design الواجهة  تصميم 
 Resource املصادر  دعم   )7(  ،Management اإلدارية   )6(

. Ethical Support )8( األخالقية 

األول  رئيسة:  مجاالت  ثالثة  إىل  أيضاً  اإلطار  هذا  تقسيم  ويمكن 
وأخالقية  تربوية  عنارص  عىل  يحتوي  الذي  الرتبوي  القطاع  هو 
عىل  يحتوي  الذي  التكنولوجي  القطاع  هو  والثاني  وتقييمية، 
عنارص التكنولوجيا وتصميم الواجهة، واملجال الثالث هو القطاع 
املصادر  وإدارة  املؤسيس  الدعم  عنارص  عىل  يحتوي  الذي  اإلداري 

)خان، 2005(.
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الشكل )1( إطار خان للتعلم اإللكرتوني خان
E-Learning Framework

ترجمة: )املوسوي،2005(

 )Affouneh et al., 2020( ويف هذا الصدد يشري عفونه وآخرون 
دليالً  كونه  اإللكرتوني  التعليم  تحليل  إىل  يهدف  خان  إطار  أن  إىل 
لفحص ممارسات هذا النوع من التعليم يف دول حول العالم من أجل 
تطوير هذا النوع من التعليم والتفكري يف التحديات والفرص لتنفيذ 
التعلم الجيد، إذ يتعلق علم أصول التدريس يف إطار خان باحتياجات 
تحقيق  من  لتمكينهم  اإللكرتونيني  للمتعلمني  والتعلم  التعليم 
التكنولوجية  التحتية  بالبنية  التكنولوجيا  وتتعلق  التعلم،  أهداف 
التسليم،  يف  املستخدمة  واألدوات  التعلم  وبيئة  والربامج  واألجهزة 
واملوقع  الصفحة  تصميم  مثل  عنارص  الواجهة  تصميم  ويتضمن 
التقييم  جانب  أما  الوصول،  وإمكانية  والتنقل  املحتوى  وتصميم 
ويتضمن  الرتبية،  علم  تحت  يندرج  الذي  املتعلمني،  بتقييم  فيتعلق 
جانب اإلدارة كل ما يتعلق بإدارة األفراد والعملية التعليمية وإدارة 
اإللكرتوني،  التعليم  وبيئة  اإللكرتوني  التعليم  محتوى  تقديم 
باإلنرتنت  اتصال  )دون  املصادر  من  مختلفة  أنواع  دعم  ويراعي 
أو عرب اإلنرتنت( املتوفرة للمتعلمني، وتشمل االعتبارات األخالقية 
وآداب  الرقمية  والفجوة  والثقايف  االجتماعي  التنوع  مثل:  قضايا 
للشؤون  املنظمة  بجاهزية  املؤسسية  الجوانب  وتتعلق  السلوك، 
أعضاء  ودعم  والسياسة  والتغيري  والتنظيم  واألكاديمية  اإلدارية 

.)Khan, 2011( التدريس واملوظفني والخدمات الطالبية  هيئة 
ويف ضوء ذلك استخدمت هذه الدراسة إطار خان للتعليم اإللكرتوني 
بهدف  لها،  مفاهيمًيا  إطاًرا  بصفته   E-Learning Framework

عمان،  سلطنة  يف  املدريس  اإللكرتوني  التعليم  واقع  عىل  الوقوف 
والتعرف عىل ممارساته، ومحاولة الوصول إىل املقرتحات لتطويره 
البيداغوجية  )املؤسسية،  لإلطار  الثمانية  األبعاد  طريق  عن 
دعم  اإلدارة،  التقييم،  الواجهة،  تصميم  التكنولوجية،  )تربوية(، 
املصادر، واألخالقية(، إذ ُبنيت أداة الدراسة استناداً عىل هذه األبعاد. 

الدراسات السابقة
مختلفة  بحثية  قضايا  تناولت  التي  الدراسات  من  العديد  أعدت 
دراسة  هدفت  املثال،  سبيل  فعىل  اإللكرتوني؛  بالتعليم  تتعلق 
التعرف  إىل   )Hadhrami & Saadi, 2021( والسعدية  الحرضمية 
من  الثانية  الحلقة  بمدارس  الطلبة  أمور  أولياء  نظر  وجهات  عىل 
انتشار  أثناء  يف  ُطبق  الذي  اإللكرتوني  التعليم  يف  األسايس  التعليم 
جائحة كوفيد 19، من حيث تحديد املزايا والتحديات التي تواجههم 
التعلم اإللكرتوني  أبنائهم عن طريق منصات  أثناء متابعة تعلم  يف 
أداة  باستخدام  عمان،  سلطنة  يف  والتعليم  الرتبية  لوزارة  التابعة 
االستبانة عرب اإلنرتنت التي ُطبقت عىل عينة عشوائية تكونت من 
الحكومية  املدارس  الصفوف )5-9( يف  أمور طلبة  أولياء  346 من 
التعليم  تطبيق  أن  النتائج  وكشفت  الباطنة،  جنوب  بمحافظة 
جيدة  وسيلة  كان   19 كوفيد  جائحة  انتشار  أثناء  يف  اإللكرتوني 
لطلبة الصف الخامس إىل التاسع، فقد كان له العديد من املزايا من 
االتصال  مهارات  تطوير  يف  أسهم  فقد  األمور،  أولياء  نظر  وجهة 
مهارات  تطوير  عىل  الطلبة  ساعد  أنه  إىل  إضافة  لديهم،  التقني 
املشكالت، والعمل  االستقاللية، والثقة، ومهارات حّل  أخرى مثل: 
األخالقية،  والقيم  األكاديمية،  والنزاهة  الوقت،  وإدارة  الجماعي، 
النوع  هذا  أن  جانب  إىل  القيادة،  مهارات  إىل  باإلضافة  والتعاطف، 
الطلبة  وشجع  ومعلميهم،  الطلبة  بني  التواصل  عزز  التعليم  من 
أشارت  املقابل  ويف  الحديثة،  التعليمية  الربامج  استخدام  عىل 
النتائج إىل وجود بعض العقبات التي واجهت أولياء األمور يف أثناء 
يف  العقبات  تمثلت هذه  وقد  اإللكرتوني،  التعليم  يف  أبنائهم  متابعة 
العديد من التحديات الشخصية، واملالية، والتقنية، مثل: محدودية 
الوقت،  إدارة  بصعوبة  املتعلقة  اللوجستية  والتحديات  الشبكة، 
باستخدام  مهتمني  كانوا  املشاركني  أن  أظهرت  النتائج  أن  ومع 
منعتهم  املصاحبة  التحديات  أن  إال  ألطفالهم،  اإللكرتوني  التعليم 
الدراسة  وتويص  املستقبل.  يف  للتعلم  وسيلة  بصفته  تفضيله  من 
تحديث  منها:  النقاط،  بعض  يف  النظر  بإعادة  السياسات  صانعي 
الدعم  وتقديم  التعليمية،  للمؤسسات  التكنولوجية  التحتية  البنية 
أو  املنصات  استخدام  كيفية  عىل  بتدريبهم  األمور  ألولياء  الفني 
التكنولوجيا الالزمة  تزويدهم باإلرشادات ومساعدتهم عىل رشاء 
التعلم  الطلبة عىل  املالية؛ لضمان حصول جميع  يف حالة حاجتهم 
بعد  التعليم املدمج  باستخدام  الدراسة  تويص  كما  اإللكرتوني، 
طريق  عن  وذلك  الكيل،  اإللكرتوني  التعليم  من  بدالً   COVID-19

تقليل عدد األيام والساعات التي يقضيها الطلبة يف البيئة املدرسية؛ 
البنائية  النظرية  قبل  من  مدعوم  التعلم  من  النوع  هذا  ألن  نظًرا 
الفرص  من  املزيد  يوفر  قد  وأنه  التعلم،  سياقات  عىل  تركز  التي 
وبالتايل  اآلخرين،  والطلبة  واملعلمني  املوارد  مع  للتفاعل  للطالب 

اكتساب فهم أعمق للتكنولوجيا وتحسني املهارات الرقمية.
وسعت دراسة الخرويص والوهيبي )2021( إىل بحث واقع تجربة 
انتشار  ظل  يف  عمان  بسلطنة  الحکومية  باملدارس  بعد  عن  التعلم 
التدريسية،  الهيئة  نظر  وجهة  من  –کوفيد19-  کورونا  جائحة 
 )230( تكونت من  عشوائية  عينة  استبانة عىل  تطبيق  طريق  عن 
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معلما ومعلمة باملدارس الحكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم 
الدراسيني  العامني  يف  األسايس  التعليم  بعد  وما  الثانية  الحلقة  يف 
من  جملة  إىل  الدراسة  وتوصلت   ، و2021/2020   2020/2019
النتائج، أهمها: الحصول عىل مستوى جيد يف تجربة التعلم عن بعد 
الحکومية،  باملدارس  –کوفيد19-  کورونا  جائحة  انتشار  ظل  يف 
بنظام  التدريس  يف  املستخدمة  التعليمية  املنصة  أن  عىل  يؤکد  مما 
وأبدى  املطلوب،  للغرض  ومؤدية  مناسبة  کانت  بعد  عن  التعلم 
عىل  کانوا  أنهم  إىل  إضافًة  املنصة،  هذه  تجاه  ارتياحا  املعلمون 
من  يحتويه  ملا  نظرا  التعليمي  النظام  هذا  لتطبيق  جيد  استعداد 
إيجابيات ومميزات قد ال يتحصل عليها الطالب من التعليم املبارش، 
التي  اإليجابية  النظرة  من  الرغم  عىل  أنه  إىل  أيضاً  النتائج  وتشري 
يعني  ال  ذلك  أن  إال  بعد،  عن  التعلم  نظام  تجاه  املعلمون  تبناها 
تطبيقه،  تواجه  تحديات  أو  صعوبات  من  يخلو  ال  النظام  هذا  أن 
فقد ظهرت مجموعة کبرية من الصعوبات التي يجب عىل الجهات 
نتائج  توصلت  کما  منها،  والتخلص  تذليلها  عىل  العمل  املختصة 
تحليل التباين املتعدد )MANOVA( إىل عدم وجود فروق ذات داللة 
املعلمني  تخصصات  وفق  الدراسة  أداة  متوسطات  يف  إحصائية 
وسنوات خرباتهم العملية والتفاعل بني هذين املتغريين، مما يؤکد 
عىل أن املعلمني -بشکل عام- عىل اختالف تخصصاتهم أو سنوات 
وأکدت  التعلم،  نظام  تجربة  يف  آراؤهم  تختلف  ال  العملية  خرباتهم 
جاهزية  بني  وقوي  إيجابي  ارتباط  وجود  املتعدد  االنحدار  نتائج 
بعد،  التعلم عن  ونظام  التعليمية،  املؤسسة  دور  وکٍل من  املعلمني 
من  بمجموعة  الباحثان  أوىص  وختاما  التعليمية،  املنصة  وفعالية 
والطلبة  للمعلمني  املستمر  التدريب  االستمرار يف  أهمها  املقرتحات 
عىل التقنيات الحديثة التي تخدم تطبيق نظام التعلم عن بعد، كما 
التعلم عن  الدراسات يف واقع تطبيق نظام  اقرتحا إجراء املزيد من 

التعليمية املختلفة بسلطنة عمان. بعد، بمختلف املؤسسات 
 وأشارت دراسة الجار الله والخريجي )2020( اىل األبعاد اإلجتماعية 
والتعليمية الستدامة التعليم اإللكرتوني يف اململكة العربية السعودية 
إذ تمثل جائحة كورونا فرصه لفهم هذه األبعاد من تحليل تغريدات 
املستفيدين من التعليم اإللكرتوني يف منصه تويرت، اعتمدت الدراسة 
أوالً عىل جمع 13975 تغريدة، وفرزها وتصنيفها باستخدام بعض 
النيص لها  )R( ثم تحليل املحتوى  آر  الخاصه بلغة  الربمجيه  الحزم 
 .MAXQDA برنامج  طريق  عن  ونوعياً   )R( لغه  طريق  عن  كمياً 
للُبعد  فرعية  أبعاد  تسعة  تحديد  تم  النيص  املحتوى  تحليل  ومن 
نظام  الستدامة  التعليم  لُبعد  فرعية  أبعاد  وستة  اإلجتماعي 
األبعاد  تضمنت  إذ  السعودية،  العربية  اململكه  يف  اإللكرتوني  التعلم 
التعلم  بمخرجات  املجتمعية  والثقة  الذاتي،  التعلم  االجتماعيه 
والحالة  االجتماعية،  والعدالة  املجتمعي،  والتكيف  اإللكرتوني، 
التفاعل  وإعاقة  البيت،  مسؤولية  والتعليم  األرسية،  والظروف 
أما  االجتماعية،  الرقمية، والعادات والتقاليد  االجتماعي، والفجوة 
للتعليم  القانونية  التنظيمية  الترشيعات  فتشمل  التعليمية  األبعاد 
التعلم  وإدارة  التعليمي،  املجتمع  احتياجات  اإللكرتوني، واستيعاب 
اإللكرتوني، ومفهوم التعلم اإللكرتوني، وجودة التعلم اإللكرتوني. 
ومن املؤمل أن تساعد نتائج هذه الدراسة املسؤولني عن سياسات 

معرفة  يف  الدول  من  وغريها  السعودية  العربية  اململكه  يف  التعليم 
التعلم اإللكرتوني بما يعود  الفرص املمكنة لتطوير استدامة نظام 
التعليمي بشكل خاص واملجتمع بشكل عام.  القطاع  بالفائدة عىل 
التعلم  ُنظم  الستدامة  عمل  إطار  تطوير  بأهمية  الدراسة  وتويص 
إلنشاء  املجتمع  جهات  بني  تحالفات  وجود  ورضورة  اإللكرتونية، 
وتنظيمية  قانونية  ترشيعات  وتطوير  تقنية،  تعليمية  تحتية  بنية 

للتعلم اإللكرتوني.
اقرتاح  إىل  فسعت   )2019( والرسحان  الرشيدي  دراسة  أما 
الحكومية  املدارس  يف  اإللكرتوني  للتعليم  تربوية  إسرتاتيجية 
باستخدام  السعودية  العربية  اململكة  يف  الجودة  ضمان  ضوء  يف 
واقع  ملعرفة  استبانة؛  أداة  تصمميم  طريق  عن  الوصفي  املنهج 
عينة  عىل  وتطبيقها  الحكومية  املدارس  يف  اإللكرتوني  التعليم 
الحكومية  املدارس  عشوائية ممثلة مكونة من )440( من مدیري 
يف منطقة املدینة املنورة ومنطقة تبوك ومنطقة القصيم ومنطقة 
النتائج  وأشارت  ومديرة،  مديًرا   )4521( عددهم  والبالغ  حائل 
اململكة  يف  الحكومية  املدارس  يف  اإللكرتوني  التعليم  واقع  أن  إىل 
الدراسة  السعودية قد جاء بدرجة متوسطة، كما خرجت  العربية 
باسرتاتجية تربوية مقرتحة للتعليم اإللكرتوني يف املدارس يف ضوء 
السعودية  العربية  اململكة  يف  الحكومية  املدارس  يف  الجودة  ضمان 
 )1( وهي:  نظرية  بصورة  تصميمها  تم  مراحل  ستة  متضمنه 
البيئية،  األبعاد  تحليل  مرحلة   )2( للتخطيط،  التخطيط  مرحلة 
تقييم   )5( التنفيذ،  آليات  مرحلة   )4( االسرتاتيجية،  صياغة   )3(
أوصت  وقد  االسرتاتيجية.  تصديق   )6( وفاعليتها،  االسرتاتيجية 
الدراسة يف ضوء تلك النتائج برضورة عمل جميع الجهات املختصة 
بتوفیر البنية التحتية الالزمة للتعليم اإللكرتوني يف كل مدرسة من 

التعليم الحكومي يف اململكة العربية السعودية. مدارس 
 )Alharthi et al., 2019( وآخرون  الحارثي  دراسة  وسلطت 
الضوء عىل متطلبات استدامة أنظمة التعليم اإللكرتوني عن طريق 
الوصفية  املتطلبات  لتحديد  وتحليلها  األدبيات  منهجية  مراجعة 
الستدامة أنظمة التعليم اإللكرتوني باستخدام البحث اليدوي واآليل 
يناير  بني  النرش  لسنوات  الصلة  ذات  والرقمية  العادية  املكتبات  يف 
2005 ويونيو 2017 بمجموع 124 دراسة، جرى تحليلها وتحقيقها 
من  عدد  إىل  الدراسة  وتوصلت  للبحث،  الرئييس  الهدف  إىل  للوصول 
ألبعاد  وفًقا  ُصّنفت  الوصفية(،  )املتطلبات  االستدامة  متطلبات 
والبيئي.   ، والتقني   ، واالجتماعي   ، )الفردي(  اإلنسان  االستدامة: 
الوصفية  املتطلبات  للنظر يف  الدراسة تصنيًفا إضافًيا  كما اقرتحت 
اإللكرتوني بشكل  التعليم  الفردية واالجتماعية ألنظمة  لالستدامة 
البعد  أن  أظهرت  األدبيات  مراجعة  نتائج  أن  جانب  إىل  مشرتك، 
التعليم اإللكرتوني، ذلك  الدور األكثر أهمية ألنظمة  الفردي يجسد 
والتقليدية  اإلنرتنت  املبارشة عرب  اإلصدارات  )يف كل من  التعليم  أن 

البعد البرشي. وجهاً لوجه( هو جزء من 
وهدفت دراسة عمار والشعييل )2016( لتقيص معّوقات استخدام 
التعليم املدمج يف مدارس التعليم األسايس بسلطنة عمان من وجهة 
تبعاً  للمعوقات  املعلمني  تقدير  اختالف  ومدى  العلوم  معلمي  نظر 
التدريسية،  والخربة  الدرايس،  واملؤهل  االجتماعي،  النوع  ملتغري 
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عن  الوصفي  املنهج  باستخدام  يدّرسونها  التي  التعليمية  واملرحلة 
معلًما   678 بلغت  عشوائية  عينة  عىل  االستبانة  أداة  تطبيق  طريق 
ومعلمًة ملادة العلوم من ثماني محافظات تعليمية بالسلطنة. وتشري 
نتائج الدراسة إىل وجود عدد كبري من املعّوقات التي تواجه املعلمني 
 عند استخدامهم للتعليم املدمج وقد جاءت بالرتتيب عىل النحو اآلتي:

وكذلك  والتكنولوجية.  الرتبوية  وثم  والبرشية،  املادية،  العوامل   
العلوم  اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات معلمي 
الخربة  وملتغري  املعلمات  لصالح  االجتماعي  النوع  ملتغري  تعزى 
التدريسية لصالح املعلمني قلييل الخربة التدريسية. وأوصت الدراسة 
التعليمية،  العملية  عىل  القائمني  لدى  التكنولوجية  الثقافة  بتعزيز 
والعمل عىل تجهيز املدارس باألجهزة واألدوات والربمجيات، إضافًة 

إىل أن الدراسة اقرتحت إجراء بعض الدراسات املماثلة.
مراجعة  إىل   )Kong et al., 2014( وآخرين  كونج  دراسة  وسعت 
وتايوان،  كونج،  وهونج  )سنغافورة،  اآلسيوية  املناطق  خربات 
واستخالص  اإللكرتوني،  التعليم  سياسات  تطوير  يف  وبكني( 
دروس عدة، منها: أبعاد البنية التحتية، وتكامل املناهج الدراسية، 
القيادة  إىل  باإلضافة  للمعلمني،  املهني  والتطوير  الطلبة،  وتعلم 
 Systematic Analysis وبناء القدرات، عن طريق التحليل املنهجي
العقدين  يف  املدريس  التعليم  يف  اإللكرتوني  التعليم  لسياسات 
األخريين لهذه املناطق. وتوصلت الدراسة إىل أن التعليم اإللكرتوني 
الطلبة  األربع يستهدف دعم  باملناطق اآلسيوية  املدريس  التعليم  يف 
لديهم  والعرشين  الحادي  القرن  مهارات  وتطوير  املعارف  لتطوير 
املدريس،  التعليم  يف  الطالب  محوره  نموذج  إىل  التحول  طريق  عن 
وتشري النتائج إىل أن ُبعد التخطيط يهدف إىل إنشاء فصول دراسية 
الرقمية والكتب  املوارد  الطلبة  رقمية فردية مفيدة يستخدم فيها 
املدرسية اإللكرتونية مما يستوجب التطوير املهني للمعلم لتمكينه، 
ُبعد  يف  أما  القدرات.  وبناء  املدرسة  لقيادة  رسمي  دعم  توفري  مع 
البنية التحتية فتواجه املدارس تحديات يف ضمان امتالك كل طالب 
ينبغي  عليه  الدراسية،  الفصول  يف  للتعلم  محمول  كمبيوتر  لجهاز 
األجهزة  رشاء  وضمان  املدارس  لدعم  سياسية  مبادرات  اتخاذ 
يف  التحديات  تمثلت  الدراسية،  املناهج  تكامل  ُبعد  ويف  للطلبة. 
رضورة سّد الفجوة لدى الطلبة يف استخدام تكنولوجيا املعلومات 
الرسمي  غري  والتعليم  الفصل  يف  الرسمي  للتعليم  واالتصاالت 
يف  للتعليم  الرتبوي  التقدم  عىل  الحكومة  تأكيد  مع  املدرسة  بعد 
الفصول الدراسية املدعوم بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مما 
عملية  يف  الطلبة  إلرشاك  املدارس  لدعم  مبادرات  اتخاذ  يستوجب 
التعليم املدعومة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت داخل املدرسة 
تحديات  تواجه  املدارس  فإن  الطلبة،  تعلم  ُبعد  يف  أما  وخارجها. 
تطوير  يف  واملتمثل  اإللكرتوني  للتعليم  النهائي  الهدف  تحقيق  يف 
الطلبة لتطوير  لذا يجب دعم  ذاتًيا؛  املنظم  التعلم  الطلبة عىل  قدرة 
املهارات العامة لتنظيم عملية التعلم الخاصة بهم ذاتًيا وتطبيقها. 
يف  تحديات  املدارس  تواجه  قد  للمعلمني  املهني  التطوير  ُبعد  ويف 
الطالب  عند  املتمحور  التعليم  تحقيق  عىل  املعلمني  قدرة  تعزيز 
الجديد  التحول  دعم  يوجب  مما  اإللكرتوني،  التعليم  بيئات  يف 
يف  فقط  التقني  الجانب  من  بدالً  الرتبوي  الجانب  عىل  الرتكيز  يف 

يف  أما  للمعلمني.  املستمر  املهني  التطوير  مع  اإللكرتوني  التعليم 
املدارس تحديات يف تطوير  القدرات، فقد تواجه  القيادة وبناء  ُبعد 
اهتمامات  كل  شامل  بشكل  تعالج  التي  اإللكرتوني  التعليم  خطة 
أصحاب املصلحة املختلفني يف املدرسة، لذا البد من اتخاذ مبادرات 
لخطط  مشرتكة  رؤية  بناء  من  املديرين  لتمكني  الحكومات؛  من 
ومنسقي  العليا  اإلدارة  فريق  مع  املدرسة  يف  اإللكرتوني  التعليم 

املناهج ورؤساء اللجان ومعلمي املواد وأولياء األمور.
 )Elameer & Idrus, 2011( وعيدروس  األمري  دراسة  وهدفت 
العايل  التعليم  ملؤسسات  اإللكرتوني  للتعليم  عمل  إطار  تطوير  إىل 
يف  التحتية  بنيتها  لتخريب  وتعّرضت  الدمار،  طالها  التي  العراقية 
أثناء الحرب عىل العراق عام 2003، إذ أن قطاع التعليم العايل كان 
اإللكرتوني  التعليم  نهج  يكون  أن  املأمول  األكثر ترضراً، ومن  هو 
هو املستقبل الجديد لحّل مشكالت التدريس والتعليم يف مؤسسات 
إطار  وضع  إىل  الدراسة  هذه  سعت  لذا  العراق؛  يف  العايل  التعليم 
تعزيزه  بهدف  خان؛  إطار  تعديل  طريق  عن  النهج  لهذا  عمل 
اختالفات  وبسبب  اإللكرتوني،  التعليم  عملية  تحليل  يف  والتعمق 
الالسلكية،  التقنيات  يف  الجديدة  والثورة  التعليم  ونوع  البيئة 
اإلطار  مسمى  إليه  ُتوصل  الذي  الجديد  النموذج  عىل  وأُطلق 
ألنه  )A modified Khan’s eLearning framework(؛  املعدل 
إطار عمل خان مع  داخل  األصلية  األبعاد  االحتفاظ بجميع  جرى 
ومنها  إليها،  العنارص  بعض  وإضافة  داخله،  األبعاد  ترتيب  إعادة 
وإضافة  التكنولوجي،  البعد  إىل  الالسلكية  التقنيات  عنرص  إضافة 
مع  املوارد،  دعم  ُبعد  يف  التكنولوجية  البرشية  املوارد  قدرات  بناء 
اإلشارة إىل رضورة األخذ بعني االعتبار الوقت بصفته ُبعًدا فرعيًّا.
التعليم  مبادرات  إىل   )Powell, 2011( باول  دراسة  وأشارت 
نيوزيلندا  يف  الثانوية  املدارس  يف  للطالب  الحالية  اإللكرتوني 
التي  واملمارسات  السياسات  عن  الدراسة  وكشفت  ومشاريعه، 
الرابطة  مسح  أظهر  حيث  نيوزيلندا  يف  التعليم  نظام  داخل  تحدث 
الدولية للتعليم عرب اإلنرتنت من رياض األطفال حتى الصف الثاني 
 International Association of K-12 Online Learning,( عرش
مجال  يف  ابتكاًرا  البلدان  أكثر  من  واحدة  نيوزلندا  أن   )iNACOL

التعليم عرب اإلنرتنت من مرحلة رياض األطفال حتى نهاية التعليم 
مع  الحالة  دراسة  البحث عىل تصميم  واستندت منهجية  الثانوي. 
مسؤويل  من  شخًصا   19 مع  املقابالت  باستخدام  نوعية  بيانات 
وزارة الرتبية والتعليم ومديري املدارس الثانوية واملعلمني. وتشري 
نتائج البحث إىل أن نيوزيلندا كانت ناجحة يف تنفيذ مبادرات التعليم 
يحتاجون  الذين  واملعلمني  املدارس  مع  بدأت  ألنها  اإلنرتنت؛  عرب 
الكايف  الوقت  أخذوا  أنهم  ذلك  األساسية،  االحتياجات  تلبية  إىل 
املجتمع  بصفتهم  مًعا  وعملوا  التكنولوجيا  يف  واالستثمار  للتعلم 
املمارسني  مجتمعات  وأسهمت  مواردهم،  ملشاركة  وذلك  املهني؛ 
التعليم اإللكرتوني، وجاء اختيار نيوزيلندا باعتبارها دولة  يف نمو 
هؤالء  حققه  الذي  النجاح  بسبب  اإللكرتوني  التعليم  هذا  يف  رائدة 
يف  صالحيات  املعلمني  منح  طريق  عن  مبادراتهم  مع  املمارسون 
يف  طالبهم  لتعليم  والحرية  القوة  منحهم  طريق  عن  الطلبة  تعلم 
وُتوصل  حدة،  عىل  طفل  لكل  أفضل  بشكل  تعمل  التي  األساليب 
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الحالية  اإللكرتوني  التعليم  مبادرات  حول  استنتاجات  عدة  إىل 
األدوات  استخدام  سيتعلمون  الناس  أن  )أ(  منها:  نيوزيلندا  يف 
املمارسني  مجتمعات  أن  )ب(  احتياجاتهم  تلبي  التي  والعمليات 
أسهمت يف نمو التعليم اإللكرتوني )ج( أن البلدان تطّور ما تحتاج 

إليه من أدوات يف هذا املجال.
التعليم  موضوع  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  مراجعة  ومن 
اإللكرتوني قبل جائحة كوفيد 19ويف أثنائها تبني أن هنالك توجهاً 
وتطوير  مراجعته  عىل  العمل  من  اإللكرتوني  التعليم  لتطوير 
للتعليم  والقانونية  التنظيمية  الترشيعات  مراجعة  عرب  سياسته 
وتطوير  التعليمي،  املجتمع  احتياجات  واستيعاب  اإللكرتوني، 
التحديات  من  مجموعة  تتضح  كما  اإللكرتوني،  التعليم  إدارة 
والبرشية،  املادية،  التحديات  منها  اإللكرتوني  التعليم  تواجه  التي 
الهدف  يشّكل  تحٍد  وجود  جانب  إىل  والتكنولوجية  والرتبوية، 
الطلبة  قدرة  تطوير  يف  واملتمثل  اإللكرتوني  التعليم  من  النهائي 
الثقافة  لتعزيز  أن هنالك حاجة  إىل  ذاتًيا، إضافًة  املنظم  التعلم  عىل 
عىل  والعمل  التعليمية  العملية  عىل  القائمني  لدى  التكنولوجية 
هذه  واستفادت  والربمجيات.  واألدوات  باألجهزة  املدارس  تجهيز 
اإلطار  إعداد  يف  السابقة  والدراسات  النظري  األدب  من  الدراسة 

النتائج. النظري وأداة الدراسة وتفسري 

مصطلحات الدراسة

1 .:E-Learning التعليم اإللكرتوني 
التدريس والتعليم  بأنه: “ جميع أشكال  اإللكرتوني  التعليم  ُيعّرف 
املدعومة إلكرتونًيا، ال سيما اكتساب املعرفة واملهارات عرب اإلنرتنت 
والتفاعل معها، قد يحدث داخل الفصل الدرايس أو خارجه، وغالًبا 
تعلم  بيئات  يتضمن  وقد  ُبعد  عن  للتعليم  أساسًيا  مكوًنا  يكون  ما 

.)IBE-UNESCO, 2013, p.25( افرتاضية” 
التعليم اإللكرتوني،  الرتبية والتعليم بسلطنة ُعمان  وُتعّرف وزارة 
التعليمي  املحتوى  لتقديم  تعلمية  تعليمية  “منظومة  بإنه: 
خصائص  مع  تتناسب  تزامنية  غري  أو  تزامنية  بصورة  للمتعلمني 
املعلومات  تكنولوجيا  توظيف  طريق  عن  وقدراتهم  املتعلمني 
الوسائط  اإللكرتوني،  التعليم  إدارة  )أنظمة  مثل  واالتصاالت 
الفصول  اإللكرتوني،  والربيد  املتلفزة،  التعليمية  القنوات  املتعددة، 

اإلفرتاضية وغريها(” )وزارة الرتبية والتعليم،2020(.
اإللكرتوني  التعليم  الحالية  الدراسة  تعّرف  ذلك  عىل  وتأسيساً 
استخدام  عىل  يستند  التعليمي  النظام  من  جزء  بإنه  إجرائياً 
االحتياجات  لتلبية  التعليم؛  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
افرتاضية  تعلم  بيئات  متضمناً  للمتعلمني،  واملستقبلية  الحالية 
عىل  بقدرته  ويمتاز  خارجه،  أو  الدرايس  الفصل  داخل  يحدث  قد 
الجديدة  التقنيات  مع  والتكيف  املستهدفة،  الفئات  لكافة  الوصول 
طريق  عن  الطويل  املدى  عىل  فائدته  لتعزيز  األزمات؛  ظروف  يف 
مواصلة تطويره واملراجعة املستمرة لنتائجه؛ لتحقيق التعلم مدى 

التدريس بتكاليف مخفضة. الحياة، وللحفاظ عىل جودة 

2 . :E-Learning Framework التعليم اإللكرتوني  إطار 
التعليم  مكّونات  بني  التفاعل  معالجة  إىل  تهدف  نماذج  اأُلطر  ُتعّد 

الهتمامات  باالستجابة  الكفيلة  الحلول  ووضع  اإللكرتوني 
من  النوع  هذا  يف  التكنولوجيا  تطرحها  التي  والتحديات  املتعلم 
لتصوير  تخطيطية  ُبنى  مكوَن  كونها  يف  أهميتها  وتكمن  التعليم، 
مع  تتكامل  كونها  حيث  من  وإبرازها  اإللكرتوني  التعليم  عمليات 
التعليمية، واألدوات واملنصات  )االسرتاتيجيات  الداخلية  مكوناتها 
التكنولوجية( بغرض تعزيز التعلم والتفاعل الهادف، إضافًة إىل أن 
أُطر التعليم اإللكرتوني تساعد يف تقييم مبادرات التعليم اإللكرتوني 
االسرتاتيجيلهذا  التخطيط  عملية  أثناء  يف  النجاح  عوامل  وتحديد 

. )Engelbrecht, 2003( التعليم  النوع من 
وبناًء عىل ذلك تتبنى الدراسة الحالية إطار خان للتعليم اإللكرتوني 
والبيداغوجية  )املؤسسية،  الثمانية  األبعاد  تطبيق  طريق  عن 
والتقييم، واإلدارة،  الواجهة،  والتكنولوجية، وتصميم  )الرتبوية(، 
املمارسات  واقع  تشخيص  بهدف  واألخالق(؛  املصادر،  ودعم 
ومحاولة  ُعمان،  سلطنة  يف  املدريس  اإللكرتوني  للتعليم  الحالية 

الوصول إىل مقرتحات لتطويره.

حدود الدراسة
التعليم  تطوير  موضوع  تناولت  أنها  يف  الدراسة  حدود  تتمثل 
 2040 عمان  رؤية  ضوء  يف  عمان  بسلطنة  املدريس  اإللكرتوني 
أداة  طريق  عن  الرؤية  يف  املتضمنة  املستدامة  التنمية  وأهداف 
إلطار  الثمانية  األبعاد  باستخدام  أسئلتها  ُبنيت  التي  الدراسة 
E-Learning Framework )املؤسسية،  اإللكرتوني  للتعليم  خان 
الواجهة،  وتصميم  والتكنولوجية،  )الرتبوية(،  والبيداغوجية 
والتقييم، واإلدارة، ودعم املصادر، واألخالقية(، وُطبقت عىل عينة 
بمحافظة  األسايس  التعليم  الثانية من  الحلقة  مدارس  مديري  من 

مسقط يف الفصل الدرايس األول من العام الدرايس 2022-2021.

مشكلة الدراسة
التعليم  لتطوير  تزال هناك حاجة  ال  أنه  الدراسة من  تنبع مشكلة 
الجهود  كل  ومع  أنه  ذلك  عمان،  سلطنة  يف  املدريس  اإللكرتوني 
املبذولة من قبل وزارة الرتبية والتعليم لتفعيل التعليم اإللكرتوني، 
ابتداًء من إنشاء أقسام ودوائر للتعليم واملحتوى اإللكرتوني بديوان 
عام الوزارة واملديريات التعليمية منذ عام 2011/2010 وما تبعها 
بشكل  املدارس  بعض  يف  اإللكرتوني  التعليم  لتطبيق  جهود  من 
-5( األسايس  للتعليم  البوسعيدية  ثريا  مدرسة  ومنها  تجريبي، 

9( بمحافظة مسقط باإلضافة إىل املبادرات والرشاكات املجتمعية 
املُعينة  التفاعلية  باألجهزة  املدارس  إمداد  يف  واملتمثلة  املؤسسية 
منصة  من  لالستفادة  والتوجه  اإللكرتوني،  التعليم  تطبيق  عىل 
بإرشاف  )مورد(  قناة  مثل  التعليمية  القنوات  إلنشاء  اليوتيوب 
املديرية العامة لتطوير املناهج )وزارة الرتبية والتعليم، 2019 ب(، 
إال أن هذه الجهود تحتاج إىل مزيد من التخطيط والتنظيم والتطوير 
عمار  دراسة  ومنها  الدراسات،  من  العديد  عليه  أكدت  ما  وفق 
 )Osman, 2020, p.470( عثمان  ودراسة   ،)2016( والشعييل 
إىل  الحاجة  عن  كشفت   COVID-19 كورونا  جائحة  أن  بينت  التي 
كانت  الجائحة  “هذه  أن  إىل  يشري  إذ  اإللكرتوني؛  التعليم  تطوير 
عن  كشفت  فقد  السلطنة،  يف  التعليم  ملؤسسات  حقيقًيا  اختباًرا 
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أنها بمثابة  التكيف، كما  مستوى االستعداد واملرونة والقدرة عىل 
عامل تغيري فعال لتعزيز التبني الرسيع للتعليم اإللكرتوني يف مثل 
هذه املؤسسات الكالسيكية املقاومة للتغيري«، ودراسة الحرضمية 
صانعي  تويص  التي   )Hadhrami & Saadi, 2021( والسعدية 
السياسات يف وزارة الرتبية والتعليم بإعادة النظر يف بعض النقاط 
تحديث  ومنها  الجائحة،  أثناء  يف  اإللكرتوني  التعليم  تجربة  من 
الدعم  وتقديم  التعليمية،  للمؤسسات  التكنولوجية  التحتية  البنية 
أو  املنصات  استخدام  كيفية  عىل  بتدريبهم  األمور  ألولياء  الفني 
املدمج  التعليم  استخدام  عىل  ومساعدتهم  باإلرشادات  تزويدهم 
يوفر  كونه  الكيل  اإللكرتوني  التعليم  من  بدالً   COVID-19 بعد 
والطلبة  واملعلمني  املوارد  مع  للتفاعل  للطالب  الفرص  من  املزيد 
اآلخرين، كما أوصت دراسة الخرويص والوهيبي )2021( بامليض 
التي  الحديثة  التقنيات  عىل  والطلبة  للمعلمني  املستمر  التدريب  يف 
إجراء  اقرتحا  أنهما  جانب  إىل  بعد،  عن  التعلم  نظام  تطبيق  تخدم 
املزيد من الدراسات يف واقع تطبيق نظام التعلم عن بعد، بمختلف 

التعليمية املختلفة بسلطنة عمان. املؤسسات 
واملؤتمرات  الندوات  بتوصيات  وأخذاً  سبق،  ما  عىل  وبناًء 
ملكتب  العامة  )األمانة  واملحلية  والعربية  األجنبية  والدراسات 
لدول  العربي  الرتبية  مكتب  2020؛  العربي،  الخليج  لدول  الرتبية 
 Burns( 2021؛  والتعليم،  الرتبية  وزارة  العربي،2021؛  الخليج 
 & Fuster, 2020; UNESCO, 2017; UNESCO Institute for

Information Technologies in Education, 2018(، وانطالقاً 

من فلسفة التعليم الُعمانية التي تؤكد عىل إكساب املتعلم املعارف 
العرص وتحدياته كونها  للتعامل مع مستجدات  الالزمة  واملهارات 
عمان  سلطنة  يف  وأهدافها  التعليم  فلسفة  مبادىء  أهم  أحد 
عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  تسعى   ،)2017 التعليم،  )مجلس 
وجهة نظر مديري املدارس يف كيفية تطوير التعليم اإللكرتوني يف 
التعليم املدريس بسلطنة عمان يف ضوء رؤية ُعمان 2040 والتنمية 
املستدامة باستخدام إطار خان للتعليم اإللكرتوني، وذلك باإلجابة 

عن السؤال اآلتي:
بسلطنة  املدريس  التعليم  يف  اإللكرتوني  التعليم  تطوير  يمكن  كيف 
وجهة  من  املستدامة  والتنمية   2040 ُعمان  رؤية  ضوء  يف  عمان 

نظر مديري املدراس؟

أهداف الدراسة
اإللكرتوني  التعليم  تطوير  سبل  عن  الكشف  إىل  الدراسة  هذه  تسعى 
يف التعليم املدريس بسلطنة عمان يف ضوء رؤية ُعمان 2040 والتنمية 

املستدامة من وجهة نظر مديري امل
E-Learning Framework املتضمن ثمانية أبعاد. اإللكرتوني 

أهمية الدراسة
التوجهات 	  بأحد  ارتباطها  يف  الحالية  الدراسة  أهمية  تتمثل 

املعارصة التي تحظى باهتمام دويل وإقليمي ومحيل كبري يف ظل 
الظروف الراهنة واملستقبلية وهو التوجه للتعليم اإللكرتوني.

للتعليم 	  التطوير  جوانب  أهم  إبراز  يف  الدراسة  تسهم  قد 
اإللكرتوني املدريس يف سلطنة عمان.

اإللكرتوني 	  التعليم  عىل  القائمني  الدراسة  ُتفيد  أن  يؤمل 
التعليم من  النوع من  ُعمان يف تطوير هذا  املدريس يف سلطنة 
 E-Learning اإللكرتوني  للتعليم  خان  إطار  من  االستفادة 

.Framework

خططها 	  تطوير  يف  املدارس  الدراسة  هذه  نتائج  تفيد  قد 
الثمانية  األبعاد  تناولت  التي  النتائج  من  اإللكرتوني  للتعليم 

لهذا النوع من التعليم.
الرتبويني، 	  الباحثني  إثارة اهتمام  الدراسة يف  أن تسهم  يتوقع 

والجهات ذات االختصاص يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة 
ُعمان بإجراء املزيد من البحوث يف هذا املجال.

منهجية الدراسة وإجراءاتها 
التعليم  تطوير  إىل  تسعى  التي  الدراسة  أهداف  من  انطالقاً 
رؤية  ضوء  يف  عمان  بسلطنة  املدريس  التعليم  يف  اإللكرتوني 
وجهة  عن  الكشف  طريق  عن  املستدامة  والتنمية   2040 ُعمان 
وتحديد  التعليم،  من  النوع  هذا  ممارسات  يف  املدارس  مديري  نظر 
اإللكرتوني  للتعليم  خان  إلطار  الثمانية  لألبعاد  التطوير  جوانب 
E-Learning Framework، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي 

ويهتم  الواقع،  يف  توجد  كما  الظاهرة  دراسة  إىل  يهدف  الذي 
عىل  معتمدًة   ،)2002 )ملحم،  ونوعاً  ا  كمًّ عنها  والتعبري  بوصفها 
 Qualitative Research Approach النوعية  البحوث  مدخل 
وتحديداً أسلوب دراسة الحالة الذي ُيعد األنسب لإلجابة عن أسئلة 
التعليم  تطوير  بها  يجري  التي  الكيفية  عىل  تركز  التي  الدراسة 
أشمل  فهم  إىل  الوصول  بهدف  ( Yin, 2012(؛  املدريس  اإللكرتوني 

وأعمق ملشكلة الدراسة.
مجتمع الدراسة وعينتها

يف  مسقط  بمحافظة  املدارس  مديري  يف  الدراسة  مجتمع  تمّثل 
الرتبوي  القرار  صناع  بني  الوصل  حلقة  لكونهم  عمان  سلطنة 
بمدارسهم،  األمور  وأولياء  املعلمني  وبني  والتعليم  الرتبية  بوزارة 
ومن ذلك املجتمع اختري ستة )6( من مديري مدارس الحلقة الثانية 
قصدية  بصفة  العينة  اختيار  تم  وقد  للدراسة،  عينًة  باملحافظة 
إىل  كريسويل )2018(  يشري  عشوائية، إذ  )Purposeful( وليست 

يف  ومالءمة  مناسبة  األكثر  هي  الغرضية  أو  القصدية  العينة  أن 
يعتمد عىل تصميم  العينة  أن حجم  إىل  أشار  النوعية، كما  البحوث 
الدراسة وأنه وفقا ملا هو معمول به يف البحوث النوعية فإن العينة 
إىل  أربعة  الحالة يرتاوح عدد املشاركني فيها من  يف تصميم دراسة 
عرشة مشاركني أو حسب وصول الباحث ملرحلة التشبع من جمع 
البيانات بمعنى أن البيانات الجديدة لن تمثل أي إضافة للبحث عن 

البيانات السابقة.
أدوات الدراسة

 Semi-structured املقننة  شبه  املقابالت  الباحثون  استخدم 
التي  املقابلة  بطاقة  طريق  عن  للدراسة  أداة   interviews

وهي:  اإللكرتوني  للتعليم  الرئيسة  الجوانب  إىل  استناداً  ُصممت 
وإىل  التكنولوجي(  والجانب  اإلداري،  والجانب  الرتبوي،  )الجانب 
 E-Learning اإللكرتوني  للتعليم  خان  إلطار  الثمانية  األبعاد 
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وتصميم  والتكنولوجية،  والرتبوية،  )املؤسسية،   Framework

الواجهة، والتقييم، واإلدارة، ودعم املصادر، واألخالقية( باإلضافة 
إىل منطلقات رؤية عمان 2040؛ لتحقيق أهداف الدراسة.

موثوقية الدراسة
يؤكد  ما  حسب  النوعية  األبحاث  يف  للموثوقية  معايري  عدة  هناك 
كريسويل )2018( منها: العرض الواضح والشفاف ألساليب جمع 
البيانات وتحليلها، إذ أعد الباحثون أسئلة املقابلة لتغطي الجوانب 
اإلداري،  والجانب  الرتبوي،  الجانب   ( اإللكرتوني  للتعليم  الرئيسة 
والجانب التكنولوجي(، وحرص الباحثون عىل أن تتضمن املقابلة 
مع  اإللكرتوني  للتعليم  خان  إلطار  الثمانية  األبعاد  عن  أسئلة 
املدرسة،  مدير  عمل  مهام  مع  لتتناسب  وتكييفها  تعديلها  مراعاة 
املقابلة  ُوّزع عىل املستهدفني قبل  للمقابلة  ، كما أعدوا بروتوكوالً 
عنوان  املقابلة:  أسئلة  إىل  باإلضافة  تضّمن  مناسبة  زمنية  بمدة 
بالتعامل  وتعهًدا  للمستجيبني،  وشكًرا  املقابلة،  ومدة  الدراسة، 
املشارك.  وتوقيع  قبلهم،  من  املعطاة  البيانات  مع  ورسية  بمهنية 
ولضمان موثوقية الدراسة، أعلنت نتائج املقابالت عىل بعض أفراد 
املشاركني  بفحص  ُيعرف  فيما  املدارس  مديري  من  الدراسة  عينة 
)Research Members Checking( فأكدوا توافقها مع وجهات 

نظرهم )Koelsch, 2013(، والحقاً تمت املقابلة بني نتائج الدراسة 
والرموز Codes ؛ بهدف التحقق من أن الباحث ومن يراجع بعده 
سبيل  ويف  البيانات،  تلك  من  املعطاة   Codes الرموز  عىل  متفقان 
من  باحث  من  أكثر  قبل  من  املقابالت  نتائج  ترميز  روجع  ذلك 
الباحثني، وأكدوا صحة تصنيف االستجابات وترميزه )كريسويل، 
كالم  من  مبارشة  باقتباسات  النتائج  دعم  إىل  عمدوا  كما   ،)2018

.)Lincoln & Guba, 1985( املشاركني يف املقابالت 

االعتبارات األخالقية
حقوق  احرتام  العلمي  البحث  يف  املهمة  األخالقية  االعتبارات   من 
املوافقة  أخذ  ذلك عن طريق  الباحثون عىل  املشاركني، وقد حرص 
عىل  الحصول  جانب  إىل  البحث،  يف  املشاركة  عىل  منهم  الواضحة 
الحرص  مع  صوتياً،  املقابالت  تسجيل  عىل  املشاركني  موافقة 
طرح  يف  لهم، والتسلسل  وإجراءاتها  الدراسة  أهداف  توضيح  عىل 
بالتعامل  لهم  والتعهد  املشارك،  ثقة  لكسب  املقابلة؛  يف  األسئلة 
ألسمائهم  اإلشارة  عدم  مع  البيانات  مع  وموضوعية  برسية 

ومناصبهم يف البحث.

إجراءات الدراسة
إجراء املقابالت باالستفادة من اإلطار املفاهيمي للدراسة.	 
مع 	  مكتوبة  نصوص  إىل  للمقابالت  الصوتية  املقاطع  تحويل 

دمج املالحظات الكتابية التي ُسجلت يف املقابلة يف تلك النصوص.
مع 	  للمقابالت  املكتوبة  النصوص  تطابق  مدى  مراجعة 

املقاطع الصوتية.
التحليل 	  طريقة  باستخدام  املقابالت  بيانات  بتحليل  البدء 

املوضوعي Analysis Thematic يدوياً عن طريق إنشاء الرموز 
 Deductive االستنتاجي  التحليل  ملبادئ  وفًقا   Codes األولية 
الرئيسية  الجوانب  إذ ظهرت بداية ثالثة رموز تمثل   Analysis

 E-Learning Framework اإللكرتوني  للتعليم  خان  إلطار 
)الجانب الرتبوي، والجانب اإلداري، والجانب التكنولوجي(.

الفرعية 	  األبعاد  إىل  الرئيسية  الجوانب  من  جانب  كل  ترميز 
الرموز  من  مجموعة  إىل  الوصول  ذلك  تال  فيها،  املتضمنه 
إلطار  الثمانية  األبعاد  من  ُبعد  كل  تحت  تندرج  التي  الفرعية 

خان )جدول1(.

الجدول )1( 
ترميز بيانات املقابالت

الجوانب الرئيسية للتعليم 
اإللكرتونية

الثمانية إلطار خان للتعليم اإللكرتوني األبعاد 
E-Learning Framework

الرموز الفرعية

الرتبوية

املحتوى اإللكرتوني املقدم للطالب.	الرتبوية
	.تفاعل الطلبة مع املحتوى اإللكرتوني

التوعية والرقابة.	األخالقية                                        
	.اللوائح والقوانني تحديث 

تحديث أساليب تقييم الطلبة واملعلمني.	التقييم

اإلدارية

اإلدارية
	.التخطيط
	.التنفيذ
	.التطوير

املوجهات العامة من الوزارة للمدارس.	املؤسسية
	.خطة املدرسة

جودة التعليمات يف املحتوى اإللكرتوني.	دعم املصادر

التكنولوجية
البنية التحتية التكنولوجية.	التكنولوجية

سهولة استخدام املحتوى اإللكرتوني.	تصميم الواجهة
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الغيثي والعربي وحماد واملوسوي

نتائج الدراسة 
من  مبذولة  جهوًدا  هنالك  أن  املقابالت  بيانات  تحليل  من  يتضح 
 COVID-19 جائحة  قبل  اإللكرتوني  التعليم  لتطبيق  املدارس 
“سعينا  املستجيبني  أحد  يشري  إذ  التطبيقات،  بعض  باستخدام 
أن  ذلك  الجائحة،  قبل  اإللكرتوني  التعليم  أدوات  بعض  لتطبيق 
هذا  تحتم  الحديثة  والتطبيقات  التقني  وتطوره  العالم  طبيعة 
الصناعي  والذكاء  الرقمنة  نحو  الحايل  فالتوجه  التعليم؛  النوع من 
الشغوفة  املتعلمني  طبيعة  إىل  إضافة  أساسيا،  مطلبا  منه  تجعل 
الدراسة  عينة  بني  اتفاًقا  هناك  أن  كذلك  ويتضح   ،“ بالتكنولوجيا 
عىل التحديات التي واجهتهم مع بداية تطبيق التعليم اإللكرتوني يف 
التعليم عن ُبعد خالل الجائحة، إذ ذكر أحد املستجيبني “راٍض جدا 
املشوار  بداية  التي واجهتنا يف  الصعوبات  املدرسه رغم  عن جهود 
-ولله الحمد- وسنستمر يف العمل عىل التغلب عىل جميع التحديات 
يشجع  ألنه  مفيد  التعليم  من  النوع  هذا  أن  واعتقد  والظروف، 
الطلبة عىل التعلم الذاتي واالعتماد عىل النفس والبحث والتقيص”. 
عدة  املقابالت  بيانات  تحليل  من  أيضاً  برزت  ماسبق  عىل  عالوة 

نتائج عىل النحو اآلتي:

الُبعد الرتبوي. 1 يف 

أوالً: املحتوى اإللكرتوني املقدم للطالب
صّنفت عينة الدراسة املحتوى التعليمي املقدم للطالب بني متوسط 
أن املحتوى  املدارس  إذ يرى بعض املستجيبني من مديري  إىل جيد، 
التعليمي املقدم ُيعد جيدا الرتباطه باملناهج الدراسية، يف حني أشار 
بعض املستجيبني إىل وجود حاجة لإلرساع يف تطوير هذا املحتوى، 
تحديا  املحتوى  “يشّكل  أنه:  إىل  املديرين  أحد  أشار  الصدد  هذا  ويف 
املطلوبة  بالتقنيات  الكايف  اإلملام  أن  ذلك  املعلمني  من  الكثري  لدى 
بعض  فيتجه  والجهد،  الوقت  من  الكثري  يتطلب  املحتوى  لصناعة 
 YouTube مثل  الويب  عىل  القائمة  العلمية  املواد  نحو  املعلمني 

واملكتبات الرقمية وغريها”.

ثانياً: تفاعل الطلبة مع املحتوى اإللكرتوني 
محتوى  أّي  مع  جيد  بشكل  يتفاعلون  الطلبة  أن  املديرون  اتفق 
عىل  ُيؤكد  املستجيبني  أحد  أن  إال  لهم،  ُيقدم  إلكرتوني  تعليمي 
ويراعي  الطلبة،  فئات  كافة  مع  ليتناسب  املحتوى  تطوير  أهمية 

الفروق الفردية بينهم.
وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة الرشيدي والرسحان )2019( 
العربية  اململكة  يف  املدارس  مديري  تقييم  أن  كذلك  توضح  التي 
مع  بدرجة متوسطة  قد جاء  اإللكرتوني  التعليم  لواقع  السعودية 

وجود حاجة لتطوير املحتوى التعليمي.

الُبعد األخالقي. 2 يف 

أوالً: التوعية والرقابة
التكنولوجيا  استخدام  من  الطلبة  من  الحايل  الجيل  تمّكن  مع 
مديري  من  املستجيبني  أن  إال  اإللكرتونية،  بالجرائم  ومعرفتهم 
جانب  من  مستمرة  توعية  تقديم  أهمية  عىل  يؤكدون  املدارس 
استخدام  عند  األخالقية  بالجوانب  لاللتزام  للطالب  املعلمني 

املنصات التعليمية، باإلضافة إىل أهمية توعية أولياء األمور يف هذا 
الطلبة يحتاجون  إن   « املديرين:  أحد  يذكر  الجانب  الصدد، ويف هذا 
فقد  التكنولوجيا،  استخدام  عند  الذاتي  للوعي  برمجة  إعادة  إىل 
استغلوا  الطلبة  من  جداً  قلياًل  عدًدا  مدرسة  مدير  بصفتي  واجهت 
منصة جوجل كالس روم بشكل يسء، مما دفعنا ملعالجة املوضوع 

باالجتماع بالطلبة وأولياء أمورهم«. 
ذلك   )Kong et al., 2014( وآخرين  كونج  دراسة  نتائج  وتؤكد 
النهائي  الهدف  تحقيق  يف  تحديات  تواجه  املدارس  أن  إىل  تشري  إذ 
التعلم  عىل  الطلبة  قدرة  تطوير  يف  واملتمثل  اإللكرتوني  للتعليم 

املنظم ذاتًيا بشكل جيد.

اللوائح والقوانني:  ثانياً: تحديث 
وزارة  دور  إىل  أشاروا  الدراسة  عينة  من  املدراس  مديري  بعض 
فقد  اإللكرتوني،  للتعليم  األخالقي  الُبعد  تعزيز  يف  والتعليم  الرتبية 
حدثت الوزارة يف العام الدرايس 2020-2021 الئحة شؤون الطلبة 
نقاشية مع  بعد عقد جلسات  اإللكرتوني  التعليم  يتناسب مع  بما 

مديري املدارس واستشارتهم يف األمر.

التقييم. 3 يف ُبعد 

تحديث أساليب تقييم الطلبة واملعلمني

	الطلبة
املستخدمة  األساليب  تحديث  أهمية  عىل  املستجيبني  جميع  اتفق 
لتقييم الطلبة بما يتناسب مع طبيعة التعليم اإللكرتوني، فاعتماد 
يفتقر  الكتابية  االختبارات  عىل  ُبعد  عن  التعليم  يف  الطلبة  تقييم 
لطالبه  املعلم  تقييم  أن  حني  يف  األحيان،  من  كثري  يف  للمصداقية 
تجربة  عن  املستجيبني  أحد  ذلك  إىل  ويشري  مصداقية،  أكثر  شفهيا 

العام الدرايس 2021-2020:
االمتحانات  يف  الكتابية  االختبارات  عىل  التقييم  أساليب  »اعتمدت 
تفاديا  املراقبة  عملية  لتعذر  تحديا  يشّكل  مما  والنهائية  الفرتية 
املتعلقة  القدرة  تقيس  اختبارات  إىل  بحاجة  إننا  للغش..... 
األساليب  هذه  تطوير  ويمكن  اإلبداعي  والتفكري  الناقد  بالتفكري 
الهادفة  الطلبة  أعمال  فيها  ُتجمع  التي  اإلنجاز  عن طريق ملفات 
قدرات  قياس  إىل  التعليم  النوع من  الطلبة يف مثل هذا  يحتاج  كما 
والتقييم  املشاركة  مرات  عدد  وتفعيل  محددة  مهارات  أدائه  عىل 
املالحظة  عىل  الرتكيز  طريق  تطويرها  عن  ليجري  للطالب  الذاتي 

والتطبيق.....«

	املعلمون
استمارة  أن  إىل  أشار  الدراسة  عينة  من  املدارس  مديري  أحد 
عن  التعليم  طبيعة  مع  تتناسب  ال  املعلم  ألداء  الصفية  املالحظة 
ُبعد لكل التخصصات وخصوصاً ملواد املهارات الفردية، مؤكداً عىل 

أهمية تحديثها.

الُبعد اإلداري. 4 يف 
واملتمثلة يف  اإللكرتوني  للتعليم  اإلدارية  الجوانب  الُبعد  يتناول هذا 
املقدم  اإللكرتوني  للمحتوى  املتضمنة  التعليمية  املنصات  تخطيط 

للطالب وتنفيذها وتطويرها عىل النحو اآلتي:
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التعليم املدريس بسلطنة ُعمان ..... التعليم اإللكرتوني يف  تطوير 

أوالً: التخطيط
التعليمية كان بشكل  للمنصات  التخطيط  أن  إىل  املستجيبون  أشار 
التعليم  اعتماد  قرار  بعد  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  مركزي 
املنصات  عن  وبسؤالهم   ،2021-2020 الدرايس  للعام  املدمج 
التعليم  لتفعيل  املستخدمة  والالمركزية(  )املركزية  التعليمية 
أحد  أشار  الستخدامها  تخطيط  هناك  وهل  بمدارسهم  اإللكرتوني 
املستجيبني » نستخدم املنصة التعليمة كونها التزاًما بما يردنا من 
املودل  نظام  تفعيل  -حالياً-  ندرس  فإننا  ذلك  اىل  إضافة  الوزارة، 

حسب اإلمكانات املتاحة أو عمل تطبيق خاص باملدرسة«

التنفيذ ثانياً: 
 Google وجوجل ميت Google Classroom جوجل كالس روم 
الرتبية  وزارة  وفرتهما  اللتان  الرئيستان  املنصتان  هما   Meet
كل  يف  للطالب  التعليمي  املحتوى  لتقديم  لُتستخدما  والتعليم 
حسب   2021-2020 الدرايس  العام  خالل  الثانية  الحلقة  مدارس 
املدارس  بعض  استخدمت  ذلك  إىل  باإلضافة  املستجيبون،  ذكر  ما 
منصة زووم ZOOM عىل أنها إجراًء بديل يف حالة حدوث أّي خلل 
التي ترشف  اليوتيوب  وقناة مورد عىل منصة  الرئيسة،  املنصة  يف 
دوجو  كالس  تطبيق  إىل  باإلضافة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  عليها 
 .Microsoft Teams تيمز  مايكروسوفت  ومنصة   Class Dojo
املستجيبني  أحد  فأشار   2022-2021 الحايل  الدرايس  العام  عن  أما 
الدرايس  العام  غرار  عىل  ُتستخدم  ولم  مفعلة  غري  املنصات  “هذه 

الفائت عىل الرغم من دوام الطلبة أسبوًعا بأسبوع”.

ثالثاّ: التطوير
التعليمية تجاوز  أثر استخدام املنصات  أن  يالحظ من االستجابات 
مع  االجتماعات  لعقد  املنصات  هذه  استخدام  إىل  الصفي  املوقف 
التعليمية، باإلضافة إىل أن هناك توجًها لدى  املسؤولني باملديريات 
بعض إدارات املدارس لعقد االجتماعات مع أولياء األمور عن ُبعد. 
املنصات  يف  تطويره  ينبغي  فيما  رأيه  عن  املستجيبني  أحد  وعرب 
التعليمية بقوله » يمكن تطوير هذه املنصات عن طريق  توفري كل 
برامج  ووضع  اإللكرتوني،  التعليم  عملية  تحتاجها  التي  التقنيات 
أساليب  تنويع  عىل  والعمل  والطالبات،  للمعلمات  وتدريب  تأهيل 
»املنصات  أن  إىل  آخر  أشار مستجيب  املقابل  يف  املعلومات«،  عرض 
وتثبيتها  استخدامها  لتنظيم  وإنما  تطوير،  إىل  تحتاج  ال  التعليمية 

التعليمية«. يف منظومتنا 
املنصات  تطوير  مقرتحات  تعدد  االستجابات  من  لوحظ  كما 

التعليمية، ويمكن تلخيصها عىل النحو اآلتي:
تطوير املنصات يكون عن طريق تنظيم استخدامها وتثبيتها 	 

التعليمية.  يف املنظومة 
ليستفيد 	  مبارش؛  بشكل  الدراسية  الحصص  لبث  استخدامها 

الطالب.
اإللكرتوني، 	  التعليم  عملية  تحتاجها  التي  التقنيات  كل  توفري 

ووضع برامج تأهيل وتدريب للمعلمني والطلبة، والعمل عىل 
تنويع أساليب عرض املعلومات يف هذه املنصات.

تطبيق 	  أوعمل  املتاحة  اإلمكانات  حسب  املودل  نظام  تفعيل 
خاص لكل مدرسة.

الُبعد املؤسيس. 5 يف 
املقّدم  اإللكرتوني  املحتوى  تطوير  جودة  مدى  الُبعد  هذا  يتناول 

للطالب عن طريق:

أوالً: املوجهات العامة من الوزارة للمدارس
الرتبية  وزارة  قبل  من  املركزية  الجهود  الجانب  هذا  يف  تتضح 
والتعليم فيما يخص املحتوى اإللكرتوني عن طريق: توفري الوزارة 
التعليمية مثل منصة جوجل كالس روم التي  للشبكة، وللمنصات 
إىل  باإلضافة  املعلم،  عىل  فيها  اإللكرتوني  املحتوى  تطوير  يعتمد 
إلكرتونية جاهزة من اإلعداد  املعلمني بنسخ  لتزويد  الوزارة  سعي 
اليومي الكتابي للدروس )التحضري اليومي( وحثهم عىل تطويرها؛ 
يف  رأيه  عن  املستجيبني  أحد  وعرب  وجهده،  املعلم  وقت  يوفر  مما 

هذا الجانب بقوله: 
بمدى  يرتبط  اإللكرتوني  التعليم  يف  املحتوى  تطوير  جودة  »إن 
توفر الوقت واملنهج املرن يف الصف الدرايس، واملحتوى اإللكرتوني 
فاملنصة  مركزي..  غري  أم  مركزيا  أكان  سواء  املعلم  عىل  اعتمد 
واملتعلمني  املعلمني  كافة  لتناسب  جوجل  مؤسسة  من  موضوعة 
املحتوى.. وهو ما  التطوير فيها عىل  أو خارجها، ويعتمد  بلدنا  يف 

يؤديه املعلم« 

ثانياً: خطة املدرسة 
اإللكرتوني  املحتوى  جودة  تطوير  أهمية  عىل  املشاركون  اتفق 
املقدم للطالب، إذ أُشري إىل الجهود املتمثلة يف تسخري موارد املدرسة 
قلياًل  أن عدًدا  التقنية، إال  املهارات  املعلمني  يف سبيل ذلك، وإكساب 
بشكل  ذلك  تضمني  ذكر  املدارس  مديري  من  املستجيبني  من  فقط 
خري  دراسة  نتائج  مع  يتفق  ما  وهو  املدرسة  خطة  يف  مكتوب 
الدين )2020( التي تشري إىل رضورة وضع اسرتاتيجيات تطويرية 
دراسة  ونتائج  اإللكرتوني،  التعليم  مجال  يف  الرتبوية  للمؤسسات 
تمكني  رضورة  عىل  وتركز   )Kong et al., 2014( وآخرين  كونج 
مديري املدارس من بناء رؤية مشرتكة لخطط التعليم اإللكرتوني 

يف املدرسة مع فريق اإلدارة العليا.

التعليم اإللكرتوني. 6 يف ُبعد دعم مصادر 
ومن  الُبعد،  هذا  عن   )Khan, 2005( خان  ذكره  ما  إىل  بالرجوع 

االستجابات لوحظ:

جودة التعليمات يف املحتوى اإللكرتوني 
املحتوى  يف  للطالب  املقدمة  التعليمات  وضوح  مدى  به  وُيقصد 
كافة  استجابات  تشري  إذ  وخارجه،  الصف  داخل  اإللكرتوني 
لطالبهم  املعلمون  يقدمها  التي  التعليمات  أن  إىل  الدراسة  عينة 
من  الشديد  الحرص  فيالحظ  واضحة،  اإللكرتوني  املحتوى  عن 
املعلمني عىل كتابة التعليمات يف املحتوى املدرج مع بداية استخدام 
املتزامنة،  الحصص  أثناء  يف  للطالب  ذكرها  إىل  باإلضافة  املنصات، 
أحد  أشار  ذلك  وإىل  الوقت،  بمرور  تقل  بدأت  التعليمات  أن هذه  إال 
املستجيبني » هناك إمكانية لتطوير هذا الجانب عن طريق تصميم 

التعليمية التي تقدم التعليمات«. الربامج 
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معقد،  أنه  يرى  من  وبني  سهل،  الدراسية  الفصول  يف  أو  اإلنرتنت 
وبني من وصفه بإنه »سهل ممتنع«، يف حني ذكر أحد املستجيبني 
توفرت  إن  الشبكة..  توفر  بعد  املران  يف  تكمن  السهولة   « بأن: 
والتعاون؛  والقدرات  الخربات  معها  والتقت  واإلمكانات،  السبل 
البد   « بإنه:  رأيه  عن  آخر  مستجيب  وعرّب  العمل«،  يسهل  حينها 
عن  اإللكرتوني  املحتوى  طبيعة  مع  للتكيف  الطالب  إعداد  من 
طريق إتاحة الفرصة أمامه وتدريبه عىل حل املشاكل التي تواجهه 

الذاتي«. التعلم  بنفسه، وبالتايل تنمية مهارة 
طريق  عن  الجانب  هذا  تطوير  املمكن  من  أنه  املستجيبون  ويرى 
ذلك،  يلزم  ما  لنرش  االجتماعي؛  التواصل  لوسائل  املدارس  تفعيل 
الكم  عن  البعد  طريق  عن  ذلك  عىل  املعلمني  تدريب  إىل  باإلضافة 
مع  النتائج  هذه  وتتفق  لهم.  املقدم  التدريب  بجودة  واالهتمام 
من  مزيد  إىل  الحاجة  إىل  تشري  التي   )2017( قشمر  دراسة  نتائج 
االهتمام بتطوير مهارات املدرسني يف استخدام التعليم اإللكرتوني 
تاروس  ودراسة  لذلك،  التعليمي  املحتوى  وتكييف  تدريسهم،  يف 
التحديات  بعض  أن  إىل  تشري  التي   )Tarus et al., 2015( وآخرين 
التي تواجه تطوير املحتوى اإللكرتوني هو الوقت الطويل املطلوب 

التقنية. لذلك، باإلضافة إىل نقص املهارات 

النتائج: ملخص 

يعرض الجدول 2 موجًزا لنتائج الدراسة

الُبعد التكنولوجي. 7 يف 

الُبعد عىل: ركز هذا 

البنية التحتية التكنولوجية
التحتية  للبنية  اإللكرتوني  التعليم  به مدى مالءمة طبيعة  وُيقصد 
التكنولوجية الحالية للمتعلمني، ويف هذا الجانب تصف االستجابات 
الجانب  هذا  إىل  املستجيبني  أحد  ويشري  باملتوسطة،  التحتية  البنية 
تحتية  بنية  إىل  بحاجة  اإللكرتوني  التعليم  طبيعة  »إن  بقوله: 
تكنولوجية كونها عاماًل مهًما لنجاح التعليم اإللكرتوني، ولن تتم 
اإلنرتنت  شبكة  بتوفر  وإنما  فقط،  األجهزة  بتوفر  العملية  هذه 
ورسعة اإلنرتنت وحزمها، وهذه جميعها تحديات تواجه التطبيق، 
لدى  يتعذر  قد  لكنه  الطلبة  من  مجموعة  لدى  ذلك  كل  يتوفر  فقد 
البعض اآلخر منهم« وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة بوراس 
وبوحنيك )2020( التي ُتشري إىل أن ضعف البنية التحتية يف العديد 
من الدول أثر سلًبا عىل تطوير التعليم اإللكرتوني واالستفادة منه.

التعليم اإللكرتوني. 8 يف ُبعد تصميم واجهة 

الُبعد عدة جوانب، أبرزها: يتناول هذا 

سهولة استخدام املحتوى اإللكرتوني
استخدام  أن  يعتقد  الجانب بني من  املستجيبني يف هذا  آراء  تعددت 
عرب  التعليمية  املنصات  يف  للطالب  املقدم  اإللكرتوني  املحتوى 

النتائج الجدول )2( ملخص 

الجوانب 
الرئيسية 
للتعليم 

اإللكرتونية

الثمانية إلطار  األبعاد 
خان للتعليم اإللكرتوني

E-Learning 
Framework

النتائجالرموز الفرعية أبرز 

الرتبوي

الرتبوي

	 املحتوى اإللكرتوني
املقدم للطالب.

	 تفاعل الطلبة مع
املحتوى اإللكرتوني

الرتباطه  والجيد؛  املتوسط  بني  للطالب  املقدم  التعليمي  املحتوى  ُيصنف 
نوعاً ما باملناهج الدراسية من جهة، وللحاجة لإلرساع يف تطويره ليتواءم 

التعليم من جهة آخرى. مع خصائص هذا النوع من 
إلكرتوني  تعليمي  محتوى  أي  مع  جيد  بشكل  الطلبة  يتفاعل  عام  بشكل 
فئات  كافة  مع  ليتتاسب  املحتوى؛  لتطوير  حاجة  هنالك  أن  إال  لهم،  ُيقدم 

الطلبة، ويراعي الفروق الفردية بينهم.

األخالقي

	التوعية والرقابة

	 اللوائح تحديث 
والقوانني

هنالك حاجة لتقديم توعية مستمرة من املعلمني للطالب لاللتزام بالجوانب 
توعية  أهمية  إىل  باإلضافة  التعليمية،  املنصات  استخدام  عند  األخالقية 

أولياء األمور يف هذا الصدد
اإللكرتوني،  للتعليم  الُبعد األخالقي  إىل تعزيز  الرتبية والتعليم  سعت وزارة 
الطلبة  شؤون  الئحة   2021-2020 الدرايس  العام  يف  الوزارة  حدثت  فقد 
مديري  مع  نقاشية  جلسات  عقد  بعد  اإللكرتوني  التعليم  مع  يتناسب  بما 

املدارس واستشارتهم.

التقييم
	 تحديث أساليب

تقييم الطلبة 
واملعلمني

يتناسب  بما  واملعلمني  الطلبة  لتقييم  املستخدمة  األساليب  رضورة تحديث 
ُبعد  عن  التعليم  يف  الطلبة  تقييم  فاعتماد  اإللكرتوني،  التعليم  طبيعة  مع 
إىل  إضافًة  األحيان،  للمصداقية يف كثري من  يفتقر  الكتابية  االختبارات  عىل 
أن استمارة املالحظة الصفية ألداء املعلم ال تتناسب مع طبيعة التعليم عن 

ُبعد لكل التخصصات وخصوصاً ملواد املهارات الفردية.
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التعليم املدريس بسلطنة ُعمان ..... التعليم اإللكرتوني يف  تطوير 

اإلدارياإلداري

	التخطيط

	التنفيذ

	التطوير

للتعليم اإللكرتوني واملتمثلة يف تخطيط  اإلدارية  الجوانب  الُبعد  يتناول هذا 
املقدم للطالب وتنفيذها  التعليمية املتضمنة للمحتوى اإللكرتوني  املنصات 

وتطويرها عىل النحو اآلتي:
والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  مركزي  بشكل  التعليمية  للمنصات  ُخطط 

التعليم املدمج للعام الدرايس 2021-2020. بعد قرار اعتماد 
 Google Meet ميت  وجوجل   Google Classroom روم  كالس  جوجل 
ليتسنى  والتعليم  الرتبية  وزارة  وفرتهما  اللتان  الرئيستان  املنصتان  هما 
استخدامها لتقديم املحتوى التعليمي للطالب يف كافة مدارس الحلقة الثانية 
أما  البديلة.  املنصات  بعض  إىل  باإلضافة   2021-2020 الدرايس  العام  خالل 
عن العام الدرايس الحايل 2021-2022 فتوقف استخدام هذه املنصات الرغم 

من دوام الطلبة أسبوًعا بأسبوع.
هذه  استخدام  إىل  الصفي  املوقف  تجاوز  التعليمية  املنصات  استخدام  أثر 
تطوير  أن  إال  االمور،  وأولياء  املسؤولني  مع  االجتماعات  لعقد  املنصات 
املنظومة  يف  وتثبيتها  استخدامها  تنظيم  طريق  عن  يكون  املنصات  هذه 
اإللكرتوني،  التعليم  عملية  تحتاجها  التي  التقنيات  كل  وتوفري  التعليمية، 
ووضع برامج تأهيل وتدريب للمعلمني والطلبة، والعمل عىل تنويع أساليب 

عرض املعلومات يف هذه املنصات.

اإلداري

املؤسيس
	 املوجهات العامة من

الوزارة للمدارس
	خطة املدرسة

للطالب  املقدم  اإللكرتوني  املحتوى  تطوير  جودة  مدى  الُبعد  هذا  يتناول 
عن طريق:

تتضح يف هذا الجانب الجهود املركزية من قبل وزارة الرتبية والتعليم فيما 
مثل  التعليمية  للمنصات  الوزارة  توفري  وهي:  اإللكرتوني  املحتوى  يخص 
منصة جوجل كالس روم التي يعتمد تطوير املحتوى اإللكرتوني فيها عىل 
اإلعداد  من  جاهزة  إلكرتونية  بنسخ  املعلمني  تزويد  إىل  باإلضافة  املعلم، 
مما  تطويرها؛  عىل  وحثهم  اليومي(  )التحضري  للدروس  الكتابي  اليومي 

يوفر وقًتا وجهًدا عىل املعلم.
تتمثل يف تسخري موارد  الجانب  املدارس يف هذا  إدارات  تبذلها  هنالك جهود 
املدرسة يف سبيل تطوير املجتوى املقدم للطالب، وإكساب املعلمني املهارات 

التقنية، إال أن التخطيط لذلك وتضمينه يف خطة املدرسة مفقود.

دعم املصادر
	 جودة التعليمات يف

املحتوى اإللكرتوني

يتضح أن التعليمات التي يقدمها املعلمون لطالبهم عن املحتوى اإللكرتوني 
واضحة، إذ من املالحظ أن هنالك حرًصا شديًدا من قبل املعلمني عىل كتابة 
التعليمات يف املحتوى املدرج مع بدء استخدام املنصات، باإلضافة إىل ذكرها 
بمرور  تقل  بدأت  التعليمات  هذه  أن  إال  املتزامنة،  الحصص  يف  للطالب 
الوقت. وباإلمكان تطوير هذا الجانب عن طريق تصميم الربامج التعليمية 

التي تقدم التعليمات.

التكنولوجي

التكنولوجي
	 البنية التحتية

التكنولوجية

بعض  لدى  تتوفر  لكونها  باملتوسطة،  التحتية  البنية  االستجابات  تصف 
الطلبة وال تتوفر لدى البعض اآلخر منهم، إذ أن نجاح التعليم اإللكرتوني ال 
يعتمد فقط عىل توفر االجهزة وإنما توفر شبكة اإلنرتنت ورسعة اإلنرتنت 

وحزم اإلنرتنت

تصميم الواجهة
	 سهولة استخدام

املحتوى اإللكرتوني

املمتنع«،  »السهل  بـ  للطالب  املقدم  اإللكرتوني  املحتوى  وصف  املمكن  من 
املحتوى  طبيعة  مع  للتكيف  وتدريبهم؛  الطلبة  إعداد  ألهمية  اإلشارة  مع 
التي  املشاكل  حل  عىل  وتدريبهم  أمامهم  الفرصة  بإتاحة  اإللكرتوني 
املمكن  ومن  الذاتي،  التعلم  مهارة  تنمية  وبالتايل  بنفسهم،  تواجههم 
تطوير هذا الجانب عن طريق تفعيل املدارس لوسائل التواصل االجتماعي، 
واالهتمام  الكم  البعد عن  ذلك عن طريق  املعلمني عىل  تدريب  إىل  باإلضافة 

التدريب املقدم لهم. بجودة 



19

الغيثي والعربي وحماد واملوسوي

املقرتحات التطويرية والتوصيات:
التطويرية  املقرتحات  من  عدد  ُوضع  الدراسة  نتائج  عىل  بناًء 

والتوصيات، عىل النحو اآلتي:
جنباً . 1 تطبيقه  ليتسنى  اإللكرتوني؛  للتعليم  التخطيط  رضورة 

التعليم املبارش. إىل جنب مع 
البنية التحتية املالئمة؛ لتطبيق هذا النوع من التعليم.. 2 تهيئة 
للطلبة . 3 املقّدم  اإللكرتوني  املحتوى  تصميم  طرق  تطوير 

وأساليب تقديمه وتقويمه؛ ليتناسب مع كافة الفئات.
تنويع أساليب عرض املعلومات واألنشطة والتقييم يف التعليم . 4

اإللكرتوني؛ لالستجابه للفروق الفردية بني الطلبة.
وأولياء . 5 املدرسة  بني  الرقمية  املجتمعية  الرشاكة  تفعيل 

األخالقية  باالعتبارات  الوعي  لرفع  املحيل؛  واملجتمع  األمور 
التقانة. الستخدام 

واملعلمني . 6 للطلبة  التقييم  وأدوات  والقوانني  اللوائح  تحديث 
التعليم اإللكرتوني. بما يتناسب مع طبيعة 

خطط . 7 وضع  يف  وإرشاكهم  املدارس  ومديري  املعلمني  تمكني 
التعليم اإللكرتوني حسب األهداف املرسومة. لتفعيل 

توفري التقنيات املختلفة التي تحتاجها عملية التعليم اإللكرتوني.. 8
تنظيم . 9 طريق  عن  اإللكرتوني  التعليم  منصات  تطوير 

التعليمية.  استخدامها وتثبيتها يف املنظومة 
مبارش؛ . 10 بشكل  الدراسية  الحصص  لبث  املنصات  استخدام 

ليستفيد الطلبة منها.
وضع برامج تأهيل املعلمني والطلبة وتدريبهم.. 11
اللوائح والقوانني.. 12 إجراء البحوث امليدانية املرتبطة بتحديث 
الطلبة . 13 تقييم  أدوات  وتطوير  التطبيقية  البحوث  إجراء 

التعليم اإللكرتوني. واملعلمني بما يتناسب مع طبيعة 
املراجع

األمانة العامة ملكتب الرتبية لدول الخليج العربي. )2020( االجتماع 
الخليج.  لدول  العربي  الرتبية  ملكتب  العام  للمؤتمر  االستثنائي 
https:// العربية،  الخليج  لدول  التعاون  ملجلس  العامة  األمانة 
gcc-sg.org/ar-sa/MediaCenter/NewsCooperation/

News/Pages/news2020-6-10-1.aspx
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