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Abstract: 

The study aimed to identify the reality of activating the use of 

educational platforms, and the most important challenges facing it, 

especially those related to the conditions of the Corona 2020 

pandemic, and to identify the role of school administration in 

activating the use of educational platforms in pre-university 

education schools in the State of Kuwait from the point of view of 

principals and teachers, and Finding a clear and specific meaning 

for the use of educational platforms and identifying their basic 

elements, and setting requirements to activate the use of 

educational platforms in managing pre-university education crises 

to keep pace with the Corona 2020 pandemic in the State of 

Kuwait, and to reach mechanisms to use educational platforms in 

the State of Kuwait to keep up with the Corona 2020 pandemic 

that suits our current and future conditions, And identify the 

statistical significance in the estimates of the individuals of the 

study sample for the role of senior management in activating the 

use of educational platforms in pre-university education schools in 

the State of Kuwait, and the study recommended the necessity of 

setting a clearly defined plan for it beginning and end, instructions 

on developing each of its elements in the future according to 

specific goals and objectives , And work to spread awareness 

among workers in the Ministry of Education in the State of Kuwait 

about the importance of educational platforms and k This is 

primarily matters, and work is to provide the infrastructure 

according to the proposed plan, starting from the ministry to 

activating mechanisms in schools and homes, providing devices 

and programs, developing a clear program that includes mandatory 

procedures, applying educational platforms in a limited manner in 

the Ministry of Education areas in the State of Kuwait, preparing a 

guidebook It clarifies the mechanisms for activating and using 

education educational platforms presented every year and develops 

as a result of developments taking place on the platform, and to 

benefit from foreign and Arab experiences in electronic 

educational platforms. 
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 النسبة العدد التعلٌمٌة المنطقة

 %41 27 التعلٌمٌة. االحمدي منطقة

 %71 471 التعلٌمٌة. الجهراء منطقة

 %44 72 التعلٌمٌة. حولً منطقة
 %41 21 .التعلٌمٌة العاصمة منطقة
 %47 21 .التعلٌمٌة ةالفروانٌ منطقة
 %77 441 التعلٌمٌة. الكبٌر مبارك منطقة

 %411 715 االجمالً

 

 

 النسبة العدد المنطقة التعلٌمٌة
 %53 55 منطقة االحمدي التعلٌمٌة.

 %55 555 لتعلٌمٌة.منطقة الجهراء ا

 %55 55 منطقة حولً التعلٌمٌة.

 %55 35 .منطقة العاصمة التعلٌمٌة

 %53 55 .التعلٌمٌة منطقة الفروانٌة

 %55 55 منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة.

 %555 555 االجمالً
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 النسبة العدد المنطقة التعلٌمٌة
 %55 5 منطقة االحمدي التعلٌمٌة.
 %55 55 منطقة الجهراء التعلٌمٌة.

 %55 55 منطقة حولً التعلٌمٌة.
 %55 55 .منطقة العاصمة التعلٌمٌة

 %55 55 .التعلٌمٌة وانٌةمنطقة الفر
 %55 55 منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة.

 %555 53 االجمالً

النسبة  التكرار التقسٌم المتغٌــر
 المئوٌة

 %51 171 ذكر الجنس

 %15 487 أنثى
 %81 174 المعلمٌن لمسمى الوظٌفًا

 %42 87 المشرفٌن التربوٌٌن والمدٌرٌن
 %21 124 مؤهل عالً. الدرجة العلمٌة

 %72 417 دراسات علٌا.

 %25 185 ٌشغل منصب إداري المناصب

 %71 471 ال ٌشغل منصب إداري.

 %42 87 سنوات 7أقل من  سنوات الخبرة

 %51 174 سنوات الً أقل من عشر سنوات 7
 %71 411 عشر سنوات فأكثر

 %411 715 المجموع
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 النسبة المئوٌة األبعاد الفرعٌة األبعاد م
4 . 2 47% 

7 

. 

7 44% 

1 . 2 45% 

توفٌر األجهزة والبرمجٌات واألدوات  1
 الالزمة لتنفٌذ.

5 41% 

وَضْع برنامًجا واضًحا ٌحتوي على  7
 إجراءات إلزامٌة للمعلمٌن للتطبٌق.

2 45% 

بدأ بتطبٌق النظام بشـكل محـدود فى  5
 مناطق.

7 44% 

تقدٌم دراسات تقوٌمٌة وفق فترات  2
 محددة.زمنٌة 

7 44% 

الحصول على المعارف الجدٌدة حول  8
المنصات التعلٌمة فى شكل دورات 

 تدرٌبٌة.

7 44% 

 %412 12 اإلجمالً 
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 النسبة المئوٌة األبعاد الفرعٌة األبعاد م
4 . 5 55% 

7 

. 

7 55% 

1 . 5 55% 

توفٌر األجهزة والبرمجٌات واألدوات  1
 الالزمة لتنفٌذ.

5 55% 

وَضْع برنامًجا واضًحا ٌحتوي على  7
 إجراءات إلزامٌة للمعلمٌن للتطبٌق.

7 55% 

لنظام بشـكل محـدود فى بدأ بتطبٌق ا 5
 مناطق.

7 55% 

تقدٌم دراسات تقوٌمٌة وفق فترات  2
 زمنٌة محددة.

5 55% 

الحصول على المعارف الجدٌدة حول  8
المنصات التعلٌمة فى شكل دورات 

 تدرٌبٌة.

7 55% 

 %555 55 اإلجمالً 
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 األبعاد م
 المتوسط

االنحراف 
 الرتبة المعٌارى

 ضعٌفة 5.55 5.55 . 4

7 

. 
 متوسطة 5.35 5.55

 ضعٌفة 5.55 5.55 . 1

 متوسطة 5.35 5.55 زمة لتنفٌذ.األجهزة والبرمجٌات واألدوات الآلتوفٌر  1
إجراءات إلزامٌة للمعلمٌن  وَضْع برنامًجا واضًحا ٌحتوي على 7

 للتطبٌق.
 متوسطة 5.55 5.55

 ضعٌفة 5.55 5.55 بدأ بتطبٌق النظام بشـكل محـدود فى مناطق. 5
 ضعٌفة 5.55 5.35 تقدٌم دراسات تقوٌمٌة وفق فترات زمنٌة محددة. 2
الحصول على المعارف الجدٌدة حول المنصات التعلٌمة فى شكل  8

 دورات تدرٌبٌة.
 متوسطة 5.35 5.55

 متوسطة 5.35 5.55 اإلجمالً 
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انحراف  المتوسط العٌنة النوع االبعاد
 معٌارى

قٌمة 
 )ت(

مستوي 
الداللة عند 

(1.17) 
 غٌر دال 1.42 4..4 42.11 171 ذكر وضع خطة محددة بوضوح.

 4.58 .42.7 487 أنثى
نشر الوعً بٌن العاملٌن فً مجال 

 التعلٌم حول أهمٌة المنصات التعلٌمٌة.
 غٌر دال 7.25 .4.8 47.17 171 ذكر

 4.78 2..47 487 أنثى
 غٌر دال .7.2 4.54 .41.7 171 ذكر توفٌر البنٌة التحتٌة وفقًا للخطة

 7.4 41.27 487 أنثى

برمجٌات واألدوات توفٌر األجهزة وال
 الالزمة لتنفٌذ.

 غٌر دال 4.84 4.87 47.41 171 ذكر
 4.51 47.17 487 أنثى

ً وَضْع برنامج ً واضح ا ٌحتوي على  ا
 إجراءات إلزامٌة للمعلمٌن للتطبٌق.

 غٌر دال 4.77 7.17 42.2 171 ذكر

 7.15 42.12 487 أنثى
بدأ بتطبٌق النظام بشـكل محـدود فى 

 مناطق.
 غٌر دال .7.1 7.14 41.1 171 ذكر

 4.55 41.51 487 أنثى
تقدٌم دراسات تقوٌمٌة وفق فترات 

 زمنٌة محددة.
 غٌر دال 7.28 4.54 .41.7 171 ذكر

 7.14 41.27 487 أنثى

الحصول على المعارف الجدٌدة حول 
المنصات التعلٌمة فى شكل دورات 

 تدرٌبٌة.

 غٌر دال 4..4 4.87 47.41 171 ذكر

 4.51 47.17 487 أنثى
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انحراف  المتوسط العٌنة النوع األبعاد
 معٌارى

درجة 
 الحرٌة

قٌمة 
 )ت(

مستوي 
الداللة 
عند 

(1.17) 
مؤهل  وضع خطة محددة بوضوح.

 عالى
 داله 1.47 711 .1.7 7..4 124

دراسات 
 علٌا

417 7.11 1.47 

نشر الوعً بٌن العاملٌن فً 
مجال التعلٌم حول أهمٌة 

 المنصات التعلٌمٌة.

مؤهل 
 عالى

 داله 7.28 711 1.72 1..4 124

دراسات 
 علٌا

417 7.11 1.47 

مؤهل  توفٌر البنٌة التحتٌة وفقًا للخطة.
 عالى

 غٌر داله 1.11 711 1.71 8..4 124

دراسات 
 علٌا

417 4... 1.1. 

توفٌر األجهزة والبرمجٌات 
 واألدوات الالزمة لتنفٌذ.

مؤهل 
 عالى

 دالة 1.14 711 .1.7 1..4 124

اسات در
 علٌا

417 7.14 1.74 

وَضْع برنامًجا واضًحا ٌحتوي 
على إجراءات إلزامٌة للمعلمٌن 

 للتطبٌق.

مؤهل 
 عالى

 داله 1.47 711 .1.7 7..4 124

دراسات 
 علٌا

417 7.11 1.47 

بدأ بتطبٌق النظام بشـكل محـدود 
 فى مناطق.

مؤهل 
 عالى

 داله .7.7 711 1.11 7..4 124

دراسات 
 علٌا

417 7.14 1.47 

تقدٌم دراسات تقوٌمٌة وفق 
 فترات زمنٌة محددة.

مؤهل 
 عالى

 غٌر دالة 4.71 711 1.77 2..4 124

دراسات 
 علٌا

417 7.11 1.74 

الحصول على المعارف الجدٌدة 
حول المنصات التعلٌمة فى شكل 

 دورات تدرٌبٌة.

مؤهل 
 عالى

 غٌر دالة 1.17 711 1.71 1..4 124

ت دراسا
 علٌا

417 4..1 1.77 

مؤهل  االستبٌان ككل طبقا للمتغٌر
 عالً

 دالة 7.87 711 4.757.1 ..47.71 124

دراسات  
 علٌا

417 47..184 1.81118 
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 االنحراف المعٌاري المتوسط سنوات الخبرة األبعاد
 1.71 5..4 سنوات 7أقل من  وضع خطة محددة بوضوح.

 .1.7 1..4 سنوات إلً أقل من عشر سنوات 7
 .1.4 5..4 عشر سنوات فأكثر

نشر الوعً بٌن العاملٌن فً مجال 
التعلٌم حول أهمٌة المنصات 

 التعلٌمٌة.

 1.75 1..4 سنوات 7 أقل من

 1.71 5..4 سنوات إلً أقل من عشر سنوات 5
 1.78 1..4 عشر سنوات فأكثر

 1.44 ...4 سنوات 7أقل من  توفٌر البنٌة التحتٌة وفقًا للخطة.
 1.71 7..4 سنوات الً أقل من عشر سنوات 2

 1.11 7.11 عشر سنوات فأكثر
توفٌر األجهزة والبرمجٌات 

 زمة لتنفٌذ.واألدوات الال
 1.75 8..4 سنوات 7أقل من 

 1.11 7.11 سنوات إلً أقل من عشر سنوات 2

 1.71 ...4 عشر سنوات فأكثر
وَضْع برنامًجا واضًحا ٌحتوي على 

إجراءات إلزامٌة للمعلمٌن 
 للتطبٌق.

 1.75 1..4 سنوات 7أقل من 

 .1.7 5..4 سنوات إلً أقل من عشر سنوات 8

 1.71 5..4 عشر سنوات فأكثر
بدأ بتطبٌق النظام بشـكل محـدود 

 فى مناطق.
 1.72 7..4 سنوات 7أقل من 

 1.71 5..4 سنوات إلً أقل من عشر سنوات 8
 1.11 7..4 عشر سنوات فأكثر

تقدٌم دراسات تقوٌمٌة وفق فترات 
 زمنٌة محددة.

 1.44 ...4 سنوات 7أقل من 

 1.75 1..4 سنوات الً أقل من عشر سنوات .
 1.71 5..4 عشر سنوات فأكثر

الحصول على المعارف الجدٌدة 
حول المنصات التعلٌمة فى شكل 

 دورات تدرٌبٌة.

 1.11 7..4 سنوات 7أقل من 

 1.77 7.17 سنوات إلً أقل من عشر سنوات .
 1.72 5..4 عشر سنوات فأكثر
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مجموع  مصدر التباٌن االبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

قٌمة ف  متوسط المربعات
 لمحسوبةا

الداللة 
 اإلحصائٌة

وضع خطة محددة 
 بوضوح.

 1.121 8...1 1.12 7 1.417 بٌن المجموعات

     1.12 711 11.185 داخل المجموعات

       717 11.774 المجموع

نشر الوعً بٌن 
العاملٌن فً مجال 
التعلٌم حول أهمٌة 
 المنصات التعلٌمٌة.

 1.741 4.771 .1.1 7 1.481 بٌن المجموعات

     1.15 711 787..7 داخل المجموعات

       717 257..7 المجموع

توفٌر البنٌة التحتٌة 
 وفقًا للخطة.

 1.741 1.521 1.11 7 1.175 بٌن المجموعات

     1.11 711 71.812 داخل المجموعات

       717 11..71 المجموع

توفٌر األجهزة 
والبرامج واألدوات 

 الالزمة للتنفٌذ

 1.511 1.744 1.11 7 1.122 ن المجموعاتبٌ

     1.18 711 12.828 داخل المجموعات

       717 77..12 المجموع

وَضْع برنامًجا واضًحا 
ٌحتوي على إجراءات 

إلزامٌة للمعلمٌن 
 للتطبٌق.

 1.184 7.777 1.42 7 1.111 بٌن المجموعات

     1.12 711 11.884 داخل المجموعات

       717 11.774 المجموع

بدأ بتطبٌق النظام 
بشـكل محـدود فى 

 مناطق.

 1.151 7.251 1.71 7 1.1.1 بٌن المجموعات

     1.12 711 17.8.1 داخل المجموعات

       717 15.782 المجموع

تقدٌم دراسات 
تقوٌمٌة وفق فترات 

 زمنٌة محددة.

 1.111 ..4.1 1.17 7 1.411 بٌن المجموعات

     1.17 711 ..71.5 وعاتداخل المجم

       717 71.817 المجموع

الحصول على 
المعارف الجدٌدة حول 
المنصات التعلٌمة فى 
 شكل دورات تدرٌبٌة.

 1.445 7.452 1.47 7 1.714 سنوات 7أقل من 

سنوات إلً أقل  .
 من عشر سنوات

72..81 711 1.15     

       717 78.774 عشر سنوات فأكثر
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