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Abstract: The study aimed to uncover the expected school and family roles in the learning of general education diploma
students in the Sultanate of Oman considering the Covid-19 pandemic from the students' point of view. The study adopted
the descriptive, analytical, and qualitative approach, and the study sample reached (220) male and female students for the
academic year 2020-2021 AD, and the study tool consisted of a questionnaire divided into two parts. The general diploma
in the distance, in addition to the researchers' use of the interview method to find out the challenges that students face in
distance learning, and the results of the study showed: that the expected level of the school's roles in learning for general
education diploma students from a distance in the Sultanate of Oman in light of the Covid-19 pandemic from the point of
view The students themselves were to a large degree and with an average of (4.59), and the roles of the family in the
learning of students of general education diploma remotely in the Sultanate of Oman in light of the Covid-19 pandemic
from the viewpoint of the students themselves was to a large degree and with an average of (4.48). The results also showed
that there are no statistically significant differences in the total score in the general diploma students 'perceptions of the
expected roles of the family and the school according to the variable of gender and educational governorate and that among
the most important challenges facing the success of the distance education experience in light of the Corona pandemic from
the students' point of view are: Internet (its services - availability - its cost), and hardware (availability - its cost), and the
results revealed ways to overcome previous challenges, including strengthening the link between school and home to
achieve cooperation in activating distance education, providing devices (laptop computer - Smart device) for students at
nominal prices with support for their purchase. Improving the infrastructure and its technical and technological equipment
in public schools.
Keywords: public education, internet, crown, challenge.
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م
امللخص :هدفت الدراسة إلى الكشف عن أدوار املدرسة واسأسةة املتقععة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا سللطنة عمان ي ل
جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم .اعتمدت الدراسة املنهج القصفي التحليل واملنهج النقع  ،وتكقنت عينة الدراسة من
( )220لالبا ولالبة من العا الدراس ي  ، 2021-2020وتمثلت أداة الدراسة ي استبانة علمت إلى جزأين ،الجزء اسأول ،يقيس أدوار
سعد ،والجزء الثاني يقيس أدوار اسأسةة ي ععلم لبا الدبلق العا عن م
املدرسة ي ععلم لبا الدبلق العا عن م
سعد ،باإلضافة إلى ذلك
استخد الباحثان أسلق املقابلة للقعقف على التحديات التي تقاجه الطبا ي التعلم عن سعد ،وألهةت نتائج الدراسة :أن امللتقى
م
املتقعع سأدوار املدرسة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا عن مسعد ي سلطنة عمان ي ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا كان
م
بدرجة كبيرة ،وبمتقسط حلابي ( ،)4.59وأن أدوار اسأسةة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا عن مسعد ي سلطنة عمان ي ل جائحة
كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا كان بدرجة كبيرة ،وبمتقسط حلابي ( .)4.48كما ألهةت النتائج عد وجقد فةوق ذات داللة إحصائية
ً
ي الدرجة الكلية ي تصقرات لبا الدبلق العا نحق اسأدوار املتقععة لألسةة واملدرسة تبعا ملتغير النقع أو املحافظة التعليمية ،وإن من
أهم التحديات التي تقاجه إنجاح تجةبة التعليم عن سعد ي ل جائحة كةونا من وجهة نظة الطبا ه  :اإلنترنت (خدماتها -تقفةها-
تكلفتها) ،واسأجهزة (تقفةها -تكلفتها) ،كما كشف النتائج عن سب التغلب عن التحديات اللابقة ومنها :تقثيق الصلة بين املدرسة واملنزل
من أج تحقيق التعاون املشترك ي تفعي التعليم عن سعد ،تقفير اسأجهزة (حاسق محمقل -جهاز ذكي) للطبا بأسعار رمزية مع تقفير
دعم لشةائها .تحلين البنية التحتية وتجهيزاتها الفنية والتكنقلقجية ي املدارس الحكقمية.
الكلمات املفتاحية :التعليم العا  ،اإلنترنت ،كقرونا ،التحديات.

املقدمة.
منذ اجتياح جائحة كقرونا ( )Covid-19امللتجد للعالم شهدت عطاعات كثيرة محطات من الةكقد والتقعف
سلبب إجةاءات فةض التباعد االجتماع  ،وكان عطاع التعليم أحد أكثر القطاعات تأثةا ملا علبب به انتشار الفيروس
من إغباق للمدارس ،وكانت مدارس سلطنة عمان مغلقة منذ مارس  2020ويتقعع أن تفتح أبقابها ي نقفمبر  2020مع
تقععات بأن تتجه وزارة التربية والتعليم إلى التعليم املدمج حيث يتعلم الطبا ي هذا النقع من التعليم بالطةيقة
املباشةة ي الصف الدراس ي ،وبطةيقة إلكترونية عبر املنصات التعليمية عن مسعد؛ لتقلي أعداد الطلبة داخ الفص
الدراس ي.
لبا دبلق التعليم العا هم من أكثر الفئات الطبابية تأثةا كقن أنهم ي اللنة الدراسية اسأخيرة التي تحدد
ملتقبلهم الدراس ي ملا سعد املدرسة ،لذا كان لزاما تقييم تصقراتهم وآرائهم حيال هذه التجةبة ومعةفة وجهات
نظةهم حقل اسأدوار الجديدة لألسةة واملدرسة ي ل التعليم عن مسعد استجابة لتداعيات الجائحة ،وخصقصا ملا
علببت به الجائحة من عغيير جذري ي أدوار اسأسةة واملدرسة إلنجاح التعليم ي ل هذه املتغيرات العاملية غير
امللبقعة.
فكان الدرس امللتقبل اسأبةز إلعادة بناء نظم التعليم ي العالم هق ضةورة العم بمةونة كبيرة ،واسأخذ
بالحلبان الكقارث الطبيعية والبيئية والبيقلقجية املحتملة ،ووضع خطط لقارئ إلنقاذ التعليم ،وذلك بإعداد
املقالن الةعمي الذي يلتطيع إدارة اسأزمات وح املشكبات ،الذي يجع استئناف التعليم ممكنا ي ل أي لةف،
وال يعتبر عقام القعت واسأوبئة واملكان والقسائ عائقا أما ذلك.
وكانت أحد اهم الدروس امللتفادة من هذه الجائحة أنها غيرت نظةة الناس نحق التعليم ،فأصبح الةهان
على التعلم وليس التعليم ،وأصبح الطالب حقا هق من يققد العملية التعليمية ،وهق ما كانت تنادي به فللفات
التعليم ونظةياته منذ أكثر من عةن مض ى دون وصقل حقيقي لهذا املعنى عب الجائحة.
وأبةزت هذه الجائحة عددا من القناعات الللبية التي ععايش معها الناس لقال حياتهم وأصبحت مللمات
غير عابلة لباستبدال والتغيير ،منها االمتحانات الكتابية كأدوات وحيدة ومفةوضة لتققيم الطبا  ،واعتبار التعلم
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اإللكتروني أمةا كماليا ال حاجة له ي ل وجقد مبنى املدرسة وشخص املعلم ،وأن الطالب ال يتعلم إال بحضقره
الشخص ي ي القاعة الصفية ،وجميع القناعات اسأخةى التي لم يتقعع أن يداهمها التغيير اإلجباري نتيجة الجائحة.
وليس النداء لتفعي الشةاكة بين مؤسلتي املدرسة واسأسةة وليد الجائحة فقط ،ب أن الدعقة إليها جاءت
ملبقا نتيجة للتعقيد الذي تتصف به املجتمعات املعاصةة ،وتفجة مجتمعات املعةفة سشك غير ملبقق تاريخيا،
مما يصعب االستجابة ملا تمليه لبيعة هذه املتغيرات ،ويؤثة ذلك على املةدود من التعليم ،وخاصة مع ضعف
تقليف التكنقلقجيا ي التعليم التقليدي ،عباوة على ذلك اهتما لبا اليق بالتكنقلقجيا التي منحتهم مصادرا
جديدة ومتعددة للتعلم واملعةفة وعد االعتصار على ما يكتلبه من البيت واملدرسة.
وعد أصبح لاهةا للعيان أن كثيرا من اإلشكاالت التعليمية والتربقية تنشأ نتيجة لباختباف بين سياسات
وإجةاءات وأساليب املدرسة واسأسةة ،بحيث يشك أحد اسألةاف عقة ضاغطة مناهضة للتغيير ي سعض اسأحيان أو
دافعة له ي أحيان أخةى ،بحيث يفش تحقق سعض اسأهداف أو املخةجات التعليمية نتيجة ضعف الحقار واالتفاق
والتعاون ،وي أحيان أخةى لعد وجقد شةاكة واضحة من اسأساس بين الطةفين ،فالتعليم مهمة صعبة وما يجعله
أكثر صعقبة حقل عد تحم أحد اسألةاف ملؤوليته ومهامه بجدية واستقبالية (عقض ،)2012 ،وعد أصبحت
الحاجة إلى هذه الشةاكة مضاعفة سعد االضطةار إلى التعليم عن مسعد نتيجة القضع القبائي الذي يجتاح العالم ويزرع
الةعب بين املؤسلات واسأفةاد.
منذ تقعف التعليم سلبب انتشار جائحة كقفيد 19-وإغباق املدرسة لحقال  10شهقر ،كثر الحديث حقل
هذا النقع القاد من التعليم اإللكتروني من خبال التعليم عن سعد ،بحكم أن التعليم بقي نظاميا لقال العققد
املاضية ،ووفقا لتقةية اليقنلكق ( )2020يتضح ي الشك ( )1رصدا عامليا للمدارس املغلقة حيث يشير اللقن اسأزرق
إلى املدارس التي لم عغلق أبقابها ،وكما يبدو ي الخةيطة فهق اللقن اسأع لهقرا مقارنة باللقن البنفلج الذي يشير
للدول التي أغلقت مدارس الدولة إغباعا تاما ،واللقن القردي الذي يشير إلغباعات على ملتقى محل ي تلك الدول.

الشكل ( :)1واقع إغالق املدارس عامليا إثر تداعيات جائحة كوفيد19-
ووفق تقارية البنك الدول ( )2020فإن إغباق املدارس االضطةاري هذا أدى إلى انقطاع أكثر من مليار و600
مليقن لالب عن مقاعد الدراسة ،أي ما يتجاوز نلبة  %80من إجمال الطبا ي العالم.
وخبال هذه اسأزمة زادت مخاوف اسأسة حقل كيف سيتعلم أبناءهم مع بةوز تحديات كبيرة تقاجه هذا النقع
من التعليم ،أبةزها أعداد اسأبناء ي اسأسة العمانية ،وصعقبة تقفير حاسق لك لالب ،وضعف البنية التحتية
لشبكة االتصاالت وارتفاع أسعارها ،وكانت أهم املخاوف بالنلبة سأولياء اسأمقر ه ي كيفية ملاعدة أبنائهم على
التعلم بدون الحضقر الجلدي املعتاد للمعلم ،وخشيتهم من عد القدرة على فهم آلية عم املنصات التعليمية
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اإللكترونية ،وكيفية متاسعة تقد أبنائهم فيها ،ونقعية أدوات التققيم التي سيخضع لها أبناؤهم من جهة أخةى ومدى
صدق النتائج املتحص عليها ي التعليم عن مسعد.
باملقاب وجدت املدرسة نفلها فجأة أما عقبات جديدة تضاف لقائمة العقبات التي رافقت التعليم
التقليدي النظامي ،فاسأدوار الجديدة للمدرسة تزامنت مع تقليف نقع التعليم اإللكتروني الذي ال يمتلك مهاراته
وتقنياته معظم لبا املدارس وكذلك العاملين بالتربية والتعليم من مشةفين وإداريين ومعلمين وفنيين وإخصائيين...
الخ.
ك هذه امللتجدات تفةض تقصيفا لألدوار الجديدة لك ٍ من اسأسةة واملدرسة؛ حتى يحقق التعليم أهدافه
ويحافظ على جقدة مخةجاته من الطبا .
كما يمكن اعتبار املةحلة التي يمة بها لبا الصف الثاني عشة بأنها من أهم مةاح النمق البشةي ،ملبررين
رئيلين أولهما أنها فترة التقلبات والتغيرات الجلدية والذهنية والعالفية واالجتماعية ،وثانيها أنها املةحلة التي تحدد
امللار الجامع واملنهي امللتقبل للطالب إذا راعينا ميقله وعدراته واهتماماته ،وعد أدى إغباق املدارس إلى شيقع حالة
من الترعب والقلق والتقتة لدى هؤالء الطبا  ،مما يتطلب ععامبا حذرا وعمليا ودعيقا ي التعالي مع متطلبات
وتحديات هذه املةحلة.
وتتمث احتياجات الطالب اسأساسية ي التعليم عن مسعد ي :
 -1االحتياجات التعليمية :ويقصد بها حاجتهم للمعةفة ،واكتلا املهارات املختلفة وخصقصا مهارات استخدا
الحاسب اآلل واملنصات التعليمية امللتخدمة ي التعليم الحال  ،ومهارات القةن الحادي والعشةين التي
ععينه على بناء شخصية متكاملة.
 -2االحتياجات النفلية :واجه الطبا أثناء الجائحة العديد من االضطةابات النفلية كاالكتئا والعزلة
االجتماعية والخقف من امللتقب والتقتة والقلق ،لذا تأعي الةعاية النفلية وتقفير مناخ نفس ي يدعم الطالب
ويقد له الطمأنينة واسأمان والتحفيز ي مقدمة ملؤوليات اسأسةة واملدرسة.
 -3االحتياجات الفليقلقجية :وذلك بالتحقق من صحة الطالب وسبامة غذائه؛ ملا لها من تأثير مباشة على
كفاءات وعدرات الطالب.
 -4االحتياجات االعتصادية :وتتضمن جميع اإلمكانات املادية مث جهاز حاسب آل  ،واملكان الهادئ املبائم
للدراسة كقن أن التعلم يتم عبر املنصة التعليمية اإللكترونية ،وأي أدوات ععليمية ووسائ أخةى يحتاجها
الطالب.
 -5االحتياجات االجتماعية :فبا يجب عزل الطالب مع حاسقبه لقال القعت ،ب ينبغ إشباع الحاجة للتقدية
واالنتماء ،وتكقين عباعات اجتماعية مع معلميه وزمبائه وعائلته لتكقن داعمة له لقال فترة الدراسة.
ولتلبية هذه االحتياجات ينبغ أن تتلم العباعة بين اسأسةة واملدرسة بالشةاكة الفاعلة والتعاون واإليجابية
والثقة والتكام .
مشكلة الدراسة:
ً
نظةا للظةوف التي يعاني منها العالم بأكمله ي القعت الحال املتمثلة بانتشار فيروس كقرونا ،فقد وجدت
املؤسلات التربقية نفلها فجأة مجبرة على التحقل للتعلم عن سعد لضمان استمةارية عملية التعليم والتعلم،
واستخدا شبكة اإلنترنت والهقاتف الذكية والحقاسيب ي التقاص عن سعد مع الطلبة؛ فقد لهةت حاجة ملحة
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م
ملعةفة أدوار املدرسة واسأسةة املتقععة ي التعلم عن سعد لطبا دبلق التعليم العا سللطنة عمان ي ل جائحة
كقفيد ،19-ومعةفة التحديات وسب الحد منها من وجهة نظة الطبا أنفلهم.
أسئلة الدراسة:
بناء على ما سبق؛ تتحدد مشكلة الدراسة ي اللؤال الةئيس اآلعي:
م
ما أدوار املدرسة واسأسةة املتقععة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا سللطنة عمان ي ل جائحة كقفيد-
 19من وجهة نظة الطبا أنفلهم؟
وينبثق من اللؤال الةئيس اسأسئلة الفةعية اآلتية:
م
م
 -1ما أدوار املدرسة املتقععة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا عن سعد ي سلطنة عمان ي ل جائحة كقفيد-
 19من وجهة نظة الطبا أنفلهم؟
م
 -2ما أدوار اسأسةة املتقععة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا عن مسعد ي سلطنة عمان ي ل جائحة كقفيد-
 19من وجهة نظة الطبا أنفلهم؟
 -3ه تقجد فةوق ذات داللة إحصائية عند ( ) α≤0.05ي تصقرات لبا الدبلق العا نحق أدوار املدرسة
م
م
واسأسةة املتقععة ي ععلمهم ي ل جائحة كقفيد 19-ععزى ملتغيرات (النقع ،املحافظة التعليمية)؟
 -4ما التحديات التي تقاجه تجةبة التعليم عن م
سعد ي ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم؟
 -5ما سب الحد من التحديات التي تقاجه التعليم عن م
سعد ي ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا
أنفلهم؟
أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى ما يل :
 .1التعةف على أدوار املدرسة (االجتماعية -اسأكاديمية -التقنية) ي التعليم عن مسعد ي ل جائحة كقفيد.19-
 .2التعةف على أدوار اسأسةة (االجتماعية -اسأكاديمية -التقنية) ي التعليم عن مسعد ي ل جائحة كقفيد.19-
 .3معةفة مدى وجقد فةوق ذات داللة إحصائية ي تصقرات لبا الدبلق العا نحق اسأدوار املشتركة بين
م
اسأسةة واملدرسة ععزى ملتغيرات (النقع ،املحافظة التعليمية).
 .4التعةف على أهم التحديات التي تقاجه إنجاح تجةبة التعليم عن م
سعد ي ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة
الطبا أنفلهم.
م
 .5التعةف على أهم املقترحات ملعالجة التحديات التي تقاجه إنجاح تجةبة التعليم عن سعد من وجهة نظة
الطبا أنفلهم
أهمية الدراسة:
تأعي هذه الدراسة ي القعت الذي علتعد فيه املدارس ي سلطنة عمان للعقدة من جديد بنظا التعليم
عن سعد ،مع تزايد املخاوف من عد فاعلية هذا النقع من التعليم من جهة ،وعد وضقح أدوار ك من اسأسةة
واملدرسة ي التعليم اإللكتروني من جهة أخةى ،وعلق لبا الدبلق العا من هذا املناخ الضبابي العا الذي يصبغ
هذه املةحلة مع التداعيات الخطيرة للجائحة من جهة ثالثة ،فمن الناحية النظةية علتكشف الدراسة تصقرات
الطبا حقل أدوار أسةهم ومدارسهم ،بما يكشف الحالة اللائدة للقضع الحال  ،ويعين اسألةاف ذات املصلحة
بالتعليم ي تدارك املقعف ،والقعقف على أرضية صلبة لبانطباق منها لتحقيق أهداف التعليم عن سعد ،ومن الناحية
المطري ،الحرملي
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التطبيقية تقد الدراسة ألةا ومقترحات وتقصيات للباحثين وأصحا
والكقادر التدريلية واإلدارية والفنية ي مدارس سلطنة عمان.

القةار واملعنيين بالتعليم وأولياء اسأمقر

حدود الدراسة:
اعتصةت الدراسة على الحدود اآلتية:
 الحدود املوضوعية :التعةف على أدوار اسأسةة واملدرسة املتقععة ي التعليم عن سعد.
 الحدود البشرية :من وجهة نظة لبا دبلق التعليم العا .
 الحدود املكانية( :محافظة شمال الشةعية -محافظة البريمي -محافظة ملند ) ي سلطنة عمان.
 الحدود الزمانية :العا الدراس ي .2021/2020
مصطلحات الدراسة:
 الدور املشترك :يعةفه عقض ( )2012بأنها :عباعة عم يتم تحديدها وفق أهداف مشتركة ومقدرة على التفاوضبين اسألةاف امللتهدفة بالشةاكة ،كما تتضمن تبادل امللؤوليات واملشاركة ي اتخاذ القةارات وتحم ملؤولية
تنفيذها واملحاسبة عليها.
 oويعةفه الباحثان إجةائيا :بأنه الدور املتقعع الذي تلعبه املدرسة واسأسةة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا ي
ل جائحة كقفيد ،19-وذلك لتبادل امللؤوليات واتخاذ القةارات بهدف معةفة التحديات وسب الحد منها.
 التعليم عن ُبعد :عةفه (الشةهان ،2014،ص  )2بأنها" :التعليم الذي يتميز سعد التقاص املباشة الكل بينالهيئة التدريلية واملتعلمين حيث يتم تقديم املقاد التعليمية من خبال الشبكة املحلية او العاملية (االنترنت) من
خبال استخدا تقنية التعليم واالتصال وذلك ضمن إلار العملية التعليمية".
 oويعةفه الباحثان إجةائيا :بانة نمط من أنماط التعليم اإللكتروني عد يكقن متزامنا أو غير متزامن أو ععليم
مدمج.
 جائحة كوفيد :19-ويعةفها الباحثان بأنها جائحة وبائية علبب بها انتشار فيروس كقرونا امللتجد ي ديلمبر 2019ي معظم دول العالم ،ومنها سلطنة عمان ي إغباق عطاعات حيقية مهمة ي الللطنة منها عطاع التعليم.
 -طالب الدبلوم العام :لبا اللنة الدراسية اسأخيرة ي مةحلة التعليم اسأساس ي ي سلطنة عمان.

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة.
مفهوم التعليم عن بعد:
يعتبر التعلم عن سعد من أكثر امللتحدثات التي أفةزتها تكنقلقجيا التعليم ي املمارسات التربقية ي العققد
ً
الخيرة كقنه خةج عن اللياق التقليدي للتربية وأنظمتها ،باعتباره مقعف ععليمي ععلمي ينفص فيه املتعلم فيزيائيا
ً
وجغةافيا عن املصدر على أن يتم التعلم بطةيقة تفاعلية من خبال نق املعلقمات من مصدرها إلى املتعلم حيث
ً
يقجد اعتمادا على القسائ التقنية التكنقلقجية ،ونتيجة لذلك اعتض ى التعلم عن سعد وجقد مؤسلات تختلف عما
هق عائم لدى املؤسلات التعليمية التقليدية كما وأسهم ي تكافؤ الفةص التعليمية بين أفةاد املجتمع وإتاحة
ً
الفةصة للتعلم حلبما علمح به لةوف الفةد وفقا لقدراته وإمكاناته ،ولع ي ذلك دعقة صةيحة بأن ال يصبح
ً
التعليم حصةا على التعليم التقليدي الةسمي ي الار املةاح املختلفة (الحلن.(2014 ،
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ّ
وععةف اليقنلكق ( )UNESCO, 2020التعليم عن سعد بأنه :نق املعةفة إلى املتعلم ي مقعع إعامته أو عملة
ً
ّ
املتعلم إلى ّ
املؤسلة التعلمية ،وهق ّ
مبني على أساس إيصال املعةفة واملهارات واملقاد التعلمية إلى
بدال من انتقال
ً
ّ
ّ
ّ
املتعلم عبر وسائط وأساليب تقنية مختلفة ،حيث يكقن املتعلم سعيدا أو منفصبا عن املعلم أو القائم على العملية
ً
م ْ
ّ
التعلمية ،وع ْل َتخ َد م التكنقلقجيا من أج م ء الفجقة بين ك ٍ ّ من الطةفين بما يحاكي االتصال الذي یحدث وجها
لقجه.
مزايا التعليم عن بعد:
ً
يجمع الباحثقن واملتخصصقن ي الحق التربقي على أهمية التعليم عن سعد ،على أن يكقن مبائما لشةائح
واسعة من املتعلمين عبر اختباف بلدانهم وثقافتهم واهتماماتهم ولةوفهم وفيما يل نذكة أبةز املزايا التي يقفةها
التعليم عن سعدUNESCO, 2020, 16( :؛ اليقنليف.)17 ،2020 ،
ً
 فرص التعلم :إتاحة الفةصة التعليمية لك املتعلمين .كما أصبح تحديا ي ل التقد اللةيع واالنفجاراملعةي والتقني املتباحق.
 تعزيز املهارات الحياتية والتركيز على مهارات القةن القاحد والعشةين. املرونة :إذ يتيح التعلم وفق الظةوف التعليمية املبائمة واملناسبة لحاجات ولةوف وأوعات املتعلمين وتحقيقاستمةارية عملية التعلم.
 الفاعلية :أثبتت البحقث التي أجةيت على التعليم عن سعد بأنه ذو تأثير يقازي أو يفقق نطا التعليمالتقليدي ،وخصقصا عند استخدا تقنيات التعليم عن سعد والقسائط املتعدد بكفاءة ،وانعكاس هذه
اإليجابية على املحتقى التعليمي.
 االبتكار :تقديم املناهج للمتعلمين بطةق مبتكةة وتفاعلية. استقاللية املتعلم :تنظيم مقضقعات املنهج وأساليب التققيم حلب عدرات املتعلمين. املقدرة :إذا يتميز هذه النقع من التعليم بأنه ال يكلف مبالغ كبيرة من املال.خصائص التعليم عن بعد:
 .1عدرته على تلبية االحتياجات االجتماعية والقليفية للملتحقين به وذلك ملةونة هذا النقع من التعليم وانسجامه
مع متطلبات الحاجة وسقق العم .
 .2اعتماده على القسائط التكنقلقجية الحديثة ووسائ االتصال املعاصةة.
 .3التحةر من عيقد املكان والزمان أي أن العملية التعليمية يمكن أن تتم ي أي وعت وأي مكان يقجد فيه الطلبة
وذلك باستخدا وسائط ععليمية مث املادة املطبقعة واسأشةلة اللمعية والفيديق والحاسق والهاتف ..إلخ.
 .4انسجا هذا النمط من التعليم مع مبادئ التعليم اإلنلاني الحديثة مث تقفة الدافعية للمتعلم واملةونة لبيئة
املتعلم( .الةفاع وآخةون ،2019 ،ص .)420
الفرص والتحديات:
من التحديات التي واجهها القيمقن على عملية التعليم عن سعد( :البنك الدول 2020،؛ )UNESCO, 2020
 عد االستعداد الفعل للمعلمين لهذه املةحلة االنتقالية املفاجئة ،إذ إن نلبة كبيرة من املعلمين لم تكنلديها القسائ البازمة التي تمكنها من دعم التعليم عن سعد ،وبعض املعلمين ال يملك حبرة كافية ي الجانب
التقني التي علمح بإدارة التعلم عن سعد وتنفيذها على أكم وجه ،أو ي صناعة املحتقى التعليمي املبائم.
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 عد استعداد املعلمين وأولياء املقر ملبدأ التعلم عن سعد ،ومن ثم رفضه لدى سعضهم وعد تقبله. اضطةابات ناتجة عن التفاوتات املقجقدة بالفع ي النظم التعليمية والتي تؤثة سشك رئيس ي على املتعلمينوأولياء اسأمقر على حد سقاء ،من الذين ينتمقن لألسة ذات الدخ الضعيف.
 عد عدرة املتعلمين ي التعليم املنهي والتقني على التعلم ي فصقل /فصقل افتراضية ي سعض التخصصاتً
التي تتطلب أعماال تطبيقية وتدريبات وتقييمات مباشةة ي ورش العم  ،يلزمها استخدا اسأدوات واملقاد
واملعدات البازمة.
 شح املقارد الةعمية والتطبيقات التعليمية التي تتقجه للمتعلمين من ذوي االحتياجات الخاصة والصعقباتالتعليمية.
 التحديات التقنية ي البنى التحتية وضعف شبكة االتصال ،وعد تقافة امتباك التقنية التي تمكن جميعشةائح املجتمع من القصقل إلى املعلقمات.
 الضغط املتزامن على شبكات اإلنترنت من عدد كبير جدا من املعلمين واملتعلمين على حد سقاء ،ومشكلةالقصقل للفصقل /الصفقف االفتراضية.
 آليات إدارة ومتاسعة عملية التعلم من عب اسأجهزة اإلدارية واملشةفة على هيئات التعليم. آليات التقييم القاضحة وضمان نزاهتها وتنفيذها من عب املتعلم نفلهً
هذه العقام والتحديات عابلها سع وجهد حثيثين ،فأتخذ التعليم عن سعد أشكاال مختلفة ،فمنهم من
اكتفى بالبث التلفزيقني ،سعضها تفاعل وبعضها اآلخة غير تفاعل  ،ومنهم من استخد الةاديق ي سعض الدول ،ومنهم
من سعى إلى الدمج بين وسائ ععليمية عدة ودرس عبر اإلنترنت من خبال منصات ععليمية مختلفة.
أدوات التعلم عن بعد:

الشكل ( :)2أدوات التعلم عن بعد
وسائل التواصل االجتماعي (:)Social Networking
تقفة هذه اسأدوات التعليم املتزامن وغير املتزامن من خبال الدردشات وتبادل امللفات التعليمية ومقالع
الفيديق وامللفات الصقتية (….)WhatsApp, Telegram, Hangouts, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom
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أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني (:)LMS: Learning Management System
تتنقع النظم التي تدية عملية التعليم عن سعد بين نظم إدارية  LMSوه التي تمكن املؤسلة التعليمية من
إدارة السجبات وباق الجقانب اإلدارية ،وتطبيقات تقد املحتقى  CMSبأشكاله املتنقعة “نصقص ،صقر ،عةوض
تقديمية ،فيديق ،صقت…) ،وتطبيقات اجتماعية للتفاع عبر الشبكة كالفصقل االفتراضية ”“Virtual Classroom
وعد تكقن تطبيقات خاصة باملؤسلة أو تطبيقات تجارية متاحة للجميع تنتقيها املؤسلة بناء على احتياجاتها
الخاصة مث  google classroom, Microsoft teamsوغير ذلك ،ولع النمط اسأخير هق اسأكثر شيقعا ي منازلنا حاليا
أعصد التطبيقات االجتماعية والفصقل االفتراضية( .الةسقل .)2020،ومن املنصات التعليمة أيضا G Suite for
) :Education (Edu. Google.comيمكن عبر هذه املنصة إنشاء الفصقل /الصفقف وتقزيع املها وععزيز التعاون
وتقفير العديد من التطبيقات الةعمية امللاندة سشك تكامل مع  .G-suiteكما تقجد منصة Edmodo
) :(Edmodo.comه منصة رائج االستخدا من عب املعلمين ،إذ يتقفة فيها مكتبة مهنية ومجتمع ععلمي ،ويمكن
للمعلمين االستفادة من املقاد التي تتيحها هذه املنصة .باإلضافة إلى العديد من اسأنظمة املتاحة عبر منصات:
ً
 Blackboard, Canvas, Schoologyحيث لك نظا مزايا ونقاط عقة تجع منه نظاما مةغقبا عند مؤسلات تةبقية
محددة.
تطبيقات تربوية من خالل األجهزة الذكية :Mobile Learning
تةكز االبتكارات الحديثة ي تقنيات اسأجهزة الذكية ي الغالب على إنشاء املحتقى الةعمي ،إلى حد كبير ي
ً
شك كتب رعمية يتم القصقل إليها ،وستلعب تقنيات الهاتف املحمقل دورا متزايد اسأهمية ي التقييم التربقي
ومنصات البرمجيات للقصقل إلى املقارد التعليمية عبر اسأجهزة املحمقلة ( .)UNESCO, 2013باإلضافة لتطبيقات
تةبقية علمح بتصميم املحتقى التعليمي وإجةاء التقييمات وتفسح املجال أما التفاعبات من خبال حائط تفاعل ،
وفيديقهات تفاعلية وألعا ععليمية.
 منتجات: Google and Microsoftتقفة إنشاء عةوض تقديمية وتصميم املحتقى وملفات إنجاز رعمية ( Power
… )point, Google drawing, Sway, One noteسقاء أكان من عب املعلمين أ املتعلمين ،وعلمح بمشاركتها عبر
أنظمة غدارة التعليم الخاصة ،أو من خبال مقاعع التقاص االجتماع .
 : EdPuzzle يلمح بإنشاء فيديقهات تفاعلية تقيس فهم املتعلم خبال مشاهدة الفيديق وتضمينه أسئلة
تفاعلية علمح للمعلمين إجةاء عمليات الدمج والقص والتعدي (التحةية).
 :Phet Simulation تطبيقات وبةمجيات رائجة االستخدا ي التعليم اسأكاديمي واملنهي والتقني ،تقفة تقنيات
محاكاة وأدوات تفاعلية واختبارات يلتطيع املتعلم من خبالها ،الةابط بين لقاهة الحياة القاععية ومختلف
العلق التي تفلة هذه الظقاهة.
 :Padlet يمكن املتعلمين من تنظيم خةائط ذهنية (مفاهيمية) لتقضيح مقضقع ما ،أو التعاون عبر لةح
أفكارهم وفهمهم للمادة التعليمية من خبال حائط إلكتروني .وهناك العديد من التطبيقات املماثلة التي عشك
إثةاء للعملية التعليمية.
منصات التعلم اإللكترونيInstruction support platforms :
ه منصات ععليمية مفتقحة ععليمية مفتقحة حقل العالم تقفة ملارات التعلم ) (learning pathsودروسا
ومحاضةات ومقةرات متخصصة ،الجدول التال يقضح أبةز هذه املنصات وأعداد املقةرات اإللكترونية التي تمنحها
هذه املنصات وأعداد امللتحقين بها لعا )Shah, 2019) :2019
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جدول ( )1املنصات وأعداد املقررات اإللكترونية وأعداد امللتحقين بها لعام 2019
Learners
Courses
credentials Micro
Degrees
Coursera
45 million
3, 800
420
16
edX
24 million
2, 640
292
10
Udacity
11.5 million
200
40
1
FutureLearn 2, 4
10 million
880
49
23
Swayam 2, 3
10 million
1, 000
0
0
ثانيا -الدراسات السابقة:
 أجرت العتيبي ( )2020دراسة هدفت إلى التعةف على التحديات التي واجهت اسأسة اللعقدية ي ععليم أبنائها،ّ
امللتجد "
واستخباص املقترحات ي ل ّ التحديات التي واجهت اسأسة اللعقدية ي ل ّ جائحة كقرونا
ً
 ،COVID -19استخدمت الباحثة املنهج القصفي امللح  .أما عينة البحث فقد شملت على ( )412فةدا تم
اختيارهم بالطةيقة العشقائية ،وتم استخدا االستبانة أداة لجمع البيانات ي البحث الحال ؛ وذلك ملناسبتها
َّ َ
وتقصلت الدراسة إلى نتائج من أبةزها :أن اسأسة اللعقدية بالةغم من ِح ْةصها على استمةار
ملقضقع البحث،
ّ
ّ
م
م
حقققا أعص ى استفادة ممكنة من التعليم عن سعد؛
ععليم أبنائها واستكمالهم للعا الدراسة ،فإن الطبا لم ي ِ
الل مب املمكنة للتعليم عن مسعد بأفض صقرة ممكنة .ومن التحديات التي واجهتهم أنّ
يتم تقليف جميع ُّ
إذ لم ّ
ّ
امللتجد“  " COVID-19جاء سشك مفاجئ دون تمهيد أو إعداد
تطبيق التعلم اإللكتروني ي ل ّ جائحة كقرونا
ُّ
ملبق .ومن املعقعات التي واجهت اسأسة :عد تقفة اسأجهزة التكنقلقجية لدى جميع الطبا  ،باإلضافة إلى وجقد
سعض املشكبات املتعلقة بصعقبة االتصال باإلنترنت ي سعض املنالق ،وكذلك وجقد سعض العقام املتعلقة
ً
وأيضا التكلفة املةتفعة لتصميم وإنتاج
بقصقر تقليف املعلمين ملهارات استخدا التقنيات الحديثة ي التعليم،
البرمجيات التعليمية.
 وجاءت دراسة الشديفات ( )2020حقل" واعع تقليف التعليم عن سعد سلبب مةض الكقرونا ي مدارس عصبةً
املفةق من وجهة نظة مديةي املدارس فيها :وتكقنت عينة الدراسة من ( )145مديةا ومديةة ،انتهجت الدراسة
املنهج القصفي وذلك بتقليف استبيان تكقن من ( )3مجاالت ،وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها :أن
واعع تقليف التعليم عن سعد سلبب مةض كةونا من وجهة نظة مديةي مدارس عصبة املفةق جاء بدرجة
متقسطة ،وجقد فةوق ذات داللة إحصائية ي تقديةات أفةاد عينة الدراسة لقاعع تقليف التعليم عن سعد
سلبب مةض كةونا من وجهة نظة مديةي مدارس عصبة املفةق تبعا ملتغير الجنس لصالح اإلناث .وعد وجقد
فةوق ذات داللة إحصائية ي تقديةات أفةاد عينة الدراسة لقاعع تقليف التعليم عن سعد سلبب مةض كةونا
من وجهة نظة مديةي مدارس عصبة املفةق تبعا ملتغير املةحلة الدراسية.
 وأجرى مقدادي ( )2020دراسة هدفت للكشف عن تصقرات للبة املةحلة الثانقية ي املدارس الحكقمية ياسأردن الستخدا التعليم عن سعدي ل أزمة كقرونا وملتجداتها ،والتعةف على داللة الفةوق ي تصق ا رت
للبة املةحلة الثانقية عن استخدا التعليم عن سعد ي اسأردن وفقا ملتغير الجنس ،تم تطبيق الدراسة ي الفص
الدراس ي الثاني  ، 2020وعد تم استخدا املنهج القصفي امللح  ،تكقن مجتمع الدراسة من للبة املةحلة
الثانقية ي املدارس الحكقمية ي لقاء عصبة اربد ،وتكقنت عينة الدراسة من ( )167لالب ولالبة .وبلغ عدد
أفةاد العينة من الذكقر ( ،)89كما بلغ عدد اإلناث ( )78تم اختيارهم بالطةيقة العشقائية البليطة ،وخلصت
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-

-

-

الدراسة إلى النتائج اآلتية :أن املتقسطات الحلابية عد تةاوحت ما بين ( )4.78 - 3.60حيث جاءت الفقةة ()1
والتي تنص على" يعم التعليم عن سعد ي إثةاء التعليم لدي " ي املةتبة اسأولى ،وبمتقسط حلابي بلغ ()4.78
بينما جاءت الفقةة ( )19ونصها " ساعد ي القضاء على العديد من املشكبات الطبابية " باملةتبة اسأخيرة
وبمتقسط حلابي بلغ (.)3.60ألهةت نتائج ّ
التحلي املتعلقة ّ
باللؤال اسأول أن هناك أثةا إيجابيا الستخدا
التعليم عن سعد ي ضقء أزمة كقرنا امللتجدة ي مدارس تةبية عصبة اربد ،وبدرجة كبيرة ً
جدا .حيث بلغ
املتقسط الحلابي للتصقرات أفةاد العينة ( ،)4.30وانحةاف معياري ( ،)0.558وبدرجة كبيرة جدا للمجال كك
ً
عد وجقد فةوق ي تقديةات أفةاد العينة على متقسطات اسأداة كك وفقا ملتغير الجنس (ذكقر ،إناث).
وأجرت املقرن ( )2019دراسة هدفت إلى التعةف على أثة التعليم اإللكتروني باستخدا نظا إدارة التعلم
)(Admodoي التحصي املقةر الحاسب اآلل عند امللتقيات املعةفية (التذكة ،الفهم) لدى لالبات الصف
اسأول ثانقي بمدينة الةياض واالتجاه نحقها .تمثلت عينة الدراسة ي ( )32لالبه باملجمقعة التجةيبية درست عبر
نظا إدارة التعلم إدمقدو ) (Edmodoو ( )30لالبة للمجمقعة الضابطة والتي درست باستخدا الطةيقة
التقليدية .وتم استخدا مقياس لباتجاه نحق نظا إدارة التعليم اإللكتروني ،ألهةت نتائج الدراسة وجقد فةوق
ذات داللة إحصائية بين املجمقعتين التجةيبية والضابطة ي التحصي البعدي عن ملتقى التذكة لصالح
املجمقعة الضابطة وعد وجقد فةوق ذات داللة إحصائية بين متقسط املجمقعتين التجةيبية والضابطة عن
ملتقى الفهم ،ووجقد فةوق ذات داللة إحصائية بين متقسط مقياس االتجاه القبل والبعدي للمجمقعة
التجةيبية.
وأجرى الباوي ( )2019دراسة هدفت إلى التعةف على أثة استخدا املنصة التعليمية  classroom googleي
تحصي للبة علم الحاسبات ملادة  Image processingواتجاهاتهم نحق التعليم اإللكتروني .وعد لبقت الدراسة
على مدى عا دراس ي كام بقاعع يق واحد أسبقعيا ،حيث تم تدريس املجمقعة التجةيبية املؤلفة من ()47
لالبة باستخدا املنصة التعليمية ،واملجمقعة الضابطة والتي تتألف من ( )48لالبة بالطةيقة التقليدية ،وبعد
تجهيز ملتلزمات التجةبة والتأكد من اللبامة الداخلية والخارجية لها .وبناء أداتين هما اختبار التحصي ،
ومق ياس االتجاه نحق التعليم اإللكتروني وتم التأكد من خصائصها الليكقمترية ،وبعد االنتهاء من تدريس املادة
العلمية وتطبيق االختبار ،ألهةت النتائج اسأثة اإليجابي الستخدا املنصة التعليمية ي تحصي املجمقعة
التجةيبية واتجاهاتهم نحق التعليم اإللكتروني باملقارنة مع الطةيقة التقليدية.
كما أجرت املحمادي ( )2018دراسة هدفت إلى التعةف على درجة استفادة الطالب بجامعة امللك عبد العزيز
بمدينة جدة من استخدا نظا التعليم اإللكتروني ) (EMESوالتحديات التي تقاجه الطالب بجامعة امللك عبد
العزيز بمدينة جدة من استخدا نظا التعليم اإللكتروني ) (EMESتحلين تجةبة جامعة امللك عبد العزيز ي
استخدامها نظا التعليم اإللكتروني من وجهة نظة الطالب .ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع املنهج القصفي،
وتكقنت العينة التي لبقت عليها الدراسة من ( )570لالبا ،ومن أعضاء هيئة تدريس ( )115عضقا من أعضاء
هيئة التدريس .وتقصلت الدراسة إلى النتائج التالية :بلغ املتقسط العا لدرجة استفادة الطالب من استخدا
نظا التعليم اإللكتروني ) (EMESبدرجة متقسطة ( )3.86بلغ املتقسط العا لدرجة التحديات التي يقاجهها
الطالب من استخدا نظا التعليم اإللكتروني ( )1.04بدرجة معقق محتم .
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تعليق على الدراسات السابقة:
اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (العتيبي2020 ،؛ الشديفات2020،؛ مقدادي2020،؛ املحمادي)2018،
على منهج الدراسة حيث املنهج القصفي امللح  ،وأيضا ي أداة الدراسة (االستبانة) ،بينما اختلفت الدراسة الحالية
مع دراسة ك من (املقةن2019 ،؛ الباوي )2019 ،ي املنهج ،حيث كان املنهج شبة التجةيبي ،وكذلك استخدا
الدراسة الحالية بطاعة مقابلة .تم االستفادة من الدراسات اللابقة ي بناء عناصة اإللار النظةي وبناء أدوات
الدراسة ،ومقارنة نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات اللابقة ،تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات اللابقة ي
م
الهدف الذي علعى إليه ،وهق الكشف أدوار املدرسة واسأسةة املتقععة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا سللطنة
عمان ي ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم .وهق ما لم تتناوله أي من الدراسات اللابقة.

 -3منهجية الدراسة وإجراءاتها.
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على املنهج القصفي التحليل الذي يهدف إلى وصف الظاهةة من حيث لبيعتها ودرجة
وجقدها ونظةا سأنه يتناسب مع لبيعة الدراسة الحالية وأهدافها ،واملنهج النقع املتمث ي تحلي املحتقى للتحديات
والطةق الناجعة للتعلم عن سعد وهق مجمقعة من الخطقات املنهجية التي علعى إلى اكتشاف املعاني الكامنة ي
املحتقى والعباعات االرتبالية بهذه املعاني ،من خبال البحث الكمي املقضقع واملنظم لللمات الظاهةة ي هذا
املحتقى.
مجتمع الدراسة وعينتها.
تكقن مجتمع الدراسة من جميع لبا ولالبات دبلق التعليم العا باملحافظات التعليمية التالية سللطنة
عمان (شمال الشةعية ،البريمي ،ملند ) ،البالغ عددهم ( )4360لالبا ولالبة ،حلب البيانات القارد من الكتا
اللنقي لإلحصاءات التعليمية  ، 2020/2019أما بالنلبة لعينة الدراسة فقد شملت ( )220لالبا ولالبة وه عينة
ممثلة ملجتمع الدراسة ،وتم استخدا أسلق املقابلة لجمع البيانات حيث بلغت العينة ( )220لالبا ولالبة .حيث
إن هؤالء الطبا عد مةوا بتجةبة التعلم عن سعد ي شهة مارس 2020ي الصف الحادي عشة من خبال منصة
جقج كباس رو  .ي العا الدراس ي . 2020-2019
جدول ( )2توزيع عينة الدراسة على الجنس واملحافظة
النسبة املئوية
العدد
الفئة
املتغيرات
%22.27
49
ذكة
%77.73
171
أنثى
الجنس
%100
220
املجمقع
%65.9
145
شمال الشةعية
املحافظة التعليمية
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البريمي

43

%19.5

ملند
املجمقع

32
220

%14.5
%100
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يتضح من الجدول ( )2أنه بالنلبة ملتغير الجنس :بلغت نلبة الذكقر ي عينة الدراسة ( ،)%22.27وبلغت
نلبة اإلناث ( . (%77.73وبالنلبة ملتغير املحافظة التعليمية :بلغت نلبة أفةاد العينة من محافظة شمال الشةعية
( ،)%65.9وبلغت نلبة أفةاد العينة من محافظة البريمي ( ،)%19.5بينما بلغت نلبة أفةاد العينة من محافظة
ملند (.)%14.5
أدوات الدراسة وصدقها وثباتها:
م
تم تصميم استبانة الدراسة لقياس اسأدوار املشتركة بين اسأسةة واملدرسة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا
عن مسعد ي سلطنة عمان ي ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم ،وذلك بالةجقع إلى مجمقعة من
الدراسات منها دراسة (الصالح2020،؛Freidhoff, 2020؛ Gonzalez, 2020؛  )Heick, 2020وكذلك الةجقع إلى اسأد
النظةي املتص بمقضقع الدراسة وعد تضمنت االستبانة بصيغتها اسأولية ( )45فقةة ،كما استخد الباحثان أسلق
املقابلة حيث تضمنت عدد ( )2سؤالين مفتقحين ،اسأول يقيس التحديات التي تقاجه الطبا ي التعلم عن سعد،
واللؤال الثاني سب الحد من التحديات التي تقاجه التعليم عن م
سعد ي ل جائحة كقفيد. 19-حيث تمت املقابلة
باستخدا رابط يحقي اللؤالين وزع إلكترونيا باستخدا نماذج  ،Googleوبعد أن تم عةضها على مجمقعة من
املحكمين لم يتم حذف أي فقةة ،وأعطي لك فقةة وزن متدرج وفق مقياس ليكةت الخماس ي (مقافق سشدة ،مقافق،
محايد ،غير مقافق ،غير مقافق سشدة) ،واشتـملت االستبانة على مجالين وك مجال يحقي عددا من الفقةات كما هق
واضح ي جدول ()3
جدول ( )3أداة الدراسة ومجاالتها
املحور
عدد الفقرات
م
م
املجال اسأول :أدوار املدرسة ي ععلم لبا الدبلق العا عن سعد
6
أدوار املدرسة االجتماعية ي التعليم عن مسعد.
1
م
9
أدوار املدرسة اسأكاديمية ي التعليم عن سعد.
2
م
8
أدوار املدرسة التقنية ي التعليم عن سعد.
3
املجال الثاني :أدوار اسأسةة ي ععلم لبا الدبلق العا عن سعد
8
أدوار اسأسةة االجتماعية ي التعليم عن مسعد.
1
م
7
أدوار اسأسةة اسأكاديمية ي التعليم عن سعد.
2
م
7
أدوار اسأسةة التقنية ي التعليم عن سعد.
3
45
املجمقع
وأما ك أداء تدريس ي تقجد خمس ملتقيات متدرجة ه (مقافق سشدة ،مقافق ،محايد ،غير مقافق ،غير
مقافق سشدة) بحيث تقضع لك ملتقى درجة كاآلعي )1 ،2 ،3 ،4 ،5( :بالترتيب.
ثبات أدوات الدراسة :للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم تطبيق اسأداة على عينة مكقنة من ( )30لالب
ولالبة من خارج العينة الفعلية للدراسة ،وتم حلا معام الثبات باستخدا معادلة كةونباخ ألفا ( Chronbach
 ،)Alphaإليجاد معام االعلاق الداخل فبلغ)  ،)0.87وععد هذه القيمة ملعام الثبات مقبقلة ي اسأبحاث التربقية
والنفلية ،ويدل ذلك على صباحية املقياس للتطبيق وبناء على ذلك أصبح املقياس ي صقرته النهائية ،أما أداة
املقابلة فقد تم عةض اسأسئلة على ( )5من املحكمين حيث بلغت درجة اتفاعهم على أسئلة املقابلة ((0.92
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م
1
2
3
1
2
3

جدول ( )4معامالت االتساق الداخلي ألبعاد الدراسة والبعد الكلي
معامل االتساق الداخلي
املجال
املجال اسأول :أدوار املدرسة ي ععلم لبا الدبلق العا عن م
سعد
0.88
أدوار املدرسة االجتماعية ي التعليم عن مسعد.
0.80
أدوار املدرسة اسأكاديمية ي التعليم عن مسعد.
0.91
أدوار املدرسة التقنية ي التعليم عن مسعد.
املجال الثاني :أدوار اسأسةة ي ععلم لبا الدبلق العا عن سعد
0.89
أدوار اسأسةة االجتماعية ي التعليم عن مسعد.
0.82
أدوار اسأسةة اسأكاديمية ي التعليم عن مسعد.
0.90
أدوار اسأسةة التقنية ي التعليم عن مسعد.
0.87
الدرجة الكلية

املعالجة اإلحصائية:
تم استخدا املتقسطات الحلابية واالنحةافات املعيارية والةتب والدرجة وتحلي التباين اسأحادي ( One
 )Way ANOVAالختبار الفةوق اإلحصائية بين متقسطات فئات املتغيرات سأكثر من فئتين (كمتغير املحافظة
التعليمية) وإذا لهةت فةوق ذات داللة إحصائية سيتم اختبار أسلق شيفيه)  )Scheffeللمقارنات البعدية .اختبار
( )T-Testالختبار الفةوق بين العينات الثنائية امللتقلة (الجنس) .ومعادلة كةونباخ ألفا ) )Chronbach Alphaإليجاد
الثبات .وتحلي املحتقي لألسئلة املقابلة.
إجراءات الدراسة:
اتبعت الدراسة الخطقات اإلجةائية اآلتية:
 .1بناء اسأداة بصقرتها النهائية واستخةاج الصدق والثبات ،سعد عةضها على عدد من املحكمين للتعدي عليها
وتطقيةها لغايات تحقيق أهداف الدراسة
 .2اختيار عينة الدراسة بالطةيقة العشقائية الطبقية.
 .3تقزيع االستبانات اإللكترونية على أفةاد عينة الدراسة وللب منهم ععبئة االستبانات بدعة ومقضقعية.
 .4تم تقزيع اسأداة للملتجيبين مع إعطائهم فةصة كافية لإلجابة ،واستغةق تقزيع االستبانات وجمعها ()12
يقما .وكانت نلبة االسترجاع ( )%55والتي بلغ عددها ( )220استبانة من إجمال ( )400استبانة.
ً
 .5تحلي البيانات إحصائيا باستخدا الةزمة اإلحصائية للعلق االجتماعية ( )SPSSواستخةاج النتائج بناء على
أسئلة الدراسة ومناعشتها وتقديم التقصيات واملقترحات.
املعيار املستخدم للحكم على استجابات عينة الدراسة:
م
م
تم تقليم ملتقى اسأدوار املشتركة بين اسأسةة واملدرسة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا عن سعد ي
سلطنة عمان ي ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم إلى خملة ملتقيات حيث دمجت إلى ثباثة
ملتقيات ،بناء على متقسطات االستجابات وعد استخد الباحثان الللم التصنيفي ي تفلير نتائجه ،كما يقضحها
الجدول (.)5
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درجة التقدير
منخفضة
متقسطة
كبيرة

املتوسط الحسابي
1-2.33
2.34 – 3.67
3.68 - 5

 -4النتائج ومناقشتها وتفسيرها:

م
 النتائج املتعلقة باإلجابة عن الساال األول " :ما أدوار املدرسة املتقععة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا عن
مسعد ي سلطنة عمان ي ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم؟"
ولإلجابة عن هذا اللؤال تم حلا املتقسطات الحلابية واالنحةافات املعيارية ،وتم تحديد الةتبة لألدوار
م
املدرسة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا عن مسعد ،ولك مجال من مجاالت أداة الدراسة .والجدول ( )6يبين ذلك.
ُ
جدول ( )6املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ألدوار املدرسة في تعلم طالب دبلوم التعليم العام
عن ُبعد ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة
االنحراف املعياري الرتبة مستوى الدور
املتوسط الحسابي
املجال
الرقم
كبير
1
0.56
4.67
أدوار املدرسة اسأكاديمية
2
أدوار املدرسة االجتماعية
كبير
2
0.66
4.56
1
التقعقية
كبير
3
0.83
4.55
أدوار املدرسة التقنية
3
كبير
0.55
4.59
الدرجة الكلية
م
يتبين من الجدول ( )6أن ملتقى أدوار املدرسة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا عن مسعد ي سلطنة عمان
ي ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم كان بدرجة كبير ،إذ بلغ املتقسط الحلابي للدرجة الكلية
( )4.59بانحةاف معياري(  ،)0.55وجاء ي الةتبة اسأولى أدوار املدرسة اسأكاديمية بمتقسط حلابي ( )4.67وانحةاف
معياري ( )0.56وبملتقى درجة كبير ،وي الةتبة الثانية جاءت أدوار املدرسة االجتماعية بمتقسط حلابي ()4.56
وانحةاف معياري ( )0.66وبملتقى درجة كبير ،وجاء ي الةتبة اسأخيرة أدوار املدرسة التقنية بمتقسط حلابي ()4.55
وانحةاف معياري (.)0.83
وعد تم تناول نتائج ك مجال من مجاالت الدراسة املتعلقة بأدوار املدرسة تنازليا على النحق التال :
ُ
 -1النتائج املتعلقة بأدوار املدرسة األكاديمية في تعلم طالب دبلوم التعليم العام :تم حلا املتقسطات
الحلابية واالنحةافات املعيارية ،وتحديد الةتبة سأدوار املدرسة اسأكاديمية من وجهة نظة لبا الدبلق العا
أنفلهم لك فقةة من فقةات هذا املجال ،والجدول رعم ( )7يقضح ذلك.
جدول ( )7املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،وتحديد الرتبة ألدوار املدرسة األكاديمية من وجهة نظر
طالب الدبلوم العام أنفسهم
م
1
2

مستوى
املتوسط االنحراف
الرتبة
الحسابي املعياري
الدرجة

الفقرة
اختصار املنهج الدراس ي بشكل يعين الطلبة على تحقيق أهداف املنهج وفق
الظروف املستجدة.
تقليص زمن الحصص الدراسية.

المطري ،الحرملي

()47

4.84

0.53

1

كبيرة

4.23

0.93

8

كبيرة
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م

الفقرة

3
4
5
6

وضوح التعليمات وسهولة وصول ولي األمر والطالب إليها.
توفير تغذية راجعة مناسبة ومستمرة للطالب طوال العام الدراس ي.
الحصول على تغذية راجعة من أولياء األمور لتجويد العملية التعليمية.
تقويم أداء الطالب بأدوات واضحة لدى الطالب وولي أمره.

7

تقديم املساعدة الفورية ملن يحتاجها من الطالب.
تسجيل الدروس االفتراضية ليتسنى لجميع الطالب العودة إليها.
مساعدة الطالب على بناء شبكات تعلم وتواصل مع أقرانه في املدرسة واملدارس
األخرى.

8
9

الدرجة الكلية

مستوى
املتوسط االنحراف
الرتبة
الحسابي املعياري
الدرجة
كبيرة
5
0.80
4.56
كبيرة
4
0.67
4.60
كبيرة
9
0.99
4.14
كبيرة
7
0.94
4.37
4.69

0.70

3

كبيرة

4.79

0.56

2

كبيرة

4.50

0.80

6

كبيرة

4.67

0.56

كبيرة

م
يباحظ من الجدول ( )7أن ملتقى أدوار املدرسة اسأكاديمية املتقععة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا عن
مسعد ي سلطنة عمان ي ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم كان بدرجة كبيرة ،إذ بلغ املتقسط
الحلابي للدرجة الكلية ( )4.67وانحةاف معياري ( ،)0.56وجاءت جميع فقةات هذا املجال بامللتقى املةتفع ،إذا
تةاوحت املتقسطات الحلابية بين ( ،)4.84-4.14ألهةت نتائج الدراسة أن" اختصار املنهج الدراس ي سشك يعين
الطلبة على تحقيق أهداف املنهج وفق الظةوف امللتجدة "جاء بدرجة كبيرة بمتقسط حلابي (( 4.48ويعزو
الباحثان هذه النتيجة إلى التحقالت الغير ملبقعة ي التعليم ي زمن كةونا حيث شم تحقي املناهج التقليدية إلى
محتقيات ععليمية تفاعلية محققة سأهداف املنهج .بينما دلت النتائج على أن" عسجي الدروس االفتراضية ليتلنى
لجميع الطبا العقدة إليها "جاءت بدرجة كبيرة بمتقسط حلابي ( (4.79كما هق مقضح ي الجدول ( . (7ويعزو
الباحثان هذه النتيجة أنه من اسأشياء الةائعة ي التعليم عن سعد إمكانية عسجي الدروس إلعادة مشاهدتها وليتلنى
للطالب فةصة كبيرة من إعادة فهم ومةاجعة والتأكد من املعلقمة املذكقرة ،وجاءت فقةة “تققيم أداء الطبا بأدوات
واضحة لدى الطالب وول أمةه" بدرجة كبيرة بمتقسط حلابي ( (4.37ويمكن تفلير ذلك إلى عد وجقد وثيقة تققيم
خاصة بالتعليم عن سعد واضحة للطبا وأولياء اسأمقر نظةا للمحلة الحةجة التي يمة بها لبا دبلق التعليم العا ،
بالةغم من تطبيق التعليم املدمج .وجاءت فقةة" الحصقل على عغذية راجعة من أولياء اسأمقر لتجقيد العملية
التعليمية" جاء بدرجة كبيرة بمتقسط حلابي ( ،)4.23وععزى هذه النتيجة إلى سأشياء الفعالة ي هذا التعليم
االفتراض ي االختبارات املنتظمة والقصيرة التي تبقيك على دراية ومعةفة سشك متزامن بملتقى وتقد الطالب وأخذ
ً
التغذية الةاجعة اسأمة الذي ينعكس إيجابا على أداء املتعلم وتقدمه .وتختلف نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة
الشديفات ( )2020التي ألهةت أن املجال التققيمي للتعليم عن سعد جاء بدرجة منخفضة بمتقسط حلابي (،(2.21
والتي ألهةت افتقار املعلمين ملهارات التعليم عن سعد املتعلقة باالمتحانات اإللكترونية ،وعناعة املعلمين سعد القدرة
على عغطية االمتحانات اإللكترونية إلى كام املادة العلمية املقةرة.
ُ
 -2النتائج املتعلقة بأدوار املدرسة االجتماعية التوعوية في تعلم طالب دبلوم التعليم العام :تم حلا
املتقسطات الحلابية واالنحةافات املعيارية ،وتحديد الةتبة سأدوار املدرسة االجتماعية التقعقية من وجهة نظة
لبا الدبلق العا أنفلهم لك فقةة من فقةات هذا املجال ،والجدول رعم ( )8يقضح ذلك.
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جدول ( )8املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،وتحديد الرتبة ألدوار املدرسة االجتماعية التوعوية من
وجهة نظر طالب الدبلوم العام أنفسهم
مستوى
املتوسط االنحراف
الرتبة
الفقرة
م
الحسابي املعياري
الدرجة
كبيرة
4
1.08
3.89
بناء عباعة إيجابية وبناءة مع اسأسةة عب وأثناء التعليم عن سعد
1
كبيرة
5
1.18
3.75
تقعية املجتمع بأهمية التعليم عن سعد.
2
كبيرة
2
1.15
4.05
تقعية أولياء اسأمقر بأدوارهم الجديدة ي هذا النقع من التعليم.
3
كبيرة
6
1.20
3.73
تبني عنقات تقاص مباشةة مع ك أولياء اسأمقر.
4
كبيرة
1
1.09
4.05
تحديد آليات وأوعات التقاص بين املدرسة واسأسةة.
5
تقديم بةامج حقل ثقافة التعلم عن سعد وفق املعطيات الجديدة
كبيرة
3
1.21
3.92
6
الناجمة عن الجائحة.
كبيرة
0.66
4.56
الدرجة الكلية
م
يباحظ من الجدول ( )8أن أدوار املدرسة االجتماعية التقعقية املتقععة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا
عن مسعد ي سلطنة عمان ي ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم كان بدرجة كبيرة ،إذ بلغ املتقسط
الحلابي للدرجة الكلية ( )4.56وانحةاف معياري ( ،)0.66وجاءت جميع فقةات هذا املجال بامللتقى املةتفع ،إذا
ّ
تةاوحت املتقسطات الحلابية بين ( ،)4.05-3.73دلت نتائج الدراسة على أن تحديد آليات وأوعات التقاص بين
املدرسة واسأسةة كان بدرجة كبيرة بمتقسط حلابي ( . (4.05ويعزو الباحثان ذلك إلى أهمية تنظيم وعت الطالب
بحيث يكقن هناك وعت كاف ومناسب للمذاكةة ووعت مناسب آخة للترفيه ي اسأشياء املفيدة ،وي هذا الجانب يعد
عة ول اسأمة من أبنائه ومتاسعته لهم ومنحهم الةعاية من أعصة الطةق للد ساعات الفةاغ وحيث أن فتح عنقات
التقاص بين شةائح املجتمع املختلفة نظةا لدور التقاص املهم والفعال ي ععزيز اسأدوار االجتماعية للمدرسة .بينما
جاء تقعية أولياء اسأمقر بأدوارهم الجديدة ي هذا النقع من التعليم بدرجة كبيرة بمتقسط حلابي ( ،)4.05ويعزو
الباحثان هذه النتيجة نظةا للدور املحقري الذي يلعبه ول اسأمة ي التعليم عن سعد حيث إن مشاركة اآلباء ي
العملية التعليمية ععزز ثقة الطالب بنفله وتزيد من االستيعا وتؤدي إلى مخةجات ععليم أفض حيث إن اآلباء
عليهم دور مهم ي تقفير املناخ واملكان املبائمين وإيجاد سب الةاحة سأبنائهم .بينما جاء فقةة" تبني عنقات تقاص
مباشةة مع ك أولياء اسأمقر بدرجة كبيرة بمتقسط حلابي ( . (3.73وععزى هذه النتيجة إلى ضةورة عنقات تقنية
للتقاص املباشة مع أولياء اسأمقر وذلك لتشجيع الطبا وتحفيزهم على الدراسة من املنزل .وتتفق هذه الدراسة مع
نتيجة دراسة العتيبي ( )2020التي أشارت إلى أن تطبيق التعليم عن سعد جاء سشك مفاجئ دون تمهيد أو إعداد
ملبق؛ مما يؤكد أهمية تحديد آليات التقاص مع أولياء اسأمقر وزرع القع بأهمية مةحبة التعلم عن سعد ي ل
جائحة كةونا.
ُ
 -3النتائج املتعلقة بأدوار املدرسة التقنية املتوقعة في تعلم طالب دبلوم التعليم العام :تم حلا املتقسطات
الحلابية واالنحةافات املعيارية ،وتحديد الةتبة سأدوار املدرسة التقنية من وجهة نظة لبا الدبلق العا
أنفلهم لك فقةة من فقةات هذا املجال ،والجدول رعم ( )9يقضح ذلك.
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جدول ( )9املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،وتحديد الرتبة ألدوار املدرسة التقنية املتوقعة من وجهة
نظر طالب الدبلوم العام أنفسهم
مستوى
املتوسط االنحراف
الرتبة
الحسابي املعياري
الدرجة

م

الفقرة

1

ضمان توفر شبكة اإلنترنت وأجهزة الحاسوب لدى كل أسرة.

4.40

1.15

8

كبيرة

4.52

0.88

6

كبيرة

4.55

0.90

5

كبيرة

4

توفير مركز دعم فني يعمل على مدار  24ساعة.

4.60

0.86

4

كبيرة

5

توفير فرصة تجريب املنصة اإللكترونية قبل بدء الدروس االفتراضية فيها.

4.65

0.75

3

كبيرة

6
7

توفير دليل إرشادي لألسرة حول تعاملهم وأبنائهم مع منصات التعلم اإللكترونية.
ضمان االستخدام اآلمن والقانوني واألخالقي في منصات التعلم اإللكترونية.
تدريب جميع املعلمين وتأهيلهم بشكل جيد لتوظيف املنصة اإللكترونية في
التدريس.
الدرجة الكلية

4.47
4.65

0.89
0.84

7
2

كبيرة
كبيرة

4.70

0.74

1

كبيرة

4.55

0.83

الحرص على امتالك الطالب املهارات التقنية األساسية للتعامل مع املنصة
2
اإللكترونية.
 3توفر خطط بديلة في حال لم يستطع الطالب حضور الدروس االفتراضية املباشرة.

8

كبيرة

م
يتبين من الجدول من الجدول ( )9أن ملتقى أدوار املدرسة التقنية املتقععة ي ععلم لبا دبلق التعليم
العا عن مسعد ي سلطنة عمان ي ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم كان بدرجة كبيرة ،إذ بلغ
املتقسط الحلابي للدرجة الكلية ( )4.55وانحةاف معياري ( ،)0.83وجاءت جميع فقةات هذا املجال بامللتقى
ّ
املةتفع ،إذا تةاوحت املتقسطات الحلابية بين ( ،)4.70-4.40دلت نتائج الدراسة على أن تدريب جميع املعلمين
وتأهيلهم سشك جيد لتقليف املنصة اإللكترونية ي التدريس جاء بدرجة كبيرة بمتقسط حلابي ( .)4.70وضمان
االستخدا اآلمن والقانقني واسأخباق ي منصات التعلم اإللكترونية جاء بدرجة كبيرة بمتقسط حلابي ( (4.65وععزى
هذه النتيجة إلى الدور الكبير املنقط بتدريب املعلمين ي التعليم عن سعد وتقجيه الطبا نحق االستخدا اآلمن
للمنصات التعليمية ،حيث بذلت وزارة التربية والتعليم ممثلة باملعهد التخصص ي املعلمين جهقدا جبارة ي إعداد
املعلمين ملةحلة التعليم عن سعد .وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة الشديفات ( )2020التي ألهةت نتائجها إن
املتقسط الحلابي للمجال املهاري للدرجة الكلية كك ( )2.55وبدرجة متقسطة ،وعد يعزى ذلك إلى حاجة املعلمين
الى دورات تدريبية خاصة بمهارات التعليم عن سعد وذلك لتفعيلها.
م
 النتائج املتعلقة باإلجابة عن الساال الثاني " :ما أدوار اسأسةة املتقععة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا عن
مسعد ي سلطنة عمان ي ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم؟"
ولإلجابة عن هذا اللؤال تم حلا املتقسطات الحلابية واالنحةافات املعيارية ،وتم تحديد الةتبة سأدوار
م
اسأسةة املتقععة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا عن مسعد ،ولك مجال من مجاالت أداة الدراسة .والجدول ()10
يبين ذلك.
ُ
جدول ( )10املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتبة لألدوار األسرة املتوقعة في تعلم طالب دبلوم
التعليم العام عن ُبعد
مستوى
االنحراف املعياري الرتبة
املتوسط الحسابي
املجال
م
الدور
كبيرة
2
0.64
4.53
 1أدوار اسأسةة االجتماعية التقعقية
المطري ،الحرملي
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مستوى
االنحراف املعياري الرتبة
املتوسط الحسابي
املجال
م
الدور
كبيرة
3
0.79
4.34
أدوار اسأسةة اسأكاديمية
2
كبيرة
1
0.66
4.56
أدوار اسأسةة التقنية
3
كبيرة
0.60
4.48
الدرجة الكلية
م
م
يتبين من الجدول ( )10أن ملتقى أدوار اسأسةة املتقععة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا عن سعد ي
سلطنة عمان ي ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم كان بدرجة كبيرة ،إذ بلغ املتقسط الحلابي
للدرجة الكلية ( )4.48بانحةاف معياري(  ،)0.60وجاء ي الةتبة اسأولى أدوار املدرسة اسأكاديمية بدرجة كبيرة وبمتقسط
حلابي ( )4.67وانحةاف معياري ( ،)0.56وي الةتبة الثانية جاءت أدوار املدرسة االجتماعية بدرجة كبيرة بمتقسط
حلابي ( )4.56وانحةاف معياري ( ،)0.66وجاء ي الةتبة اسأخيرة أدوار املدرسة التقنية بمتقسط حلابي ()4.55
وانحةاف معياري (.)0.83
وعد تم تناول نتائج ك مجال من مجاالت املتعلقة بأدوار اسأسةة تنازليا على النحق التال :
ُ
 -1النتائج املتعلقة بأدوار املدرسة التقنية املتوقعة في تعلم طالب دبلوم التعليم العام :تم حلا املتقسطات
الحلابية واالنحةافات املعيارية ،وتحديد الةتبة سأدوار اسأسةة التقنية من وجهة نظة لبا الدبلق العا
أنفلهم لك فقةة من فقةات هذا املجال ،والجدول رعم ( )11يقضح ذلك.
جدول ( )11املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،وتحديد الرتبة ألدوار األسرة التقنية املتوقعة من وجهة
نظر طالب الدبلوم العام أنفسهم
م

الفقرة

1
2
3
4
5
6
7

املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري
1.05
4.28
0.87
4.48
0.78
4.58

الرتبة
7
6
5

مستوى
الدرجة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

التدرب على مهارات استخدام منصة التعليم عن بعد.
التأكد من فهم الطالب لكيفية استخدام املنصة اإللكترونية.
دعم الطالب لتجنب تعرضه للتنمر أو لإلساءة أثناء التعلم اإللكتروني.
إرشاد الطالب للتبليغ عن أي محتويات غير الئقة تصادفه أثناء التعلم
اإللكتروني.
توجيه الطالب بضرورة احترام حقوق امللكية الفكرية للمواد التعليمية املتاحة
في املنصة.
التواصل مع مركز الدعم الفني كلما استدعى األمر ذلك.
توفير شبكة إنترنت وحاسوب للطالب.

4.63

0.75

4

كبيرة

4.68

0.71

1

كبيرة

4.64
4.65

0.72
0.87

3
2

كبيرة
كبيرة

الدرجة الكلية

4.56

0.66

كبيرة

م
يباحظ من الجدول ( )11أن ملتقى أدوار اسأسةة التقنية املتقععة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا عن
مسعد ي سلطنة عمان ي ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم كان بدرجة كبيرة ،إذ بلغ املتقسط
الحلابي للدرجة الكلية ( )4.56وانحةاف معياري ( ،)0.66وجاءت جميع فقةات هذا املجال بامللتقى املةتفع ،إذا
ّ
تةاوحت املتقسطات الحلابية بين ( ،)4.68-4.28دلت نتائج الدراسة على تقجيه الطالب بضةورة احترا حققق
امللكية الفكةية للمقاد التعليمية املتاحة ي املنصة بدرجة كبيرة بمتقسط حلابي ( . (4.68وتفلة هذه النتيجة
الحةص الشديد من عب الطبا ي احترا حققق امللكية الفكةية حيث يتعام الطبا أثناء تفاعلهم مع املنصة
التعليمية مع املطبقعات والبرامج والتسجيبات اللمعية والبصةية أو اللمعية البصةية .وتقفير شبكة إنترنت
المطري ،الحرملي
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وحاسق للطالب كان بدرجة كبيرة بمتقسط حلابي ( ،)4.65ويعزوا الباحثان هذه النتيجة إلى أهمية تقافة اإلنترنت
من حيث اللةعة والكلفة والحجم إذ إن العديد من الطبا خصقصا ي املحافظات والقاليات يعانقن من بطء
الشبكة وانقطاعها وكلفتها رغم اشتراك الكثير من اسأسة من خبال حدمة" القاي فاي" ،كذلك للتكاليف املادية املترتبة
على تقفير خدمة اسأنترنت والحقاسيب وامللتقى املعيش ي للطبا خصقصا الطبا ذوي فئة الدخ املحدود أو
الضمان االجتماع  ،حيث عمدت الحكقمة إلى رفع سةعات اإلنترنت ي املدارس بما يتقاكب مع الجائحة ،أما من
حيث تقفير اسأجهزة للطبا فقد تبنت الحكقمة والجمعيات الخيرية بتقفير أجهزة لقحية .بينما جاء التأكد من فهم
الطالب لكيفية استخدا املنصة اإللكترونية والتدر على مهارات استخدا منصة التعليم عن بدرجة كبيرة
وبمتقسط حلابي ( ،)4.48والتدر على مهارات استخدا منصة التعليم عن سعد بدرجة كبيرة بمتقسط حلابي
( (4.28ـ ،وحيث يعتبر الطالب لةيقة استخدا املنصة والتعام معها من حيث التفاع مع املعلم واسأنشطة املةفقة
بها أمة مهم جدا لنجاح التعلم عن سعد .وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة العتيبي ( )2020التي ألهةت نتائجها
عد تقافة اسأجهزة للطبا  ،ومشكبات متعلقة باإلنترنت ،وعصقر ي تدريب املعلمين والطبا على استخدا
التطبيقات الحديثة واملنصات التعليمية.
ُ
 -2النتائج املتعلقة بأدوار األسرة االجتماعية التوعوية املتوقعة في تعلم طالب دبلوم التعليم العام :تم حلا
املتقسطات الحلابية واالنحةافات املعيارية ،وتحديد الةتبة سأدوار اسأسةة االجتماعية التقعقية من وجهة نظة
لبا الدبلق العا أنفلهم لك فقةة من فقةات هذا املجال ،والجدول رعم ( )12يقضح ذلك.
جدول ( )12املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،وتحديد الرتبة ألدوار األسرة االجتماعية التوعوية
املتوقعة من وجهة نظر طالب الدبلوم العام أنفسهم
املتوسط
الحسابي
4.51
4.42
4.03
4.44
4.56

االنحراف
املعياري
0.75
0.87
1.13
0.87
0.82

4
7
8
6
1

4.53

0.80

3

كبيرة

0.83

5

كبيرة

2

كبيرة

م

الفقرة

1
2
3
4
5

تدريب الطالب على االستقاللية واالعتماد على النفس.
تدريب الطالب على تنظيم بيئة التعلم املادية واإللكترونية
غرس أهمية التعلم عن بعد في ظل الجائحة في نفس الطالب.
تعويد الطالب على االنضباط وتحمل املساولية.
تقديم دعم نفس ي للطالب لتقليل أثر العزلة االجتماعية.
حث الطالب على تحفيز نفسه ذاتيا وعدم االعتماد على املحفزات الخارجية
فقط.

7

التواصل مع املدرسة حول أي تحديات تتعلق بتعلم الطالب.

4.49

8

شرح مهام ومساوليات الطالب ومتابعة التزامه بها.

4.55

0.75

الدرجة الكلية

4.53

0.65

6

مستوى
الدرجة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

الرتبة

كبيرة

م
يبين الجدول ( )12أن ملتقى أدوار اسأسةة االجتماعية التقعقية املتقععة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا
عن مسعد ي سلطنة عمان ي ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم كان بدرجة كبيرة ،إذ بلغ املتقسط
الحلابي للدرجة الكلية ( )4.53وانحةاف معياري ( ،)0.65وجاءت جميع فقةات هذا املجال بامللتقى املةتفع ،إذا
ّ
تةاوحت املتقسطات الحلابية بين ( ،)4.56-4.03دلت نتائج الدراسة على أهمية تقديم دعم نفس ي للطالب لتقلي أثة
العزلة االجتماعية ،شةح مها وملؤوليات الطالب ومتاسعة التزامه بها بملتقى درجة كبيرة وبمتقسط حلابي
( .)4.56كما هق مقضح ي الجدول رعم ( .)12ويعزو الباحثان هذه النتيجة سأهمية العم على بناء بةامج إرشادية
وتقعقية للحد من أثة العزلة االجتماعية الناشئة عن اسأوضاع الحةجة التي يمة بها الطبا ي ل فيروس كةونا
المطري ،الحرملي
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امللتجد منها ،انقطاع الذها للمدارس وعد االلتقاء باسأصدعاء واسأه  ،بينما جاءت فقةة شةح مها وملؤوليات
الطالب ومتاسعة التزامه بها بدرجة كبيرة وبمتقسط حلابي ( ،)4.55وجاءت فقةة تدريب الطالب على تنظيم بيئة
التعلم املادية واإللكترونية بدرجة كبيرة بمتقسط حلابي ( ، (4.42وغةس أهمية التعلم عن سعد ي ل الجائحة ي
نفس الطالب بدرجة كبيرة ومتقسط حلابي ()4.03؛ ويعزوا الباحثان هذه النتيجة إلى أن التعليم عن سعد يعم على
إثةاء التعليم لدى الطبا ويلاعد على القضاء على الكثير من الللقكيات واملشكبات الطبابية وتتفق نتائج هذه
الدراسة مع دراسة الشديفات التي ألهةت نتائجها دور التعليم عن سعد ي الحد من املشكبات الطبابية وإثةا جقانب
التعليم املختلفة لدى الطبا .
ُ
 -3النتائج املتعلقة بأدوار األسرة األكاديمية املتوقعة في تعلم طالب دبلوم التعليم العام :تم حلا املتقسطات
الحلابية واالنحةافات املعيارية ،وتحديد الةتبة سأدوار اسأسةة اسأكاديمية من وجهة نظة لبا الدبلق العا
أنفلهم لك فقةة من فقةات هذا املجال ،والجدول رعم ( )13يقضح ذلك.
جدول ( )13املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،وتحديد الرتبة ألدوار األسرة األكاديمية املتوقعة من
وجهة نظر طالب الدبلوم العام أنفسهم
مستوى
الدرجة
كبيرة

املتوسط
الحسابي
4.36

االنحراف
املعياري
0.93

6

0.85

4

كبيرة

2

كبيرة
كبيرة

م

الفقرة

1

متابعة إنجاز الطالب وتقدمه الدراس ي عبر التواصل املستمر مع املدرسة
تحديد جدول متابعة الدروس ومراجعتها.

4.45

3

توفير مناخ مناسب لتعلم الطالب في البيت.

4.65

0.78

4

توفير أي مواد يحتاجها الطالب ألداء الواجبات واألنشطة.

4.69

0.69

1

5

تعويد الطالب على حل الواجبات بنفسه.

4.42

0.90

5

كبيرة

6

البحث عن املصادر اإلثرائية والعالجية التي تعين الطالب.

4.47

0.86

3

كبيرة

7

الجاهزية للتعلم الجديد من قبل جميع أفراد أسرة الطالب.
الدرجة الكلية

4.32
4.34

1.05
0.79

7

كبيرة
كبيرة

2

الرتبة

م
يباحظ من الجدول ( )13أن ملتقى أدوار اسأسةة اسأكاديمية املتقععة ي ععلم لبا دبلق التعليم العا عن
مسعد ي سلطنة عمان ي ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم كان بدرجة كبيرة ،إذ بلغ املتقسط
الحلابي للدرجة الكلية ( )4.34وانحةاف معياري ( ،)0.79وجاءت جميع فقةات هذا املجال بامللتقى املةتفع ،إذا
ّ
تةاوحت املتقسطات الحلابية بين ( ،)4.69-4.32دلت نتائج الدراسة على تقفير أي مقاد يحتاجها الطالب سأداء
القاجبات واسأنشطة بدرجة كبيرة بمتقسط حلابي ( ، (4.69وجاءت فقةة تقفير مناخ مناسب لتعلم الطالب ي البيت
بملتقى درجة كبيرة وبمتقسط حلابي ( (4.65كما هق مقضح ي الجدول رعم ()13؛ مما يدل على الدور املهم لألسةة
ي تقفير بيئة التعلم املناسبة لألبناء وتقفير جميع امللتلزمات التي يحتاجقنها إلنجاز القاجبات واسأنشطة .أما فقةة
متاسعة إنجاز الطالب وتقدمه الدراس ي عبر التقاص امللتمة مع املدرسة بدرجة كبيرة وبمتقسط حلابي (، (4.23
بينما جاءت فقةة الجاهزية للتعلم الجديد من عب جميع أفةاد أسةة الطالب بملتقى درجة كبيرة وبمتقسط حلابي
()4.32؛ مما يدل على تقب أولياء اسأمقر والطلبة لنمط التعلم الجديد وحةص اآلسة العمانية على استمةار ععليم
أبنائهم حيث يمث الخيار القحيد الستمةار ععليم الطبا ي ل هذه الظةوف االستثنائية الحةجة التي يمة بها العالم.
وتتفق نتيجة الدراسة مع دراسة العتيبي ( )2020التي ألهةت حةص اسأسةة اللعقدية على استمةا ععلم أبنائها ي ل
جائحة كةونا.
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 النتائج املتعلقة باإلجابة عن الساال الثالث " :ه تقجد فةوق ذات داللة إحصائية عند ( )α≤0.05ي
م
تصقرات لبا الدبلق العا نحق أدوار املدرسة واسأسةة املتقععة ي ععلمهم ي ل جائحة كقفيد 19-مععزى
ملتغيرات (النقع ،املحافظة التعليمية)؟" وعد تم تناول نتائج ك متغير من متغيرات الدراسة على النحق التال :
 -1النتائج املتعلقة بمتغير الجنس :تم حلا املتقسطات الحلابية واالنحةافات املعيارية إلجابات أفةاد الدراسة
على تصقرات لبا الدبلق العا نحق أدوار اسأسةة واملدرسة املتقععة ،كما تم استخدا اختبار ()T-Test
ً
لعينتين ملتقلتين لفحص الفةوق تبعا ملتغير الجنس ،والجدول رعم ( )14يبين ذلك.
جدول) (14نتائج اختبار (ت) للفروق في تصورات طالب الدبلوم العام نحو أدوار األسرة واملدرسة املتوقعة تبعا
للجنس
الجنس

املجال

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

0.77
4.54
49
ذكة
أدوار املدرسة
0.47
4.61
171
أنثى
0.83
4.33
49
ذكة
*0.04
1.522
أدوار اسأسةة
0.51
4.52
171
أنثى
0.77
4.43
49
ذكة
0.141
1.120
الدرجة الكلية
0.46
4.56
171
أنثى
عشير النتائج ي الجدول ( )14إلى عد وجقد فةوق ذات داللة إحصائية عند ملتقى ( )0.05≥αي الدرجة
ً
الكلية ي تصقرات لبا الدبلق العا نحق اسأدوار املشتركة بين اسأسةة واملدرسة املتقععة تبعا ملتغير الجنس،
وألهةت النتائج عد وجقد فةوق ذات داللة إحصائية عند ملتقى ( )α≥0.05ي تصقرات لبا الدبلق العا على
ً
أدوار املدرسة املتقععة ي ععلم لبا الدبلق العا عند م
سعد تبعا ملتغير الجنس .بينما تقجد فةوق ذات داللة
إحصائية عند ملتقى ( (α≤0.05ي مجال تصقرات لبا الدبلق العا على أدوار اسأسةة املتقععة ي ععلم لبا
الدبلق العا عند م
سعد ي لصالح لالبات الدبلق العا (اإلناث) .وععزى هذه النتيجة إلى علق الطالبات بملتقبلهن
املنهي مقارنة بالطبا الذكقر.
 -2النتائج املتعلقة بمتغير املحافظة التعليمية :تم حلا املتقسطات الحلابية واالنحةافات املعيارية إلجابات
أفةاد الدراسة على تصقرات لبا الدبلق العا نحق اسأدوار املشتركة بين اسأسةة واملدرسة ي التعلم عن م
سعد
ً
تبعا ملتغير املحافظة التعليمية ،ولتحديد فيما إذا كانت الفةوق بين املتقسطات ذات داللة إحصائية عند
ملتقى داللة ( ،(α≤0.05تم تطبيق تحلي التباين اسأحادي ( ،)One Way ANOVAوجاءت نتائج تحلي
التباين على النحق الذي يقضحه الجدول رعم (.)15
جدول ( )15تحليل التباين األحادي للفروق على تصورات طالب الدبلوم العام نحو األدوار املشتركة بين األسرة
واملدرسة املتوقعة في التعلم عن ُ
بعد تبعا ملتغير املحافظة التعليمية
0.608

املجال

مصدر
التباين

مجموع
املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

قيمة
ف

أدوار املدرسة في التعلم عن ُ
بعد

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

1.625
65.677
67.302

9
210
219

0.181
0.313

0.577
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0.546

مستوى
الداللة
0.815
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املجال
أدوار األسرة في التعلم عن ُ
بعد

الدرجة الكلية

مصدر
التباين

مجموع
املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

قيمة
ف

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات

3.696
74.371
78.067
2.221

9
210
219
9

0.411
0.354

1.160

0.247

داخل املجموعات

63.051

210

0.300

املجموع

65.272

219

مستوى
الداللة
0.323

0.597

0.822

عشير نتائج الجدول ( )15إلى عد وجقد فةوق ذات داللة إحصائية عند ملتقى ( )0.05≤αي إجابات أفةاد
عينة الدراسة على تصقرات لبا الدبلق العا نحق اسأدوار املشتركة بين اسأسةة واملدرسة ي التعلم عن م
سعد تبعا
ً
ملتغير املحافظة التعليمية ،استنادا إلى عيمة ف املحلقبة إذ بلغت ( ،)0.597وبملتقى داللة ( )0.822للدرجة الكلية،
وكذلك عد وجقد فةوق ذات داللة إحصائية عند ملتقى ( )α≤0.05ي إجابات أفةاد الدراسة على جميع مجاالت
ً
أدوار املدرسة وأدوار اسأسةة ي التعلم عن م
سعد تبعا ملتغير املحافظة التعليمية .ويعزو الباحثان هذه النتيجة على أن
الطبا باختباف محافظاتهم التعليمية عد تم مفاجئتهم بالتعليم عن سعد دون تمهيد ،وكذلك عد مةوا بهذه التجةبة
ي شهة مارس  2020حيث تم تطبيق التعلم عن سعد عليهم بالصف الحادي عشة ي منصة .Google Classroom
 النتائج املتعلقة باإلجابة عن الساال الرابع " :ما التحديات التي تقاجه تجةبة التعليم عن م
سعد ي ل جائحة
كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم؟"
ولإلجابة عن هذا اللؤال تم استخدا املقابلة كأسلق لجمع البيانات املتعلقة بالتحديات ،وتم تحلي
إجابات الطبا وفقا أسلق لتحلي املحتقى وهق" مجمقعة من الخطقات املنهجية التي علعى إلى اكتشاف املعاني
الكامنة ي املحتقى والعباعات االرتبالية بهذه املعاني ،من خبال البحث الكمي املقضقع واملنظم لللمات الظاهةة ي
هذا املحتقى:
جدول ( )16تحليل إجابات أفراد العينة على أسئلة املقابلة لتحديات التي تواجه تجربة التعليم عن بعد في ظل
جائحة كوفيد19-
م

املوضوع

التكرار النسبة

1

اإلنترنت (خدماتها -تقفةها -تكلفتها)

77

%29

2

الشبكة (ضعف الشبكة والتغطية ي سعض املنالق -عد تقفةها)

27

%10

3

اسأجهزة (تقفةها -تكلفتها)
الدعم وبيئة التعلم (التدريب ،التقعية ،استخدا املنصة واإلملا بمكقناتها ،متاسعة
الطالب من عب املدرسة وول اسأمة ،دعم الطلبة املعلةين ،وذوي الدخ املحدود،
عسجي الدروس -عنقات تلفزيقنية)
مشكبات متعلقة بفهم الطالب للدرس
التعلم املدمج

47

%18

31

%12

38
42

%15
%16
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262

%100

4
5
6
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يظهة الجدول ( )16نتائج تحلي املحتقى إلجابات أفةاد العينة على أهم التحديات التي تقاجه إنجاح تجةبة
التعليم عن سعد ي ل جائحة كةونا من وجهة نظة الطبا أنفلهم أن أكثر التحديات ه  :اإلنترنت (خدماتها-
تقفةها -تكلفتها) بتكةار ( )77وبنلبة ( ،)%29ثم اسأجهزة (تقفةها -تكلفتها) بتكةار ( )47وبنلبة ( ،)%18ثم التحديات
املةتبطة بالتعلم املدمج بتكةار ( )42وبنلبة ( )%16ثم مشكبات متعلقة بفهم الطالب للدرس بتكةار ( )38وبنلبة
( .)%15والشك ( )3يقضح ذلك ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى ارتفاع أسعار خدمات اإلنترنت وما صاحبة من
ارتفاع أسعار اسأجهزة املحمقلة كأجهزة الحاسق املبالغ فيه ،بينما أع التحديات ه الشبكة (ضعف الشبكة
والتغطية ي سعض املنالق -عد تقفةها) .ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن تطبيق التعليم عن سعد ي ل جائحة
كقفيد 19-عد جاء سشكا مفاجئ ي ل غيا استعداد اسأنظمة التعليمية لذلك ،وما صاحبة من مشكبات ي عد
تقفة اسأجهزة التكنقلقجية لجميع الطبا باإلضافة إلى املشكبات املتعلقة بصعقبة تقفة اسأنترنت ي سعض املنالق
بالةغم من الجهقد التي تبذلها الحكقمة ي تققية شبكات اإلنترنت ،وملاهمة الجمعيات اسأهلية مع الجهات الةسمية
ي الحكقمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ي تقفير اسأجهزة التكنقلقجية لبعض الفئات الطبابية من ذوي
االحتياجات الخاصة وذوي الدخ املحدود واسأيتا  .وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة العتيبي ( )2020حيث
ألهةت نتائجها صعقبة تقفير اسأجهزة التكنقلقجية لجميع الطبا بدرجة مةتفعة ،بينما تختلف مع دراسة العتيبي
( )2020حيث ألهةت نتائجها صعقبة تقفير شبكة اإلنترنت بدرجة متقسطة .ويظهة الشك ( )3التحديات التي تقاجه
تجةبة التعليم عن م
سعد ي ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم
77

47

42

38

31

27

16%

12%
الدعم وبيئة التعلم(
التدريب ،التوعية،
استخدام المنصة واإللمام
بمكوناتها،متابعة الطالب
من قبل المدرسة وولي
األمر ،دعم الطلبة
المعسرين ،وذوي الدخل
المحدود ،تسجيل
الدروس -قنوات
تلفزيونية)

التعلم المدمج

18%

15%
مشكالت متعلقة بفهم
الطالب للدرس

النسبة

األجهزة (توفرها-
تكلفتها)

10%
الشبكة (ضعف الشبكة
والتغطية في بعض
المناطق -عدم توفرها)

29%
اإلنترنت (خدماتها-
توفرها -تكلفتها)

التكرار

1
2
3
5
تواجه تجربة التعليم4عن ُ
الطالب أنفسهم
من وجهة نظر
جائحة كوفيد19-
بعد في ظل
الشكل (6 )3التحديات التي

 خامسا :النتائج املتعلقة باإلجابة عن الساال الخامس والذي ينص على " :ما سب الحد من التحديات التي
تقاجه التعليم عن م
سعد ي ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم؟ " لإلجابة عن هذا اللؤال تم
استخدا املقابلة كأسلق لجمع البيانات املتعلقة سلب الحد من التحديات ،والجدول ( )17يقضح تحلي
املحتقى إلجابات أفةاد عينة الدراسة على أسئلة املقابلة املتعلقة سلب الحد من التحديات التي تقاجه التعليم
عن سعد ي ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم.
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جدول ( )17تحليل إجابات أفراد العينة على أسئلة املقابلة املتعلقة بسبل الحد من التحديات التي تواجه تجربة
التعليم عن بعد في ظل جائحة كوفيد19-
م

املوضوع

التكرار

النسبة

1

اإلنترنت (خدماتها -تقفةها -تكلفتها)

68

27%

2

الشبكة (ضعف الشبكة والتغطية ي سعض املنالق -عد تقفةها)

45

18%

3

اسأجهزة (تقفةها -تكلفتها)

44

17%

4
5

مشكبات متعلقة بفهم الطالب للدرس
التعلم املدمج
الدعم وبيئة التعلم (التدريب ،التقعية ،استخدا املنصة واإلملا بمكقناتها -
متاسعة الطالب من عب املدرسة وول اسأمة ،دعم الطلبة املعلةين ،وذوي الدخ
املحدود ،عسجي الدروس -عنقات تلفزيقنية)
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253
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الدرجة الكلية

عشير نتائج الجدول ( )18املتعلقة تحلي املحتقى إلجابات أفةاد العينة على سب الحد من التحديات التي
تقاجه التعليم عن مسعد ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم أن أكثر املقترحات التي ينبغ معالجتها
لتحقيق ععلم عن سعد ذو فاعلية ه  :اإلنترنت (خدماتها -تقفةها -تكلفتها) بتكةار ( )68وبنلبة ( ،)%27ثم الشبكة
(ضعف الشبكة والتغطية ي سعض املنالق -عد تقفةها) بتكةار ( )45وبنلبة ( )%18ثم اسأجهزة (تقفةها -تكلفتها)
بتكةار ( )44وبنلبة ( ،)%17ثم التحديات املةتبطة بالتعلم املدمج بتكةار ( )46وبنلبة ( )%18ثم مشكبات الدعم
وبيئة التعلم بتكةار ( )35وبنلبة ( .)%14ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى اسأهمية القصقى ملعالجة مشكبات
اإلنترنت وخصقصا تقفةها وأسعارها والخدمات املقدمة للطبا  ،وأهمية دعم تقفير أجهزة لجميع الطبا مع التركيز
على فئات الدخ املحدود واسأسة املعلةة .والشك ( )4يقضح سب الحد من التحديات التي تقاجه التعليم عن مسعد
ل جائحة كقفيد 19-من وجهة نظة الطبا أنفلهم.
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التعلم المدمج

مشكالت متعلقة بفهم
الطالب للدرس

النسبة

األجهزة (توفرها -الشبكة (ضعف الشبكة اإلنترنت (خدماتها-
توفرها -تكلفتها)
والتغطية في بعض
تكلفتها)
المناطق -عدم توفرها)

التكرار

الشكل ( )4سبل الحد من التحديات التي تواجه التعليم عن ُبعد ظل في جائحة كوفيد 19-من وجهة نظر
الطالب أنفسهم

التوصيات واملقترحات:
ي ضقء ما تم التقص إليه من نتائج ،يقص ي الباحثان ويقترحان باآلعي:
 -1تقثيق الصلة بين املدرسة واملنزل من أج تحقيق التعاون املشترك ي تفعي التعليم عن سعد
 -2إصدار وزارة التربية والتعليم لقثيقة خاصة بالتعليم عن سعد واضحة للمعلمين والطبا وأولياء اسأمقر.
 -3إصدار نشةات تقعية للمعلمين ومدراء املدارس وأولياء اسأمقر بأهمية التعلم عن سعد.
 -4تقفير اسأجهزة (حاسق محمقل -جهاز ذكي) للطبا بأسعار رمزية مع تقفير دعم لشةائها.
 -5تحلين البنية التحتية وتجهيزاتها الفنية والتكنقلقجية ي املدارس الحكقمية.
 -6كما يقترح الباحثان إجةاء الدراستين التاليتين:
 .1إجةاء دراسة تقييمية لتجةبة التعليم عن سعد بمدارس التعليم العا سللطنة عمان ي ضقء جائحة كقفيد-
.19
 .2إجةاء دراسة عن معقعات استخدا املنصات الةعمية ي التدريس بمدارس التعليم العا سللطنة عمان
أثناء جائحة كقفيد.19-
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.170 - 123
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