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امللخص:
هدفت هذه الدراسة الكشف عن اتجاهات توظيف التعليم عن بعد اعتمادا على وجهة نظر عينة من طالب الصف الحادي عشر وﺁبائهم
في محافظة الظاهرة في سلطنة عمان من خالل استبانتين تم تطبيقهما على عينة من طالب الصف الحادي عشر الذين يمثلون التعليم ما بعد
العام إضافة إلى وجهة نظر ﺁبائهم .وقد بلغت عينة الدراسة ( )104طالبا وولي أمر مقسمين إلى ( )52من الطالب ومعهم ( )52هم أولياء أمورهم
تم اختيارهم بطريقة عشوائية من بين طالب الصف الحادي عشر من مدارس املحافظة املتضمنة للصف الحادي عشر والبالغة خمس مدارس.
وقد تحقق الباحث من صالحية املقياس من خالل استخراج :الصدق الظاهري ،صدق االتساق الداخلي ،الصدق التمييزي ،والثبات.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمهاَّ :إن اتجاهات اآلباء العمانيين في محافظة الظاهرة نحو توظيف التعليم عن بعد يتراوح متوسطها بين
() 4.18( -)2.76؛ مما يشير إلى وقوعه في الفئتين املتوسطة والكبيرة ،اتجاهات أبنائهم نحو التعليم عن بعد قد تراوح متوسطها بين ( )2.15و
()4.46؛ مما يشير إلى أن مستوى استجابات هؤالء الطالب قد وقع في الفئات بين املتوسطة والكبيرة جدا ،إن استجابات اآلباء كانت أعلى في
متوسطها الحسابي من متوسط استجابات أبنائهم في ( )12فقرات من فقرات املقياس من بين ( )15فقرة ،هناك تقارب واتفاق بين ﺁراء الطالب
وﺁبائهم في بعض جوانب املقياس .مثلَّ :إن ولي األمر والطالب في محافظة الظاهرة استطاعا التﺄقلم مع أسلوب التعلم عن بعدَّ ،إن التعليم عن
بعد من وجهة نظر اآلباء وأبنائهم قد أسهم بصورة مباشرة في فهم دروس املنهج بصورة متساوية مع أسلوب التعليم املباشر ،كما كانت وجهة
نظرهم متفقة في ّأن الشبكة وخدمة اإلنترنت هي في مقدمة التحديات التي واجهت األسرة العمانية .وقدمت الدراسة في النهاية مجموعة من
التوصيات ذات العالقة بنتائجها.
الكلمات املفتاحية :التعليم عن بعد؛ طالب التعليم األساس ي؛ سلطنة عمان.

.1

املقدمة

لم يعد التعليم اإللكتروني مفهوما من مفاهيم الترف الفكري في العمل التربوي ،كما لم يعد كذلك قاصرا على استخدام التكنولوجيا الحديثة من
قبل الدول املتقدمة دون غيرها من دول العالم بل أصبح عنصرا ال يتجزأ في أي مؤسسة تعليمية في العالم ،يقدم العلوم املختلفة بطريقة تختلف عن
التقليدية ،ومقدما حلوال للمشكالت التي تعاني منها بعض الدول في إيصال العلم واملعرفة لكافة شرائح املجتمع.
ومفهوم التعليم اإللكتروني كما يشير شلوسر وشيمونسن فيه تنوع واختالف في صياغة املفهوم إال أن تلك املفاهيم تشترك فيما بينها في تمحورها
حول أنه شكل من أشكال التعليم عن بعد عن طريق استخدام ﺁليات االتصال الحديثة كالحاسب اآللي ،والشبكات ،والوسائط املتعددة ،وبوابات اإلنترنت؛
من أجل إيصال املعلومات للمتعلمين بﺄسرع وقت وأقل تكلفة وبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية وضبطها ،وقياس أداء املتعلمين فيها( .شلوسر
وشيمونسن)2015 ،
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وباملضمون نفسه يعرف الخفاجي ( ) 5-7 ،2015التعليم عن بعد على أنه أسلوب من أساليب التعليم اإللكتروني يرتكز على مبدأ التعليم الذاتي
الذي يقوم على إيصال املواد التعليمية للطالب على أساس البعد بين أطراف العملية التعليمية؛ أي بين الطالب واملعلم ،كما يرى َّأن هذا النوع من التعليم
هو املستقبل؛ حيث ستغلق الجامعات أبوابها بفضل التواصل عن طريق هذا النوع من التعليم ،كما َّأن هناك مسميات كثيرة للتعليم عن بعد منها :التعليم
املفتوح ،التعليم البيتي ،الدراسات املستقبلية ،الدراسات اإلضافية ،التعليم التكنولوجي ،التعليم املفتوح ،التعليم عند بعد (الخفاجي)5-7 ،2015 ،
وتجدر اإلشارة إلى َّأن هذا النوع من التعليم املفتوح قد ظهر في لندن في القرن التاسع عشر عام 1858م وكان يسمى بنظام الطالب الخارجين ثم
انتقل إلى الواليات املتحدة وكندا وبريطانيا في األعوام بين  1911 – 1891م أما في البالد العربية فكان لجامعة القدس املفتوحة في فلسطين وفي مصر في
العام 1991م ،وكذلك الجامعة العربية املفتوحة في الكويت في العام 2000م قصب السبق في هذا النوع من التعليم (الخفاجي.)2015 ،
ويتميز التعليم عن بعد بتجاوزه لقيود املكان والزمان ،فهو يراعي الفروق الفردية بين املتعلمين؛ فهو يمكنهم من التعلم في بﻴئات متنوعة تناسب
قدراتهم الذاتية؛ مما يساعدهم على النجاح في والتقدم في عملية التعلم ،ومن الجميل أيضا أن هذا النوع من التعليم أنه يتيح للمتعلمين التفاعل الفوري
ّ
يمكن الطالب من ّ
تلقي املادة العلمية باألسلوب
إلكترونيا فيما بينهم من جهة ،وبينهم وبين معلمهم من جهة أخرى ،إضافة إلى َّأن هذا النوع من التعليم
الذي يتناسب مع قدراته من خالل الطريقة املرئية أو املسموعة أو املقروءة أو غيرها ،وهو يرفع من إحساس الطالب باملساواة في توزيع الفرص في العملية
التعليمية ،وإزالة حاجز الخوف والقلق لديهم وتمكين الدارسين من التعبير عن أفكارهم والبحث عن الحقائق واملعلومات بوسائل أكثر جدوى مما هو
َّ
متبع في قاعات الدرس التقليدية( .رباح)2014 ،
وقد تعددت اآلراء حول املعايير الواجب التزامها؛ لتحقيق معايير الجودة في التعليم اإللكتروني في مختلف املؤسسات؛ حيث أشارت دراسة جيا
فريدنبيرج  ) 2002( Jia Frydenbergإلى تسعة مجاالت من الواجب االلتزام بها في تصميم برامج التعليم اإللكتروني تتمثل في :االلتزام املؤسس ي،
التكنولوجيا ،خدمات الطالب ،تصميم التدريس وتطوير املقرر ،التدريس وخدمات املعلم ،توصيل البرامج ،التكاليف ،متطلبات االنتظام والشرعية
وبرامج التقويم ).(Jia Frydenberg, 2002
كما تعددت في الوقت نفسه األساليب املتبعة في تقويم الطلبة في التعليم عن بعد؛ حيث يشير عبد العزيز( )2008إلى مجموعة من األساليب التي
يمكن من خاللها تقويم برامج التعليم عن بعد في مقدمتها :االختبارات القصيرة التي تقﻴس قدرة املتعلم على فهم املعارف الخاصة باملادة وكذلك القدرة
على استدعائها ،وكذلك االختبارات املقالية التي تقﻴس املستويات العليا من مهارات التفكير الناقد واإلبداعي ،وهناك ملف اإلنجاز الذ ي تظهر فيه فلسفة
الطالب في فهمه للمقرر من خالل تنظيمه ألعماله الهادفة ذات االرتباط بمحتوى املقرر والذي يتم تنظيمه تحت إشراف وتوجيه من املعلم ،بﻴنما يهتم
تقويم األداء بقياس قدرة املتعلم على أداء مهارات محددة ،أو مهمات ذات عالقة باملقرر املتضمن في البرنامج ،وقد يتضمن البرنامج كذلك املقابالت
املدموجة مع النصوص املكتوبة أو املسموعة كﺄحد أنواع التقويم التي تحتاجها بعض البرامج في قياس مهارات محددة إضافة إلى اليوميات ،وكذلك إعداد
أوراق العمل باستخدام برامج العرض املتنوعة ،كما تعد عدد املشاركات وتقييم الزمالء والتقييم الذاتي من ضمن أدوات تقييم البرامج في التعليم
اإللكتروني املعتمدة في مثل هذه البرامج.
ُ
كل تلك املعايير واملسؤوليات جعلت من وزارات التربية والتعليم في العام ومنها وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان في مقدمة الجهات املسؤولة عن
توظيف التعليم اإللكتروني بشكل عام؛ فهي املؤسسة املسؤولة عن إدارة التعليم املدرس ي بجميع املراحل الدراسية املمتدة في الصفوف  ،12-1وتشمل
مسؤوليتها تطوير السياسية التعليمية للمدارس الحكومية ،تطوير املناهج وتصميمها ،وعمليات التقويم واإلشراف على الهيئات التدريسية واإلدارية
باملدارس ،وتوجد في كل محافظة من محافظات السلطنة مديرية عامة للتربية والتعليم تقوم بتنفيذ مخططات الوزارة ،وإعداد الخطط ،وامليزانيات املالية
املطلوبة ،باإلضافة إلى اإلشراف على أداء الهيئة التدريسية واإلدارية باملدارس وكذلك اإلشراف على مدارس التعليم الخاص املحلية والدولية بالسلطنة،
ويشمل نظام التعليم املدرس ي في السلطنة جميع املراحل من الصف األول إلى الصف الثاني عشر ،وينقسم إلى حلقتين :الحلقة األولى وتشمل الصفوف -1
 4وطلبتها من الجنسين ذكورا وإناثا حيث يدرسون في فصول مشتركة ،أما الحلقة الثانية من هذه املرحلة فهي مخصصة للصفوف ( )10-5بﻴنما َّ
تسمى
املرحلة األخيرة بمرحلة ما بعد األساس ي للصفين الحادي عشر والثاني عشر .وفي هاتين املرحلتين تكون املدارس أحادية النوع من الطلبة( .مجلس التعليم
في سلطنة ُعمان)2016 ،
 .1.1مشكلة الدراسة:
أثرت جائحة كورونا على شعوب العالم أجمع في كل نواحي الحياة :اقتصادية كانت أو اجتماعية؛ مما دعا تلك الشعوب إلى التكيف وتغيير الكثير
من أساليب العﻴش التي كانوا سائرين عليها لسنوات طويلة ،ولم يسلم املجال التعليمي من ذلك التﺄثير؛ نظرا الرتباطه املباشر بحياة الناس االجتماعية؛
ّ ّ
ّ
فال يخلو بﻴت من البيوت إال وفيه طالب متعلم أو معلم يعلم؛ مما استدعى وبشكل سريع التكيف مع هذا الوضع بصورة سريعة عن طريق اعتماد أسلوب
ّ
التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد وهو الش يء نفسه الذي حدث في ُعمان؛ فالعالم كما يقال قرية صغير تؤثر وتتﺄثر.
ففي مطلع العام  2020وملواجهة فيروس كورونا املستجد في العديد من بلدان العالم لجﺄت الكثير من الدول إلى غلق املؤسسات التعليمية ووجهت
املواطنين إلى االعتماد على شبكة اإلنترنت؛ مما دفع أولياء األمور إلى تﺄمين خدمة اإلنترنت بشكل مستمر وتﺄمين أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية؛ ملواصلة
تعليم أبنائهم عن بعدَّ .
(شباني)2021،
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لذلك السبب فإن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان كغيرها من وزارات التربية والتعليم في دول العالم اعتمدت أسلوب التعلم عن بعد؛ ملواجهة
هذه الجائحة ،وهو ما تطلب من الوزارة القيام بالكثير من التغييرات الهادفة إلى مواءمة املنهاج املدرس ي واملعلم والطالب مع هذا النوع من التعليم .ففي
مجال املناهج الدراسية أصدرت الوزارة وثيقة مواءمة بعض بنود وثيقة تعلم الطلبة في نوفمبر 2020م وقد هدفت هذه الوثيقة إلى مواءمة بنود تقويم
تعلم الطلبة للعام الدراس ي 2021/2020م كعام استثنائي؛ ملواجهة فيروس كورونا ؛ حيث تم فيها تعديل بعض بنود الوثيقة العامة؛ لتقويم تعلم الطلبة
الصادرة في العام 2018م؛ لتتماش ى مع ظروف الجائحة ،كما تم اعتماد مفهوم التعليم اإللكتروني بما فيه التعليم عن بعد والتﺄكيد على استثمار إمكانات
الوزارة وما تمتلكه من منصات تعليمية للصفوف ( 12-1وزارة التربية والتعليم.)2020،
فقد عملت وزارة التربية والتعليم على تطوير منصتين للتعليم عن بعد هما :منصة منظرة وهي خاصة بالصفوف من  4-1واألخرى هي املنصة
التعليمية الخاصة بالصفوف  12-5كما عملت كذلك على تدريب كافة معلمي السلطنة واملشرفين التربويين على طريقة استخدام هاتين املنصتين في عرض
الدروس وفي تقويم الطالب عن بعد خالل شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م ،كل تلك الجهود لم تكن بمعزل عن جهود التوعية التي قامت بها وزارة التربية
والتعليم ألولياء أمور الطالب من حيث حثهم على تقديم الدعم ألوالدهم بالتعاون مع مدارسهم التي كانت تتابع توفر بﻴئة مناسبة للتعلم عن بعد لطالبها
بتقديم التسهيالت الخاصة بتوفير األجهزة والشبكات بالتعاون مع القطاع الخاص (البوابة التعليمية.)2021،
وقد عرضت السلطنة تجربتها الحالية وجهودها في توظيف التعليم عن بعد في ندوة "فقد التعليم في ظل جائحة كورونا" التي عقدتها وزارة التربية
والتعليم ال ُعمانية عن بعد يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر مايو 2021م ؛ حيث أشار البوسعيدي فيها إلى َّأن الوزارة دشنت منصتين
للتعليم عن بعد ،إحداهما هي منصة منظرة وقد تم تخصيصها لصفوف التعليم األساس ي من األول وحتى الرابع وأخرى لطالب الصفوف من الخامس
وحتى الثاني عشر ،كما َّأن الوزارة بالتعاون مع تلفزيون سلطنة ُعمان قد نظمت بثا مباشرا لدروس املنهج يقوم بها معلمون متميزون وفق جدول معد
مسبقا في توقيت مناسب للطالب وقد تم تخصيصه لطالب الصف الثاني عشر ،وللوزارة جهد كبير في تحويل املنهج في صورة إلكترونية وبثها في منصة
مورد؛ لﻴسهل متابعتها من قبل الطالب ،إضافة إلى متابعة توصيل شبكة اإلنترنت إلى املدارس بالتعاون مع القطاع الخاص كما شمل ذلك إيصال هذه
الخدمة إلى املدارس النائية عن طريق األقمار الصناعية( .أمبوسعيدي)2021 ،
 .2.1الدراسات السابقة:
ُ
وبالعودة إلى الدراسات العمانية في حقل التعليم اإللكتروني نجدها متنوعة قد شملت جميع أطراف العملية التعليمية
• فاملعنية ( )2016على سبيل املثال قد درست طرف اإلدارة املدرسية ودورها في توظيف التعليم الذي كان عاليا بحسب نتائج الدراسة وكانت مشكلة
ضعف شبكات اإلنترنت هي السبب األول الذي طرحته اإلدارة املدرسية كمعيق لتفعيل هذا النوع من التعليم.
• واهتمت دراسة الحوسني ( )2017بدراسة التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو التعليم اإللكتروني لدى عينة من الطالب املتفوقين دراسيا من مدارس
الباطنة شمال ،وما يعنﻴنا في هذه الدراسة أنها كشفت َّأن اتجاهات هؤالء الطالب نحو التعليم اإللكتروني كانت اتجاهات إيجابية.
• وقد اهتمت دراسات ُعمانية أخرى بمجال الكشف عن أثر التعليم اإللكتروني في التحصيل الدراس ي للطالب؛ فدراسة الناصري ( )2011قد درست
أثر استخدام التعليم اإللكتروني على التحصيل الدراس ي للطالب في مادة الجغرافيا للصف الحادي عشر والذي توصلت فيه إلى نجاح هذا النوع
من التعليم وأثره الدال إحصائيا على املجموعة التجريبية؛ مما أوصت باستخدامه في مادة الدراسات االجتماعية بصورة أوسع.
• وباملثل فإن الراشدي ( )2012درس أيضا ذلك األثر على تحصيل عينة من الطالب في مادة الرياضيات في الصف السابع بلغ عددها ( )58مستخدما
اختبارا تحصيليا ،وقد توصل إلى فعالية أسلوب التعليم اإللكتروني في تحصيل الطالب في املادة وإلى أثره إحصائيا في التطبيق البعدي للمجموعة
التجريبية .وأوصت دراسته بضرورة تدريب املشرفين واملعلمين على هذا النوع من التعليم من خالل إقامة الورش في مجالي تطبيقات التعليم
اإللكتروني والتصميم اإللكتروني.
• وتفردت دراسة الهنائي ( )2010بالوقوف على االحتياجات التدريبية في مجال التعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي ،وقد قسم تلك
االحتياجات إلى مجال األفراد ومجال املؤسسات متناوال التخطيط والتدريب والتعامل مع اآلخرين ،والتخطيط واملراقبة في مجال األفراد ،وقد جاء
محور االحتياجات التدريبية املتعلقة باملؤسسات بدرجة مرتفعة تاله املحور املتعلق باألفراد.
واملحلل لتلك الدراسات يرى تركيزها على قطبي العملية التعليمية :املعلم واملتعلم وقد أغفلت األسرة ودورها في تقبل الطالب لهذا النوع من التعليم
أو اتجاهات األبوين وقناعاتهم وإمكانات تقديم املساعدة ألبنائهم؛ فهم من وجهة نظر الباحث الداعم األول للتعليم اإللكتروني؛ لكونهم قريبين من أبنائهم
مع ابتعاد املعلم عنهم وعدم وجوده في املكان نفسه خالل التعليم عن بعد؛ مما استدعى من وجهة نظر الباحث دراسة هذا الجانب على اعتبار أنه نقص
معرفي ،وسده قد يوفر فرصة للوزارة في التعرف على وجهة نظر األسرة ال ُعمانية التي يمثلها األبوان في هذا النوع من التعليم خصوصا بعد تطبيقه لعام
دراس ي كامل خالل هذا العام 2021 /2020م.
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االتجاهات وقياسها:
َّ
يشير ماثﻴسون ( )2004إلى أن أغلب تعريفات االتجاهات تركز على ثالثة مكونات هي :تقويم املوضوع ،اتخاذ حدث تجاهه ،وبناء مشاعر تجاه ذلك
املوضوع .وما يؤكد ماذهب إليه ماثﻴسون مجموعة من التعريفات القديمة لالتجاهات؛ فبيك ( ،1983ص )85مثال َّ
عرف االتجاهات بﺄنها "تقديرات سلبية
أو إيجابية تجاه موضوع أو شخص أو أي ش يء ﺁخر" .وفي االتجاه نفسه جاء تعريف بيتي وكاسيبيو ( ،1981ص )32عندما َّ
عرفا االتجاهات بﺄنها "مشاعر
داخلية قد تكون سلبية أو إيجابية تجاه شخص أو موضوع أو قضية معينة"؛ لذلك فمصطلح االتجاهات بشكل عام يشير إلى مشاعر واتجاهات تقييمية
سلبية أو إيجابية تجاه موضوع أو شخص أو قضية أو فكرة خاصة محددة من قبل صاحب تلك املشاعر والتقييمات.
وقد تبنت الدراسة مدخل االتجاهات؛ لدراسة وجهة نظر عينة من األسرة ال ُعمانية في محافظة الظاهرة ،وهي إحدى املحافظات التعليمية في
السلطنة .ومن وجهة نظر الباحث فإن هذا املدخل هو مدخل مناسب ملوضوع الدراسة؛ حيث َّإن مدخل االتجاهات يعطي نبذة عامة عن إقبال الطالب
وﺁبائهم على هذا النوع من التعليم والذي يمكن اعتباره كمؤشر؛ ملدى نجاحه .فاالتجاهات كما أشارت لها  Issanتتكون من ثالثة جوانب هي :الجوانب
املعرفية ،جوانب التﺄثر واالنفعال بموضوع االتجاه ،وجوانب اتخاذ موقف أو عمل تجاه هذا االتجاه .فجوانب املعرفة تهتم بالتفكير وجمع املعلومات
والقناعات حول موضوع االتجاهات بﻴنما جوانب التﺄثر واالنفعال فهي الخاصة باألحاسﻴس تجاه تلك االتجاهات؛ ولذلك قد تكون هذه االتجاهات إيجابية
أو سلبية بﻴنما جوانب اتخاذ املوقف فهي املختصة بالقرارات واألعمال الناتجة عن نوع تلك االتجاهات من قبل الشخص (.)Issan, 2006
ومن أبرز النماذج التي أوضحت العالقة بين مكونات االتجاهات ذلك النموذج الذي أورده أجزين وفﻴشبين (،1980ص .)112وقد كيفه الباحث؛
ليتناسب مع موضوع البحث الحالي كما هو واضح في الشكل التالي:

شكل ( :)1العالقة بين االتجاهات وتوظيف التعليم عن بعد ألجزين وفشبين

)(Ajzen & Fishbein, 1980, 112
ويقوم هذا األنموذج على أساس َّأن توظيف التعليم عن بعد ال يتﺄثر بالسلوك مباشرة بل يتﺄثر بعوامل ثالثة هي :املشاعر الداخلية ،التقييمات
واملعتقدات حول التعليم عن بعد ،وهي كلها قائمة على أساس الخبرة واملعرفة؛ مما يؤدي إلى اتخاذ موقف ومن ثم القيام بإجراء عملي سلوكي يؤدي إلى
توظيف التعليم عن بعد وتبنيه.
وفي نفس االتجاه يشير أثوسن وكوفر ) athewson and Grover (2004إلى أن معظم التعريفات الخاصة باالتجاهات قد ركزت على ثالثة مفاهيم
مهمة هي تقييم املشاعر ،اتخاذ موقف تجاه تلك املشاعر ،واإلحساس املستمر تجاه ذلك الهدف؛ لذلك فإن االتجاهات هي أحاسﻴس داخلية متجهة نحو
هدف من األهداف أو شخص أو موضوع أو فكرة مرتبطة بالقناعات الناتجة عن جمع وتلقي املعلومات؛ مما يحفز الشخص؛ لتكوين ممارسات مترابطة
تعبر عن تلك القناعة بموضوع االتجاه؛ لذلك تكون االتجاهات تكون سلبية أو إيجابية .واعتمادا على ذلك فالباحث يرى َّأن الكشف عن اتجاهات الطالب
وﺁبائهم هو في الوقت نفسه كشف عن قناعاتهم وتفكيرهم واتجاهات مشاعرهم نحو التعليم عن بعد.
أما قياس االتجاهات عموما واتجاهات الطالب واآلباء على وجه الخصوص فيعتمد على عدة أدوات منها االستبانة؛ فكيربي ) Kerby (1986يشير
إلى أن االستبانة هي أسهل األدوات التي يمكن استخدامها؛ لقياس االتجاهات سواء من ناحية اإلعداد أو من ناحية التطبيق .ومن بين الدراسات التي
استخدمت االستبانة دراسة ) AL Nasser (2000؛ حيث استخدمها لقياس اتجاهات عينة من املعلمات السعوديات ،وكذلك دراسة الجندي ()2010
حيث درست من خاللها العالقة بين التنشئة الوالدية وانعكاسها سلبا أو إيجابا على تنشئة أبنائهم ،أما النوع الثاني من أدوات قياس االتجاهات فهو
املقايﻴس املصورة والتي تعتمد على وجود صورة مناسبة تعبر عن موقف املستجيب تجاه املوضوع رفضا أو قبوال من خالل اختيار الصورة كما أشار إلى
ذلك مكنا وكير وإلﻴسورث ) Mckenna, Kea r& Ellsworth (1995وقد أشاروا إلى أن هذا النوع من املقايﻴس يمكن استخدامه على نطاق واسع؛ لقياس
اتجاهات األطفال في الفئات العمرية الصغيرة .والباحث هنا قد اعتمد االستبانة؛ لقياس اتجاهات الطالب وﺁبائهم نحو التعليم اإللكتروني؛ نظرا ملناسبتها
لهذه الفئة ،منطلقا من أسئلتها.
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 .3.1أسئلة الدراسة:
للدراسة الحالية سؤاالن يتمثل األول في" ما اتجاهات عينة من طالب الصف الحادي عشر في محافظة الظاهرة وما اتجاهات ﺁبائهم نحو التعليم
عن بعد؟" أما السؤال الثاني فيتعلق بدراسة الفروق بين اتجاهات الطالب وأبنائهم كما تعكسها استبانتا الدراسة ،ونص السؤال" هل توجد فروق بين
اتجاهات عينة من اآلباء وأبنائهم في محافظة الظاهرة نحو التعليم عن بعد؟"
 .4.1أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها من املتوقع أن تساعد وزارة التربية والتعليم في :اعتماد مقياس مقنن؛ للكشف عن واقع توظيف التعليم عن بعد
من وجهة نظر عينة من طالب الصف حادي عشر وﺁبائهم في محافظة الظاهرة في سلطنة ُعمان؛ مما من املؤمل أن يساعد املحافظة التعليمية في وضع
الخطط املناسبة؛ ملساعدة الطالب في التغلب على التحديات التي قد تعترضها مع أبنائها ،كما تكمن أهميتها في أنها قد تساعد وزارة التربية والتعليم في وضع
خطط مناسبة؛ لدعم اتجاهات األسرة ال ُعمانية نحو التعليم عن بعد؛ لتكون ثقافة مستمرة يمكن توظيفها في أية ظروف قادمة.
 .5.1حدود الدراسة:
الحدود املكانية والزمانية للدراسة الحالية هي محافظة الظاهرة التعليمية للعام الدراس ي 2021/2020م بﻴنما تكمن الحدود البشرية في عينة من
طالب الصف الحادي عشر تم اختيارها بطريقة عشوائية ومعها عينة من أولياء أمورهم .بﻴنما تكمن الحدود املوضوعية في االتجاهات نحو توظيف
التعليم عن بعد من وجهة نظر عينة من طالب الصف حادي عشر وﺁبائهم في محافظة الظاهرة في سلطنة ُعمان ،وهو التعليم الذي أقرته وزارة التربية
والتعليم في سلطنة ُعمان من خالل املنصات التعليمية؛ ملواجهة غلق املدارس خالل جائحة كورونا .وقد تم اعتبار إجابات الطالب وﺁبائهم على املقياس
هي اتجاهاتهم نحو هذا النوع من التعليم.
 .6.1مصطلحات الدراسة:
َّ
• االتجاهات :اعتمدت الدراسة الحالية في تعريفها لهذا املصطلح ما ذكرته عﻴسان ) Issan (2006في أن االتجاهات تتكون من ثالثة جوانب هي :املعرفة،
والتﺄثير أو االنفعال ،ومن ثم اتخاذ املوقف؛ لذلك ُت ّ
عرف الدراسة الحالية االتجاهات نحو توظيف التعليم عن بعد بﺄنها تلك الخلفيات املعرفية حول
توظيف أسلوب التعليم عن بعد والذي طبقته وزارة التربية والتعليم في السلطنة في ظل جائحة كورونا كما يعكسه رأي الطالب وﺁبائهم سواء كانت
من خبرتهم أو من بﻴئتهم املحيطة بهم والتي تدفعهم إلى مشاعر وانفعاالت سلبية أو إيجابية نحو هذا النوع من التعليم؛ مما من املتوقع أن تؤثر في
ممارساتهم َّ
املعبر عنها في مجموعة الفقرات الواردة في استبانتي الدراسة املقدمتين للطالب وآلبائهم .
• التعليم عن بعد :هو أقرب تعريفات هذا املصطلح إلى مضمون الدراسة الحاليةّ .
ويعرف شحاتة والنجار ( )2003بﺄنه "تكنولوجيا حديثة تجتمع فيها
الصوت والصورة على وسيط واحد في شبكة اإلنترنت ،وهي وسائط تفاعلية ذات اتجاهين تسمح بتفاعل الدارس مع املصدر التعليمي .وقد عرفته
الدراسة الحالية بﺄنه ذلك التعليم املعتمد على التواصل بين املعلم واملتعلم عن بعد من خالل وسائل االتصال الحديثة املتمثلة في املنصة التعليمية
التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم من خالل شبكة اإلنترنت.
.2

إجراءات الدراسة امليدانية

 .1.2عينة الدراسة:
بهدف التوصل إلى الخصائص السيكو مترية لالستبانتين :استبانة الطالب واستبانة ﺁبائهم من حيث الصدق والثبات واإلجابة عن سؤالي الدراسة؛
فقد تم اختيار عينة عشوائية من مدرستين من مدارس محافظة الظاهرة التعليمية املتضمنة للصف الحادي والبالغ عددها خمس مدارس :منها  4مدارس
تضمنت الصفوف ( )5-12ومدرستين تضمنت الصفين الحادي عشر والثاني عشر (املديرية العامة للتربية والتعليم ملحافظة الظاهرة .)2021،وقد تم
اختيار املدرستين بطريقة عشوائية عن طريق القرعة وقد بلغت تلك العينة ( )102من طالب الصف الحادي عشر؛ فهم يمثلون مرحلة التعليم العام مع
طالب الصف الثاني عشر إال أن طالب الصف الثاني عشر قد تم استبعادهم بسبب َّأن الوزارة قد اعتمدت معهم أسلوب التعليم املدمج؛ نظرا لحساسية
طبيعة مرحلتهم؛ لذلك لم يتم دمجهم ضمن عينة الدراسة (وزارة التربية والتعليم )2020،وقد أدرجت الدراسة كذلك ﺁباء هؤالء الطالب؛ بحيث يجيبون
عن الفقرات الخاصة باألبوين من قبل أحدهما ولذلك فعددهم هو مساو لعدد أبنائهم ( )102وبالتالي فإن املجموع الكلي لعينة الدراسة بلغ (.)204
 .2.2صياغة فقرات االستبانتين:
بهدف صياغة فقرات املقياس فقد اعتمد الباحث على الدراسات التي تناولت التعليم اإللكتروني بشكل عام والتعليم عن بعد على وجه الخصوص
وفي مقدمة تلك الدراساتَّ :
شباني2021،؛ الحوسني 2017 ،املعنية2016،؛ الناصري2011،؛ الهنائي ،)2010،كما اعتمدت الدراسة كذلك على وثيقة
مالءمة دروس املنهاج املدرس ي وفق التعليم عن بعد والتعليم املدمج التي أصدرتها الوزارة (وزارة التربية والتعليم .)2020،وقد راعى الباحث مجموعة من
املعايير في صياغته األولية لفقرات االستبانتين أهمها أن تكون العبارات واضحة ،قصيرة ،وقليلة أيضا؛ مراعاة ألولياء أمور الطالب من حيث توقع فهمهم
للفقرات وكذلك مراعاة ملستوى القراءة عند بعضهم.
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 .3.2صدق األداتين:
بهدف تحسين صياغة فقرات األداتين تم عرضهما على خمسة محكمين وقد طلب منهم التﺄكد من صحة صياغة الفقرات وكذلك ارتباطها بموضوع
ُ
البحث إضافة إلى وضوح الفقرات لكل من الطالب وأولياء أمورهم وقد غ ّيرت صياغة بعض الفقرات ولم تحذف أية فقرة وقد اتفق املحكمون جميعهم
على ارتباط فقرات االستبانتين بموضوع البحث.
 .4.2الخصائص السيكومترية لالستبانتين:
بهدف التوصل إلى الخصائص السيكومترية لالستبانتين فقد تم تطبيقهما على عينة بلغت ( )60من أفراد العينة بما يساوي ( )30من طالب الصف
الحادي عشر ومعهم أولياء أمورهم بالعدد نفسه .وتمثلت تلك الخصائص في حساب الصدق التمييزي ،صدق االتساق الداخلي والثبات.
• الصدق التمييزي :لحساب الصدق التمييزي لفقرات املقياس تم حساب مجموع إجابات أفراد العينة في كل فقرة من فقرات االستبانة ثم تصنيفها
إلى ثالث فئات اعتمادا على  %27من الفقرات الحاصلة على تقدير أعلى في مقابل  %27من الفقرات الحاصلة على تقدير أدنى مع بقاء  %54من تقدير
العينة في الوسط .وقد تم استخدام اختبار "ت" لحساب الفروق بين الفئتين العليا والدنيا في إجابات العينة .ويوضح الجدول اآلتي نتيجة اختبار
"ت"؛ لحساب الصدق التمييزي لفقرات االختبار .ويقصد بمفهوم معامل التمييز" قدرة الفقرة على تمييز الفروق الفردية بين األفراد الذين يعرفون
اإلجابة الصحيحة في مقابل األفراد الذين ال يعرفون اإلجابة لكل فقرة من فقرات االختبار"(كواحفة ،2019،ص.)51
جدول ( :)1الصدق التمييزي باستخدام اختبار"ت" لدراسة الفروق في املتوسطات بين الحد األعلى والحد األدنى لعينة الدراسة .ن= 30

املح ــور
استبانة اآلباء

النوع
االجتماعي
الحد األعلى

استبانة الطالب

الحد األدنى
الحد األعلى
الحد األدنى

العدد%27

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة
ت

درجة
الحرية

مستوى
الداللة

8

58.5556

2.25499

-12.656

29

.000

8

44.3333

4.20084

8

51.0769

2.56455

6.624

29

.000

8

41.3846

4.61047

يبين الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين الحدين األعلى واألدنى املتمثلين في ( )%27من الفقرات
الحاصلة على مجموع أعلى وكذلك في املقابل ( )%27من مجموع درجات الفقرات الحاصلة على مجموع أدنى حيث بلغ مستوى الداللة ( ).000وهو مستوى
أدنى من مستوى الداللة ()α≥0.05؛ مما يشير إلى مقدرة الفقرات على التمييز بين استجابات أفراد العينة وبالتالي مقدرته على إعطاء صورة أقرب إلى
الواقع للظاهرة املقاسة.
• صدق االتساق الداخلي :تم التوصل إلى صدق االتساق الداخلي بحساب معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات املقياس مع الدرجة الكلية للمقياس
كما هو موضح في الجدول (.)2
جدول ( :)2نتائج معامل ارتباط كل فقرة من فقرات استبانتي اآلباء واألبناء مع الدرجة الكلية للمقياس
رقم الفقرة

استبانة اآلباء
معامل االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

*.710
0.771
*.739
*.759
*.724
*.775
*.714
*.781
*.743
*.711
*.787
*.718
*.769
*.766
*.741

مستوى
الداللة
.000
.000
.002
.042
.000
.002
.000
.000
.005
.001
.000
.003
.004
.000
.000

رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

استبانة األبناء
معامل االرتباط
.745
.778
.794
.775
.760
.703
.762
.782
.777
.756
.734
.787
.739
.755
743.

مستوى الداللة
.004
.000
.001
.015
.000
.007
.000
.000
.006
.001
.005
.000
.000
.003
.000

وتظهر نتائج معامل االتساق الداخلي في الجدول السابق أن معامالت االتساق الداخلي بين املجموع الكلي الستبانة اآلباء مع كل فقرة من فقراتها
جاءت دالة عند مستوى داللة وقد تراوحت معامالت االرتباط بين (* ).787إلى (** ).710وفي املقابل فإن معامالت االتساق الداخلي الستبانة األبناء جاءت
دالة عند مستوى داللة ( )α≥0.05وقد تراوحت معامالت االرتباط بين ( ).703إلى ( .).778وهو ما يشير إلى أن االستبانتين تتمتعان باتساق داخلي مناسب
يجعلهما صالحتين؛ للتطبيق.
• ثبات املقياس :تم استخراج ثبات فقرات املقياس باستخدام معامل الثبات ألفا لكرونباخ؛ وذلك بحساب ثبات كل فقرة على حدة مع حساب الثبات
الكلي للمقياس كما هو موضح في الجدول (.)3
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اتجاهات طالب الصف الحادي عشروأولياء أمورهم نحو استخدام التعليم عن بعد في محافظة الظاهرة في ظل جائحة كورونا
جدول ( :)3قيم معامل ألفا لكرونباخ لكل فقرة من استبانتي اآلباء واألبناء مع الدرجة الكلية لكل منهما
استبانة اآلباء
قيم معامل ألفا لكرونباخ

رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

رقم الفقرة

.763
.765
.795
.754
.748
.766
.761
.749
.756
.773
.709
.701
.755
.773
.757

استبانة األبناء
قيم معامل ألفا لكرونباخ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

.777
.735
.767
.732
.716
.730
.721
.741
.735
.717
.713
.794
.763
.780
.777

يتضح من نتائج الجدول السابق أن قيم معامل الثبات لفقرات استبانة اآلباء قد تراوحت بين ( ).749و ( ).756وفي املقابل بينت النتائج َّأن قيم
معامل الثبات لفقرات استبانة األبناء قد تراوحت بين ( ).721و ( ).741وهي قيمة مقبولة؛ حيث أشارت األنصاري ( ،2018صَّ )38
"أن قيمة ألفا لكرونباخ
يجب أن التقل عن " 0.70
 .5.2تطبيق األدوات:
بهدف تطبيق أداتي الدراسة؛ لجمع البيانات تم اختيار مدرستين من مدارس محافظة الظاهرة املتضمنة للصف الحادي عشر والبالغ عددها خمس
مدارس كما ورد في مجتمع الدراسة سابقا ،وقد تواصل الباحث مع إدارات تلك املدارس؛ للسماح له بالتطبيق؛ فﺄبدوا عدم ممانعتهم؛ نظرا إلى َّأن نتائج
الدراسة ستشكل أهمية في عملهم .وقد تم التطبيق ورقيا باختيار صفين من كل مدرسة بطريقة عشوائية أيضا بحيث يجيب الطالب على االستبانة
الخاصة به في املدرسة على أن يسلم كل طالب استبانة ولي األمر بنفسه وإعادتها إلى املدرسة بعد إجازة نهاية األسبوع؛ إلعطائهم فرصة للجابة عنها؛ نظرا
لوجود البعض منهم في عمل خارج محافظة الظاهرة.
.3

عرض النتائج ومناقشتها

بهدف الحكم على مستوى اتجاهات الطالب عينة الدراسة وأولياء أمورهم نحو التعليم عن بعد تم استخدام معيار الحكم اآلتي كما أورده كرونسك
()Krosnick, 1999, 50؛ لقياس االتجاهات وهو عبارة عن مقياس ليكرت يمتد من درجة إلى خمس أو سبع درجات بحيث تمثل الدرجتان األولى والثانية
اتجاهات سلبية بﻴنما تمثل الدرجتان الرابعة والخامسة االتجاهات اإليجابية مع بقاء الدرجة املتوسطة تمثل اتجاهات غير محددة أو واضحة.
جدول ( :)4معيارالحكم على قوة اآلراء واتجاهها بحسب تصنيف ()Krosnick, 1999, 50
املتوسط الحسابي
1.49 -1
2.49-1.50
3.49-2.50
4.49-3.50
5.0 -4.50

مستوى  /قوة  /املو افقة على الرأي
بدرجة قليلة جدا
بدرجة قليلة
إلى حد ما
بدرجة عالية
بدرجة عالية جدا

اتجاه الرأي
سلبي
سلبي
إيجابي
إيجابي

 .1.3السؤال األول من أسئلة الدراسة والذي نص على" ما و اقع توظيف التعليم عن بعد من وجهة نظر عينة من طالب الصف حادي عشر وآبائهم
محافظة الظاهرة في سلطنة ُعمان"؟
وللجابة عن السؤال تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية؛ لتحديد مستوى تلك اآلراء واتجاهها اعتمادا على معيار التفسير
الذي اعتمدته الدراسة كما يوضحه الجدول (.)4
جدول ( :)5آراء األسرة ال ُعمانية " ط= الطالب  /و= أولياء أمورهم" في محافظة الظاهرة نحو التعليم عن بعد
1

2

3

4

ط/و

الع ـبـ ـ ــارة

و
ط
و
ط
و
ط
و
ط

بالنسبة لي كولي أمر استطعت أن أتﺄقلم مع تعليم أبنائي عن بعد.
بالنسبة لي كطالب استطعت التﺄقلم مع التعلم عن بعد.
التعلم عن بعد كان مفيدا ألبنائي بشكل عام في تعلم مهارات لها عالقة باستخدام التقانة .والتكنولوجيا.
التعلم عن بعد كان مفيدا لي في تعلم مهارات لها عالقة باستخدام التقانة والتكنولوجيا.
أظن ًّ
أن أبنائي فهموا دروسهم عن طريق التعلم عن بعد بصورة مساوية للتعلم املباشر في املدرسة.
فهمت دروس ي عن طريق التعلم عن بعد بصورة مساوية للتعلم املباشر في املدرسة.
في رأيي إن بعض دروس في املواد املختلفة ال يصلح تعلمها عن بعد.
في رأيي نظام التعليم عن بعد يصلح لبعض املواد دون غيرها

املتوسط الحسابي االنحراف املعياري
3.94

1.071

3.88

1.143

4.26

.898

3.85

1.190

3.29

1.142

3.04

1.038

2.88

1.200

2.27

.919
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اتجاهات طالب الصف الحادي عشروأولياء أمورهم نحو استخدام التعليم عن بعد في محافظة الظاهرة في ظل جائحة كورونا
5

6

7

8

9

10

11

12

13

و
ط
و
ط
و
ط
و
ط
و
ط
و
ط
و
ط
و
ط
و
ط

التعلم عن بعد كان ممتعا ألبنائي.
التعلم عن بعد كان ممتعا.
مشكلتي في التعلم عن بعد يكمن في مهارات استخدام الحاسوب عند بعض أبنائي.
مشكلتي في التعلم عن بعد يكمن في مهارات استخدام الحاسوب.
أبنائي أحبوا التعلم عن يعد ولكنهم يواجهون مشكلة في استخدام املنصة.
أحب التعلم عن يعد ولكني أواجه مشكلة في استخدام املنصة.
الشبكة وقوة اإلنترنت هي العائق الوحيد الذي كان قد واجهنا كعائلة في تعليم طالبنا عن بعد.
الشبكة وقوة اإلنترنت هي العائق الوحيد الذي كان يواجنهي.
كعائلة كنا نساعد أبنائنا بشكل عام خالل الدروس املباشرة وغير املباشرة في املنصة.
كانت عائلتي متعاونة معي في توفير ما أحتاجه خالل التعلم عن بعد.
من وجهة نظري طريقة االختبارات من خالل املنصة كانت طريقة محبوبة عند أبنائي.
طريقة االختبارات القصيرة من خالل املنصة كانت طريقة سهلة وواضحة.
أظن َّ
أن مشاركة أبنائي خالل دروس املنصة كانت فاعلة.
أظن َّ
أن مشاركتي خالل املنصة كانت فاعلة.
كنت أهتم بمتابعة دروس أبنائي في أسبوع التعليم غير املباشر.
كنت أهتم بدروس ي في أسبوع التعليم غير املباشر.
أنا على قناعة َّأن أبنائي أدوا واجباتهم في أسبوع التعلم غير املباشر بانتظام.
أؤدي واجباتي في أسبوع التعلم غير املباشر.
املتوسط العام

سيف العزري

3.88

1.250

2.96

.999

2.53

1.237

2.42

1.065

2.79

1.493

4.23

1.107

2.76

1.478

2.46

1.208

4.12

1.149

2.15

1.287

4.18

.968

3.12

1.451

3.88

1.008

4.58

.809

3.62

1.015

4.46

.761

4.00

1.015

4.19

.895

3.4554

.40010

وبالعودة إلى جدول ( )5يتضح أن املتوسط الحسابي الدال على مستوى ﺁراء اآلباء ال ُعمانيين في محافظة الظاهرة نحو توظيف التعليم عن بعد
يتراوح بين ()4.18( - )2.76؛ مما يشير إلى وقوعه بين الفئتين إلى حد ما والعالية دون ورود أية فقرة من فقرات املقياس الخاصة باآلباء في فئات القليلة جدا
والقليلة ،وهذا في رأي الباحث مؤشر جيد يشير إلى وجود اتجاهات إيجابية عند هؤالء اآلباء نحو توظيف التعليم اإللكتروني.
وفي الجهة املقابلة تشير النتائج أن مستوى ﺁراء أبنائهم نحو التعليم عن بعد قد تراوحت بين ( )2.15و ()4.46؛ مما يشير إلى أن مستوى هؤالء الطالب
وقع في الفئات بين إلى حد ما والعالية؛ مما يشير أيضا إلى اتجاهاتهم اإليجابية نحو التعلم عن بعد وهو ما تتفق فيه مع دراسة الحوسني ( .)2017وبمقارنة
استجابات الطالب وﺁبائهم على املقياس نجد أن استجابات اآلباء كانت أعلى في متوسطها الحسابي في ( )10فقرات من فقرات املقياس من بين ( )13فقرة؛
فقد َّ
عبر اآلباء أنهم :استطاعوا أن يتﺄقلموا مع تعليم أبنائهم عن بعد ،التعلم عن بعد كان مفيدا ألبنائي بشكل عام في تعلم مهارات لها عالقة باستخدام
التقانة والتكنولوجيا ،أظن ًّأن أبنائي فهموا دروسهم عن طريق التعلم عن بعد بصورة مساوية للتعلم املباشر في املدرسة ،في رأيي إن بعض روس في املواد
املختلفة ال يصلح تعلمها عن بعد ،التعلم عن بعد كان ممتعا ألبنائي ،مشكلتي في التعلم عن بعد يكمن في مهارات استخدام الحاسوب عند بعض أبنائي،
الشبكة وقوة اإلنترنت هي العائق الوحيد الذي كان قد واجهنا كعائلة في تعليم طالبنا عن بعد ،كعائلة كنا نساعد أبنائنا بشكل عام خالل الدروس املباشرة
وغير املباشرة في املنصة ،من وجهة نظري طريقة االختبارات من خالل املنصة كانت طريقة محبوبة عند أبنائي ،أظن َّأن مشاركة أبنائي خالل دروس املنصة
كانت فاعلة.
َّ
َّ
هذه النتيجة أيضا وضحت أن هناك تقاربا واتفاقا بين ﺁراء الطالب وﺁبائهم في بعض جوانب املقياس من مثل :أن ولي األمر والطالب في محافظة
الظاهرة استطاعوا التﺄقلم مع أسلوب التعليم عن بعد حيث بلغ املستوى الحسابي للفقرة األولى ( )3.94لآلباء )3.88( ،لألبناء على التوالي وهي نتيجة تعطي
الكثير من االطمئنان وتشير إلى وجود اتجاهات إيجابية ووجود تقبل في املحافظة داخل األسرة ال ُعمانية لهذا النوع من التعليم .ومن النتائج التي تتضمن
االطمئنان كذلك هو تقارب متوسط الفقرة الثالثة بين الطالب وﺁبائهم والتي تشير إلى َّأن التعلم عن بعد من وجهة نظرهم قد أسهم بصورة مباشرة في فهم
دروس املنهج بصورة متساوية مع أسلوب التعليم املباشر فقد جاء املتوسط لآلباء وأبنائهم ( )3.04( ،)3.29على التوالي.
ويشير التقارب في الفقرة السادسة واملتضمنة َّأن مشكلة اآلباء وأبنائهم يكمن في "مهارات استخدام الحاسوب" إلى ضرورة اهتمام وزارة التربية
والتعليم بهذه املهارة بصورة أكبر لﻴس من حيث كم الدروس فحسب بل يجب تدريب الطالب على تلك البرامج خصوصا ذات العالقة منها بالتعليم
اإللكتروني والتواصل اإللكتروني والتعليم عن بعد وأال كما يجب أن ذلك التدريب على الطالب؛ فالواقع يشير إلى ضرورة تعريف اآلباء أيضا على تلك
املواضيع من خالل تفعيل الشراكة املجتمعية بين املدرسة ومجلس اآلباء واألمهات.
َّ
ويضيف التقارب الحاصل في الفقرة الثامنة مسؤولية مجتمعية أخرى هي قضية الشبكة وقوة خدمة اإلنترنت؛ فعلى الرغم أن هذا العائق جاء في
الفئة املتوسطة إال َّأن الشبكة وقوتها هي املحرك األساس ي للتعليم عن بعد فبدونها لن تصبح لتجهيزات املدرسة واألسرة أية قيمة .وأوضحت النتائج كذلك
أن مشاركة األبناء في املنصة التعليمية وكذلك مشاركة اآلباء لهم والوقوف معهم كانت بين كبيرة وكبيرة جدا ،وهذا مؤشر على اهتمام األسرة ال ُعمانية على
متابعة أبنائهم وعلى اهتمام األبناء كذلك بمتابعة دروس املنصة .وما يؤكد ذلك هو التقارب الحاصل بين متوسطي استجابة اآلباء وأبنائهم في الفقرة الثالثة
عشرة والتي جاءت في املستوى كبيرة فقد عبر اآلباء عن قناعتهم َّأن أبناءهم قد اهتموا بمتابعة الدروس غير املباشرة عبر املنصة وهي تلك الدروس التي
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تعتمد على التعلم الذاتي من قبل الطالب دون وجود تفاعل مباشر بين املعلمين وطالبهم عن طريق برنامج جوجل ميت ،وهو ما اتفق فيه الطالب أيضا؛
حيث عبروا عن قيامهم بواجباتهم الخاصة بالدروس غير املباشرة عبر املنصة وأنهم لم يهملوها.
وفي املقابل فإن الطالب قد عبروا عن اتجاهاتهم نحو التعليم عن بعد بمتوسط حسابي أكبر من ﺁبائهم في ثالث فقرات من بين  13تضمنها املقياس
هي :أحب التعلم عن بعد ولكني أواجه مشكلة في استخدام املنصة ،كنت أهتم بدروس ي في أسبوع التعليم غير املباشر ،أؤدي واجباتي في أسبوع التعلم غير
املباشر .وقد تكون نتيجة ارتفاع املتوسط الحسابي في هذه الفقرات؛ نتيجة التماس املب اشر بين الطالب وتوظيف املنصة في مقابل اآلباء الذين تتمثل
مهمتهم كما هو متوقع في سؤال األبناء والجلوس معهم ولكن لﻴس من املتوقع أن يحدث ذلك في كل وقت؛ لذلك أرى كباحث ّأن األبناء قد َّ
عبروا بصورة
أكثر واقعية مقارنة بآبائهم.
 .2.3السؤال الثاني :لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة والذين نص على" هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهة نظر الطالب
وآبائهم في و اقع توظيف التعليم عن بعد في محافظة الظاهرة في سلطنة ُعمان؟
للجابة عن السؤال تم استخدام اختبار "ت" ملجموعتين مستقلتين Independent T Test؛ للكشف عن تلك الفروق كما هو واضح من الجدول
اآلتي.
جدول ( :)6اختبار"ت" لدراسة الفروق الفردية بين آراء الطالب وآراء آرائهم نحو توظيف التعلم عن بعد
املح ــور

النوع االجتماعي

العدد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة
ت

درجة
الحرية

مستوى
الداللة

اتجاهات األسرة

الطالب
اآلباء

26

3.4308

.42047

298

58

.767

34

3.4627

.40633

ويشير الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وجهة نظر الطالب وﺁبائهم نحو توظيف التعليم عن بعد في محافظة الظاهرة؛
حيث بلغ مستوى الداللة ( ).767عند مستوى داللة ( )α≥0.05كما أشارت النتائج إلى وجود تقارب كبير بين متوسطي فئتي الطالب وأولياء أمورهم؛ مما
يشير إلى َّأن األسرة ال ُعمانية تتفق فيما بينها على وجود اتجاهات إيجابية نحو التعليم عن بعد؛ حيث بلغ املتوسط الحسابي العام للطالب ()3.4308
بانحراف معياري ( ).42047بﻴنما بلغ املتوسط الحسابي العام لآلباء ( )3.4627بانحراف معياري (.).40633
 .3.3التوصيات:
بما أن النتائج قد أظهرت وجود اتجاهات إيجابية نحو التعليم عن بعد عن الطالب وﺁبائهم على حد سواء فإن الدراسة توص ي وزارة التربية والتعليم
بتعزيز تلك االتجاهات من خالل برامجها وأنشطتها املتنوعة ومن خالل الشراكة املجتمعية مع املجتمع بالتعاون مع مجالس اآلباء واألمهات في كل مدرسة،
ونظرا التفاق اآلباء وأبنائهم في وجود تحديات تقنية مشتركة في مهارات استخدام الحاسوب والتعامل مع شبكة اإلنترنت؛ فالدراسة توص ي املحافظة
التعليمية بضرورة تنفيذ برنامج تدريبي لآلباء -ممكن يحتاج لتلك املهارات -في مهارات استخدام الحاسوب وفي طريقة التعامل مع املنصة التعليمية ؛ بهدف
مساعدتهم في تقديم الدعم ألبنائهم في البﻴت.
 .4.3مقترحات ببحوث أخرى:
تقترح الدراسة دراسة اتجاهات طالب التعليم األساس ي نحو التعليم عن بعد للصفوف ( )10-5ومقارنتها مع اتجاهات ﺁبائهم ،كما تقترح الدراسة
كذلك دراسة عالقة اتجاهات الوالدين وأبنائهم نحو التعليم عن بعد بمتغيرات متنوعة مهمة كاملستوى التعليمي لآلباء والنوع االجتماعي لألبناء.
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Abstract: This study aimed to uncover the reality of implementation the learning distance from the viewpoint of 11 grade
students and their parents selected randomly from Aldahirah governate. Two Questionnaires were used to collect the
data and a sample of (104) students and their parents were participated in this study. The results revealed that both
students and parents have positive attitudes toward implementation the distance learning, both point view of students
and their parents ranged from medium to strong and reflected positive attitudes toward distance learning. Parents point
view were more positive than students in (12) statements out of (15), and there was compatibility between parents and
their children in some statement of the Questionnaires such as, students and their parents have been adjusting with
distance learning, distance learning supported comprehensive subjects with the same power of direct learning and
providing the internet service was the first challenge faced Omani families. The study ended with some
recommendations.
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