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ABSTRACT 

The study aimed to identify the role of the family plays in e- learning framework, discuss the most 

prominent challenges the family faces during the process of enabling its children to effectively access e- 

learning, and to provide some solutions in light of schools’ closure due to the Corona pandemic 

(COVID19). The study applied the descriptive approach, and the study sample consisted of (45) parents 

in the Sultanate of Oman, who were randomly selected. In order to achieve the aim of the study, the 

researchers used a parent interview card. The study revealed that there is a variety of roles parents and 

families play in this type of learning, including: Providing the necessities of e- learning and distance 

learning, such as devices and internet service, creating the suitable environment for learning, following 

up their kids’ homework, continuous follow-up and understanding challenges, creating solutions, and 

Resolving technical problems and issues that may arise.It’s worth mentioning here that the family faces 

several challenges in applying e- learning at home. These challenges include the poor condition of 

Internet network and the financial demands such as: providing devices for more than one student in the 

family. Parents also struggle to provide a place that is specially prepared for each student. Besides, the 

lack of time as parents are busy with other responsibilities and the difficulty of following up more than 

one student in the family. 

The study members provided a number of suggestions to overcome the challenges facing the family in 

applying e-learning at home. These suggestions include the following: downloading the explained 

lessons in students’ devices, training parents and students on how to use the educational platforms and 

implementing a cooperation between the Ministry of Education and the community institutions to 

support families in providing the necessities of e-learning. Based on the results found, the study highly 

recommended educating parents and raising their awareness about their roles in the e- learning 

framework. The study also suggested providing training workshops for parents and students on how to 

use the educational platforms. In addition to the importance of enhancing the network infrastructure to 

facilitate access to the Internet. 
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 ملخصال

هدفت الدراسة إلى اكتشاف دور األسرة في نظام التعليم اإللكتروني، والوقوف علىى ببىرز التيىديال التىي هوا ففىا فىي عمليىة همكىي  

(. COVID19)واقتراح بعض اليلىو؛  وللىف فىي غىق الىد المىدارس بئىبب  ائيىة كورونىا  ،م  نظام التعليم اإللكتروني بفاعليةببنائفا 

. ولىي بمىىر فىي سىىلطنة عمىان هىىم اطتيىارهم بطري ىىة عشىىوائية( 54)وقىد اسىىتتدمت الدراسىة المىىنفف الوتىفي، وهكونىىت عينىة الدراسىىة مىى  

هنّوع األدوار التي ي وم بفا ولي األمر فىي هى ا النىوع إلى  وهوّتلت الدراسة ابلة بولياء األمور، ولتي يد هدف الدراسة استتدمت بطاقة م

وهفيئىة البيئىة . هىوفير مئىتلامال التعلىيم اإللكترونىي والتعلىيم عى  بعىد، كتىوفير األ فىاة ووطدمىة اإلنترنىت: مى  هى ا األدوارم  التعلم، و

ومى   .، والمتابعة المئتمرة وهففم التيديال ووضع اليلو؛، وعىج  المشىاكق الت نيىة التىي قىد هطىربالمناسبة للتعلم، ومتابعة هنفي  الوا بال

ضىع  البنيىة التيتيىة للشىبكة العنكبوهيىة، وهيىديال ماديىة : التيديال التي هوا ه األسرة في هطبيد التعلىيم اإللكترونىي فىي المنىا؛ مىا يى هي

سرة، وهوفير مكان مفي  طاص لكق طالب، وعىدم هىوافر الوقىت لىدي ولىي األمىر وانشى اله كصعوبة هوفير األ فاة ألكثر م  طالب في األ

ومى  الم تراىال التىي قىدمفا بفىراد الدراسىة للت لىب علىى التيىديال التىي  .بمئؤليال بطري، وتعوبة متابعىة بكثىر مى  طالىب فىي األسىرة

هتىىاي  حىىرح الىىدروس فىىي ب فىىاة هتىىاي ، وهىىدريب بوليىىاء األمىىور :  هوا ىىه األسىىرة فىىي هطبيىىد التعلىىيم اإللكترونىىي فىىي المنىىا؛ مىىا يىى هي

ومؤسئال المجتمع في دعم األسىر لتىوفير مئىتلامال  على كيفية التعامق مع المنصال التعليمية، وهعاون وزارة التربية والتعليم والطجب

ه ىىديم ور بىى دوارهم فىىي الىىتعلم اإللكترونىىي، هوعيىىة بوليىىاء األمىىو بضىىرورة بوتىىت الدراسىىة النتىىائفوفىىي ضىىوء  .هطبيىىد الىىتعلم اإللكترونىىي

بنية التيتية والشبكال لتئفيق الوتىو؛ ، وضرورة هطوير الالورش التدريبية ألولياء األمور والطلبة لكيفية التعامق مع المنصال التعليمية

 . لإلنترنت

 .لتعليم اإللكتروني، هيديال، الو؛األسرة، ا: الكلمات المفتاحية
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 : المقدمة

ر على األعمىا؛ والشىركال، وعطىق ر انتشار  ائية كورونا ه ثيرا كبيرا وسريعا في اليياة اليومية بكق مظاهرها وبنشطتفا، ف د بثّ بثّ 

التجارة واالنت ا؛ او؛ العالم، وبدبل الدو؛ في مياولىة هىدارو واسىتيعاب انتشىار هى ا الوبىاء عاملىة بمىا بوتىت بىه منظمىة الصىية اركة 

العالمية في التعامق مىع فيىروس كورونىا، والى ت اعتمىد بشىكق بساسىي هطبيىد اليجىر المنالىي والتباعىد اال تمىاعي المفىرو  كى  راءال 

 . ا الجائيةااترازية لليد م  انتشار ه

إلى هعطيق الطىجب عى  ممارسىة العمليىة    مما بديفي  ميع بنياء العالم النظام التعليميوقد هرهب على هطبيد ه ا اإل راءال ه ثر 

هيىو؛ دون هى طر الطىجب  ببىدائقة يىعلى الدو؛ بن هدير بزمة هوقى  العمليىة التعليم وكان لااماتعليمية، وإاجق عدد كبير م  المدارس، ال

 . بدائقهطبيد هلف ال م  طج؛ وهي يد بهدافه   الجدو؛ الامني لتلف العملية، بق وهضم   ودة التعليمع

 :تعامل النظم التعليمية مع أزمة كورونا

ضطراب ال ت سوف يتعر  له الطجب ء إلى التعليم ع  بعد لليد م  اإلمنظمة اليونئكو الدو؛ المتضررة ضرورة اللجونصيت 

اليد م ع  بعد واللجوء ألسلوب التعلم عبر اإلنترنت سيئاعد في يالتعليمية ككق، وبحارل عبر موقعفا اإللكتروني إلى بن التعلوالعملية 

نصيت المنظمة  ميع م  يفتم بالعملية التعليمية و .لتدمال األساسية في مجا؛ التعليمانتشار فيروس کورونا، وه مي  استمرار ام  

طرات و .التعلم ع  طريد هوفير مواد إضافية لل راءة والتعليم للطجب ئفيقوهوه ديم الدعم النفئي لفم،  ب،مع الطج التواتقضرورة 

وسائق لمئاعدة المؤسئال والدو؛ التي هراب في العمق بنظام التعليم ع  بعد، وللف م  طج؛ هوفير نمال  مجموعة م  الاليونئكو 

هصاالل مع الطجب، والتطبي ال التي هوفر مواد لل راءة وهعلم الل ة للطجب، والمواقع التي ال التي يمك  م  طجلفا إ راء اإلللتطبي 

 [. 1] على فيديوهال هعليمية م  طجلفا م ع  بعد، باإلضافة إلى المواقع التي يمك  للطجب اليصو؛يهوفر طدمال التعل

بدي انتشار التعليم ع  قد و. هعليد الدراسةل لد المدارس ولج ل النظم التعليمية في متتل  دو؛ العالم إلى التعليم ع  بعد كبديق وقد 

وبكدل . بعد م  طج؛ التعلم اإللكتروني إلى هعليم وهعلم الطجب وهم في بيوهفم وبي  بسرهم، فاألسرة حريكة في هعليم وهعلم ببنائفا

فا، وضرورة هوعيتفم، واا تفم إلى الت قلم مع كق ما هو  ديد وال يام باألدوار ئدور األسرة في متابعة هعلم ببنا بهميةالجائية على 

ألنفا   م ع  بعد وبتبيت العمود الف رت لهيالجديدة التي فرضتفا طبيعة المرالة، فمئئولية األسرة باهت مضاعفة في غق هطبيد التعل

م ع  بعد مرهون بمدي  دية يالتعل نظام م ع  بعد، فنجاحيالب في بثناء هل يه الدروس عبر منصال التعلهمثق  فة اإلحراف على الط

بولياء األمور في التعامق مع ه ا اليالة الطارئة، والئعي إلنجاافا، م  طج؛ اليرص على هنفي  كافة التعليمال، وارس قيمة التعلم في 

 [1] .لتاام بالدراسةإلانفوس المتعلمي  وضرورة هوعيتفم ب همية 
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 : األسرة ودورها في تمكين التعليم اإللكتروني

نظىام هعليمىىي ونىىي رالتعلىيم اإللكت، ويعىىد فىي مجىىا؛ التعلىيم لتوغيففىاهطىور هكنولو يىىا االهصىاالل والمعلومىىال إمكانىال واسىىعة  بهىاح

مئىت ق، كمىا التعلم بشىكق  الياسوبم  طج؛ ب فاة المتتلفة، ايث يتمك  الطجب بنشطة التعلم  لتفعيقيئتتدم الوسائط اإللكترونية ك داة 

 لىم هعىد نظىام التعلىيم عى  بعىد فىي الطىجبهعلىيم إن عمليىة . يمك  للطجب الوتو؛ إلى متتل  المواد التعليمية والمعلومال على اإلنترنت

 هتعلىدال ومع هفشي  ائيىة كورونىا فى ن مئىؤولية التعلىيم  .في المنا؛ ئفمببناهو يه هعلم و متابعة يتعي  على اآلباء ايثمفمة المعلم ف ط، 

على اآلباء ال يام بدور نشط في   ايث يتو ب الوالدي  ومئاندة بق يشمق بيًضا بشكق اير رسمي دعم ،المؤسئال التعليمية الرسميةبف ط 

بدوال  بيًضىا هىوفيركىالي  المطلوبىة مى  األبنىاء، كمىا يجىب  ، مى  ايىث معرفىة الىدروس، والوا بىال بوالتالمنىا؛ مى  ببنىائفم عملية هعليم

 اآلبىاء، وه ا مما يو ب على للدراسة في المنا؛ كق يوم األبناءالوقت لتو يه  ، إضافة إلى هنظيمببنائفمووسائق التكنولو يا اليديثة لتعليم 

 التي قىد هىوا فم فىي نظىام التعلىيم عى  بعىد، وكىيتيديال اليتمكنوا م  هوقع  كيهطرب التي  المئتجدال والت يرالمنفتيي  على  بن يكونوا

 [ 2. ]بطري ة مناسبة سواء بشكق رسمي بو اير رسمي ومواتلة هعليمفمبنفئفم  هكيي م   األبناءيتمك  

 ,Balsamo, 2020; Piller, 2016, Smith, Burdette, Cheatham & Harvey)وهؤكىد بعىض الدراسىال كدراسىة 

بن مشاركة اآلباء ببنائفم في عملية التعلم فىي المنىا؛ هىؤدت دورا رئيئىيا فىي هنميىة طبىرال المىتعلم المعرفيىة، ويئىفم فىي هي يىد ( 2016

معينىة ف نىه مى  المىر   بن يكىون ألبنىائفم ( رقميىة)النجاح األكاديمي، كما بحارل نتىائف هى ا الدراسىال إلىى بن قبىو؛ اآلبىاء ألداة هعليميىة 

هجاهفا  إل همثق مشاركة اآلباء آلية داعمة للطجب وللمعلمي  على اد سواء م  ب ق ضمان  ودة ال يمة الرقمية للتعليم فىي موق  مماثق ا

لىدي ببنىائفم  ايىث  التعلىيم اإللكترونىيبوليىاء األمىور يتيملىون مئىؤولية بساسىية فىي نجىاح وقياسا على ما سبد  فى ن . بيئة التعليم ع  بعد

 را  ديدا، وهو دور المعلم، وه ا الدور الجديد يو ب زيادة التفاعق والعمق المشترو بي  المدرسة وولىي بمىر الطالىبيتولى ولي األمر دو

[3] ،[4] ،[5] . 

 ,Bhamani)وفي دراسة استشكافية ع  التجارب المنالية لآلباء في هعليم األطفا؛ في غق انتشىار  ائيىة كورونىا ب راهىا كىق مى  

Makhdoom, Bharuchi, Ali, Kaleem, & Ahmed, 2020) فىر  ،بحىار البىااثون إلىى بن اإلاىجق المفىا د للمىدارس 

ايىث يتعىي    روهينًا تارًما لآلباء ال ي  يعملىون مى  المنىا؛ ويتيملىون فىي الوقىت نفئىه مئىؤولية اسىتمرار عمليىة هعلىم بطفىالفم بئجسىة

وقىد كشىفت نتىائف هى ا الدراسىة عى  مجموعىة مى  العوامىق التىي بثىرل . COVID-19 انتشار وبىاء في بوقال عليفم ضمان هعليم بطفالفم
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الت ثير على الروهي  اليومي لألسىرة، وتىعوبة التيىو؛ إلىى نظىام التعلىيم عبىر االنترنىت، : على دور األسرة همثلت في ثجثة مياور، وهي

 [.6]وه ثير الدراسة م  المنا؛ على التنشئة اال تماعية للطفق 

ألن نظىام بنىه يجىب علىى اآلبىاء ضىمان الوقىت الىجزم لمتابعىة هعلىيم األبنىاء،  (Situmorang & Purba, 2020)ويبىي  كىق مى  

هيىت إحىراف الوالىدي  وطاتىة بالنئىبة لألطفىا؛ دون الئى  ال ىانوني بن يكىون  يتطلىب( الفواه  ال كية/ الياسوب) الت انةالتعلم باستتدام 

ممارسىة األلعىاب عبىر اإلنترنىت، بو فىت  اإلنش ا؛ بعلى الدراسة بجدية، بو  قدرهفمعدم بو نظرا لصعوبة هيكمفم في التطبي ال المتتلفة، 

هى ا المىتعلم، ويجىابي علىى نمىو اإل بثىرالىه  والتطبي ال الداعمة للتعليم ع  بعد للتكنولو ياستتدام اليكيم اإل، ايث إن مواقع ال هدعم التعلم

التىي م عبر اإلنترنىت لىيم مثاليًىا والنتىائف يألن نظام التعل ببنائفم في دراستفم الوقت لضمان متابعة  هوفير ضرورة التيدت يدفع اآلباء إلى

 ىدولتفا التىي يىتم دروس الىمئاعدة بطفىالفم علىى متابعىة  يجب على اآلباء   وم  هناالدراسة في المدرسة و فًا لو ه كنتائفليئت  يي  فا

واليصو؛ هطبيد األنشطة التعليمية بنجاح، يتمكنوا م   كيبفا المعلم،  فمعلى بداء المفام التي كلفوالت كد م  بن بطفالفم قادرون  ،كق يوم

 [.  2]بما يي د اإلنجاز األكاديمي عالي المئتوي  على بفضق الدر ال

فىي نظىام متابعىة هىدريم  ويمك  ال و؛ ب ن الت ييرال المفا ئة التي بو دهفا الجائية في نظام التعليم فرضت على اآلباء بيضا الت ييىر

ببنىائفم المئؤولية الكاملىة عى  هعلىيم في غق التعليم اإللكتروني اآلباء  وسيتيمق ،ببنائفم  ايث يؤدت اآلباء دورا  ديدا وهو دور المعلمي 

بن هكىون و، التكنولو يىا يجب على اآلباء إه ىان، الئبب وب فاة التكنولو يا، ولف ا وسائطعبر هوزيعفا  يتمطج؛ المواد التعليمية التي  م 

 . على هو يه ببنائفم التو يه المناسب نيو هي يد نتائف التعلم ال درةلديفم 

 : التحديات التي تواجه األسرة في تمكين التعليم اإللكتروني

التىي هيىد الدراسىال بكىدل و ىود مجموعىة مى  العوائىد بعض ، ف ن نتائف منافع هربويةم   اإللكترونيما يي  ه التعليم معلى الرام 

ف ن للىف آلباء ال ي  لم يعتادوا على استتدام التكنولو يا، فا .بنجاح على المشاركة في هجربة التعليم عبر اإلنترنت ألبنائفم ة األسرةقدر م 

هوفر الوسائط وموارد التعلم ميدود لل اية، إلىى  انىب بنفىم  في المنا؛، كما بن ببنائفمهعليم في متابعة بالنئبة لفم كبيرا ع بة وهيديًا يمثّق 

بو ىد تىعوبة فىي  التعلم م  المنىا؛ هجربة مع، وواألمفال ال ي  لديفم بكثر م  طفقك لف ف ن اآلباء . ليئوا طبراء في استتدام اإلنترنت

 ، بوالكافيىة األ فىاة ة في المنىا؛، بو قىد ال هملىفمتصصة للدراسمرافد متابعة دراسة  ميع األبناء، إضافة إلى بن بعض األسر ال هملف 

وطاتة األسر م  لوت الىدطق المىنتفض، وكىق هى ا الجوانىب هشىكق هيىديا كبيىرا فىي قضىية همكىي  التعلىيم  اإلنترنت ال هتوفر لديفا حبكة

ه رير بعدا المجلم العلمي للبيوث والدراسال االقتصادية واال تماعية فىي المملكىة  وفي[. 2]اإللكتروني ونجااه لدي األبناء في المنا؛ 

ميىددة وواضىىية سىىتراهيجيال ا اىو؛ إيجىادتىىانعي الئياسىال، وقىادة المىىدارس، بىيّ  و ىىود مجموعىة مى  التيىىديال التىي هوا ىه المتيىدة 
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عىىدد مىى   الضىىوء علىىى الت ريىىروقىىد بل ىىى هىى ا م  رهوبسىى األبنىىاءعلىىى  COVID-19 بئىىبب بزمىىة كورونىىاللتتفيىى  مىى  اآلثىىار الضىىارة 

 [7. ]ببنائفم لتدريم هوفير مئااة هادئة متصصةمتتلفة، و ب ساليب ببنائفم دعم هعلم على قدرة اآلباءمدي : التيديال، منفا

يتىولى : مجموعة م  التيديال التي هوا ه بولياء األمور في التعليم اإللكتروني، منفا مىا يى هي (Callaway, 2020) وقد لكر كالوت

 التعليميىة العثىور علىى المىواردمعلمي  في وقت هئليم األعما؛ والمفىام، وتىعوبة  اآلباء مئئولية هعليم األبناء بصورة كاملة، وعدم و ود

التوفيىد بىي  متطلبىال المدرسىة  ، وتىعوبةدرسىة االفتراضىية والمىنفف الدراسىيلبال المزنة بي  متطاألطفا؛، وتعوبة المواالتي هناسب 

واإللتاام بالعمق م  داطق المنا؛، وتعوبة اليفاغ على الدافعية ال اهية لألطفا؛، وعدم و ود الوقت الكافي للعمىق ومئىاعدة األطفىا؛ فىي 

 [8. ]الوقت لاهه

 بوليىاءبن العىائد الكبيىر الى ت وا ىه ف ىد هبىي  ( Smith,  Burdette, Cheatham & Harvey, 2016)ووف ىا لنتىائف دراسىة 

علىىى هفعيىىق هتطلىىب هىدريبًا  هجربىىة التعلىيم اإللكترونىىي فىي المنىىا؛، التىي لضىىمان نجىاحالجزمىة  المفىىارالاألمىور هىىو هىوفر مجموعىىة مى  

، كما بن بعض بولياء األمور و دوا تعوبة في  دولىة وقىتفم الامنىي  ايىث ارهبطىت في هدريم ببنائفم األ فاة والمواد الرقمية الجديدة

 -مىى   ىىانبفم-المفىىام والتىىي كانىىت  ىىاءا مىى  مفىىام المعلىىم فىىي نظىىام التعلىىيم المباحىىر، وهىى ا يعنىىي التاامىىال بوليىىاء األمىىور بمجموعىىة مىى  

 [. 5]هتصيص وقتا بكبر ع  المعتاد لمتابعة هعليم األبناء 

ا عدد م  الدراسال التي بعطت اهتماما لدور األسرة في التعلم ع  بعد في غق  ائيىة كورونىا، والكشى  عى  التيىديال وهو د بيض

هجئىىير (: COVID-19)التعلىىيم فىىي زمى  كورونىىا "التىىي هيمىىق عنىوان ( 0202)دراسىىة التميئىي : التىي هوا ففىىا، ومىى  هى ا الدراسىىال

ق الظروف والوقائع المئتجدة في العالم بعد غفور  ائية كورونا، وما نتف عنفا في النظىام إلى هيلي وهدفت ."الفجوة بي  البيت والمدرسة

التيديال التي هوا ه الدور التعليمي للبيت العربي، والفرص التي يمك  استثمارها، ومتطلبال : التعليمي، وركال على ثجثة  وانب، هي

للبيانىال واألدبيىىال  يواهبعىت الدراسىىة المىنفف الوتىفي التيليلىى. فىي زمىى  كورونىا هي يىد الشىراكة التعليميىىة الفاعلىة بىي  المدرسىىة والبيىت

م  التيىديال التىي بحىارل إليفىا الدراسىة ضىع  حىبكة اإلنترنىت، عىدم امىتجو بعىض الطلبىة لأل فىاة الياسىوبية بو الفواهى ، و. المتااة

 مالتعليم اإللكتروني والفرص التي يوفرها هى ا النىوع مى  التعلىيم عىدوم  إيجابيال . وبعض التيديال المتعل ة بالث افة الرقمية عند الطجب

اضطرار الطلبة إلى ركوب اليافجل وضياع الوقىت فىي الطريىد إلىى المدرسىة والعىودة منفىا، وهيمىق الطالىب لمئىئولية هعلمىه واعتمىادا 

الئياسىية وال انونيىىة، واالقتصىادية واإلداريىىة، ولكىىرل الدراسىة عىىدد مى  المتطلبىىال . علىى نفئىه، واريىىة الطالىب فىىي اطتيىار وقىىت الىتعلم

 .[9] والتربوية، والتكنولو ية، واإلعجمية، واألسرية والصيية لتي يد الشراكة التعليمية الفاعلة بي  المدرسة والبيت في زم  كورونا
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لىيم فىىي مرالىىة مىا بعىىد كورنىىا  مىا الرييىىة المئىىت بلية للتع: إلىى اإل ابىىة عىى  الئىؤا؛ الىىرئيم اآلهىىي( 0202)وسىعت دراسىىة الدهشىىان 

هجربىة التعلىيم عى  بعىد،  فىيزمىة كورونىا بيىديال التىي وا فىت التعلىيم فىي غىق ببىرز التالرييىة عبىر التركيىا علىى وناقشت الدراسة هى ا 

هو ىه التعلىيم مىا والتوقعال او؛ اا؛ التعليم ما بعد كورونا، واليلو؛ المتتلفة التي يمك  استتدامفا للت لب على التيىديال التىي يمكى  بن 

والتعلىيم عى   ابزمىة كورونى( 0202)قنىاوت  وهناولىت دراسىة .[1] ، والئيناريوهال المتتلفة للتعليم في مرالة ما بعد کوروناابعد کورون

ع، بعد وهعليم الطوارئ، وللف في مجميفا وآثارها بي  الواقع والمئت بق، والتيديال والفرص التي ه دمفا، متضمنة م دمىة عى  الموضىو

سىىتراهيجيال وقائيىىة االتعلميىىة، والتيىىديال الت نيىىة، و وهيديىىد لواقىىع األزمىىة، وعىىر  للتعلىىيم فىىي مجىىا؛ الطىىوارئ، والتيىىديال التعليميىىة

 .[٠١] وعج ية، وعرضت هوتيال م تراة

ر اإلنترنت والتعّرف علىى إضافة إلى الدراسال في البيئة العربية  ك لف است صت الدراسال األ نبية دور األسرة في هعليم ببنائفا عب

التي هدفت إلى الكش  ع  التيديال التي هوا ه المعلمي  والطجب وبوليىاء ( Callaway, 2020) التيديال التي هوا ففا كدراسة كالوت

م  بولياء األمىور  افرد( ٨٢)األمور في بيئة التعلم االفتراضية  واستتدم البااث المنفف البيثي المتتلط، وهكونت عينة بفراد الدراسة م  

وقد طب ت استبانة إلكترونية الستطجع ربت بولياء األمور، وبينت نتائف . مدرسة في مدينة حيكااو بالواليال المتيدة األمريكية( ٨٠)م  

الم دم مى  قبىق الدافع األكاديمي للطجب، وهفاعجل األقران اال تماعية، والدعم : الدراسة بن التيديال همثلت في ثجث فئال رئيئة، وهي

، "هئىليم المفىام والوا بىال فىي الوقىت الميىدد"، و"االسىتمرار فىي بداء األنشىطة"، و"إدارة الوقىت"كما بينت نتىائف الدراسىة بن . المعلمي 

 . [8] فم في بيئة التعليم االفتراضيةئهعلم ببنا في متابعةبولياء األمور  وا ففا كانت م  ضم  التيديال التي" و التواتق مع المدرسة

بولياء األمىور فىي مرالىة دراسة وتفية بفدف معرفة دور ( Tarigan & Stevani, 2020)ب ري كق م  هاريجان وستيفاني كما 

ولتي يد هدف الدراسة استتدم البااثىان . في بندونيئيا هفشي فيروس كورونا غقهكنولو يا التعليم في هطبيد الطفولة التعليمية المبكرة في 

عى  وقىد كشىفت نتىائف الدراسىة . ال التعليمية فىي غىق  ائيىة كورونىانيفي مدرسة هئتتدم الت م  بمفال األطفا؛ ( ٣٤)بطاقة م ابلة لعدد 

ل بغفرفي المدرسة، ايث   يا التعليميةهطبيد التكنولو م  طج؛ 91-بي  المنا؛ والمدرسة بعد هفشي مر  كوفيد  و ود عجقة إيجابية

عبىىر اإلنترنىىت،  هفعيىىق االسىىتبانال ال ىىدرة علىىى مثىىق، COVID-19بعىىد هفشىىي التعلىىيمهكنولو يىىا  عينىىة الدراسىىة بعىىض إيجابيىىال وفوائىىد

عبىىر البريىىد  والنشىىرال التعليميىىة، والمكالمىىال الفاهفيىىة،  WhatsApp ، ومجموعىىة Zoom برنىىامف ومىىؤهمرال الفيىىديو باسىىتتدام

ميي  م مفيي ب  مشيي  م يي  ك  ( ٪٧)كميي  الةييب مس  منيي     . ع ميي ب افيي ا مومتييي   أليييل  م   يي ت، وهييب ايي منت مة اميي  ماإللكترونىىي

    سف  مب ةا   مس أليل  مإلسك  وةب ال  ا  ف  اأعم ت خ  ج مسمةزت، ولأل  هذم مي   اي ز مس يي ل ب مس يب  يي  مي  م  األي   وسلي   م ميو  

  .[11]  نف ؛ يلث لأل  من ة ة مسومس ل   م م يلول  سةج ح مس الب مب الن  مس أليل  مإلسك  وةب أليل   اة
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إلى الكش  ع  ( Häkkilä, Karhu, Kalving, & Ashley, 2020)وسعت دراسة كق م  هاكيج وكارهو وكالفينغ وآحلي 

وطاتة فيما يتعلد باستتدام  COVID 19التعليم ع  بعد في بثناء  ائية كورونا التيديال التي هوا ه األسرة في فنلندا لتمكي  

بي  العمق  لاهه ال درة على الجمع في الوقتكشفت النتائف بن بكبر التيديال التي هوا ه األسرة هي و ،هكنولو يا المعلومال واالهصا؛

في هتصيص وهمثّق التيدت الثاني . بناءهوفير الدعم لألو ،ع  بعد تعليمفي بثناء ال األبناء اليضور معبلتاامال األسرية المتعل ة بي  االو

مما   اليوم الدراسيم  بفراد األسرة التن ق باستمرار بي  ال رف المتتلفة بثناء  يطلبواالبًا ما للدراسة داطق المنا؛،  المجئمالمكان 

اليومية، ف ن  ةاألسر ةالرام م  اليا ة إلى إعادة هشكيق العديد م   وانب ايا علىالمنا؛، و إعادة هنظيم ديناميكي لمئااة معه يتطلب

 [12] .التعليم ع  بعد نظامهمكنت بنجاح م  التكي  مع في فنلندا  ةاألسربن  قد بينت الدراسةطجتة نتائف 

، [3]، [11] كدراسة ،اآلثار اإليجابية لمشاركة الوالدي  ببناءهم في نظام التعليم اإللكتروني ومع بن عددا م  الدراسال هوّتلت إلى

همثلت في  لمشاركة الوالدي  ببناءهم في نظام التعليم اإللكتروني ئلبيةالثار بعض اآلو ود بيضا ع   كشفت إال بن ه ا الدراسال ،[5]

التو يه المفرط للطالب بييث ييرمه م  اكتئاب بعض مفارال التعلم ال اهي واالست جلية والتفكير الناقد، وك لف مياولة بولياء األمور 

 .كتابة واق المفمال والوا بال بدال م  األبناء

إللكتروني، واطتلفت ه ا التيديال باطتجف يوا فون مجموعة م  التيديال في نظام التعليم ا وطجتة ال و؛  ف ن بولياء األمور

رهفم عدد األبناء داطق األسرة، وهوفر الوقت الجزم لمتابعة الجدو؛ الامني لتدريم األبناء، ومدي إه ان الوالدي  لمفارال التكنولو يا وقد

 .  معلى هوغيففا التوغي  األمثق في عملية هعليم األبناء بما يي د  ودة وضمان استمرارية التعلي

  : هتمثق مشكلة الدراسة اليالية في الئؤا؛ اآلهي: مشكلة الدراسة

 :لة اآلهيةئوينبثد م  ه ا الئؤا؛ األسما التحديات التي تواجه األسرة في نظام التعليم اإللكتروني، وما الحلول المقترحة؟ 

 ما دور األسرة في همكي  التعليم اإللكتروني لدي األبناء في المنا؛ . ١

 اآلثار اإليجابية لمشاركة األسرة ببنائفا في نظام التعليم اإللكتروني  ما. ٨

 ما التيديال التي هوا ه األسرة في هطبيد نظام التعليم اإللكتروني في المنا؛ . ٤

 هق هتتل  هيديال األسرة في هطبيد التعليم اإللكتروني باطتجف المرالة الدراسية للطالب  . ٣

 للت لب على التيديال التي هوا ه األسرة في هطبيد التعليم اإللكتروني في المنا؛ ما اليلو؛ الم تراة . ٥
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 : أهداف الدراسة

الدراسة اليالية إلى اكتشاف التيديال المباحرة وايىر المباحىرة التىي هوا ىه األسىرة، والىدور الى ت هؤديىه األسىرة للت لىب  هدفت

الدراسىة عبىر نظىام على ه ا التيديال، كما هفدف الدراسة إلى معرفة بثر ه ا التيديال في عمليىة همكىي  األبنىاء مى  االسىتمرار فىي 

 (.  CONID 19)د المدارس بئبب  ائية كورونا التعليم اإللكتروني في غق ال

ألسرة في عملية التعليم في غىق الىد المىدارس لدور المفم الهمثلت بهمية الدراسة في كونفا هئلط الضوء على  :أهمية الدراسة

لكترونىي، كمىا هعىد في المنظومة التعليمية فىي الوقىت الىراه  وهىو التعلىيم اإلكبير فا م ببئبب  ائية كورونا، إضافة إلى اهتمامفا 

التىي هناولىت هيىديال التعلىيم اإللكترونىي التىي هوا ىه األسىرة  -ي في ادود علىم البىااثت-الدراسة م  بولى الدراسال في سلطنة عمان 

ويتوقع بن ه ّدم الدراسة بعض التوتيال والم تراال التي قد هشجع البىااثي  علىى إ ىراء . واليلو؛ الم تراة لموا فة ه ا التيديال

 . بيوث ودراسال مئت بلية لال العجقة

على عينة عشىوائية مى  بوليىاء األمىور فىي سىلطنة عمىان، فىي الفصىق الدراسىي األو؛ مى  العىام الدراسة  تطب : حدود الدراسة

 . م٨١٨٠/ ٨١٨١الدراسي 

 : منهج الدراسة

اسىىتتدمت الدراسىىة المىىنفف الوتىىفي الىى ت يعىىد باىىد بحىىكا؛ التفئىىير العلمىىي المىىنظم، لوتىى  غىىاهرة بو مشىىكلة ميىىددة، 

وهصويرها كيفياً بو كمياً عى  طريىد  مىع بيانىال ومعلومىال م ننىة عى  الظىاهرة بو المشىكلة، وهصىنيففا وهيليلفىا وإطضىاعفا 

التيىىديال التىىي هوا ىىه األسىىرة فىىي نظىىام التعلىىيم اإللكترونىىي، علىىى  لوقىىوفاويفيىىد اسىىتتدامه فىىي هىى ا الدراسىىة . للدراسىة الدقي ىىة

 .، ايث هم وت  الظاهرة وكش  العوامق الكامنة وراءهاواليلو؛ الم تراة

 . فردا م  بولياء األمور( 54)بلغ عدد بفراد الدراسة : أفراد الدراسة

 : ستتدامفا كاآلهيابداللة هتضم  الدراسة مجموعة م  المصطليال وهعّرف : مصطلحات الدراسة

بسىىلوب مىى  بسىىاليب الىىتعلم ال ىىائم علىىى اسىىتتدام الت انىىة اليديثىىة وهفعيلفىىا فىىي هوتىىيق العلىىوم والمعىىارف " :التعليييم اإللكترونييي

 ."للمتعلمي 

بفاعليىة  العوائد والصعوبال التي قد هوا ىه األسىرة فىي عمليىة همكىي  التعلىيم اإللكترونىي لىدي ببنائفىامجموعة م  ": التحديات

 .   "ونجاح
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بطاقىة م ابلىة ألوليىاء األمىور هضىمنت طمئىة بسىئلة ه ىيم الصىعوبال لتي يد هدف الدراسة استتدمت البااثتىان : أداة الدراسة

   (.COVID 19)والتيديال التي هوا ه األسر العمانية في همكي  التعليم اإللكتروني في غق  ائية كورونا 

 .التكرارال والنئب المئويةالدراسة  استتدمت: اإلحصائية وتفسير البياناتالمعالجة  :األساليب اإلحصائية

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

، وقد استتدمت "التعليم اإللكتروني لدي األبناء في المنا؛ ما دور األسرة في همكي  : "نص الئؤا؛ األو؛ للدراسة على ما ي هي -1

للىىت اسىىتجاباهفم، و معىىت فىي ثجثىىة عشىىر ميىىوربطاقىة الم ابلىىة ألوليىىاء األمىىور لإل ابىة عىى  هىى ا  ، واسىىتتر ت االئىىؤا؛، ثىم ات

 (.1)هكراراهفا ونئبفا المئوية، وه ا ما يشير إليه  دو؛ 

 التكرارات والنسب المئوية الستجابات أولياء األمور عن دور األسرة: (1)جدول

 في تمكين التعليم اإللكتروني لدى األبناء في المنزل

 النسبة المئوية التكرار االستجابة م

 %01.4 00 .هوفير مئتلامال التعليم اإللكتروني والتعليم ع  بعد، كتوفير األ فاة ووطدمة اإلنترنت 1

 %4..1 11 .هفيئة البيئة المناسبة للتعلم 0

 %14.4 .1 .هنفي  الوا بال والتكالي  ةمتابع 3

 %14.4 .1 .وعج  المشاكق الت نية التي قد هطربالمتابعة المئتمرة وهففم التيديال ووضع اليلو؛،  5

 %7.1 9 .إثارة الدافعية، وهوفير الدعم المعنوت 4

 %1.7 7 .هدريب األبناء على التعامق مع المنصال التعليمية .

 %4.7 . .والتعلم ع  بعد التفيئة النفئية للطالب وإعدادا للتعلم اإللكتروني 1

 %1.9 0 .التشجيع على اضور اليصص 7

 %1.9 0 التواتق المئتمر مع المدرسة 9

 %1.9 0 .معرفة األسرة ماهية التعليم اإللكتروني ومتطلبال هنفي ا 12

 %1 1 .التوا د مع االبناء طج؛ وقت الدراسة 11

 %1 1 .نياللكتروني لتوفير األم  الئيبرامراقبة الميتوي االلكتروني وسلوو الطالب ا 10

 %1 1 .الوعي واالهتمام 13

 %122 123 المجموع

هنّوع األدوار التي ي وم بفا ولي األمر في ه ا النوع م  التعلم، ايث يب ؛ ولي األمر  فىودا مضىاعفة عمىا ( ٠)يتبي  م   دو؛ 

مئىئولية إلىى للىف، ايىث لكىر بن  فىي دراسىته (0202) الدهشىانوقىد بحىار . اعتاد عليفا في نظام التعليم المباحر و فا لو ه في المدرسىة
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األسرة باهت مضاعفة في غق هطبيد التعلم ع  بعد وبتبيت العمىود الف ىرت لىه، ألنفىا همثىق  فىة اإلحىراف علىى الطالىب فىي بثنىاء هل يىه 

الدروس عبر منصال التعلم ع  بعد، فنجاح التعلم ع  بعد مرهون بمدي  دية بولياء األمور في التعامق مع ه ا اليالة الطارئىة، والئىعي 

اللتىىاام فىا، مىى  طىىج؛ اليىىرص علىىى هنفيىى  كافىىة التعليمىىال، واىىرس قيمىىة الىىتعلم فىىي نفىىوس المتعلمىىي  وضىىرورة هىىوعيتفم ب هميىىة اإلنجاا

 11] ،[8 .]( ]Tarigan& Stevani, 2020; Callaway, 2020)كما هتفد ه ا النتيجة مع نتائف دراسة كق [ 1] .بالدراسة

، وبعىد هيليىق اسىتجابال "ما اآلثار اإليجابية لمشاركة األسرة ببنائفا في التعليم اإللكترونىي " :نص الئؤا؛ الثاني للدراسة على ما ي هي -0

 (.0)بولياء األمور وهجميعفا في مياور استتتر ت التكرارال والنئب المئوية لكق ميور، وه ا ما يظفر في  دو؛ 

 اآلثارالتكرارات والنسب المئوية الستجابات أولياء األمور عن  :(2)جدول

 اإليجابية لمشاركة األسرة أبنائها في التعليم اإللكتروني

 النسبة المئوية العدد االستجابة م

 %01.1 19 .، وهنمية الدافعية للتعلملألبناء الدعم النفئيه ديم  1

 %15.3 12 .هي يد األهداف المنشودة ورفع المئتوي التيصيلي لألبناء 0

 %15.3 12 .اال تماعية وه وية العجقال بينفاهنمية روابط األسرة  3

 %10.9 9 .مع الت انة األبناء هيئير هعامق 5

 %12 1 .هث ي  األسرة علميا، وفكريا وه نيا 4

 %..7 . .هعّرف ولي األمر بمئتوي ابنه و وانب ال وة والضع  .

 %1.1 4 .و ما ييتا ه ابنهإااطة ولي األمر بما يتعلم  1

 %5.3 3 .ا تياز هيديال التعلم اإللكتروني، كالتيديال الت نية ال درة على 7

 %1.5 1 .بآلية الدراسة ولي األمر وابنه وعي 9

 %122 12 المجموع

  ,Smith   و٨١٨١قناوت، )بن االستجابال التي بحار إليفا بولياء األمور هتفد مع ما لكرهه دراسة كق م  ( ٨)هبي  نتائف  دو؛ 

Burdette, Cheatham & Harvey, 2016 ) م  اآلباء اقتراب اإليجابية لمشاركة األسرة ببنائفا في التعليم اإللكترونيفم  اآلثار 

هوقعال ببناءهم وففم حتصياهفم، وبكثر مفارة في هنظيم بوقال الدراسة معفم، إضافة إلى  قدرة فيف د بتب  بولياء األمور بكثر  ببنائفم،

كما بتب  األبناء بمرور الوقت بكثر ، .هئفيق التعليم لدي ببنائفم، ومياولة إيجاد الئبق المناسبة للوتو؛ إلى مئتوي الففم المنشود

( Smith, Burdette, Cheatham & Harvey, 2016)النتيجة مع دراسة  وقد اطتلفت ه ا[. 5]، [10]في التعلم ال اهياست جلية 
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كشفت بعض اآلثار الئلبية لمشاركة الوالدي  ببناءهم في نظام التعليم اإللكتروني م  ايث التو يه المفرط للطالب بييث ييرمه م  التي 

 .[5]ام بولياء األمور بيق الوا بال بدال م  األبناء اكتئاب مفارال التعلم ال اهي، واالست جلية، والتفكير الناقد، طاتة عند قي

، وبعىد هيليىق "ما التيديال التي هوا ىه األسىرة فىي هطبيىد التعلىيم اإللكترونىي فىي المنىا؛ : "نص الئؤا؛ الثالث للدراسة على ما ي هي -3

 .نتائف للف( 3)ميور، ويبيّ   دو؛ استجابال بولياء األمور وهجميعفا في مياور استتتر ت التكرارال والنئب المئوية لكق 

 التكرارات والنسب المئوية الستجابات أولياء األمور عن التحديات: (3)جدول

 التي تواجه األسرة في تطبيق التعليم اإللكتروني في المنزل

 النسبة المئوية العدد االستجابة م

 %3..0 31 .ضع  البنية التيتية للشبكة العنكبوهية 1

0 
مادية كصعوبة هىوفير األ فىاة ألكثىر مى  طالىب فىي األسىرة، وهىوفير مكىان مفيى  هيديال 

 .طاص لكق طالب
09 05..% 

 %11 13 .عدم هوافر الوقت لدي ولي األمر وانش اله بمئؤليال بطري 3

 %9.3 11 .تعوبة متابعة بكثر م  طالب في األسرة 5

 %9.3 11 .عدم هفرغ األبوي  لمتابعة ببنائفم لظروف العمق 4

 %4.9 1 .تعوبة التعامق مع الت انة والتطبي ال المتتلفة .

 %4 . .حعور األبناء بالملق، وعدم ه بلفم الجلوس بمام الشاحال لفترة طويلة 1

 %5.0 4 (.ث افة وهمك  الوالدي  علميا)تعوبة متابعة الوالدي  لألبناء  7

 %1.1 0 .بمئؤليال بطريتعوبة التوافد مع المياضرال المتاامنة لإلرهباط  9

 %1.1 0 .افت اد األبناء للجو اال تماعي مع زمجئفم ومعلميفمو بالعالة الشعور 12

 %1 1 .ال بو ود ولي األمرإعدم إلتاام األبناء باليضور  11

 %122 117 المجموع

 

وهى ا بيضىا يتفىد مىع التيىديال التىي  و ود هيديال عديدة هوا ه بولياء األمىور فىي التعلىيم عى  بعىد،( ٤)يظفر م  نتائف  دو؛ 

 ,Situmorang& Purba  و ٨١٨١  والدهشىان  وقنىاوت، ٨١٨١التميئىي، ) :بحارل إليفا عدد م  الدراسال منفا دراسىة كىق مى 

2020 Häkkilä, Karhu, Kalving, & Ashley, 2020 )فىي التكنولو ية التيتية ضع  البنية: ، ايث هطرقت إلى التيديال اآلهية 

 الطىجب ةموا فى، وبيتىه فىي للطالىب التعليميىة التدمىة معىه وتىو؛ يصعب واأل فاة ما اإلنترنت مثق سواء اد على والمناز؛ دارسالم
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 المجتمعىي لفكىرة مشكلة ال بىو؛و ،بعد ع  واالمتيانال الوزارة للدراسة بنش هفا التي التعليمية المنصال إلى الوتو؛ في المتاعب لبعض

 لألسىرة األمىر الى ت التعليمىي المئىتوي ضىع ، وفاعىق المباحىر بىي  المعلىم والطالىبايىاب التو بالعالىةالطلبىة  حىعور، وبعىد عى  التعليم

 واألهميىة بىي  الجىدوي هف د بييث العلمي  التيصيق في دافعيتفم وقلة الطجب  دية ضع ، والمنالي ومتابعة األبناء التعليم يصعب معه

 الىدور، ه ا في البيت ومشاركة بعد التعليم ع  بعدم هكافؤ الفرص في المتعل ة التيديال، ووبساه ة وطجب مؤسئال م  األطراف  ميع

النيىو  علىى لويفىم بو آبىائفم مى  مئىاندة بت يجىدون ال باإلنترنىت، واهصىالفم ال كيىة الكثيىر مى  الطلبىة للفواهى  امىتجو عىدم عى  ففضىج

 [. 12]، [2]، [٠١]، [٩]، [1] ييتا ونه ما بكق آطرون ييظى اي  في بالمنا؛، التعلم يدعم ال ت الم مو؛

هق هتتل  هيديال األسرة في هطبيد نظىام التعلىيم اإللكترونىي بىاطتجف المرالىة الدراسىية : "نص الئؤا؛ الرابع للدراسة على ما ي هي -5

في هطبيد نظىام التعلىيم  التيديال تتل  لديفمهم  بولياء األمور %( 72)ولي بمر بنئبة همثّق ( .3)، وهوّتلت الدراسة إلى بن "للطالب 

عىدم و ىود اطىتجف فىي التيىديال التىي هوا ىه  مى  بوليىاء األمىور%( 02)في اىي  يىري اإللكتروني باطتجف المرالة الدراسية للطالب، 

وبحار بولياء األمور ال ي  يؤيدون و ود اطىتجف إلىى عىدد  .األسرة في هطبيد نظام التعليم اإللكتروني باطتجف المرالة الدراسية للطالب

 (.5)م  األمثلة التي يبرز فيفا ه ا االطتجف، وهي كما يبيّنفا  دو؛ 

 التحديات التي تواجه األسرة في تطبيق الجوانب التي يبرز فيها اختالف(: 4)جدول

 نظام التعليم اإللكتروني باختالف المرحلة الدراسية للطالب

 النسبة المئوية العدد ستجابةاال م

1 
يىىرهم ممىى  هىىم فىىي طلبىىة اليل ىىة األولىىى بيا ىىة إلىىى متابعىىة بكثىىر ولمىىدة بطىىو؛ عىى  ا

 .ىمرااق دراسية بعل
13 35% 

 %14.7 . .مئتوي العمد المعرفي لدي الوالدي  وقدرهفم على مئاعدة ببنائفم 0

 %13.0 4 .بقق مفارة في استتدام الت انة: الطلبة األت ر سنا 3

5 
سىىفولة هشىىتت انتبىىاهفم وحىىعورهم بالملىىق لعىىدم و ىىود مثيىىرال : الطلبىىة األتىى ر سىىنا

 . البة االبا في ه ا النوع م  التعلم
4 13.0% 

4 
ثناء بمر معه قليق التركيا ييتا  لو ود ولي األوالطفق في اليل ة االولى كثير اليركة 

 .فترة التدريم
4 13.0% 

. 
يلجى ون إلىى التيايىق وعىدم اليضىور بو هكليى  مى  ينىوب عىنفم قىد : كبر سناالطلبة األ

 .لمجرد اليضور
0 4.3% 

 %4.3 0 .الطلبة بالمرااق الدنيا ييتا ون إلى ولي األمر لتوضي  بعض األمور 1

 %122 37 المجموع
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بن بولياء األمور يجدون تعوبة في هعليم األبناء األت ر سنا  ايث ييتا  األبناء األت ر سنا في األسرة ( ٣)يتبيّ  م   دو؛ 

وهتفد ه ا النتيجة مع دراسة . إلى مئاندة بكبر م  باقي األبناء، وب ؛  فد مضاع  م  قِبَق ولي األمر ومتابعة لفترة بطو؛

(Situmorang & Purba, 2020)  ايث بيّنت نتائف الدراسة بن الطلبة األت ر سنا هم بقق مفارة في التعامق مع التطبي ال

 . [2]اإللكترونية 

ما اليلو؛ التي ه ترافا للت لب على التيديال التي هوا ه األسرة في هطبيد التعليم : "للدراسة على ما ي هي التاممنص الئؤا؛  -4

استجابال بولياء األمور وهجميعفا في مياور استتتر ت التكرارال والنئب المئوية لكق ميور، ، وبعد هيليق "اإللكتروني في المنا؛ 

 .نتائف للف( 4)ويبيّ   دو؛ 

  لتغلب علىمقترحات االتكرارات والنسب المئوية الستجابات أولياء األمور عن : (5)جدول

 لالتعليم اإللكتروني في المنز التحديات التي تواجه األسرة في تطبيق

 النسبة المئوية العدد االستجابة م

 %15.1 9 .هتاي  حرح الدروس في ب فاة هتاي  1

 %12.9 1 .هدريب بولياء األمور والطالب على كيفية التعامق مع المنصال التعليمية 0

3 
هعاون وزارة التربيىة والتعلىيم ومؤسئىال المجتمىع فىي دعىم األسىر لتىوفير مئىتلامال 

 .اإللكتروني والتعلم ع  بعدهطبيد التعلم 
1 12.9% 

 %9.5 . .هعاون حركال االهصا؛ الميلية في هوفير ما يلام لتي يد ه ا التعليم ب سعار مناسبة 5

4 
هوزيع الوقت بي  المرااق التعليمية المتتلفة بييث هكون كق مرالة في هوقيت يتتلى  

 .ع  المرالة األطري
. 9.5% 

 %1.7 4 .للشبكاله وية البنية التيتية  .

1 
افىىا الىىدروس فىىي اليوهيىىوب بو المنصىىة التعليميىىة ليىىتمك  ولىىي األمىىر الر ىىوع إليفىىا 

 .وهوضي  بعض الن اط البنه
5 ..3% 

 %5.1 3 .عر  الدروس بطري ة حائ ة للمتعلمي  7

 %5.1 3 .هوفير ارف متصصة للدراسة بعيدة ع  المشتتال والملفيال 9

12 
المتاامنىىة ليىىتمك  ولىىي األمىىر مىى  متابعىىة إبنىىه فىىي الوقىىت الىى ت بن هكىىون اليصىىص 

 .يناسبه
0 3% 

 %3 0 .ه يير نظام الت ويم بييث يتوائم ونوعية التعليم المكتئب بتف الطري ة 11

 %3 0 .هعويد األبناء على هيمق مئئولية هعلمفم 10

 %..1 1 .ه ليص وقت التعليم 13
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15 
بىىدور فاعىىق فىىي هفعيىىق التعىىاون والتواتىىق بىىي  فئىىال هفعيىىق دور اإلعىىجم فىىي ال يىىام 

 .المجتمع ومؤسئاهه المتتلفة في هتطي ع بال التعليم اإللكتروني
1 1..% 

 %..1 1 .هفعيق وسائق التواتق اال تماعي للتواتق مع المعلم 14

 %..1 1 .االكتفاء بتدريم المواد األساسية .1

 %..1 1 .ف ط هي التي هنترط في ه ا النوع م  التعلم  عق األمر اطتياريا، فاألسرة المئتعدة 11

 %..1 1 .وضع آليال ه ييم وهعايا لألسرة المتعاونة 17

 %..1 1 .مئاعدة األسر في هوفير ب فاة اواسيب بنظام األقئاط لتتفي  العبد  المادت 19

 %..1 1 .هيفيا الطالب وهشجيعه على التعلم اإللكتروني 02

 %122 5. المجموع

 

ديال التىي التيى لت لىب علىىمتنّوعىة يمكى  بن هئىفم فىي ام تراىال إلىى الىو؛ و( 4)بحارل استجابال بولياء األمىور فىي  ىدو؛ 

، إلى عدد م  المتطلبال لتطبيد الىتعلم عى  بعىد (0202)الدهشان ، وبحارل دراسة التعليم اإللكتروني في المنا؛ هوا ه األسرة في هطبيد

 :منفا

 .االنترنت وهوتيق والتكنولو ية التيتية البنية هطوير -

 .والمناز؛ للمدارس اللو ئتي الت ني هوفير الدعممجانا، و االنترنت على الطجب هئفيق دطو؛ - 

 .اللواية واليواسيب أل فاةالطجب ل امتجو هئفيق -

 .بعد ع  التعلم مفارال م  همكينفم لتيئير التوضييية والشروح الدروس هوفير، والتعليم م  النوع ه ا على الطجب هدريب -

 .[1]طجلفا م  التدمال التعليمية ه ديم في فايونيوالتل االلاعي ثبال م  االستفادة -
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 :التوصيات

 :في ضوء النتائف التي هوّتلت إليفا الدراسة ف نفا هوتي بما ي هي

 .لتوفير مئتلامال هطبيد التعلم اإللكتروني والتعلم ع  بعدهعاون وزارة التربية والتعليم ومؤسئال المجتمع في دعم األسر  -

 .هوعية بولياء األمور ب دوارهم في التعلم اإللكتروني والتعليم ع  بعد -

 .ه ديم الورش التدريبية ألولياء األمور والطلبة لكيفية التعامق مع المنصال التعليمية -

 .لإلنترنتهطوير البنية التيتية والشبكال لتئفيق الوتو؛  -

 .والمناز؛ للمدارس اللو ئتي الت ني هوفير الدعممجانا، و االنترنت على الطجب هئفيق دطو؛ -

 .طجلفا م  التدمال التعليمية ه ديم في والتلفايوني االلاعي ثبال م  االستفادة -

 .تفممراعاة بولياء األمور في هوقيت بث الدروس المتاامنة للطلبة األت ر سنا ليتمكنوا م  متابع -
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