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ملخص البحث:
جائحة كويروان)(COVID-19

خهيف اتبحث إىل معرفة معوقات اتقعليم عن بُعي يف ظل
من وجهة نظر معلمي مرحلة اتقعليم األساسي مبيخنة مصراتة ,واسقخيم املنهج اتوصفي
اتقحليلي ملالءمقه تطبيعة اتبحث ,وتكونت عينة اتبحث من ( )100معلماً ومعلمة من
واقع جمقمع قوامه ( )300معلماً ومعلمة من واقع ( )8ميايرس ,واسقخيمت االسقبانة
كأداة جلمع اتبياانت املقمثلة يف اسقجاابت عينة اتبحث حول موضوع اتبحث ,واسقخراج
صيقها وثباهتا ,وحتليل اسقجاابت اتعينة إحصائيا عن طرخق املقوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيايرخة ,واخقباير حتليل اتقباخن أحادي االجتاه تيالتة اتفروق ,وأسفرت نقائج
حتليل اسقجاابت عينة اتبحث إىل وجود معوقات السقخيام اتقعليم عن بعي مبراحل اتقعليم
األساسي ,حيث جاءت كافة املعوقات مبقوسطات حسابية عاتية وبقديخر مرتفع ,كما
أسفرت على عيم وجود فروق ذات دالتة إحصائية تعزى ملقغري اخلربة.

الكلمات املفتاحية :اتقعليم عن بع ـ ــي ,اتقعليم األساسي ,جائح ـ ــة كويروان.
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Obstacles of Distance Education in Light of Corona
Pandemic from the Point of View of Basic Education
Teachers in Misurata
Salima Omar Altieb
Faculty of Arts - Misurata University

Abstract
The research aims to know the obstacles of distance education in light
of Corona pandemic (COVID-19) from the point of view of teachers
of basic education in the city of Misurata. The researcher used the
descriptive analytical method for its suitability to the nature of the
research, The research sample consisted of (100) male and female
teachers from a community of (300) male and female teachers from
(8) schools, and a questionnaire was used as a tool to collect data
represented in the responses of the research sample on the topic of the
research and extracting its validity and reliability, and analyzing the
sample responses statistically by means of arithmetic averages and
standard deviations, and a one-way analysis of variance test for
significance of differences. It also resulted in the absence of
statistically significant differences due to the variables of years of
experience.
Key words: Distance learning, basic education, Corona Pandemic

 املقدمة.1
 وخدع على عاتده,خعي نظام اتقعليم اتيافع تقحرخك عجلة تطوير وتديم األمم
, وتوفري كافة اتسبل تضمان دميومقه, تذا تسعى اتيول تبذل جل اهقمامها به,اتنهوض هبا
 تذتك حترص اتيول على االهقمام أبنظمقها,ألن جناحه مؤشرا قوايً علي تديم اتشعوب
 وزاد االهقمام ابسقمرايرخة.اتقعليمية وتطوخرها مبا خقالءم مع حاجات ومقطلبات اتعصر
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اتقعليم بعي انقشاير فاخروس كويروان يف اتعامل واندطاع اتقالميذ عن امليايرس ,واعقماد اتقعليم
عن بعي حلل اإلشكاتيات اتيت تواجه اتقالميذ كاخنفاض اتيافعية حنو اتقعليم ,واتعزتة
االجقماعية.
وساعي اتقطوير اتسرخع يف تكنوتوجيا املعلومات واالتصاالت على انقشاير واسع
تلقعليم املفقوح واتقعليم عن بعي ,وأصبح ابإلمكان يربط اتيايرسني واملييرسني عن بعي بطرخدة
إتكرتونية حبيث خوجه بعضهم بعض وكأهنم خقناقشون وخقحاويرون وجها توجه يف حجرة
واحية ,مثل غرفة اتصف االفرتاضية واملؤمترات املرئية وبرامج األقماير اتصناعية بفضل هذه
اتقكنوتوجيا أصبح من األسهل ندل املعلومات إىل أماكن خمقلفة (حالوة.)2019 ,
وأشايرت منظمة

اتيونسكو(UNESCO, 2020( ,

أن من األزمات اتيت مير هبا

اتعامل اتيوم جائحة كوفيي  19اتيت تسببت يف اندطاع اتقعليم حيث كان هلا أتثري شبه شامل
علي طاتيب اتعلم واملعلمني حول اتعامل ,من مرحلة ما قبل اتقعليم اإلبقيائي األوىل وميايرس
اتثانوخة ومؤسسات اتقعليم واتقييرخب اتقدين واملهين واجلامعات مما ترتب عليه تعطيل أنشطة
اتقعليم وإغالق امليايرس واملؤسسات اتقعليمية فلجأت اتكثري من اتيول تقكنوتوجيا
املعلومات واالتصاالت تقدي:م اتييروس عرب اإلنرتنت.
وتيبيا كغريها من اتبليان سعت ابتقوجه تلقعليم عن بعي تلحفاظ على املسرية
اتقعليمية ,وهذا اتقوجه أدى إىل إصياير اتعيخي من اتدرايرات من قبل وزايرة اترتبية واتقعليم
واتبحث اتعلمي إىل كافة املؤسسات اتقعليمية ومنها مؤسسات اتقعليم األساسي إبتباع
اتقعليم عن بعي من خالل املنصات االتكرتونية ,ونظرا ملروير اتبالد بظروف احلرب واندطاع
اتقياير اتكهرابئي تساعات طوخلة واتذي خعي عصب اتقواصل يف برانمج اتقعليم عن بعي
الحظت اتباحثة وجود معوقات وصعوابت حاتت دون حتديق قرايرات وزايرة اترتبية واتقعليم
وحتوخل اتقعليم عن بُعي إىل واقع ملموس تذتك يرأت اتباحثة اتقطرق إىل هذه املشكلة من
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خالل إجراء اتبحث احلايل تلوقوف على معوقات اتقعليم عن بعي يف مرحلة اتقعليم
األساسي يف ظل جائحة كويروان.

 1.1مشكلة البحث وأسئلته:
أدى انقشاير فريوس كويروان بشكل سرخع ومفاجئ يف مجيع دول اتعامل إىل إغالق
امليايرس وذتك تلحي من انقشاير اجلائحة ,واتقحول بشكل إتزامي إىل اسقخيام اتقعليم عن
بُعي تلحفاظ على اسقمرايرخة اتييراسة السقكمال املناهج اتييراسية اتيت مل خنجزها اتقالميذ,
وأوتت تيبيا على اترغم من اتعراقيل واحلروب اهقماما بقفعيل اتقعليم عن بُعي ,وقامت عية
ديراسات تلقعرف على صعوابت ومعوقات اتقعليم عن بُعي يف دوتة تيبيا منها ديراسة (حببح

 ,)2021اتيت جاءت نقائجها بوجود معوقات تقطبيق اتقعليم عن بُعي يف واقع املعهي
اتعايل تلمهن اتشاملة ببنغازي من وجهة نظر األساتذة ,وملا تلمراحل اتييراسية األوىل من
دوير يف أتصيل أسس اتقعلم تيى اتناشئة يرأت اتباحثة إجراء ديراسة تلوقوف على معوقات
تطبيق اتقعليم عن بُعي مبيايرس اتقعليم األساسي مبيخنة مصراتة يف ظل جائحة كويروان ,وبناءً
على ما سبق فإن مشكلة اتبحث احلايل تقمثل يف اتسؤال اترئيس اتقايل ما معوقات اتقعليم
عن بُعي يف ظل جائحة كويروان ) (COVID-19من وجهة نظر معلمي مرحلة اتقعليم
األساسي مبيخنة مصراتة؟ وخقفرع من هذا اتقساؤل اترئيس اتسؤال اتفرعي اتقايل هل توجي
فروق ذات دالتة إحصائية عني مسقوى اتيالتة ( )0.05 = αتيى اسقجاابت عينة
اتبحث تعزى ملقغري اخلربة؟

 2.1أهداف البحث:
خسعى اتبحث إىل اتقعرف على معوقات اتقعليم عن بُعي يف ظل جائحة كويروان
) (COVID-19من وجهة نظر معلمي مرحلة اتقعليم األساسي مبيخنة مصراتة .كما
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خهيف اتقعرف على اتفروق ذات دالتة إحصائية عني مسقوى اتيالتة ( )0.05 = αتيى
اسقجاابت عينة اتبحث تعزى ملقغري اخلربة؟

 3.1أمهية البحث:
تقمثل أمهية اتبحث يف اتنداط اآلتية
 -1إفادة واضعي اتسياسات اتقعليمية يف وضع تصوير تقحسني عملية اتقعليم عن بُعي يف
ظل جائحة كويروان.

 -2قي تفيي نقائج اتبحث املسؤوتني يف حتيخي املعوقات اتيت حتي من اسقخيام اتقعليم عن
بُعي ,واتعمل على وضع احللول تلقغلب عليها.

 -3تسليط اتضوء على معوقات اتقعليم عن بُعي من وجهة نظر معلمي مرحلة اتقعليم
األساسي يف ميخنة مصراتة يف ظل جائحة كويروان.

 4.1مصطلحات البحث:
املعوقات تلك املواقف اتيت تقصف أبهنا غري مأتوفة وحتقاج اىل تفكري أتملي وتقطلب حالً
(هتوم.)2020 ,
وتعرف إجرائيا أبهنا :جمموعة اتصعوابت اتيت تواجه معلم مرحلة اتقعليم األساسي مبيخنة
مصراتة يف ممايرسقه تلقعليم عن بُعي وحتول دون حتديق أهيافه اتقعليمية يف ظل االنقشاير
اتواسع جلائحة كويروان.
التعليم عن بعد :عرفه زفايري ( )Zafari, 2020أبنه تدي:م اتقعليم من خالل طرق
عية مثل اتقلفزخون ,واإلنرتنت ,واألقراص امليجمة ,تلوصول تلمقعلمني يف املنازل أو أي
مكان آخر.
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ويعرف إجرائيا أبنه :جمموعة اتقصاميم واتربامج اتقعليمية اتقفاعلية اتيت أصييرهتا وزايرة اترتبية
واتقعليم اتليبية إتباعها عرب االنرتنت تكافة املؤسسات اتقعليمية ابتبالد اتليبية واالنقفاع من
ميزاهتا املقوفرة وتوظيفها يف خيمة اجلانب اتقعليمي وذتك إبخصال املعلومات تكل تالميذ
مرحلة اتقعليم األساسي كال حسب موقعه اجلغرايف تلوقاخة من اإلصابة بفريوس كويروان واحلي
من انقشايره.
فريوس كوروان :عرفقه منظمة اتصحة اتعاملية ( )2019أبنه إحيى سالالت اتسايرس,
اتيت تقسبب يف إحلاق مرض ابجلهاز اتقنفسي ,كإصابة اإلنسان بنزالت اتربد واتصياع
واحلمى (.)www.who.int

 5.1حدود البحث:
احلدود الزمانية مت إجراء هذا اتبحث يف اتفصل اتييراسي يربيع .2021
احلدود املكانية خدقصر اتبحث احلايل على ميايرس اتقعليم األساسي مبيخنة مصراتة.
احلدود البشرية :أجري اتبحث احلايل على عينة من معلمي مييراس اتقعليم األساسي مبيخنة
مصراتة

 .2الدراسات السابقة:
 1.2دراسة اندريه وبيكوفا ()Andrea &Berkova.2020

هيفت اتييراسة إىل اتقعرف على اتقعليم عن بعي يف حاتة اتطوايرئ اتنامجة عن
جائحة كويروان ,وأشايرت أنه جيب على املعلمني االسقفادة بشكل أكرب من اتقعليم عن بعي,
وعلى اتطلبة اتقكيف معه ,واسقخيم املنهج اتوصفي اتقحليلي ,واسقخيمت االسقبانة كأداة
ملعرفة كيفية إدايرة اتطلبة تلقعليم عن بعي وتبني أهنم خسقخيمون مداطع اتفييخو املعية ومواقع
االنرتنت عرب منصة ( )web workأكثر من غريها ,وكانت اسقجابة عينة اتييراسة أن
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اتقعليم عن بعي ميكن أن حيل حمل املعلم إذا ما أعي إعيادا مرتابطا بقدنية عاتية ,تذتك
خفضلون اتييراسة اتقدلييخة وجها توجه.
 2.2دراسة فان واثي ((Van & Thi, 2020
هيفت اتييراسة إىل اتقعرف عن اتعوائق اتيت خواجهها اتطلبة يف فيقنام يف ظل
جائحة كويروان ,واسقخيم املنهج اتوصفي اتقحليلي ,واعقميت اتييراسة أدايت االسقبانة
واملدابلة جلمع اتبياانت حول مشكلة اتبحث ,وتكونت عينة اتييراسة من ( )1165طاتبا
من ( )12جامعة و( )9ميايرس .وكشفت اتييراسة عن ثالثة عوائق هي اتقباخن اجلغرايف
تلمناطق ,واتوضع االققصادي تلطاتب اتفيقنامي ,واتقنوع اتثدايف تلبيئة اتفيقنامية.
 3.2دراسة جماهد ()2020
هيفت اتييراسة إىل اتقعرف على واقع اتقعليم االتكرتوين يف املؤسسات اتقعليمية
املصرخة خالل جائحة كويروان ,واسقخيمت االسقبانة كأداة تلبحث ,واسقخيم املنهج
اتوصفي ,وتوصلت اتييراسة إىل ضرويرة هتيئة اتقكنوتوجيا تلمعلم ,ومتكينه من امقالك
مهايرات اتقعامل مع اتقكنوتوجيا ,واالسقفادة من جتايرب اتيول املقديمة يف جمال برجمة
املناهج اتييراسية بشكل تفاعلي واألخذ مبا خناسب اتنظام اتقعليمي املصري.
 4.2دراسة أبو شخيدم وآخرون ()2021
هيفت اتييراسة إىل اتكشف عن فاعلية اتقعليم االتكرتوين يف ظل انقشاير فاخروس
كويروان من وجهة نظر املييرسني جبامعة خضويري ,واسقخيمت املنهج اتوصفي اتقحليلي
تقحديق أهيافها ,وتكونت عينة اتييراسة من ( ,)50عضو هيئة تييرخس يف جامعة
خضويري ,واسقخيمت االسقبانة أداة جلمع اتبياانت ,وكشفت اتييراسة أن تدييم عينة
اتييراسة تواقع اتقعليم االتكرتوين كان مقوسطا.
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 5.2دراسة حببح () 2021
هيفت اتييراسة إىل اتقعرف على معوقات تطبيق اتقعليم عن بعي يف ظل أزمة
جائحة فريوس کويروان ابملعهي اتعايل تلمهن اتشاملة ببنغازي من وجهة نظر األساتذة ,کما
هيفت إىل معرفة اتفروق يف مسقوى هذا االسقخيام واملعوقات تبعاً ملقغريات اجلنس واملؤهل
اتعلمي واخلربة ,واسقخيمت اتييراسة املنهج اتوصفي اتقحليلي ,وتکونت عينة اتييراسة من
مجيع أفراد جمقمع اتييراسة اتبات عيدهم ( )25عضوا ,واعقميت اتباحثة االسقبانة کأداة
جلمع اتبياانت ,وتوصلت اتييراسة إىل أن املعوقات اتيت تواجهه األساتذة جاءت مبسقوى
مقوسط ,کما بينت أنه ال توجي فروق يف مسقوى اسقخيام األجهزة اإلتكرتونية تبعاً
ملقغريات اجلنس واملؤهل اتعلمي وسنوات اخلربة تألساتذة ابملعهي اتعايل تلمهن اتشاملة.
 6.2دراسة الرقب ()2021
هيفت إىل اتكشف عن صعوابت اتقعلم عن بعي يف ظل انقشاير فاخروس كويروان من
وجهة نظر معلمي ميايرس حمافظة خان خونس مبيخنة غزة ,واسقخيمت املنهج اتوصفي
اتقحليلي ,وتكونت عينة اتييراسة من ( )164معلماً ,واعقميت االسقبانة أداة جلمع
املعلومات ,وأسفرت اتنقائج عن وجود صعوابت بييرجة مرتفعة على مجيع حماوير اتييراسة.
 7.2دراسة مصطفى ()2021
هيفت اتييراسة إىل اتقعرف علي معوقات اتقعليم عن بعي يف ظل جائحة كويروان من
وجهة نظر معلمي وأوتياء أموير طلبة ميايرس تواء اجليزة ابأليردن ,واسقخيمت املنهج
اتوصفي اتقحليلي ,واالسقبانة أداة جلمع اتبياانت ,وتكونت عينة اتييراسة من ()141
معلماً ومعلمة ,و( )143ويل أمر ,وتوصلت اتنقائج أن معوقات اتقعليم عن بعي مبيايرس
تواء اجليزة جاءت مرتفعة.
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 8.2االستفادة من الدراسات السابقة:
اسقفادت اتباحثة من اتييراسات اتسابدة يف اتنداط اتقاتية
كيفية حتيخي مشكلة اتبحث ,وكيفية حتيخي أهياف اتبحث ,وكيفية بناء أداة اتبحث,
واتقعرف على مناهج اتبحث اتيت اتبعقها اتييراسات اتسابدة ,واملساعية يف حتليل وتفسري
نقائج اتبحث.
 .3املنهج واإلجراءات:
 1.3منهج البحث:
اتبعت اتباحثة املنهج اتوصفي اتقحليلي ألنه األنسب تطبيعة أهياف اتبحث.
 2.3جمتمع البحث وعينته:
تكون جمقمع اتبحث من مجيع معلمي مرحلة اتقعليم األساسي واتبات عيدهم
( )13532معلماً ومعلمة موزعني على كافة ميايرس اتقعليم األساسي مبيخنة مصراتة اتباتغة
( )131مييرسة ,واشقدت اتباحثة من جمموع امليايرس عيد ( )8ميايرس داخل نطاق
مصراتة املركز وذتك تسهوتة اتوصول اىل امليايرس يف اتنطاق املذكوير ,ابإلضافة اتقعاون
اتفعال من قبل معلمي وإدايرات امليايرس .وبل اجملقمع األصلي تلمعلمني (  )300معلماً
ومعلمة موزعني على ( )8ميايرس ,وتكونت عينة اتبحث من ( )100معلماً ومعلمة من
معلمي مرحلة اتقعليم األساسي بنسبة ( ,)%33مت اخقيايرهم بطرخدة قصيخة من جمقمع
اتبحث.
 3.3أداة البحث:
تقحديق أهياف اتبحث مت إعياد أداة اتبحث (االسقبانة) ابترجوع تألدب اتنظري
واتييراسات اتسابدة ,مثل ديراسة كال من مصطفى ,)2021( ,وجماهي (,)2020
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واترقب ,)2021( ,وحببح .)2021( ,وأُعطي تكل فدرة وزن مقييرج وفداً تسلم تيكرت
اخلماسي ,حيث (أُعطي أعلى تييرج تالسقجابة مخس ديرجات ,أوافق بييرجة كبرية جياً,
وأدىن ديرجة تالسقجابة ديرجة واحية ,وهي غري موافق إطالقا) .ومتثل يرقمياً اترتتيب
( .)1,2,3,4,5بعي ذتك أ ِ
ُعقمي املدياس اتقايل تغرض حتليل اتنقائج تديخر ثالثة
مسقوايت (مرتفع ,مقوسط ,منخفض) من  2.33 -1منخفض ,من 3.67-2.34
مقوسط ,من  5 -3.68مرتفع .وتلقأكي من صيق األداة مت عرض أداة اتبحث على
خبريا حيث يراجعوا فدرات األداة وأبيوا اترأي حول ميى وضوحها وانقمائها تلبُعي
(ً )11
املقضمن هلا .ويف ضوء مدرتحاهتم مت تعيخل بعض اتفدرات وحذف اتفدرات اتيت أمجع
( )%80من احملكمني على حذفها .وبذتك تكون االسقبانة يف صويرهتا اتنهائية قي أتتفت
من ( )30فدرة.
وتلقحدق من ثبات أداة اتبحث مت حساب معامل اتثبات بطرخدة االتساق اتياخلي
(كرونباخ – أتفا) .وخبني اجليول ( )1أن قيم معامالت أتفا كرونباخ االسقبانة جاءت
بييرجة مدبوتة.
جيول()1قيم معامالت أتفا تألداة اتبحث
العينة
44

النسبة من عينة البحث
.%15

ألفا كرونباخ
0.83

 4.3إجراءات التطبيق:
بعي أن أتكيت اتباحثة من صيق األداة وثباهتا ,شرعت يف توزخع االسقمايرات على
عينة اتبحث ,وبعي اسرتجاع االسقمايرات املوزعة على عينة اتبحث مت حتليل االسقجاابت
من خالل حساب املقوسط احلساب واالحنراف املعيايري ,وقي أعطيت ديرجات تكل
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اسقجابة على اتقوايل حىت تقحول كل فدرة إىل أيرقام تيسهل حتليلها واسقخراج اتنقائج
اتنهائية منها.
 .4عرض النتائج وتفسريها:
 1.4لإلجابة عن السؤال األول الذي نص على ما معوقات اتقعليم عن بُعي يف ظل
جائحة كويروان ( (COVID-19من وجهة نظر معلمي مرحلة اتقعليم األساسي مبيخنة
مصراتة .مت اسقخيام املقوسطات احلسابية واالحنرافات املعيايرخة .اجليول ( )2خظهر ذتك

جيول ( )2املقوسطات احلسابية واالحنرافات املعيايرخة السقجاابت اتعينة مرتبة تنازتياً
رقم

الفقرة

نص الفقرة

املتوسط

25

ضعف شبكات اإلنرتنت مما خصعب تنفيذ عملية
اتقعليم عن بعي.
عيم توفر اتكهرابء يف كل األوقات مما خصعب
تنفيذ عملية اتقعليم عن بعي.
صعوبة تعاون املوجهني مع املعلم أثناء عملية
اتقعليم عن بعي.
اإلمكانيات املادخة تلقعليم عن بعي غري مقاحة من
انرتنت وأجهزة كمبيوتر.

3

ضعف اتقدنيات املقوفرة املقعلدة ابتصوت واتصويرة
أثناء اتقعلم عن بعي.
ضعف اتيعم اتفين اتكايف تلمعلم السقخيام
اسرتاتيجية اتقعليم عن بعي.
عيم إقامة نيوات وويرش عمل تعرف
ابسرتاتيجيات اتقعليم عن بعي.
خصعب على املعلم تدييم ميى فهم اتقالميذ أثناء
عملية اتقعليم عن بعي.
خصعب على املعلم ضبط احلاتة اتذهنية تلقالميذ

26
24
8

7
30
9
14

االحنراف

الرتتيب التقدير

4.67

0.73

1

مرتفع

4.67

0.58

1

مرتفع

4.48

0.98

2

مرتفع

4.38

0.90

3

مرتفع

4.34

0.81

4

مرتفع

4.34

0.84

4

مرتفع

4.28

0.95

5

مرتفع

4.22

0.87

6

مرتفع

4.18

0.91

7

مرتفع
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27
6
29
19
1
15
20
23
2
28
22
21
12
10
17

أثناء عملية اتقعليم عن بعي.
صعوبة اتقعرف على اتفروق اتفردخة تلقالميذ أثناء
عملية اتقعليم عن بعي.
خدع كل اتعبء على املعلم أثناء عملية اتقعليم عن
بُعي.
قلة إقامة دويرات تلمعلم واتقالميذ تلقعرف عن
أساتيب اتقعليم عن بعي.
خصعب على املعلم اتقأكي من أداء اتقالميذ
تواجباهتم أثناء عملية اتقعليم عن بعي.
اتقعليم عن بعي ال خقيح اتقفاعل واالتصال املباشر
بني املعلم واتقلميذ.
أساتيب اتقدييم غري فعاتة ابتنسبة تلمعلم أثناء
عملية اتقعليم عن بُعي.
خصعب على املعلم تدو:م اتقالميذ أثناء عملية
اتقعليم عن بعي.
كثرة األعمال امللداة على عاتق املعلم "اإلدايرخة
واتفنية " أثناء عملية اتقعليم عن بُعي.
اتدوانني اإلدايرخة ال تسهل اسقخيام اتقعليم عن
بُعي.
صعوبة جذب انقباه اتقالميذ تلييرس أثناء عملية
اتقعليم عن بُعي.

صعوبة تعليم اتقالميذ على اإلمالء أثناء عملية
اتقعليم عن بُعي.
صعوبة اسقخيام اتقغذخة اتراجعة أثناء عملية
اتقعليم عن بُعي.
عيم وجود شبكة تربط اإلدايرة املييرسية مع املعلم
تضبط عملية اتقعليم عن ُبعي.
اسقخيام برامج اتقعليم عن بُعي جيهي املعلم مادايً.
ضعف اتدييرة على غرس اتديم األخالقية تلقالميذ

4.17

1.02

8

مرتفع

4.15

0.89

9

مرتفع

4.12

1.08

10

مرتفع

4.00

0.94

11

مرتفع

3.96

1.02

12

مرتفع

3.96

0.90

12

مرتفع

3.96

0.96

12

مرتفع

3.96

0.87

12

مرتفع

3.93

0.90

13

مرتفع

3.92

1.13

14

مرتفع

3.90

1.07

15

مرتفع

3.80

0.77

16

مرتفع

3.71

1.12

17

مرتفع

3.67

1.11

18

مرتفع

3.64

1.13

19

مرتفع
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16
4
5
18
13
11

أثناء عملية اتقعليم عن بُعي.
خسبب اتقعليم عن بعي كثرة اتقفاعالت غري اجمليخة
واتييردشة اتزائية بني اتقالميذ.
فلسفة وأهياف اتقعلم عن بعي غري واضحة ومن
اتصعب حتديدها.
صعوبة اتقنوخع يف أساتيب اتقييرخس أثناء اتقعليم
عن بعي.
خصعب على املعلم شرح املسائل اترايضية املعدية
أثناء عملية اتقعليم عن بُعي.
اتقعليم عن بُعي ال خعطي عملية اتقعليم طابعها
اإلنساين
ال خقيح اتقعليم عن بُعي اتوقت اتكايف تشرح
اتييرس بشكل جيي.

3.59

1.15

20

مرتفع

3.57

1.02

21

مرتفع

3.56

1.11

22

مرتفع

3.55

1.25

23

مرتفع

3.51

1.12

24

مرتفع

3.44

1.11

25

مرتفع

خقبني من اجليول ( )2املقوسطات احلسابية واالحنرافات املعيايرخة تييرجات واقع
معوقات اتقعليم عن اتبعي يف ظل جائحة كويروان من وجهة نظر معلمي مرحلة اتقعليم
األساسي يف ميخنة مصراتة .حيث تراوحت قيم املقوسطات احلسابية بني ()3.44–4.67
وقيم االحنرافات املعيايرخة ( )1.11-0.73وبقديخر مرتفع .حيث حصلت اتفدرة ()25
على اترتتيب األول وعلى أعلى مقوسط حسايب وقيمقه ( )4.67واحنراف معيايري
( )0.73وتديخر مرتفع ,وحتصلت أدين فدرة ( )11على مقوسط حسايب قيمقه ()3.44
واحنراف معيايري ( .)1.11ومن املالحظ السقجاابت اتعينة أهنا جاءت مجيعها مرتفعة,
ومل تسجل أي اسقجابة أقل من ( ,)2.5تذتك يرأت اتباحثة أن خقم تفسري نقائج ()10
فدرات األوىل املرتفعة ,من أصل ( )30فدرة .كما هو مبني يف اجليول اتقايل
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جيول ( )3املقوسطات احلسابية واالحنرافات املعيايرخة تلفدرات اتعشرة املقحددة مرتبة تنازتياً
ت

املتوسط

الفقرات

االحنراف

الرتتيب

التقدير

املعياري
 25ضعف شبكات اإلنرتنت مما خصعب تنفيذ عملية

4.67

0.73

1

مرتفع

اتقعليم عن بعي
 26عيم توفر اتكهرابء يف كل األوقات مما خصعب

4.67

تنفيذ عملية اتقعليم عن بُعي.
 24صعوبة تعاون املوجهني مع املعلم أثناء عملية

4.48

8

اتقعليم عن بُعي.
اإلمكانيات املادخة تلقعليم عن بعي غري مقاحة

4.38

0.58
0.98
0.90

1
2
3

مرتفع
مرتفع
مرتفع

من انرتنت وأجهزة كمبيوتر.
3

ضعف اتقدنيات املقوفرة املقعلدة ابتصوت
واتصويرة أثناء اتقعلم عن ُبعي.

4.34

ضعف توفر اتيعم اتفين اتكايف تلمعلم

4.34

السقخيام إسرتاتيجية اتقعليم عن بُعي.
 30قلة إقامة نيوات وويرش عمل تعرف

4.28

7

9

ابسرتاتيجيات اتقعليم عن بُعي.
خصعب على املعلم تدييم ميى فهم اتقالميذ

4.22

0.81
0.84
0.95
0.87

4
4
5
6

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

أثناء عملية اتقعليم عن بعي.
 14خصعب على املعلم ضبط احلاتة اتذهنية تلقالميذ

4.18

0.91

7

مرتفع

أثناء عملية اتقعليم عن بعي.
 27صعوبة اتقعرف على اتفروق اتفردخة تلقالميذ

4.17

1.02

8

مرتفع

أثناء عملية اتقعليم عن بُعي.

خبني اجليول ( )3املقوسطات احلسابية ,واالحنرافات املعيايرخة تييرجات تلفدرات
( )10املقحددة ملعوقات اتقعليم عن بعي يف ظل جائحة كويروان من وجهة نظر معلمي
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مرحلة اتقعليم األساسي يف ميخنة مصراتة .حيث تراوحت قيم املقوسطات احلسابية بني
( )4.17–4.67وقيم االحنرافات املعيايرخة ( )1.02-0.73وبقديخر مرتفع .وتعزو
اتباحثة هذه اتنقيجة إىل ضعف املوايرد املقاحة داخل اتبالد اتيت تعيق اسقخيام عملية اتقعليم
عن بُعي ,ويرمبا خكمن اتسبب يف ذتك إىل االعقماد على األساتيب اتقدلييخة ,فاتقعليم
وإمهال اتقعليم عن بُعي اتذي خُعيمن أساتيب اتقعليم احليخثة اتيت خسقخيمها اتعامل يف اآلونة
األخرية ,وخاصة يف ظل اتوضع اتراهن تقفشي (جائحة كوفيي  )19وتقفق هذه اتنقيجة مع
نقيجة ديراسة كال من اترقب ( )2021و مصطفى (.)2021
وحتصلت اتفدرة ( )25على اترتتيب األول ونصها (ضعف شبكات اإلنرتنت مما
خصعب تنفيذ عملية اتقعليم عن بُعي) على أعلى مقوسط حسايب وقيمقه (,)4.67
واحنراف معيايري ( ,)0.73وبقديخر مرتفع ,وكان أدانها اتفدرة ( )27واتيت كان نصها
(صعوبة اتقعرف على اتفروق اتفردخة تلطالب أثناء عملية اتقعليم عن بُعي) مبقوسط حسايب

وقيمقه ( ,)4.17واحنراف معيايري ( ,)1.02وبقديخر مرتفع .وتعزو اتباحثة حصول اتفدرة
( )25على أعلى ترتيب ونصها (ضعف شبكات اإلنرتنت مما خصعب تنفيذ عملية اتقعليم
عن بُعي) إىل وضوح اتعجز اتذي تعاين منه اتبالد من ضعف شبكات االتصال واملعلومات

مما خصعب تنفيذ عملية اتقعليم عن بُعي ,واتفدت هذه اتنقيجة مع نقيجة ديراسة حببح
( )2021حيث أكيت حببح على أن أكثر املعوقات اتيت تواجه جمال اتقعليم عن بُعي
وتطبيده تقمثل يف حميودخة اتدييرة على إنشاء بنية حتقية تشبكات واسعة اتنطاق.

كما حتصلت اتفدرة ( )26على اترتتيب نفسه واتيت كان نصها (عيم توفر اتكهرابء
يف كل األوقات مما خصعب تنفيذ عملية اتقعليم عن بُعي) حيث حتصلت على مقوسط
حسايب وقيمقه ( )4.67واحنراف معيايري ( )0.58بقديخر مرتفع ,وتعزو اتباحثة اتسبب
يف ذتك إىل اتعجز اتذي تعاين منه حمطات اتكهرابء يف اتبالد وعيم قييرة املسؤوتني على
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إجياد حلول هلذه األزمة ,واتفدت هذه اتنقيجة مع نقيجة ديراسة اترقب ( )2021حيث
أكي اترقب على أن أكرت املعوقات اتيت تواجه اتقعليم عن بعي وتطبيده عيم توفري اتبنية
اتفاعلة ته.
أما اتفدرة ( )24فدي حتصلت على اترتتيب اتثاين ونصها (صعوبة تعاون املوجهني
مع املعلم أثناء عملية اتقعليم عن ُبعي) حيث حتصلت على مقوسط حسايب قيمقه ()4.48

واحنراف معيايري ( )0.98بقديخر مرتفع .وتعزو اتباحثة اتسبب يف ذتك إىل أن دوير املوجه
يف عملية اتقعليم عن بُعي من اتصعب أن خقحدق ألن عملية اتقعليم هنا ال تقم داخل نطاق

املييرسة ,وأن املعلم يف هذه احلاتة ال خيضع إىل اترقابة اتقديمية .واتفدت هذه اتنقيجة مع

نقيجة ديراسة جماهي ( ,)2020حيث أكي جماهي ( )2020على أن فلسفة اتقعليم عن
بعي تعقمي على اسقخيام تدنية املعلومات واالتصال وتوفري اتعيخي من اتطرق اترقابية اتيت
هتيف إىل اتقفقيش اتشامل ,على اترغم من عيم اسقخيام اتقفقيش من أعضاء هيئة
اتقييرخس واالهقمام بقطبيق معاخري اجلودة يف اتقجربة املقعلدة بنظام اتقعليم عن بعي.
كما حتصلت اتفدرة ( )8على اترتتيب اتثاتث ونصها (اإلمكانيات املادخة تلقعليم
عن بُعي غري مقاحة من انرتنت وأجهزة كومبيوتر) مبقوسط حسايب قيمقه ( )4.83واحنراف
معيايري ( )0.90وبقديخر مرتفع ,وتيل هذه اتنقيجة على وجود عائق يف توفري األجهزة

اتيت تساعي يف اسقخيام عملية اتقعليم عن بُعي ,وتعزو اتباحثة ذتك إىل وضوح اتعجز
اتذي تعاين منه اتيوتة يف عيم توفري املقطلبات اتالزمة تقطبيق عملية اتقعليم عن بُعي,
واتفدت هذه اتنقيجة مع ديراسة مصطفى ( )2021حيث أكي يف توصياهتا ,على ضرويرة

وضع برانمج واضح مي َكن نظام اتقعليم عن بُعي ,وتوفر كافة املوايرد اتبشرخة واملادخة اتيت
حيقاجها تطبيق نظام اتقعليم عن بُعي.
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وجاءت اتفدرة ( )3يف اترتتيب اترابع ونصها (ضعف اتقدنيات املقوفرة املقعلدة
ابتصوت واتصويرة أثناء اتقعليم عن بُعي) ,مبقوسط حسايب قيمقه ( )4.34واحنراف معيايري

( )0.81بقديخر مرتفع .وهذا خيل على اتضعف اتذي تعاين منه اتقدنيات املقوفرة ,واتيت
تعيق أداء عملية اتقعليم عن بعي من وجهة نظر معلمي مرحلة اتقعليم األساسي ,وتعزو
اتباحثة أن اتسبب خعود إىل عيم اسقدراير اتبالد وصعوبة إنشاء خيمات ذات جودة عاتية
دون إقامة دوتة حتدق األمن واالسقدراير تلبالد.
أما اترتتيب اخلامس فدي حتصلت عليها اتفدرة ( )7ونصها (ضعف اتيعم اتفين
اتكايف تلمعلم السقخيام اسرتاتيجية اتقعليم عن بُعي) مبقوسط حسايب قيمقه ()4.34
واحنراف معيايري ( )0.84بقديخر مرتفع .وخيل ايرتفاع مقوسط نقيجة هذه اتفدرة إىل اتفاق
عيد كبري من معلمي مرحلة اتقعليم األساسي على أن عيم توفري اتيعم اتفين اتكايف خعقرب
عائدا خعيق عملية اسقخيام عملية اتقعليم عن بُعي ,وتعزو اتباحثة اتسبب يف ذتك إىل
ضعف اهقمام وزايرة اترتبية واتقعليم بيعم املعلمني وتنمية خرباهتم السقخيام عملية اتقعليم
عن بُعي يف ظل جائحة كويروان.

وحتصلت اتفدرة ( )30على اترتتيب اتسادس ونصت على (قلة إقامة نيوات وويرش

عمل تُعرف ابسرتاتيجية اتقعليم عن بُعي) مبقوسط حسايب ( )4.28واحنراف معيايري
( )0.95بقديخر مرتفع ,وتعزو اتباحثة اتسبب يف ذتك إىل انعيام ثدافة اتقعليم عن بُعي

ويرمبا خعود هذا إىل االعقماد على اتقعليم اتقدلييي وعيم مواكبة أساتيب اتقعليم احليخثة,

واتفدت هذه اتنقيجة مع نقيجة ديراسة كال من اترقب ( )2021و جماهي (.)2020
اما اتفدرة ( )9فدي حتصلت على اترتتيب اتسابع ونصها (خصعب على املعلم تدييم
ميى فهم اتقالميذ أثناء عملية اتقعليم عن بُعي) .مبقوسط حسايب قييره ( )4.22واحنراف
معيايري ( )0.87وبقديخر مرتفع ,وتعزو اتباحثة اتسبب يف ذتك إىل أن اتطالب أقل
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انضباطاً عني تلدي اتييروس عن بُعي فمن اتسهل تشقت انقباه اتطاتب يف أشياء أخرى من
حوته على عكس عملية اتقعليم اتقدلييي ,واتفدت هذه اتنقيجة مع نقيجة ديراسة كال من

اترقب ( )2020وحببح (.)2021
وحتصلت اتفدرة تفسري ( )14على اترتتيب اتثامن حيث كان نصها (خصعب على
املعلم ضبط احلاتة اتذهنية تلطالب أثناء عملية اتقعليم عن بعي) .مبقوسط حسايب قيمقه
( )4.18واحنراف معيايري ( )0.91حيث اعقرب معلمو مرحلة اتقعليم األساسي أنه من
اتصعب ضبط احلاتة اتذهنية تلقالميذ وتديخر ميى اسقيعاهبم ومعرفة ما إذا كان اتطاتب
خعاين من أتخر يف اتفهم واالسقيعاب ,وتعزو اتباحثة اتسبب يف ذتك إىل عيم تزوخي املعلم
ابملعلومات حول اتقالميذ اتذخن خعانون من أتخر ديراسي حىت خنقبه املعلم هلم أثناء شرحه
اتييرس وتبسيط املعلومة هلم.
وجاءت اتفدرة ( )27على اترتتيب اتقاسع ونصت اتفدرة على (صعوبة اتقعرف على
اتفروق اتفردخة تلقالميذ أثناء عملية اتقعليم عن بُعي) .مبقوسط حسايب قييره ()4.17
واحنراف معيايري ( )1.02بقديخر مرتفع وهذا خيل على اتفاق أغلب معلمي مرحلة اتقعليم
األساسي على أن اتقعليم عن بُعي خعيق معرفة املعلم تلفروق اتفردخة اتيت خعاين منها اتقالميذ
واتيت تؤثر على مسقواهم اتقحصيلي ,وتعزو اتباحثة اتسبب يف ذتك إىل عيم تعاون اإلدايرة

املييرسية واألهايل مع املعلم وتزوخيه ابملشكالت اتيت خعاين منها اتطالب.
 2.4لإلجابة عن السؤال الثاين الذي نص على :هل توجي فروق ذات دالتة إحصائية
ملعوقات اتقعليم عن بُعي يف ظل جائحة كويروان من وجهة نظر معلمي مرحلة اتقعليم
األساسي يف ميخنة مصراتة تعزى ملقغري اخلربة؟
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جيول ( )4اتقحليل اتقباخن أحادي االجتاه حلساب دالتة اتفروق بني اجملموعات تعزى ملقغري اخلربة.
املتغري

اجملموعات

العدد

املتوسط

اخلربة

أقل من 5سنوات
 10-5سنوات
أكثر من  10سنوات

21
37
42

118
119.08
119.19

قيمة االختبار

مستوى الداللة

0.48

0.99

خظهر جيول ( )4اتقحليل اتقباخن أحادي االجتاه حلساب دالتة اتفروق بني
اجملموعات أنه ال توجي فروق ذات دالتة إحصائية ملعوقات اتقعليم عن بعي من وجهة نظر
معلمي مرحلة اتقعليم األساسي يف ميخنة مصراتة يف ظل جائحة كويروان ابخقالف مقغري
اخلربة عني مسقوى  %0.05وترجع اتباحثة اتسبب يف ذتك إىل أن اخلربة اتعلمية
تلمعلمني اكقسبت خبربات اتقعليم اتقدلييي واتضح ذتك من خالل اسقجاابت اتعينة يف أن
كثري من املعلمني حيقاجون إىل دويرات تييرخبية تلقعامل مع املنصات االتكرتونية تذتك مل
تؤثر سنوات اخلربة يف اسقجاابت عينة اتبحث ,ابإلضافة إىل معاخشة معلمي هذه املرحلة
تلمعوقات اتيت حتول دون اكقمال عملية اتقعليم عن بعي يف ظل جائحة كويروان.

 .5التوصيات:
بناء على نقائج اتبحث أوصت اتباحثة ابتقايل
●وضع برامج تييرخبية خاصة ملعلمي مرحلة اتقعليم األساسي تقمكينهم من ممايرسة دويرهم يف
عملية اتقعليم عن بعي.
● اتعمل على إصالح اتبنية اتقحقية واتقدنية يف اتبالد إلاتحة اسقخيام عملية اتقعليم عن
بعي.
● اتعمل على نشر ثدافة اتقعليم عن بعي بني أفراد اجملقمع.
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● اتعمل على تطوخر شبكات اإلنرتنت وتدوخة اسقخيامها تلقمكن من ممايرسة عملية
اتقعليم عن بعي بصويرة جيية.
● إقامة نيوات وويرش عمل تعرف املعلم واتطاتب على اسقخيام اسرتاتيجية اتقعليم عن
بعي.
توفري اإلمكانيات املادخة من انرتنت وأجهزة كمبيوتر تقسهيل اسقخيام عملية اتقعليم عن
بعي.
املقرتحات:

●إجراء ديراسة تلقعرف عن معوقات اتقعليم عن بُعي يف اتقعليم اجلامعي يف ظل انقشاير
جائحة كويروان.
● ديراسة مسحية تلمنصات االتكرتونية تلقعليم عن بعي يف اتيول اتيت انقهجت هذا اتنوع
من اتقعليم وجنحت فيه تالسقفادة منها وتوظيفها يف واقع اتقعليم يف تيبيا.
●إجراء ديراسة تلمدايرنة بني اتقعليم عن بعي واتقعليم اتقدلييي يف تيبيا.
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