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 ممخص الدراسة
التعمم الذاتي ىو عممية تعميمية مناسبة ومفضمة إلعداد المتعممين لمتعمم مدى الحياة  

صيم وفي جميع وجعميم عمى اطالع دائم بالمستجدات والمتغيرات المحيطة بيم في مجال تخص
شؤون حياتيم، وىذا يرتبط ارتباطا وثيقا مع أىداف التنمية المينية المستدامة فالتربية بمفيوميا 

لذلك ىدفت ىذه الشامل ىي: إعداد الفرد لمحياة بجميع جوانبيا المعرفية والميارية والوجدانية. 
ل تأثير التعمم الذاتي الدراسة لمكشف عن تصورات طمبة الدراسات العميا في جامعة الطائف حو 

وتكونت عينة الدراسة من  عمى فاعمية التعميم عن ُبعد في ظل جائحة كورونا من وجية نظرىم.
( طالًبا وطالبة من طمبة الدراسات العميا في جامعة الطائف. وتم جمع البيانات باستخدام  ٖٕٗ)

سة إلى أن مستوى التعمم الذاتي استبانة لمتعمم الذاتي وأخرى لمتعميم عن بعد. وتوصمت نتائج الدرا
والتعميم عن ُبعد لدى طمبة الدراسات العميا في جامعة الطائف جاء بدرجة مرتفعة، وكذلك وجود 

عزى ألثر الجنس في كل من التعمم الذاتي، والتعميم عن ُبعد وجاءت فروق ذات داللة إحصائية ت
إحصائية بين التعمم الذاتي والتعميم  . أيضا توجد عالقة إيجابية ذات دالةالفروق لصالح اإلناث

إعطاء عن ُبعد في ظل جائحة كورونا، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أىميا 
التعميم عن ُبعد المزيد من االىتمام بعد االنتياء من أزمة )كورونا( من خالل التوفيق بينو وبين 

 التعميم الحضوري أو التقميدي.
 ، جائحة كورونا، جامعة الطائف.عمم الذاتي، التعميم عن ُبعدالتالكممات المفتاحية: 
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Abstract  
 Self-directed learning is an appropriate and preferred 
educational process to prepare learners for life-long learning and to 
make individuals constantly aware of the developments and changes 
surrounding them for their education and all affairs of their lives. This is 
closely linked with the goals of sustainable professional development. 
Education, in its comprehensive sense, prepares the individual for life in 
all its cognitive, skill, and emotional aspects. Therefore, this study aimed 
to reveal the perceptions of graduate students at Taif University 
regarding the influence of self-directed learning on the effectiveness of 
distance education during the Coronavirus pandemic. The study’s 
sample consisted of 234 male and female students at Taif University. 
Data were collected using a self-learning questionnaire and a distance-
education questionnaire. The study’s results showed that the level of 
self-directed learning and distance education among the Taif University 
graduate students was high. There were statistically significant 
differences due to the effect of gender for both self-directed learning 
and distance education; the differences were in favor of females. There 
was also a positive statistically significant relationship between self-
directed learning and distance education during the Coronavirus 
pandemic. The study offered a set of recommendations; the most 
important suggestion was to give distance education more attention after 
the Coronavirus crisis by reconciling this teaching format with face-to-
face, or traditional, education. 
Keywords: Self-directed learning, distance education, Coronavirus 
pandemic, Taif University.  
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 مقدمة:
عمى مر التاريخ كان ىناك الكثير من األوبئة التي مر بيا العالم، لكن االستجابة 

( لم يسبق ليا مثيل. ىذا الوباء أجبر العالم عمى الكثير من  (COVID-19لفيروس كورونا 
التغيُّرات في العديد من المجاالت مثل االقتصاد والطب والتعميم.  ففي مجال التعميم فرض ىذا 

اء عمى العالم أساليب تعميمية جديدة في جميع المراحل الدراسية، وكان التعميم عن ُبعد الوب
 ,Bataineh, Atoum, Alsmadi, & Shikhali) الطريقة الوحيدة لضمان استمرارية التعميم

. وعمى الرغم من االستخدام الجزئي لمتعميم اإللكتروني في بعض الجامعات السعودية، (2021
 ت مفاجأة لكثير من المحاضرين والطالب وأولياء األمور.إال أنيا كان

إن التعميم عن ُبعد يتطمب قدرات وميارات في تكنولوجيا المعمومات باإلضافة إلى 
األجيزة والتطبيقات الذكية التي تساعد في تقديم التعمم بطريقة فعَّالة. وأيًضا فإن المسؤولية 

يي تحتاج إلى جيود كبيرة من أجل إشراك الطمبة الممقاة عمى عاتق المحاضرين ليست سيمة؛ ف
بنجاح في الفصول الدراسية وتحقيق األىداف التعميمية المنشودة، وىذا يتطمب محاضًرا مؤىاًل 
بشكل جيد يستطيع التعامل مع ىذه الطريقة الجديدة، ووجود متعممين لدييم الدوافع والميارات 

ح وفّعال، فينمي لدييم أساليب التعمم الكافية التي تساعدىم عمى التعمم بشكل صحي
  (Bataineh et al., 2021).الذاتي

والتعمم الذاتي من األساليب الحديثة في التعميم، وتكمن فكرتو في أن المتعمم يأخذ زمام 
المبادرة من أجل التخطيط والحصول عمى المعرفة بنفسو، ويمكن تمييزه عن أشكال التعمم 

 ,Boekaerts & Cascallar)جيًدا واعًيا من قبل المتعمم األخرى ألنو مقصود ويتطمب 
إلى أن المفيوم الذاتي  Dabbagh( 2007. وأشارت العديد من الدراسات ومنيا دراسة )(2006

لممتعمم عبر التعمم عن ُبعد مؤشر رئيس لمنجاح ويحقق النتائج التعميمية المرغوب فييا، ويميل 
داخمي إلى أن يكونوا أكثر نجاًحا في بيئة التعمم عن ُبعد،  المتعممين الذين يتمتعون بمركز تحكم

ولكي يحقق التعمم عن ُبعد أىدافو يجب أن يكون المتعممون عمى استعداد لمتخمي عن االعتماد 
الكامل عمى المعمم في الحصول عمى المعمومة، وأخذ زمام المبادرة األساسية لتخطيط وتنفيذ 

أن تشجيع التعمم الذاتي بين المعممين  Ezell (2013) . ويرى وتقييم تجارب التعمم الخاصة بيم
والمتعممين أحد طرق تحسين التدريس والتعمم، ويقّدم فرًصا أكثر مرونة لمتعمم مدى الحياة، لذلك 
يجب أن يمارس المتعممون أساليب التعمم الذاتي من خالل تحديد أىدافيم وأغراض تعمميم بداًل 

المعممين. لذلك تيدف ىذه الدراسة لمكشف عن تصورات طمبة من االعتماد الكامل عمى 
الدراسات العميا في جامعة الطائف حول تأثير التعمم الذاتي عمى فاعمية التعميم عن ُبعد في ظل 

 جائحة كورونا من وجية نظرىم.
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 مشكمة الدراسة:
رعة والمفاجئة سواء كان التعميم يتم بالطريقة التقميدية أو عن ُبعد، فإن التغيرات المتسا

ليذا العصر جعمت تمكين المتعممين من ميارات التعمم الذاتي أمًرا ضروريِّا وحاسًما. فالتعميم عن 
ُبعد يطّور شخصية المتعمم، ويجعمو يتصرف باستقاللية، وبالتالي يستطيع المتعمم اكتشاف قدراتو 

 .2016) الذاتية، والقدرة عمى التعمم الذاتي )الجراف،
ومن ضمنيا جامعة  -كورونا المستجد عمى الجامعات السعودية فرض فيروس 

انتقاال من االعتماد عمى نظام التعميم التقميدي القائم عمى التواصل المباشر إلى  -الطائف
االعتماد عمى نظام التعميم عن ُبعد، الذي يمنح الطالب حرية أكبر في البحث واالعتماد عمى 

ا االنتقال من التعميم التقميدي وجيا لوجو إلى التعميم عن النفس في الحصول عمى المعرفة. ىذ
  ُبعد أدى إلى شكوك لدى بعض التربويين بعدم فاعمية استمرار العممية التعميمية وذلك نتيجة
            لعدم قدرة الطمبة عمى التعمم ذاتيِّا في ظل الغياب واإلشراف المباشر من قبل المعمم

ما دفع الباحث إلى إجراء ىذه الدراسة التي تكشف عن دور التعمم (، وىذا ٕٕٓٓ)الربابعة، 
الذاتي وأثره عمى فاعمية التعميم عن ُبعد في ظل جائحة كورونا، كمية التربية في جامعة الطائف. 

 لذا سعت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن األسئمة التالية: 
 أسئمة الدراسة:

 الدراسات العميا في جامعة الطائف من وجية نظرىم؟ ما مستوى التعمم الذاتي لدى طمبة -ٔ
ما مستوى فاعمية التعميم عن ُبعد لدى طمبة الدراسات العميا في جامعة الطائف من وجية  -ٕ

 نظرىم في ظل جائحة كورونا؟
لدى أفراد عينة الدراسة لكلٍّ  (α = 0.05)ىل توجد فروق دالة إحصائيِّا عند مستوى الدالة  -ٖ

لتعمم الذاتي، ومستوى فاعمية التعميم عن ُبعد في ظل جائحة كورونا تعزى من مستوى ا
 لمجنس )ذكور/ إناث( ؟ 

بين مستوى التعمم الذاتي  (α = 0.05)ىل توجد عالقة دالة إحصائيِّا عند مستوى الدالة  -ٗ 
 لدى طمبة الدراسات العميا ومستوى فاعمية التعميم عن ُبعد في ظل جائحة كورونا؟

 الدراسة:أهداف 
 -هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد ما يمي: 

 . تعرُّف تصورات الطمبة حول مستوى التعمم الذاتي في جامعة الطائف من وجية نظرىم. ٔ
. تعرُّف استجابات الطمبة حول مستوى التعميم عن ُبعد في جامعة الطائف من وجية نظرىم في ظل ٕ

 جائحة كورونا.
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ابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى كال من مستوى التعمم الذاتي . تعرُّف الفروق في استجٖ
ناث(.  والتعميم عن ُبعد في ظل جائحة كورونا تبًعا لمنوع )ذكور وا 

. الكشف عن العالقة بين مستوى التعمم الذاتي لدى طمبة الدراسات العميا ومستوى فاعمية ٗ
 التعميم عن ُبعد في ظل جائحة كورونا من وجية نظرىم.

 همية الدراسة:أ
وترجع أىمية الدراسة إلى أنيا تتناول موضوعا حيويِّا وميما في ىذه األوقات العصيبة  

من أزمة كورونا، وىو تأثير التعمم الذاتي عمى فاعمية التعميم عن ُبعد في ظّل جائحة كورونا، 
ىذه الدراسة رّبما مما قد يساىم في نشر التعمم الذاتي، وزيادة استخدامو في تعميم الكبار، أيضا 

تقّدم المعرفة التي تسيم في تحسين مستوى التعميم عن ُبعد واستخدامو في األزمات والطوارئ 
لضمان استمرارية التعمم. أيًضا ُربَّما ستحدد النتائج التي تتوصل إلييا الدراسة العوامل التي تؤثر 

ذه العوامل التي تؤثر عمى التعمم عمى التعمم الذاتي لمطمبة في التعمم، مما ُيساعد عمى تحسين ى
 الذاتي وتطويره.

 حدود الدراسة:
اقتصر تطبيق الدراسة عمى عينة من طمبة الماجستير في كمية التربية في جامعة الطائف، 
حيث قدم وكيل كمية التربية في جامعة الطائف قائمة بعدد الطمبة الذين يدرسون في كمية التربية 

م. وقد اسُتخِدم مقياس تم بناؤه من قبل الباحث باالعتماد ٕٕٓٓمعام بجميع التخصصات المطروحة ل
عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة المتعمقة بالموضوع، وقد طبقت أداة الدراسة عن طريق البريد 

 (.WhatsApp and Twitterاإللكتروني، ووسائل التواصل االجتماعي مثل )
 منهج الدراسة:

اسة تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي الذي يقوم بوصف لإلجابة عن أسئمة الدر 
 الظاىرة وتحميميا وبيان مكوناتيا.

 مصطمحات الدراسة اإلجرائية:
في  -بمساعدة أو بدون مساعدة اآلخرين  -: عممية يأخذ فييا األفراد زمام المبادرة التعمم الذاتي

يد الموارد البشرية والمادية لمتعمم، تشخيص احتياجاتيم التعميمية، وصياغة أىداف التعمم وتحد
 (.(Knowles, 1975واختيار إستراتيجيات التعمم المناسبة وتنفيذىا وتقييم نتائج التعمم 
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الذي يتحمل فيو المتعمم المسؤولية األساسية عن تخطيط عممية  ويعرف إجرائيِّا بأنو التعمم     
ا عن المعمومة من أجل الوصول لممعرفة بما التعمم وتنفيذىا وتقييميا بحيث يكون المتعمم باحثً 

 يتوافق واألىداف المخطط ليا مسبًقا.

: أحد أساليب التعميم الحديثة نسبيِّا الذي يتم فيو الفصل بين الطالب والمعمم، التعميم عن ُبعد
وتقوم فكرتو األساسية عمى إيصال المادة العممية واألنشطة إلى المتعممين باستخدام الوسائل أو 

  (Gravani, 2015) .لتقنيات الحديثةا

وُيعّرف إجرائيِّا بأنو التعميم الذي اعتمدتو جامعة الطائف خالل جائحة كورونا كبديل       
لمتعميم التقميدي وجًيا لوجو باستخدام منصة البالك بورد، الذي يوفر بيئة تعميمية تفاعمية بين 

 المعممين والطمبة.

متعممون من الذكور واإلناث الذين يسعون لمحصول عمى درجة ىم الطمبة الدراسات العميا: 
 الماجستير في التربية بتخصصاتيا المختمفة، جامعة الطائف.

 اإلطار النظري:
في اإلطار النظري، سوف يتم تناول التعمم الذاتي والتعميم عن ُبعد وما يتعمق بو من 

 بحوث ودراسات سابقة عمى النحو التالي: 

 لذاتي:أواًل: التعمم ا
          إن فكرة التعمم الذاتي ليست جديدة ألنيا مرتبطة باستقاللية المتعمم، ولكن تم 

تمييزىا مؤخًرا واكتسبت مزيًدا من االىتمام عمى مدار العقد الماضي. ويختمف التعمم الذاتي عن 
         ختيار التعميم التقميدي الذي يتم وجيا لوجو من حيث الحرية التعميمية ومن حيث فرصة اال

           إن التعمم الذاتي أو التعمم الموّجو ذاتيِّا  .التي يدعميا الدافع الذاتي لممتعممين وفضوليم
(self-directed learningىو استراتيجية تمّكُن المتعممين من تحمل مسؤولية عممية )          

           ديد أىداف التعمم، وكذلكالتعمم الخاص بيم، تتضمن إستراتيجيات احتياجات التعمم، تح
             . فالتعمم الذاتي يوفر فرصة لمتعمم وفًقا الحتياجاتتقييم نتائج التعمم اإللكتروني

المتعممين واىتماماتيم األكاديمية، مما يسيم في إيجاد بيئة خصبة من اإلبداع والتحفيز 
Saienko & Lavrysh, 2020) جو ذاتيِّا بأنو عممية(. وقد تم وصف التعمم المو               

 تعمم يأخذ فييا المتعممون المبادرة األساسية لتخطيط وتنفيذ وتقييم تجارب التعمم الخاصة بيم
(Merriam, 2001)  
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لذلك إّن المتعممين الكبار يفضمون عادة التعمم الذاتي وتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات؛  
بين المعمم والمتعمم، وأسموب حل المشكالت، مع العديد من فإن التفاعالت التعاونية الموجية 

الكبار لدييم حاجة عميقة لتوجيو أنفسيم ألنيم و  .الموارد المتاحة، ىي أفضل الخبرات التعميمية
حققوا مفيوم إثبات الذات حيث يكونون مسؤولين عن حياتيم وقراراتيم، وتحمل عواقب أفعاليم 

(Knowles, Holton, & Swanson, 2015)  ؛ لذلك يجب أن يعترف المعممون بأنيم لم
يصبحوا مصدًرا فريًدا لممعرفة، وأن احتياجات المتعممين التعميمية تتجاوز القواعد والمعمومات 
التي يمكن أن يقترحيا المعممون ويمكن العثور عمييا من خالل اإلنترنت. ويحتاج المتعممون إلى 

المتغير باستمرار، ال التعمم القائم عمى االستعداد إلجراء  ميارات تساعدىم عمى النبوغ في الواقع
االختبارات، وفي الوقت نفسو يجب أن يكون اليدف ىو تعزيز الرغبة في التعمم، وتزويد 

 (.(Saienko & Lavrysh, 2020 بإستراتيجيات التعمم مدى الحياة المتعممين

خاللو توجيو مفيوم وتصميم ويمكن القول إن التعمم الذاتي ىو التعمم الذي يتم من  
مشروع التعمم من قبل المتعمم وتنفيذه وتقييمو، وىذا ال يعني أن التعمم الذاتي ىو تعمم فردي 
لمغاية يتم إجراؤه دائما بمعزل عن اآلخرين، إنما يمكن لممتعممين العمل بطرق ذاتية التوجو أثناء 

الميمة أن التعمم الذاتي يعزز  . ومن األمور(Ezell, 2013)مشاركتيم في العمل الجماعي 
التعمم مدى الحياة لدى المتعممين ويجعميم يتحممون المسؤولية، ويقوي لدييم الثقة بالنفس مما 
يساىم في رفع مستوى الدافعية لدييم نحو التعمم، أيضا يراعي الفروق الفردية بين الطمبة، ويحقق 

 (.ٕٕٓٓ)الربابعة، اإلنتاجية التربوية بفاعمية 

ع التغيرات العالمية المتالحقة والمتسارعة في سوق العمل الناتجة عن تطبيق وم 
التقنيات الحديثة أسيم في خمق وظائف جديدة ذات قيمة عالية، ممَّا جعل أصحاب األعمال 
يبحثون عن متخصصين مستعدين لتطوير مياراتيم ومعارفيم بشكل مستمر. لذلك فإن المين 

عمى ميارات حيوية مثل التعمم مدى الحياة الذي يحدث بشكل الناجحة في المستقبل تعتمد 
أساسي من خالل التعمم الذاتي والذي يتم توفيره في الغالب من خالل األجيزة الذكية عبر 

(. ومع عالم اليوم الذي يشيد تقدًُّما (Saienko & Lavrysh, 2020منصات التعميم عن بعد 
ُبعد والتعمم الذاتي أسموبان ميمان لكلٍّ من المتعممين والجامعات وتغيًُّرا متسارًعا، ُيعدُّ التعميم عن 

ألنيما يراعيان حاجات المتعممين وظروفيم المتغيرة، ويحقّْقان النتائج المتوقعة لمعممية التعميمية 
(؛ لذلك تيدف ىذه الدراسة لمعرفة تصورات الطمبة حول دور التعميم عن ُبعد ٕٕٓٓ)الربابعة، 

 يم الذاتي من وجية نظرىم في ظل جائحة كورونا. في تعزيز التعم
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 ثانًيا: التعميم عن ُبعد:
في ظل ىذه العوامل والظروف الراىنة لجائحة فيروس كورونا، فإن الحاجة دعت إلى 
التفكير في بدائل لمتعميم التقميدي لضمان التباعد الجسدي بين المتعممين من خالل وسائل تعميم 

مى ىذه الظروف التي حرمت الكثيرين من استكمال تعميميم، فظيرت عن طريقيا يمكن التغمب ع
أنماط مبتكرة وحديثة تالئم مثل ىذه المتغيرات الحادثة في المجتمع المعاصر ومن أبرز تمك 
األنماط " التعميم عن ُبعد " الذي بات يعد ضرورة تعميمية مكممة لمتعميم التقميدي، والذي حقق 

 ه نتائج إيجابية وفعالة في المجال التعميمي والتربوي.منذ ظيوره وحتى أيامنا ىذ

        ويمثل التعميم عن ُبعد أحد أنماط التعميم غير النظامي المكمل لمتعميم النظامي
المذان يمثالن منظومة التعمم في أي مجتمع. وكممة )ُبعد( تشير إلى المسافة غير المحددة 

          ا لألحوال االجتماعية واألمور المتعمقة بالتعميمكالكيمو مترات أو األميال، بل تعدُّ نتاجً 
 (.ٖٙ، صٕٓٓٓ)حجي، 

وقد عرفو حجي بقولو: " التعميم من ُبعد مدخل تجديدي لمتعميم الرسمي النظامي. وىو  
في ذات الوقت نسق تعميمي قديم جدِّا يقوم عمى استخدام وسائط االتصال يرجع بجذوره إلى 

لدراسة بالمنزل"، وقال أيًضا: " إنو نسق تعميمي يعتمد عمى التعمم الذاتي، التعميم بالمراسمة وا
رشاد الطالب  وييتم بتقديم مواد تعميمية عمى أساس البعد بين أطراف العممية التعميمية، وا 
ودعميم ومساعدتيم واإلشراف عمى نموىم عن طريق فريق من المرشدين تتحدد واجباتيم 

 (.ٖٕٔص، ٕٓٓٓومسؤولياتيم" )حجي، 

وُعرّْف التعميُم عن ُبعد أيًضا بأنو التعميم الذي يتواجد فيو المعمم والمتعمم في أماكن     
مختمفة دون أن يمتقيا وجًيا لوجو أثناء العممية التعميمية. وأيًضا ُعرَّْف بأنو ذلك النمط من التعميم 

من توجيو المدرس، وباستخدام القائم عمى التعمم الذاتي حيث يعتمد المتعمم عمى نفسو وبحد أدنى 
المواد التعميمية المطبوعة وغير المطبوعة، ويمتحق فيو كل راغب في التعميم بغض النظر عن 
العمر أو المؤىل ويصل إلى الدارسين أينما كانوا بواسطة التقنيات المتاحة كاإلذاعة والتميفزيون 

 (ٙٚٔ، ص ٕٕٓٓوشبكات االتصال األخرى )الرواف، 
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لتعميم عن بعد، الذي بدأ في خمسينيات القرن التاسع عشر، طريقة تعمم تتيح التواصل ُيعدُّ ا  
بين المعمم وطالبو عن ُبعد دون التواجد في الفصول الدراسية التقميدية، وتتطمب ىذه الطريقة شبكة 

وفرىا المزايا وزيادة السعة التي تإنترنت، وكذلك أجيزة ذكية مثل الحاسوب، والياتف المحمول، ومع 
التكنولوجيا، أصبح التفاعل محور التركيز األساسي لمتكنولوجيا، أيًضا أصبحت الوسائط المتعددة 
المستخدمة في العصر السابق قديمة عفا عمييا الزمن عند مقارنتيا بالوسائط المتعددة الجديدة 

التعميم غير  عالية الجودة القائمة عمى الحاسوب. كما نمت نماذج مختمفة لمتعميم عن بعد منيا
(، (Synchronous Learning(، والتعميم المتزامن (Asunchronou Learningالمتزامن 

( لتصبح بنفس كفاءة التعمم وجًيا لوجو، واكتسبت فكرة Blended learningوالتعميم المختمط )
 ويتحدث الباحث عن ىذه األنواع الثالثة (Bozkurt, 2019) .التعمم مدى الحياة أىمية كبيرة

 بشيء من التفصيل:

 أوال: التعميم غير المتزامن 
التعمم غير المتزامن يعني أن المعممين والمتعممين ليس لدييم جمسات متزامنة، ويمكن 
لمطمبة الوصول إلى محتوى الدورة التدريبية عبر اإلنترنت في أي وقت يحتاجون إلييا، ويحدث 

اإللكتروني، والمنتديات عبر اإلنترنت،  االتصال بين المشاركين بشكل رئيس من خالل البريد
ويديره عادة المعمم، وىذا النوع من التعمم لو إيجابيات مثل إعطاء المتعممين مرونة أكبر، حيث 
إن الطالب ال يقيد باتباع جدول معين لممحاضرات، فالمادة العممية في الغالب توضع عمى 

ي وقت يناسبو لمشاىدتيا، وأيضا يمكن أن المنصة، وبالتالي يستطيع الطالب الرجوع إلييا في أ
 . (Watts,2016)يتيح لممتعممين التواصل والتفاعل مع بعضيم البعض 

 ثانيا: التعميم المتزامن
ا التعميم المتزامن عن ُبعد، يتفاعل المتعممون بعضيم مع يعض في نفس            أمَّ

  اسي المادي الذي يسمح الوقت من أي مكان متصل باإلنترنت. إنو مشابو لمفصل الدر 
             بالتعميقات الفورية والتواصل مع المعمم والطالب اآلخرين، حيث يشارك المتعممون 
           باستخدام األدوات، مثل: المحادثات الياتفية وغرف الدردشة والرسائل الفورية ومؤتمرات

لتعميم المتزامن عبر اإلنترنت. الفيديو أو الصوت. ىذه العوامل التفاعمية ىي بعض مزايا ا
(Martin, Parker, & Deale, 2012) . 
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 ثالثا: التعميم المختمط )المدمج(
أما النوع الثالث فيو التعميم المختمط )المدمج( الذي يجمع بين النوعين السابقين، ويتم 

لنموذج اعتماده عمى نطاق واسع عبر التعميم العالي، حيث يشير إليو بعض العمماء عمى أنو ا
التقميدي الجديد أو الوضع الطبيعي الجديد في تقديم المقرر الدراسي. وىذا النوع من التعميم يتم 
بناء عمى اتفاق مسبق بين المعمم والطمبة، فأحيانا يتم التعمم وجًيا لوجو وفي بعض األحيان يتم 

 (.(Tseng & Walsh Jr.,2016عبر منصات اإلنترنت 

ميمِّا بشكل متزايد كنيج جديد لمتعميم في جميع أنحاء العالم.  لقد أصبح التعمم عن ُبعد
وتقدم معظم مؤسسات التعميم العالي برامج عبر اإلنترنت بسبب مرونة ىذه البرامج، والفرص 

. ويرى بعض األكاديميين أن (Miller,2014)التي توفرىا لممتعممين والمدربين والمؤسسات 
اليب التعميمية السائدة في المستقبل لما لو من فوائد متعددة التعميم عن ُبعد سوف يكون من األس

لممتعممين، فالتعميم عن بعد ال يحتاج إلى قاعة دراسية يتفاعل معيا المتعممون وجيا لوجو مما 
يقمُّْل من التكاليف مثل فواتير الكيرباء، والماء، وموارد التنظيف في المؤسسات التربوية وغيرىا. 

عميم عن ُبعد، أنو ال ُيقيُّْد المتعممين بوقت محدد، فيو مرن بحيث يستطيع أيضا من فوائد الت
المتعممون اختيار الوقت المناسب لتعمميم. ومن ناحية أخرى يعد التعميم عن ُبعد أحد أنماط 
التعميم التي تنسجم مع خصائص وطبيعة المتعممين خاصة في ىذا العصر؛ فمن خالل الثورة 

اتية أصبح الكبار والصغار لدييم ميارات في استخدام األجيزة الذكية التكنولوجية والمعموم
والتطبيقات المختمفة مما يمكنيم في زمن قياسي من إتقان التعامل مع التطبيقات الجديدة، 
           وبالتالي يستطيعون تبادل معارف ُمتنوّْعة خالل تفاعميم مع التطبيقات اإللكترونية

 (.ٕٕٓٓ)الربابعة، 

عم َتعمُّم الطالب عن ُبعد يجب تعزيز فرص التعمم النشط الذي ييدف إلى تفعيل لدو 
دور المتعممين في العممية التربوية بشكل فّعال، واالعتماد عمى الذات في الحصول عمى 
المعمومة، وأخذ زمام المبادرة في فيم احتياجات التعمم الخاص بيم، ووضع أىداف التعمم، 

واختيار إستراتيجيات التعمم المناسبة وتنفيذىا، وتقييم نتائج التعمم وتحديد مصادر التعمم، 
Knowles, 1975)  فالمتعممون عبر التعميم عن بعد الموجو ذاتيِّا أكثر قدرة عمى تحمُّل .)

دارة الوقت، وىم أكثُر التزاًما بأنشطة التعمم عن بعد   .(Chou, 2012)المسؤولية وا 
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 الدراسات السابقة:
التعمم عن طريق التقنيات  Saienko & Lavrysh (2020)اسة كل من تناولت در  

الحديثة لتطوير التعمم الذاتي في الجامعة التقنية في أوكرانيا، التي ىدفت إلى تحديد نقاط القوة 
و ذاتيِّا المدعوم بالتقنيات الحديثة عبر اإلنترنت، ولتحقيق ذلك استخدم  والضعف لمتعمم الُموجَّ

( لجمع البيانات وتحميميا من حيث نقاط القوة SWOTسوات الرباعي ) الباحثان تحميل
والضعف، وفي الجزء النوعي من الدراسة تم تحميل ردود المشاركين من خالل تحميل المحتوى. 

( من الطالب والمعممين، وتوصمت نتائج الدراسة إلى ٕٓٔوتم إجراء الدراسة عمى عينة بمغت )
 نترنت ىي أدوات قوية لتطوير ميارات التعمم الذاتي لدى المتعممين. أن التقنيات الحديثة عبر اإل

ىدفت إلى فحص االستعداد لمتعمم عبر التي  Firat & Bozkurt   (2020) ودراسة
 (Giga University) من المتعممين من جامعة جيجا 6,507اإلنترنت، وشممت الدراسة 

ية لمتعمم عبر اإلنترنت، تم استخدام الضخمة في تركيا. ومن خالل استخدام مقياس الجاىز 
التحميل االرتباطي لتفسير نتائج البحث. وقد كشفت النتائج أن التركيبة السكانية لطالب التعميم 
المفتوح يمكن استخداميا كمؤشر عمى االستعداد لمتعمم عبر اإلنترنت، وأن ىناك حاجة ألنظمة 

كشف البحث عن وجود عالقة بين االستعداد تعمم قابمة لمتكيف عبر اإلنترنت. عالوة عمى ذلك 
 لمتعمم عبر اإلنترنت واألجيزة التكنولوجية التي يفضميا المتعممون لمتعمم عن بعد.

التي ذكرت أنو خالل اكتشاف أول  Basilaia & Kvavadze (2020)وىناك دراسة 
التعميم عن ُبعد؛ حالة إصابة بفيروس كورونا في جورجيا تم االنتقال من التعميم التقميدي إلى 

لذلك ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة قدرة الدولة وسكانيا لمواصمة عممية التعمم عبر اإلنترنت، من 
 ,Zoom, Slack and Google Meet)خالل استخدام المنصات المختمفة المتاحة مثل )

EduPage طالًبا، وقد استندت الدراسة إلى  ٜٓ٘. وطبقت الدراسة عمى عينو حجميا
ائيات األسبوع األول من عممية التعمم عبر اإلنترنت. وأكدت الدراسة أن االنتقال إلى التعميم إحص

عبر اإلنترنت كان ناجًحا، وأن الخبرة المكتسبة من تطبيق التعميم عن ُبعد في ىذا الوباء يمكن 
 االستفادة منيا في مستقبل ما بعد أزمة كورونا.

تشاف دور التعميم عن ُبعد في تحفيز التعمم ( إلى اكٕٕٓٓوىدفت دراسة الربابعة )
الذاتي لدى طمبة جامعة الزرقاء الخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا من وجية نظرىم. 

( طالًبا في جامعة الزرقاء، وأظيرت النتائج أن تقييم المستجيبين ٖٛٔوتكونت عينة الدراسة من )
متوسطة، كما أن ىناك عالقة إيجابية ذات لمستوى التعميم عن ُبعد والتعمم الذاتي جاء بدرجة 
 داللة إحصائية بين التعميم عن بعد والتعمم الذاتي.
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التي بحثت في العالقة بين الدافع  Zhu, Bonk, & Doo (2020)وجاءت دراسة 
والمراقبة الذاتية، واإلدارة الذاتية لممتعممين عبر اإلنترنت، وذلك باستخدام استبانة كأداة لمدراسة 

متعمًما. وتوصمت نتائج ىذه الدراسة إلى أن الدافع يؤثر بشكل مباشر  ٕٕٖينة حجميا عمى ع
عمى المراقبة الذاتية ويؤثر بشكل غير مباشر عمى اإلدارة الذاتية من خالل المراقبة الذاتية، 

ت أيضا أثرت المراقبة الذاتية لممتعممين بشكل إيجابي عمى اإلدارة الذاتية؛ لذلك فإن تعزيز ميارا
 المراقبة الذاتية لمطمبة وتحفيزىم أمر بالغ األىمية.
( التي ىدفت إلى التعرف عمى واقع ٜٕٔٓدراسة محمد، عثمان، الجبمي وزكريا )

اكتساب الطالب إلستراتيجيات ميارات التعمم الذاتي، والصعوبات التي تواجيو، أيضا التعرف 
السكن(، وُطبَّْقْت الدراسة عمى عينة  عمى الفروق الفردية في ضوء متغيرات )النوع، التخصص،

( طالبا وطالبة، وتم تحميل البيانات من خالل استخدام المنيج الوصفي ٓ٘عشوائية حجميا )
التحميمي. وتوصمت الدراسة إلى أن الطالب يمتمكون أنشطة وخبرات عممية بمستوى متوسط، وأن 

في التعمم الذاتي جاء بدرجة متوسطة، درجة استفادة المتعممين في عممية التعمم بالحاسب اآللي 
كما أن ارتياد الطمبة لممكتبات واالستفادة منيا في التعمم الذاتي كان أيضا بدرجة متوسطة، كما 
أن ىناك صعوبات تواجو المتعممين في اكتساب ميارات التعمم الذاتي بدرجة متوسطة. أيضا 

اآللي من حيث النوع، وأيضا ىناك  ىناك فروق فردية حسب متغيرات الدراسة في محور الحاسب
 فروق في استجابات الطمبة لمتغير ارتياد المكتبات تعزى لمتخصص.

التي ىدفت إلى فحص العوامل التي تؤثر عمى استعداد   Koo(2008) وفي دراسة 
 المعممين لمتعميم عبر اإلنترنت في ماليزيا، أشارت النتائج إلى أنو في حين ُيَقدُّْر المعممين قيمة
التعمم عبر اإلنترنت، إال أنيم لم ُيظِيروا استعداًدا قويِّا لذلك بسبب قيود الوقت وعدم كفاية 

دراسة حول استعداد معممي  Hung (2016)الوصول إلى البنية التحتية التكنولوجية. كما أجرى 
لذاتية المدارس االبتدائية والمتوسطة لمتعمم عبر اإلنترنت باستخدام أربعة عوامل: الكفاءة ا

لمتواصل، والدعم المؤسسي، والتعمم الموّجو ذاتيِّا، والفعالية الذاتية لنقل التعمم. وأشارت الدراسة 
أن المعممين الحاصمين عمى درجة الماجستير عند مقارنتيم بالمعممين الحاصمين عمى درجة 

 الذاتية لمتعمم. البكالوريوس يعطون وزًنا أكبر لمجاالت الكفاءة الذاتية لمتواصل، والفعالية 
التي  Valtonen, Kukkonen, Dillon, & Väisänen (2009)أما في دراسة  

فية في فنمندا، بحثت في االستعداد لمتعمم عبر اإلنترنت لطالب المدارس الثانوية في المناطق الري
أسفرت الدراسة عن نتائج مثيرة لالىتمام، حيث إن طالب المدارس الثانوية لدييم اعتقادات 
إيجابية وسمبية، ومحايدة فيما يتعمق بالتعميم عبر اإلنترنت. حيث يرى الطالب الذين لدييم 

وصول إلى اعتقاد سمبي أن التعمم عبر اإلنترنت ىو مساحة ثابتة ومعزولة، يسمح لمطالب ال
 الموارد التعميمية فقط.
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
إجمااًل تشير األدبيات السابقة إلى أن االستعداد وتطوير اإلستراتيجيات لممارسة التعميم  

عن بعد أمر حيويّّ وميمّّ، كما تشير إلى أن ىناك بعض الدراسات التي تناولت التعميم عن ُبعد 
يا اآلخر تناول التعمم الذاتي كإستراتيجية يمكن من خالليا أن يتابع في ظل أزمة كورونا، وبعض

المتعممون تعمميم بشكل فّعال سواء في أوقات األزمات أو في الظروف العادية. وقد تنوع المنيج 
العممي الذي تم اتباعو في إجراء الدراسات السابقة، فيناك المنيج الوصفي، والمنيج شبو 

تأثير التعمم الذاتي عمى فاعمية التعميم وعي، أما ىذه الدراسة فسوف تتناول التجريبي، والمنيج الن
 عن ُبعد في ظل جائحة من وجية نظر طمبة الدراسات العميا في جامعة الطائف.

 الطريقة واإلجراءات:
يتم من خالل الطريقة واإلجراءات عرض منيجّية الدراسة، وأفرادىا، وكذلك تتناول  

جراءاتيا، والمعالجة اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.وصفا ألدوات الدراس  ة وا 

 منهج الدراسة:
تم اعتماد المنيج الوصفي التحميمي لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة. وفقا لعبيدات  

( المنيج الوصفي ىو أسموب بحث يصف خصائص السكان أو الظاىرة المدروسة كما ٖٕٓٓ)
 كيفيِّا.ىي في الواقع، ويعبر عنيا كميِّا أو 

 مجتمع الدراسة:
ن مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات الماجستير، كمية التربية في جامعة الطائف      يَتكوَّ

 إناث(.  ٜٖٚذكور و ٙٛ) ٘ٙٗ، والبالغ عددىم ٕٕٓٓلمفصل الدراسي األول، العام الجامعي 

 عينة الدراسة:
          إناث(، وتمٕٛٔذكور و ٔٙطالب وطالبة ) ٖٕٗتكونت عينة الدراسة من  

            اختيارىم بالطريقة العشوائية. وبعد الحصول عمى الموافقة من قبل أخالقيات البحث 
العممي، تم توزيع االستبانة إلكترونيا عبر البريد اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي مثل 

(WhatsApp and Twitter والجدول التالي يوضح عينة الدراسة ،).حسب متغير الجنس 
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 (1جدول )

 متغير الجنسحسب  التكرارات والنسب المئوية

 النسبة العدد الفئات 

 25.1 61 ذكر الجنس
 74.9 182 أنثى

 100.0 243 المجموع 

 أداة الدراسة:
تم بناء عناصر االستبانة المستخدمة في الدراسة من خالل مراجعة األدبيات السابقة،  

فقرة، مكونة من جزءين: الجزء األول خاص بالمعمومات األولية  ٖٓمى واشتممت االستبانة ع
ناث(. ويتضمن الجزء الثاني من االستبانة مقياسين رئيسيين ىما:  ويشمل نوع الجنس )ذكور، وا 

فقرة، وتم استخدام مقياس ليكرت  ٘ٔفقرة والتعميم عن بعد ويحوي  ٘ٔالتعمم الذاتي ويحوي 
 فق، موافق إلى حد ما، غير موافق، غير موافق جدِّا(.  الخماسي )موافق جدِّا، موا

 صدق مقياس الدراسة:
لمتأكد من صدق األداة الظاىري تم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين المختصين  

في مجال تعميم الكبار والتعميم المستمر من أجل مراجعة بنود االستبانة. حيث ُطِمب من 
العناصر أو غموضيا باإلضافة إلى كيفية تمثيل ىذه  الُمحكّْمين تقديم آرائيم حول وضوح

العناصر لكل محور بعد تزويدىم بيدف الدراسة، ومعنى كل محور من محاور الدراسة، من 
 أجل تقديم أي تعميقات أو اقتراحات أو تصحيحات لتحسين االستبانة. 

لتي أجمع تم االحتفاظ بالعناصر التي وجدىا المحكمون مقبولة، وتم حذف العناصر ا 
 عمييا المحكمون بأنيا مرِبكة أو غامضة.

والستخراج صدق البناء لممقياس، ُاستخِرجت معامالت ارتباط الفقرة مع الدرجة الكمية  
فردا من خارج عينة الدراسة، وقد  ٖٓلممحور الذي تنتمي إليو عمى عينة استطالعية تكونت من
               لممحور الذي تنتمي إليو ما بين تراوحت معامالت ارتباط الفقرة مع الدرجة الكمية

(، مما يشير إلى أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة ٜٔ.ٓ-ٔٗ.ٓ)
 إحصائيا، ولذلك لم يتم حذف أّي من ىذه الفقرات، والجدول التالي يبين ذلك.
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 (2جدول )
 لممقياسالكمية  الفقرة والدرجةمعامالت االرتباط بين 

معامل  قم الفقرةر 
معامل  رقم الفقرة االرتباط

 معامل االرتباط رقم الفقرة االرتباط

1 .45(*) 11 .89(**) 21 .74(**) 
2 .68(**) 12 .51(**) 22 .69(**) 
3 .82(**) 13 .41(*) 23 .91(**) 
4 .79(**) 14 .54(**) 24 .69(**) 
5 .63(**) 15 .41(*) 25 .84(**) 
6 .86(**) 16 .71(**) 26 .86(**) 
7 .69(**) 17 .64(**) 27 .73(**) 
8 .81(**) 18 .88(**) 28 .57(**) 
9 .59(**) 19 .74(**) 29 .91(**) 
10 .90(**) 20 .85(**) 30 .76(**) 

  (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *
 (.0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

 ثبات أداة الدراسة:
عادة االختبار تم  التحقق من ثبات أداة الدراسة من خالل طريقتين ىما: االختبار وا 

(test-retest)  عادة تطبيقو بعد أسبوعين عمى عينة استطالعية، ومن ثم بتطبيق المقياس، وا 
تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتيم في المرتين. وتم أيضا حساب معامل االتساق 

ة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لممحاور واعتبرت ىذه القيم مالئمة لغايات ىذه الداخمي وفق معادل
 كما ىو موضح في الجدول التاليالدراسة، 

 (3جدول )
 معامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لممحاور

 االتساق الداخمي ثبات اإلعادة المحور
 ٜٔ.ٓ ٖٜ.ٓ التعمم الذاتي
 ٜٛ.ٓ ٜٓ.ٓ التعميم عن بعد
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 الدراسة ومناقشتها: نتائج
ما مستوى التعمم الذاتي لدى طمبة الدراسات العميا في جامعة الطائف من  السؤال األول:

وجية نظرىم؟ تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عمى السؤال 
لعميا في جامعة الطائف من األول، وذلك لمعرفة مستوى التعمم الذاتي لدى طمبة الدراسات ا

 وجية نظرىم، والجدول أدناه يوضح ذلك. 
 (4جدول )

مستوى التعمم الذاتي لدى طمبة الدراسات العميا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل
 ُمرتبة تنازليًّا حسب المتوسطات الحسابية في جامعة الطائف من وجهة نظرهم

 المتوسط الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى المعياري

 مرتفع 408. 4.79 تزداد ثقتي بنفسي كمما تعممت شيًئا جديًدا. ٖٔ ٔ

 أكتسب معارف وخبرات جديدة من خالل قراءاتي ٘ٔ ٕ
 مرتفع 527. 4.65 الذاتية.

 مرتفع 645. 4.51 خبرتي بالمعمومات الجديدة. أربط ٘ ٖ

مية أكثر فعالية من التدريس والتعمم التفاع جمسات ٚ ٗ
 مرتفع 868. 4.47 مجرد االستماع إلى المحاضرات.

 مرتفع 691. 4.43 أستطيع اختيار ما يناسبني من المعارف والميارات. ٗٔ ٘

عممية  التكنولوجيا التفاعمية التعميمية الحديثة تعزز ٛ ٙ
 مرتفع 712. 4.38 التعمم الخاصة بي.

 مرتفع 870. 4.32 عمومات بشكل فعال..أستطيع استخدام تكنولوجيا الم ٜ ٚ
 مرتفع 803. 4.31 البحث عن المراجع والمصادر المتعددة. أستطيع ٙ ٛ
 مرتفع 702. 4.25 احتياجاتي التعميمية. أستطيع تحديد ٔ ٜ

عضو ىيئة التدريس ميّسًرا لعممية التعمم  يعتبر دور ٕ ٓٔ
 مرتفع 870. 4.25 بداًل من تقديم المعمومات جاىزة.

 مرتفع 906. 4.15 أطمع عمى موارد التعمم المتاحة باستمرار. ٗ ٔٔ

باستكشاف المعمومات التي تتجاوز أىداف  أستمتع ٓٔ ٕٔ
 مرتفع 808. 4.14 الدورة المحددة.

 مرتفع 859. 4.12 أستطيع تقويم نفسي ذاتيِّا. ٕٔ ٖٔ

المعمومات  أستطيع استخدام التفكير الناقد والتحميل في ٔٔ ٗٔ
 مرتفع 923. 4.09 لجديدة.ا

 مرتفع 840. 4.04 أستطيع تحديد أفضل الطرق المناسبة لتعميمي. ٖ ٘ٔ
 مرتفع 498. 4.32 التعمم الذاتي  
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                 ( أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين٘يتضح من الجدول ) 
بة الدراسات العميا في (، مما يشير إلى أن مستوى التعمم الذاتي لدى طمٜٚ.ٗإلى  ٗٓ.ٗ)

تزداد ثقتي "( والتي تنص عمى: ٖٔجامعة الطائف يقع في المستوى المرتفع. وجاءت الفقرة رقم )
 ةجاءت الفقر ، و (4.79في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ )" بنفسي كمما تعممت شيًئا جديًدا

في " الذاتية اءاتيأكتسب معارف وخبرات جديدة من خالل قر " والتي تنص عمى:( ٘ٔرقم )
أستطيع "ونصيا: ( ٖ)رقم  ةبينما جاءت الفقر ، (4.65المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بمغ )
وبمغ  .(4.04بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )" تحديد أفضل الطرق المناسبة لتعميمي
متعممين الكبار، ىذه النتيجة تتوافق مع طبيعة ال (.ٕٖ.ٗالمتوسط الحسابي لمتعمم الذاتي ككل )

          ألن المتعممين الكبار ىم أشخاص ناضجون ومسؤولون يرغبون في تولي مسؤولية تعمميم.
ىذا ىو التطور النفسي والمعرفي الطبيعي الذي يحدث مع نضوج البشر فكريِّا. وفي ىذا الصدد 

 متعممين الكباريعد التعمُّم الذاتي حجر الزاوية في تعميم الكبار ألنو يتناسب وطبيعة ال
(Merriam, 2017). 

( والتي كشفت نتائجيا بأن ٕٕٓٓوتختمف نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الربابعة )  
مستوى التعمم الذاتي لدى طمبة جامعة الزرقاء الخاصة في ظل جائحة كورونا جاء بدرجة 

توصمت إلى  ( والتئٜٕٓمتوسطة. كما تختمف نتائج ىذه الدراسة مع دراسة عثمان وآخرون )
أن اكتساب الطالب الجامعي لميارات التعمم الذاتي جاء بدرجة متوسطة، وأن استفادة الطمبة من 

 المكتبات وارتيادىا كمتعممين ذاتيين جاء بدرجة متوسطة.

ما مستوى فاعمية التعميم عن بعد لدى طمبة الدراسات العميا في جامعة الطائف  السؤال الثاني:

استخراج المتوسطات ولإلجابة عن ىذا السؤال تم ل جائحة كورونا؟ من وجية نظرىم في ظ

مستوى فاعمية التعميم عن بعد لدى طمبة الدراسات العميا في المعيارية حول الحسابية واالنحرافات 

 والجدول أدناه يوضح ذلك. ،جامعة الطائف من وجية نظرىم في ظل جائحة كورونا
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 (5جدول )
مستوى فاعمية التعميم عن ُبعد لدى طمبة رافات المعيارية لالمتوسطات الحسابية واالنح

مرتبة تنازليًّا حسب  الدراسات العميا في جامعة الطائف من وجهة نظرهم في ظل جائحة كورونا
 المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى المعياري

التعميم عن بعد  عة لمتعمم خاللأستطيع استخدام المصادر المتنو  ٕ ٔ
 مرتفع 711. 4.46 )سمعية، بصرية، وتفاعمية(

 مرتفع 873. 4.46 كفاياتي التكنولوجية باستمرار خالل التعميم عن بعد. أطوّْر ٜ ٔ
 مرتفع 660. 4.38 زمالئي وأعضاء ىيئة التدريس في المناقشات الجماعية. أشارك ٕٔ ٖ
 مرتفع 880. 4.33 التدريس في تقييم التعميم عن بعد. زمالئي وأعضاء ىيئة أشارك ٚ ٗ
 مرتفع 934. 4.28 باتخاذ القرارات الجماعية أثناء التعميم عن بعد. أشارك ٘ٔ ٘
 مرتفع 862. 4.23 زمالئي وأعضاء ىيئة التدريس في حل المشكالت المطروحة. أشارك ٗٔ ٙ
 مرتفع 946. 4.19 التعميم عن بعد بفاعمية رغم ازمة كورونا. استمرّ  ٗ ٚ
 مرتفع 830. 4.19 أصبحت أكثر استقاللية أثناء التعمم عن بعد. ٘ ٚ
 مرتفع 806. 4.18 الوصول إلى وسائل فعالة لمتعميم عن بعد. استطعت ٛ ٜ

االنتقال من التعميم وجًيا لوجو إلى التعميم عن بعد سياًل بالنسبة  كان ٖٔ ٓٔ
 مرتفع 885. 4.15 لي.

 مرتفع 1.085 4.12 التقميدي. عميم عن بعد بالمرونة أكثر من التعميميتسم الت ٙ ٔٔ
 مرتفع 992. 3.86 بعد. يتسم المحتوى التعميمي بالوضوح خالل التعميم عن ٔ ٕٔ

البرمجيات المستخدمة في التعميم عن بعد فعالة وتغطي كافة جوانب  ٔٔ ٖٔ
 مرتفع 1.087 3.84 المنياج.

 مرتفع 1.268 3.81 ل من التعميم التقميدي.عن بعد أفض التعميم ٓٔ ٗٔ
 متوسط 1.286 3.37 المتعممين. يراعي التعميم عن بعد الفروق الفردية بين ٖ ٘ٔ
 مرتفع 703. 4.12 التعميم عن بعد  

مما ، (4.46الى ٖٚ.ٖالمتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن ( ٘يبين الجدول )
لدى طمبة الدراسات العميا في جامعة الطائف قد جاء  يشير إلى أن مستوى التعميم عن بعد

أستطيع استخدام " والتي تنّصان عمى:( ٕ،ٜ)رقم  تانحيث جاءت الفقر بدرجة مرتفعة. و 
أطور كفاياتي "، و""التعميم عن ُبعد )سمعية، بصرية، وتفاعمية( المصادر المتنوعة لمتعمم خالل

، (4.46في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ ) "التكنولوجية باستمرار خالل التعميم عن ُبعد
بالمرتبة " المتعممين يراعي التعميم عن ُبعد الفروق الفردية بين"ونصيا ( ٖ)رقم  ةبينما جاءت الفقر 

 (.ٕٔ.ٗوبمغ المتوسط الحسابي لمتعمم عن بعد ككل ) .(3.37األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )
ة الطائف من الجامعات السعودية التي تمنح أعضاء ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن جامع
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ىيئة التدريس المرونة في ممارسة استخدام تقنيات التعميم الحديثة في العممية التعميمية وفي 
مقدمتيا منصة البالك بورد، تتمثل في حل الواجبات وأيضا نسبة من المحاضرات، وعندما أتت 

ن بعد عائًقا أمام الطمبة أو المعممين في االنتقال الجائحة )كورونا( لم يكن التحول لمتعميم ع
الكامل لمتعمم عن ُبعد نتيجة لمخبرات التراكمية لدى الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس في التعامل 
مع تقنيات التعميم اإللكتروني. وقد قامت جامعة الطائف بإعداد دورات تدريبية مكثّفة لكيفية 

ر اإلنترنت مما ساىم في االنتقال لمتعميم عن ُبعد بنجاح. التعامل مع التعميم اإللكتروني عب
التي توصمت إلى أن   Basilaia & Kvavadze(2020)وتتوافق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة 

كان ناجًحا وأن الخبرة االنتقال من التعميم التقميدي إلى التعميم عبر االنترنت أثناء جائحة كورونا 
عن بعد في ىذا الوباء يمكن االستفادة منيا في مستقبل ما بعد أزمة المكتسبة من تطبيق التعميم 

( التي كشفت ٕٕٓٓكورونا. وفي المقابل تختمف نتائج ىذه الدراسة عن نتائج دراسة ) الربابعة،
أن مستوى التعميم عن ُبعد في جامعة الزرقاء الخاصة من وجية نظر الطمبة جاء بدرجة 

والتي أشارت إلى Bataineh et al., (2021) اسة مع دراسة متوسطة. وتختمف نتائج ىذه الدر 
أن غالبية طالب الجامعات األردنية غير راضين عن تجربة التعمم عن ُبعد ، حيث واجو معظم 
الطالب بعض العقبات مثل سرعة اإلنترنت ، والصعوبات التكنولوجية ، وتصميم المحتوى عبر 

 اإلنترنت.
( لدى α = 0.05دالة إحصائيِّا عند مستوى الدالة )ىل توجد فروق  السؤال الثالث:

أفراد عينة الدراسة لكلٍّ من مستوى التعمم الذاتي، ومستوى فاعمية التعميم عن بعد في ظل جائحة 
كورونا تعزى لمجنس )ذكور/ إناث(؟ لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 

مم الذاتي، والتعميم عن بعد حسب متغير الجنس، ولبيان واالنحرافات المعيارية في كل من التع
          الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت"، والجدول أدناه

 يوضح ذلك.
 (6جدول )

التعمم كل من الجنس في ألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 
 بعد.التعميم عن ، و الذاتي

المتوسط  العدد  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 009. 241 2.628- 559. 4.18 61 ذكر التعمم الذاتي
 468. 4.37 182 أنثى

 000. 241 5.294- 730. 3.73 61 ذكر التعميم عن بعد
 644. 4.25 182 أنثى
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تعزى ألثر  (α = 0.05)د فروق ذات داللة إحصائية ( وجو ٙيتبين من الجدول )
الجنس في كل من التعمم الذاتي، والتعميم عن بعد وجاءت الفروق لصالح اإلناث. ويعزو الباحث 
ىذه النتيجة إلى أن اإلناث أكثر استخداما وممارسة لمنصات التعميم عن بعد من الذكور، 

ناث يتمقين دروسين عبر اإلنترنت إذا كان وخاصة قبل قدوم الجائحة )كورونا( فقد كانت اإل
أعضاء ىيئة التدريس رجاال فاإلناث اكتسبن الخبرة في ممارسة التعمم عن بعد قبل الذكور 
وبالتالي اإلناث يتمقين التعميم عبر اإلنترنت أكثر من الذكور من خالل أداء الواجبات والتواصل 

دا عمى أنفسين في البحث والتواصل عن ُبعد مع أعضاء ىيئة التدريس مّما جعميّن أكثر اعتما
 لجمع المعمومات مقارنة بزمالئين من الذكور.

بين  (α = 0.05) ىل توجد عالقة دالة إحصائيِّا عند مستوى الدالة السؤال الرابع:
مستوى التعمم الذاتي لدى طمبة الدراسات العميا ومستوى فاعمية التعميم عن ُبعد في ظل جائحة 

جابة عن ىذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين مستوى التعمم الذاتي كورونا؟ لإل
لدى طمبة الدراسات العميا ومستوى فاعمية التعميم عن ُبعد في ظل جائحة كورونا، والجدول 

 التالي يوضح ذلك.
 (7جدول )

ميا ومستوى بين مستوى التعمم الذاتي لدى طمبة الدراسات العلمعالقة معامل ارتباط بيرسون 
 فاعمية التعميم عن بعد في ظل جائحة كورونا.

 التعميم عن بعد  
 (**)789. معامل االرتباط ر التعمم الذاتي

 000. الداللة اإلحصائية
 243 العدد

 (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *
 (.0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

دالة إحصائيِّا بين مستوى التعمم الذاتي لدى  إيجابيةد عالقة وجو  (ٚ) يتبين من الجدول 
طمبة الدراسات العميا ومستوى فاعمية التعميم عن بعد في ظل جائحة كورونا. وىذا يشير إلى أنو 
كمما كان لدى المتعممين رغبة ذاتية لمتعمم زاد من فاعمية التعميم عن بعد. فالمعمم من خالل 

و لمعممية التعميمية، فعندما يكون لدى المتعمم التعميم عن بعد يكون دو  ره دوَر الُميسّْر والُموجّْ
الرغبة الذاتية لمتعمم يحفزه عمى االطالع والتفاعل مما يضمن تحقيق النتائج الَمرُجوَّة من التعميم 
عن بعد. إضافة إلى ذلك توفر األدوات والتكنولوجيا المناسبة، وسيولة الوصول إلى المحتوى، 

فة التعمم التنظيمي التي تشجع وتيسّْر التعمُّم الذاتي كل ذلك يسيم في إيجاد بيئة مناسبة وثقا
 لنجاح التعميم عن بعد. 
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( التي  أشارت إلى وجود عالقة تبادلية بين ٕٕٓٓوتتفق ىذه النتيجة مع دراسة الربابعة)      
عد زاد مستوى فاعمية التعمم الذاتي، التعميم عن ُبعد والتعمم الذاتي، فكمما زاد مستوى التعميم عن بُ 

حيث إن التعميم عن ُبعد يعتمد وبشكل مباشر عمى التعمم الذاتي وىو المحرك الداخمي لمتعميم 
 عن ُبعد لدى المتعممين.
 الخاتمة والتوصيات:

يمعب التعمم الذاتي دوًرا ميمِّا في البيئات التعميمية المختمفة بما ذلك التعميم الرسمي  
لرسمي. ولقد نمَّت البيئات التعميمية عبر اإلنترنت بشكل كبير فرَص التعمم الذاتي لجميع وغير ا

إن التعمم عبر اإلنترنت   (.Bonk and Lee 2017المتعممين الذين لدييم اتصال باإلنترنت )
أمر مثير، ولكنو يمثل أيضا تحديِّا لممتعممين، ألن التحكم في التعمم ينتقل من المعممين إلى 

لمتعممين لذلك يحتاج المتعممون إلى ميارات التعمم الذاتي التي تمكنيم من االستفادة من الموارد ا
لذلك تيدف ىذه الدراسة لمكشف عن تصورات طمبة الدراسات  .التعميمية المتوفرة عمى االنترنت

ائحة العميا في جامعة الطائف حول تأثير التعمم الذاتي عمى فاعمية التعميم عن بعد في ظل ج
كورونا من وجية نظرىم. وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أن مستوى التعمم الذاتي والتعميم عن 
ُبعد لدى طمبة الدراسات العميا في جامعة الطائف جاء بدرجة مرتفعة، كذلك أوضحت نتائج 

لتعميم عزى ألثر الجنس في كل من التعمم الذاتي، واالدراسة أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية ت
 عن ُبعد وجاءت الفروق لصالح اإلناث. 

 وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي:
إعطاء التعميم عن ُبعد المزيد من االىتمام بعد االنتياء من أزمة )كورونا( من خالل التوفيق  -ٔ

 بينو وبين التعميم الحضوري أو التقميدي.
المتعممين؛ فمكل متعمم قدرات وأساليب يجب عمى المعممين مراعاة الفروق الفردية بين   -ٕ

 تعميمية تختمف عن اآلخر، لذلك يجب تقديم تعميم يراعي الفروق الفردية بين المتعممين.
 تحفيز الطالب وتشجيعيم عمى التعمم الذاتي ماّديا ومعنويِّا. -ٖ
التنمية المينية المستدامة لممعممين في الجانب التكنولوجي من خالل إعداد الدورات أو  -ٗ

 المؤتمرات المينية.
 نشر ثقافة التعميم عن ُبعد. -٘
 وضع برامج لمتعميم عن ُبعد لطالب الدراسات العميا مّما يوّفر الوقت والجيد. -ٙ
 وضع خطط شاممة لالنتقال إلى التعميم عن ُبعد تتَّسم بالمرونة والقابمية لمتنفيذ. -ٚ
 التقويم المستمر لبرامج التعميم عن ُبعد. -ٛ
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 :المراجع
(. التعمم الذاتي. كتاب إلكتروني: ٕٙٔٓا )الجرف، ريم

https://drive.google.com/file/d/0B0LcDzkugm3rajdlRVh
DTHg2Rm8/view 

ي طمبة جامعة الزرقاء (. دور التعميم عن بعد في تعزيز التعمم الذاتي لدٕٕٓٓالربابعة، أماني )
 ٓٔمجمة جامعة فمسطين لألبحاث والدراسات، جامعة فمسطين،الخاصة. 

(ٖ ،)ٕ٘-ٚ٘. 
مكتب التربية العربي لدول الخميج العربي،  .تعميم الكبار والتعميم المستمر (2002).الرواف، ىيا سعد

 الرياض.
 .دار الفكر العربي، القاىرة .ةالتربية المستمرة والتعمم مدى الحيا .(ٕٓٓٓحجي، أحمد إسماعيل )

. الكويت: إشراقات لمنشر مفهومه أدواته أساليبه-البحث العممي(. ٖٕٓٓعبيدات، ذوقان )
 والتوزيع.

(. واقع اكتساب الطالب ٜٕٔٓمحمد، محمد وعثمان إبراىيم، الجبمي عثمان وزكريا، عبد الفراج )
و طالب كمية التربية الجامعي لميارات التعمم الذاتي والصعوبات التي تواجي

مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية، جامعة أساس إنموذجا. 
 ٖٓٔ-ٖٛ، (ٕٗبابل، )
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