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ي ظل جائحة كورونا ف عن ُبعددرجة توظيف معلمي المدارس الخاصة للتعليم 
 طلبة المرحلة األساسية العليا التعلم الذاتي لدى مستوىوعالقته ب

 : إنعام محمد الجواودهإعداد
لهام علي الشلبيإ الدكتورةاالستاذة  :إشراف  

 ص الملخ  

في  عن ُبعددرجة توظيف معلمي المدارس الخاصة للتعليم  تعر فهدفت الدراسة الحالية إلى 
التعل م الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في لواء  بمستوى ظل جائحة كورونا وعالقته

للدراسة أداتين لمنهج الوصفي االرتباطي، وتمَّ تطوير يق هدف الدراسة تم  استخدام االقويسمة، ولتحق
للتعلم الذاتي موجهة للطلبة، وتمَّ التأكد من  موجهة للمعلمين، واستبانة عن ُبعدتعليم لل وهما: استبانة

من  وطالبة ( طالًبا273و)ومعلمة  ( معلًما246وثباتهما، وتكونت عينة الدراسة من ) صدقهما
في لواء  من المدارس الخاصة طريقة الطبقية العشوائيةالب تم اختيارهمالمرحلة األساسية العليا 

 .القويسمة

أنَّ درجة توظيف معلمي المدارس الخاصة في لواء القويسمة للتعليم  نتائج الدراسة وأظهرت
جاء جائحة كورونا ليا في ظل م الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية العومستوى التعل   عن ُبعد
وجود معامل ارتباط مرتفع بين درجة توظيف معلمي  وأظهرت الدراسةكما متوسط،  بمستوى

م الذاتي لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في لواء مستوى التعل  و  دعن ُبعالمدارس الخاصة للتعليم 
 عن ُبعدالتعليم  جودم ،ُبعدعن ية للمعلمين في التعليم بعقد دورات تدريب وأوصت الدراسة القويسمة،

  مع التعليم الوجاهي بعد االنتهاء من جائحة كورونا.
المدارس  طلبة المرحلة األساسية العليا، الذاتي،، التعل م عن ُبعد التعليم: ةالكلمات المفتاحي

 .جائحة كوروناالخاصة، 
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The Degree of Private School Teachers Implying of Distance Learning 

in Light of the Corona Pandemic and its Relationship with the level of 

Self-learning among Higher Basic Stage Students 

Prepared by: Enaam ALjawawdeh 

Supervised by: Prof. Elham Ali AL-shalape 

Abstract 

The current study aimed at identifying the degree of private school teachers, 

Implying of distance learning in light of the corona pandemic and its relationship with 

the level of self-learning among higher basic stage students at Quwaismah area.  

To achieve the goal of the study descriptive correlational methodology was used, 

two tools were developed in this study; (distance learning tool for teachers and self-

learning tool for students), and there validity and reliability were confirmed. Study 

sample consisted of (346) teachers and (372) students.  

The result of the study revealed that the level of implying distance learning by 

private school teachers well as the self-learning among student of the higher basic stage 

at Quwaismah area was medium.  It also revealed that there is a strong relationship 

between both of them. 

The study recommends holding different distance learning courses for the teachers. 

It also recommends gathering between distance learning and direct teaching even after 

corona pandemic. 

Keywords: Distance Learning, Self-Learning, Higher Basic Stage Students, Private 

School, Corona Pandemic.
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 :الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

ز القرن الواحد والعشرين بأن ه قرن االنفجار في الثورة الرقمية والتكنولوجية، حيث يشهد يتمي  

، فهذا القرن قرن كافة ةة والتعليمي  واالقتصادي   االجتماعيةدًما سريًعا في ميادين الحياة العالم تق

في العالم  عن ُبعدم يالتعل  هذا االنفجار التكنولوجي انتشر  التكنولوجيا الرقمية بامتياز، وفي ظلِّ 

على الوسائل التكنولوجية المتقدمة  يعتمد عن ُبعدم يالتعل  على نطاق أوسع من ذي قبل وذلك ألنَّ 

م المتباعدين في المكان، ومن هنا انتشرت الجامعات م والمتعل  التواصل ما بين المعل  التي تتيح 

وأصبح  التكنولوجية الحديثة في كافة أنحاء العالم لعبر الوسائ عن ُبعدالمفتوحة التي تعتمد التعليم 

الحقل  كمال دراستهم، وتوج هت أنظار المختصين فيإالراغبين في األفراد  م متاًحا لكافةيالتعل  

ألن ه يراعي في موضوعاته وأساليبه قدرات المتعلمين وظروفهم، ، التعليمي إلى هذا النوع من التعليم

ويلبي بعض احتياجات الشرائح االجتماعية ذات الظروف الخاصة، من هنا جاءت فلسفة التعليم 

  .(3418، )العجرشي عن ُبعد

العالم قيوًدا على جميع مناحي الحياة ( التي فرضت على 19جاءت جائحة كورونا )كوفيد 

كان العالم قبل جائحة كورونا يعاني من تحديات فقد  ،والصحية واالقتصادية والتعليمية االجتماعية

( مليون طفل خارج المدارس ونحو 334هائلة في الميدان التعليمي حيث كان هناك أكثر من )

ة االبتدائية على مستوى العالم يفتقرون ممن هم في سن المدرس % 36( مليون بالغ ُأمي، و844)

 (، فكيف بالتعليم أثناء الجائحة؟3434) إلى مهارة القراءة األساسية كما ورد في تقرير اليونسكو
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( إلى توقف التعليم الوجاهي خوًفا من انتشار هذا الوباء في 19)كوفيد  كورونا أدى انتشار

هناك سرعة عالية لتأثير وباء كورونا على نظام  :( ,3434Yalia) وأشار ياليا جميع أنحاء العالم

واأُلردن كغيره من الدول تأثر بهذه الجائحة حيث وجدت المؤسسات التعليمية في األردن انَّ ،التعليم 

لضمان سير العملية التعليمية، ألنَّ هذا النوع  ،أمًرا محتًما ال مفرَّ منه عن ُبعدحول إلى التعليم الت  

من التعليم يضمن عدم االحتكاك الجسدي المباشر بين الطلبة وبالتالي الحد من انتشار 

غالق المدارس في كافة  إعالن إ، تم 13/3/3434(، ففي يوم األحد الموافق 19)كوفيد كورونا

عن وبدأت مرحلة التعليم  من تفشي هذا الوباءد أرجاء المملكة األردنية الهاشمية كإجراء وقائي للح

 .(3434، )وزارة التربية والتعليم ُبعد

ما فيه من آثار ايجابية في الكثير من الدول قبل جائحة كورونا لِ  مستخدم   عن ُبعد والتعليم

تكمن في تحقيق نتائج تعليمية مرغوب فيها وباستخدامه تكون نتائج الطلبة أفضل من نتائجهم في 

م وينم ي التعليم المباشر فهو يزيد من مسؤولية الطلبة عن تعلمهم ويعمل على تحسين دافعيتهم للتعل  

(، وعلى أعضاء هيئة التدريس االهتمام بالتكنولوجيا Bates, 2005) بيتسم الذاتي لديهم التعل  

 نتائج دراسة ( وتؤكد ,3434Sahu) ساهيوااًل غنًيا وفع   عن ُبعدلجعل تجارب الطلبة مع التعليم 

( على أنَّ االنترنت أثبت القدرة  ,3434Favale., Trevisan, Mellia) فايال وترفيجن وميال

على التعامل مع الحاجة المفاجئة وأنَّ منصات التعليم االلكتروني عبر االنترنت هي حل  قابل 

 .د االجتماعي أثناء جائحة كوروناللتطبيق والتعامل مع سياسة التباع

الذاتي من االتجاهات المعاصرة في التعليم الذي َنَجَم عن ضعف اإلمكانيات مع وجود  موالتعل  

نا م، ومن هُ للراغبين في التعل   اأدى إلى التفكير في إيجاد وسائل وأساليب توفر فرصً  انفجار معرفي  

اجاته م إلى أن يقوم بالتخطيط الكتساب المعرفة وتحديد احتينشأ اتجاه في التعليم يدعو المتعل  
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ومهاراته والمعارف التي يريد أن يحصل عليها، وبوجود الوسائل التكنولوجية الحديثة فقد استطاع 

 (3419، مدومح يلي)عثمان وزكريا والج .صادر العلمالمتعلم الوصول إلى جميع م

م المستمر، ومؤشًرا على م الذاتي في أن ه إحدى الوسائل المؤدية إلى التعل  وتنبع أهمية التعل  

كما اشارت  والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، استقاللية الشخصية، واالعتماد على الذات

في  بقَ ؤتي ثماره إذا ما طُ والتعلم الذاتي ينسجم ويُ  ((Draissi,Yang, 2020 ويانغ دراسي دراسة

، وينسجم مع تطوير اإلنسان بتمكينه من الوصول إلى المعرفة بصورة مستقلة، عن ُبعدالتعليم 

ذي تفرضه التغيرات ال   العصري   موينسجم أيًضا مع متطلبات التعل  وتمكينه من التفاعل معها، 

( 3444المشكالت الحالية والمستقبلية )شحاته،  فوائده أن ه يستخدم في حل   ة، ومن أهمِّ المعرفي  

قرار التعليم وبالتالي ن  ألن ه م الذاتي،إلى تنمية التعل   عن ُبعدحن أحوج في ظل جائحة كورونا وا 

شهادات عالية في التعليم، ودورات متقدمة في الحياة من مختلف  م الحصول علىن المتعل  ُيمك  

 (3414لي، )الزبا. عن ُبعدم يباستخدام التعل الجامعات في العالم

م الذاتي وتتمثل في: االستعداد والرغبة، المقومات األساسية للتعل  ( 3444) غباين وقد ذكر

مكاناته  التي يحصل عليها الفرد من رغبته الذاتية، واقتناعه الداخلي بهدف تنمية استعداداته وا 

والتفاعل الناجح مع مجتمعه، وال يختلف أحد على أن  وقدراته، بما يحقق تنمية شخصيته وتكاملها،

ااًل إال إذا نبع من استعداد الطلبة ورغبتهم الذاتية واقتناعهم أن هذا النوع ال يعتبر فع   عن ُبعدالتعليم 

 ي قدراتهم وامكانياتهم. م ينم  يمن التعل

م الذاتي خارج المؤسسات التعليمية عن طريق العمل االستقاللي، من خالل وتمتدُّ فاعلية التعل  

( وفي هذه النقطة يلتقي 3444، لدراسة المستقلة )جاملم الذاتي المتمثل في االوسيط األساسي للتعل  

مارس خارج المؤسسات التعليمية مما يؤدي بالمتعلم بأن كالهما يُ  عن ُبعدم الذاتي مع التعليم التعل  
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م في كافة المجاالت، وهناك بعض المفكرين يصف  االعتماد على الذات من أجل تنمية المتعل  

فيها روح المبادرة، مع أو بدون مساعدة اآلخرين لتشخيص  األفرادخذ ه عملية يتم الذاتي بأن  التعل  

ة يميم، واختيار االستراتيجيات التعلمية، وتشكيل أهدافهم، وتحديد مصادر التعل  ياحتياجاتهم التعل

 (3416، )الجرفالمالئمة للتنفيذ، وتقييم نواتج التعلم. 

للعديد من المشكالت ويساعد على تربية الفرد، م الذاتي أثر  في إيجاد الكثير من الحلول وللتعل  

نصل  ة وهذا ما نأمل أن  ، واستيعاب التطورات العلمي  والتكنولوجي   م المعرفي  قد  وتمكينه من مواكبة الت  

: أن نجد حلواًل للمشكالت التي تزايدت وتشكل ضغط على عن ُبعدإليه مع طلبتنا في التعليم 

م من اكتساب المعلومات والمهارات الضرورية ن المتعل  مك  الذاتي يُ م الطالب وعلى مجتمعه، فالتعل  

ة فحسب، بل يستمر في تحصيل لتحسين ظروف حياته، وأال يقتصر على المؤسسات التعليمي  

( واستخدام كلمة غير مقيد 3443، محدد )عامر معين أو مكان   بوقت   المعرفة خارجها غير مقيد  

جائحة  الذي ُفِرض علينا في الوقت الحاضر عن ُبعدالتعليم إشارة إلى  ،محدد بوقت أو مكان  

، فهل استطعنا كمعلمين بكل أدواتنا وأساليبنا في التعليم عن ُبعدفرضت علينا التعليم  التيكورونا 

 الطلبة؟ م الذاتي لدىمن تنمية التعل   عن ُبعد

 مشكلة الدراسة

كان من  ًرايصفه البعض بأن ه بعد  عن التعل م، والبعض اآلخر يؤيده ويعتبره أم عن ُبعدالتعليم 

( من عن ُبعدلما فيه )التعليم  الواجب العمل به قبل أن تضطرنا جائحة كورونا إلى العمل به،

ننمي فكر الطلبة  م الذاتي عند الطلبة لذا وجب علينا كمعلمين أن  ي التعل  استراتيجيات وأساليب تنم  

المفاجآت، وما بين معارض للتعليم تقبل مليء بالتغييرات و بأساليب تعليمية من خاللها نعدهم لمس

ويقول أنَّ الطلبة ال يمكن أن  م ذاتًيا في ظله،يشكك في مخرجاته وقدرة الطلبة على التعل   عن ُبعد
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، من هنا جاءت مشكلة عن ُبعدللتعليم  وبين مؤيد   مباشر   يتعلموا ذاتًيا إال بوجود مراقب ومو جه  

كمعلمين توظيف التعليم ، هل استطعنا عن ُبعدالبحث: جائحة كورونا التي فرضت علينا التعليم 

 م الذاتي لدى الطلبة؟التعل   مستوى في تنمية عن ُبعد

 ، وقدهو الوسيلة الوحيدة الستمرار العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا عن ُبعدالتعليم 

 والتعليم اإللكتروني القدرة على التعامل مع الحاجة  عن ُبعداثبت االنترنت ومنصات العمل 

  المفاجئة كجائحة كورونا، كما أشارت دراسة فايال وتريفجان وميال

(Favale, Trevisan, Mellia, 2020)  وجدت المدارس نفسها مسيرًة نحو اعتماد وسيلة لذا

، ومنها من ب(آالوتس ) استخدم:فمنها من  لجائحةلِّ هذه اة في ظالتعليمي  ة إلتمام العملية تكنولوجي  

ومنها من أنشأ منصة تعليمية خاصة به أو اعتمد منصة تعليمية جاهزة  ،إلكترونيةاعتمد برمجيات 

  لضمان استمرار عملية التعليم.

ذا أمعًنا النظر في توصيات الدراسات الحديثة التي بنيت في حقل التعليم والقائمة على مبدأ  وا 

النهوض بالعملية التعليمية بكافة أركانها في ظل جائحة كورونا ،فإن نا نجد في توصياتها ما يحثنا 

التي  عن ُبعدم الذاتي لدى الطلبة لما له من أثر كبير في نجاح عملية التعليم على تنمية التعل  

التي ( 3434) والمقدادي (3434) الربايعة كما تشير دراسة كل من، فرضتها علينا جائحة كورونا

م وجًها لوجه في الظروف االعتيادية لما للتعليم والتعل   عن ُبعدتؤكد على ضرورة المزج بين التعليم 

التي  (3434وكذلك دراسة عثمان وزكريا والجيلي ) ،م ذاتًياآثار في تنمية المتعل   من عن ُبعد

والقضاء على الصعوبات التي تواجههم ،ودراسة  الطلبة،أوصت بضرورة تنمية التعلم الذاتي لدى 

 ( التي أوصت بتفعيل الفصول المقلوبة باستخدام المنصة التعليمية )األدومودو(3413) المطيري

 .في تنمية مهارات التعل م الذاتي



6 

وفي ظل الظروف التي يشهدها األردن من اكتساح جائحة كورونا، التي فرضت علينا إيقاف 

الصادرة عن وزارة التربية  ي المدارس خوًفا من تفشي هذا الوباء، وفي ظل توالي القراراتالتعليم ف

والتعليم، بدوام المدارس في بداية العام الدراسي ثم إقرار تعطيلهم، والعودة عن قرار التعطيل لجميع 

جزئة، ثم العودة عن المراحل وذلك بإقرار دوام المراحل األساسية والثانوية )التوجيهي( وفًقا لنظام الت

قرار قرار يقضي بتعطيل جميع المراحل لمدة أسبوعين، ثم إقرار تعطيل المدارس  هذا القرار، وا 

للفصل الدراسي األول، واعتماد منصة درسك كمنصة لطلبة المدارس الحكومية، بينما قامت 

ها من تحقيق المدارس الخاصة بتفعيله من خالل اعتماد وسائل تكنولوجية حديثة ومنصات تمكن

الدراسة التي تسلط الضوء بع مشكلة رات المتتابعة  تنامخرجات تعليمية وتعل مية، في ظل هذه القر 

وعالقته بمستوى التعلم الذاتي  عن ُبعدعلى درجة توظيف المعلمين في المدارس الخاصة للتعليم 

 لدى طلبة المرحلة األساسية العليا.

 وأسئلتها هدف الدراسة

في  عن ُبعددرجة توظيف معلمي المدارس الخاصة للتعليم  تعر فهدفت الدراسة الحالية إلى 

التعل م الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في لواء  مستوىب هظل جائحة كورونا وعالقت

 القويسمة من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

في ظل  عن ُبعدالمدارس الخاصة في لواء القويسمة للتعليم درجة توظيف معلمي  : مااألولالسؤال 

 كورونا؟جائحة 

م الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في ظل جائحة كورونا ما مستوى التعل   :الثانيالسؤال 

 القويسمة؟للواء  الخاصة التابعةفي المدارس 
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عن : هل يوجد عالقة ارتباطية بين درجة توظيف معلمي المدارس الخاصة للتعليم السؤال الثالث

الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس  ومستوى التعل مفي ظل جائحة كورونا  ُبعد

 القويسمة؟الخاصة للواء 

 أهمية الدراسة

 وهو درجةتتمثل األهمية النظرية لهذه الد راسة في الموضوع الذي تتناوله : أوال: األهمية النظرية

التعل م  وعالقته بمستوىفي ظل جائحة كورونا  عن ُبعدتوظيف معلمي المدارس الخاصة للتعليم 

 بـ:الذاتي لدى الطلبة في المرحلة األساسية العليا 

 )جائحةا في وقتنا الحاضر أن هذا الموضوع من أحدث المواضيع التي يجب التركيز عليه .1

 والمكتبة األردنيةمما يثري المكتبات العربية بشكل عام  (،عن ُبعدواقرار التعليم  كورونا

 .بشكل خاص

العملية هذه  ومدى تعزيز عن ُبعدهذه الدراسة المعلمين على تقويم عملية التعليم تساعد  .3

 .الذاتي للتعل م

 وأشمل فيتوصيات هذه الدراسة من قبل الباحثين في إجراء دراسات أعمق  االستفادة من .2

 واستحداث طرق تسهم في تنمية التعلم الذاتي لدى الطلبة. عن ُبعداستخدام التعليم 

 من الناحية العملية: يمكن االستفادة من نتائج الدراسة: )التطبيقية( ثانيا: األهمية العملية

 .م الذاتيخالل تعزيز التعل  تحسين مخرجات التعليم من  -1

 .م الذاتيوفي قياس مستوى التعل   عن ُبعداالستفادة من أدوات الدراسة في قياس مستوى التعليم  -3
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قد تسهم هذه الدراسة وتفيد مراكز التدريب والتطوير في مديريات وزارة التربية من خالل إنشاء   -2

وتوظيف آلياته في ظل أزمة كورونا  عن ُبعدبرامج لخدمة المعلمين في موضوع التعليم 

 .وبعدها

ألزمة كورونا وتحديات التعليم في  اتربويً  عد سجاًل تُ  هذه الدراسة من الدراسات التي يمكن أن   -4

 .هذه األزمة

 حدود الدراسة

 تقتصر الدراسة على الحدود التالية:

القويسمة في محافظة الدراسة على المدارس الخاصة التابعة للواء  اقتصرت الحدود المكانية:

 ( مدرسة.119، البالغ عددها)العاصمة عمان

 لمرحلة األساسية العليا في المدارس الخاصة في لواء القويسمة.ا طلبةو  معلمو: الحدود البشرية

 م.2222 – 2222تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام  تمَّ  الحدود الزمانية:

 التعلم الذاتي.وعالقته بمستوى  ،عن ُبعدالتعليم درجة توظيف  الحدود الموضوعية:

 محددات الدراسة

في االستجابة على أداتي عينة ال وموضوعي ِة أفرادبدرجة صدِق تتحدد نتائج هذه الدراسة  .1

 .الدراسة

 الدراسة. يألدات الثبات(جة الخصائص السيكومترية )الصدق و تتحدد نتائج هذه الدراسة بدر  .3

 مجتمعات المشابهة لمجتمع الدراسة الحالية.الدراسة على ال هذهنتائج م يُتعميمكن  .2
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 وتعريفاتها اإلجرائية مصطلحات الدراسة

جرائيا على  تضم نت الدراسة الحالية مجموعة من المصطلحات حيث تم تعريفها اصطالحيا وا 

 النحو اآلتي:

( في العالم أجمع الذي تسبب 19د : هي األزمة التي نتجت عن تفشي كورونا )كوفيجائحة كورونا

الشائعة للعدوى أعراًضا تنفسية  وتشمل األعراض وأمراض أكثرفي اعتالالت تتنوع بين الزكام 

والحمى والسعال وضيق النفس وصعوبات في التنفس والتي أثرت في القطاعات التعليمية 

 .(3434واالقتصادية واالجتماعية والصحية في معظم دول العالم )اليونسكو، 

، في األردن يهو التأثير الذي تركه تفشي كورونا في القطاع التعليم :من الناحية االجرائيةا أم  

 .نتيجة اغالق المدارس للحد من انتشار هذا الفيروس

 عن ُبعد ميالتعل) LearningDistance ) أنه عملية تعليمية يتم فيها إدارة معظم أركان " :

التدريس من قبل شخص بعيد عن الدارس، من حيث المكان والزمان على أن يتم القدر األكبر ما 

 (3434و، )اليونسك عن طريق وسيط صناعي الكترونيا أو مطبوًعا. والدارسينبين المعلمين 

المدارس الخاصة في لواء  العليا فيالتعليم المقدم لطلبة المرحلة األساسية  :جرائًيا بأن هإوُيعر ف 

غالق المدارس لما لها من أثر كبير في إاألردن  والتعليم فيوزارة التربية  ظلِّ قرارالقويسمة في 

 تفشي وباء كورونا.

 عند : الدرجة التي سيحصل عليها معلمو المدارس الخاصة عن ُبعدتوظيف التعليم  درجة

 .عن ُبعدلقياس درجة توظيفهم التعليم  أعدتعلى االستبانة التي االستجابة 
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 عملية إجرائية مقصودة يحاول فيها المتعلم أن يكتسب بنفسه القدر ُيعر ف بأن ه: الذاتي التعلم"

مستخدًما أو مستفيًدا من  ،والقيم والمهارات والمبادئ واالتجاهاتالمقنن من المعارف والمفاهيم 

 (.348: 3419ي، )اإلزيرجاو  التكنولوجية". التطبيقات

واستفادة قدرة استخدام  السابق: هومشتق من التعريف  عن ُبعدوالتعريف اإلجرائي للتعليم 

والمفاهيم واالتجاهات والقيم قدر مقنن من المعارف  الكتسابمن التطبيقات التكنولوجية  المتعل م

 .والمهارات

 عند االجابةلعليا الدرجة التي سيحصل عليها طلبة المرحلة األساسية ا: التعلم الذاتي مستوى

 .استبانة التعلم الذاتي على
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 :الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

م الذاتي وجملة من الدراسات والتعل   عن ُبعداألدب النظري حول التعليم  ن هذا الفصلتضم  

 الموضوعين. نذيبهالسابقة ذات العالقة 

 أوال: األدب النظري

 تناول األدب النظري الموضوعات اآلتية:

عن نظام التعليم  دواعيه، خصائص، أهميته، أسسه، هعناصر  مفهومه، :عن ُبعدالتعليم  أ. :أواًل 

 .عن ُبعد، أهم النظم المعمول بها في التعليم ُبعد

 خصائص ،الذاتيالمتعلم  خصائص ،أهدافه ،مبرراته، مبادئه ،مميزاته تعلم الذاتي: مفهومه،ال ب.

 مهارات التعلم الذاتي. الذاتي،المعلم الذي يمارس التعلم 

 .عن ُبعدالتعليم  -: الدراسات السابقة ذات العالقة بـ : أثانًيا

 الذاتي. عل مالت   -ب                                      
 

  عن ُبعدالتعليم  أ.

 عن ُبعدمفهوم التعليم 

المتنوعة  لكترونيةوالدورات التدريبية عبر الوسائط اإل ه عبارة عن" تقديم المناهج التعليميةن  أ

وشبكة االنترنت بأدواتها، في أسلوب متزامن أو غير متزامن،  التي تشمل األقراص بأنواعها

 .(316: ص3447بسيوني، ) "م بمساعدة المعلمأو التعل  الذاتي  موباعتماد مبدأ التعل  

م الذي تمثل فيه وسائل االتصال والتواصل المتوفرة دوًرا أساسًيا يأحد أساليب التعل "وُيعر ف بأن ه

عنى هذا النظام ذ يُ إفي التغلب على مشكلة المسافات البعيدة التي تفصل بين التدريس والمتعلم، 
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إلى المتعلم في موقع إقامته أو عمله بداًل من انتقال المتعلم إلى المؤسسة م يبصفة عامة نقل التعل

 (.314 :3418التعليمية ذاتها" )العجرشي، 

"وهو تطبيق مبادئ االتصاالت واألجهزة اإللكترونية التي تمكن الطالب وُيعر ف أيًضا 

للمتعلم أن يتفاعل مع والمتعلمين من استقبال التعليم الموجه من مكان آخر بعيد، وعندها يمكن 

: 3419، )اإلزيرجاوي ع المعلم في أوقات دورية محددالمعلم أو مع البرامج مباشرة وربما يتقابل م

334-333) . 

سيكون نمط التعليم السائد مستقباًل، نظًرا ألنَّ الجيل الحالي  عن ُبعدم يإلى أن التعل هذا ويشار

يتميز بتعلقه بأجهزة الهاتف الذكية واستخدام التطبيقات المختلفة، لذلك فقد أصبح دمج التكنولوجيا 

ا، وأصبح التفاعل مع األنشطة التعليمية من خالل األجهزة عالميً  افي العملية التعليمية توجهً 

 .,Yulia) (2020ة م بداًل من االكتفاء بالدراسة التقليديعامال محفًزا للتعل  المحمولة يشكل 

للتواصل ما  إلكترونيةيتمثل في: استخدام وسيلة  عن ُبعدم ينستخلص مما سبق تعريًفا للتعل

م غير مقترن بزمن محدد أي أن ه يالنوع من التعل وأنَّ هذافي المكان  والمتعل م المتباعدينبين المعلم 

 م.يتم بجميع األوقات وفًقا لرغبة المتعل  

 عن ُبعدعناصر التعليم 

 وتزيد عليهاة عناصر وهذه العناصر تتفق مع عناصر العملية التعليمي   عن ُبعدوللتعليم 

وجيا الحديثة والتي تعتمد على الوسائل التكنول عن ُبعدبالوسيلة التي يستخدمها المعلم في التعليم 

المدخالت: المتعلم والمعلم والتقنيات والمواد التعليمية والمقررات في  وتتمثل هذه العناصر

عن سلسلة التفاعالت بين المدخالت من أجل بلوغ أهداف التعليم  العمليات: الدراسية،
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، )شحاته والحركيةنمو المتعلم من كافة الجوانب المعرفية واالنفعالية والنفسية  المخرجات: ،ُبعد

3448). 

 عن بُعدأهمية التعليم 

 عن ُبعدم يمها علينا الكثير من األوضاع وتتمثل أهمية التعلأهمية وضرورة تحت   عن ُبعدللتعليم 

مواكبة الثورة العلمية والتكنولوجية، وتحسين أداة النظام التربوي وذلك بالبحث عن أنماط أو في :

وزيادة االهتمام ،نفجار المعرفي والسكاني الذي نعيشه المتميز باال نظم حديثه للتعلم مالئمة للعصر

ة جديدة مثل التعليم االقبال عليه، مما أدى إلى ظهور أشكال وأنماط تعليمي  و م والمعلمين بالتعل  

بالمراسلة والتعليم المفتوح والتعليم االلكتروني والجامعة االفتراضية وغير ذلك، واالسهام في تسريع 

م والتعليم، كذلك يعتبر أحد النماذج خالل تطوير أساليب التعل  عجلة التنمية والتطور وذلك من 

م في الحصول على المعرفة والعلم والتدريب والخبرات المتاحة التعليمية التي تهتم بمساعدة المتعل  

طوره، بكل ما أوتي التي يحتاجها ليكون انساًنا فاعاًل ومواطًنا صالًحا يشارك في تنمية مجتمعه وت

 .(3419 ،اإلزيرجاوي) من علم وبصيرة

ر فرص تعليمية لكل من يوففية لمعظم شرائح المجتمع، و أن ه يقدم برامج ثقا وتتمثل أهميته 

على درجات الحصول الدارسين  نيمك  يرغب بغض النظر عن العمر والجنس وظروف المعيشة، و 

الماهرة المدربة عداد األيدي ا  والمساهمة في تثقيف المجتمع، ويعمل على تنمية و  ،مية متعددةعل

 . (3443 ،عامر) المتخصصة في كافة المجاالت

 عن ُبعدأسس التعليم 

متين ومتماسك غير قابل  عن ُبعدأسس ال بد من توافرها حتى يصبح التعليم  عن ُبعدللتعليم 

 يتمَّ  بها، وأن   ة معترف  تعليمي   عبر مؤسسة   للتصدع أو السقوط، ومن هذه األسس أن ه ال ُبدَّ أن يتمَّ 
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التعليم يكون  وبما أنَّ ، م المتباعدين في المكانم والمعل  بوسائل تكنولوجية لالتصال بين المتعل  

التعليم يصبح انفرادي يصل لكل متعلم لوحده كما هو الحال في وقتنا  بالوسيلة التكنولوجية فإنَّ 

رونا التباعد الراهن )جائحة كورونا( فإن من عوامل السالمة والوقاية من انتشار فايروس كو 

استعمال تقليل  عن ُبعداالجتماعي وعدم التجمع وهذا ينطبق على التعليم، ومن أسس التعليم 

م، المستند على معايير الجودة والنوعية، ومن يإلنشاء أكبر كمية ممكنة من التعل المحتوى العلمي  

تتوفر جهة منظمة لبيئة  م ويجب أن  يبهذا النوع من التعل أكاديمي   أهم أسسه الحصول على اعتراف  

 .(3413مهدي ) إلكترونيةم االختبارات عبر وسائل تعل  يؤدي المُ  م، وأخيًرا يجب أن  يالتعل

 عن ُبعددواعي التعليم 

جائحة كورونا وهناك عدة دواعي للتعليم  عن ُبعدمن أعظم الدواعي التي حتمت علينا التعليم 

م واالنفجار يعلى التعل وزيادة الطلب االجتماعي   واالنفجار السكاني   التباعد الجغرافي  منها  عن ُبعد

 .عن ُبعددواعي التعليم  أهمِّ  من   عتبرُ ة جميعها تُ ة االقتصادي  والقدرة التنافسي   والتكنولوجي   المعرفي  

 .(3418، مهدي)

 عن ُبعدخصائص نظام التعليم 

هذه الخصائص  ولوال وجود م التقليدي  يزه عن التعلبخصائص تمي   عن ُبعدم ييختص نظام التعل

التعليم غير  م ألن  تعل  والمُ م الفصل بين المعل   :تتمثل في وهذه الخصائص عن ُبعدم يلما وجد التعل

تاحة الحري   وجاهي، ة من وتصميم المادة الدراسي   يناسباه،م في اختيار المكان والزمان الذي للمتعل   ةوا 

  .(3416، )الجرف ختص  م قبل فريق  
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 (2020،كما ذكرتها )اليونسكو عن ُبعدالنظم المعمول بها في التعليم  ومن أهم

(Black board) ،اللوح األسود (Century Tech) (ادراك) ،تقنية القرن، 

(clasroomGoogel ) (deloMo)، (نفهم،) (Scoler) من أكثر النظم المستخدمة في وضعنا ،

خاصة من قبل معلمي المواد العلمي مثل الرياضيات، حيث الحالي )جائحة كورونا( اللوح األسود، 

يعر ف اللوح على الحاسوب ويتمكن المعلم من حل ما يريد كتابة ومباشرة أمام الطالب عبر 

 المنصة التي تعتمدها المدرسة، أم ا إذا كانت المدرسة ال تعتمد منصة تعليمية فإن

(Black board) .ال فائدة منه 

 تعمل دون اتصال باإلنترنت نظم ذات وظائف هامة

(can we to leaern) الناظر إلى هذه النظم التي تعمل دون رومي() ،أتشوق إلى التعل م ،

يقول بأن  هذه النظم هي األفضل خاصة أنَّ منظمة الصحة العالمية في تقريرها  باإلنترنتاتصال 

للمناطق التي ال يوجد فيها استقرار متجاهلة أن هذه  عن ُبعدتؤكد على أن هذه النظم تقدم التعليم 

تعمل  المناطق أغلبها في البلدان الفقيرة والنامية والتي ال يمتلك فيها الطلبة أدوات تكنولوجية حديثة

 يوجد كهرباء لتشغيل التلفاز على سبيل المثال. بدون انترنت، وفي معظم هذه المناطق ال

 المفتوحة الحاشدة لكترونيةالدورات اإل 

(Alison( ،)urseraCo،) (Edx،) (of the pel University،)  ال شك في أنَّ هذه الدورات

هذه الدورات ذات تكلفة  ولكن معظميختاره  تطوير االنسان في المجال الذي وتعمل علىذات فائدة 

 باللغة اإلنجليزية التي تعتبر عائق أمام الكثيرين من طالب العلم. ومعظمها مقدمعالية 

  

https://www.century.tech/
https://www.edraak.org/
https://moodle.org/
https://www.nafham.com/
https://www.nafham.com/
https://skooler.com/
https://www.warchildholland.org/projects/cwtl/
https://rumie.org/
https://rumie.org/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
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 محتوى التعل م ذو التوجيه الذاتي

فهو  يوتيوب،يجب استثمار مثل هذه المواقع للتعليم خاصة موقع (، youtube)(، أكاديمي)

ضاعة ا  لكن لألسف الجزء المستخدم منه للتسلية و التعليمية و على العديد من القنوات  موقع يحتوي

 الذاتي.الوقت أكبر بكثير من الجزء المستخدم فيه للتعليم 

 تطبيقات القراءة على الهاتف الجوال

ي من أروع المواقع التي تستخدم ف القارئ العالمي ،مؤلف القصص ،المكتبة الرقمية العالمية

التعليم وتحصيل المعلومات، خاصة المكتبة الرقمية العالمية، فأنا في ظل أزمة كورونا لجأت إلى 

الكتب والرسائل واألبحاث والمقاالت الموجودة في هذا الموقع فيكفي أن يضع المتعلم كلمة مفتاحية 

 وضوع.للموضوع المراد االطالع عليه حتى يعطيك العديد من الكتب والمؤلفات في هذا الم

 منصات تعاونية تدعم خاصية االتصال المباشر عن طريق الفيديو

(Hangouts Meet)، (Teams)، (Skype) المنصات ذات فاعلية عالية في التعلم ، هذه

، ألن  التفاعل بين المعلم والمتعلم وبين المتعلمين أنفسهم يصبح أكثر فاعلية وأقرب للتعلم عن ُبعد

للمؤسسات التعليمية جميعا من التعامل بها  نال يمكالوجاهي، والمنصات ذات تكلفة مالية عالية 

إال المؤسسات التعليمية الخاصة التي تحرص على وصول التعليم بطريق أفضل  عن ُبعدفي التعلم 

من أكثر المنصات التعليمية المستخدمة في األردن لهذا العام  لطلبتها، وتعتبر منصة )تيمز(

ستخدم ولكن في اللقاءات المتلفزة أكثر منه في ، أم ا سكايب فهو معن ُبعدالدراسي في التعليم 

 التعليم.

 

 

https://www.digitallibrary.io/ar
https://storyweaver.org.in/
https://storyweaver.org.in/
https://www.worldreader.org/
https://www.worldreader.org/
https://gsuite.google.com/products/meet/
https://www.microsoft.com/en-us/education/products/teams
https://education.skype.com/
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 م الذاتيالتعل   .ب

 م الذاتيمفهوم التعل  

ة الواعية في تصميم ظهرت لتوظيف االستراتيجيات التربوي   هو أحد األساليب التعليمية التي "

يراعي الفروق  ذات قدرة عالية على تفريد التعليم، وتسعى إلى تحقيق تعليم   ة محددةبرامج تعليمي  

عامر ) ".م ومراعاة لخصائصه ومميزاتهتعل  ويكون أكثر وفاًء بحاجات المُ  األفرادالفردية بين 

3443 :16) 

"بأن ه عبارة عن مجموعة من العمليات التي تساعد على تحسين التعليم واألسلوب الذي  فعر  ويُ 

يقوم فيه التلميذ بمعايشة المواقف التعليمية المتنوعة الكتساب المعلومات والمهارات واالتجاهات 

 (34: 3449 ،عبدالرؤوف) .نتيجة برامج موج هة من قبل المعلمين داخل أسوار الجامعة وخارجها"

" أن ه أحد أساليب التعليم الذي يكون فيه المتعلم معتمًدا على نفسه في الدراسة،  فعر  ويُ 

حسن ) ويصبح المتعلم منسجًما مع عملية التعليم وفًقا لقدراته واستعداداته وميوله واتجاهاته".

3413 :21) 

لمعارف عملية إجرائية مقصودة يحاول فيها المتعلم أن يكتسب بنفسه القدر المقنن من ا

والمهارات والمفاهيم والمبادئ واالتجاهات والقيم مستخدًما أو مستفيًدا من التطبيقات التكنولوجية هذا 

 .(3419)اإلزيرجاوي،  ما جاء في تعريف

يتمثل في أن ُه: نوع من أنواع تفريد التعليم  م الذاتيتعل  لومن التعريفات السابقة نستخلص تعريًفا ل

وفًقا لميوله واستعداداته واتجاهاته  حيث يصبح تعليمهتعلم معتمًدا على نفسه، الذي يكون فيه المُ 

 .حلِّ المشكالتوقدراته مما يؤهله الكتساب معارف تؤهله لمعايشة واقعه ويساعده في اتخاذ القرار و 
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يتميز  معرفي   م الذاتي من أهم متطلبات العصر، فالعصر الذي نعيشه عصر انفجار  عل  الت  

م حيث تعل  بالتغيير السريع والثورة المعلوماتية، وهو قائم على أساس تركيز العملية التعليمية حول المُ 

، ومن المكان الذي يريدهيقوم االنسان تعليم نفسه بنفسه وبالطريقة التي يراها مالئمة وفي الزمان و 

 لدراسات كدراسة سليتنالكثير من اهناك م الذاتي وكذلك عل  حول نحو التَّ هنا جاء الت  

(3414 ،ttnsle( م التقليدي، وأشارت م الذاتي أنجع وأفضل نتائًجا من التعل  عل  فاعلية الت   برزت أن  أ

 بَ جَ مهم ودافعيتهم لذا وَ يختلفون في ميولهم وقدراتهم وسرعة تعل   األفراد هذه الدراسة أيًضا إلى أن  

ته مع هذه اتقديم تعليم يتناسب بأساليبه وامكانية ضرورة ة التربوي  على القائمين على العملي  

 الخصائص لألفراد. 

 وأهميته الذاتيم مميزات التعل  

ايصال  :م الذاتي  بعدد من المميزات، والسمات ويمكن تلخيص أبرزها فيما يليعل  يتميز الت  

من خالل تلبية ، يساعده على زيادة تحصيله الدراسي  يميزه عن غيره؛ لكي  م إلى أقصى نمو  تعل  المُ 

 افق وتتناسب مع حاجاته، وقدراته،م، تتو تعل  ويحدد أهداف واقعية للمُ  ة،ة الفردي  حاجاته التعليمي  

وفر دافعيه يُ وأن ه  بعيًدا عن التشهير والحرج، في جوٍّ من األمن ،بحيث يتلقى التوجيه واإلرشاد

ة، وتنمية الميل لالبتكار لدى والمواد التعليمي  نوع في األنشطة، تعلمين، بسبب الت  م من قبل المُ عل  للت  

مشكالته بنفسه، ويوثق الصلة بين  وتعويده على حلِّ  م؛ بسبب تعويده االعتماد على النفس،تعل  المُ 

 . (3413حسن، ). مينعل  مين والمُ تعل  المُ 

م مع قدراته وسرعته الذاتية في التعل   ميتالءلكل متعلم تعلًما  يحقق أن ه ومن أهمية الت عل م الذاتي،

م ليستمر معه خارج المدرسة عل  م من اتقان الت  تعل  ن المُ م، كما وأنه يمك  ويعتمد على دافعيته للتعل  
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 ،وعبدالرحيم بدير) معل  الت   ونشًطا فيم يأخذ دوًرا ايجابًيا تعل  وحتى مدى الحياة، وبالتالي فإنَّ المُ 

3414.) 

ة الالزمة م من اتقان المهارات األساسي  تعل  ُيمكن المُ أن ه م الذاتي عل  ة الت  كذلك إنَّ من أهمي   

يجاد بيئة  المشكالت،  رب الطلبة على حلِّ ويد   لمواصلة تعليم نفسه بنفسه، عداد وا  لإلبداع،  خصبة   وا 

 مسؤولية تعليمهم بأنفسهم. وتعويدهم تحملللمستقبل  األبناء

 م الذاتيعل  مبررات الت  

ة عن ة: تتمثل في ضعف المناهج الدراسي  تربوي  المبررات ال اجمال هذه  المبررات في،يمكن 

تعلمين، تطلبات مجتمعه، الفروق الفردية بين المُ عد عن حياة الطالب ومُ والبُ  األفرادتلبية احتياجات 

 كذلك يوجد مبررات، ة على التحصيل والفهم واالتجاهاتوتتمثل هذه الفروق في الذكاء والقدر 

ة ة وخاصة ما يتعلق بالخدمات التعليمي  القصور في الموارد المادي   :تتمثل فيللت عل م الذاتي  ةاقتصادي  

بالمراسلة  يم الذاتعل  اللجوء لتَّ  ة، لذا فإنَّ نظًرا لتزايد عدد السكان وارتفاع تكاليف الخدمات التعليمي  

م كبار السن ممن عل  أن ه وسيلة لت  ة تتمثل في جتماعي  االبررات ،أم ا المتحقق الهدف دون ضغط 

 م الذاتيعل  م، كذلك يعدُّ االنفجار المعرفي الهائل من أهم مبررات الت  يعلقررة للت  المُ  تعدوا السن  

(Ferriman, 2014). 

المناهج الدراسية عن تلبية  م الذاتي، ضعفُ عل  من أهم مبررات الت   ومن وجهة نظري إنَّ 

ال هذه المناهج ال صلة لها بالواقع االجتماعي للطالب وبالتالي فإنَّ الطالب  وأن   األفراداحتياجات 

ختلف من ت اتهملنظر إلى أن قدرات الطلبة وذكاءالمشكالت التي تواجهه، وبا القدرة على حلِّ  كيمل

 تي.م الذاعل  وجب علينا التوجه نحو تنمية الت   طالب آلخر والتعليم التقليدي ال يراعي هذه الفروق لذا

 



20 

 م الذاتيمبادئ التعل  

تعلم يسري وفق سرعته وقدراته، ووفًقا لسماته م المُ تعل   :م الذاتي مبادئ تحكمه، وتوجههعل  للت  

مع الموقف التعليمي بطريقة إيجابية، وذلك من خالل  تفاعل الُمتعل مو  وعمر، ة من جنس  الشخصي  

 معل  م للت  تعل  اتقان المُ كذلك  ،المتعددةات المتنوعة من مصادرها الحصول على المعلوم مشاركته في

م، وشمولية التقويم واستمراريته، وزيادة الدافعية تعل  التعزيز الفوري، والتغذية الراجعة المقدمة للمُ و 

  ( 3414وعبد الرحيم،  بدير) تعتبر هذه األمور من أهمِّ مبادئ الت عل م الذاتي معل  الذاتية للت  

م نحو تعل  ت فعل المُ م ورد  تعل  بالفروق الفردية التي يمتلكها المُ وهذه المبادئ يمكن تلخيصها 

 ة.عليمي  ة الت  تلقيه للعملي  

 الذاتيم عل  أهداف الت  

تطبيقه ويمكن تلخيص هذه  إذا تم   المجتمع،عدة تخدم الفرد وتنفع  م الذاتي أهداف  عل  للت  

مواكبة  ( باآلتي:3419)( واإلزيرجاوي، 3414زكي، )و ( 3443) عامر،كما ذكرها  األهداف،

يتحمل فيه الفرد مسؤولية تعليم  عل م،الت   وبناء مجتمع  دائم الحياة،التطورات المختلفة في مجاالت 

نفسه بنفسه، مما يساهم في عملية التجديد الذاتي للمجتمع، ويؤدي إلى تنمية مهارات وقدرات الفرد 

ومضامين التربية المستديمة، ، ةالتنمية المجتمعي  بعاد أمه الذاتي بنفسه وتحقيق الذاتية لمواصلة تعل  

ثراء الحياة وتكوين االتجاه العلمي في التعامل مع المشكالت التي تصادف ا  مما يؤدي إلى تطوير و 

نجازاته بنفسهو  الفرد، فكل جملة من جمل الهدف جديرة بأن  ،تنمية ملكات المتعلم لتقويم مكتسباته وا 

للفرد على المستوى الشخصي وللمجتمع  نفعمن علم الذاتي لما فيها تجعلنا نركز كمعلمين على الت

 واأُلم ة.
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 ذاتًيام تعل  خصائص المُ 

عن تحديد أهدافه، وحاجاته، واألساليب  م مسؤول  تعل  المُ فتميزه عن غيره  م ذاتًيا خصائصتعل  للمُ 

ا مجموعة من المهارات ذاتيً تعلم م، ويمتلك الم  عل  التي تساعده على الت   مه وقراراتهالمناسبة  لتعل  

يستثمر طاقاته، و  مه،ة في تعل  يميل إلى البحث عن المصادر االجتماعي   فهو م،عل  على الت   تساعده

 ة التي تحيط به،ة، واالجتماعي  يتكيف مع العوامل البيئي  و  م،عل  وقدراته، واستعداداته، ورغباته في الت  

 ،اقد، والتفكير التأملي  الن   ، والتفكيرالتفكري االبداعي   مثل: يمارس أنماط مختلفة من التفكير،و 

 .(3414لي، )الزبا م المختلفةعل  الت   ويربط بين الفكر والعمل، من  خالل ممارسة أنشطةِ 

اهلل يخرج من هذا الجيل  لعل   م يمارس التفكير اإلبداعي  عل  ت  ويكفينا من هذه الخصائص أن  المُ 

 كورونا.إبداعية لألزمات التي نمر بها مثل جائحة  ويفكر بحلول  يستثمر قدراته  م ذاتًيا من  عل  ت  المُ 

 هم الذاتي في تدريسعل  مارس الت  علم الذي يُ خصائص المُ 

ببعض  يتميزونم الذاتي أثناء عملية التدريس عل  الممارسون للت   ينالمعلمإلى أنَّ  أشار

م، وتوفير المناخ المالئم لبيئة عل  عملية الت  يساعد المعلمين على تنظيم  منها:الخصائص نذكر 

أنفسهم، م من خالل عل  مين على تنمية مهارات البحث والت  تعل  تساعد المُ  أنشطة، وتحضير معل  الت  

م األقران، حيث يتعلم المتعلمون يتابع عملية تعل  وأنَّه  م،عل  توفير مصادر متنوعة للت  ب يختصُّ  كوكذل

  (3414 ،بدير وعبدالرحيم). من خالل بعضهم البعض

، الذاتي وأهدافهم عل  م لمفهوم الت  عل  دراك المُ اإل الذاتي:ومن خصائص المعلم الذي يمارس التعل م 

أن  من خصائص الُمعل م الذي يمارس الت عل م الذاتي أن ُه ، كذلك م الذاتيعل  مين على الت  تعل  ع المُ شجتُ 

)عبد الهاشمي  (1992، )نشوان مينتعل  راجعة إيجابية للمُ  ويقوم بتقديم تغذية م النشط،عل  ت  شجع اليُ 

 .(3448مي، يلوالد
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 م الذاتيعل  مهارات الت  

ة المعرفي   : المهاراتُ وهيفيه مهارات  ااًل يجب أن تتوافرم الذاتي حقيقًيا وفع  عل  حتى يصبح الت  

واالستيعاب، إدارة الفهم  المشكالت، معالجة المعلومات، وتتمثل في عدة مهارات )التفكير، حل  

وتتمثل في  ةُ الشخصي   (، والمهاراتُ الكتابةتتمثل في مهارتي )القراءة و  ة  دراسي   المعرفة(، ومهارات  

ة الحياتي   ، الدافعية(، والمهارات  ، اإلدارة)بناء األهداف في الحياة، التوجه الذاتي، الضبط الذاتي

دارة الضغوطات(، والمهاراتُ وتتمثل )اتخاذ القرار  التواصل، التفاوض، المواجهة  ، و إدارة الوقت، وا 

ة العملية وتتمثل في )المعرفة، الكفاءة في استخدام طرق التعلم، تعزيز الخبرات، تنظيم الفني  

 (3449يلي،الج، )عثمان، زكريا المعلومات

فرعية، وكل  عند النظر إلى هذه المهارات نرى أن كل مهارة رئيسة ينبثق منها عدة مهارات  و 

ح المهارات ت بمصطلرفِ ة عالم من الفكر دارت حوله الكثير من الدراسات التي عُ فرعي   مهارة  

 وعندذ القرار، الضبط الذاتي ...( التواصل، اتخا إدارة الوقت، ، التفاوض،الناعمة )حل المشكالت

جارة والصناعة وكافة المجاالت رأينا م والت  العالم في مجال العل   جاح لمشاهيرِ الن   إلى قصصِ  الن ظرِ 

ر منقطع النظي اوحققت نجاحً أنَّ هذه الشخصيات كانت تمتلك واحدة أو اثنتين من هذه المهارات 

 .في العالم
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 ذات الصلة السابقة تا: الدراساثانيً 

تمَّ راسة ة ذات العالقة بموضوع الد  ة واألجنبي  على العديد من الدراسات العربي   طالعاالبعد 

 ة اآلتية مرتبة من األحدث إلى األقدم:هذه الدراسات في المحاور الرئيس تصنيف

 عن ُبعد دراسات تناولت التعليم أ.

براهيم عبد الحسين  أجرى معرفة واقع استخدام التعليم اإللكتروني  دراسة هدفت إلى( 3434)وا 

الوصفي، وتكونت عينة الدراسة  استخدمت الدراسة المنهج ومعوقات استخدامه في التعليم الجامعي،

مت االستبانة واستخدِ  بالعراق،ة ي  من طلبة الكلية اإلمام األعظم الجامعطالًبا  (463) من

واقع استخدام التعليم اإللكتروني في كلية اإلمام أنَّ  الدراسة نتائج وأظهرت كأداة، لكترونيةاإل

نسبة كبيرة من الطلبة يراودهم شعور بأن مستقبلهم غامض في  نوأ متوسط،األعظم جاء بمستوى 

 الحالية.ظل الظروف 

هدفت إلى تقصي فاعلية التعليم اإللكتروني : دراسة( 3434) وآخرون أبو شخيدمكما و أجرى 

وجهة نظر المدرسين في جامعة فلسطين التقنية، واستخدم  منفي ظل انتشار فيروس كورونا 

 ا من( عضوً 50المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هدف الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

وأظهرت أبرز نتائج  ،التي تمَّ استخدامها األداةالجامعة، واالستبانة هي في  تدريسالهيئة أعضاء 

لفاعلية التعليم اإللكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا من وجهة تقييم عينة الدراسة  :أن   الدراسة

ا، وجاء تقييمهم لمجال استمرارية التعليم اإللكتروني ومجال معيقات استخدام نظرهم كان متوسطً 

التعليم اإللكتروني ومجال تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم اإللكتروني، ومجال تفاعل الطلبة 

 ليم اإللكتروني متوسطًا.في استخدام التع
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إلى معرفة تأثير إغالق الجامعات بسبب  دراسته هدفتفقد   (Sahu, 2020)ساهيوأم ا 

فيروس كورونا على التعليم والصحة العقلية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، استخدمت الدراسة 

تطبيقها على عينة من  المنهج الوصفي المسحي، وتم استخدام االستبانة اداة لجمع البيانات تمَّ 

ه على الجامعات تنفيذ القوانين إلبطاء أظهرت نتائج الدراسة أن  و  وأعضاء هيئة التدريس،الطلبة 

انتشار الفيروس، ويجب أن يتلقى الطالب والموظفون معلومات منتظمة من خالل البريد 

األولويات، وعلى اإللكتروني، ويجب أن تكون صحة وسالمة الطالب والموظفين على رأس 

 عن ُبعدم عل  أعضاء هيئة التدريس االهتمام بالتكنولوجيا بشكل دقيق لجعل تجارب الطلبة مع الت  

 ااًل.غنًيا وفع  

هدفت  دراسة (Favale, Trevisan & Mellia, 2020وتريفجان وميال ) فابالكما وأجرى 

إلى تحليل تأثير تطبيق إغالق حركة المرور في الحرم الجامعي على التعلم اإللكتروني وتبني 

، عن ُبعدم عل  نا، وكيفية استخدام المنصات الخاصة بالت  و أثناء جائحة  كور  عن ُبعدالتدريس 

لى عينة تطبيقها ع كأداة تمَّ  استخدام استبانة استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتمَّ 

( طالبا وطالبة من طالب الجامعة، وأبرز نتائج الدراسة:  إثبات قدرة االنترنت على 2444)

والتعليم اإللكتروني والتعاون عبر  عن ُبعدالتعامل مع الحاجة المفاجئة، وأن منصات العمل 

نا، وسهولة قابل للتطبيق للتعامل مع سياسة التباعد االجتماعي أثناء جائحة كورو  االنترنت هي حل  

 السيطرة على حركة المرور في الحرم الجامعي عند اعتماد التعليم اإللكتروني.

لبيان طرائق تأثير جائحة كورونا على إعادة  هدفت دراسة(  ,3434Yalia) يالياوكما أجرى 

التي استخدمها المعلمون في  عن ُبعدم يعلاستراتيجيات الت   وبيان أنواعتشكيل التعليم في اندونيسيا، 

ُتخِدمت  ظل هذه الجائحة، المنهج الوصفي المسحي هو المنهج الُمستخدم في هذه الدراسة، واس 
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االستبانة كأداة، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك سرعة عالية لتأثير وباء كورونا على نظام التعليم، 

ة لزيادة سالسة وتحسين التعليم من خالل وأثبتت الدراسة أهمية استخدام االستراتيجيات المختلف

 االنترنت.

إلى معرفة خطة االستجابة  هدفتفقد (Draissi & Yong, 2020)  دراسة دراسي ويانغأم ا 

استخدمت الدراسة  المغربية،في الجامعات  عن ُبعدلتفشي مرض كورونا المستجد وتنفيذ التعليم 

أهم ما  أنَّ  إلى المحتوى كأداة للدراسة وأشارت نتائج الدراسة وبطاقة تحليلمنهج تحليل المحتوى، 

كورونا هو أنها تتحدى الجامعات لمواصلة التغلب على الصعوبات التي  في الخطة لمواجهة جائحة

 ويجب استخدامعلى االستثمار في البحث العلمي،  ويجب العملتواجه كل من الطلبة واألساتذة، 

 للطالب.يادة االستقاللية أساليب التدريس الجديدة لز 

عن هدفت إلى معرفة المعوقات التي تواجه تطبيق التعليم دراسة  (3434الرنتيسي )وأجرى 

في  عن ُبعدفي مدارس وكالة الغوث بمحافظة غزة وتحديد سبل مواجهة معوقات تطبيق التعليم  ُبعد

لدراسة فتكون من جميع هذه المدارس، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، أما مجتمع ا

معلمي وكالة الغوث في محافظات غزة، واستخدم الباحث االستبانة على عينة عشوائية مكونة من 

من وجهة  عن ُبعدعن النتائج اآلتية: أن معوقات تطبيق التعليم  دراسةال تمعلًما، وأسفر  (268)

نظر المعلمين جاءت بدرجة كبيرة، والمعوقات التي تتعلق بالمعلمين أيًضا بدرجة كبيرة ومعوقات 

 التي تتعلق بالطلبة كانت جميعها بدرجة كبيرة. عن ُبعدالتعليم 

إلى توضيح أهم التحديات التي تواجه استخدام ( 3434) وأبو راويدراسة إبراهيم وهدفت 

واقتراح الحلول التي من شأنها معالجة هذه التحديات، واتبع الباحثان لتحقيق هذا  عن ُبعدالتعليم 

الهدف أكثر من منهج: )المسح االجتماعي، المنهج المقارن، المنهج االحصائي( وتكون مجتمع 
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الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية، وطبقت االستبانة كأداة على عينة مقدرها 

من هيئة التدريس في الجامعات العربية المختلفة وأظهرت النتائج أن ه يوجد معوقات  اضوً ( ع334)

في الجامعة، كما توجد معوقات تقنية تقف في وجه  عن ُبعدعلمية تقف بوجه استخدام التعليم 

 في الجامعة.  عن ُبعداستخدام التعليم 

إلى الكشف عن تصورات طلبة المرحلة الثانوية في  هدفت فقد( 3434)مقدادي الدراسة أما 

في ظل أزمة كورونا ومستجداتها، والتعرف  عن ُبعدالمدارس الحكومية في األردن الستخدام التعليم 

في األردن وفًقا  عن ُبعدإلى داللة الفروق في تصورات طلبة المرحلة الثانوية عن استخدام التعليم 

ن مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة لمنهج الوصفي المسحي، وتكو  لمتغير الجنس ،استخدم الباحث ا

 ا( طالبً 167، أما عينة الدراسة تكونت من )إربدالثانوية في المدارس الحكومية في لواء قصبة 

في ضوء  عن ُبعدأن هناك أثر إيجابي الستخدام التعليم  ة، وجاءت نتائج الدراسة كاآلتي:وطالب

عدم وجود فروق في تقديرات و  وبدرجة كبيرة جًدا،إربد مدارس قصبة أزمة كورونا المستجدة في 

 أفراد العينة على متوسطات األداة ككل وفًقا لمتغير الجنس.

 ب: دراسات تناولت التعلم الذاتي

فت إلى تحديد ما إذا كان استخدام دهدراسة  بإجراء( Sletten, 2014سليتن ) قام

في نجاح الطالب في البيئة التعليمية في الفصل المقلوب، وتحديد سهم يُ  م الذاتيعل  استراتيجيات الت  

ة الجامعية، في جامعتين م، طبقت في المرحلعل  ماهي اإلستراتيجيات األفضل لهذا األسلوب من الت  

( 131) بلغت عينة الدراسةواستخدم المنهج شبه التجريبي ،المتحدة،  وسط الوالياتو  في غرب

ارتباط وثيق بين  وجود: هذه الدراسة نتائجأهم ، و للدراسةنة كأداة واستخدمت االستباا، طالبً 
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الفائدة المتصورة لمقاييس وأنَّ  المقلوب لدى الطلبة، م الذاتي وتصورات الصفعل  استراتيجيات الت  

 ا.م المنظم ذاتيً عل  المقلوب كانت مرتبطة بشكل ايجابي مع جميع مقاييس الت   الصف

هدفت إلى استكشاف تأثير دراسة  ((Kim, Park & Joo, 2014كيم وبارك وجو كما وأجرى 

م عل  التحصيل الدراسي للمتعلمين، والت   ىعل األجهزة الذكيةأنشطة التعلم المقلوب المنعكس باستخدام 

 على طلبة من الصف تطبيق الدراسة المعلومات تم   على استخدام، والقدرة م التعاوني  الذاتي، والتعل  

، وأهم النتائج ا( طالبً 113عينة مكونة من )ب  كوريا الجنوبيةسة االبتدائية، في في المدر  السادس،

التي توصلت لها الدراسة: وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الفصل التجريبي، حيث وجد أن 

وجد أن التعلم المقلوب الذكي يعزز قدرة المتعلم على لوب أثر على التحصيل الدراسي، و المق للتعلم

العام، والمنهج القائم على تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  التعلم الذاتي أكثر من التعلم المقلوب

 .التقليدي

الكشف عن اتجاهات الطلبة في استعمال  تة هدفدراسة ميداني  ب( 3414ليلى ) وقامت

االنترنت في التعلم الذاتي هل هو بشكل إيجابي أم سلبي وبيان فيما إذا كان هناك فروق تعود إلى 

متغير الجنس في استعمال االنترنت في التعلم الذاتي، والبحث عما إذا كان هناك اختالف في 

م الذاتي، والبحث فيما إذا كانت هذه الفروق عل  لت  المستويات في االتجاه نحو استخدام االنترنت في ا

تكونت عينة و في هذه الدراسة و استخدم المنهج الوصفي التحليلي تعود وفًقا لتخصصات الطلبة، 

تبانة كأداة االسدراسة امعة أم البواقي واستخدمت الج وطالبة من طلبة  ا( طالبً 24الدراسة من )

ال توجد فروق ذات دالالت إحصائية نحو توجه الطلبة  يلي: وأسفرت نتائج الدراسة عما ،للدراسة

 عزى لمتغير الجنس ومتغير التخصص ومتغير المستوى.م الذاتي يُ عل  الستعمال االنترنت في الت  
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عرف على فاعلية استراتيجية الفصول إلى الت  فيها هدفت دراسة  (3413المطيري ) كما وأجرت  

م الذاتي، عل  ( في تنمية مهارات الت  (Edmodo المقلوبة، باستخدام المنصة التعليمية األدمودو

المنهج التجريبي ذو التصميم شبه  دراسةاستخدمت ال في مقرر األحياء،، والتحصيل الدراسي  

 األداةأما ( طالبة، من طالبات الصف األول الثانوي، 63) تكونت عينة الدراسة منو  التجريبي،

التعلم الذاتي واختبار تحصيلي في مقرر األحياء، ومن أبرز  المستخدمة فكانت استبانة لقياس

في تنمية  دمودويوجد تأثير كبير إلى كبير جًدا الستراتيجية الفصول المقلوبة باستخدام األ نتائجها،

جميع المهارات الفرعية، والدرجة الكلية لمهارات التعلم الذاتي، وأن استراتيجية الفصول المقلوبة 

الة في تنمية مهارة التعلم الذاتي، والتحصيل الدراسي، فع   (Edmodo) ليميةباستخدام المنصة التع

 .لدى طالبات الصف األول الثانوي في مقرر األحياء

في  والتعليم الذاتيأثر استراتيجية التعليم المباشر  لمعرفةهدفت دراسة  (3416عليان )وأجرى 

وتأل ف مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة األساسية في األردن  الرياضيات،تحصيل الطلبة في مادة 

، أما وطالبة( طالًبا 142عينة مكونة من ) وطبقت على المنهج شبه التجريبي واستخدمت الدراسة

وأظهرت نتيجة الدراسة عن وجود أثر الستراتيجية التعلم الذاتي في تحصيل  االستبانة،األداة فكانت 

 الطلبة

إلى معرفة دور المعلم في تنمية مهارات  هاهدف من خاللدراسة ( 3418)القاسم وكما أجرى 

التعلم الذاتي المستمر لدى طلبة مدارس المرحلة األساسية العليا، ومعرفة دور المعلم في تنمية 

مهارات التعلم الذاتي المستمر لدى طلبة المرحلة األساسية العليا تبًعا لمتغير )المحافظة وجنس 

أم ا عينة  ،المنهج الوصفي التحليلي ت الدراسة(، واستخدمةالخبرة العمليالمتعلم والدرجة العلمية، و 

 تومعلمة تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العشوائية، واستخدم ا( معلمً 436الدراسة فتكونت من )
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بًعا ، ومن ابرز نتائجها أن دور المعلم في تنمية التعلم الذاتي تبحثالاالستبانة كأداة إلجراء 

 المهارات اإلنسانية واالجتماعية مرتفعة جًدا. ،مناهجألساليب التدريس وال

إلى الت عرف على واقع اكتساب الطالب  (3419)يلي الجو  زكرياو  عثمانكما وهدفت دراسة 

تمَّ استخدام المنهج الوصفي التحليلي في  تواجهه، والصعوبات التيالجامعي لمهارات التعلم الذاتي 

وكانت  الجامعات،طالب  وطالبة من( طالًبا 34على عينة عشوائية تتكون من ) الدراسة،هذه 

درجة ارتياد الطلبة  الدراسة:نتائج هذه  ومن أهمهي األداة المستخدمة لجمع البيانات  االستبانة

هناك صعوبات تواجه الطلبة في  متوسطة،الكتساب التعلم الذاتي درجة  والنهل منهاللمكتبات 

   الذاتي.التعلم 

في  عن ُبعدإلى الكشف عن الدور الذي يؤديه التعليم  تهدفدراسة  (3434)الربايعة  وأجرت

تنمية التعلم الذاتي لدى طلبة جامعة الزرقاء الخاصة في ظل انتشار فايروس كورونا من وجهة 

  الخاصة واستخدمت طالًبا من طالب جامعة الزرقاء (128نظرهم، تكونت عينة الدراسة من )

من وجهة نظر  عن ُبعداالستبانة كأداة لجمع المعلومات وجاءت نتائج الدراسة كاآلتي: أن التعلم 

طلبة جامعة الزرقاء الخاصة قد جاء بدرجة متوسطة، أنَّ التعليم الذاتي من وجهة نظر طلبة 

والتعلم الذاتي هي عالقة  عن ُبعدجامعة الزرقاء جاء بدرجة متوسطة، وأنَّ العالقة بين التعليم 

  .زاد مستوى التعلم الذاتي عن ُبعدإيجابية أي كلما زاد مستوى التعلم 

 التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية ثالثا: 

تمَّ  كماوتحديد أبعادها،  دراسةة في بلورة مشكلة الأفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابق

 .النتائجوتفسير نهج المتبع المواختيار ( بانتين)االستأداتي الدراسة في بناء منها  دةستفااال



30 

 من حيث الهدف

إلى الكشف عن  في دراستهاالتي هدفت  ،(2222) ربايعةهذه الدراسة مع دراسة  تشابهت

دراسة ليلى  مع أيًضا وتشابهت.طلبةالفي تنمية التعلم الذاتي لدى  عن ُبعدالدور الذي يؤديه التعليم 

 .التي هدفت إلى الكشف عن اتجاهات الطلبة في استعمال االنترنت في التعل م الذاتي( 2222)

براهيم عبدالحسينو (،2222) المقداديدراسة  مع اختلفتو   شخيدم وآخرون أبوو  ،(2222) وا 

 ،(,2020 Favale, Trevisan & Mellia) ،(,Sahu 2020و) (،2222)

وعثمان  (،3434وابراهيم وأبو راوي ) ،(2222)والرنتيسي  ،(g,Draissi & Yon 2222(و

في ظل جائحة  عن ُبعد ومعوقات التعليممعرفة واقع  التي هدفت إلى ،(2222) والجيلي وزكريا

دور المعلم في تنمية مهارات  التي هدفت إلى معرفة (2222) دراسة القاسمواختلفت عن  .كورونا

التي استخدمها  جيات التعليميالتي هدفت لبيان أنواع استرات (Yalia ,2222) دراسةو  .التعلم الذاتي

 ،,Kim, Park & Joo) (2014، و(2222) المطيري دراسةو  ،عن ُبعدالمعلمون في التعليم 

على الفصول المقلوبة  ةاستراتيجيإلى التعرف على فاعلية  هدفت حيث (Sletten, 2222)و

 .اتحصيل الطلبة وتنميتهم ذاتيً 

 حيث المنهجمن 

 ،فقد استخدمت المنهج الوصفي االرتباطي (،2222) الربايعةمع دراسة  الدراسة هذه تشابهت

والرنتيسي  ،(2222)وعثمان وآخرون  ،(3418) والقاسم (،3414)ليلى  بينما اختلفت مع

 حيث استخدمت (،2222)وإبراهيم وعبد الحسين  ،(2222)وأبو شخيدم وآخرون  ،(2222)

 ،(2222) وعليان ،(2222) المطيريأم ا دراسة  المنهج الوصفي التحليلي.

 ةوفي دراس المنهج التجريبي. استخدمتفقد  (Kim, Park & Joo,2014و)
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2020) ,Sahu)، 2020) ,Favale, Trevisan & Mellia)، 2020) ,Yalia)  َفقد استخِدم 

 .ةدراسلهج الوصفي المسحي كمنهج لالمن

 من حيث األداة
 االستبانة، كدراسةباألداة المستخدمة وهي  مع أغلب الدراسات السابقة تشابهت هذه الدراسة

Sletten, 2014))،  ودراسةKim, Park & Joo, 2014)) (2222)وعليان  (،3414) ليلى، و، 

براهيم ( وعبد الح3418(م والقاس  (،3434وآخرون )وأبو شخيدم  ،(2222)سين وا 

والرنتيسي  ،(Yalia, 2020)و ،(Favale, Trevisan & Mellia, 2020)و (،(Sahu, 2020و

براهيم وأبو راوي  (،3434)  والمقدادي ،(2222)والربايعة  ،(2222)وعثمان وآخرون  ،(2222)وا 

 فقد استخدمت (Draissi & Yong, 2020)دراسة واختلفت عن  .(2222) وليلى ،(2222)

 بطاقة تحليل المحتوى كأداة للدراسة.

 العينةمن حيث 

. واختلفت عن بعينتها من معلمين وطلبة في المرحلة األساسية العليا الحالية الدراسةانفردت 

براهيم عبدالحسين و  (،3434) دراسة الربايعة  ،(3419) وعثمان وآخرون ،(3434)وا 

 باعتماد ،((Sletten, 2014و (،3414) وليلى ،(Favale, Trevisan & Mellia, 2020)و

 باعتمادها (3413) والمطيري ،(3434) واختلفت عن دراسة المقدادي .طلبة الجامعة من العينة

 وابراهيم وأبو راوي ،(2222) أبو شخيدم وآخرونأم ا دراسة  طلبة المرحلة الثانوية، عينة من

 ةواستخدمت دراس أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، فقد اعتمدت عينة من (2222)

2020) Yalia,)، واعتمدت دراسة المعلمين، عينة من ،(2222) والقاسم (،3434) والرنتيسي 

Sahu, 2020))، وDraissi & Yong, 2020))  وأم ا  ئة التدريس،الطلبة وأعضاء هيعينة من
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طلبة المرحلة االبتدائية كعينة  فاعتمدت( Kim, Park & Joo, 2014و) ،(2222) دراسة عليان

 .للدراسة

وفي بناء  ،الحالية من الدراسات السابقة في بلورة مشكلة البحث وتحديد أبعادهاأفادت الدراسة 

األداة في بناء  ،حيث استفادت الباحثة من المصادر والمراجع التي تم تناولها النظرياألدب 

 ( والمنهج المتبع واختيار عينة الدراسة.االستبانة)

 سة الحالية عن الدراسات السابقةما تميزت به الدرا

عن التي تناولت التعلم  بكونها من الدراسات القليلةتميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة  -

السابقة تناولت واحد من هذه المتغيرات مع  ومعظم الدراساتمًعا  الذاتيوالتعلم  ُبعد

 أو مادة دراسية.استراتيجية تدريس حديثة أو مع منصة تعليمية 

حيث تعتبر هذه المرحلة من المراحل التي تقلُّ  العليا،األساسية المرحلة ب الدراسة اختصت -

فاغلب التركيز في الدراسات على طلبة المرحلة الثانوية أو االبتدائية أو  الدراسات،فيها 

   .الجامعية المرحلة
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 :الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

وعينة ومجتمع وأداتي الدراسة وكيفية بنائهما  الدراسة يتضمن هذا الفصل عرًضا لمنهج

 استخدمتاتباعها للتحقق من صدق وثبات األداتين واألساليب اإلحصائية التي  واإلجراءات التي تمَّ 

 في معالجة وتحليل البيانات.

 منهج الدراسة

  .الدراساتم المنهج الوصفي االرتباطي ألنه منهج بحث مالئم لمثل هذا النوع من استخدا تم  

 مجتمع الدراسة

لواء القويسمة  مديرية تربية المدارس الخاصة في معلميجميع ن مجتمع الدراسة من تكو  

وطلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الخاصة في  ومعلمة، امعلمً  (2288والبالغ عددهم )

مديرية التعليم ) .الرسمية لإلحصائياتوطالبة وفًقا  ا( طالبً 11234م )لواء القويسمة والبالغ عدده

 .(3434، لعامل الخاص

 عينة الدراسة

 تتكون عينة الدراسة من جزأين:

 عينة معلمي المرحلة األساسية العليا في المدارس الخاصة  -أ

 وطلبة المدارسعشوائية من معلمي ( معلًما ومعلمة، بالطريقة ال246من ) الدراسة عينة تكونت

بالرجوع إلى  وذلك ،( مدرسة119موزعين على ) التربية والتعليم لواء القويسمة ةالخاصة في مديري

 ومورجان جدول تحديد حجم العينة من حجم المجتمع الذي أعده كريجسي

(Krejcie & Morgan, 1970). 
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 عينة طلبة المرحلة األساسية العليا -ب

من طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الخاصة التابعة ( طالًبا وطالبة 273تكونت )

 .توزيع عينة المعلمين والطلبة وفًقا للمتغيرات الديمغرافية (3)و (1) ويبين الجدولينللواء القويسمة، 

 (1الجدول )
 الديمغرافيةالمعلمين وفًقا للمتغيرات عينة  توزيع

 (عن ُبعدالتقنية المستخدمة في التعليم  الجنس، صص،خ)الت

 

 النسبة العدد الفئة المتغيرات

 التخصص
% 43.3 146 علمي  

%37.8 344 أدبي  

 144.4 246 المجموع

 الجنس
%12.6 47 ذكور  

%86.4 399 اناث  

 144.4 246 المجموع

ي التقنية المستخدمة ف
 التعليم بعد

 14.7% 51 وتس اب

 34.4% 119 منصة تعليمية

ZOOM 68 %19.7 

MS Teams 81 32.4%  

Google classroom 12 2.8%  

YouTube 3 %.9 

Facebook 2 %.6 

آخر شيء  9 %2.6 

 144.4 246 المجموع
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 (2الجدول )
 الطلبة وفًقا للمتغيرات الديمغرافيةتوزيع عينة 

 (عن ُبعدالتقنية المستخدمة في التعليم  الصف، )الجنس،

 النسبة العدد الفئة المتغيرات

 الجنس
%41.4 133 ذكور  
%4.38 317 اناث  

 144.4 273 المجموع

 الصف

%13.6 38 السابع   
%39.4 148 الثامن  
%32.7 88 التاسع  
%21.7 118 العاشر  

 144.4 273 المجموع

ي التقنية المستخدمة ف
 التعليم بعد

%1.1 4 وتس اب  
%43.3 138 منصة تعليمية  

ZOOM 81 31.8%  
MS Teams 89 32.9%  

Google classroom 29 14.3%  
Facebook 1 2.  

 144.4 273 المجموع

الحالية  في الدراسة مالحظة: البيانات الديمغرافية لعينة الدراسة لم يتم أخذها كمتغيرات* 

 .منها التأكد من تمثيل العينة لمجتمع الدراسة وكان الغرض

 الدراسة أداتا

درجة توظيف معلمي المدارس  معرفةل أحداهما تطوير استبانتين، تمَّ لتحقيق أهداف الدراسة 

 .(1الملحق) ،فقرة (23وعدد فقراتها )الموجهة للمعلمين بصورتها األولية  عن ُبعدم يالخاصة للتعل
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التابعة  المدارس الخاصة م الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا فيعل  مستوى الت   معرفةل الثانيةو 

بالرجوع إلى األدب  وذلك .(3) ملحقفقرًة،  (44عدد فقراتها )و  للطلبة القويسمة، موجهةللواء 

ودراسة المقدادي  ،(3413) مطيريذات العالقة مثل: دراسة ال النظري والدراسات السابقة

 .(3434الرنتيسي ) ودراسة (،3434لربايعة )(، دراسة ا3434)

 الدراسة صدق أداتي 

 الصدق الظاهري ألداتي الدراسة -أ

ذوي  والمحكمين منعلى مجموعة من الخبراء  هماعرض تمَّ الدراسة  يأداتللتأكد من صدق 

ملحق  والجامعة األردنيةجامعة الشرق األوسط في االختصاص والخبرة من أعضاء هيئة التدريس 

 والسالمة اللُّغويةانتماء الفقرات  ومدىلقياسه،  اا لقياس ما صممتموذلك للتأكد من صالحيته( 2)

بالمالحظات والتوصيات  ُأخذو  ،المقترح تعديل، والتعديلهي بحاجة إلى  الفقرات، وهللصياغة 

 عليه:، وبناًء فأكثر (%80على ) حصلتاإلبقاء على الفقرات التي  المحكمون وتمَّ اقترحها التي 

لديَّ تغطية سريعة  :23) مثل الفقرة رقمتمَّ الغاء الفقرات التي لم تحصل على هذه النسبة  -

من استبانة المعلمين  ،(عن ُبعدأشارك زمالئي في تقييم التعليم  :17) والفقرة ،(لإلنترنت

 .( فقرة24) د فقراتهادلتصبح ع ،بصورتها األولية

 فقرةو  عن ُبعدعات التي تم  عرضها ضو للمو  ةمفاهيمياستخدم خرائط  :(38الغاء فقرة ) وتم   -

م الذاتي الموجهة للطلبة عل  من استبانة الت  (، الراحة النفسية عن ُبعديمنحني التعليم  :23)

 ( فقرة. 28) عدد فقراتها األولية، ليصبحبصورتها 
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متوسطة، ما اقترح تعديله مثل تدريج ليكرت فقد اعتمدت )مرتفعة جًدا، مرتفعة، تعديل  -

في االستبانتين  اًل، نادًرا(منخفضة، منخفضة جًدا( وتًم تعديلها )دائًما، غالًبا، أحياًنا، قلي

 .(3و 4)لتصبح في الصورة النهائية ملحق 

، وفقوقد أعطَي لكل فقرة   ت( درجا3ُأعطي البديل دائًما ) الخماسي، حيثسل م ليكرت  وزن 

( 1نادًرا) لدرجتين، والبدي( 3قلياًل ) درجات، والبديل( 2أحياًنا) درجات، والبديل( 4)والبديل غالًبا

 واحدة. ةدرج

دق البنائي  -ب  االتساق الداخلي( )صدقالص 

واستخراج صدق  الدراسة،تطبيقهما على عينة  تين، تم  الألدبعد التحقق من الصدق الظاهري 

 Person Correlation)بيرسون بحساب معامل ارتباط  كلهما، وذل االتساق الداخلي )البناء(

Coeffient:على النحو اآلتي ) 

 عن ُبعدم يالتعل داةأ .أواًل 

 معامل ارتباط بيرسون باستخدام حساب قيم معامالت ارتباط الفقرات مع األداة تمَّ 

(Person Correlation Coeffient) ( يبين صدق االتساق الداخلي الستبانة التعليم 2والجدول )

 الموجهة للمعلمين: عن ُبعد
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 (3)الجدول 
 (عن ُبعدم يالستبانة المعلمين )التعل بناءصدق ال

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 0.822** 0.00 13 0.589** 0.00 25 0.598** 0.00 
2 0.702* 0.00 14 0.652** 0.00 26 0.775 0.00 
3 0.443* 0.00 15 0.798** 0.00 27 0.541** 0.02 
4 .469** 0.00 16 0.535** 0.02 28 0.711** 0.00 
5 0.610** 0.00 17 0.636** 0.00 29 0.543** 0.02 
6 0.773** 0.00 18 0.412* 0.24 30 0.616** 0.00 
7 0.696** 0.00 19 0.826** 0.00 
8 0.856** 0.00 20 0.842** 0.00 
9 0.684** 0.00 21 0.795** 0.00 
10 0.623** 0.00 22 0.590** 0.01 
11 .892** 0.00 23 0.659** 0.00 
12 0.471** 0.09 24 0.649** 0.00 
 

عند  مرتفعة ودالة احصائياً  كانتاألداة رتباط الفقرات مع جميع قيم معامالت ا حظ أنويال

وبالتالي ، ستبانةالا صدق االتساق الداخلي لفقرات ز منعزِّ ، وهذا يُ (α=4.43) مستوى الداللة

في  ُبعدعن م ي  لتعلالمعلمين في المدارس الخاصة ل فقرات االستبانة لقياس درجة توظيف مناسبة

 كورونا.ظل جائحة 

م الذاتيالتعل   داةأثانًيا.   

 معامل ارتباط بيرسون باستخدام حساب قيم معامالت ارتباط الفقرات مع األداة تمَّ 

(Person Correlation Coeffient) ( يبين صدق االتساق الداخلي الستبانة التعل م 4والجدول )

 جهة للطلبة:و الذاتي الم
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 (4الجدول )
 الذاتي( )التعلمالستبانة الطلبة صدق البناء 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 0.675** 0.00 13 0.556** 0.01 25 0.634** 0.00 
2 0.689** 0.00 14 0.751** 0.00 26 0.521** 0.03 
3 0.632** 0.00 15 0.604** 0.00 27 0.663** 0.00 
4 0.413** 0.23 16 0.574** 0.01 28 0.500** 0.05 
5 0.672** 0.00 17 0.687** 0.00 29 0.660** 0.00 
6 0.856** 0.00 18 0.511** 0.02 30 0.504** 0.05 
7 0.459** 0.11 19 0.590** 0.01 31 0.767** 0.00 
8 0.632** 0.00 20 0.495** 0.05 32 0.372** 0.43 
9 0.553** 0.02 21 0.574** 0.01 33 0.742** 0.00 
10 0.471** 0.09 22 0.741** 0.01 34 0.494** 0.06 
11 0.534** 0.02 23 0.372** 0.43 35 0.377* 0.40 
12 0.502** 0.05 24 0.742** 0.00 36 0.443** 0.14 

 37 0.517** 0.03 
38 0.646** 0.00 

عند  مرتفعة ودالة احصائياً  كانتاألداة رتباط الفقرات مع قيم معامالت ا أن جميعحظ ويال

أي أن  االستبانة، صدق االتساق الداخلي لفقرات ز منعزِّ ، وهذا يُ (α=4.43) مستوى الداللة

المرحلة األساسية  بةلدى طل م الذاتيالتعل   ي تضمنتها االستبانة مناسبة لقياس مستوىتالفقرات ال

 القويسمة.العليا في المدارس الخاصة في لواء 
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 ثبات أداتي الدراسة

 ا( معلمً 24مقدرها ) على عينة استطالعية بتوزيعها الكترونًيا أداتي الدراسة التأكد من ثبات تمَّ 

طالًبا وطالبًة ( 24قدرها) استطالعية بالمعلمين، وعينةالخاصة  عن ُبعدالستبانة التعليم ومعلمًة 

يجاد الثبات.رج عينة الدراسة خا الدراسة،مجتمع  منللطلبة الستبانة التعلم الذاتي الموجهة   وا 

ومعامل ثبات التجزئة النصفية  (Cronbach-Alpha) ألفا حساب معامل ثبات كرونباخم  وت

 أداتيثبات )دقة( صدق االتساق الداخلي وذلك للتحقق من  (سبيرمان براون)المصحح بمعادلة 

 :مالت الثبات ألداتي الدراسةاقيم مع (3)الدراسة، ويبين الجدول

 (5الجدول )
 الدراسة تيداألقيم معامالت الثبات 

( أن جميع قيم معامالت الثبات ألداتي الدراسة كانت مرتفعة. ويتضح 3) ويالحظ من الجدول

أعلى من  هاالدراسة هي نسب مقبولة ألن   تيمن الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات ألدا

الدراسة تي أداتمتع  تشير هذه القيم إلىوبالتالي  (Pallant, 2005). (،4.74الحد المسموح به )

 ومناسبتهما للتطبيق.مما يعزز من دقة األداتين  ات مرتفعة،بمعامالت ثب

 ات الدراسة المستقلة متغير 

  كورونا.في ظل جائحة  عن ُبعدالتعليم 

  الذاتي.التعلم 

معامل ثبات  األداة
 كرونباخ ألفا

ةمعامل ثبات التجزئة النصفي  
اونالمصحح بمعادلة سبيرمان بر   

اتي(األداة األولى: استبانة الطلبة )التعلم الذ  4.928 4.932 
(عن ُبعداة الثانية )التعلم األد  4.923 4.912 
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 المعالجة اإلحصائية

 االجتماعية للعلوم ةحصائياإل الرزمة باستخدام الدراسة لبيانات ةحصائياإل المعالجات تمت

(SPSS)، اآلتي النحو على وذلك: 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  حساب تم   والثاني األول سؤالاللإلجابة عن  .2

 .الستجابات أفراد عينة الدراسةوالرتب 

العالقة  إليجاد (Pearson) استخدام معامل ارتباط بيرسون تم   ،الثالث سؤالاللإلجابة عن  .2

 .مستوى التعلم الذاتيو  عن ُبعداالرتباطية بين درجة التعليم 

 .( إليجاد معامل االتساق الداخليCronbach-alphaتم استخدام معادلة كرونباخ ألفا ) .3

من  براون للتحققوتمَّ استخدام معامل ثبات التجزئة النصفية المصحح بمعدلة سبيرمان  .2

 الثبات
 .لالستبانتينالبناء  يجاد معامل صدقإل (Pearson) استخدام معامل ارتباط بيرسون تم   .2

( على المعلمين، الطلبةاعتماد المعادلة اآلتية للحكم على استجابة أفراد عينة الدراسة ) تم   .2

 :االستبانتين

 5-1                   الحد األدنى للبدائل -الحد األعلى للبدائل  = طول الفئة         

 

 وبذلك يكون توزيع فئات الحكم على فقرات االستبانة وفقا للمتوسطات الحسابية على النحو اآلتي:

 ( :2.33=  1.33+  1المدى األول)، ةمنخفضدرجة ( 2.33 – 2التقدير ) وبذلك يمثل. 

 ( :3.67  1.33 +2.34المدى الثاني=)، ةمتوسط درجة( 3.23 – 2.32التقدير ) ويمثل. 

 ( :5= 1.33 +3.67المدى الثالث)، ةمرتفع درجة( 2 - 3.22التقدير ) ويمثل. 

 = 

 
3                         عدد المستويات  

 =2.33  
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 إجراءات الدراسة

 لتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع الخطوات اآلتية:

 .تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها 

 الدراسة والموضوعات  بموضوع الصلة ذات السابقة والدراسات النظري األدب على االطالع

 المشابهة له.

 الدراسة وعينتها. مجتمع تحديد 

 (28( من )عن ُبعد)التعليم  حيث تكونت استبانة المعلمين االستبانتين بصورتها األولية، تطوير 

 ((.3)ملحق )فقرة، ( 44) من الذاتي()التعل م  واستبانة الطلبة ((،1) فقرة )ملحق

 للتطبيق من خالل عرضها على المحكمين  وثباتهما وجاهزيتهما أداتي الدراسة صدق من التحقق

 .((2) )ملحق من أصحاب الخبرة واالختصاص

 الجهات المختصة  إلىجامعة الشرق األوسط  من موجه مهمة، تسهيل كتاب على الحصول

 (.(6)بوزارة التربية والتعليم، )ملحق 

  الحصول على كتاب تسهيل مهمة، موجه من وزارة التربية والتعليم لمديرية القويسمة من أجل

 (.(7))ملحق  الحصول على الموافقة على تطبيق االستبانة على عينة الدراسة،

  بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا من  إلكترونًياتوزيع االستبانة على عينة الدراسة

تم التواصل مع مديري ومديرات المدارس وتزويدهم حيث  .عن ُبعدإغالق للمدارس والتعلم 

حتى يتم ايصال استبانة التعليم للمعلمين واستبانة  (Google forms)لكترونًيا إباالستبانتين 

 .التعلم الذاتي للطلبة

 حصائًيا واستخراج النتائج.إ اممعالجته مث ،تفريغ نتائج االستبانتين 
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  عرض النتائج التي توصلت لها الدراسة وتفسيرها باالستعانة باألدب النظري ونتائج الدراسات

 السابقة.

 الدراسة ومقترحاتها في ضوء ما توصلت إليه من نتائج. الخروج بتوصيات 
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 :عـرابـل الـصـفـال
 الدراسة نتائج

 عرض نتائج الدراسة مرتبة وفق أسئلتها، وفيما يأتي توضيح لها. الفصلتضمن هذا ي
  لسؤال األولالنتائج المتعلقة با

لسؤال األول: ما درجة توظيف معلمي المدارس الخاصة في لواء القويسمة االنتائج المتعلقة ب
 في ظل جائحة كورونا؟ عن ُبعدللتعليم 

 والرتب، سؤال جرى حساب قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعياريةهذا اللإلجابة عن 

في ظل جائحة  عن ُبعدلمعرفة درجة توظيف معلمي المدارس الخاصة في لواء القويسمة للتعليم 

 ( يبين نتائج التحليل مرتبة ترتيًبا تنازلًيا:6والجدول ) كورونا،

(6الجدول )  
 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استبانة المعلمين مرتبة تنازلًيا

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
سط لمتو ا

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجةلا الرتبة  

ةمرتفع 1 0.86 4.32 عن ُبعدكبير في التعليم  المعطاة بشكلأتابع الواجبات  14  
ةمرتفع 3 1.03 4.14 فع الة. إلكترونيةأبني اختبارات  16  
ةمرتفع 2 1.01 4.06 .عن ُبعدأطور من كفاياتي التكنولوجية باستمرار في التعليم  9  
ةمرتفع 4 1.17 4 .عن ُبعدأسمح للطلبة بالتعبير عن آرائهم أثناء التعلم  31  
ةمرتفع 3 0.99 3.93 أوجه طلبتي لمصادر المعرفة المناسبة لكل طالب. 11  
ةمرتفع 6 1.16 3.87 وتكاليفهم واختباراتهم.أقدم تغذية راجعة ألعمال الطلبة  24  
ةمرتفع 7 1.18 3.8 .عن ُبعدأراعي الفروق الفردية بين الطلبة في التعليم  13  
ةمرتفع 8 1.13 3.71 .عن ُبعدتقييم التعليم  والمدرسين فيأشارك زمالئي  12  
ةتوسطم 9 1.16 3.63 فنية.أرسل المواد التعليمية دون عوائق  2  
. عن ُبعدالوقت المخصص للحصص في التعليم  33 ةتوسطم 14 1.25 3.56 كاف   
ةتوسطم 11 1.13 3.53 .عن ُبعدت الطلبة العملية في التعليم اأنمي مهار  19  
ةمتوسط 13 1.14 3.49 تعليمية. إلكترونية وانتاج برامجأمتلك مهارات كافية لتصميم  4  
ةمتوسط 12 1.08 3.43 .عن ُبعدالتقويم في التعليم  تاستراتيجياأنوع في  13  
ةمتوسط 14 1.25 3.39 .عن ُبعدأشارك طلبتي في تقييم التعليم  17  
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
سط لمتو ا

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجةلا الرتبة  

ةمتوسط 13 1.11 3.39 .عن ُبعدأنمي مهارات حل المشكالت لدى الطلبة في التعليم  34  

7 
عن التعليم  وبصرية وتفاعلية خاللأوظف أنشطة سمعية 

 .ُبعد
ةمتوسط 16 1.2 3.35  

14 
في القضاء على الكثير من المشاكل  عن ُبعدساعدني التعليم 

 .الطالبية
ةمتوسط 17 1.34 3.35  

ةمتوسط 18 1.11 3.34 .عن ُبعدالتدريس في التعليم  تاستراتيجياأنوع في  3  
ةمتوسط 19 1.33 3.33 .عن ُبعدأشارك أولياء أمور الطلبة في تقييم التعليم  18  
ةمتوسط 34 1.45 3.32 .عن ُبعدتوفر المدرسة التي أعمل بها تواصل فع ال للتعليم  3  
.خلق التعليم عن بدع حس االبداع  32 ةمتوسط 31 1.31 3.27 لديَّ  
ةمتوسط 33 1.29 3.26 من تقديم الواجبات دون عناء. عن ُبعدساعدني التعليم  33  

والمهارية تحقيق النتاجات التعليمية المعرفية  أستطيع 8
 .عن ُبعدخالل التعليم  والوجدانية من

ةمتوسط 32 1.15 3.23  

ةمتوسط 34 1.27 3.15 ساللم تقدير ...( شطب، )قوام عن ُبعدأنوع في أدوات التقييم  37  
ةمتوسط 33 1.2 3.12 أرسل أنشطة عالجية للطلبة الضعاف بشكل مستمر 39  
ةمتوسط 36 1.27 3.07 .والمتفوقينللطلبة الموهوبين  إثرائيةأرسل أنشطة  38  

6 
تغطي كافة  عن ُبعدأرى أنَّ البرمجيات المستخدمة في التعليم 

 .جوانب المنهاج
ةمتوسط 37 1.06 2.92  

ةمتوسط 38 1.18 2.78 كان سهاَل  عن ُبعداالنتقال من التعليم الوجاهي إلى التعليم  1  
.أصبح التعليم محبًبا  34 ةمتوسط 39 1.32 2.65 ومشوًقا لديَّ  
ةضعيف 24 1.29 2.13 .أفضل من التعليم الوجاهي عن ُبعدأرى أن التعليم  36  

ةمتوسط 0.10 3.42 األداء الكلي  

لدرجة توظيف معلمي المدارس  المتوسط الحسابي الكليأن  (6الجدول )يالحظ من نتائج 

بمتوسط حسابي  متوسطا جاء في ظل جائحة كورونا عن ُبعدالخاصة في لواء القويسمة للتعليم 

 – 4.23فقد تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )( 4.17قدره ) وانحراف معياري( 2.43)

3.12). 
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بالمرتبة  "،عن ُبعد التعليمل كبير في أتابع الواجبات المعطاة بشك " (14الفقرة رقم )جاءت و 

 فقرةوالمرتفعة، وبدرجة توظيف ( 4.86) وانحراف معياري( 4.23) األولى بمتوسط حسابي

( وانحراف 4.14) حسابي بمتوسط بالمرتبة الثانية، "،أبني اختبارات إلكترونية فع الة "(16رقم)

من كفاياتي التكنولوجية  أطور "( 9) الفقرة رقم مرتفعة، وجاءتبدرجة توظيف و  (1.41) معياري

( 1.41) وانحراف معياري( 4.46حسابي ) الثالثة، بمتوسطبالمرتبة  "،عن ُبعدليم باستمرار في التع

  .يف مرتفعةظتو  وبدرجة

أن  معظم الفقرات جاءت بمتوسط حسابي يتراوح  (6) ومن النتائج التي نالحظها في الجدول

عن أنَّ التعليم أرى  "(36رقم ) فقرةال( وبدرجة توظيف  متوسطة، باستثناء 3.63-2.62ما بين )

وانحراف ( 3.12) بمتوسط حسابي األخيرة،المرتبة فقد جاءت  " أفضل من التعليم الوجاهي ُبعد

 .وبدرجة ضعيفة (1.39) معياري
 ثاني لسؤال الالمتعلقة باالنتائج 

م الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في ما مستوى التعل   :الثانيلسؤال ابالنتائج المتعلقة 
 ؟ظل جائحة كورونا في المدارس الخاصة التابعة للواء القويسمة

ية واالنحرافات المعيارية حساب قيم األوساط الحساباستخدم تم   ولإلجابة عن هذا السؤال

صة مستوى التعل م الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الخا والرتب، لمعرفة

 :ذلك ( يبي ن7) الجدولالتابعة للواء القويسمة، و 
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 (0الجدول )
 مرتبًة تنازلًيا األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استبانة الطلبة

مستوىال ةالرتب   
 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 الفقرات
رقم 

رةالفق  
دةأمتلك القدرة على الرجوع إلى المنصة التعليمية دون مساع 4.36 1.42 1 مرتفع  7 
 1 لديَّ القدرة على التعامل مع الحاسوب. 4.43 1.43 3 مرتفع

 2.89 1.49 2 مرتفع
 والمصادر التعليميةأمتلك القدرة على التعامل مع المراجع 

.لكترونيةاإل  
3 

لمعلوماتوتوضيح ا إليصالكافي  عن ُبعدزمن الحصة في التعليم  2.86 1.49 4 مرتفع  13 

 2.78 1.46 3 مرتفع
عن لة أستطيع فهم محتوى الدرس من خالل مقاطع الفيديو المرس

 ُبعد
34 

 2.73 1.44 6 مرتفع
باالعتماد  عدعن بُ التعليم  أثناء أستطيع حلَّ المشكالت التي تواجهني

 على نفسي
13 

.عن ُبعديم أستطيع أن أعبر عم ا تعلمته بأسلوبي الخاص في التعل 2.72 1.44 7 مرتفع  14 
.ةمتلك القدرة على تقييم المعلومات من خالل قراءتي الذاتيا 2.72 1.43 8 مرتفع  3 

 2.71 1.48 9 مرتفع
عن ول بها استراتيجيات التدريس المعم وسهولة معاستجيب بمرونة 

 ُبعد
9 

 8 أسعى للتوسع في المعلومات التي تطرح من قبل المعلم. 2.74 1.17 14 مرتفع
.عن ُبعدأستطيع تلخيص الدروس المعروضة في التعليم  2.69 1.13 11 مرتفع  39 
خالل قراءتي الذاتية ومعلومات وخبرات مناكتسب معارف  2.68 1.14 13 مرتفع  4 

 2.68 1.14 12 مرتفع
عن ي التعليم واألساليب المناسبة ف تاالستراتيجيا يستخدم المعلمون

 ُبعد
12 

أتعلمه. وبين ماأستطيع الربط بين ما تعلمته سابًقا  2.64 1.43 14 متوسط  31 
أخطائي.أستفيد من نتائج تقييمي الذاتي في تصحيح  2.64 1.48 13 متوسط  36 
اة.الحيفي  وبين أهدافي عن ُبعدأحاول الربط بين ما أتعلمه  2.64 1.11 16 متوسط  16 
ُبعد عنفي التعليم  وأسعى لتحقيقهاأستطيع ان أحدد أهداًفا  2.39 1.14 17 متوسط  17 
عن ُبعدلديَّ القدرة على تنظيم برنامج يومي للدراسة  2.38 1.17 18 متوسط  18 
 19 أثابر على ايجاد طرق جديدة لتطوير التعليم لديَّ  2.37 1.13 19 متوسط
في تحمل المسؤولية عن ُبعديساعدني التعليم  2.33 1.34 34 متوسط  24 

ومات كل ما توصلت إليه من معل واعرض عليهاتواصل مع معلمي  2.34 1.19 31 متوسط
.عن ُبعدفي التعليم   

14 
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مستوىال ةالرتب   
 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 الفقرات
رقم 

رةالفق  
عدعن بُ في التعلم  والضبط الذاتيلديَّ القدرة على التنظيم  2.34 1.49 33 متوسط  28 
درس.نفسي بعد نهاية كل  أقيمأستطيع أن  2.34 1.49 32 متوسط  33 
الراحة النفسية. عن ُبعديمنحني التعليم  2.41 34 34 متوسط  21 
لميَّ وبين معيتيح التواصل الفع ال بيني  عن ُبعدالتعليم  2.27 1.27 33 متوسط  34 
.عن ُبعدأمتلك مهارة في ادارة الوقت أثناء الدراسة  2.26 1.18 36 متوسط  38 
ي لدياألنشطة التي يوظفها المعلمون تنمي مهارات التعلم الذات 2.39 1.39 37 متوسط  27 

 2.34 1.18 38 متوسط
لبي ت عن ُبعدالتدريس المستخدمة في التعليم  تاستراتيجيا
 11 احتياجاتي.

 33 أقوم باستخدام مصادر أخرى للتعلم غير الكتاب المدرسي 2.33 1.33 39 متوسط
الوقت في التعليم عن ُبعداختصر التعليم  2.31 1.33 24 متوسط  23 
الئي.وبين زميتيح التواصل الفع ال بيني  عن ُبعدالتعليم  2.12 1.17 21 متوسط  32 
العلمي.القدرة على التفكير  عن ُبعدينمي التعليم  2.14 1.11 23 متوسط  24 

 2.47 1.17 22 متوسط
عن ضه التجارب المتعلقة بموضوع الدرس الذي تمَّ عر  بإجراءأقوم 
.ُبعد  

37 

42 متوسط أنماط التعلم الذاتي المفضلة لدي عن ُبعديراعي التعليم  2.3 1.14   26 
32 متوسط ومات.لتبادل المعلاشترك في مجموعات تعليمية عبر االنترنت  2.43 1.23   2 
62 متوسط ضلفي فهم المواد الدراسية بشكل أف عن ُبعديساهم التعليم  3.81 1.31   22 
72 متوسط يجعل التعليم أكثر سهولة. عن ُبعدالتعليم  3.74 1.33   23 
82 متوسط معارفوالاتردد على المكتبات للحصول على المزيد من المعلومات  3.74 1.34   6 
 المتوسط الكلي 3.40 0.61 متوسط

 

مستوى التعلم الذاتي لدى طلبة أن المتوسط الحسابي الكلي ل :(7) الجدولمن نتائج  يالحظ

 جاء المرحلة األساسية العليا في ظل جائحة كورونا في المدارس الخاصة التابعة للواء القويسمة

المتوسطات الحسابية فقد تراوحت ، (4.61) وانحراف معياري( 2.47بمتوسط حسابي ) ،متوسًطا

 .(3.74-4.36ما بين )
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 "،أمتلك القدرة على الرجوع إلى المنصة التعليمية دون مساعدة " (7رقم ) فقرةالوجاءت 

وحلَّ في مرتفع، وبمستوى ( 1.42) وانحراف معياري( 4.36بمتوسط حسابي )األولى المرتبة ب

( 4.43) حسابي بمتوسط ،"الحاسوبعلى التعامل مع  لديَّ القدرة " (1رقم ) فقرةالالمرتبة الثانية 

امتلك القدرة على التعامل مع " (3رقم ) فقرةال وجاءتوبمستوى مرتفع، ( 1.42)وانحراف معياري 

( وانحراف 2.89) حسابي بمتوسط بالمرتبة الثالثة، " لكترونيةالمراجع والمصادر التعليمية اإل

 . وبمستوى مرتفع (1.49معياري )

 "في فهم المواد الدراسية بشكل أفضل عن ُبعديساهم التعليم " (22رقم ) فقرةال أنَّ في حين 

متوسط، وبمستوى  (1.31( وانحراف معياري )3.81بمتوسط )جاءت في المرتبة ما قبل األخيرة، 

 األخيرة، بمتوسطفي المرتبة قبل  "يجعل التعليم أكثر سهولة عن ُبعد التعليم "(23رقم ) فقرةال تليها

 (6رقم )فقرة الجاءت و ، متوسط ومستوى (1.34( وانحراف معياري )3.74حسابي )

 بمتوسط ،األخيرة ، بالمرتبة"والمعارفتردد على المكتبات للحصول على المزيد من المعلومات أ "

  متوسط.وبمستوى  (1.34) وانحراف معياري( 3.74) حسابي
 ثالث لسؤال الالنتائج المتعلقة با

بين درجة توظيف معلمي المدارس  وجد عالقة ارتباطيةتهل  :الثالثلسؤال ابالنتائج المتعلقة 
التعلم الذاتي لدى طلبة المرحلة  ومستوىفي ظل جائحة كورونا  عن ُبعدالخاصة للتعليم 

 األساسية العليا في المدارس الخاصة للواء القويسمة؟

لمعرفة مدى  (Pearson) حساب قيمة معامل ارتباط بيرسون لإلجابة عن السؤال الثالث، تم  

في ظل جائحة  عن ُبعدوجود عالقة ارتباطية بين درجة توظيف معلمي المدارس الخاصة للتعليم 

 نتائج التحليل: (8)، ويبين الجدول لعلياكورونا ومستوى التعلم الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية ا
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 (8الجدول )
 والتعلم الذاتي عن ُبعدالعالقة االرتباطية بين التعلم  ارتباط بيرسون لبيان معامل

 االستبانة معامل االرتباط مستوى الداللة
عن ُبعدالتعلم  **0.913 0.000  
 التعلم الذاتي **0.913 0.000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

(، 4.44( بمستوى داللة )4.912وجود معامل ارتباط مرتفعة ويساوي ) (8)الجدول  ويبين

 (.α=  4.43وهذه القيمة دالة احصائيًا عند مستوى الداللة )

 عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةوتشير هذه النتيجة إلى وجود 

( 0.05 =α)  في ظل جائحة كورونا  عن ُبعدبين درجة توظيف معلمي المدارس الخاصة للتعليم

 .م الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الخاصة للواء القويسمةالتعل   ومستوى
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 :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

، وتوصيات الثالثلة الدراسة ئالفصل عرًضا لمناقشة نتائج الدراسة فيما يخص أس هذان تضم  

 تمَّ التوصل إليها.الدراسة التي 
ئج المتعلقة بالسؤال  شة النتا   األولمناق

درجة توظيف معلمي المدارس الخاصة في لواء  األول: مامناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 
 في ظل جائحة كورونا؟ عن بُعدللتعليم  القويسمة

عن معلمي المدارس الخاصة في لواء القويسمة للتعليم توظيف أنَّ درجة بينت نتائج الدراسة 

وانحراف  معياري ( 2.43حسابي ) طمتوسطة، بمتوسبدرجة  جاء في ظل جائحة كورونا ُبعد

(4.17). 

في  عن ُبعدتوظيف معلمي المدارس الخاصة للتعليم درجة أن  ب (6)الجدول أظهرت نتائج 

بلغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد عينة الدراسة  متوسطة، حيثبدرجة  ،ظل جائحة كورونا

 (.4.17) ( وانحراف معياري2.43)

 حو اآلتي:جاءت جميع الفقرات مرتبة تنازلًيا وفًقا للمتوسط الحسابي على الن وقد

لدرجة توظيف معلمي المدارس الخاصة للتعليم  الفقرات التي جاءت بمتوسط حسابي مرتفع، .أ

( وتتمثل 2.71-4.23ورونا، وتراوح متوسطها الحسابي ما بين )في ظل جائحة ك عن ُبعد

" عن ُبعدكبير في التعليم  المعطاة بشكلأتابع الواجبات  ( "14الفقرة رقم ) بالفقرات االتية:

أطور من  " (9تليها الفقرة رقم ) "، فع الةأبني اختبارات إلكترونية " (16،تليها الفقرة رقم )

أسمح للطلبة  ("31"، تليها الفقرة رقم )عن ُبعدكفاياتي التكنولوجية باستمرار في التعليم 

أوجه طلبتي لمصادر  " (11، تليها الفقرة رقم )عن ُبعدم يبالتعبير عن آرائهم أثناء التعل

وتكاليفهم  أقدم تغذية راجعة ألعمال الطلبة("24تليها الفقرة رقم ) ،المعرفة المناسبة لكل طالب
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" ،ثمَّ عن ُبعدأراعي الفروق الفردية بين الطلبة في التعليم ("13تليها الفقرة رقم ) واختباراتهم"،

 ."عن ُبعدتقييم التعليم  والمدرسين فيأشارك زمالئي ("12الفقرة رقم )

أنَّ المعلمين يطورون من كفاياتهم التكنولوجية لمواكبة التعليم  إلىوتشير نتائج هذه الفقرات 

بضرورة تطوير  ينلمعلم، ويعزى ذلك القتناع االذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة للتعليم عن ُبعد

 الذي المرتبط بالتكنولوجيا الحديثة وبالتالي فإنَّ المعلم  عن ُبعدكفاياتهم التكنولوجية ألن  التعليم 

كترونية سيجد صعوبة لجهزة االيملك القدرة على التعامل مع األ من كفاياته التكنولوجية وال يطور

 ساهيو دراسةنتائج أشارت إليه على نحو معين  وهذا ما ،عن ُبعدبيرة في إدارة التعليم ك

(3434Sahuo, على :)  أعضاء هيئة التدريس االهتمام بالتكنولوجيا بشكل دقيق لجعل تجارب

 .غنًيا وفعااًل  عن ُبعدالطلبة مع التعلم 

المعلمين يراعون الفروق الفردية بين الطلبة ويوج هون  أيًضا: أنمن النتائج التي تظهر و 

 عن ُبعد، وهذا من االثار االيجابية للتعليم عن ُبعدفي التعليم  طلبتهم لمصادر المعرفة المناسبة لهم

هناك أثر ( التي كان من نتائجها 3434مقدادي في دراسته )الثار االيجابية وأكد على هذه اآل

إلى معرفة المعلمين لقدرات  ، ويعزى ذلككورونافي ضوء أزمة  عن ُبعدإيجابي الستخدام التعليم 

 طلبتهم.

، ويقدمون تغذية راجعة للواجبات عن ُبعدلبة في التعليم أنَّ المعلمين يتابعون واجبات الط -

إلى معرفة المعلمين بالوسائل واألساليب التكنولوجية  ذلك ويعزى ،عن ُبعدالمقدمة  واالختبارات

التي تتيح التواصل مع الطلبة في التعليم بعد وسهولة تعاملهم معها وهذا ما يتفق على نحو ما 

أن  االنترنت أثبت القدرة على  (Favale, Trevisan & Mellia, 2020) مع نتائج دراسة
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والتعليم االلكتروني عبر االنترنت  عن ُبعدالتعامل مع الحاجات المفاجئة، وأن منصات العمل 

 حل قابل للتطبيق مع سياسة التباعد االجتماعي التي فرضتها جائحة كورونا.

ويعزى ذلك القتناع  ،عن ُبعداء التعليم أن المعلمين يسمحون للطلبة التعبير عن آرائهم أثن -

 وهذا يتفقالمعلمين أن السماح للطلبة بالتعبير عن آرائهم يؤدي إلى تنمية شخصية الطلبة 

استخدام أساليب جديدة في  " (Draissi & Yong, 2020)على نحو ما مع نتائج دراسة 

 التدريس يزيد من استقاللية الطالب.

الفقرات التي جاء المتوسط الحسابي لدرجة توظيف المعلمين في المدارس الخاصة في لواء  .ب

حسابي تراوح ما بين  متوسًطا، بمتوسطفي ظلِّ جائحة كورونا  عن ُبعدالقويسمة للتعليم 

 مرتبة تنازلًيا: (2.62-3.12)

الوقت المخصص  " (33) رقمالفقرة  ، فنية"أرسل المواد التعليمية دون عوائق  " (2الفقرة رقم )

ت الطلبة العملية في التعليم اأنمي مهار  " (19) رقم الفقرة "، كاف   عن ُبعد التعليمللحصص في 

 رقمالفقرة  "، تعليميةإلكترونية  وانتاج برامجأمتلك مهارات كافية لتصميم  " (4)رقمالفقرة  "،عن ُبعد

أشارك طلبتي في تقييم  " (17) رقم الفقرة ،"ُبعدعن جيات التقويم في التعليم يأنوع في استرات( "13)

 "،عن ُبعدالمشكالت لدى الطلبة في التعليم  أنمي مهارات حلَّ  " (34) رقمالفقرة  " ،عن ُبعدالتعليم 

 ("14) رقم الفقرة "،عن ُبعدالتعليم  وبصرية وتفاعلية خاللأوظف أنشطة سمعية  ("7)رقم  الفقرة

أنوع في  ("3) رقمالفقرة  "،في القضاء على الكثير من المشاكل الطالبية عن ُبعدساعدني التعليم 

أشارك أولياء أمور الطلبة في تقييم  ("18) رقم الفقرة "،عن ُبعدجيات التدريس في التعليم ياسترات

 "،عن ُبعدتوفر المدرسة التي أعمل بها تواصل فع ال للتعليم  " (3) رقم"، الفقرة عن ُبعدالتعليم 

"،خلق التعليم عن بدع حس االبداع  " (32) رقم الفقرة عن ساعدني التعليم  " (33) رقم الفقرة لديَّ
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تحقيق النتاجات التعليمية المعرفية  أستطيع ("8)رقم  الفقرة "،من تقديم الواجبات دون عناء ُبعد

 .عن ُبعدخالل التعليم  والمهارية والوجدانية من

أرسل أنشطة  ("37) رقم" الفقرة ساللم تقدير ...( شطب، )قوام ُبعدعن أنوع في أدوات التقييم 

للطلبة الموهوبين  إثرائيةأرسل أنشطة  ("39) رقم الفقرة "،عالجية للطلبة الضعاف بشكل مستمر

تغطي كافة جوانب  عن ُبعدأرى أنَّ البرمجيات المستخدمة في التعليم  ("6) رقم الفقرة "،والمتفوقين

رقم الفقرة  "،كان سهاَل  عن ُبعداالنتقال من التعليم الوجاهي إلى التعليم ("1) رقم الفقرة" المنهاج

".أصبح التعليم محبًبا  ("34)  ومشوًقا لديَّ

وأبو  (3434وتتفق هذه النتائج ذات الدرجة المتوسطة مع نتائج دراسة عبد الحسين وابراهيم )

جاء  عن ُبعدأن تقييم المعلمين لواقع التعليم  حيث أظهرت نتائج دراستهم (3434شخيدم وآخرون )

 بمستوى متوسط.

 ومن النتائج المستخلصة من هذه الفقرات:

، فبعض  عن ُبعدالمخصص للحصص في التعليم  الوقتأن  - في بعض األحيان غير كاف 

المواد تحتاج وقت أطول من غيرها ويعزى ذلك لطبيعة بعض المواد كالمواد العلمية التي 

 تحتاج لوقت أطول من غيرها.

بمستوى متوسط ويعزى ذلك  عن ُبعدي التعليم وأنَّ المعلمين ينم ون المهارات العملية للطلبة ف -

عند بعض الطلبة  اوتعليًما وجاهيً  اية تتطلب تفاعاًل مباشرً المهارات العمل ألسباب من أهمها:

عن وهناك أنشطة عملية تتطلب وقًتا كبيًرا لتنفيذها والوقت المخصص للحصص في التعليم 

دراسة التي جاءت في نتائج  عن ُبعدوتعتبر هذه النتيجة من معوقات التعليم محدد  ُبعد
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(Draissi & Yong, 2020):  لمواجهة كورونا علينا أن نتحدى الصعوبات التي تواجه

 المعلمين والطلبة.

ويعزى ذلك  ولكن بنسبة متوسطة، عن ُبعدالمعلمين ينوعون في استراتيجيات التعليم و التقويم  -

، فالمعلمين والطلبة لم يأتي على عن ُبعدلمباغتة قرار اغالق المدارس والتحول إلى التعليم 

وهذا  بين ليلة وضحاهاـ عن ُبعدفكرهم تحول التعليم بهذه السرعة من تعليم وجاهي إلى تعليم 

ألنهم تعودوا على التعليم  عن ُبعديدل على قلة معرفة بعض المعلمين باستراتيجيات التعليم 

 حتى ال عن ُبعدالتعليم و التقويم  تاستراتيجياعلى المعلمين االهتمام بتنويع  الوجاهي لذا

سنة  عن ُبعدطرتنا الظروف لمواصلة التعليم ضيحدث ملل لدى الطلبة خاصة في حال ا

 ودراسةDraissi & Yong, 2020) ) وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسةدراسية ُأخرى 

(yalia, 2020 ) للطالب وتحسين يجب استخدام أساليب التدريس الجديدة لزيادة االستقاللية

 التعليم من خالل االنترنت.

على المعلمين  لذا متوسط،أن  المعلمين ينم ون مهارات حل المشكالت لدى الطلبة بمستوى  -

وجعله االهتمام بمهارة حل  المشكالت ألنَّ هذه المهارة تساهم في دمج الطالب في مجتمعه 

 فاعاًل. إنساًنا

مك ن المعلم من القضاء على الكثير من المشاكل الطالبية، فمن أكثر  عن ُبعدأن  التعليم  -

ساهم في  عن ُبعدمن تقليلها )الضبط(، فالتعليم  عن ُبعدالمشاكل الطالبية التي ساهم التعليم 

 القضاء على هذه المشاكل.

المتوسط الحسابي لدرجة توظيف المعلمين في المدارس الخاصة في لواء  التي جاء الفقرة .ج

 (3.12) وبمتوسط حسابي بدرجة ضعيفة ،في ظلِّ جائحة كورونا عن ُبعدلقويسمة للتعليم ا
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أفضل  عن ُبعدأرى أن التعليم  " :على ( والتي تنص36) رقمالفقرة  (1.39) وانحراف معياري

معلمين مما يظهر أن ال ةضعيففهي الفقرة الوحيدة التي جاءت بدرجة  ،"الوجاهيمن التعليم 

مهما بلغ  عن ُبعدنستنتج أنَّ التعليم  ، ومن هناعن ُبعدم يالتعل علىيفضلون التعلم الوجاهي 

 لوجاهي هو المفضل لدى المعلم ،ويعزى ذلك ألسباب عدة تذكر منها:من تقد م يبقى التعل يم ا

، وقلة تعليميةالذي يعتبر من أهم ركائز العملية اليفتقد إلى التواصل المباشر  عن ُبعدالتعليم 

ضعف بعض المعلمين في استخدام  ،عن ُبعدباستراتيجيات التعليم  المعلمينمعرفة بعض 

د بعض المعلمين على نمط التعليم المباشر وهذه األسباب  الوسائل التكنولوجية الحديثة، تعو 

 (3434) ابراهيم وأبو راوي التي أشار إليها: عن ُبعدوغيرها تعتبر من معوقات التعليم 

هناك الكثير من المعوقات التي تواجه  (:3434) ( وأبو شخيدم وآخرون3434) والرنتيسي

 .عن ُبعدالمعلمين والطلبة في التعليم 
ئج المتعلقة بالسؤال  شة النتا   الثانيمناق

مستوى التعلم الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية  الثاني: مامناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 
 العليا في ظل جائحة كورونا في المدارس الخاصة التابعة للواء القويسمة؟

مستوى التعلم الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية  ن  ر النتائج أُتظهِ  (7)بالرجوع إلى الجدول 

 فقرة.( 28راته المكونة من )نا جاء بمستوى متوسط في معظم فقو العليا في ظل جائحة كور 

 إلى قسمين على النحو اآلتي: النتائجويمكن تقسيم هذه 

بمتوسط حسابي  ،مرتفًعا جاء مستوى التعلم الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية،الفقرات التي  -أ

(" امتلك القدرة على الدخول 7) رقمالفقرة  :مرتبة ترتيًبا تنازلًيا (1.42-4.36يتراوح ما بين )

لديَّ القدرة على التعامل مع ( 1) رقم إلى المنصة التعليمية دون مساعدة" ،تليها الفقرة

أمتلك القدرة على التعامل مع المراجع والمصادر التعليمية  ("3) رقم تليها الفقرة ،"الحاسوب

وتوضيح  إليصال كاف   عن ُبعدزمن الحصة في التعليم  ("13) رقم تليها الفقرة ،"لكترونيةاإل
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أستطيع فهم محتوى الدرس من خالل مقاطع الفيديو  " (34) رقمتليها الفقرة  "،المعلومات

عن التعليم  أستطيع حلَّ المشكالت التي تواجهني أثناء " (13) رقمم  الفقرة ث ،"عن ُبعدالمرسلة 

(" أستطيع أن أعبر عم ا تعلمته بأسلوبي 14) رقم تليها الفقرة ،"باالعتماد على نفسي ُبعد

امتلك القدرة على تقييم المعلومات من "  (3) رقم تليها الفقرة "،عن ُبعدالخاص في التعليم 

استجيب بمرونة وسهولة مع استراتيجيات التدريس  " (9) رقمتليها الفقرة  ،"خالل قراءتي الذاتية

أسعى للتوسع في المعلومات التي تطرح من قبل  " (8) رقمتليها الفقرة ، عن ُبعدالمعمول بها 

 ،"عن ُبعدأستطيع تلخيص الدروس المعروضة في التعليم  " (39)رقم  تليها الفقرة ،"المعلم

تليها  ،" اكتسب معارف ومعلومات وخبرات من خالل قراءتي الذاتية " (4) رقم الفقرة تليها

 "،عن ُبعديستخدم المعلمون االستراتيجيات واألساليب المناسبة في التعليم  " (12)رقم الفقرة 

رجة من استجابة الطلبة حصلت على أعلى د ( فقرة،12هذه الفقرات التي بلغ عددها )جاءت 

 والمصادر اإللكترونيةأنَّ الطالب أصبح لديه القدرة على التعامل مع الحاسوب ،مما يشير إلى 

 ((Sletten, 2014ة تتشابه على نحو ما مع دراس نتيجةوهذه البشكل كبير، 

( التي جاءت نتائجها تؤكد على وجود 3413( والمطيري )Kim, Park & Joo, 2014و)

جية الصف ياسترات وأن   ،ب على تنمية التعلم الذاتيالتعليم بالصف المقلو  ةالستراتيجيأثر كبير 

جية يالذاتي، ويجدر االشارة هنا إلى أن  استراتالمقلوب تعزز من قدرة المتعل م على التعل م 

المستخدمة في الكثير من المدارس أثناء  عن ُبعدجيات التعليم يالصف المقلوب من استرات

 جائحة كورونا.  

القدرة على حل المشكالت التي  مأصبح لديه أنَّ الطلبة :أيًضا ومن النتائج التي تظهر

، كذلك الذاتية مييم المعلومات من قراءتهالقدرة على تق ،وأصبح لديهم عن ُبعدم يأثناء التعل همتواجه
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عن التعبير  ،ولديهم القدرة عن ُبعدلدى الطلبة القدرة على إدارة الوقت واستثماره في التعليم أصبح 

فهم  والقدرة على معلومات،من  م القدرة على تلخيص ما يتلقونهولديه ،الخاص مبأسلوبه تعلموهعما 

له ويعزى ذلك في المعلومات التي تعطى  للتوسع نويسعو  ،عن ُبعدم يالمرسلة أثناء التعل المواد

ومساهمة التعليم  ،عن ُبعدلتأقلم الطلبة مع التعليم عن وانسجامهم مع ما ُيعرض عليهم أثناء التعليم 

أنَّ استراتيجيات التدريس التي تقدم للطلبة تماد على النفس والتعلم الذاتي ،في تنمية االع عن ُبعد

 متنوعة. عن ُبعدفي التعليم 

الفقرات التي جاء مستوى التعل م الذاتي لطلبة المرحلة األساسية العليا متوسًطا، بمتوسط   -ب

 االستبانة، باستثناءوتمثل هذه الفقرات باقي فقرات  (3.74-2.64حسابي تراوح ما بين )

 :أبرز النتائج لهذه الفقرات ومن أعاله،الفقرات المذكور 

أصبح لدى الطالب القدرة على ربط بين ما تعلمه سابقا وما يتعلمه الحقا ويحاول الربط بين 

لدى  الطالب يستفيد من نتائج تقويمه الذاتي في تصحيح أخطائه، التعليم وأهدافه في الحياة،

دارة الوقت والقدرة على التنظيم إ والقدرة علىالطالب القدرة على تنظيم برنامج يومي للدراسة 

الطالب في ايجاد طرق جديدة لتطوير  عن ُبعدساعد التعليم  ،عن ُبعدوالضبط الذاتي أثناء التعليم 

تأقلم  :، ويعزى ذلكيمنح الراحة النفسية عند بعض الطلبة عن ُبعدالتعليم  التعليم وتحم ل المسؤولية،

 م.واعتمادهم على أنفسهم في هذا النوع من التعلي، عن ُبعدالطلبة مع نظام التعليم 

: أنَّ استراتيجيات التدريس وأنماط التعل م المستخدمة في التعليم أيًضا ومن النتائج التي تظهر

وتتفق هذه  ،واألنشطة المقدمة لهم تنمي مهارات التعلم الذاتي لديهمالطلبة، تلبي احتياجات  عن ُبعد

يوجد دور كبير للمعلم في تنمية التعلم الذاتي تبًعا  (:3418) اسمالنتيجة مع نتيجة دراسة الق

 التدريس.ألساليب 
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اتردد على المكتبات للحصول " (6رقم) فقرةالأن  (7)ومن أهم النتائج التي تظهر في الجدول 

الفقرة التي حصلت على أدنى مستوى من المتوسطات  هي "والمعارفعلى المزيد من المعلومات 

 وحلول المصادر المكتبات،داخل  ومطالعة الكتبتراجع القراءة ويعزى ذلك إلى الحسابية، 

درجة  (3419)يلي وزكريا والج عثمان ،دراسة جاء فيوهذا يتفق مع ما  عنها،بداًل  لكترونيةاإل

 .الكتساب التعلم الذاتي درجة متوسطة والنهل منهاارتياد الطلبة للمكتبات 
ئج المتعلقة بالسؤال  شة النتا   الثالثمناق

بين درجة توظيف معلمي  وجد عالقة ارتباطيةتهل الثالث: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 
التعلم الذاتي لدى طلبة  ومستوىفي ظل جائحة كورونا  عن ُبعدالمدارس الخاصة للتعليم 

 المرحلة األساسية العليا في المدارس الخاصة للواء القويسمة؟

ذات داللة إحصائية عند مستوى وجود عالقة ارتباطية  يبن مدى ( الذي9)يظهر الجدول 

في ظل جائحة  عن ُبعدبين درجة توظيف معلمي المدارس الخاصة للتعليم  (0.05α =)داللة 

كورونا ومستوى التعلم الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الخاصة للواء 

 اآلتية: جئالنتا القويسمة،

في ظل  عن ُبعدوجود معامل ارتباط مرتفع بين درجة توظيف معلمي المدارس الخاصة للتعليم  -

 ء القويسمة،االمرحلة االساسية العليا في لو ة التعلم الذاتي لدى طلب وبين مستوىجائحة كورونا 

قد عملوا على تنمية  عن ُبعدوهذا يدلُّ على أن  المعلمين بأساليبهم التي اتبعوها في التعليم 

أثر إيجابي  هناك :(3434مقدادي )الدراسة  أيًضا فيظهرت التعل م الذاتي، وهذه النتيجة 

 وبدرجة كبيرة إربدالمستجدة في مدارس قصبة  ضوء أزمة كورونا في عن ُبعدالستخدام التعليم 

 .جًدا
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 ت داللة إحصائية عند مستوى داللةعالقة ارتباطية ذاهذه النتيجة إلى وجود وتشير  -

(0.05=α)  في ظل جائحة  عن ُبعدبين درجة توظيف معلمي المدارس الخاصة للتعليم

التعلم الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الخاصة للواء  ومستوىكورونا 

زاد مستوى  عن ُبعدم يكلما زاد مستوى التعل( 3434في دراسة الربايعة )ما جاء ، هذا القويسمة

 .التعلم الذاتي

 أبرزها:نخرج بنتائج من  ومن هنا

تًيا على عتماد الطلبة ذابا مرتبط عن ُبعدللمهارات العملية لطلبته في التعليم المعلم  تنمية أنَّ  -

اهتم المعلم بالمهارات العملية للطلبة زاد اعتماد الطالب )كلما نم ى و أنفسهم في أمور حياتهم 

 نفسه(.على 

للطلبة  يةإثرائأنشطة  بإرسال عن ُبعدالمعلم الذي يراعي الفروق الفردية بين الطلبة في التعليم  -

بقدراته  وزيادة ثقتهيعمل على تنمية شخصية الطالب ، للضعاف وأنشطة عالجية الموهوبين

 التعل م. واقبالهم علىمعارف الطلبة التعليمية مما يساهم في تنمية 

استجابة الطلبة  زادت نسبة عن ُبعدوالتقويم  وأساليب التعليم تاستراتيجياكلما نو ع المعلم في  -

 .ه(بقدرات بيزيد من ثقة الطال عن ُبعد الفروق الفردية في التعلم ةمراعاالمعطاة. )للمادة 

بير في التع ومهارات الطلبةينم ي من قدرات  عن ُبعداستماع المعلم آلراء الطلبة أثناء التعليم  -

 .وينم ي شخصياتهمعن الذات 
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 ياتالتوص

 بالتوصيات اآلتية:في ضوء عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة نخرج 

  حتى  تشويقاأكثر فاعلية وأكثر  جيات تعليميوأساليب واستراتعلى المعلمين استخدام طرق

 الطلبة. ومحبًبا لدىيصبح التعليم مشوًقا 

  لتدريب المعلمين على كل  عقد دوراتبتطوير المستوى المهني للمعلمين الجهات المعنية على

من شأنها  والمستجدات التيحقل التعليم لمواكبة تطورات العصر  والكتروني فيما هو جديد 

 كورونا.التأثير على العملية التعليمية كأزمة 

  تنمية روح التعل م الذاتي لدى الطلبة من ِقبل المعلمين ِلما لها من أثر كبير في ادماج الطلبة

 تواجههم.حلِّ المشكالت التي  وتعويدهم علىمع مجتمعهم 

 ونفسيين  نأكاديمييمن قبل مختصين  وتفعيل دورهات عامة في المجتمع المحلي اقامة مكتبا

 ورقمية. إلكترونيةالمكتبات بمصادر  وتزويد هذهالمدارس الرتيادها  طلبة لجذب

  الظروف  والحكومية فيمع التعليم الوجاهي في مدارسنا الخاصة  عن ُبعدادماج التعليم

 كورونا.حتى بعد االنتهاء من أزمة الطبيعية 

  وتدريب المعلمينالعمل على تزويد المدارس بكل ما هو متقدم الكترونًيا في مجال التعليم 

 .عليه

  في تنمية التعلم الذاتي مما يعود  عن ُبعداجراء دراسات مماثلة للدراسة: الحالية توظيف التعليم

 .ومستويات أخرىبالنفع على تقدم العملية التعليمية باستخدام صفوق 
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 قائمة المراجع

 أوال: المراجع العربية

 في الجامعة عن ُبعد(. معوقات التعليم 3434إبراهيم، عبد الرازق محمودو أبو راوي، نجاح جمعة )
، مركز مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

 .394- 339(، 4) 2البحث وتطوير الموارد البشرية، 

 (. فاعلية التعليم3434بو شخيدم، سحر وخولة، عواد وخليلة، شهد والعمد، عبداهلل، وشديد، نور)أ
اإللكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا من وجهة نظر المدرسين في جامعة فلسطين 

 .99-84(،4)2، ةاإلنسانية واالجتماعي مفي العلو مجلة دراسات  التقنية.

: . عمانونماذج تطبيقيةالمستمر جوانب نظرية  مالتعلي. (3419الداخل)رجاوي، علي عبد يز اإل
 الرضوان للنشر. دار

. التعلم الذاتي رؤية تطبيقية تكنولوجية متقدمة (.3414هناء ) كريمان وعبد الرحيم، بدير،
    الكتب. القاهرة: عالم

: دار الكتب العلمية القاهرةالتعليم اإللكتروني والتعليم الجوال.  (.3447بسيوني، عبد الحميد )
 للنشر والتوزيع.

الرياض: مكتبة  شحادة( د)ترجمة: ولي .عن ُبعدالتكنولوجيا والتعليم (. 3447) بيتس، طوني
 (.                 3443العبيكان. )الكتاب األصلي منشور )

 .معاصرةالتعلم الذاتي بالموديالت التعليمية اتجاهات  (.3444جامل، عبد الرحمن عبد السالم )
 .والتوزيعدار المناهج للنشر  عمان:

كتاب الكتروني: التعلم الذاتي.  (.3416الجرف، ريما )
file:///C:/Users/toshiba/Downloads/42705287.pdf 

والسلوكية في استخدام موقع قائم على الويب وفق النظرية البنائية  ة(. فاعلي3413حسن، نبيل )
 دراسات عربية مجلةالتعليم. لدى طالب تكنولوجيا  واالتجاه نحوهتنمية مهارات التعلم الذاتي 

 .31-2،13(، 37) السعودية، ،وعلم النفسفي التربية 
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 في تعزيز التعلم الذاتي لدى طلبة جامعة عن ُبعددور التعليم  (.3434الربايعة، أماني عيسى )
 .73 – 33(، 2، )والدراساتمجلة جامعة فلسطين لألبحاث  الخاصة.الزرقاء 

        في مدارس وكالة الغوث  عن ُبعد(. معوقات تطبيق التعليم 3434الرنتيسي، محمد سمير )
 .74-37(،28) 4 ،والنفسيةالعلوم التربوية  مجلةالمعلمين. بمحافظات غزة من وجهة نظر 

        مهارات التعلم الذاتي المضمنة في كتاب الرياضيات للصف الثالث (. 3414) بدر عايد الزبالي،
جامعة أم  التربية،، كلية منشورة()رسالة ماجستير غير . المعلمينمتوسط من وجهة نظر 

 السعودية. المكرمة، القرى، مكة

. التعلم وأثرها في التنمية المستدانة لمعلم التربية الفنيةمهارات (. 3414زكي، دينا عادل حسن )
 أوراق بحثية(، كلية العلوم التربوية، جامعة جرش، االردن.)

     المصرية  : الدار. القاهرةالعربيأساسيات التدريس الفعال في العالم (. 3444شحاته، حسن )
 اللبنانية.

القاهرة: . العربي وصناعة العقل لم الحديثةوالتعجيات التعليم ياسترات (.3448شحاته، حسن )
 المصرية اللبنانية. الدار

القاهرة:  .أساليبه–أسسه – الذاتي: مفاهيمهالتعلم  (.3443طارق عبد الرؤوف محمد ) عامر،
 والتوزيع.العالمية للنشر  الدار

        ومعوقات استخدامه  ياإللكتروناستخدام التعليم  ع(. واق3434) عبد الحسين، نزار وابراهيم، أسيل
مجلة العلوم في التعليم الجامعي من وجهة نظر طلبة كلية اإلمام األعظم الجامعية بالعراق. 

 .116-141(، 2)4، الهندسية وتكنولوجيا المعلومات

        .التدريسجيات حديثة في فن ياسترات (.3448) طه علي ،والدليميعبد الهاشمي، عبد الرحمن 
 الشروق للنشر والتوزيع.عمان: دار 

(. واقع اكتساب الطالب 3419) محمد ،محمدعثمان و  ،يليعبد الفراج والج ،عثمان، إبراهيم وزكريا
كلية التربية األساسية للعلوم  ةمجل تواجهه. والصعوبات التيالجامعي لمهارات التعلم الذاتي 

 .142 – 28(، 43، )واإلنسانيةالتربوية 
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       دار  عمان: .التعليميةالتعلم االلكتروني في المؤسسات  (.3418فالح )حيدر حاتم  العجرشي،
 .والتوزيعصفاء للنشر 

      في تحصيل  والتعليم المستقلالتعليم المباشر  ياستراتيجيتأثر استخدام  (.3416عليان، أيمن )
قسم  )رسالة ماجستير غير منشورة( .األردنطلبة المرحلة األساسية في الرياضيات في 

 عمان، اأُلردن. االدارة والمناهج، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق األوسط،

عمان: دار المسيرة للنشر  .التعلم الذاتي بالحقائب التعليمية(. 3444غباين، عمر محمود )
 والتوزيع والطباعة.

                      دور المعلم في تنمية مهارات التعلم الذاتي المستمر لدى الطلبة في  (.3418القاسم، حسام حسني )
 والدراسات التربويةجامعة القدس المفتوحة لألبحاث  مجلة .المدارس الحكومية بفلسطين

 .126-118، (36) 9 ،والنفسية

        العلوم  الذاتي. قسمالتعلم اتجاهات الطلبة نحو استعمال االنترنت في (. 3414) ليلى، نسيب
 الجزائر. مهيدي،العربي بن  واالجتماعية، جامعةكلية العلوم اإلنسانية  ،االجتماعية

فاعلية استراتيجية الفصول المقلوبة باستخدام  (.3413المطيري، ساره بنت طلق بن حالي )
في تنمية مهارات التعلم الذاتي والتحصيل الدراسي في مقرر  Edmodoالتعليمية المنصة 

االجتماعية، كلية العلوم  وطرق التدريس،المناهج  )رسالة ماجستير غير منشورة( قسم. األحياء
  السعودية. اإلسالمية،اإلمام محمد بن مسعود  جامعة

    رس الحكومية في اأُلردن (. تصورات طلبة المرحلة الثانوية في المدا3434مقدادي، محمد أحمد )ال
 ،العلميالمجلة العربية للنشر . ومستجداتهافي ظل أزمة كورونا  عن ُبعدالستخدام التعليم 

(19،)96 – 114. 

 ( من الموقع:3434) تشرين األول 13تم  الرجوع بتاريخ  العالمية. الصحةمنظمة 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-

and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19 

 المسيرة. . عمان: داررقميااللكتروني نحو عالم  مالتعل (.3418مهدي، حسن ربحي )

 الموقع:( من 3434تشرين أول ) 3(. تم الرجوع بتاريخ 3434اليونسكو )

https://ar.unesco.org/covid19/educationresponse 

https://ar.unesco.org/covid19/educationresponse
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 (1ملحق )
 ا األوليةبصورته عن ُبعدالتعليم  الدراسة ةادأ

 

 تحكيم استبانة
......................................................   الفاضل:سعادة األستاذ الدكتور   

  وبركاته ورحمة اهللالسالم عليكم 
في ظل  عن ُبعددرجة توظيف معلمي المدارس الخاصة للتعليم ": تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان

 استكماالً وذلك  "التعلم الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا بمستوىجائحة كورونا وعالقته 
وتحقيًقا  التدريس، تخصص المناهج وطرق لمتطل بات الحصول على درجة الماجستير في التربية

عن رجة توظيف معلمي المدارس الخاصة للتعليم استبانتين، األولى لقياس دلهذا الهدف تمَّ تطوير 
مستوى التعلم الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا ، والثانية لقياس في ظل جائحة كورونا ُبعد

، وقد صممت االستبانتين وفًقا لتدرج ليكرت الخماسي جائحة كورونا في المدارس الخاصةفي ظل 
 جَدا، مرتفعة، متوسطة، منخفضة ، منخفضة جَدا( مرتفعة) على النحو التالي 

أرجـو مـن  المجـال،هـذا  وخبرتكم فـي والتربوية، ومكانتكم العلمية وعلمكم الوفيرالسديد  وايماًنا برأيكم
بــداء االســتبانتين،حضــرتكم الت كــرم بتحكــيم   )التعلــيمحــول مناســبة بنودهمــا لمتغيــرات الدراســة  رأيكــم وا 

 لبنودهما.الصياغة اللغوية  ومدى مناسبة الذاتي(التعلم  ،عن ُبعد
 إنعام محمد الجواوده الباحثة:

 اآلتية:أرجو التكرم بملئ المعلومات 

  االسم 
 

  الرتبة األكاديمية 
 

  جهة العمل 
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 للمعلمين:البيانات الشخصية  األول:الجزء 
 المناسبة:( أمام اإلجابة  xالرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية بوضع ) 

 انساني  )     ( علمي  )      ( التخصص
 أنثى  )    ( ذكر )      ( الجنس

 واتس آب )    (، منصة تعليمية )    (، زووم )   (، شيء آخر )   ( التطبيق المستخدم
 

 للمعلمين.( الموجهة عن ُبعد )التعليماالستبيان المتعلقة بمتغير فقرات  الثاني:الجزء 

 الفقرة 

مدى انتماء الفقرة 
 للمتغير

دقة الصياغة 
التعديل  اللغوية

 المقترح
غير  منتمية

غير  مناسبة منتمية
 مناسبة

      سهاَل.كان  عن ُبعداالنتقال من التعليم الوجاهي إلى التعليم  1
      .عن ُبعدتوفر المدرسة التي أعمل بها تواصل فع ال للتعليم  3
      فنية.أرسل المواد التعليمية دون عوائق  2
      تعليمية. إلكترونية وانتاج برامجأمتلك مهارات كافية لتصميم  4

3 

 عن ُبعدالتدريس في التعليم  تاستراتيجياأنوع في 
االستقصاء، حل المشكالت، التعلم التعاوني االلكتروني، )

، العصف لكترونيةاإل القصة، األلعابالمناقشة، المشاريع، 
 .الذهني، المحاكاة......(

     

6 
تغطي كافة  عن ُبعدأرى أنَّ البرمجيات المستخدمة في التعليم 

 جوانب المنهاج.
     

      .عن ُبعدالتعليم  خاللوبصرية وتفاعلية أوظف أنشطة سمعية  7

8 
ُبعد( عن التعليم  أستطيع تحقيق النتاجات التعليمية من خالل

 (.والوجدانيةوالمهارية  المعرفية
     

      .عن ُبعدأطور من كفاياتي التكنولوجية باستمرار في التعليم  9
      .عن ُبعدالمعطاة بشكل كبير في التعليم  ُأتابع الواجبات 14
      أوجه طلبتي لمصادر المعرفة المناسبة لكل طالب. 11
      .عن ُبعدأراعي الفروق الفردية بين الطلبة في التعليم  13
      .عن ُبعدتقييم التعليم  والمدرسين فيأشارك زمالئي  12

14 
في القضاء على الكثير من المشاكل  عن ُبعدساعدني التعليم 

 الطالبية.
     

      .عن ُبعدالتقويم في التعليم  تاستراتيجياأنوع في  13
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 الفقرة 

مدى انتماء الفقرة 
 للمتغير

دقة الصياغة 
التعديل  اللغوية

 المقترح
غير  منتمية

غير  مناسبة منتمية
 مناسبة

      فع الة. إلكترونيةأبني اختبارات  16
      .عن ُبعدأشارك زمالئي في تقييم التعليم  17
      .عن ُبعدأشارك طلبتي في تقييم التعليم  18
      .عن ُبعدأشارك أولياء أمور الطلبة في تقييم التعليم  19
      .عن ُبعدت الطلبة اليدوية في التعليم اأنمي مهار  34
      .عن ُبعدأنمي مهارات حل المشكالت لدى الطلبة في التعليم  31
      آرائهم.أسمح لطلبة بالتعبير عن  33
. عن ُبعدالوقت المخصص للحصص في التعليم  32       كاف 
.خلق التعليم عن بدع حس االبداع  34       لديَّ
.أصبح التعليم محبًبا  33       ومشوًقا لديَّ
      من تقديم الواجبات دون عناء. عن ُبعدساعدني التعليم  36
      أفضل من التعليم الوجاهي. عن ُبعدأرى أن التعليم  37

28 
ساللم تقدير،  شطب،قوائم ) عن ُبعدأنوع في أدوات التقويم 

)... 
     

      الموهوبين والمتفوقين.أرسل أنشطة إثرائية للطلبة  29
      أرسل أنشطة عالجية للطلبة الضعاف بشكل مستمر. 30
      تغذية راجعة ألعمال الطلبة وتكاليفهم واختباراتهم. أقدم 31
      .لإلنترنتلديَّ تغطية وسريعة  32
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 (2) الملحق
 في صورتها األولية التعل م الذاتي اداة الدراسة

 

 استبانة تحكيم
 سعادة األستاذ الدكتور الفاضل: ......................................................  

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
في ظل  عن ُبعددرجة توظيف معلمي المدارس الخاصة للتعليم ": تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان

 استكماالً وذلك  "التعلم الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا بمستوىجائحة كورونا وعالقته 
وتحقيًقا  التدريس، تخصص المناهج وطرق لمتطل بات الحصول على درجة الماجستير في التربية

عن رجة توظيف معلمي المدارس الخاصة للتعليم لهذا الهدف تمَّ تطوير استبانتين، األولى لقياس د
مستوى التعلم الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا ، والثانية لقياس في ظل جائحة كورونا ُبعد

، وقد صممت االستبانتين وفًقا لتدرج ليكرت الخماسي جائحة كورونا في المدارس الخاصةفي ظل 
 جَدا، مرتفعة، متوسطة، منخفضة ، منخفضة جَدا( مرتفعةالتالي ) على النحو 
يكم السديد وعلمكم الوفير ومكانتكم العلمية والتربوية، وخبرتكم فـي هـذا المجـال، أرجـو مـن وايماًنا برأ

بــداء رأيكــم حــول مناســبة بنودهمــا لمتغيــرات الدراســة )التعلــيم  حضــرتكم الت كــرم بتحكــيم االســتبانتين، وا 
 ، التعلم الذاتي( ومدى مناسبة الصياغة اللغوية لبنودهما.عن ُبعد

 الباحثة: إنعام محمد الجواوده
 أسئلة االستبيان الخاصة بمتغير التعلم الذاتي الموجهة للطلبة 

 للطالب.البيانات الشخصية  األول:الجزء 
 ( أمام اإلجابة المناسبة: xالرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية بوضع ) 

 )     ( ،    أنثى )     (  ذكر الجنس
 ، الثامن )  (، التاسع )    (، العاشر)  ( . السابع )  ( الصف 

التطبيق المستخدم في مدرستك في 
 .عن ُبعدالتعليم 

 )  ( غير ذلك)   ( واتس أب )   ( ، منصة تعليمية )   ( زووم
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 للطلبة.الموجهة  الذاتي( )التعلمفقرات االستبيان الخاصة بمتغير  الثاني:الجزء 

 الفقرة الرقم
مدى انتماء الفقرة 

 للمتغير
دقة الصياغة 

التعديل  اللغوية
 المقترح

غير  منتمية
غير  مناسبة منتمية

 مناسبة
      لديَّ القدرة على التعامل مع الحاسوب. 1

 والمصادر التعليميةأمتلك القدرة على التعامل مع المراجع  3
 .لكترونيةاإل

     

2 
لتبادل اشترك في مجموعات تعليمية عبر االنترنت 

 .تالمعلوما
     

4 
خالل قراءتي  ومعلومات وخبرات مناكتسب معارف 

 .الذاتية
     

امتلك القدرة على تقويم المعلومات من خالل قراءتي  3
 الذاتية.

     

6 
اتردد على المكتبات للحصول على المزيد من المعلومات 

 .والمعارف
     

7 
امتلك القدرة على الدخول إلى المنصة التعليمية دون 

 مساعدة.
     

      أسعى للتوسع في المعلومات التي تطرح من قبل المعلم. 8

9 
استراتيجيات التدريس  وسهولة معاستجيب بمرونة 

 عن ُبعدالمعمول بها 
     

14 
كل ما توصلت إليه من  وأعرض عليهاتواصل مع معلمي 
      .عن ُبعدمعلومات في التعليم 

11 
تلبي  عن ُبعدالتدريس المستخدمة في التعليم  تاستراتيجيا
 احتياجاتي

     

13 
وتوضيح  إليصالكافي  عن ُبعدزمن الحصة في التعليم 

 المعلومات
 

 
 

   

12 
األساليب المناسبة في  االستراتيجياتيمتلك المعلمين 

      .عن ُبعدالتعليم 

14 
أستطيع أن أعبر عم ا تعلمته بأسلوبي الخاص في التعليم 

 .عن ُبعد
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 الفقرة الرقم
مدى انتماء الفقرة 

 للمتغير
دقة الصياغة 

التعديل  اللغوية
 المقترح

غير  منتمية
غير  مناسبة منتمية

 مناسبة

13 
عن التعليم  أثناء أستطيع حلَّ المشكالت التي تواجهني

      باالعتماد على نفسي. ُبعد

16 
في  وبين أهدافي عن ُبعدأحاول الربط بين ما أتعلمه 

 الحياة.
     

عن في التعليم  وأسعى لتحقيقهاأستطيع ان أحدد أهداًفا  17
 .ُبعد

     

      .عن ُبعدلديَّ القدرة على تنظيم برنامج يومي للدراسة  18
.أثابر على ايجاد طرق جديدة لتطوير التعليم  19       لديَّ

34 
 الفيديو، مقاطع)خالل أستطيع فهم محتوى الدرس من 

 .عن ُبعدالمرسلة  عروض تقديمية ...(
     

      أتعلمه. وبين ماأستطيع الربط بين ما تعلمته سابًقا  31

33 
أقوم باستخدام مصادر أخرى للتعلم غير الكتاب 

 المدرسي.
     

      وبين زمالئي.يتيح التواصل الفع ال بيني  عن ُبعدالتعليم  32
.يتيح التواصل الفع ال بيني  عن ُبعدالتعليم  34       وبين معلميَّ
      درس.أستطيع أن أقوم نفسي بعد نهاية كل  33
      أخطائي.أستفيد من نتائج تقويمي الذاتي في تصحيح  36

37 
التجارب المتعلقة بموضوع الدرس الذي تمَّ  بإجراءأقوم 

      .عن ُبعدعرضه 

38 
للموضوعات التي تمَّ عرضها  ةمفاهيمياستخدم خرائط 

 .عن ُبعد
     

      .عن ُبعدأمتلك مهارة في ادارة الوقت أثناء الدراسة  39
      .عن ُبعدأستطيع تلخيص الدروس المعروضة في التعليم  24
      .في تحمل المسؤولية عن ُبعديساعدني التعليم  21
      الراحة النفسية. عن ُبعديمنحني التعليم  23

المرونة في التعامل مع عناصر  عن ُبعديمنحني التعليم  22
 العملية التعليمية
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 الفقرة الرقم
مدى انتماء الفقرة 

 للمتغير
دقة الصياغة 

التعديل  اللغوية
 المقترح

غير  منتمية
غير  مناسبة منتمية

 مناسبة
      الوقت في التعليم. عن ُبعداختصر التعليم  24

في فهم المواد الدراسية بشكل  عن ُبعديساهم التعليم  23
 .أفضل

     

      العلمي.القدرة على التفكير  عن ُبعدينمي التعليم  26
      يجعل التعليم أكثر سهولة. عن ُبعدالتعليم  27
      .أنماط التعلم الذاتي المفضلة لدي عن ُبعديراعي التعليم  28

29 
األنشطة التي يوظفها المعلمون تنمي مهارات التعلم 

 .الذاتي لدي
     

عن لدي القدرة على التنظيم والضبط الذاتي في التعلم  44
 .ُبعد
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 (3ملحق )
 المحكمين السادةأسماء قائمة ب

   

 

 

 

  

ةالرتبة األكاديمي الجامعة  الرقم المحكم التخصص 
ليموتكنولوجيا التعمناهج  أستاذ جامعة الشرق األوسط حامد العبادي د. أ.   1 

 أستاذ الجامعة االردنية
رائق وطمناهج اللغة العربية 
 تدريسها

. عبد الرحمن الهاشميدأ.  3 

االردنيةالجامعة  ظميوتشكيل نادارة تربوية  استاذ شرف  الطويل أ. د. هاني   2 
انمار الكيالني د. التخطيط التربوي أستاذ الجامعة االردنية  4 
عبد المهدي الجراح د. تكنولوجيا التعليم أستاذ الجامعة االردنية  3 

وتخطيط تربويإدارة  أستاذ جامعة الشرق األوسط حورية أ. د. علي   6 

 وطرق تدريسمناهج  أستاذ جامعة الشرق األوسط
 الرياضيات

حمزةمحمد  أ. د.  7 

 استاذ مشارك جامعة الشرق األوسط
 وطرق تدريسمناهج 

عثمان منصور د. الرياضيات  8 

 9 د. كاظم الغول اإلدارة التربوية استاذ مشارك جامعة الشرق األوسط
عبد السالم العوامرة د. أصول التربية أستاذ مشارك الجامعة االردنية  14 
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 (4ملحق )
 ا النهائيةبصورته عن ُبعدأداة الدراسة التعليم 

 
 حضرة المعلم / المعلمة المحترم /ة.

 تحية طيبة وبعد....
في ظل  عن ُبعد" درجة توظيف معلمي المدارس الخاصة للتعليم تجري الباحثة دراسة بعنوان : 

" وذلك التعلم الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا مستوىجائحة كورونا وعالقته ب

استكمااًل لمتطل بات الحصول على درجة الماجستير في التربية تخصص المناهج وطرق 

التدريس، وتحقيًقا لهذا الهدف تمَّ تطوير استبانتين، األولى لقياس درجة توظيف معلمي المدارس 

، والثانية لقياس مستوى التعلم موجهة للمعلمين ونافي ظل جائحة كور  عن ُبعدالخاصة للتعليم 

موجهة  الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في ظل جائحة كورونا في المدارس الخاصة

، وقد صممت االستبانتين وفًقا لتدرج ليكرت الخماسي على النحو التالي ) دائما، غالبا، للطلبة

 .نادرا( أحيانا، قليال،

عن بنود االستبانة بتحديد الدرجة التي تعبر عن رأيكم في  باإلجابةأرجو من حضرتكم التكرم 

  .البند المطروح، شاكًرا تعاونكم

   الباحثة: إنعام محمد الجواوده                                                               
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 للمعلمين:البيانات الشخصية  األول:الجزء 
 المناسبة:( أمام اإلجابة   xالرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية بوضع ) 

 انساني  )     ( علمي  )      ( التخصص
 أنثى  )    ( ذكر )      ( الجنس

)   (   Zoomواتس آب )    (    ، منصة تعليمية )    (  ،  التطبيق المستخدم
،Microsoft teams  ، )   (Coogle Classroom ، )    (

Youtube  ، )   (Facebook  )   ( شيء آخر  )    ( 

(عن ُبعد )التعليماالستبانة الموجهة للمعلمين  الثاني: فقراتالجزء   
اأحيانً  قلياًل  نادًرا  الرقم الفقرة دائًما غالًبا 

كان  عن ُبعداالنتقال من التعليم الوجاهي إلى التعليم      
 سهاَل 

1 

عن توفر المدرسة التي أعمل بها تواصل فع ال للتعليم      
 .ُبعد

3 

 2 فنية.أرسل المواد التعليمية دون عوائق      
الكترونية  وانتاج برامجأمتلك مهارات كافية لتصميم      

 تعليمية.
4 

 3 .عن ُبعدالتدريس في التعليم  تاستراتيجياأنوع في      
تغطي  عن ُبعدأرى أنَّ البرمجيات المستخدمة في التعليم      

 كافة جوانب المنهاج
6 

عن التعليم  وبصرية وتفاعلية خاللأوظف أنشطة سمعية      
 .ُبعد

7 

والمهارية تحقيق النتاجات التعليمية المعرفية  أستطيع     
 عن ُبعدخالل التعليم  والوجدانية من

8 

عن أطور من كفاياتي التكنولوجية باستمرار في التعليم      
 .ُبعد

9 

 14 .ُبعدعن كبير في التعليم  المعطاة بشكلأتابع الواجبات      
 11 أوجه طلبتي لمصادر المعرفة المناسبة لكل طالب.     
 13 .عن ُبعدأراعي الفروق الفردية بين الطلبة في التعليم      
 12 .ُبعدعن تقييم التعليم  والمدرسين فيأشارك زمالئي      
في القضاء على الكثير من  عن ُبعدساعدني التعليم      

 المشاكل الطالبية
14 
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اأحيانً  قلياًل  نادًرا  الرقم الفقرة دائًما غالًبا 
 13 .ُبعدعن التقويم في التعليم  تاستراتيجياأنوع في      
 16 فع الة.أبني اختبارات الكترونية      
 17 .عن ُبعدأشارك طلبتي في تقييم التعليم      
 18 .عن ُبعدأشارك أولياء أمور الطلبة في تقييم التعليم      
 19 .عن ُبعدت الطلبة العملية في التعليم اأنمي مهار      
عن أنمي مهارات حل المشكالت لدى الطلبة في التعليم      

 .ُبعد
34 

 31 .عن ُبعدأسمح لطلبة بالتعبير عن آرائهم أثناء التعلم      
. عن ُبعدالوقت المخصص للحصص في التعليم        33 كاف 
.خلق التعليم عن بدع حس االبداع        32 لديَّ
.أصبح التعليم محبًبا        34 ومشوًقا لديَّ
 33 من تقديم الواجبات دون عناء. عن ُبعدساعدني التعليم      
 36 أفضل من التعليم الوجاهي عن ُبعدأرى أن التعليم      
)قوام شطب، ساللم تقدير  عن ُبعدأنوع في أدوات التقييم      

)... 
37 

 38 .والمتفوقينللطلبة الموهوبين  إثرائيةأرسل أنشطة      
 39 أرسل أنشطة عالجية للطلبة الضعاف بشكل مستمر     
 24 أقدم تغذية راجعة ألعمال الطلبة وتكاليفهم واختباراتهم.     
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 (5ملحق )

 أداة الدراسة التعل م الذاتي بصورتها النهائية
 

 

 أبنائي الطلبة 

 .وبعد ...تحية طيبة 

ظل  في عن ُبعددرجة توظيف معلمي المدارس الخاصة للتعليم تجري الباحثة دراسة بعنوان : " 

" وذلك التعلم الذاتي لدى طلبة المرحلة األساسية العليابمستوى جائحة كورونا وعالقته 

استكمااًل لمتطل بات الحصول على درجة الماجستير في التربية تخصص المناهج وطرق 

التدريس، وتحقيًقا لهذا الهدف تمَّ تطوير استبانتين، األولى لقياس درجة توظيف معلمي المدارس 

ة في ظل جائحة كورونا، والثانية لقياس مستوى التعلم الذاتي لدى طلب عن ُبعدالخاصة للتعليم 

المرحلة األساسية العليا في ظل جائحة كورونا في المدارس الخاصة، وقد صممت االستبانتين 

 وفًقا لتدرج ليكرت الخماسي على النحو التالي ) دائما، غالبا، أحيانا، قليال ،نادرا(

عن بنود االستبانة بتحديد الدرجة التي تعبر عن رأيكم في  باإلجابةأرجو من حضرتكم التكرم 

  المطروح ، شاكًرا تعاونكم البند

 الباحثة : إنعام محمد الجواوده                                                                      
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 للطالب.البيانات الشخصية  األول:الجزء 
 المناسبة:( أمام اإلجابة   xالرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية بوضع ) 

 
 (    ،    أنثى )     (    ذكر)   الجنس
 السابع )  ( ، الثامن )  (، التاسع )    (، العاشر)  ( . الصف 

التطبيق المستخدم في مدرستك في التعليم 
 .عن ُبعد

)   (  Zoomواتس آب )    (    ، منصة تعليمية )    (  ، 
،Microsoft teams  ، )   (Coogle Classroom )    (
 ،Youtube ، )   ( Facebook  )   ( شيء آخر  )    ( 

 

 الموجهة للطلبة الذاتي( )التعلمفقرات االستبانة الخاصة بمتغير  الثاني:الجزء 
اأحيانً  قلياًل  نادًرا  الرقم الفقرة دائًما غالًبا 

 1 لديَّ القدرة على التعامل مع الحاسوب.     
 التعليميةوالمصادر أمتلك القدرة على التعامل مع المراجع      

 3 االلكترونية.

 2 اشترك في مجموعات تعليمية عبر االنترنت لتبادل المعلومات.     
 4 الذاتية.خالل قراءتي  ومعلومات وخبرات مناكتسب معارف      
 3 امتلك القدرة على تقويم المعلومات من خالل قراءتي الذاتية.     
اتردد على المكتبات للحصول على المزيد من المعلومات      

 والمعارف
6 

 7 مساعدة.امتلك القدرة على الدخول إلى المنصة التعليمية دون      
 8 أسعى للتوسع في المعلومات التي تطرح من قبل المعلم.     
استراتيجيات التدريس المعمول بها  وسهولة معاستجيب بمرونة      

 عن ُبعد
9 

كل ما توصلت إليه من  واعرض عليهاتواصل مع معلمي      
 ُبعد.عن معلومات في التعليم 

14 

تلبي  عن ُبعدالتدريس المستخدمة في التعليم  تاستراتيجيا     
 احتياجاتي.

11 

وتوضيح  إليصالكافي  عن ُبعدزمن الحصة في التعليم      
 المعلومات.

13 

في التعليم  واألساليب المناسبة تاالستراتيجيا ونالمعلم ستخدمي     
 .عن ُبعد

12 
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اأحيانً  قلياًل  نادًرا  الرقم الفقرة دائًما غالًبا 
عن أستطيع أن أعبر عم ا تعلمته بأسلوبي الخاص في التعليم      

 ُبعد.
14 

 عن ُبعد مأثناء التعليأستطيع حلَّ المشكالت التي تواجهني      
 باالعتماد على نفسي.

13 

 16 الحياة.في  أهدافيوبين  عن ُبعدأحاول الربط بين ما أتعلمه      
 17 ُبعد.عن في التعليم  وأسعى لتحقيقهاأستطيع ان أحدد أهداًفا      
 18 ُبعد.عن لديَّ القدرة على تنظيم برنامج يومي للدراسة      
.أثابر على ايجاد طرق جديدة لتطوير التعليم        19 لديَّ
أستطيع فهم محتوى الدرس من خالل مقاطع الفيديو المرسلة      

 .عن ُبعد
34 

 31 أتعلمه. وبين ماأستطيع الربط بين ما تعلمته سابًقا      
 33 أقوم باستخدام مصادر أخرى للتعلم غير الكتاب المدرسي.     
 32 وبين زمالئي.يتيح التواصل الفع ال بيني  عن ُبعدالتعليم      
.يتيح التواصل الفع ال بيني  عن ُبعدالتعليم        34 وبين معلميَّ
 33 درس.نفسي بعد نهاية كل  أقيمأستطيع أن      
 36 أخطائي.يمي الذاتي في تصحيح يأستفيد من نتائج تق     
التجارب المتعلقة بموضوع الدرس الذي تمَّ عرضه  بإجراءأقوم      

 .عن ُبعد
37 

 38 .عن ُبعدأمتلك مهارة في ادارة الوقت أثناء الدراسة      
 39 ُبعد.عن أستطيع تلخيص الدروس المعروضة في التعليم      
 24 في تحمل المسؤولية عن ُبعديساعدني التعليم      
المرونة في التعامل مع عناصر العملية  عن ُبعديمنحني التعليم      

 التعليمية
21 

 23 الوقت في التعليم. عن ُبعداختصر التعليم      
 22 في فهم المواد الدراسية بشكل أفضل عن ُبعديساهم التعليم      
 24 العلمي.القدرة على التفكير  عن ُبعدينمي التعليم      
 23 يجعل التعليم أكثر سهولة. عن ُبعدالتعليم      
 26 أنماط التعلم الذاتي المفضلة لدي عن ُبعديراعي التعليم      
 27 لدي.األنشطة التي يوفها المعلمون تنمي مهارات التعلم الذاتي      
 28 عن ُبعدفي التعليم  والضبط الذاتييم قلدي القدرة على الت     
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 (6) ملحق

 والتعليمة التربية كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى وزرا
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 (0ملحق )
 المدارس الخاصة ومديراتها يمهمة من وزارة التربية والتعليم إلى مدير ب تسهيل اكت
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 (8ملحق)
 كتاب تسهيل مهمة لمركز الملك رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات
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 (9ملحق )
 حثيةالبراءة الب

 


