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Abstract: 
This study aims to reveal the level of academic self-efficacy among female students of the College of Science and 

Humanities, at Imam Abdulrahman Bin Faisal University, during distance education in light of the Corona 

pandemic. The two researchers used the relational descriptive approach in the study, and the study population 

consisted of all the female students of the College of Science and Humanities at Imam Abdulrahman bin Faisal 

University, whose number is (1200) female students, and the actual study sample consisted of (297) female students. 

The sample is divided into two specializations: the scientific specialization, which amounts to (128) female students, 

and the humanities specialization, which is (169) female students, and the research used the Academic Self-

Effectiveness Scale prepared by the two researchers, after reviewing the research literature related to the subject of 

the study, and the scale consists of (30) paragraphs distributed on the axes of motivation towards learning, basic 

skills and interaction with the professor and colleagues, and the results of the study showed a high level of motivation 

towards learning among students from the viewpoint of the study sample members, as well as the high level of basic 

skills among the students from the viewpoint of the study sample members, and it shows high level of interaction 

with the professor and colleagues of the female students from the point of view of the study sample, and it was 

found that the level of academic self-efficacy among the sample members is high, which confirms that distance 

education did not negatively affect the students’ self-efficacy. As a result of the current conditions in light of the 

Corona pandemic, the results also reveal the existence of statistically significant differences in the total degree of 

the Academic Self-Effectiveness Scale that attributes to the variable of scientific specialization and in favor of 

scientific specializations. 
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مستوى الفاعلية الذاتية األكاديمية لدى طالبات كلية العلوم 
والدراسات اإلنسانية بالجبيل أثناء التعليم عن بعد في ظل جائحة 

 كورونا
 سوزان محمود أبو هدره أماني خميس عثمان

 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالجبيل لاالنسانية بالجبيكلية العلوم والدراسات 

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

akosman@iau.edu.sa sabuhudra@iau.edu.sa 

 االستالم : 2020/12/23 القبول : 2021/04/13

 :الملخص
التابعة لجامعة  ،كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيلة إلى الكشف عن مستوى الفاعلية الذاتية األكاديمية لدى طالبات يهدفت الدراسة الحال

مجتمع  ن واستخدمت الباحثتان المنهج الوصفي االرتباطي في الدراسة، وتكو   أثناء التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا. ،اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
نت عينة الدراسة الفعلية ( طالبة، وتكو  1200واللواتي بلغ عددهن ) ،المنطقة الشرقيةب الدراسة من جميع طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل

( طالبة، والتخصص اإلنساني والذي يبلغ عدد طالباته 128العلمي والذي يبلغ عدد طالباته ) :؛ وتنقسم العينة إلى تخصصين هما( طالبة297)من 
 ومقياس   Artino and McCoach((23،)(األكاديمية بعد االطالع على مقياس الذاتية  للفاعلية ( طالبة، وأعدت الباحثتان مقياًسا169)
)Miltiadou and Yu’s((37).   ستاذ ، والمهارات األساسية، والتفاعل مع األالدافعية نحو التعلمعلى محاور:  فقرة موزعة( 30من )ن المقياس وتكو

توى المهارات وكذلك ارتفاع مس ،ارتفاع مستوى الدافعية نحو التعلم عند الطالبات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة وقد أظهرت نتائج الدراسة، والزمالء
 ستاذ والزمالء عند الطالبات من وجهة نظر أفرادارتفاع مستوى التفاعل مع األتبين  أفراد عينة الدراسة، كما األساسية عند الطالبات من وجهة نظر

الذاتية للطالبات  ا على الفاعلية، وهذا يؤكد أن التعليم عن بعد لم يؤثر سلبً عال  أن مستوى الفاعلية الذاتية األكاديمية لدى أفراد العينة و  عينة الدراسة،
ضوء جائحة كورونا، كما كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية لمقياس الفاعلية الذاتية  فيلظروف الحالية نتيجة ل

 ولصالح التخصصات العلمية. العلميلمتغير التخصص  ى تعز  ،األكاديمية
.الفاعلية الذاتية األكاديمية، التعليم عن بعد، جائحة كورونا :المفتاحيّةالكلمات  

 :المقدمة
جاءت أزمة كورونا لتصاحبها الدعوات لتوظيف التعلم عن بعد، 

ن خالل عد مة عن بيالعملية التعليمفاتجهت بعض الدول إلى مواصلة 
لى أنفسهم مجبرين ع لبةلكترونية، ووجد الطالمنصات التعليمية اإل

لتعليم ة. وبعد أن كان ُينظر لالتعلم في المنزل بواسطة التقنيات الحديث
لكتروني كمعينات للتعليم، أصبح اليوم ضرورة، ووسيلة لتمكين اإل

 ماليين الطالبات من التعلم.
 ،لتعليم الجامعي السعودي قمة الهرم في المنظومة التعليميةويمثل ا
وفي نقل  ،والعملية التعليمية ،في البحث العلمي امؤثرً  ان له دورً حيث إ
وتقدم الشعوب  ،وبناء المجتمع وخدمته ،والحفاظ عليها ،المعرفة

 ؛تى مجاالتهافي ش شهد هذه المرحلة التعليمية تطوًرا تقنيًّاوت ،وازدهارها
 ؛ا دفع العديد من الدول إلى عمل تعديالت في خططها التعليميةمم

لإلفادة من هذا التطور التقني وتوظيفه لتوفير بيئة تعليمية تواكب 
 . (9)تطورات العصر

 ،وعند النظر إلى حركة التعليم في جامعات المملكة العربية السعودية
جاء أر  الموز عة علىمؤسساته  تضاعف من خاللالنجد أنه يأخذ في 

 ،يمثل: التعلم اإللكترون ،أنماط التعلم الجديدة تحيث تنوع ،المعمورة
 ة. حيث أحدثت تلك األساليبوالتعلم مدى الحيا ،والتعلم االفتراضي

ثراء البيئة إوأساليب  ،في تغيير طرائق اكتساب المعرفة تطوًرا كبيًرا
 ،علمفي عملية الت بح دور الكوادر التدريسية مساعًداوأص ،التعليمية

 تخدًما، مسومتفاعل مع تلك البيئة ،والطالب هو مستقبل للمعلومات
 . (22)سقف قدراته وإبداعاته في تلقي المعلومات

نية التعلم في توطين تق رة التعليم العالي بالمملكة دوٌر جلي  كما كان لوزا
 من خالل االطالع على العديد ؛اإللكتروني في مؤسساتها التعليمية

 وتبادل الخبرات بين ،من التجارب السابقة لآلخرين في هذا المجال
وذلك لتفعيل التعلم اإللكتروني في التعليم الجامعي  ،صانعي القرار

 . (13)الحالي
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ئة الكثير من الجهود لتهيبذلت المملكة العربية السعودية الحق  أن  و 
وق جهة سنوا قادرين على مواليكو  ؛الطالب والطالبات لمستقبل واعد

من  ؛مجهزين بكافة المهارات الحياتية واألكاديمية والمهنية العمل،
خالل رسم خطط ورؤى مستقبلية لكافة المراحل الدراسية في المملكة 

لتطلعات قيادتنا الرشيدة  (، تحقيًقا2030)العربية السعودية وفق رؤية 
 ،يةمإلعداد جيل متعلم قادر ومؤهل للعمل في ضوء أزمة كورونا العال

 . (16)والتي دعت إلى التحول نحو التعليم اإللكتروني
التعليم اإللكتروني أصبح من األساليب الرئيسة مما سبق نستنتج أن 

لمواجهة تداعيات جائحة كورونا،  ؛التي لجأت إليها الدول في التعليم
الرغم من العوائد اإليجابية المتعددة التي يحققها التعليم   وعلى

برامج ال تنحصر تلك الأينبغي  فإن ه ،اإللكتروني لمواجهة تلك األزمة
تخزينها كساب المعلومات و إلتعليم التقليدي، الذي يركز على بالمحاكاة ل

عد بد من توظيف التعليم اإللكتروني ب في عقول الطالبات فقط، بل ال
اعدهم التي تس ،كورونا في تزويد الطالبات بالمعارف الوظيفية أزمة

 نتهاء المقرراحترافية في حياتهم العملية بعد على الممارسة اال
  الدراسي.

 ،ويرتبط نجاح التعليم اإللكتروني بمستوى الفاعلية األكاديمية للطالب
وجود و  ،حيث يستطيع الطالب التعلم دون االلتزام بعمر زمني محدد

 تعليميةالوسائل الدوات و األونة في المكان والزمان مع استخدام مر 
 . (7)وإمكانية إجراء االختبارات عن بعد ،متنوعةال

ويعد التعليم عن بعد أحد أهم األساليب التي تساعد على تنمية التنظيم 
م وتقدي ،من خالل متابعة أداء الطالب ؛الذاتي في الجانب األكاديمي

كان أحد الطرق المستحدثة لتحسين م األداء، لذلك غذية الراجعة ودعالت
واستخدام طرق تدريس جديدة يمكن أن توقف  ،الفاعلية الذاتية للمتعلم

 . (32)الفوضى والتجاوزات التي أحدثتها طرق التدريس التقليدية
أن التعلم اإللكتروني يمكن أن يزيد من فاعلية  (24)(أرورا)وأشار 

 استخدام المعلم، عن طريق الطالب األكاديمية أثناء عملية التدريس
ر إثارة ؛ تجعل التعلم أكثواستراتيجيات تدريسية أكثر تطوًراأساليب 

 للطالب، فهذه األدوات قادرة ، ومحفًزاوذا مغزى  ،لالهتمام والتفاعلية
اإلصالح لألشكال التقليدية للتعلم من خالل  على إحداث الكثير من

وسرعة  ،والوقت ،والمرونة ،سهولة الوصول إلى المحتوى العلمي
 وسرعة التواصل بين المعلم وطالبه. ،الدراسة

ع بد أن تكون البيئة التعليمية بيئة تشاركية مرنة تشج ولتحقيق ذلك ال
 ،نفسهلومات بعلى التعلم الذاتي، وتشجع الطالب على البحث عن المع

واكتساب المهارات وحده دون االعتماد على معلم، أو مدرسة، ويجعله 
وتوظيف أدوات التعلم والمصادر المتاحة  ،على تحديد أهدافه اقادرً 

لم ن تساعد بيئة التعأينبغي  هنفسإلنجازها بكفاءة. وفي الوقت 
 اإللكترونية، على تبادل الخبرات واألفكار بين المتعلمين، وتحرص

 ،التحليلو  ،على تنمية التفكير اإلبداعي والمستقبلي من خالل النقاش
في ذلك  اا أساسيًّ واستشراف المستقبل، على أن تكون الممارسة عنصرً 

رة انعكست هذه النظقد و  .فتحاكي المهارات المطلوبة في سوق العمل
 .(3)على تعريف بيئة التعليم اإللكتروني المنشودة

ة تفرضها الظروف الحالي هناك ضرورة ماسةمما سبق نستنتج أن 
توى لتحسين مس ؛تطويع التعليم عن بعدل بذل المزيد من الجهدفي 

ف للتكي   وذلك ،الفاعلية الذاتية األكاديمية للطالب في المرحلة الجامعية
التي استدعت البحث عن طرق يمكن من  ،مع أزمة جائحة كورونا

 يًراتوفوأكثر ذكاًء و  ،شكل يسيرخاللها استكمال العملية التعليمية وب
 للوقت والجهد.

 وأسئلتها: مشكلة الدراسة
كة العربية بالممل أصبح تطبيق التعليم عن بعد في المؤسسات الجامعية

لتفشي جائحة كورونا في العالم، وقد قامت  السعودية أمًرا مطلوًبا نظًرا
ت ابل تقوم تلك الجامع ،العديد من الجامعات السعودية بتطبيقه
عيل دوره وذلك رغبًة في تف ،بعمليات التطوير المستمر للتعليم عن بعد

 قليدي.والبعد عن طرق التعلم الت ،وبشكل أساسي في المستقبل القريب
أن المشكلة األساسية في التعليم عن  (29)(كيملوفا)وأشارت نتائج دراسة 

تعلم لن في عدم توافر الخبرة التقنية الكافية لطرفي عملية امبعد تك
 ،والتعليم، فالكثير منهم ليس لديه خبرة تقنية كافية لهذا النوع من التعلم

عملية التعلم بشكل منتظم ومستمر على  الطلبةكما يتطلب أن يتابع 
 المنصات التعليمية.

عتمد ، يكما أن نجاح استخدام بيئات التعلم المعتمدة على الحواسيب
 ،علمليتهم األكاديمية نحو التعوفا ،بشكل كبير على مدى إنجاز الطالب

سية نفواالتجاهات ال ،من خالل اتجاهاتهم نحو نوعية التعلم المقدمة
التي لها دور كبير في اختيار الطالب نحو تلك المنظومة الجديدة، 

 . (10)وطريقته لنوع التعليم
إلى أن الطريقة المعتمدة على التدريس  (5)كما خلصت نتائج دراسة زين

 ،التعليم عن بعد تقتصر على تنزيل المادة العلمية باستخدام نمط
تقار واف ،ومنتديات النقاش بصورة محدودة للغاية ،ودرجات الطالبات

وهدر  ،تفعيل التدريس بالفصول االفتراضية التفاعلية في النظام
والذي يؤثر على فاعلية الطالب الذاتية في إخراج  ؛استخدام التقنية

أن ( 4). كما وضحت نتائج دراسة الدسوقيقدراتهم العلمية المحتملة
 باستطاعتهم أداء المهام المطلوبة ليس لديهم الثقة الكاملة أن   الطلبة

ظهور ميل للتعلم التشاركي غير عالوة على  ،منهم بكفاءة واقتدار
ور والذي ال يلزمهم بمواعيد لحض ،المباشر عن التعلم اإللكتروني الحي

 ؛ مما يعكسالمعلومات مع أقرانهم ويسمح لهم بتشارك ،المحاضرات
 لمستوى فاعلية الذات األكاديمية لديهم. تدن ًِّيا

كما ترى الباحثتان أن هناك صعوبات أخرى في تطبيق نظام 
وهي  ،التعليم عن بعد اإللكتروني في الجامعات السعودية بشكل كبير

عدم فهم المتعلمين لطبيعة التعليم اإللكتروني، وانخفاض دافعية 
اإلنجاز، وعدم قدرتهم على التفاعل السريع مع أعضاء هيئة التدريس 
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 م.أثناء عملية التعل بالطلبةأثناء الموقف التعليمي لظروف خاصة 
وعدم الحضور للمدارس والجامعات،  ،وإبقاء الطلبة في منازلهم

ي من لى التعليم االلكترون؛ مما حول النظرة إالتعلم عن بعدواالكتفاء ب
ي . وفوالطلبةكونه أداة مساعدة إلى ضرورة ملزمة لكل من المعلمين 

مستوى  إلىمحاولة التعرف  في الدراسةمشكلة  ضوء ذلك تحددت
ن من خالل التعليم ع ،الفاعلية الذاتية األكاديمية لدى طالبات الجامعة

 :اآلتيينالتساؤلين  فيوتبلورت  ،كوروناظل جائحة  فيبعد 
وم العلما مستوى الفاعلية الذاتية األكاديمية لدى طالبات كلية  -

لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن  والدراسات اإلنسانية بالجبيل والتابعة
 ؟من خالل التعليم عن بعد فيصل

مستوى  في( 0.05ا عند مستوى داللة )هل توجد فروق دالة إحصائيًّ  -
نسانية العلوم والدراسات اإلالفاعلية الذاتية األكاديمية لدى طالبات كلية 

 ؟(إنساني – علمي) :األكاديميا للتخصص تبعً  بالجبيل

 أهداف الدراسة
 :اآلتيةأسئلتها على النقاط أهداف الدراسة بالنظر إلى ترتكز 

الوقوف على مستوى الفاعلية الذاتية األكاديمية لدى طالبات كلية  .1
 .من خالل التعليم عن بعدالعلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل 

يمية الفاعلية الذاتية األكاد فيا الكشف عن وجود فروق دالة إحصائيًّ  .2
لعلوم الدى طالبات كلية  ،إنساني( –علمي)  :األكاديميا للتخصص تبعً 

 .والدراسات اإلنسانية بالجبيل

 :أهمية الدراسة
 خالل:همية الدراسة من تنطلق أ 

 مدى فاعلية بيئات التعليم عن بعد في التعليمتسليط الضوء على  .1
، ظل جائحة كورونا يفتضيه الظروف المحيطة لما تق ، نظًراالجامعي

ألكاديمية ا ة أو سلبية على الفاعلية الذاتيةوما يحيط به من تأثيرات إيجابي
 للمتعلم.

التعليم  طويروضع إجراءات يمكن أن تساعد الخبراء والقائمين على ت .2
 تدعيم القدرة على توظيفو  ،لتعليم االفتراضيوتفعيل ا، الجامعي

 التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية.
ية من الدراسات المستقبل جراء مزيد  إل اهم الدراسة كنواة يمكن أن تس .3

وجه نحو في ضوء الت ،للطالباتالفاعلية الذاتية األكاديمية حول تحسين 
 ظل جائحة كورونا.  التعليم عن بعد في

 :الدراسةمحددات 
 :تمثلت محددات الدراسة في

: كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل التابعة الحدود المكانية .1
 لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

 ،الحدود البشرية: طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل .2
 للدراسة خالل الفصل الدراسي األول. اللواتي سجلن

: الفصل الدراسي األول من العام الدراسي الحدود الزمانية .3
 م(2020/2021، الموافق )(هـ1441/1442)

الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على معرفة مستوى الفاعلية  .4
 الذاتية األكاديمية من خالل مقياس موجه ألفراد العينة.

 :مصطلحات الدراسة
 :(Self- Efficacy)  الذاتية الفاعلية-1

أن فاعلية الذات ليست سمة ثابتة في السلوك الشخصي،  (راباندو ) يرى 
بل هي "مجموعة األحكام التي ال تتصل بما ينجزه الفرد فقط، ولكن 

ا بالحكم على ما يستطيع إنجازه، وهي نتاج للقدرة تتصل أيًض 
بأنها "مقدرة الفرد على أداء السلوك الذي  اويعرفها أيًض  ."(25)الشخصية

يحقق نتائج مرغوبة في موقف معين، والتحكم في األحداث التي تؤث ِّر 
في حياته، وإصدار التوقعات الذاتية عن كيفية أداء المهام، واألنشطة 
التي يقوم بها، والتنبؤ بمدى الجهد، والمثابرة المطلوبة لتحقيق ذلك 

  ".(26)النشاط أو العمل
 (Academic Self- Efficacy): الفاعلية الذاتية األكاديمية-2

إدراك الطالب الجامعي لقدرته على أداء مهام أكاديمية محددة بمستويات 
درته والثقة في ق ،والمثابرة في أداء هذه المهام ،مرغوب فيها وبكفاءة

ف والتحكم في األحداث والمواق ،على التغلب على ما يصادفه من عقبات
 . (21)الدراسية المؤثرة

هن نها مستوى إدراك الطالبات لفاعلية ذواتأب إجرائيًّاتعرفها الباحثتان و 
، وقدرتهن على أداء جميع ما يطلب منهن من التكليفات ةاألكاديمي

لنجاح وا ،الدراسية، والقدرة على مواجهة المواقف والمشكالت التعليمية
الدرجة التي ستحصل عليها أفراد العينة وتعبر عنها بتها. معالج في

على مقياس فاعلية الذات األكاديمية المستخدم في  استجابتهننتيجة 
 البحث.

 (Distance Learning) عد:التعليم عن ب  -3
 ،التدريسا عملية تربوية يتم فيه"تعريف اليونسكو للتعليم عن بعد بأنه 

د عن المتعلم، مع التأكي ازمانً و  امكانً  من شخص بعيد ه،أو أغلب جميعه
 مين والمتعلمين تتم من خالل وسيطعلى أن اغلب االتصاالت بين المعل  

ية تعريف الجمع اونجد أيًض  "،اأو مطبوعً  اكان إلكترونيًّ أسواء  ،معين
عملية اكتساب المعارف والمهارات “األمريكية للتعليم عن بعد بأنه 

 متضمن في ذلك جميع أنواع ،والمعلوماتوسيط لنقل التعليم  بواسطة
 . "(12)التكنولوجيا وأشكال التعلم المختلفة للتعلم عن بعد

نية التعليم الذى يتضمن استعمال تقبأنه التعليم عن بعد  (18)قطيط يعرف
تيح للطالبات ت التيفتراضية ا الفصول االالتعليم، ويشمل أيًض  فيالويب 

يات تقدم من خالل تقن التيا مع المحاضرات الحضور والتفاعل تزامنيًّ 



  2022-األول العدد –و العشرون  الثاني المجلد -مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية

53 

بين  عبر بيئة غنية بأدوات التفاعل ،التفاعليوالتليفزيون  ،اإلنترنت
 المعلم والمتعلمين.

حدثات وسائل االتصال والمست استخدامنها أب إجرائيًّاتعرفها الباحثتان و 
التكنولوجية المعاصرة؛ من أجل تحقيق التواصل والتفاعل بين المعلم 

عملية  ، بما يحقق أهدافابعضهم بعًض مع المتعلمين، وبين المتعلمين و 
 التعليم بأقل كلفة وأكبر عائد.

 .اإلطار النظري 
 :الفاعلية الذاتية األكاديمية لطالب الجامعات السعودية

ها نإلى أن فاعلية الذات مجموعة من األحكام التي يكو   (3)(اباندور )أشار 
تنظيم أداء مجموعة من األفعال  فيعن قدرته  ، والتي تعب رالفرد

 المطلوبة لتحقيق أنماط معينة من األداء بمرونة. 
التي  المهم ةأحد المتغيرات  الطلبةتعد فاعلية الذات األكاديمية لدى و 

حظيت بكثير من االهتمام عبر البحوث والدراسات خالل العقدين 
د التي يمكن أن تساع المهم ةلكونها من المتغيرات  ؛ نظًراالماضيين

عيته والتي تؤثر على داف ،أو تكون معوقًا له ،الفرد في عملية التعلم
 . (19)وإنجازه للمهام التعليمية

  (:ندوراابـ)النظرية المعرفية االجتماعية ل
ثالثة  ث من خاللتفترض النظرية المعرفية االجتماعية أن التعلم يحد

لوكية العوامل في عوامل بيئية وسثل تلك تتمو  ،مترابطةعوامل تفاعلية و 
 بالحتمية الثالثيةهذا " (باندورا)وصف وقد شخصية أو معرفية.  و 

التي تمثل فكرة أن  ،(triadic reciprocal determinism)التبادلية 
تأثر بها. يؤثر على كل من العوامل الشخصية والبيئية و سلوك الطالبة ي

فالعوامل البيئية هي عناصر البيئة التي تؤثر على قدرة الطالبة على 
الوصول إلى المجتمع، ناجح مثل المعايير االجتماعية، و أداء سلوك 

والقدرة على التأثير على اآلخرين أو بيئة المرء. أما العوامل السلوكية 
يذ السلوك نفالمهارات الالزمة لتتحقيق الطالبة للمعرفة و في فتتمثل 

أو المعرفية من توقعات المطلوب. بينما تتألف العوامل الشخصية 
 . (32)معتقداتهاو  ،موقفهاو  ،الطالبة

 تؤكد على أن جميع العمليات ،لذلك نستنتج أن نظرية فاعلية الذات
تعديل  والسلوكية تعمل على ،والنفسية ،التي تحدث التغيرات المعرفية

د كما أنها تشير إلى معتقدات الفر  ،الطالبالشعور بفاعلية الذات لدى 
 وقدرته على ممارسة التحكم في األحداث ،في قدرته العلمية والمعرفية

توى ، وتحقيق مسواجتياز المراحل التعليمية المختلفة ،كاالختبارات
 ، وجميعها عوامل أكاديمية تؤثر على حياته الدراسية.تحصيل عال  

 :مكونات فاعلية الذات األكاديمية
 : اآلتي تتمثل مكونات فاعلية الذات األكاديمية في

وتتمثل في جميع العمليات العقلية التي يقوم بها  المكون المعرفي:
د لديه تول   والتي ،والتوقع ،واإلدراك ،والتذكر ،والفهم ،كالتفكير :الطالب

 ،الجهود وبذل ،وتجعله أكثر رغبة في التحصيل العلمي ،فاعلية الذات
 واستغالل قدراته العلمية. ،وتحمل الضغوط األكاديمية المختلفة

وتتمثل في جميع المهارات االجتماعية التي يجب  المكون االجتماعي:
 ،من خالل مشاركة زمالئه في المناقشات الصفية ،أن تتوفر لدى الطالب

 وتوجيه األسئلة واإلجابة عليها.  ،والندوات العلمية
د أثناء ات التي يقوم بها الفر ثل في جميع السلوكوتتم المكون السلوكي:

 ،اتهواستغالل طاق ،العملية التعليمية في مجال تنظيم وقت االستذكار
 . (20)وعمل قائمة بأهم أفكار المقرر الدراسي ،ووضع أهداف االستذكار

  .أبعاد فاعلية الذات األكاديمية
 :درجة الفاعلية

ليته عوفا ،وكفاءته ،ومعلوماته ،قدراتهوتشير إلى درجة ثقة الطالب في 
لمهام ، ومدى قدرته في أداء اوتعكس اعتقاداته حول عملية التعلم ،الذاتية

ت وكل إليه، كما أن تلك االعتقادات تعكس طبيعة التحدياالتعليمية التي تُ 
لية عالتي يمكن في ضوئها التحكم في مستوى الفا هاونوعأو الصعوبات 

 ف.لطبيعة الموق تبًعا

 :عمومية الفاعلية
ويتناول هذا البعد القدرة التي يدرك فيها الطالب أنه بإمكانه القيام بأداء 

وفي أي مجال أو نشاط أو  ،تحت مختلف الظروف ،األنشطة والمهام
 كانت سلوكية أو معرفية أو انفعالية.أسواء  ،مهام مطلوبة منه

 :قوة الفاعلية
ق اإلحساس بالكفاءة الذاتية لدى ويتناول هذا البعد قوة أو شدة أو عم

ومدى إدراكه للقيام بالمهام التعليمية المطلوبة منه موضع  ،الطالب
ا،، ما بين الضعيوالتي تتدرج فيها مستوى القوة أو الشدة ،القياس  ف جدًّ

 . (8)اإلى القوي جدًّ 
 :واقع التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية

لجأت المملكة العربية السعودية في ظل جائحة كورونا إلى استخدام 
 تطبيقات إدارة التعليم اإللكتروني 

(Learning Management Systems) (LMS)  على نطاق واسع
في الجامعات والمدارس، لألغراض التدريبية والتعليمية اإللكترونية، 

 ات التعليمية:ومنها المنص  
هو نظام تفاعلي متكامل إلدارة  :)BoardBlack(البالك بورد  -أ

(، Based System-Subjectعملية التعلم في المؤسسة التعليمية )
الطالب على حد سواء، عن طريق ل أداء المهام اليومية للمعلم و يسه  

توفير مجموعة من األدوات تتيح للمعلم بناء المقررات اإللكترونية 
ق عن طري الطلبةنه من تقييم ونشر اإلعالنات. كما تمك   ،المتكاملة

 ائج أواًل النتوتقديم الدرجات و  ،والمهام المختلفة ،والواجبات ،االختبارات
بأول، كما تسمح بالتفاعل بين كافة أطراف العملية التعليمية من معلمين 
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 ،عن طريق المنتديات ،أوقات الدوام الرسميةخارج القاعة و  وطلبة
 الرسائل اإللكترونية.و  ،وغرف الحوار ،فتراضيةفصول االالو 
 :وفًقا لآلتي يمكن تحديد الوظائف التي يقدمها النظامو 
ا ويقصد بها األدوات التي يتفاعل معه :المتعلمتوفير أدوات تفاعل  -1

 :المتعلم أثناء دراسته وهي
و أ ،أو اإلخطارات ،أ. اإلعالنات: تتيح هذه األداة للدارس آخر األخبار

أو  ،اإلعالنات التي يريد أن يرسلها أعضاء هيئة التدريس إلى المتعلمين
ويقوم الدارس باستعراضها بمجرد النقر بمؤشر الفأرة  ،إلى مجموعة منهم

يمكن أن يسرد محتواها إما لتظهر له لوحة  ؛على مفتاح اإلعالنات
 .اا أو تاريخيًّ هجائيًّ 

بطة المتعلم بتوقيتات األحداث المرتخبر هذه األداة ب. التقويم الزمني: تُ 
المحاضرات  :مثل ،وتنبهه عندما يحين موعدها ،بموضوع التعلم

  -لوجه اوجهً - الوجاهي ة لقاءاتالأو  ،واالجتماعات على الشبكة
أن يضيف إليها ما يشاء من  بالجامعة وما إلى ذلك، ويمكن للمتعلم

 .أحداث
يه من مهام، كما أنها تتيح ا يجب أن يؤدج. المهام: تخبر الدارس عم  

ويمكن  لرؤيته الشخصية، اأو وفقً  ،له تنظيم تلك المهام حسب الموضوع
 .مهمة معينة ال يرسلها لمتعلم آخرللمعلم أن يرسل لمتعلم بعينه 

ارات المرحلية االختبسواء في  ،د. التقديرات: تختص هذه المهمة بتقديراته
 .أو النهائية

 بالطلبةهـ. دليل المستخدمين: تعمل هذه األداة على عمل دليل 
  .بعًضاليتعرفوا على بعضهم  ؛المشاركين في المقرر

إن الوظيفة األساسية لنظام تقديم المواد التعليمية  :المحتوى  عرض -2
يقدم  وفي هذا الصدد المتعلمين.هي تقديم محتوى المادة التعليمية إلى 

ظيفة عرض المحتوى ضمن خيار محتوى و  (Blackboard)نظام 
وعندما يختار الدارس هذه الوظيفة يقوم النظام باستعراض  ،المقرر

 ،عرض المعلومات النصية مصحوبة بالصور ويتمثل ذلك في ،المحتوى 
 .وغيرها من العناصر ،والرسومات المتحركة

مع  طلبةاليتيح النظام ثالث طرق للتواصل بين  :االتصالوظيفة  -3
 : وفًقا لآلتي ،والمعلم الطلبةوبين  ا،بعًض بعضهم 

ماء الدارسين بأس ، حيث يتيح دلياًل هاواستقبال أ. إرسال الرسائل البريدية
 .اإلشارة إليها تسبقوالتي  هم،وعناوينالبريدية 

وتسمى كذلك بلوحات  : (Discussion Board)لوحات النقاش ب. 
 ،وهي من أدوات التفاعل غير المتزامن ،(Bulletin Board)اإلعالنات 

أو طرح تساؤل  ،حيث يمكن للدارس إبداء رأيه حول أي قضية
 ليستعرضه أقرانه فيما بعد .

ترمز هذه التسمية  :(Virtual Classroom)فتراضي ج. الفصل اال
نظام . ويتيح هذا البالنظام ةعات على الشبكة المستخدمإلى نظام االجتما

 ،تراضيفمالئه ومعلمه فيما يشبه الفصل االيتحاور مع ز للمتعلم أن 
ن الدارس وهي خانة تمك   ،(Chat Panel)وذلك من خالل لوحة الحوار 

ظام ليراه كل من يتصل بن ،من كتابة ما يشاء عن طريق لوحة المفاتيح
 االجتماعات في هذا الوقت.

 ،خدمة سحابية يمكن من خاللها عقد االجتماعات : (Zoom)الزوم  د.
 ،وندوات الويب عبر اإلنترنت، كما يوفر إمكانية مشاركة المحتوى 

                 ا. وقد ساعد البرنامج                                                                                        عبر اإلنترنت أيًض  ومؤتمرات الفيديو ،والتعاون 
الم للتحول السريع نحو التعلم آالف المدارس والجامعات حول الع

 .فتراضياال
إحدى خدمات التواصل بين  :(Microsoft Times)التيمز هـ. 

/ مارس/ 14في )والتي قد تم إطالقها  ،الموظفين في ساحة العمل
نضمام من خالل عنوان ، فهي تسمح للمجموعات والفرق باال(2017

(URL) أو دعوة مرسلة من قبل مسؤول الفريق أو المالك. وتتيح  ،محدد
 ن. والموظفي ،ومجتمعات التعلم ،للمعلمين إعداد فرق محددة للفصول

 :فتراضيةعوامل نجاح الفصول اال
ات التي تساعد أن هناك مجموعة من العوامل والمتطلب (6)يرى زين الدين

 فتراضي:على نجاح الفصل اال
 :والمتطلبات التعليميةالعوامل  .1

ولكنه  ،فتراضي ليس مجرد نقل ما يحدث في الفصول التقليديةفالتعلم اال
 أهمها: ،يتطلب تحوالت وعوامل عديدة خاصة بالمقرر والعملية التعليمية

 ن بعد.عكثر مناسبة للتعليم اإللكتروني اختيار المقررات األ ●
 .يار األنشطة والتدريبات المناسبةاخت ●
 التكنولوجيا كجزء مكمل لألنشطة التعليمية. توظيف هذه ●
 تزويد المتعلمين بالرجع الفوري المناسب. ●
     استخدام أساليب مناسبة لتقويم تعلمهم ومتابعه تقدمهم في  ●

 التعلم.
 :العوامل والمتطلبات التكنولوجية  .2

ات التي ينبغي أن تتوفر في تكنولوجيا التعليم اإلمكان( 15)حدد الغامدي
 مثل: ،عن بعد

 التفاعل ونقل الصوت والصورة في اتجاهين. ●
 توفير البرامج اإللكترونية المناسبة. ●
 توفير األجهزة والمعدات. ●
ال التعلم ومواقع استقب ،رتيبات الالزمة في الموقع الرئيسإعداد الت ●

 عن بعد.
 ،اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية إبداعات األساتذة على الشبكة ●

 وحفظ حقوق الملكية.
 Programming orالبرمجة أو لغة كتابة المواقع التعليمية ) ●

authoring language). 
مستوى الفاعلية الذاتية األكاديمية وعالقتها بالتعليم عن بعد . 3

 :لدى طالبات التعليم الجامعي
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البات عن ط نفتراضية يختلفبأن طالبات الفصول اال (17)ترى القحطاني
ول واالستعدادات، فطالبات الفصمن حيث الخصائص  ،التعليم التقليدي

امل مع الرغبة في التع نفتراضية يفضلن الدراسة المستقلة، ولديهاال
 نوافر المهارات الالزمة، كما لديهتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع ت

 تصورات إيجابية نحو التعليم اإللكتروني.
دور ن ملتفعيل التعليم عن بعد لما لها ويمكن إيجاز أهم المتطلبات 

 :اآلتيب ،بالطالبات في تحسين مستوى الفاعلية الذاتية األكاديمية
ويتحملون  ،فتراضية متعلمين لديهم دافعية ذاتيةالفصول اال تتطلب -

بمعنى  ،ولية أكبر عن تعلمهم الفردي، وأن يعتمدوا على أنفسهمؤ مس
ن أن ية، فالتعليم اإللكتروني يمكأن تكون لديهم الرغبة في االستقالل

الة لنقل عملية التعلم من نقطة التحكم الخارجي  يكون وسيلة فعَّ
(External Locus of Control) أو التعليم المتمركز حول المعلم، 

أو   (Internal Locus of Control)إلى نقطة التحكم الداخلي
 التعليم المتمركز حول المتعلم.

 ،المتعلمين الذاتية أثناء تطبيق التعليم عن بعد ضرورة تنمية قدرات -
 ،يزيةالتحفالعمليات و  ،عمليات ما وراء المعرفةوالمتمثل في تحسين 

. ثالي لهمموإظهار أداء  ،لتحقيق األهداف التعليمية ؛لسلوكيةالعمليات او 
هم استعمليات ما وراء المعرفة فهذه العمليات الثالث متكاملة للغاية: و 

مهمة التعلم  إلكمال ؛ورفع مستوى الوعي لديه ،فكير المتعلمت في تحسين
  .(38)مرمتى لزم األ للموقف التعليمي ، ثم يتم تعديلها وفًقاوتقييمها

لمتعلم افي تحسين فاعلية  ضرورة وجود التحفيز الدائم والمستمر -
واستخدام  ،تحديد األهداف من خالل ؛عبر اإلنترنتاألكاديمية 

وكية فهي . وفيما يتعلق بالعمليات السلالمناسبة لتحقيقهاستراتيجيات اإل
قد تتضمن هذه و  ،نجاز المهام الناجحة أو المرغوبةترتبط عادًة بإ

بيئة لاات وضع جدول زمني إلدارة الوقت بشكل أفضل، وتعديل السلوك
واالحتفاظ بسجل مالحظات دراسية، وقبل كل  ،لتجنب عوامل التشتت

 ،المعينات التقنية أو غيره من المتعلمين عبر شيء التواصل مع المعلم
لحصول ل ؛لخإ، لوح المناقشة،...البريد اإللكترونيغرف الدردشة،  :مثل

 . (32)الدعمعلى 
التعليم عن بعد هو رضاه عن  يعد العامل األكبر لنجاح الطالب  -

ا لبناء يًّ ضرور  الطلبةحيث يعد تفاعل المعلم مع  ،المعلم عبر اإلنترنت
ة، البرامج اإللكترونية المختلف والمشاركة في المناقشات عبر ،المعرفة

 .(30) وتوفير الدعم
ى والمشاركة واالهتمام والتعاون عل ،إنشاء بيئات تعلم عالية التفاعل -

لثقة بالنفس ابيئة تزرع اإلحساس وايجاد زيادة تحفيز المتعلمين عن بعد؛  
 . (26)والفاعلية الذاتية

دور التعليم عن بعد في تحسين مستوى الفاعلية الذاتية األكاديمية 
 الجامعات:  طلبةلدى 

إلى أن استخدام تقنية التعليم عن بعد من خالل  (11)يشير الضلعان
 يةتحسين الفاعل المنصات التعليمية، والبالك البورد، يساهم في

 ويتمثل ذلك في:  ،وتحقيق أهداف التدريس للطلبة،الذاتية 
 ،هم التعليم عن بعد في توفير التفاعل الحي بين الطالب والمعلمايس .1

 وإمكانية التفاعل من خالل السبورة اإللكترونية.
الذي و  ،التفاعل مع المعلم من خالل النقاش عبر المدونات المختلفة .2

 . الطلبةهم في تحسين العلميات المعرفية لدى ايس
 . بةالطلالقدرة على تطوير التعلم الذاتي لدى  .3
 سهولة المتابعة واإلدارة الجيدة للعملية التعليمية.  .4
 ،ل البحثمن خال ؛توفير بيئة تعليمية قائمة على المتعة في التعلم .5

 والتعاون. ،واالستقصاء
 تحسين المرونة في المكان والزمان لدى الطالب. .6
 يسير المتعلم وفق إمكاناته وقدراته الذاتية. .7

 .الدراسات السابقة
تي تناولت فاعلية الذات األكاديمية والتعليم عن الدراسات ال

 بعد: 
مستوى فاعلية الذات  إلىالتعرف  (10)دراسة الشوربجي هدفت

ومستوى االتجاه نحو التعليم اإللكتروني لدى طلبة  ،األكاديمية
الجامعات في ظل جائحة كورونا في ضوء بعض المتغيرات، وتكونت 

جامعات فلسطينية بمحافظات  ( من طلبة ثالث364ة الدراسة من )عين
)األقصى، اإلسالمية، األزهر(، واستخدم الباحث مقياس  ، هي:غزة

(، ومقياس االتجاه 2019فاعلية الذات األكاديمية من إعداد كالب )
(، وتوصل الباحث 2016نحو التعليم اإللكتروني من إعداد الشريف )

 ديمية لدى أفرادإلى مجموعة من النتائج أهمها: أن فاعلية الذات األكا
عينة الدراسة جاءت بدرجة متوسطة، وأن اتجاهات الطلبة نحو التعليم 

 اقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًّ ، ووجود عالةمرتفع تاإللكتروني كان
وبين  ،بين فاعلية الذات األكاديمية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية

ية الذات في فاعل اتجاهاتهم نحو التعليم اإللكتروني، وعدم وجود فروق 
ليم اتهم نحو التعاألكاديمية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية واتجاه

 لمتغير الجنس والجامعة. ى اإللكتروني تعز 
الدراسات التي تناولت فاعلية الذات األكاديمية وعالقتها 

 بمتغيرات أخرى: 
جودة الحياة الجامعية وعالقتها إلى التعرف  (14)هدفت دراسة العصيمي

رات في ضوء متغي ،بفاعلية الذات األكاديمية لدى طالب جامعة أم القرى 
 – )األول :والمستوى الدراسي ،إنساني( –)علمي  :التخصص الدراسي

الرابع(، واستخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي، وتكونت عينة 
مرحلة ضمن جامعة أم القرى ( طالب من طالب 300الدراسة من )

جودة الحياة الجامعية إعداد ، واستخدم الباحث مقياس البكالوريوس
م(، ومقياس فاعلية الذات األكاديمية إعداد 2010وكاظم،  )منسي

م(، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: 2014)مخيمر، 
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أن مستوى فاعلية الذات األكاديمية لدى طالب جامعة أم القرى كانت 
ذات داللة إحصائية في فاعلية الذات  وعدم وجود فروق  ،بدرجة مرتفعة

 ،إلى التخصص الدراسي مية لدى طالب جامعة أم القرى تعزى األكادي
 أو المستوى الدراسي.

 ةالتعليمي سقاالتاللمعرفة أثر  (35)فالنسيا فاليجو وآخرون دراسة  هدفت
تحصيل وال ،ما وراء المعرفيةومهارات  ،الذاتية األكاديمية الفعالية على

محتوى  ملدى الطلبة ذوي األنماط المعرفية المختلفة عند تعل يالدراس
لتصميم ا الباحثون  استخدموقد لكتروني. إالرياضيات في بيئة تعلم 

 نم وتكونت عينة الدراسةالتجريبي مع مجموعتين واختبار بعدي. 
ا وطالبة من التعليم العالي ملتحقين بجامعة بوغوتا الحكومية ( طالبً 67)

ن أ وتوصل الباحثون إلى مجموعة من النتائج أهمها:بكولومبيا. 
والكفاءة  ،ما وراء المعرفة عززت القدرات المعرفيةل التعليمية السقاالت

 .وإنجاز التعلم ضمن بيئات التعلم اإللكتروني ،الذاتية األكاديمية
فاعلية الفروق في ال معرفةإلى  (33)ي وجورهانكهدفت دراسة ساتي
 للمتغيرات االجتماعية والديموغرافية، وتكونت تبًعا الذاتية األكاديمية:

من طالب جامعة األناضول، وأعد  ا( طالبً 1679عينة الدراسة من )
الباحثان مقياس الفاعلية الذاتية األكاديمية، وتوصل الباحثان إلى 
مجموعة من النتائج أهمها: وجود فروق بين متوسطات درجات مقياس 

ي، الجنس، والصف الدراس :لمتغير ية، تعزى لفاعلية الذاتية األكاديما
واإلنجاز األكاديمي المتصور، كما  ،والوضع االقتصادي لألسرة

لفاعلية اتوصلت إلى أنه ال توجد فروق بين متوسطات درجات مقياس 
 ومستويات تعليم ،مجال الدراسة :لمتغير األكاديمية للجامعة تعزى 

 الوالدين، وعدد أفراد األسرة.
 اسة الحالية بالدراسات السابقة:عالقة الدر 

تنوعت أهداف الدراسات السابقة، ما بين إعداد مقاييس للفاعلية الذاتية 
األكاديمية لدى طالبات المراحل الدراسية المختلفة، وتحديد مستوى 

عالقة الفاعلية الذاتية  إلىة، والتعرف يالفاعلية الذاتية األكاديم
ة، لنفسية أو المعرفية أو األكاديمياألكاديمية ببعض المتغيرات سواء ا

عزى والتي قد ت ،والكشف عن الفروق في الفاعلية الذاتية األكاديمية
الجنس، أو المرحلة الدراسية، أو التخصص،  :لبعض المتغيرات مثل

أو العمر. وفي ضوء األحداث المستجدة بسبب انتشار جائحة كورونا، 
رأت التغيرات التي ط سبانالحالحظت الباحثتان أنه من المهم األخذ ب

وأثر  ،لى التعليم عن بعدإواالنتقال من التعليم المواجه  ،على التعليم
 ذلك على الفاعلية الذاتية األكاديمية للمتعلمين.

قد تركزت حول ف ،وبالنسبة للعينات التي أجريت عليها الدراسات السابقة
طالبات التعليم الجامعي، وهذا ما ارتكزت عليه دراسة الباحثتان. أما 
بالنسبة للنتائج، فقد أظهرت نتائج بعض الدراسات السابقة أن مستويات 

لى تراوحت ما بين متوسطة إ ،الفاعلية الذاتية األكاديمية لدى العينات
ا بين ا موجبً ارتباطً  مرتفعة، وأن الفاعلية الذاتية األكاديمية ترتبط

نجاز رات ما وراء المعرفة، ودافعية اإلالتحصيل الدراسي، ومها

الدراسي، والدعم األكاديمي. وتباينت النتائج فيما يتعلق بالفروق في 
 :والتي قد تعزى لبعض المتغيرات مثل ،الفاعلية الذاتية األكاديمية

لدراسة ركيز اأو التخصص، أو المستوى الدراسي. وقد انطلق ت ،الجنس
: الدافعية نحو التعلم، والمهارات اآلتية ةالحالية على المحاور الثالث

 ،الدراسية، والتفاعل مع األساتذة والزمالء، والتي الحظت الباحثتان
دى بأنها تأثرت ل ،ومن خالل تجربتهن الشخصية كأستاذات جامعيات

  الطلبة بسبب التحول الكامل للتعليم عن بعد.
مستوى الفاعلية الذاتية األكاديمية لدى طالبات كلية أهمية بالرغم من 

عنها  ت العملية، والتي كشفتبالنسبة للفرد في حل المشكالالتربية 
ة الدراسات تفتقر إلى برامج لتنميإال أن هذه  ،الدراسات السابقة معظم

 لكتروني لدى الطالبات.أساليب التفكير اإل

 الجديد في الدراسة الحالية:
 :هيعدة نقاط  السابقة فيالدراسة الحالية عن الدراسات  تختلف 
 ،لذاتيةالفاعلية ا ى الكشف عن العالقات المباشرة بين أساليب مستو  -1

لمعرفة أكثر العوامل قدرة  ؛والجانب األكاديمي لدى طالبات الجامعة
في ظل  اخصوًص  ،على التنبؤ بالكفاءة األكاديمية لدى طالبات الجامعة

 كورونا.جائحة 
دور التعليم عن بعد في تحسين الفاعلية الذاتية األكاديمية  تناول  -2

وإدارة الضغوط  ،من خالل تحسين مهارة المرونة والتكيف للطلبة؛
  األكاديمية.

 .إجراءات الدراسة
  :منهج الدراسة

ى، فهو رتباطن في هذا البحث المنهج الوصفي االاستخدمت الباحثتا
المنهج  وذلك ألن؛ هذه الدراسة التربوية والنفسية المنهج المناسب في

رجة درتباطى يدرس "العالقة بين المتغيرات، ويصف اال الوصفي
مية، ومن قاييس كوذلك باستخدام م ،اا كميًّ العالقة بين المتغيرات وصفً 

رتباطى هو وصف العالقات بين المتغيرات، أو أغراض المنهج اال
  .(1)تنبؤات تتعلق بهذه المتغيراتاستخدام هذه العالقات في عمل 

خدم في الدراسة التصميم البحثي الكمي غير التجريبي، لعدم ستُ اِّ وقد 
التمكن من التحكم في المتغير المستقل أو تغييره، وتم جمع االستجابات 

 .باستخدام استبانة إلكترونية

 :عينة الدراسة
والدراسات  علومالوأدواته على طالبات كلية  يلتزم البحث بتطبيق مواده

المنتظمات في دراستهن بالفصل الدراسي األول من  ،اإلنسانية بالجبيل
. وقد م(2021 /2020، الموافق )(هـ1442هـ/1441) الجامعيالعام 

 :ًقا لآلتيوذلك وفتألفت عينة الدراسة من عينة استطالعية وعينة فعلية 
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 :( (Pilot Sampleعينة استطالعية -أ
ان بتطبيق أداة البحث على عينة استطالعية قوامها تالباحث تحيث قام

قد ، و هاوثبات للتحقق من صدق أداة البحث ؛( من طالبات الجامعة43)
ي عينة لم تدخل ف يوه ،اختارت الباحثتان هذه العينة بطريقة عشوائية

 الدراسة النهائية.
 :(( Actual Sampleعينة فعلية  -ب

وهو العدد الذي استجاب  ،طالبة (297)وقد بلغ عدد أفراد عينة البحث 
توزعت و ( طالبة مجتمع البحث، 1200بالرد على المقياس من أصل )

م رقال اآلتي ذيفي التخصصات العلمية، كما هو موضح في جدول 
(1). 

 ( عدد أفراد عينة البحث1الجدول ذو الرقم )

 عدد األفراد التخصص العلمى
 128 علمى
 169 إنسانى
 297 المجموع

 أدوات الدراسة :
ة مقياس الفاعلي تم استخدام ي:كاديممقياس الفاعلية الذاتية األ -1

بعد مراجعة األدبيات البحثية و ن، يمن إعداد الباحثت يكاديمالذاتية األ
ية ا لقياس الفاعلتبين أن هناك القليل من األدوات المصممة خصيًص 

 Artino)الذاتية األكاديمية في بيئات تعلم عبر اإلنترنت، وقد طور 

and McCoach, 2009) و ،(Miltiadou and Yu’s, 

بتطوير مقياس الكفاءة الذاتية التكنولوجية لقياس الفاعلية  ،(37)(2000
الذاتية لطلبة الجامعات الذين يتعلمون عبر اإلنترنت. وباالستفادة من 

 هذين المقياسين تم تطوير أداة البحث الحالية.

 ي:ة موزعة على تدريج ليكارت الخماسفقر  (30)ويتكون المقياس من 
أوافق إلى حد ما، ال أوافق، ال أوافق بشدة(، وتعطى  )أوافق بشدة، أوافق،

 ،(1، 2، 3، 4، 5) : على الترتيب اآلتيةكل من هذه الفئات الدرجات 
تم  وقد ،المقياس الفاعلية الذاتية األكاديمية وتقيس الفقرات في هذا

توزيعها على ثالثة محاور تقيس الفاعلية الذاتية األكاديمية فى ظل 
 وهى: ،التعليم عن بعد

 .(6( إلى العبارة )1وتمثلت في العبارات رقم ) :الدافعية نحو التعلم -
 .(22( إلى العبارة )7وتمثلت في العبارات رقم ) :المهارات الدراسية -
( إلى 23وتمثلت في العبارات رقم ) :التفاعل مع األستاذ والزمالء  -

 .(30العبارة )

 .صدق أدوات والدراسة وثباتها
 :الصدق -1
 :صدق المحكمين -أ

صورته المبدئية على عدد  في ضرِّ عُ  ؛للتأكد من صدق المقياس
ا مجال التربية وتكنولوجي فيمن المحكمين من الزمالء المتخصصين 

وذلك بهدف معرفة آرائهم ومقترحاتهم حول محاور المقياس  ؛التعليم
 ومدى تحقيقه ألهداف البحث، وتم ،ومدى ارتباطه ووضوحه ،وفقراته

أبداها المحكمون من خالل إعادة صياغة بعض  التيإجراء التعديالت 
 ( فقرة.30من ) اصورته النهائية مكونً  فيصبح المقياس أو  ،الفقرات
 :ليالداخصدق االتساق  -ب

 مجتمع)تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية عشوائية 
 ،بهدف حساب صدق المقياس وثباته ؛( طالبة43، بلغت )(الدراسة

، حسبت معامالت االرتباط يولحساب صدق االتساق الداخل
 يالدرجة الكلية للمحور الذى تنتم لدرجات فقرات كل محور مع

 يبين ذلك: اآلتيإليه، والجدول 
 إليه تنتمي الذيارتباط درجات فقرات كل محور مع الدرجة الكلية للمحور  (2) ذو الرقم جدول ال

 مرق  المحور
 الفقرة

معامل  الفقرات
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

لم
تع
 ال
حو

ة ن
عي
اف
لد
: ا
ل و
األ
ر  و
ملح

ا
 

 0.05دالة عند  0.67 .التحصيلي أعتقد أن التعليم عن بعد سيزيد من معدلي 1

على الرغم من الصعوبات التقنية التي يمكن أن أتوقع بأن أدائي سيكون جيًدا  2
 تواجهني.

 0.05دالة عند  0.64

 0.05دالة عند  0.78 أثق بقدرتي على فهم المعلومات والمهارات األساسية للمقرر فى التعليم عن بعد. 3

 0.05دالة عند  0.79 .(بورد البالك)أستطيع فهم المحاضرات من خالل المواد التي يتم رفعها على  4

 0.05دالة عند  0.82 .كثر أثناء المحاضرةعليم عن بعد شجعني على المشاركة أالت 5

 0.05عند  دالة 0.69 .مساعدة األستاذة المباشرة أثناء التعليم عن بعد، تدفعني لبذل المزيد من الجهد 6

رقم  املحور 

 الفقرة
معامل  الفقرات

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
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س
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ت
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ا

 

 0.05دالة عند  0.80 .أصبحت مذاكرتي أكثر دقة مع التعليم عن بعد 7

 0.05دالة عند  0.79 .التعلم عن بعد أتاح لي الفرصة لطرح الكثير من األسئلة أثناء المحاضرة 8

هتمام على اال ناء المحادثات اإللكترونية ساعدنيالتغذية الراجعة المباشرة أث 9
 .أكثر بالتعلم

 0.05دالة عند  0.85
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 0.05دالة عند  0.66 .أشعر بأنه ال يمكنني أن أتعلم جيدا أثناء التعليم عن بعد 10

لتي اأحرص على استخدام البرامج اإللكترونية المتنوعة لتنظيم المعلومات  11
 أتعلمها.

 0.05دالة عند  0.76

وع  من مجرد القراءة للموضالتعلم عن بعد ساعدني على تنظيم دراستي، بداًل  12
 أثناء المحاضرة.

 0.05دالة عند  0.77

 0.05دالة عند  0.68 .أستطيع العودة للمحادثات المسجلة إذا واجهت إشكالية أثناء الدراسة 13

 0.05دالة عند  0.75 المباشر.أستطيع أن أتعلم بفعالية عن بعد كما كنت في التعليم  14

التطبيقات اإللكترونية المختلفة المستخدمة في المحاضرات عن بعد  15
 كتشاف العالقات بينها.وا ساعدتني على تنظيم أفكاري 

 0.05دالة عند  0.81

 0.05دالة عند  0.88 من أنني قد ال أفهم كل شيء. أشعر بالقلق أثناء المحاضرات اإللكترونية 16

 ،)الزوم، البالكبورد( :ثق فى قدرتى على استخدام البرامج اإللكترونيةأ 17
 والتعامل معها بكفاءة.

 0.05دالة عند  0.70

على الرغم من كثرة مشتتات االنتباه في التعلم عن بعد إال أنني أكثر قدرة  18
 على الفهم والمتابعة.

 0.05دالة عند  0.64

 البالكبورد،)من خالل وفهمه م أجد سهولة فى قراءة محتوى المقرر المقد   19
 .(والزوم

 0.05دالة عند  0.84

أثق بقدرتي على التعلم الذاتي اآلن دون الحاجة لمراجعة األستاذ كما كنت  20
 .في التعلم المباشر

 0.05دالة عند  0.73

ذكائي األكاديمي نتيجة تجاوز الضغوط النفسية التي أشعر بزيادة مستوى  21
 .أثناء المحاضرات التقليدية كانت تؤثر علي  

 0.05دالة عند  0.71

ل تأديتها ا، أفضلكترونيًّ فى أداء بعض التكليفات الدراسية إتواجهنى مشاكل  22
 ا.ورقيًّ 

 0.05دالة عند  0.78

رقم  املحور 
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أقنع زميالتي بوجهات نظري أثناء المحاضرات اإللكترونية بسهولة أكثر من  23
 المحاضرات التقليدية.

 0.05دالة عند  0.72

 ية أوالً الدراس عات المناقشة اإللكترونية تساعدني فى إنجاز تكليفاتيمجمو  24
 .الوقت المحدد(بأول: )في 

 0.05دالة عند  0.69

غرف الزوم، لوح المناقشة،  زميالتي خالل: مع المعلومات أتشجع لتبادل 25
 .لخيميل،...إاإل

 0.05دالة عند  0.80

فهم الموضوعات المقدمة دون تفاعل مباشر مع أستاذة في أشعر بصعوبة  26
 .المقرر

 0.05دالة عند  0.66

 0.05دالة عند  0.68 .الحوار مع زميالتى أثناء المناقشات الجماعية بالمحاضراتأبادر بإدارة  27

 ل علَي حلفى غرف المجموعات اإللكترونية يسه   التفاعل مع زميالتي 28
 .الكثير من التكليفات الدراسية

 0.05دالة عند  0.74

 0.05دالة عند  0.85 .تقان التعلمكنني من إظهار مهاراتي الرقمية إلالتعليم عن بعد م 29

أبادر لطرح أسئلة مفتوحة إلثارة النقاش على لوح المناقشات اإللكتروني  30
 إلثبات وجود أكثر من وجهة نظر.

 0.05دالة عند  0.78
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يتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات المقياس حققت 
ستوى مإليه عند  تنتمي يللمحور الذالة مع الدرجة الكلية ارتباطات د

حة وهي صال ،وهذا يعني أن األداة تتمتع بالصدق البنائي(؛ 0.05)
 ألغراض الدراسة.

 :الذاتي الصدق -ج
  :عن طريق حساب معامل الصدق الذاتيتم قياس صدق االستبيان  

 معامل الصدق=              معامل الثبات

 0.959=         0.919   صدق االستبيان   =        
على درجة نه أمعامل الصدق الذاتي لالستبيان  وتوضح درجة

 .عالية من الصدق، ويصلح للتطبيق على أفراد عينة الدراسة

 :ثبات المقياس
تم حساب الثبات بحساب معامل كرونباخ ألفا لفقرات المقياس 

يبين  اآلتيوالجدول  ،فقرة(، ولكل محور من محاور المقياس 30)
 ذلك:

 (3)الجدول ذو الرقم  

لية درجته الكه و معامالت الثبات ملقياس الفاعلية الذاتية األكاديمية بمحاور 

 باستخدام معامل ألفا
عدد  محاور المقياس

 الفقرات
 مستوى الداللة قيمة ألفا

 0.05دالة عند  0.798 6 الدافعية نحو التعلم -1
 0.05دالة عند  0.852 22 المهارات الدراسية -2
 0.05دالة عند  0.726 8 التفاعل مع األستاذ والزمالء -3

 0.05دالة عند  0.919 30 مقياس الفاعلية الذاتية األكاديمية ككل -4
 ةيتضح من الجدول السابق أن قيمة ألفا للمقياس بمحاوره ودرجته الكلي

ا عند معامالت دالة إحصائيًّ  ي(، وه0.919 -0.726تراوحت بين )
يشير إلى أن المقياس يتسم بدرجة جيدة من  مما(؛ .0.05)مستوى  

اخ ن قيمة ألفا كرونبإحيث  ،وكافية لتحقيق أغراض الدراسة ،الثبات
وقد تم تطبيق مقياس  ،(0.60)لكافة محاور أداة الدراسة أكبر من 

 الفاعلية الذاتية األكاديمية لجمع البيانات من خالل استبانة إلكترونية.

  ها:ومنهجالدراسة تصميم 

تصنيف كن ، فإنه يماالرتباطي الوصفيألن هذه البحث يتبع المنهج  انظرً 
 :وفًقا لآلتيمتغيرات الدراسة 

من خالل الفصول  التعليم عن بعد المتغير المستقل: ويمثل:-1
 فتراضية.اال
 .كاديميةثل: الفاعلية الذاتية األالمتغير التابع: ويم -2

 األساليب اإلحصائية:
األدوات وثباتها استخدمت الباحثتان األساليب  للتحقق من صدق

 اآلتية:
  .الداخليمعامل ارتباط بيرسون لصدق االتساق  -
 معامل كرونباخ ألفا للثبات. -
 .ا لمتغيرات الدراسةالفروق تبعً  إلىللتعرف  (T-test)اختبار  -

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
ترونية من خالل استبانة إلكبعد توزيع مقياس الفاعلية الذاتية األكاديمية 

 العلوم والدراسات( طالبة منتظمة دراسية من طالبات كلية 1200) ىعل
بشكل كامل  بن( طالبة استج297جمع بيانات ) ، تماإلنسانية بالجبيل

 ،(SPSSوتم تفريغها وتحليلها باستخدام الرزم االحصائية ) ،للمقياس
مبين  ت الدراسة كما هووأظهرت نتائج التحليل الوصفي األولي لمتغيرا

 :اآلتيفي الجدول 
 ( 4)الرقم  ذو  جدول ال

افية  وصفية خاصة باملتغيرات الديمغر

 % العدد فئات المتغير المتغير

 التخصص العلمى
 %43 128 علمى

 %57 169 إنسانى

ما مستوى الفاعلية الذاتية األكاديمية لدى طالبات " :السؤال األول
 .التعليم عن بعد"التربية من خالل كلية 

 نحرافاتال ُحسبت المتوسطات الحسابية وااللإلجابة عن هذا السؤ 
د من أبعاد عالمعيارية لتقديرات الطالبات على المقياس ككل، وعلى كل بُ 

 ، وقد كانت النتائج كما هو مبين فيياس الفاعلية الذاتية األكاديميةمق
 (.8(، )7(، )6(، )5)ذات األرقام الجداول 

 اإلحصاءات الوصفية للدرجة الكلية ملقياس الفاعلية الذاتية األكاديمية( 5الجدول ذو الرقم ) 

 الوزن النسبى% االنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى عدد الفقرات الدرجة الكلية المقياس
 أعلى أدنى

 76.27 29.32 118.5 30 150 33 الفاعلية الذاتية األكاديمية ككل

 ملقياس الفاعلية الذاتية األكاديمية "الدافعية نحو التعلملتقديرات الطالبات على البعد األول " اإلحصاءات الوصفية (6الجدول ذو الرقم )

 المستوى اإلنحراف المعيارى المتوسط الحسابى العبارات الرقم الترتيب

.سيزيد من معدلي التحصيليأعتقد أن التعليم عن بعد  1 6  مرتفع 1.324 3.85 

على الرغم من الصعوبات التقنية التي يمكن أن تواجهني. اأتوقع بأن أدائي سيكون جيد   2 4  مرتفع 1.041 4.02 

 مرتفع 1.207 4.18 أثق بقدرتي على فهم المعلومات والمهارات األساسية للمقرر فى التعليم عن بعد. 3 1

.(البالك بورد)أستطيع فهم المحاضرات من خالل المواد التي يتم رفعها على  4 3  مرتفع 1.224 4.06 

.التعليم عن بعد شجعني على المشاركة أكثر أثناء المحاضرة 5 5  مرتفع 1.333 3.97 

.مساعدة األستاذة المباشرة أثناء التعليم عن بعد، تدفعني لبذل المزيد من الجهد 6 2  مرتفع 1.187 4.14 

 مرتفع 6.209 24.2121 البعد ككل
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طات الحسابية ألفراد العينة، ( أن المتوس6) ذي الرقم يالحظ من الجدول
 :نحرافات المعيارية الستجابات الطالبات على عبارات البعد األولواال

بانحرافات معيارية (، 4.18 -3.85لم"، تراوحت بين )الدافعية نحو التع"
قدرة الطالبة على  :ُبعد(. وقد تبين أن 1.207 -1.324ت بين )ترواح

ى قد جاءت فُبعد،  فهم المعلومات والمهارات للمقرر فى التعليم عن
 حراف معياري ن(، با4.18متوسط حسابي بلغ ) بأعلى األولىالمرتبة 

طالبات التقدير  :( وبدرجة مرتفعة. تاله فى المرتبة الثانية1.207)
فعية هم فى زيادة دااسستاذة أثناء التعليم عن بعد مما ألهمية مساعدة األ

 بمتوسط حسابى ،الطالبة لبذل مزيد من الجهد فى التعليم عن بعد
ا، وفى ( وبدرجة مرتفعة أيًض 1.187) ، وانحراف معياري (4.14)

ل التمكن الطالبة من فهم محتوى المقرر من خ :المرتبة الثالثة كان ُبعد
ل التواص كأحد قنوات (البالك بورد)المواد التعليمية التى يتم رفعها على 

 ، وانحراف معياري (4.06) بمتوسط حسابي ،فى التعليم عن بعد
أداء  تحسن :( وبدرجة مرتفعة، وفى المرتبة الرابعة كان ُبعد1.224)

 اء التعليمثنالطالبات على الرغم من الصعوبات التقنية التى واجهتهن أ
( وبدرجة 1.041) ، وانحراف معياري (4.02) عن بعد بمتوسط حسابي

التعليم عن بعد شجع الطالبات على المشاركة الفعالة  :مرتفعة، وجاء ُبعد
 فى المرتبة الخامسة بمتوسط حسابى ،أثناء المحاضرات عن بعد

 :( وبدرجة مرتفعة، بينما كان ُبعد1.333) اري نحراف معي( وا3.97)
في  ،بات أن التعليم عن بعد سيزيد من معدل تحصيلهنعتقاد الطالا 

 ،(1.324)  ( وانحراف معياري 3.85المرتبة السادسة بمتوسط حسابي )
 ا.وبدرجة مرتفعة أيًض 

 

 (7الجدول ذو الرقم )

 ملقياس الفاعلية الذاتية األكاديمية سية "هارات الدراامللتقديرات الطالباتعلى البعد الثانى " اإلحصاءات الوصفية 

المتوسط  العبارات الرقم الترتيب
 الحسابى

 المستوى اإلنحراف المعيارى

 مرتفع 1.292 4.02 .أصبحت مذاكرتي أكثر دقة مع التعليم عن بعد 1 6

 مرتفع 1.291 3.82 .التعلم عن بعد أتاح لي الفرصة لطرح الكثير من األسئلة أثناء المحاضرة 2 12

 مرتفع 1.224 3.92 .معلى االهتمام أكثر بالتعل يناء المحادثات اإللكترونية ساعدنالتغذية الراجعة المباشرة أث 3 8

 متوسط 1.380 3.43 .ا أثناء التعليم عن بعدأشعر بأنه ال يمكنني أن أتعلم جيد   4 14

 مرتفع 1.118 4.10 المعلومات التي أتعلمها.أحرص على استخدام البرامج اإللكترونية المتنوعة لتنظيم  5 3

 من مجرد القراءة للموضو  أثناء التعلم عن بعد ساعدني على تنظيم دراستي، بدال   6 11
 المحاضرة.

 مرتفع 1.354 3.84

 مرتفع 1.237 4.08 .أستطيع العودة للمحادثات المسجلة إذا واجهت إشكالية أثناء الدراسة 7 4

 مرتفع 1.420 3.75 .بعد كما كنت في التعليم المباشر أتعلم بفعالية عنأستطيع أن  8 13

ظيم بعد ساعدتني على تن التطبيقات اإللكترونية المختلفة المستخدمة في المحاضرات عن 9 5
 كتشاف العالقات بينها.اأفكاري و

 مرتفع 1.205 4.07

 متوسط 1.237 3.24 ال أفهم كل شيء.أشعر بالقلق أثناء المحاضرات اإللكترونية من أنني قد  10 15

 مرتفع 0.813 4.62 اثق فى قدرتى على استخدام البرامج اإللكترونية )الزوم، البالكبورد( والتعامل معها بكفاءة. 11 1

على الرغم من كثرة مشتتات االنتباه في التعلم عن بعد إال أنني أكثر قدرة على الفهم  12 10
 والمتابعة.

 مرتفع 1.308 3.86

 مرتفع 1.124 4.13 .(البالكبورد، والزووم)من خالل  هوفهمأجد سهولة فى قراءة محتوى المقرر المقدم  13 2

أثق بقدرتي على التعلم الذاتي اآلن دون الحاجة لمراجعة األستاذ كما كنت في التعلم  14 7
 .المباشر

 مرتفع 1.313 3.99

نتيجة تجاوز الضغوط النفسية التي كانت تؤثر علي أشعر بزيادة مستوى ذكائي األكاديمي  15 9
 .أثناء المحاضرات التقليدية

 مرتفع 1.401 3.86

 منخفض 1.871 2.58 .اا، أفضل تأديتها ورقي  لكتروني  إفى أداء بعض التكليفات الدراسية مشاكل  يتواجهن 16 16

 مرتفع 16.181 62.811 البعد ككل

 ة ألفراد العينة،أن المتوسطات الحسابي ،(7) ذي الرقم يالحظ من الجدول
 الطالبات على عبارات البعد الثاني:نحرافات المعيارية الستجابات واال

(، بانحرافات معيارية 4.62 -2.58ية"، تراوحت بين )المهارات الدراس"
 تحسن قدرة الطالبة :ُبعد(. وقد تبين أن 0.813 -1.871ت بين )ترواح

 عليم عنالت بورد( فيعلى استخدام البرامج اإللكترونية )الزووم، البالك
(، 4.62بلغ ) بأعلى متوسط حسابي قد جاءت فى المرتبة األولى ُبعد،

 :( وبدرجة مرتفعة. تاله فى المرتبة الثانية1.537) بانحراف معياري 
( لزوومالبالكبورد، وا)سهولة فهم الطالبة لمحتوى المقرر المقدم من خالل 

( وبدرجة مرتفعة 1.124نحراف معيارى )، وا(4.13)  بمتوسط حسابي
رامج حرص الطالبة على استخدام الب :ا، وفى المرتبة الثالثة كان ُبعدأيًض 

، يم عن بعدلاإللكترونية المتنوعة لتنظيم المعلومات التى تتعلمها فى التع
( وبدرجة مرتفعة، 1.118)، وانحراف معياري (4.10) بمتوسط حسابي

تمكن الطالبة من العودة للمحاضرات  :وفى المرتبة الرابعة كان ُبعد
 ، بمتوسط حسابيجهها إشكالية أثناء الدراسةاالمسجلة عندما تو 

أهمية  :( وبدرجة مرتفعة، وجاء ُبعد1.237) ، وانحراف معياري (4.08)
عد أثناء المحاضرات عن ب ةلتطبيقات اإللكترونية المختلفة المستخدما

لعالقات كتشاف اوا هاوترتيبأفكارهن  فى مساعدة الطالبات على تنظيم
 ، وانحراف معياري (4.07) ، في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابيبينها

ة ن استيعاب ومذاكرة الطالب: إ( وبدرجة مرتفعة، بينما كان ُبعد1.205)
 ، فى المرتبة السادسة بمتوسطأصبح أكثر دقة أثناء التعليم عن بعد
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أما ( وبدرجة مرتفعة، 1.292)  ، وانحراف معياري (4.02) حسابي
فقد  ،تحسن قدرة الطالبة على التعلم الذاتى أثناء التعليم عن بعد :ُبعد
، وانحراف معياري (3.99) حسابيفى المرتبة السابعة بمتوسط  جاء

 م: تحسن قدرة الطالبة على التعلُبعد درجة مرتفعة، وجاء( وب1.313)
الل التغذية الراجعة الفورية التي الفهم األفضل للمادة العلمية من خو 

لمرتبة ، في اثناء المحاضرات اإللكترونيةكانت تحصل عليها الطالبة أ
( وبدرجة 1.224) ، وانحراف معياري (3.92) الثامنة بمتوسط حسابي

جة لدى الطالبة نتي : زيادة مستوى الذكاء األكاديميعدمرتفعة، وجاء بُ 
تجاوزها للضغوط النفسية التى كانت تؤثر عليها أثناء المحاضرات 

، وانحراف (3.86) بيالمرتبة التاسعة بمتوسط حسا ،  فيالتقليدية
تحسن قدرة الطالبة على  :( وبدرجة مرتفعة، وجاء ُبعد1.401) معياري 

في  ،ضرات اإللكترونية على الرغم من المشتتاتالفهم والمتابعة للمحا
( 1.308) ، وانحراف معياري (3.86) المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي

تنظيم  ة فيلطالب: يساعد التعليم عن بعد اوبدرجة مرتفعة، وجاء ُبعد
، ات من القراءة للموضوع أثناء المحاضر دراستها وتحسين استيعابها بداًل 

نحراف معيارى ، وا(3.84) ة بمتوسط حسابيعشر  فى المرتبة الحادية
إتاحة التعليم عن بعد للطالبة  :( وبدرجة مرتفعة، وجاء ُبعد1.354)

أثناء المحاضرة مما حسن عملية فرصة طرح الكثير من األسئلة 
، وانحراف (3.82) ة بمتوسط حسابيعشر  ، فى المرتبة الثانيةستيعاباال

ستطاعة وتمكن الطالبة : اُبعد( وبدرجة مرتفعة، وجاء 1.291) معياري 
المرتبة  ، فيمن التعلم بفعالية عن بعد كما كانت فى التعليم المباشر

( 1.420) ، وانحراف معياري (3.75) ة بمتوسط حسابيعشر  ةالثالث
 شعور الطالبة بعدم قدرتها على التعلم الجيد :وبدرجة مرتفعة، وجاء ُبعد

، (3.43) ة بمتوسط حسابيعشر  ةعفى المرتبة الراب ،أثناء التعليم عن بعد
شعور بعض  :( وبدرجة متوسطة، وجاء ُبعد1.380) وانحراف معياري 

 يءشالطالبات بالقلق أثناء المحاضرات اإللكترونية من عدم فهم كل 
، (3.24) ة بمتوسط حسابيعشر  ةبالمحاضرة  فى المرتبة الخامس

ود بعض وج :( وبدرجة متوسطة، وجاء ُبعد1.237) وانحراف معياري 
ل الطالبة ا وتفضيالمشكالت ألداء بعض التكليفات الدراسية إلكترونيًّ 

، (2.58) ة بمتوسط حسابيعشر  ةفى المرتبة السادس ،األدائها ورقيًّ 
مما يدل على تكيف  ؛وبدرجة منخفضة ،(1.871) وانحراف معياري 

يفات التكلو كنهن من أداء الواجبات موت ،الطالبات مع التعليم عن بعد
 إعاقات. جود أي  ا دون و إلكترونيًّ 

 

 (8الجدول ذو الرقم )
 ملقياس الفاعلية الذاتية األكاديمية "رات التفاعل مع األستاذ والزمالءهااملرات الطالبات على البعد الثالث "لتقدياإلحصاءات الوصفية 

 المستوى اإلنحراف المعيارى المتوسط الحسابى العبارات الرقم الترتيب

أقنع زميالتي بوجهات نظري أثناء المحاضرات اإللكترونية بسهولة أكثر من  1 7
 المحاضرات التقليدية.

 مرتفع 1.268 3.92

 يأول )فب الدراسية أوال   إنجاز تكليفاتيفى  يعات المناقشة اإللكترونية تساعدنمجمو 2 5
 .الوقت المحدد(

 مرتفع 1.168 3.97

لزوم، لوح المناقشة، ا فخالل: غرزميالتي  مع المعلومات أتشجع لتبادل 3 2
 لخإاإليميل،...

 مرتفع 1.209 4.11

 متوسط 1.418 3.31 .فهم الموضوعات المقدمة دون تفاعل مباشر مع أستاذة المقرر في أشعر بصعوبة 4 8

 مرتفع 1.222 4.07 بالمحاضراتأبادر بإدارة الحوار مع زميالتى أثناء المناقشات الجماعية  5 3

فى غرف المجموعات اإللكترونية يسهل علَي حل الكثير من  يالتفاعل مع زميالت 6 4
 .التكليفات الدراسية

 مرتفع 1.164 4.06

 مرتفع 1.164 4.14 .تقان التعلمكنني من إظهار مهاراتي الرقمية إلالتعليم عن بعد م 7 1

إلثارة النقاش على لوح المناقشات اإللكتروني إلثبات وجود أبادر لطرح أسئلة مفتوحة  8 6
 أكثر من وجهة نظر.

 مرتفع 1.302 3.94

 مرتفع 6.2097.838 31.508 البعد ككل

طات الحسابية ألفراد العينة، أن المتوس ،(8) ذي الرقم يالحظ من الجدول
ثاني: لالستجابات الطالبات على عبارات البعد انحرافات المعيارية واال

(، بانحرافات معيارية 4.14 -3.31ية"، تراوحت بين )المهارات الدراس"
: تمكن الطالبة من بعد(. وقد تبين أن 1.164 -1.418ت بين )ترواح

فى  قد جاء ،بعد تقان المهارات الرقمية المرتبطة بالتعلم فى التعليم عنإ
 (، بانحراف معياري 4.14بأعلى متوسط حسابي بلغ ) المرتبة األولى

على  قدرة الطالبة :( وبدرجة مرتفعة. تاله فى المرتبة الثانية1.164)
اإلميل ، و ولوح المناقشة ،تبادل المعلومات مع زميالتها خالل غرف الزوم

( وبدرجة مرتفعة 1.209نحراف معيارى )، وا(4.11)  بمتوسط حسابي
اء مبادرة الطالبة إلدارة الحوار أثن :لثالثة كان ُبعدا، وفى المرتبة اأيًض 

 حسابي ، بمتوسطالمناقشات الجماعية بالمحاضرات أثناء التعليم عن بعد
( وبدرجة مرتفعة، وفى المرتبة 1.222)  ، وانحراف معياري (4.07)

ن م زيادة قدرة الطالبة على حل التكليفات الدراسية :الرابعة كان ُبعد
ط مجموعات اإللكترونية بمتوسغرف ال ين الطالبات فيخالل التفاعل ب

( وبدرجة مرتفعة، وجاء 1.164)  ، وانحراف معياري (4.06) حسابي
تأثير مجموعات المناقشة اإللكترونية على سرعة إنجاز الطالبة  :ُبعد

، (3.97) ، في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابيللتكليفات الدراسية
 ة الطالبةر مباد :درجة مرتفعة، وجاء ُبعد( وب1.168)  وإنحراف معياري 

  ،لطرح األسئلة المفتوحة إلثارة النقاش على لوح المناقشات اإللكترونية
نحراف معيارى ، وا(3.94) فى المرتبة السادسة بمتوسط حسابي



  2022-األول العدد –و العشرون  الثاني المجلد -مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية

62 

قدرة الطالبة على إقناع زميالتها  :( وبدرجة مرتفعة، وكان ُبعد1.302)
إللكترونية بسهولة أكثر من المحاضرات بوجه نظرها أثناء المحاضرات ا

، وانحراف (3.92) سابعة بمتوسط حسابيفى المرتبة ال  ،التقليدية
: إيجاد الطالبة ( وبدرجة مرتفعة، بينما كان ُبعد1.268)  معياري 

فهم الموضوعات المقدمة دون تفاعل مباشر مع أستاذة  صعوبة في
 ، وانحراف معياري (3.31المرتبة الثامنة بمتوسط حسابى ) ، فيالمقرر

قليلة من الطالبات مما يدل على أن نسبة  ؛وبدرجة متوسطة ،(1.418)
فهم بعض موضوعات المقرر أثناء  هن الالتي وجدن صعوبة في

 المحاضرات فى التعليم عن ُبعد. 

(، 5) ذات األرقام ولافي الجد كما هو موضحويمكن أن تعزى النتيجة 
أجيال هذا القرن لمهارات استخدام  متالكاإلى أن  (8(، )7(، )6)

التعليم  يفجعلهن يستمتعن أكثر أثناء استخدامها  ،الوسائل التكنولوجية
ن امتالك ويسر عليه ،أدى إلى زيادة دافعيتهن للتعلم وبالتاليوالتعلم، 

هن أكثر وجعل ،المهارات الدراسية المرتبطة ببيئات التعلم اإللكتروني
 طة:بواس فتراضيةمن خالل المحاضرات اال اذة المقررأست مع تفاعاًل 

منصات الزووم، البالك بورد، لوحات المناقشة، المنتديات، وبيئات 

بات مع زيادة تفاعل الطال فيا ساهم المختلفة. أيًض  اإللكترونيالتعليم 
هن ومساعدة بعض ،أثناء أداء المهام والفروض المطلوبة بعًضابعضهن 

ن على ا لعدم قدرتهنظرً  اإللكترونيلم التعلم من خالل بيئات التع في
 بيئات التعلم التقليدية. فيالمباشر  الحضور

 ، ودراسة(10)من الشوربجي مع نتيجة دراسة كل   تتفق هذه النتائجو 
دراسة ، و (27)نياسة فرات وآخر ، ودر (11)ن( وآخريفالنسيا فاليجون )
ة عززت الكفاءة الذاتي اإللكترونيأن بيئات التعلم  في ،(36)(واالس)

اءة ا بين الكفا إيجابيًّ األكاديمية لدى الطالبات، كما أظهرت ارتباطً 
 إللكترونياالذاتية األكاديمية والتعلم عبر اإلنترنت، وأن ممارسة التعليم 

 زيادة الكفاءة الذاتية لطالبات الجامعة. في تقد ساهم
 عند مستوى داللةا "هل توجد فروق دالة إحصائي   :الثانيالسؤال 

مستوى الفاعلية الذاتية األكاديمية لدى طالبات كلية  في( 0.05)
 .؟"(إنساني – علمي) :األكاديميا للتخصص التربية تبع  

 (T-Test)لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثتان بإجراء اختبار "ت" 
 :اآلتيكما هو مبين في الجدول 

 (9)الرقم  ذو  جدول ال

 يا للتخصص العلملفاعلية الذاتية األكاديمية تبع  نحو التعلم( ملقياس ا )الدافعيةلدرجة محور  (T-Test)نتيجة اختبار "ت" 

 مستوى الداللة درجة الحرية قيمة "ت" المحسوبة االنحراف المعياري  الحسابي المتوسط العدد التخصص العلمى

 ادال إحصائيًّ  296 2.69 5.88 25.31 128 علمى
 6.34 23.38 169 إنسانى

 (.1.96( عند القيمة الجدولية )0.05حدود الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة ) أ* تبد
 يوه ،(2.69يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة = )

 ،(0.05عند مستوى داللة ) ،(1.96أكبر من قيمة "ت" الجدولية )
نه توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة محور إوبذلك يمكن القول 

لمتغير  ى تعز  ،الدافعية نحو التعلم لمقياس الفاعلية الذاتية األكاديمية

الحاسب  ) وهذه الفروق لصالح التخصصات العلمية ،العلميالتخصص 
سط الحسابي لها حيث بلغ المتو  ،الفيزياء( –الرياضيات –اآللى

 (.5.88بانحراف معياري ) ،(25.31)

 (10) العدد ذو  دول الج

 يللتخصص العلم الفاعلية الذاتية األكاديمية تبع  املهارات الدراسية( ملقياس ا) لدرجة محور  (T-Test)نتيجة اختبار "ت" 

 مستوى الداللة درجة الحرية قيمة "ت" المحسوبة االنحراف المعياري  الحسابي المتوسط العدد التخصص العلمى

 ادال إحصائيًّ  296 3.96 14.96 66.98 128 علمى
 16.40 59.66 169 إنسانى

 (.1.96( عند القيمة الجدولية )0.05* تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة )
 يوه ،(3.96من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة = )يتضح 

 ،(0.05عند مستوى داللة ) ،(1.96أكبر من قيمة "ت" الجدولية )
نه توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة محور إوبذلك يمكن القول 

متغير ل ى تعز  ،المهارات الدراسية لمقياس الفاعلية الذاتية األكاديمية

الحاسب  )  ه الفروق لصالح التخصصات العلميةوهذ ،العلميالتخصص 
حيث بلغ المتوسط الحسابي لها  ،الفيزياء( –الرياضيات –اآللي

 (.14.96بانحراف معياري ) ،(66.98)

 (11) العدد ذو  جدول ال

 يتخصص العلملل الفاعلية الذاتية األكاديمية تبع  ملقياس ا التفاعل مع األستاذ والزمالء(لدرجة محور ) (T-Test)نتيجة اختبار "ت" 

 مستوى الداللة درجة الحرية قيمة "ت" المحسوبة االنحراف المعياري  الحسابي المتوسط العدد العلميالتخصص 
 ادال إحصائيًّ  296 3.39 7.50 33.25 128 علمي

 7.85 30.19 169 إنساني
 (.1.96( عند القيمة الجدولية )0.05عند مستوى داللة )* تبدأ حدود الداللة اإلحصائية 



Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities Volume 22, No1,2022 

63 

 يهو  ،(3.39أن قيمة "ت" المحسوبة = ) يتضح من الجدول السابق
 ،(0.05عند مستوى داللة ) ،(1.96أكبر من قيمة "ت" الجدولية )

محور  ةنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجإوبذلك يمكن القول 
 ى تعز  ،التفاعل بين األستاذة والزمالء لمقياس الفاعلية الذاتية األكاديمية

 :وهذه الفروق لصالح التخصصات العلمية ،العلميلمتغير التخصص 
ي حيث بلغ المتوسط الحساب ،الفيزياء( –الرياضيات –اآللي)الحاسب 

 (.7.50بانحراف معياري ) ،(33.25لها )

 (12) العددذو  جدول ال

 للتخصص العلمى (T-Test)نتيجة اختبار "ت" 
 
 للدرجة الكلية ملقياس الفاعلية الذاتية األكاديمية تبعا

 مستوى الداللة درجة الحرية قيمة "ت" المحسوبة االنحراف المعياري  الحسابي المتوسط  العدد التخصص العلمى
 ادال إحصائيًّ  296 3.67 27.67 125.54  128 علمى

 29.49 113.22  169 إنسانى

 (.1.96( عند القيمة الجدولية )0.05* تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة )
 يوه ،(3.67يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة = )

 ،(0.05عند مستوى داللة ) ،(1.96أكبر من قيمة "ت" الجدولية )
نه توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية إوبذلك يمكن القول 

 ،لعلميالمتغير التخصص  ى تعز  ،لمقياس الفاعلية الذاتية األكاديمية
ابي حيث بلغ المتوسط الحس ،وهذه الفروق لصالح التخصصات العلمية

 (.27.67بانحراف معياري ) ،(125.54لها )
ب )الحاس :ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن التخصصات العلمية

تمتلك  هاحيث إن   ؛ا لطبيعة مقرراتهاالفيزياء( نظرً  –الرياضيات –اآللي
لتعلم ا فيبشكل أفضل  ،مهارات استخدام الحاسوب واللغة اإلنجليزية

 .الدراسيألداء الفروض والمهام المرتبطة بالمقرر  ؛الذاتيوالبحث 
ي كساتي)ودراسة ، (14)العصيمي نتيجة مع نتيجة دراسةهذه الوتتفق 

ا بين أفراد العينة على في وجود فروق دالة إحصائيًّ  ، (33)(وجورهان
الح طلبة لص ،ا لمتغيرات التخصصلية الذات األكاديمية وفقً عمقياس فا

  التخصصات العلمية.

 خالصة الدراسة:
يل للتعليم كبد ،عدفرضت جائحة كورونا على العالم تجربة التعليم عن بُ 

ات كبير من خالل البيئالحضوري، فالعالقات أصبحت تتوثق بشكل 
 نسان يتعايش معها بشكل أكبر، وأصبح التعليماالفتراضية؛ مما جعل اإل

كالت المش  للعديد منمما قد يجعله حالًّ  ؛ا يفرض نفسهعن بعد واقعً 
التي كانت  تواجه التعليم الحضوري، ومن أجل ذلك نحتاج لتنويع 

نحو  دافعيتهم وانجذابهممما يحافظ على  ؛الفرص التعليمية أمام الطلبة
 ،ضافة إلى االستفادة من ذلك في تنمية جوانب التعلم الذاتيالتعلم، إ

عليه  تانأفضل مما ك ، بنحو  واالعتماد على النفس، والحوار والمناقشة
 أثناء التعليم الحضوري.

 توصيات الدراسة
لباحثتان ا ي، توصالحاليتوصل إليها البحث  التيوفي ضوء النتائج 

 :باآلتي
رامج التعليم وب اإللكترونيالعديد من الجامعات للتعليم  يضرورة تبن   -1

 وفي ظروف التدريس العادية. ،عن بعد، حتى بعد انتهاء الجائحة

 يتبن   والتربويين وتشجيعهم على ناألكاديميين عقد دورات للمشرفي -2
 وبرامج التعليم عن بعد. ،اإللكترونيفلسفة التعليم 

ات للتمكن من التعامل مع بيئ ؛إعداد دورات وبرامج تدريبية للطلبة -3
 ، والتعليم عن بعد.اإللكترونيالتعليم 

 يفتشجيع فرق العمل من أعضاء هيئة التدريس على المشاركة  -4
، لكترونياإللتناسب بيئات التعليم  ،إعداد المقررات الدراسية المختلفة

 والتعليم عن بعد.
هم امن المحتوى اإللكتروني الذي يس اكافيً  المناهج قدًراتضمين  -5

بعض  على ،ن خالل سنوات الدارسة األربعيفي تدريب الطلبة الجامعي  
 التعلم.مهارات الدافعية نحو 
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