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 مقرتح  : تصورCOVID 19املستجد للتعليم يف ظل أزمة فريوس كورونا  ذاتيًا كمدخلالتعلم املوجه 

 خالد بن ناهس الرقاصأ.د/ 

   kragges@ksu.edu.sa  ، ، السعوديةجامعة امللك سعود الرتبية،أستاذ علم النفس، كلية 

 

 م15/7/2020قبلت للنرش يف    م5/2020/ 1قدمت للنرش يف 

 ظل أزمة فريوس كورونا املستجد ذاتًيا يفللتعلم املوجه اول هذه الدراسة إطارًا مقرتحًا تتن امللخص:

19-COVID من منطلق املسؤولية االجتامعية للعلم، والتي تسهم يف الوقوف عىل نامذج التعلم املوجه ،

الكشف عن مظاهر التغري يف سلوكنا إبان هذه اجلائحة قوامه:  تصويرًا،ذاتيًا؛ وتقرتح هذه الدراسة إطاًرا 

دواعي االهتامم بالتعلم املوجه ذاتيًا، تعريف التعلم املوجه ذاتيًا، النامذج العلمية املؤملة التي متر بنا، 

، تصور مقرتح لتفعيل التعلم املوجه ذاتيًا. وتنتهي الدراسة بتقديم عددًا من ذاتياً الشائعة للتعلم املوجه 

 طروحات املستقبلية املؤمل تنفيذها.األ

 : التعلم املوجه ذاتيًا، االستعداد للتعلم املوجه ذاتيًا، فريوس كورونا الكلامت املفتاحية
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Abstract: This study aims to exploring the self-directed learning during the 

Coronavirus (COVID-19), in terms of social responsibility for science that contributes 

to identifying models of self-directed learning; This study proposes a basis of which is: 

extrapolating the manifestations of change in our behavior in this time of Coronavirus 

(COVID-19), The concern reasons of studying self-directed learning, the definition of 

self-directed learning, and the models of self-directed learning. The study concludes 

with a suggested model of self-directed learning to be used more. 

Key words: Self-directed learning, Self-directed learning readiness, Coronavirus 

(COVID-19).   
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 املقدمة:

العامل ومنها اململكة العربية السعودية  جعل دول COVID-19 تفيش فريوس كورونا املستجد 

 كام يعملتقوم بإعداد التدابري والتعزيزات املختلفة الالزمة للسيطرة عليه والتقليل من آثاره املتنوعة.  

املجتمع العلمي ومنظمة الصحة العاملية عىل إجياد إجابات علمية عن هذا الفريوس وكيفية مواجهته، 

املؤكدة عن هذا الوباء أوجدت نطاقاً واسعاً من االضطرابات يف حياة الناس  فإن املعلومات املتاحة وغري

 Shah et)يف مجيع أنحاء العامل، مما يستدعي إجراء العديد من الدراسات لبحث آثاره عىل حياة األفراد 

al , 2020 فضاًل عن البحث عن احللول واألساليب البديلة يف التعليم اجلامعي والعام؛ لتحقيق .)

 ستمرار التعليم بعد تعليق احلضور الفعيل.ا

وحتى تتضح مالمح موضوع دراستنا بصورة متكاملة نسبيًا؛ فإننا نقرتح املحاور التالية 

 للوقوف عىل جوانبه املختلفة، وهي عىل النحو التايل:

 أوالً: مظاهر التغري يف سلوكنا يف ظل أزمة فريوس كورونا. 

 ذاتًيا.ثانيًا: تعريف التعلم املوجه 

 ثالثًا: دواعي االهتامم بدراسة التعلم املوجه ذاتًيا يف ظل أزمة فريوس كورونا.

 رابعًا: نامذج التعلم املوجه ذاتًيا.

 تصور مقرتح.   ذاتًيا:خامسًا: آليات تطبيق التعلم املوجه 

 اآلفاق املستقبلية لدراسات التعلم املوجه ذاتًيا. سادسًا:

ن املحاور السابقة بيشء من التفصيل، وبطبيعة احلال فإن نقطة حمور م لكل ييلونعرض بام 

 .سلوكنا يف ظل أزمة فريوس كورونا البداية املنطقية تتمثل يف الوقوف عىل مظاهر التغري يف
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 سلوكنا يف ظل أزمة فريوس كورونا أوالً: مظاهر التغري يف

 

 كورونا( مظاهر التغري يف سلوكنا يف ظل أزمة فريوس 1الشكل رقم )

فريوس كورونا، وسنعرض يتضمن الشكل السابق ستة مظاهر للتغري يف سلوكنا يف ظل أزمة   

 بيشء من التفصيل لكل منها عىل حدة فيام ييل:

هنالك دعوات جادة من جهات ومنظامت تعزيز الوعي الصحي والنفيس داخل األرسة:  .1

عاملية لرضورة وجود أشكال متنوعة من الدعم النفيس واالجتامعي كمكون أساس يف أي 

(. وتعد األوبئة مصدراً رئيسًا IASC, 2020) كوروناإجراءات صحية لتصدي لتفيش فريوس 

هية التواصل مع يف انتشار االضطرابات النفسية واالجتامعية من قبيل اخلوف، والقلق، وكرا

نامظاهر التغري يف سلوك

–التعلم عن بعد 

ًا والتعلم املوجه ذاتي

تعزيز الوعي 

الصحي والنفيس 

داخل األرسة

تطبيقات علم 

النفس يف البحث

عن احللول و 

التخفيف من املعاناة 

لفئات املجتمع
زيادة  الوعي 

ع الصحي يف املجتم

تكاتف املجتمع 

وشيوع مظاهر 

الوعي االجتامعي

زيادة مستوى 

عالتطوع يف املجتم
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يشعر األفراد بالتوتر والقلق حيث  أن األوبئةاآلخرين وااللتقاء هبم، فمن الشائع عند انتشار 

يتضمن ذلك اخلوف من اإلصابة باملرض أو املوت، وجتنب تلقي العناية الطبية يف املرافق 

الصحية خوفًا من اإلصابة بالفريوس، والشعور باخلوف من فقدان األقارب نتيجة إصابتهم 

 هبذا الفريوس.

حي، وما قد يسببه من شعور بامللل كذلك اخلوف من االنعزال عن اآلخرين بسبب احلجر الص

(.  كام أن هناك ارتباط نفيس عصبي بني التهابات اجلهاز التنفيس Taylor , 2019)والوحدة واالكتئاب 

 ,Xiang et al) احلادة واالضطرابات النفسية كام حدث يف متالزمة سارس التنفسية قبل عدة سنوات

2020  .) 

 احلجر الصحي من امللل، والغضب، والوحدة النفسية، األشخاص املتواجدون يف وكام يعاين   

واليأس، كام أن أعراض اإلصابة بالسعال واحلمى تؤدي إىل تزايد مضطرد لبعض املظاهر السلبية من 

 (.  Xiang et al , 2020) املزعجةقبيل: القلق، واألفكار التشاؤمية 

يف  املجتمع، ويأيتناة لفئات املعا والتخفيف منتطبيقات علم النفس يف البحث عن احللول  .2

 COVID-19 كورونا املستجدمقدمة تلك الفئات املعرضة للمشكالت النفسية من وباء 

العديد من  حيث أكدتاملرىض املصابني به والعاملني عىل رعايتهم من الكادر الصحي، 

مرىض الدراسات املعارصة وجود آثار سلبية لتفيش األوبئة واجلوائح عىل اجلانب النفيس لل

( التي أثبتت ارتفاع معدل Lee, et al , 2018املصابني بالفريوس والعاملني عىل رعايتهم )

اإلهناك النفيس وانتشار املشكالت النفسية لدى العاملني يف رعاية املرىض. ويف هذا السياق 

أشارت منظمة الصحة العاملية يف تقريرها عىل موقعها اإللكرتوين بأن املامرسني الصحيني 

ليسوا بمنأى  COVID-19والذين يتعاملون مع املرىض املصابني بفريوس كورونا املستجد 

عن االضطرابات النفسية بسبب تفيش هذا الفريوس كام هو احلال لدى املرىض املصابني 

 WHO- China Jointسابقة )وخصوصًا أولئك الذين يعانون من مشكالت صحية 

Mission,2020اخلوف ليس من املرض، يف " (. فقد أشارت عدة دراسات معارصة إىل أن
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بة باملرض يف كل حلظة، مما يعد موقفًا خميفًا ومؤثرًا عىل حياة من توقع اإلصا ذاته، بلحد 

؛ لذا هنالك دعوات جادة من جهات ومنظامت عاملية لوجود أشكال متنوعة "األفراد اليومية

من الدعم النفيس واالجتامعي كمكون أساس يف أي إجراءات صحية للتصدي لتفيش 

عاماًل أساسيًا يف حتقيق التوافق والقدرة  فريوس كورونا، فاإلرشاد النفيس واالجتامعي يعد

 (.2020اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت، ) عىل جتاوز آثار تفيش الفريوس

الصحية اإلجيابية ملقاومة انتشار  شيوع السلوكياتأجل  املجتمع: منالصحي يف  زيادة الوعي .3

، ووضع الكامم عند وغسل اليدين، هذا الوباء، وتبصري أفراد املجتمع بااللتزام بالتباعد البدين

زيادة الرقابة الصحية عىل بؤر  فضاًل عنالعامة.  وتعقيم املرافقاخلروج إىل األماكن العامة، 

مما جيعل الكثري  نافعة،تفيش الوباء، ورب ضارة  عىل مواطنالوباء يف املجتمع هبدف السيطرة 

ولعلنا نكون  والعشوائية،ء القديمة من معايري الصحة العامة يف بعض األحيا الدول ترفعمن 

أكثر تفاؤال مستقباًل يف استمرار تلك احلمالت الصحية من أجل حتقيق الصحة العامة 

للجميع، فضالً عن دورها املستقبيل يف تنمية وتطوير تلك األحياء واملناطق العشوائية. 

 ابية بني أفرادها.فالشعوب املتحرضة أكثر حرصًا عىل تبني وشيوع السلوكيات الصحية اإلجي

وكذلك تزويد أفراد املجتمع بأساليب تكاتف املجتمع وشيوع مظاهر الوعي االجتامعي.  .4

مواجهة الضغوط النفسية مثل أساليب االسرتخاء النفيس، وتقديم الرسائل املطمئنة هلم، 

وتبصريهم بأن اخلوف والقلق أمر طبيعي، وتقديم معلومات عن كيفية طلب املساعدة يف 

ة الشعور بحالة صحية غري جيدة، والعمل عىل تشجيع االستقاللية الذاتية مثل إتاحة حال

اختيار األنشطة اليومية التي يرغبون هبا خصوصاً أثناء فرتة العزل االجتامعي واحلجر الصحي 

(WHO China Joint Mission, 2020 ومن تلك األنشطة .)ما ييل: 

 السيئة كالتدخني للتعبري عن مشاعر الضيق والضجر. ممارسة بعض العادات االبتعاد عن  -

 إتباع نظام غذائي صحي.  -

 تنظيم أوقات النوم وممارسة الرياضة.  -
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التواصل االجتامعي مع األقارب عن بعد باستخدام وسائل التواصل االجتامعي   -

 املختلفة.

فقد زادت نسبة  "ُتولد املنح من رحم املحن" ُيقالكام زيادة مستوى التطوع يف املجتمع:  .5

التطوع يف املجتمع، نتيجة وباء فريوس كورونا يف حماولة الكثري من أفراد املجتمع لتقديم 

املساعدات املتنوعة من قبيل التوعية بأخطار هذا الوباء يف املجتمع، وتعزيز سبل الوقاية 

وامه: ق رافعني شعار املجتمع،واالحرتازات الصحية، واحلجر الصحي والتباعد البدين يف 

 جهوداً تطوعيةفضالً عن دور املامرسني الصحيني واألطباء الذين يبذلون  ،"خليك يف البيت"

 مضاعفة خارج نطاق ساعات عملهم الرسمي يف سبيل محاية جمتمعهم. 

لقد كان اخليار البديل بعد تعليق احلضور الفعيل يف  :ذاتياً  املوجه والتعلم –التعلم عن بعد  .6

إىل استكامل العام  السبيل Distance learning بعدبل أصبح التعلم عن  واجلامعات،املدارس 

التعلم املوجه الدرايس يف ظل أزمة فريوس كورونا. وُتبني فعالية التعلم عن بعد عىل ممارسة 

أن يكون املتعلم موجهاً ذاتياً يف حتمل مسؤولية تعليمه،  بمعنى learningdirected -Selfذاتيا 

؛ وبام أن التعلم املوجه ذاتيًا هو مناط اهتاممنا يف ثنايا هذا التصور. فسوف وتقييم مدى تقدمه

 من التفصيل يف الصفحات القادمة. ءبيشنعرض له 

 : تعريف التعلم املوجه ذاتياً ثانياً 

يمثل التعلم املوجه ذاتيًا دورًا مهاًم يف توجيه سلوك املتعلم وتعزيز العملية التعليمية مع إيقاف 

احلضور الفعيل إىل املدارس والكليات واجلامعات مع أزمة كورونا،  فقد أضحت مسؤولية التعليم عىل 

، لكن هذا "لتعلم عن بعدا "املتعلمني أنفسهم، وبدأ التحول من التعليم وجهًا لوجه يف اجلامعات إىل 

النمط من التعليم قد ال يكون ناجحًا إال إذا حتىل املتعلمون بالكفاءة يف استخدام  التعلم املوجه ذاتًيا، 

عن تعلمه، وحتديد أهدافه، وتبني أنشطة واسرتاتيجيات  مسؤوالالذي ُيمكن املتعلم من أن يكون 

، وقادًرا عىل اختاذ  Learning outcomesرجات التعلمالتعلم املناسبة، ومعتمًدا عىل نفسه يف تقييم خم
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القرارات، والتفاعل والتعاون مع زمالءه، كام يستخدم فيه املتعلم املوجه ذاتيًا أنامًطا متنوعة من التفكري 

 (Mentz, De Beer & Bailey, 2019) العليا

ة سؤال الطلبة إىل أمهي Douglass and Morris (2014)حيث يشري كٌل من دوجالس وموريس 

بشكل مبارش عن أهدافهم وخططهم التعليمية؛ ليساعد بشكل فّعال يف تعلمهم املوجه ذاتًيا، وتنمية 

مهاراهتم، من خالل الرتكيز عىل املوضوعات التي هتم الطلبة، ومناقشتهم بأمثلة من احلياة الواقعية؛ 

؛ يتحكمون يف تعلمهمندما شعروا بأهنم فقد أفادت دراستهام بأن الطالب قاموا ببذل املزيد من اجلهد ع

لذا أصبح من الرضوري أن يكون لدى املعلمني واملتعلمني فهم واضح للتعلم املوجه ذاتًيا؛ من أجل 

أؤمن بكل ثقة "إسحاق عظيموف العمل عىل تبنيه وتطويره وحتقيق الفوائد املرتتبة عىل تبنيه. فكام قال: 

 ."ثمر الوحيد عىل وجه األرضأن التعليم الذايت، هو التعليم املُ 

بأنه العملية   -1975يف عام -  Knowlesتعريف نولز التعريفات املبكرة  للتعلم املوجه ذاتياً من 

التي يقوم هبا الفرد بنفسه أو بمعاونة اآلخرين يف حتديد احتياجاته التعليمية ، وحتديد أهداف التعلم ، 

وحتديد املصادر التي حيتاجها يف حتقيق التعلم، واختيار وتبني اسرتاتيجيات التعلم املناسبة ، وتقييم 

، بفحص هذا التعريف سنجد (Mentz, De Beer & Bailey, 2019)خمرجات التعلم التي حصل عليها 

من أجل حدوث عملية التعلم، ولعل هذا يتطلب   املتعلم نشيطاً ومسؤوالً عن تعلمهأن يكون  منوالهأن 

عدة اسرتاتيجيات معرفية، واجتامعية، ووجدانية، جيب أن يتصف هبا  املتعلم لكي يتمكن من ممارسة 

حياته اليومية، بشكل عام،  ويف مواجهة الوضع الراهن الذي جعل املتعلم التعلم املوجه ذاتيًا يف 

 مسؤوالً بشكل كبري عن تعلمه و مستقبله بصفة عامة.

وانطالقًا مما سبق، سنجد أن املتعلم املوجه ذاتيًا يتميز بعدة سامت إجيابية منها: املبادرة، 

لقدرة عىل التنظيم الذايت لتعلمه، وحتمل مسؤولية واالستقاللية، واملثابرة يف التعلم، والثقة بالنفس، وا

تعلمه اخلاص، والرغبة القوية يف التعلم والتغيري، إضافًة إىل التعامل مع املشكالت عىل أهنا حتديات 

وليست عقبات، والقدرة عىل استخدام مهارات الدراسة، وتنظيم الوقت بشكل جيد، وحتديد معدل 
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وتطوير اخلطط إلكامل مهامه التعليمية وبصورة تتسم باالستمتاع تقدمه يف التعلم بشكلٍّ مناسب، 

 (Jossberger et al., 2010).والتوجه نحو اهلدف 

1كام نؤكد عىل عامل مهم جدًا يف فهم وتعزيز التعلم املوجه ذاتيا أال وهو االستعداد للتعلم  

ا يمتلكه الفرد من قدرات :  يقصد به مقدار م Self-Directed Learning Readinessاملوجه ذاتيًا 

بمجموعة من  Guglielminoوسامت شخصية ألزمة للتعلم املوجه ذاتًيا، وحّددهتا جوجليلمينو 

السامت التي تؤثر يف استعداد املتعلم ملامرسة التعلم املوجه ذاتًيا مثل: االستقاللية، واملبادرة، وحب 

وحب االستطالع، واإلبداع، والرغبة القوية  التعلم، وقبول مسؤولية التعلم، والقدرة عىل االنضباط،

. وبذا يعد ,Nuqali, 2016)  Baradwan,  Salih ,Simbawa &يف التعلم، واالستمتاع بالتعلم 

 الفرق بينهاماالستعداد للتعلم املوجه ذاتًيا الزًما وسابًقا ملامرسة التعلم املوجه ذاتًيا. وُيمكن تلخيص 

 )الرقاصاتًيا يمّثل السامت الكامنة؛ أما التعلم املوجه ذاتًيا يمّثل السلوك بأن االستعداد للتعلم املوجه ذ

 (. 2020،واملقويش

-Selfأن نعرض إىل الفرق بني التعلم املوجه ذاتيًا والتعلم املنظم ذاتيا من احلكمةويبدو 

Regulated learning، ينبغي تعلمه، وليس يكون قادرًا عىل حتديد ما  حيث نجد أن املتعلم املوجه ذاتًيا

باعتبار املتعلم  ،collaboratively بالرضورة أن تكون هذه عملية فردية؛ فقد يتم التعلم بشكل تشاركي

بتحديد مهمة التعلم. بينام يف التعلم املنظم ذاتيًا، يمكن أن تتحدد مهمة التعلم من  Initiator هو املبادر

درجات متفاوتة اسرتاتيجيات التعلم اخلاصة هبم، قبل املعلم، ويمكن للطلبة أن خيتاروا بحرية ب

تعطى هلم من قبل املعلم؛ لذا يتضح أن  ي املهمة التواملشاركة يف أنشطة التعلم املنظم ذاتيًا للعمل عىل

                                                           

وليامسون  ومن أمهها مقياس ذاتيًا،يزخر علم النفس التعلم بعدد من املقاييس التي تقيس التعلم املوجه   1

(Williamson (2007 وهو يتكون من مخس  (،2015نظر: العتيبي، ا)سابقة ، وقد قام الباحث احلايل برتمجته يف دراسة

، ومهارة تطبيق أنشطة التعلم، ومهارة اسرتاتيجيات التعلممهارات فرعية وهي: مهارة الوعي بالذات، ومهارة استخدام 

 التقييم، ومهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين. ويمكن مرسلة الباحث عند احلاجة البحثية هلذا املقياس.
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التعلم املوجه ذاتيًا أعم وأشمل من التعلم املنظم ذاتيًا، و بذلك فإن التعلم املوجه ذاتيًا هيتم بشكل كبري 

لم املركزي يف بداية مهمة التعلم، يف حني هيتم التعلم املنظم ذاتًيا باخلطوات الالحقة  يف عملية بدور املتع

  ),2012Tredoux؛ 2015انظر: سحلول،)التعلم مثل أهداف التعلم، واسرتاتيجيات  التعلم

 ذاتًيا يف ظل أزمة فريوس كورونا ثالثا: دواعي االهتامم بدراسة التعلم املوجه

أمهية التعلم املوجه ذاتًيا يف كونه يمثل منهجًا تعليميًا متعددًا حيتوي عىل عدة إمكانيات ل ثتتم

تسهم بشكل رصيح يف تسهيل عملية التعلم يف الوقت الراهن، ونعرض فيام ييل أهم املكاسب التي 

 جينيها الفرد من ممارسة التعلم املوجه ذاتيًا:

يتبنى التعلم املوجه ذاتًيا  تشجيع األفراد عىل ممارسة  تشجيع وتعزيز معتقدات الكفاية الذاتية: -

دورًا إجيابيًا يقود إىل تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وشعورهم بأمهيتهم، خاصة أهنم سوف يصبحون 

مبادرين يف حل املشكالت التي تواجههم يف سبيل حتقيق التعلم املطلوب، فضالً عن أهنم 

احتياجاهتم يف تعلم مهارات أو معارف حمددة،  سيصبحون قادرين أكثر من غريهم عىل حتديد

كام أن ممارسة التعلم املوجه ذاتًيا، تعزز من معتقدات الكفاية  لدى املتعلم نحو األداء مما قد 

يسهم يف توجيه سلوكه، وبناء الثقة والقيم التعليمية الداعمة واملساندة لألداء التعليمي 

غني عن البيان ما ذكره . و(2020ص واملقويش،الرقايف )الفاعل، وحتقيق االرتقاء املعر

ال يمكنك تعليم أحد أي يشء، بل فقط مساعدته عىل العثور عىل املعرفة " بأنه "جاليليو"

 من خالل التعلم الذايت. بذواتنا اعتدادالكي نكون أكثر  "داخل نفسه

فاملتعلم املوجه ذاتيًا يتعلم بفاعلية أكرب إذا كانت  التعلم املوجه ذاتيًا ُيعزز مسؤولية التعلم: -

إىل أن املتعلمني املوجهني ذاتًيا حيتفظون    Knowles التجربة تتميز باالستقاللية، ويشري نولز

باملادة املتعلمة، ويستفيدون منها بشكل أكرب من غريهم، كام يشري إىل أن التعلم املوجه ذاتيًا 

نفيس للفرد؛ إذ أن أحد جوانب النمو اإلنساين هو تطور القدرة عىل يتناسب مع طبيعة النمو ال

حتمل املسؤولية، ومن جانب تعليمي فإن التطورات اجلديدة بالتعليم تضع املسؤولية عىل 

(. وُيعد التدرب عىل 2020الرقاص واملقويش،م )م املتعلمني ليكونوا مبادرين بالتعل
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 كونه يصقل مهارات الفرد، باإلضافة إىل تطوير اسرتاتيجيات التعلم املوجه ذاتًيا مهاًم 

يرتبط كام  .(,2014Peen & Mohammad)شخصيته عن طريق هتيئته للتعلم مدى احلياة 

عىل عزو نتيجة حتصيله  التي تتمثل يف قدرة املتعلمباملسؤولية التحصيلية املوجه ذاتيًا  التعلم

فإما أن يتحمل مسؤولية هذا األداء ويعزوه  فشاًل،سواء أكان مرتفعًا أم منخفضًا، نجاحًا أم 

حيث يعزو ذو التعلم املوجه ذاتيًا  خارجية،إىل نفسه، وإما أن يعزوه إىل عوامل أخرى 

مسؤولية التحصيل إىل األسباب الداخلية التي يعزو إليها الطلبة نجاحهم أو فشلهم 

يعزون مسؤولية حتصيلهم التحصييل، ومن أمهها القدرة واجلهد. بخالف ذو التعلم التقليدي 

إىل األسباب اخلارجية التي يعزو إليها الطلبة نجاحهم أو فشلهم التحصييل، ومن أمهها احلظ 

(، لذلك ثمة دراسات تدعو Weiner,2000وصعوبة املهمة أو سهولتها واجتاهات اآلخرين)

إىل داخلية، إىل إعادة تشكيل عزوات الطلبة التحصيلية )مسؤولياهتم التحصيلية( من خارجية 

من خالل برامج التدريب عىل إعادة توجيه العزو السلبي وضعف األداء والتحصيل، باجتاه 

ول شعور الطالب بعدم قدرته واحباطه، إىل مشاعر إجيابية كالثقة بالقدرة عزو إجيايب حُي 

 (.Hall,2002وأسلوب الدراسة، مما حُيسن أداءه وحتصيله مستقبالً)

لتنمية املهارات  التدريب الذايت عىل حيث يساعد  متعدد املامرسات:التعلم املوجه ذاتيًا  -

والقدرات والسامت التي جتعل الفرد أكثر إجيابية وفعالية وإنجاز واعتامد عىل نفسه يف حل 

التعلم مدى  "الذي نسعى إىل حتقيقه كشعار  بدأ اجلوهريوهو املاملشكالت التي تواجهه، 

) & Peen"التعلم للتعلم" سبيل استمرار يف "Lifelong learning احلياة 

)2014Mohammad, ،  بحيث يكون الفرد مدفوعا ذاتيًا  للتعلم  األمر الذي يعزز االندماج

؛ لتطوير االجتامعي، واملواطنة النشطة وتنمية الشخصية، والقدرة التنافسية وفرص العمل

الذات يف حدوث التدريب الذات واالرتقاء هبا بصورة مستدامة من خالل االعتامد عىل 

 .التعلم و
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يف  التشاركي التعلميساعد  : learningCollaborativeالتعلم املوجه ذاتًيا تعلم تشاركي  -

تبادل األفكار واآلراء بني املتعلمني يف سبيل الوصول إىل أفضل ممارسة لتحقيق جودة التعلم 

، ويعد التعلم التشاركي أحد املهارات األساسية ملواجهة حتديات القرن صغرية جمموعات يف

)Peen وحممد وتشري نتائج دراسة بني  .(,2014Peen & Mohammad) والعرشيناحلادي 

& Mohammad,2014)  التي عنيت بدراسة التعلم التشاركي باستخدام التعلم املوجه ذاتًيا

املاليزيني، إىل أن املجموعة التي قامت بالتعلم التشاركي  لدى الطلبة( PBL)حلل املشكالت 

 " question and answer سؤال وجواب"وتفعيل التعلم املوجه ذاتيًا باستخدام اسرتاتيجية 

 sharing of ideas مشاركة األفكار أو املعلومات"و  " co-construction بناء مشرتك"و 

or information التخطيط : يف املجموعات األخرى يف مهارات مستواهم أفضل من أقراهنم

 .والتفكري والتأمل وعمليات التقييم

التعلم التشاركي يمكن أجراها عن بعد مثل:  اسرتاتيجياتبالذكر أنه يوجد العديد من  يحر

 التعلم بيئات عرب جمموعات يف Share – Pair – Think شارك – أقرن – فكر- استخدام اسرتاتيجية

 لعىل أرين أنسى، وسوف يل قل " كونفوشيوسلالشهرية  باحلكمة التنويه يفوتنا ال وهنا اإللكرتونية،

 التشاركي. التعلم أمهية يف "أتذكر وسوف شاركني أتذكر،

 بنفسه؛ التعلم حتقيق عن مسؤوالً  الفرد يكون عندما بحكمة: الوقت وإدارة ذاتًيا املوجه التعلم -

 وقته وإدارة تنظيم عىل يعمل أن يستطيع ثم ومن يتعلمه، بام االستمتاع حياول سوف فإنه

إجيابية  عالقة وجود األتراك التمريض طلبة عىل أُجريت معارصة دراسة نتائج تشريو بكفاءة.

 فاملتعلم .),Faydali, & N Ertug 2018(ت بني االستعداد للتعلم املوجه ذاتياً وقيم إدارة الوق

  خالل: من هوقت إدارة يستطيع ذاتياً  املوجه

 .حتديد األولويات يف التعلم 

 .حتديد أهداف التعلم 

 .التخطيط للتعلم 
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 .وضع جدول املهام 

 مما املنزل، يف الصحي احلجر فرتة أثناء للوقت احلكيم االستثامر يف يساعدهاألمر الذي سوف 

 والضغط بامللل الشعور من خيفف أنه عن فضالً  متنوعة، جماالت يف الفرد قدرات استثامر يف يساعد

 كورونا. فريوس أزمة فرضتها التي االجتامعي العزل نتيجة النفيس

 بقدر املتعلمهنالك هتديد أو واجبات حياسب عليها  فليس إجيابية: ذاتًيا املوجه التعلم بيئة -

فضالً  ،هلاماهي واجبات ذاتية يضعها املتعلم املوجه ذاتيًا لنفسه لكي حيقق أهدافه التي يطمح 

يف خفض مستوى اإلهناك )العجز املتعلم( الذي قد يتعرض  ذاتًيا املوجه التعلم بيئة دور عن

القدرة وانخفاض يف ثالث أوجه: توقع الفشل أثناء التعلم،  يتمثل املتعلم فالعجزاملتعلم، هلا 

معوقات التعلم، وانخفاض الدافعية. فاملتعلم املوجه ذاتيًا يضع أهداف  التحكم يفعىل 

واسرتاتيجيات، ويثابر يف تعلمه، ويملك القدرة عىل تقييم تقدمه يف عالقته باألهداف التي 

الطلبة الذين يعانون من العجز املتعلم يتصفون  ذلك، فأنوضعها لنفسه، وعىل العكس من 

 عاجزون عن حتقيق أهدافهم ويميلون إىل االستسالم عند مواجهة أي مشكلة. بأهنم

التعلم املوجه ذاتًيا ممارسة أنشطة  واإلبداعية: يتطلبالتعلم املوجه ذاتًيا حيفز القدرات النقدية  -

 التعلم مماقائمة عىل القراءة النقدية واحلوار واملشاركة مع اآلخرين وتقييم نتائج وخمرجات 

، ويف نفس السياق وجدت (Mentz, De Beer & Bailey, 2019)يعزز من التفكري الناقد 

دراسة معارصة أُجريت عىل عينة من طلبة اجلامعة وجود ارتباط إجيايب بني التعلم املوجه ذاتًيا 

كام أن التعلم املوجه ذاتًيا يتنبأ بنسبة .  والتفكري الناقد ومعتقدات فاعلية الذات العامة

أن التعلم ٪ بكل من التفكري الناقد ومعتقدات فاعلية الذات العامة، وذلك ُيفرس .550

املوجه ذاتيًا يساعد الطلبة يف تقييم جوانب القوة والضعف يف حمتوى التعلم وأنشطته، 

واستخدام األسئلة بكفاءة للحصول عىل معلومات جديدة، مما يعزز تفكريهم الناقد، ويرفع 

 .),2018Turan & Koc(  ة بالكفايةمن معتقداهتم الذاتي
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وفقًا لطبيعة التعلم املوجه ذاتيًا فإن املتعلم يامرس اإلبداع يف ختطيط أنشطة التعلم وحتديد و

أهداف التعلم القصرية والطويلة املدى، والقدرة عىل املامثلة اإلبداعية من خالل تعميم ما تعلمه إىل 

أسس التعلم املوجه  مواقف أخرى جديدة، كام هو شائع فاإلبداع يتطلب مواصلة االجتاه، وهذا من أهم

. كام يتيح هذا النوع من التعلم املتعلمواجهها يذاتيًا يف املثابرة نحو حتقيق اهلدف رغم املصاعب التي قد 

الفرصة للمتعلمني بالتحكم والسيطرة عىل العملية التعليمية، والقدرة عىل حل مشكالهتم معتمدين 

 (.2015العتيبي، ) اإلدراكيعىل ذواهتم، وتنمية االستقالل عن املجال 

 عًا: نامذج التعلم املوجه ذاتياً راب

يدعونا ما سبق عرضه من مكاسب تتحقق للفرد عند ممارسة التعلم املوجه ذاتيًا إىل الوقوف 

العلمية التي تعزز من التعلم املوجه ذاتيًا، ودربه عليها؛ لنكون أكثر كفاءة يف مواجهة الوضع  عىل النامذج

 الراهن، ومن أبرز تلك النامذج ما ييل:

 Long’s self-directed learning instructional  نموذج لونج للتعلم املوجه ذاتيا  .1

model (1989) 

تفسري التعلم املوجه ذاتيًا، حيث ال يركز عىل تعليم من النامذج املبكرة يف نموذج لونج يعد 

 .بل عىل املتعلمني األصغر عمراً  الكبار كبقية النامذج

حيث  التحكم التدرييس والتحكم الدافعي، مها:وتقوم فكرة النموذج عىل التفاعل بني بعدين    

إىل درجة احلرية التي يتمتع هبا الطلبة يف حتديد أهداف التعلم، وحتديد مصادر  التدرييس يشري التحكم

 خمرجات التعلم. وأساليب تقييمالتعلم، 

بإرادة الطالب، ودافعيته للحفاظ عىل التعلم النشط، ومساندة  التحكم الدافعيبينام يتعلق 

النموذج كام يف  يف بني هذين الُبعدينالتفاعل  أنشطة التعلم، وما يتصل بالعملية التعلم، ويمكننا عرض

 .(1اجلدول رقم )
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 نموذج لونج للتعلم املوجه ذاتياً  (1اجلدول رقم )

 حتكم دافعي أبعاد  النموذج

حتكم 

 تدرييس

 منخفض
 منخفض مرتفع

1 3 

 4 2 مرتفع

 :أمامنا أربع حاالت حلدوث التعلم، وهي عىل النحو التايل النموذج، سيكونيف ضوء هذا 

وهذا يمثل التعلم  مرتفع، وحتكم دافعيتدرييس منخفض  حتكم( 1رقم )املوقف التعليمي  -

 .املوجه ذاتياً 

حتكم تدرييس مرتفع وحتكم دافعي مرتفع، وقد حيدث تعارض ( 2)املوقف التعليمي رقم  -

 بني أسلوب التعلم املركزي ورغبة الطالب يف التعلم ذاتيًا معارضًا مركزية فرض التعلم عليه

 . من قبل املعلم

منخفض هو أيًضا أسلوب  وحتكم دافعيحتكم تدرييس منخفض ( 3رقم )املوقف التعليمي  -

حيث أن الطالب معتمد وليس موجة ذاتيًا، فلن يكون قادرًا عىل التعلم  متوافق،تعليمي غري 

 . بشكل صحيح

ذلك حالة حتكم تدرييس مرتفع وحتكم دافعي منخفض، ويصف ( 4)املوقف التعليمي رقم  -

 . التعلم التقليدي الذي يكون الطالب سلبيًا ومعتمدًا عىل املعلم يف حدوث التعلم

األول هو األنسب تعلياًم حيث أنه يمثل السياق التعليمي  يالتعليمومما سبق سنجد أن املوقف 

تبار طبيعة الذي حيدث فيه التعلم املوجه ذاتيًا، وهو ما نرغب يف شيوعه يف تعليمنا مع األخذ يف االع

 Bosch, Mentz, & Goede, , 2019))املرحلة العمرية للطلبة 

وراء املعرفية  بالقدرة عىل ممارسة العمليات ما "لونج "يتصف املتعلم املوجه ذاتيًا من منظور و

)مراقبة الذات، والتخطيط( التي متكنه من معرفة نقاط القوة والضعف يف عملية التعلم، وبذلك يتصف 
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املوجه ذاتيًا بالقدرة عىل حتمل مسؤولية ضبط التعلم بنفسه، والقدرة عىل تنظيم الوقت الالزم املتعلم 

 .(Bosch, Mentz, & Goede, , 2019) للتعلم، والدافعية الذاتية نحو التعلم

 Candy’s self-directed learning model (1991)نموذج كاندي للتعلم املوجه ذاتيًا  .2

، وتنقسم مكونات التعلم املوجه ذاتيًا 1991يف عام  Candyبل كاندي قُأعد هذا النموذج من 

 وفقه إىل هذا النموذج إىل أربعة مكونات رئيسة، هي:

 :حيث يمتلك املتعلم املبادرة يف السعي للفرص التي تسهم يف حتقيق التعلم. توجيه الذات 

  أثناء تعلمه، واستقاللية : وتعني أن يتمتع املتعلم بصفة االستقاللية االستقاللية الذاتية

 التفكري وحرية االختيار.

 :وتعني قدرة املتعلم عىل إدارة تعلمه. إدارة الذات يف التعلم 

  :وتعني مراقبة املتعلم لعملية تعلمه والتحّكم هبا. ضبط التعلم 

وصفه للعالقة بني التعلم املوجه ذاتيًا يف سياقات التعلم  النموذج عدمومن أوجه النقد هلذا 

 Bosch, Mentz, & Goede, , 2019))اإلنرتنت  والتعلم عربملختلفة مثل التعلم يف الفصل ا

 
 Candy’s self-directed learning model (1991)( نموذج كاندي 3الشكل رقم )

 

توجيه 

الذات

االستقاللية 

الذاتية

إدارة الذات 

يف التعلم

لمضبط التع
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 PRO   Brockett and Hoekstra's Personalالذات توجيه  نموذج مسؤولية .3

Responsibility Orientation model (1991)  

من منطلق أن التعلم  Brockett and Hiemstra ُأعد هذا النموذج من قبل بروكت ومهيسرتا    

املوجه ذاتًيا يتمثل يف جمموعة أنشطة تعليمية يقوم هبا املتعلم، كتحديد احتياجات التعلم، والوصول إىل 

تعزيز مهارات التعلم املوجه  اسرتاتيجياتشطة التعلم وتقييمها. وقد ومجعت مصادر التعلم، وتنفيذ أن

النموذج عىل  حيتويذاتًيا وفق هذا النموذج بني املنظور العميل والصفات الشخصية للمتعلم؛ حيث 

 بعدين رئيسني، مها: 

التخطيط، والتطبيق، وتقييم  مهارات:: وتعني أن املتعلم املوجة ذاتيًا جيب أن يمتلك العملية -

 عملية تعلمه.

 ,Bosch)ت )إدارة الذا والقدرة عىل: يقصد هبا درجة حتمل املتعلم مسؤولية تعلمه األهداف -

Mentz, & Goede, 2019 ( عىل نحو أكثر وضوحًا لكي 4ويمكننا عرضها يف الشكل رقم )

 ذاتيًا.للتعلم املوجه  كنموذج مقرتحنسعى إىل تطبيقها 

 

 . PRO (Bosch, Mentz, & Goede, , 2019)الذات ( مسؤولية توجيه 4)الشكل رقم 

  

التعلم املوجه ذاتيا 

العملية 

حتكم الطلبة 

تقييم التعلم

األهداف 

االعتامد عىل الذات  

إدارة الذات 
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 Garrison’s modelنموذج جاريسون  .4

ينظر جاريسون إىل التعلم املوجه ذاتيًا باعتباره عملية يتحمل فيها املتعلم املسؤولية يف التحكم 

من ثالثة  1997النظري املقرتح يف عام ومراقبة التعلم للوصول إىل نتائج هادفة.  ويتكون النموذج 

 والدافعية، self-monitoring مراقبة الذات، وself-management أبعاد، هي: إدارة الذات

motivational dimensions وتتفاعل تلك األبعاد مع بعضها للوصول إىل التعلم املوجه ذاتيًا؛ حيث .

 وهي:ُتعنى بضبط املتعلم املوجه ذاتًيا لذاته، 

حتديد املتعلم املوجه ذاتًيا لألهداف، واستخدامه ملصادر التعلم،  : ويتضمنالذاتإدارة  بعد -

 وتدعيمه اخلارجي للتعلم.

 التعلم.يشري إىل حتمل مسؤولية التعلم، ومراقبة  بعد مراقبة الذات: -

 .: يشري إىل وجود التحفيز للرشوع يف بدء املهامبعد الدافعية -

 
 Garrison’s model (Bosch, Mentz, & Goede,, 2019)جاريسون  ج( نموذ5الشكل )

مما سبق سنجد أن النامذج السابقة ذات قيمة مضافة يف فهم آليات التعلم املوجه ذاتيًا، من حيث 

قدرة املتعلم عىل إدارة عملية تعلمه وضبطها، فضاًل عن مناقشة تلك النامذج ألمهية ودور السياق 

 حدوث التعلم بفعالية، بيد أن تلك النامذج قد أغفلت تأثري كل من املحيط بعملية التعلم املوجه يف

التعلم املوجه 

ذاتيا 

مراقبة الذات 

الدافعية

إدارة الذات 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.9


 أ.د/ خالد بن ناهس الرقاص

 م2020 (4( العدد )3املجلد )

 

376 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.9 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

قدم  التعلم؛ لذاي، والدافعية نحو التعلم يف استشعار املتعلم ملسؤوليته عن بتوقعات العزو السب

 العوامل.جًا جديدًا للتعلم املوجه ذاتيًا يأخذ يف احلسبان تلك ذنمو "أوزوالت"

 Oswalt’s model (2003نموذج أوزوالت ) .5

أساس حتليل النامذج والبحوث السابقة للتعلم املوجه ذاتيًا، وقد حدد  النموذج عىليتبلور 

 ييل: تسعة مبادئ أساسية لتحقيق التعلم املوجه ذاتيا وهي فيام "أوزوالت"

مهارات الفرص، واملساندة، والتعاون، والدافعية، والسياق املحيط بالفرد، واملهارات املعرفية، 

  التعلم.التحكم يف  والرغبة يفاملوجه ذاتًيا،  ومهارات التعلماملحتوى،  حتليل

أن نموذجه يعالج القصور يف النموذج السابقة لتحقيق التعلم املوجه ذاتيًا،  "والتأوز"ويرى 

 عىل الرغم من التداخل بني تلك املبادئ التسعة التي حددها مسبقًا بيد أنه يرى أهنا يمكن أن تنتظم يف

 :ييل ملاثالث جمموعات كربى وفقًا 

 وتتضمن كل من الفرص، واملساندة والتعاون. :Learning Situation موقف التعلم (1

 واملهارات املعرفية، السياق،تتضمن و Components of Learning مكونات التعلم: (2

 والدافعية.

 والرغبة يفحتليل املحتوى، والتعلم املوجه،  وحتتوي عىل Students’ Attribute املتعلم:عزو  (3

 (Bosch, Mentz, & Goede, , 2019)التحكم يف التعلم 

نموذجه املقرتح يعد معززًا للتعلم املوجه ذاتيًا عند توفر البيئة التعليمية  أن "أوزوالت"ويرى 

اجلامعية، وتشجيع املتعلمني عىل طرح  أنشطة التعلماإلجيابية يف سياق من االنفتاح والثقة التي تدعم 

( CL)األسئلة، واملشاركة يف املناقشات اجلامعية، وتقديم املقرتحات كشكل من أشكال التعلم التعاوين 

Cooperative Learning. 

بنظرة شمولية عىل النامذج السابقة سنجدها أهنا هتدف يف جمملها إىل تعزيز التعلم املوجه ذاتيًا،   

 (2جيعلنا نقارن بينها، ونستفيد من مميزات كل نموذج من هذه النامذج وفقًا للجدول التايل ) األمر الذي
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 (Bosch, Mentz, & Geode, , 2019ذاتيًا )( مقارنة بني نامذج التعلم املوجه 2اجلدول )

نموذج أوزوالت 

(Oswalt’s 

model (2003 

نموذج جاريسون 

Garrison’s 

model 

نموذج  مسؤولية 

 PROتوجيه الذات   

نموذج 

 كاندي

Candy’s 

 نموذج لونج

Long’s 

مكونات 

التعلم 

 املوجه ذاتيا

 

حث املعلمني عىل 

تبني التعلم املوجه 

 ذاتياً 

جيب عىل املعلمني دعم 

الطالب يف حتمل  

مسؤولية تعلمهم ؛ 

حلدوث التعلم املوجه 

 ذاتياً 

جيب عىل املعلمني دعم 

حتمل  الطالب يف 

مسؤولية تعلمهم؛  

 حلدوث التعلم املوجه ذاتًيا

---- 2  

نموذج التعلم يتيح 

للطلبة حرية التعلم 

 ذاتياً 

 الفرص

موقف 

 التعلم

دور املعلم التوجيه 

والدعم و تزويدهم 

 بموارد التعلم

--- 
تعزيز املسؤولية 

 الشخصية
---- 

التوازن بني  

التحكم التدرييس 

 والتحكم الدافعي

 املساندة

التعلم وفق 

 جمموعات تعاونية

التعاون مع اآلخرين 

 لتحقيق التعلم اجليد

الطالب ال يتعلمون 

بمعزل عن بعضهم 

البعص بل البد من 

 التعلم التعاوين

---- 
ممكن حدوث 

 التعلم التعاوين
 التعاون

رضورة التحفيز ، 

ورفع مستوى 

فاعلية الذات العامة 

 واألكاديمية

التأكيد عىل دور 

الدافعية الداخلية يف 

 حدوث التعلم

 الدافعية ---- ---- ----

مكونات 

 التعلم

مصادر  التعلم 

اخلارجية ، 

ومساعدة األقران 

 أثناء التعلم

الطلبة لدهيم القدرة 

عىل التحكم وضبط 

 عمليات التعلم

أمهية السياق االجتامعي 

 يف مؤسسات التعليم

الفرق بني قدرة 

املتعلم عىل 

ضبط التعلم 

الرسمي و 

 االستقاللية

 السياق ----

التفكري والتأمل 

 النقدي

أمهية وجود معنى 

للتعلم ،و التفكري 

 الناقد ، والتأمل

 املعريف ---- --- ---

                                                           
 مل يتطرق هلا النموذج  2
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نموذج أوزوالت 

(Oswalt’s 

model (2003 

نموذج جاريسون 

Garrison’s 

model 

نموذج  مسؤولية 

 PROتوجيه الذات   

نموذج 

 كاندي

Candy’s 

 نموذج لونج

Long’s 

مكونات 

التعلم 

 املوجه ذاتيا

 

إتقان متطلبات 

 املحتوى التعليمي
--- ---- 

املتعلم املوجه 

ذاتيًا يستطيع 

التعلم خارج 

بيئة التعلم 

 الرسمي

---- 
مهارات 

 املحتوى

عزو 

 املتعلمني

تعزيز التعلم املوجه 

ذاتيًا يعتمد عىل 

 كفاءة الطالب

--- 

مسؤولية الطالب عن 

التخطيط والتقييم وتنفيذ 

 عمليات التعلم

مستوى مرتفع 

من  مهارات 

التعلم املوجه 

ذاتيًا تظهر يف 

التعلم غري 

الرسمي بشكل 

 أكرب

توفر مستوى 

دافعي مرتفع مع 

وجود املحتوى 

املقيد التعليمي غري 

يؤدي إىل حتفيز 

 التعلم املوجه ذاتيا

مستوى 

مهارات 

االستعداد 

 الذايت

قرار الطالب يف 

التعلم ، واستثامر و 

 إدارة وقته

إدارة الذات و توجيه 

 األهداف

التأكيد عىل رضورة 

وجود الرغبة واالهتامم 

 بتحديد نوعية التعلم

املتعلم جيب 

يكون لديه 

الرغبة 

واإلمكانيات 

الذات )إدارة 

 أثناء التعلم(

وجود الرغبة يف 

ختطيط وحتديد نوع 

 التعلم

الرغبة يف 

حتديد نوع 

 التعلم

 تصور مقرتح ذاتًيا:خامسًا: آليات تطبيق التعلم املوجه 

ألجل إننا نرى أن األزمة التي يمر هبا التعليم يف ظل فريوس كورونا تتطلب تفعيل التعلم الذايت 

 يف املثمرة املداخل تلك أحد – سابقاً  أوردنا كام –قدراتنا ومهاراتنا، ويعترب التعلم املوجه ذاتيًا  تعزيز

 ."بعد عن التعلم " نجاح يف التعليمية األنظمة ومساعدة التعلم، تعزيز

ويمكن اقرتاح بعض التوجيهات اإلجرائية حلدوث التعلم املوجه ذاتيا مستندًا عىل أفكار     

عرضنا مسبقاً عن نامذج  عامفضالً  ذاتيًا،حتديد وفهم التعلم املوجه  ، يفWilliamson (2007)وليامسون 

 :ييل التايل فيامالتعلم املوجه ذاتيًا، وتتمثل هذه التوجيهات التي يوضحها الشكل 
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 ( توجيهات ملامرسة التعلم املوجه ذاتياً 6الشكل رقم )

يوضح الشكل السابق عددًا من توجيهات يف تعزيز ممارسة التعلم املوجه ذاتيًا، وفيام ييل بعض 

 منها:التفاصيل عن كل 

سرتاتيجية الوعي بالذات - لتعزيز مدى إدراك املتعلمني للعوامل التي جتعل منهم  تدرب عىل ا

يد  حتد مه، و جتاه تعل ته  لك من خالل إدراك املتعلم ملسؤؤؤولي ًيا، وذ متعلمني موجهني ذات

احتياجاته يف التعلم، وقدرته عىل التخطيط وحتديد أهداف التعلم. ويشؤؤري مصؤؤطلح الوعي 

اته، وحيدث عندما يركز عىل البنية بالذات إىل قدرة الفرد عىل أن يصؤؤبح موضؤؤع اهتامم ذ

ية، مما يؤدي إىل زيادة  ما يدور داخله من معاجلة للمعلومات الذات الداخلية حيث يعكس 

وبذلك يعي الفرد مشؤؤاعره وانفعاالته حني حتدث يف  األكاديمي،الثقة بالنفس، واالندماج 

ياً توجيهات ملامرسة التعلم املوجه ذات

تدرب عىل اسرتاتيجية الوعي 

بالذات 

تدرب عىل استخدام 

اسرتاتيجيات التعلم ذاتياً 

تطبيق أنشطة 

التعلم

ييماسرتاتيجية التق
القدرة عىل بناء 

نواتج التعلم

إدارة العالقات الشخصية  

مع اآلخرين

تعزيز السياق  النفيس 

واالجتامعي

تعزيز الدافعية 

الداخلية
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يب عىل Bradberry & Greaves, 2009موقف معني ) تدر لذايت (. ويمكن تبني ال قد ا الن

لكي يرى املتعلم جوانب القوة والضؤؤعف لدية، هبدف اسؤؤتثامر ما يملك من جوانب القوة 

فقد كان واعيًا  "لواصل بن عطاء"وتعديل وتنمية جوانب الضعف، وهنا نورد قصة تارخيية 

ته الشؤؤهرية التي  تب خطب ياء(، فك غة يف نطق حرف الراء )ينطق الراء  عاين اللَّث ته ألنه ي بذا

 ميت اخلطبة الرائية خللوها من حرف الراء.ُس 

وبشؤؤكل خاص األسؤؤاليب املسؤؤتخدمة التي يتبناها  استتتخدام استترتاتيجيات التعلم ذاتيًا: -

عب األدوار  ية ل ية التعلم أال وهي:  اسؤؤرتاتيج ًيا بعمل املتعلمون ليصؤؤبحوا موجهني ذات

اتية، واسؤؤرتاتيجية واملحاكاة، وأسؤؤلوب حل املشؤؤكالت، والتعلم من خالل املشؤؤاريع الذ

دراسؤؤة احلالة )أسؤؤلوب االقتداء اإلجيايب(،  جمموعات النقات املتمركزة حول املوضؤؤوع ، 

ستفادة من املوارد التعليمية املفتوحة ضاًل عن اال التي    Open Educational Resourcesف

جاين  لدخول امل نت  -تتيح ا عة -عرب اإلنرت ية املتنو ها عىل  إىل الكثري من املواد التعليم ومن

ومن تلك املنصات التي تدعم اللغة العربية منصة  3MOOCsسبيل املثال املنصات التعليمية 

 إدراك، منصة رواق، منصة شمس ...وغريها من املنصات التي تدعم التعلم ذاتيًا.

شطة التعلم: - شطة التعلم التي  تطبيق أن التي ُتعّرف بمدى انخراط املتعلمني بمجموعة من أن

ليصؤؤبحوا موجهني ذاتًيا، وتتمّثل بقدرة املتعلم عىل اسؤؤتخدام أنشؤؤطة تعليمية  تسؤؤاعدهم

ية خدام اخلرائط املعرف كاسؤؤت مه،  مما يتعل فادة  عده يف االسؤؤت 4تسؤؤؤا   Cognitive maps ،

صفحة ويب عىل اإلنرتنت ستخدام املدونة اإللكرتونية ) رش و تلخيص  (والتلخيص كا يف ن

النصؤؤوص، واسؤؤتخدام التقنية يف تعليم اللغة اإلنجليزية  أو التمرس عىل الكتابة التأملية   

                                                           
3     Massive Open Online Course  وهو منهج تعليمي معتمد عىل الشبكة اإللكرتونية، حيث يتيح مشاركة عددًا كبريًا

 .من املتعلمني، وتوفري فرص النقات املتزامن هلم

 .Xmindيتوفر عدد من التطبيقات اإللكرتونية املجانية؛ لعمل اخلرائط املعرفية التي يمكن التدرب عليها ذاتيًا مثل تطبيق  4
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Reflective writing    بحيث يقوم املتعلم أثناء القيام بكتابته لبحث علمي باإلجابة عن

  علمها؟أتما األشياء األخرى التي جيب أن  أتعلم؟األسئلة من قبيل : ماذا أتعلم؟ كيف 

تعني قدرة املتعلمني عىل مراقبة أنشؤؤطة تعلمهم اخلاصؤؤة، وذلك من  استترتاتيجية التقييم: -

ستفادة من  ضعف يف أداءه، ومراقبة تقدمه بالتعلم، واال خالل حتديد املتعلم لنقاط القوة وال

رشيطة أن يكون التقييم للتعلم وليس  جتارب اآلخرين، وتقّبل النقد املوجه له من اآلخرين

 التقييم للمحاسبة 

وفهمه، والقدرة عىل  معرفته،هو متوقع من املتعلم  وتتمثل فيام القدرة عىل بناء نواتج التعلم: -

من نشاط التعلم، ويذكر الباحثون أن نواتج التعلم جيب أن تتصف  بعد االنتهاءأدائه 

 ،Attributionيمكن حتقيقها ،Measurableس قابلة للقيا ،Specificحمددة :(SMART)بأهنا

 تقييماملهمة قابل للتدريب من خالل  هذهولعل . Time limitedمؤقتة ، Realisticواقعية 

 .من خالل تلك النواتجاملتعلم ذاتيًا ملدى التقدم يف عملية التعلم 

ُتعرّب عن مدى قدرة املتعلم عىل التعامل مع اآلخرين،  اآلخرين: الشخصية معإدارة العالقات  -

التواصل والتفاعل مع األخرين، وتكوين العالقات من قبيل  وامتالكه للمهارات االجتامعية

 اجليدة، وفرص التعاون، وإدارة الوقت. 

األرسة يتطلب أن يكون السياق النفيس واالجتامعي داخل  واالجتامعي:تعزيز السياق النفيس  -

للمتعلم نحو التعلم بنفسه، مع توفري املوارد التعليمية حلدوث التعلم، فعوضًا عن  عيناً مُ 

تقديم إجابات جاهزة ألسئلة األبناء نطلب منهم يبحثون عن إجابات لتلك األسئلة بأنفسهم 

مع توجيههم إىل بعض املصادر واملراجع املساعدة يف ذلك، فضاًل عن االستخدام احلكيم 

 عليم عىل اجلوال.  لتطبيقات الت

نحو االنخراط باملهام بغرض الوصول إىل  تعلمتدفع امل التي للتعلم:تعزيز الدافعية الداخلية  -

 التحدي هي:عوامل أساسية  ، ويقوم تعزيز الدافعية الداخلية عىلالرضا وحتقيق املتعة

challenge وحب االستطالع Curiosity حتقيق االستقاللية  والرغبة يفMastery 
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Independent الدافعية الداخلية أثناء التعلم املوجه  أن تعزيز. وتشري دراسات الدافعية إىل

 وهي:كبري بخصائص أنشطة التعلم  تتصل بشكلذاتيًا ينطلق من معايري 

 .مرتبطة بحاجات املتعلمتكون أنشطة التعلم أن  -أ

  التعلم.وضوح أنشطة  -ب

 تعلم.امل ومهارات مع قدراتالنشاط متوافقًا  يكونأن  -ج

 سادسًا: اآلفاق املستقبلية لدراسات التعلم املوجه ذاتياً 

نجدها تسري بصورة متوازية حني نسترشف اآلفاق املستقبلية لدراسات التعلم املوجه ذاتيًا س

 وفقًا ملستويني مها:

 النظرياملستوى  -أ

ويتمثل يف طرح جمموعة من األسئلة التي يشكل كل منها نقطة بدء بحثية، ومن شأن اإلجابة 

عنها التحقق من فرض أو الرشوع يف إجراءات تطبيقية لبعض أساليب تنمية التعلم املوجه ذاتيًا، وفيام 

  البحثية:ييل نقدم بعضًا من النامذج لتلك األسئلة 

 التعلم املوجه ذاتيًا لدى الطالب السعودي؟هل يمكن الوصول إىل مكونات  -

 ؟واإلبداعما طبيعة العالقة املحتملة بني التعلم املوجه ذاتيًا  -

 هل يمكن تصميم برامج نظامية لتنمية التعلم املوجه ذاتيًا واالستعداد له؟ -

 هل يمكن حتليل حمتوى املقررات الدراسية؛ لفحص مدى تعزيزها للتعلم املوجه ذاتيًا؟ -

 كن تنشئة عقول من األبناء يتسمون بالرغبة يف التعلم املوجه ذاتيًا؟كيف يم -

 ما عالقة التعلم املوجه ذاتيًا بكل من التفكري الناقد وحب االستطالع؟ -

 ما طبيعة العالقة بني التعلم املوجه ذاتيًا واملسؤولية التحصيلية؟ -

 هل يدعم املعلمون ارتقاء االستعداد للتعلم املوجه ذاتيًا؟ -

 ساليب التعلم املوجه ذاتيًا التي جلأ هلا العلامء يف الرتاث اإلسالمي والعريب واملعارصين؟ما أ -
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كيف يمكننا توفري نموذج مقرتح للتعلم املوجه ذاتيًا يأخذ يف احلسبان الدور املناط بكل من  -

 الوالدين، واملعلمني، واألبناء؟

 املستوى التطبيقي -ب

ملؤمل تفعيلها مستقباًل يف جمال التعلم املوجه ذاتيًا، يمكننا اقرتاح جمموعة من األطروحات ا

 وهي عىل النحو التايل:

  "للتعلم عن بعد"أكدت جتربة التعليم يف ظل جائحة فريوس كورونا عىل الدور املركزي   -

التعليم اجلامعي من زيادة  هكأحد املكونات األساسية ملستقبل التعليم، فضاًل عن ما يواج

أعداد الطلبة يف املقررات الدراسية، وحتويل بعض املقررات الدراسية كاملتطلبات اجلامعية إىل 

؛ مما حيتم علينا البحث عن تصور إجرائي لتعزيز  "التعلم عن بعد "مقررات ُتقدم عن طريق 

لتدريس، ويف هذا الشأن، يقرتح التعلم املوجه ذاتيًا واالستعداد له لدى الطلبة وأعضاء هيئة ا

 (1: )ذاتيًا عىل شبكة اإلنرتنت عددًا من املبادئ وهي  التعلم املوجةالباحثون لتطوير بيئة 

أن يكون ( 2.)تصميم بيئة التعلم عىل شبكة اإلنرتنت لتكون قائمة عىل أنشطة حل املشكالت

جه بيئة التعلم عىل شبكة اإلنرتنت جيب أن ُتو( 3. )املحتوى التعليمي قائاًم عىل التفكري املجرد

 ,Rong-Jyue)توفري السياق األرسي والثقايف املعزز للتعلم الذايت ( 4مستقالً )املتعلم ليكون 

2008et al..) 

التصميم  يف Keller’s ARCS Model Of Motivation "كيلر "يمكننا االستفادة من نموذج  -

التحفيزي للموارد التعليمية؛ لتعزيز التعلم املوجة ذاتيا ً، ويقوم النموذج عىل أربعة أبعاد 

 أساسية وهي:

ويتطلب جذب انتباه املتعلم يف املوقف التعليمي ليكون موجهًا ذاتيًا  :Attentionاالنتباه  (1

باستخدام الرسوم واألشكال التوضيحية. ومن االسرتاتيجيات املستخدمة لزيادة االنتباه 

 سرتاتيجية املفاجأة، وطرح االسئلة، والتغري.ا
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املتعلم  اتومرتبطة بخربويتطلب حتقيق الصلة حتديد أهداف متسقة : Relevanceالصلة  (2

سرتاتيجية: اومنسجمة مع ما يقوم به. ومن االسرتاتيجيات املستخدمة يف هذا املكون 

 .واأللفةمع دوافع الطالب،  واتساق األهدافتوجيه اهلدف، 

املتعلم توقعات إجيابية للنجاح، وتتصل تلك  ي: وتقوم عىل تبنConfidence ةالثق (3

عن عملية التعلم. ومن تلك االسرتاتيجيات  املتعلم ملسؤوليتهالتوقعات باستشعار 

 ، واملسؤولية الشخصية.وفرص النجاحسرتاتيجية متطلبات التعلم، ااملستخدمة 

يقتيض تصميم التعلم بطريقة متكن املتعلم املوجة ذاتيًا من : وSatisfaction االرض (4

من الشعور اإلجيايب بالرضا عن التعلم، واالهتامم باخلربات التعليمية. وهنالك عددًا 

اللفظي، واحلوافز، واالهتامم  قبيل: التعزيزهذا املكون من  االسرتاتيجيات لتحقيق

 (.2015،)الرقاصوالتغذية الراجعة ، الشخيص

 ة: خامت

بث ثقافة التعلم من الغاية التي تصبو إىل حتقيقها أال وهي احلالية تنبع أمهية الدراسة  ويف اخلتام

، فمستوى شيوع التعلم واملهني  يف املجتمع عرب مؤسساته املختلفة لالرتقاء باملستوى املعريف املوجه ذاتياً 

يف عرص العلم الذي يشهد الفيضان الذايت يف جمتمع من املجتمعات مؤرش عىل مدى تقدمه احلضاري 

املعريف املحتدم، فهنالك عالقة طردية بني التعلم الذايت والرقي احلضاري، من منطلق أن املجتمع الذي 

يزيد من فرص االرتقاء الشخيص واملهني ألفراده أكثر من املجتمع الذي يعتمد ؛ يتبنى التعلم الذايت

التعليم الرسمي )النظامي( سيجلب لك وظيفة أما  "ينشتاين أفراده عىل التعلم النظامي، فكام يقول أ

ملا ما يمثله توظيف املعرفة من غاية لبناء العقلية اإلجيابية القادرة ، "التعلم الذايت سيجلب لك عقاًل 

 . عىل االرتقاء بذاهتا، وجمتمعها
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 :املراجع

خرائط العقل يف حتسني  اسرتاتيجية( فعالية التعلم النشط باستخدام 2015الرقاص، خالد ) .1

مهارات التفكري االستداليل والدافعية الداخلية للتعلم والتحصيل الدرايس لدى طلبة 

 .194-179(: 2)10اجلامعة. جملة جامعة طيبة للعلوم الرتبوية. 

عالقتها بفاعلية الذات . مهارات التعلم املوجه ذاتًيا و(2020) الرقاص، خالد؛ املقويش، ندى .2

 كاديمية. جملة العلوم الرتبوية، جامعة سطام، مقبول للنرش.األ

مهارات التعلم املوجه ذاتًيا لدى طلبة جامعة الزقازيق ودرجة  (.2015) سحلول، وليد .3

 . 290-39،235 استعدادهم له. جملة كلية الرتبية عني شمس،

ه ذاتًيا وأساليب التعلم نمذجة العالقة السببية بني مهارات التعلم املوج (.2015) العتيبي، خالد .4

والتحصيل الدرايس لدى طالب كلية املجتمع بجامعة امللك سعود. املجلة األردنية يف العلوم 

 .268-255(،3)11الرتبوية،

. مذكرة خمترصة تتناول اجلوانب املتعلقة (2020) اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت. .5

 ل تفيش فريوس كورونا املستجد. النسخةبالصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي خال

1.1https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-

03/MHPSS%20COVID19%20Briefing%20Note-Arabic.pdf 
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