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 :ثحبلا صخلم

إلقاء الزػء عمِ تقشيات التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج في الشطاـ استٍجفت الجراسة الحالية هغ     
ع السعػقات التي واجٍتٍا الصالبة  أثشاء تصبيق التعميع اإللكتخوىي والػصػؿ لبعس التعميسي والػقػؼ عمِ ٌأ

السقتخحات التي يجب وضعٍا في االعتبار عشج تصبيق التعميع الٍجيغ في الجاهعات السرخية والتعخؼ عمِ 
في ضل جائحة  لمصفػلة السبكخة صالبات كمية التخبية الذخرية  لالكفاءة و  لكتخوىيع اإليالتعم العبلقة بيغ
Covid19 شالبة هغ شالبات كمية  (011) عمِ عيشة هكػىة هغاستباىة الباحثة  شبقتحقيق ذلظ ؛ولتالسدتجج

جاؼ التخبية لمصفػلة السبكخة الجراسة استخجهت الباحثة السشٍج الػصفي التحميمي باعتباري أحج الصخؽ ،ولتحقيق ٌأ
ا والػصػؿ إلِ استشتاجات في تحديغ وتصػيخ الػاقع  في ضػء الستغيخات العمسية لجسع السعمػهات وتفديٌخ

لسعخفة العبلقة بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية لصالبات  الستفاعمة واإلجابة عمِ األسئمة السصخوحة
تػجج عبلقة هػجبة بيغ التعيمع اإللكتخوىي والكفاءة  ،وأسفخت ىتائج الجراسة إلِ أىًكمية التخبية لمصفػلة السبكخة

–الحاتية–السٍارية–ة التخبية لمصفػلة السبكخة هغ الشاحية )السعخفيةالذخرية وتصػر أداء شالبات كمي
بزخورة تػضيف التعميع  وفي ضػء ها تػصمت إليً الجراسة هغ ىتائج أوصت الجراسة ،االىفعالية( –االجتساعية

اإللكتخوىي في العسمية التعميسية ألىً أصبح ضخورة همحة حيث ساعج عمِ حل العجيج هغ السذكبلت وتخصي 
شة التي يسخ بٍا العالع كاىتذار جائحة   Covid 19حجود الدهاف والسكاف وخاصة في ضل الطخوؼ الخٌا

السدتجج ،وضخورة تػسيع البشية التحتية اإللكتخوىية وشبكات اإلىتخىت هسا ال يؤثخ سمًبا عمِ العسمية 
العرخ الخقسي وقجرات الستعمسيغ التعميسية،واستخجاـ السعمع لتقشيات تكشػلػجية تعميسية تتساشِ هع هدتحجثات 

وتخاشب جسيع حػاسٍع لتصػر كفائتٍع الذخرية وتغيخ دور الستعمع هغ هتمقي وهدتسع إلِ باحث هكتذف 
حا ٌػ الجور األساسي والسشػط بً هغ الصالب الجاهعي لمشٍػض بالعسمية التعميسية بالذكل  وهدتقري ٌو

 عمِ السشافدة في سػؽ العسل. األهثل وتحديغ هخخجات التعمع وتأٌيل خخيج قادر
   

 

 Covid 19جائحة   –الكفاءة الذخرية   -التعميع اإللكتخوىي  الكلمات املفتاحية:
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Abstract: 

    The current study aimed to shed light on  e-learning  techniques and virtual 

learning in the educational system, to identify the most important obstacles faced by 

the student during the application of e-learning and access to some proposals that 

must be taken when applying this learning in Egyptian universities, knowing the 

relationship between e-learning and Personality Competence for students at the 

College of Early Childhood Education during the COVID-19 pandemic; To achieve 

this, the researcher applied a questionnaire to a sample consisting of (100) female 

students from the College of Early Childhood Education, also researcher used the 

descriptive analytical approach as one of the scientific methods to collect and 

interpret information and reach conclusions in improving and developing reality in 

light of the interacting variables and answering the questions posed To know the 

relationship between e-learning and Personality Competence among students of the 

College of Early Childhood Education, and the results of the study showed that 

there is a positive relationship between using e-learning techniques and personality 

Competence and improving the performance of students of the College of Early 

Childhood Education in terms of (cognitive - self - Social - emotional), and in light 

of the results of the study, the study recommended the necessity of using e-learning 

in the educational process because it has become an urgent necessity as it helped to 

solve many problems and transcend the boundaries of time and space, especially in 

light of the current conditions that happened in the world the COVID-19 pandemic, 

The necessity of expanding the electronic infrastructure and internet networks, 

which does not negatively affect the educational process, using of educational 

technology techniques by teacher's that are in line with the developments of the 

digital age , the capabilities of learners , interact with their senses to develop their 

personal competence , change the role of the learner from recipient and listener to a 

discoverer and investigator and this is the basic role entrusted to the student 

University programs to optimize the educational process, and to  improve learning 

outcomes, and qualify a graduate able to compete in future work. 

 

Key words: E-learning- Personality Competence - The COVID-19 

pandemic.  
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 الدراسة:مقدمة  

يذٍج القخف الحادؼ والعذخوف العجيج هغ التحجيثات الستبلحقة في التقجـ العمسي     
والتكشػلػجي بالعجيج هغ السجاالت العمسية والتقشية ٌحا باإلضافة إلِ االتجاي ىحػ العػلسة 
بجسيع أشكالٍا االقترادية واالجتساعية والثقافية وثػرة االتراالت والسعمػهات التي أدت إلِ 

السعخفة العمسية والتكشػلػجية وضٍػر األقسار الرشاعية وشبكات اإلىتخىت والػسائط  تدايج
الستعجدة والتصػرات السحٌمة في تكشػلػجيا السعمػهات الخقسية بكل أشكالٍا التي أدت إلِ 
إحجاث العجيج هغ التغيخات في شتِ السجاالت وباألخز هجاؿ التعميع ، وهغ خبلؿ تبشي 

بإدخاؿ التكشػلػجيا في كافة السخاحل التعميسية  0101ة في السشٍج السصػرهرخ رؤيتٍا الججيج
هغ أجل تشسية السػارد البذخية القادرة عمِ السشافدة الفعالة إقميسًيا وعالسًيا في سػؽ العسل ، 
ٌحا إلِ جاىب السداٌسة في حل العجيج هغ السذكبلت والعكبات الحياتية والتعّمسية ، فكاف 

بجاية ججيجة covid 19 اإللكتخوىي في الجاهعات السرخية في ضل جائحة  لتصبيق التعميع
 لتدخيع عجمة التصػيخ في العسمية التعميسية بالتعميع الجاهعي.

 

( أف التعميع اإللكتخوىي أحج أفزل الصخؽ واألساليب التقشية الحجيثة  0100ويؤكج هٍج )    
؛ حيث ساٌع في إذابة الفخوؽ الفخدية  التي ساعجت  في حل العجيج هغ السذكبلت التعميسية

بيغ الصبلب دوف التقيج بعاهل الدهاف والسكاف، والحرػؿ عمِ السرادر والسعمػهات التي يخيج 
، وهداعجتٍع عمِ التعمع في ضل بيئة تعميسية ب الحرػؿ عميٍا بكل سٍػلة ويدخالصبل

تٍع حتِ يكػىػا قادريغ عمِ تفاعمية تتشاسب هع احتياجات الستعمسيغ وتصػيخ قجراتٍع وإهكاىا
التعاهل هع هتغيخات ٌحا العرخ؛ هسا جعمً هغ أفزل السدتحجثات التقشية الحجيثة في 
تكشػلػجيا االتراالت والسعمػهات التي تسثل العاهل الخئيذ في تصػيخ العسمية التعميسية ؛ ٌحا 

شة التي تذٍجٌا الببل د هغ أوبئة وأهخاض باإلضافة أيًزا إلِ حل السذكبلت السجتسعية الخٌا
رفع درجة االستعجاد لمحج حيث تع   covid 19هشتذخة تٍجد حياة البذخية هثل اىتذار وباء
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، السدتجج كافة التجابيخ واإلجخاءات االحتخازية البلزهة لسػاجٍة فيخوس كػروىا واتخاذاألقرِ، 
ا لمتعميسات ، وذلظ وفقً  والحج هغ اىتذاري بتصبيق أعمِ هعاييخ الدبلهة واألهاف ودرجات الػقاية

 الرادرة عغ وزارة الرحة والدكاف وهشطسة الرحة العالسية
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1325793،  وحطخ حخكة

السػاششيغ وعجـ الدساح لمصبلب بالحٌاب إلِ الجاهعات لعجـ حجوث تجسعات تؤدؼ إلِ تفذي 
حا ها دعا إلِ ضخورة استخجاـ التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج في الجاهعات  الػباء ؛ ٌو

التقشيات السرخية كأسمػب ججيج في التعميع ، وىطًخا الستخجاـ الصالبات وتفاعمٍع السدتسخ هع 
التكشػلػجية الحجيثة والٍػاتف الحكية الشقالة وتػضيفٍا في كافة السجاالت الحياتية لجيٍع دعا إلِ 
سية االستفادة هغ ٌحي التقشيات الحجيثة في العسمية التعميسية بالسؤسدات الجاهعية ، وجعل  ٌأ

حا ها أشار إليً عسمية التعمع ذو هعشِ وإثارة دافعية الستعمسيغ ىحػ التعميع بذكل أفزل  ٌو
(2014  :9-10  )Matas, اجتاح وباء كػروىا السدتجج ، فسثمساcovid 19   حػاجد الدهاف

التي صاحبت اىتذار الفيخوس  عغ بعجيع اإللكتخوىي والتعميع والسكاف، جاءت دعػات التعم
 .لتجتاح ٌي األخخػ حػاجد السكاف والدهاف

سية كبيخة في تشسية هٍارات الستعمسيغ ( أف لمتعميع اإل 0100وأكجت أحسج )       لكتخوىي ٌأ
 وقجرتٍع عمِ االستفدار والفٍع والتفكيخ السشصقي والتعمع الحاتي وقجرتٍع عمِ حل السذكبلت

؛ فالتعميع اإللكتخوىي يداعج عمِ إيراؿ السعمػهات بذكل أسخع التي يػاجٍػىٍا في حياتٍع
 وأفزل وفعاؿ. 

ي هغ االتجاٌات الفعالة التي أتاحت لمصالبات والستعمسيغ فخص حيث يعج التعميع اإللكتخوى    
ع بذكل هدتسخ حيث تحػؿ التعميع هغ التعميع القائع  التعميع وإثخاء الخبخات والشٍػض بسدتػٌا
عمِ التمقيغ واالستساع إلِ أسمػب تفاعمي هرحػب بالعجيج هغ السؤثخات البرخية والدسعية 

ثخ تذػيًقا وهتعة وجحب بالشدبة لمصالبات ، ٌحا إلِ جاىب التي جعمت العسمية التعميسية أك
 –االجتساعية  –الحاتية  –السٍارية  –تحقيق الكفاءة الذخرية لجيٍع هغ الشاحية ) السعخفية 

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1325793
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1325793
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االىفعالية ( وصقل شخرياتٍع هغ أجل التكيف هع الطخوؼ والسػاقف الحياتية وهتصمباتٍا هغ 
وإعجادٌع ككػادر في هجاؿ العسل قادريغ عمِ تحسل ىاحية وخمق روح اإلبجاع واالبتكار 

 السدئػلية والسذاركة في ىٍزة وتقجـ السجتسع.
 

 مشكلة الدراسة: 
 
 

 covid 19إف التٍجيجات والسخاشخ التي يػاجٍٍا العالع بأكسمً بدبب تفذي جائحة    
تعصيل العجيج السدتجج، وها سببً ٌحا الػباء هغ أضخار اجتساعية واقترادية بالغة أدت إلِ 

هغ األىذصة واألحجاث الخياضية والجيشية والثقافية ؛ فجائحة كػروىا لع تتػقف عمِ الشاحية 
االقترادية واالجتساعية فقط بل شالت الشطع التعميسية بجسيع دوؿ العالع ، وتعميق العسل 

يج هغ بالسجارس والجاهعات عمِ الرعيجيغ الػششي والسحمي لمحج هغ تفذي الػباء بيغ العج
 0.1إلِ اىقصاع  0101الشاس حيث تذيخ احرائيات اليػىدكػ الرادرة في ىٍاية أبخيل 

هعمًسا عغ هؤسدات التعميع هسا دعا إلِ التأكيج عمِ دخػؿ السعمع والستعمع  30هميار شالب ، 
غ وإهتبلؾ أدواتٍا التي أصبحت ضخورة  هجتسع السعخفة اإللكتخوىية وخاصة في الػقت الخٌا

  ،        رضػاف)أجل عجـ إعاقة العسمية التعميسية وتحقيق األٌجاؼ السػضػعة لحلظ همحة هغ
0101   .) 

 

ولع تقف وزارة التعميع العالي والبحث العمسي هكتػفة األيجؼ أهاـ ترجؼ ٌحي الجائحة     
الذخسة التي الحقت العالع بأثخي بل وضعت الخصط البجيمة الستسخار العسمية التعميسية 
بالجاهعات وكاىت أولِ خصػات وقخارات السجمذ األعمِ لمجاهعات تفعيمٍا لمشطاـ اإللكتخوىي 

عغ بعج هغ خبلؿ بث السحاضخات إلكتخوىًيا شػاؿ فتخة تعميق الجراسة حفاًضا هشٍا والتعميع 
 عمِ صحة أبشائٍا الصبلب ، وبسا ال يخل بسدتقبمٍع. 
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وهغ ٌشا فخضت أساليب التكشػلػجيا الحجيثة ىفدٍا في العجيج هغ السجاالت وهشٍا هجاؿ      
خ التي تعتسج هشً عمِ تػضيف التقشيات التعميع، واستخجاـ شخؽ ججيجة لمتعميع غيخ السباش

 covid 19التكشػلػجية الحجيثة والتعميع اإللكتخوىي لسػاصمة رحمة التعميع في ضل جائحة 
 تحكيًقا لمتعمع السصمػب بأعمِ كفاءة وبأقل وقت وجٍج هسكغ.

 
         

الججيج  يالجراسا لمعاـ عخض وزيخ التعميع العالِ والبحث العمسِ، هقتخحً  وفي ٌحا الرجد
ع عغ يا لػجً والتعمع وجًٍ يالتعم ييختكد عمِ تصبيق التعميع الٍجيغ، الحػ يدتشج إلِ دهج ىطاه

ٌحا الرجد أىً هغ السقتخح خبلؿ ٌحي الخصة أف يتسكغ الصالب هغ الحرػؿ  يا فبعج، هػضحً 
ع فِ تقميل ع عغ بعج، األهخ الحػ ُيدٍيوبعس السٍارات هغ خبلؿ التعم يعمِ الجاىب السعخف

هغ خبخة أعزاء ٌيئة التجريذ هع تحقيق  السثمِالكثافة الصبلبية، إلِ جاىب تحقيق االستفادة 
وأشار الجكتػر خالج عبج الغفار إلِ أف خصة ،  أقرِ استفادة هغ البشية التحتية لمجاهعات

ا لػجً والتعميالسدج بيغ ىطاـ التعم ًٍ واسع عبخ  ع عبخ اإلىتخىت تع اعتسادٌا عمِ ىصاؽيع وج
عجد هغ دوؿ العالع، كسا أشاد بٍا بعس العمساء، هعتبخيغ أىٍا تعج  يف يالتعميع الجاهع
ع، السيسا فِ ضل السخحمة يالججيج لمتعم يالججيج لمتعميع، أو الػضع الصبيع ؼالشسػذج التقميج

شة تخوىِ هع ع اإللكيا إلِ أف ٌحي السخحمة ستتصمب استخجاـ تقشيات وعشاصخ التعمفتً ال،  الخٌا
وضع آليات هخىة لمجاهعات، وسيتع ذلظ هغ خبلؿ التشديق هع وزارة االتراالت وتكشػلػجيا 

، كسا سيتع تجريب أعزاء ٌيئة التجريذ، وتقجيع كل  السعمػهات فيسا يتعمق بالبشية التحتية
 ي.، واإلرشاد األكاديسي ، والتقشيأىػاع الجعع السدتسخ لمصالب عمِ كل هغ السدتػػ العمس

https://www.youm7.com/story/2020/6/8 
       

واىصبلؽ هقتخح التعميع اإللكتخوىي  01/0/0101وبجًء هغ تعميق الجراسة يػـ األحج السػافق   
شة التي الستسخار العسمية التعميسية حتِ ىٍاية الفرل الجراسي الثاىي  تسخ ىطًخا لمطخوؼ الخٌا

هغ خبلؿ خػض الباحثة ٌحي التجخبة هع الصالبات وإىذاء فرػؿ افتخاضية هغ و  الببلد بٍا
ستكساؿ السقخرات الجراسية إلكتخوىًيا باستخجاـ هجسػعة هغ قبل أعزاء ٌيئة التجريذ ال

https://www.youm7.com/story/2020/6/8
https://www.youm7.com/story/2020/6/8
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 Googleل تصبيق هثوالتعمع ع يالتصبيقات اإللكتخوىية السختمفة والستعجدة كػسيمة لمتعم
Classroom  ، ZOOM Cloud Meetings ،Duo web  ،Cisco Webex 

Meetings  ا  facebookهغ وسائل التػاصل االجتساعي التصبيقات اآلخخػ  هغوغيٌخ
، whatsapp  التي سٍمت عسمية التػاصل بيغ الصالبات وأعزاء ٌيئة التجريذ لئلىتٍاء هغ

جاؼ العسمية، و تجريذ السحتػػ العمسي لمسقخر ولكشٍا القت العجيج هغ ؛ التعميسية  تحقيق ٌأ
ف ٌحا الشػع هغ التعميع يعج هغ األساليب أل السذكبلت والعكبات في بادغ األهخ وذلظ ىطًخا

 الساضية  ذٍػرالخبلؿ بالتعميع الجاهعي الحجيثة التي تع استخجاهٍا في العسمية التعميسية 
زاء ٌيئة التجريذ عمِ استخجاـ هثل ٌحي التصبيقات ؛ بجوف أؼ تجريب هغ قبل الصالبات وأع

ولكغ هع تعجد استخجاـ الصالبة لسثل ٌحي التصبيقات لسختمف السقخرات الجراسية  كذفت عغ 
حا  ها دعا الباحثة إلِ التعخؼ الجاىب اإليجابي عغ شخرية الصالبة في هختمف الجػاىب ، ٌو

 هغ الشاحيةلصالبات أداء ا ة الذخرية وتصػرالعبلقة بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءعمِ 
ع العكبات  –االجتساعية  –الحاتية  –ة السٍاري – ةالسعخفي االىفعالية ، والػقػؼ عمِ ٌأ

والسذكبلت التي واجٍت الصالبة أثشاء العسمية التعميسية لتفاديٍا عشج تصبيق التعميع الٍجيغ 
 السدهع تصبيقً العاـ الجراسي الججيج.

 
 
 

 ما سبق تتسثل مذكمو الجراسة الحالية في اإلجابو عمى التداؤل الخئيذ التالي: وفي ضؾء
   الكفاءة الذخرية لصالبات كمية التخبية لمصفػلة اإللكتخوىي و التعميع ها العبلقة بيغ

 السدتجج ؟ Covid 19السبكخة في ضل جائحة 
 

 -ويتفخع مؽ الدؤال الخئيذ التداؤالت الفخعيو التالية:
 التعميع اإللكتخوىي؟ها هالية  -0
ع التقشيات والتصبيقات التكشػلػجية الحجيثة التي تع تصبيقٍا في العسمية التعميسية؟ -0  ها ٌأ
 ؟دور التعميع اإللكتخوىي في تصػر عشاصخ السشطػهة التعميسية ها  -0
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اع اإللكتخوىي عمِ يها أبعاد الكفاءة الذخرية التي ساعج التعم -4 لصالبات كمية  تصػٌر
 التخبية لمصفػلة السبكخة ؟

ها السعػقات التي واجٍتٍا الصالبة أثشاء تصبيق هشطػهة التعميع اإللكتخوىي والتعميع  -1
 عغ بعج الججيجة في العسمية التعميسية؟

ع السقتخحات التي يجب أف تأخح في اإلعتبار  -3 في  الٍجيغالتعميع لتصبيق ىطاـ ها ٌأ
 الجاهعات السرخية؟

 الدراسة: أهداف

اإللكتخوىي التعميع إعجاد استباىة لمتعخؼ عمِ العبلقة بيغ تيجف الجراسة الحالية إلى:  
ويتظمب تحقيق ىحا اليجف السدتجج،  Covid 19والكفاءة الذخرية لصالبات في ضل جائحة 
 الخئيذ إلى تحقيق األىجاف الفخعية التالية:

 

إعجاد جيل هغ الستعمسيغ قادر عمِ التعاهل هع التقشيات والتصػرات الحجيثة والستبلحقة   -
 التي يذٍجٌا العالع. 

ضخورة هػاكبة األىطسة التعميسية لمتصػرات التكشػلػجية الدخيعة والستبلحقة هغ ىاحية  -
  ىاحية آخخػ.وهػاجٍة السذكبلت السجتسعية والتحجيات التي تػاجً العسمية التعميسية هغ 

  تصػيخ أساليب التعميع والتعمع واالستعاىة بالتقشيات الحجيثة في العسمية التعميسية. -
 رصج الػاقع الحالي لجور التعميع اإللكتخوىي في تصػر الكفاءة الذخرية واألداء لمصالبات. -
 ضساف الشسػ الحكيقي لدمػؾ الستعمع وهػاءهتً هع هتصمبات سػؽ العسل. -
جاؼ العسمية التعميسية وتصػيخ كفاءة  الػقػؼ - ع السعػقات التي تحػؿ دوف تحقيق ٌأ عمِ ٌأ

 الصالبة.
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 أهمية الدراسة: 

 قج تفيج ىحه الجراسة في :
  -األىسية الشغخية / قج تفيج ىحه الجراسة في: -أوالا 

أىٍا تبحث  حيثجاثة السجاؿ الحؼ تتشاولً الجراسة وقمة الجراسات والبحػث التي عالجتً، ح -
في هجاؿ تصػيخ العسمية  ج السدتج Covid 19جائحة ها فخضتً في واقع وتحجيات أحجث 

 وتصػر أداء الستعمسيغ. التعميسية
ػ أسمػب  - تدميط الزػء عمِ أسمػب هغ أساليب التعمع السدتحجثة في التعميع الجاهعي ٌو

 التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج.
ع بالسجاؿ التعميسيا ها تعمق صػرة لمػضع الحالي ، خرػًص تقجـ ٌحي الجراسة  - ، وٌأ

 .تكشػلػجيا التعميع ضػء هدتحجثاتفي  لمعسمية التعميسية بالجاهعة التصمعات السدتقبمية 
ا في  - سية العبلقة بيغ استخجاـ التقشيات التكشػلػجية الحجيثة ودوٌر إلقاء الزػء عمي ٌأ

 ات والسعارؼ والسعمػهات الججيجة.اكتداب الصالبات العجيج هغ السٍار 
سية التعميع اإللكتخوىي وهداٌستً في حل العجيج هغ  - سية ٌحي الجراسة هغ ٌأ تشبع ٌأ

 السدتجج. Covid 19السذكبلت التي تػاجً العسمية التعميسية في ضل جائحة 
سية ٌحي الجراسة لسػاكبتٍا لتػجٍات الجولة الحجيثة في تصػيخ التعميع هغ - خصة خبلؿ  تدداد ٌأ

ا لػجً والتعميالسدج بيغ ىطاـ التعم ًٍ " التعميع الٍجيغ " التي اقتخحٍا الديج  اإللكتخوىيع يع وج
 هعالي وزيخ التعميع العالي والبحث العمسي.

 األىسية التظبيكية: -ثانياا 
 

يداعج الباحثيغ في االستفادة هغ األدوات التي صسست في الجراسة ، وفتح  الباحثيؽ: -
السجاؿ أهاهٍع لئلٌتساـ بتشاوؿ الػسائط والتقشيات التكشػلػجية الحجيثة التي تداعج عمِ تشسية 

 السٍارات السختمفة لمصمبات.  
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 الظالبات: يداعج الظالبات في:  -
  وتغييخ دوري هغ هجخد هدتسع وهتمقي لمسعمػهات جعل الستعمع هحػر العسمية التعميسية

والسعارؼ داخل حجخة صفية هقيجة إلِ باحث هدتقري وهكتذف لمسعمػهات والسفاليع 
 والسعارؼ عبخ شبكات اإلىتخىت هغ أجل تصػيخ هٍارات التفكيخ العميا لجيً.

 الستعجدة  استفادة الستعمسيغ هغ استخجاـ العجيج هغ الػسائل التقشية الحجيثة بػسائصٍا
الٍػاتف الحكية الشقالة .. إلخ ( في الحرػؿ  -السكتبات الخقسية  –هثل)الذبكات العشكبػتية 

 عمِ السعمػهات وإتاحة الفخصة أهاهٍع لمتفاعل الشذط ، وإتساـ العسمية التعميسية بذكل أفزل.
 فاعمية إتاحة الفخصة أهاـ الستعمسيغ لمتعمع بذكل أفزل هغ خبلؿ إيجاد بيئة تعميسية ت

 جاذبة الٌتساهٍع وحثٍع عمِ تبادؿ اآلراء والخبخات والسعمػهات والبحث واالستكذاؼ.
 .ىجاح هخخجات التعمع بذكل يتبلءـ هع هتصمبات سػؽ العسل 
 بحلظ يكتدب هٍارة كيفية التعمع  ىذاشات التعميع عمِ السذاركة في يداعج الصالبات ،

 .هغ جٍة ثاىيةوشخريتً واالتجاٌات السشاسبة لعسمية التعمع هغ جٍة، وعمِ تصػر ذاتً 

 أعزاء ىيئة التجريذ : يداعج أعزاء ىيئة التجريذ في  -
 

  تغييخ دوري هغ هجخد ىاقل لمسعمػهات إلِ قياهً بجور السيدخ والسخشج والسػجً لمعسمية
 التعميسية. 

 كسٍارات االتراؿ هع الصبلب هٍارات التجريذ الفعاؿ بالذكل السصمػب تخجاهً اس
 .صياغة وتػجيً األسئمة وهٍارة استخجاـ شخائق التجريذ الحجيثةو وفغ التعاهل 

  ادفً وشخؽ تجريدً ليكػف تجريدً هشطسً ً أدائو تصػيخ هٍاراتً التجريدية  ا.ا ٌو
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 مصطلحات الدراسة:

 - Learning  Eالتعميؼ اإللكتخوني:  -
لمستعمع وفًقا : ىطاـ تفاعمي لمتعميع عغ بعج يقجـ ( بأنو 52:  5002)  يعخفو عبج الحسيج

، ويعتسج عمِ بيئة إلكتخوىية رقسية هتكاهمة يدتمـد بشاء السقخرات وتػصيمٍا الحتياجاتً
االختبارات وإدارة السرادر والعسميات باستخجاـ الذبكات اإللكتخوىية واإلرشاد والتػجيً وتشطيع 

 وتقػيسٍا.
اإللكتخوىي عبارة عغ تقجيع التعميع إلِ أف  (662:  5052وأشار كل مؽ العيجي ، بؾ فاتح )

السادة الستعمسة عبخ جسيع الػسائل اإللكتخوىية في العسمية التعميسية بعجة شخؽ هختمفة سػاء 
 شخيق الٍػاتف الشقالة.  كاىت باستخجاـ الحاسب اآللي وشبكاتً أو عغ

 

تخصت حجود الدهاف لمتعميع : بأىً شخيقة تفاعمية اإللكتخوني إجخائيااالتعميؼ الباحثة وتعخف 
والسكاف ، ويعج الستعمع فيٍا هحػر العسمية التعميسية هدتخجًها هغ خبللٍا العجيج هغ التقشيات 

ط الستعجدة عبخ شبكة اإلىتخىت الحجيثة كالحاسػب الذخري والٍػاتف الحكية الشقالة والػسائ
وإىذاء بيئة تعميسية إلكتخوىية افتخاضية هتكاهمة بذكل هتداهغ أو غيخ هتداهغ بٍجؼ إيراؿ 
جاؼ العسمية التعميسية بسا يتشاسب هع  السعمػهات إلِ الستعمسيغ في أهاكغ إقاهتٍع وتحقيق ٌأ

مفة لتصػر الكفاءة الذخرية السحتػػ التعميسي وشبيعتٍع وقجراتٍع بأسخع وقت وأقل جٍج وتك
 لجيٍع في ضل األزهات السدتحجثة.  
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  الكفاءة الذخرية:
 

 قجرتًو  الحاتية لتػقعاتً الفخد عمِ أىٍا هعخفة( 552-552 :5055)  سالى عمؾانعخفتيا 
 عمِ قجرتً في الحاتية بقشاعتً ىاحجة، وتتسثل وبرػرة السختمفة السٍسات عمِ عمِ التغُمب

 .تػاجًٍ التي الرعبة السذكبلت عمِ والتغُمب الديصخة
 

السعخفة  ىٍاأب Mcgaha & Heflin,( 2011 :1351-1357 )، وليفمؽ كجافاويعخفيا م
التغُمب عمِ أػ هػاقف  عمِ بقجرتًفيسا يتعمق لمفخد حاتية التػقعات وال التي تتعمق بالحات

 بشجاح.و وهٍسات ُتقابمً 

الجرجة الكمية التي تحرل عميٍا الصالبات إجخائياا بأنيا: الكفاءة الذخرية الباحثة وتعخف 
اإلستباىة ) أداة الجراسة ( التي تكيذ العبلقة عيشة الجراسة هغ خبلؿ استجاباتٍع عمِ فقخات 

 التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية لجيٍع.بيغ 
 السدتجج: Covid 19جائحة 

يشتذخ بيغ  وباءٌػ هخض :  السدتجج Covid 19تعخيف مشغسة الرحة العالسية لـجائحة 
ولع  ،البذخ في هداحة كبيخة هعج يدببً آخخ فيخوس تع اكتذافً هغ سبللة فيخوسات كػروىا

اف  يكغ ٌشاؾ أؼ عمع بػجػد ٌحا الفيخوس الججيج وهخضً قبل بجء تفذيً في هجيشة وٌو
اآلف إلِ جائحة السدتجج  Covid 19وقج تحّػؿ ، 0102الريشية في كاىػف األوؿ/ ديدسبخ 

 .تؤثخ عمِ العجيج هغ بمجاف العالع
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-
for-public/q-a-coronaviruses 

 
 

يشتذخ بيغ الشاس  وباًء عالسًيا :إجخائياا بأنو السدتجج Covid 19الباحثة جائحة وتعخف 
جسيع قصاعات الجولة برفة عاهة والقصاع التعميسي برفة ا فخض ىفدً عمِ حاليً  وواقًعا

العسمية الػباء العالسي عمِ ٌحا ، إذ كذف عغ الػجً اإليجابي لآلثار التي خمفٍا خاصة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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التعميسية وتػسيع عسمية التعميع والتعمع ، وإعادة الشطخ إلِ دور كل هغ السعمع والستعمع لتجاوز 
يجية والجخػؿ إلِ بيئة تعميسية افتخاضية غشية ، هثيخة    ، وهتعجدة ججراف الفرػؿ التقم

السرادر والتقشيات اإللكتخوىية السدتحجثة التي تداعج عمِ تصػر الكفاءة الذخرية ، التعمع 
الحاتي، وهٍارات التفكيخ لجػ الستعمسيغ وصػاًل بٍع لشجاح هخخجات التعمع وهبلءهتٍا 

 لستصمبات سػؽ العسل.

 الجراسة:محجدات 
تع تصبيق الجاىب التصبيقي لمبحث خبلؿ الفرل الجراسي الثاىي لمعاـ  :السحجدات الدمشية

 . 0101  -0102الجراسي 
 
 

تع تصبيق الجراسة بكمية التخبية لمصفػلة السبكخة بحي السشاخ بسحافطة السحجدات السكانية: 
 بػرسعيج. 

 
 

شالبة بكمية التخبية لمصفػلة السبكخة " ( 011تع تصبيق االستباىة عمِ )الحجود البذخية: 
 إلكتخوىًيا.

 

اقترخت الجراسة الحالية عمِ رصج الػاقع الحالي لمتعميع اإللكتخوىي : السحجدات السؾضؾعية
ع السقتخحات التي يجب األخح بٍا عشج تصبيق التعميع الٍجيغ " التعميع  بأٌع هداياي وهعػقاتً وٌأ
ا لػجً" و" التعميع اإللكتخوىي السدهع تصبيقً في العاـ الجراسي الججيج ؛ ٌحا باإلضافة إلِ  ًٍ وج

قة بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية لصالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة هعخفة العبل
 .السدتجج Covid 19في ضل جائحة 
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 السابقة: للدراسة والدراساتالنظري  اإلطار

 لئلجابة عغ التداؤؿ األوؿ هغ أسئمة الجراسة 
 

 ما مالية التعميؼ اإللكتخوني؟ 
  

 

 العشاصخ التالية:سؾف تتشاول الباحثة  
 
 

  :التعميؼ اإللكتخونيLearning E - 
  

حقة في شتِ ضٍخت في اآلوىة األخيخة العجيج هغ التغيخات والتصػرات الدخيعة والستبل     
ا هجاالت الحياة ، وذلظ ىتيجة لبلىفجار السعخفي والتقشيات التكشػلػجية الحجيثة التي أثخت بجوٌر

سٍا العسمية التعميسية ، وقج أصبح استخجاـ التعميع اإللكتخوىي في في هختمف حياتشا اليػهية  وٌأ
هعطع الجاهعات أهًخا همًحا لسػاجٍة العجيج هغ السذكبلت التعميسية أو السجتسعية ، وأهاـ ٌحا 
التقجـ اإللكتخوىي والستغيخات السجتسعية والسدتحجثات العمسية التي تصخأ عمِ العالع كاف لداًها 

ت التعميسية برفة عاهة والتعميع الجاهعي برفة خاصة أف يبادر في تػجيً عمِ السؤسدا
؛ قسية الحجيثة عبخ شبكات اإلىتخىتبخاهجً وهقخراتً ىحػ استخجاـ التقشيات التكشػلػجية والخ 

حيث تعتبخ الجاهعة هخكًدا لئلشعاع الحزارؼ والعمسي والتكشػلػجي ألؼ هجتسع يخيج الحفاظ 
ػيتً ال  ثقافية.عمِ حزارتً ٌو

( أف التعميع اإللكتخوىي يعج أحج األساليب الججيجة 12،  7: 0112ويحكخ دروير )     
ع وسائل  لمتعميع عغ بعج وأصبحت تصبيقات الحػاسب القائسة عمِ التفاعل والسذاركة هغ ٌأ
التعميع عغ بعج وأفزمٍا فاعمية وخاصة في هجاؿ التعميع والتثكيف الحاتي ؛ حيث تعتبخ بيئة 

عمع اإللكتخوىية بيئة تعميسية ججيجة باستخجاـ وسائل تكشػلػجية حجيثة غيخ تقميجية هغ حيث الت
الدخية وتعجد وسائط  وهرادر التعمع تحجث هغ خبلؿ التفاعل السباشخ بيغ السعمسيغ 
والستعمسيغ هغ خبلؿ العجيج هغ العشاصخ الجحابة والسذػقة كالرػرة ، الرػت ، الفيجيػ ، 
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ىطاـ واحج وإهكاىية تعاهل الستعمسيغ هع قػاعج البياىات ووسائل التكشػلػجيا والشرػص داخل 
؛هسا يعسل عمِ سٍػلة التغحية الخاجعة وتقػيع أفزل لشتائج وهخخجات العسمية التعميسية 

 لتحقيق عسمية التعميع والتعمع بذكل أفزل.
 

تسج هاٌيتً عغ بأف التعميع اإللكتخوىي يد Graf,S.,(2008)حيث يذيخ في ٌحا الرجد 
شخيق األدوات التكشػلػجية السدتخجهة والتي تتسثل هغ خبلؿ تقجيع السحتػػ التعميسي 
لمستعمسيغ باستخجاـ الحاسػب والتقشيات اإللكتخوىية الحجيثة وتكشػلػجيا السعمػهات واالتراالت 

سحتػػ ، ويدتسج قيستً وفائجتً لمستعمع في أىً جعل لمستعمع دور في التحكع في دراسة ال
والبحث في الخيارات والبجائل الستاحة لً هع ضخورة هخاعاة السعمع الخرائز السختبصة 

 بالستعمسيغ وترسيع بيئة التعمع والسحتػػ التعميسي السشاسب لقجراتٍع واستعجاداتٍع.
 

 تعخيف التعميؼ اإللكتخوني:
 

بأىً ىطاـ تعميسي يدتخجـ شبكات الحاسػب وتقشيات السعمػهات هغ  ( 5252ذكخه غمؾم )
أجل تجعيع وتػسيع العسمية التعميسية باستخجاـ العجيج هغ الػسائط التكشػلػجية الستعجدة كأجٍدة 

 الحاسػب والبخاهج اإللكتخوىية وشبكات اإلىتخىت.
 

ِ شبكة الػيب وفيً يتع بأىً ىػع هغ أىػاع التعمع القائع عم (22: 5002وتعخفو محامجة )
وضع ججاوؿ زهشية هحجدة حدب البخىاهج التعميسي الحػ تعمشً السؤسدة التعميسية وصػاًل 

 بالستعمع إلِ التسكغ هغ السحتػػ التعميسي.
 

بأىً ىػع هغ التعميع يعتسج عمِ استخجاـ التقشيات والػسائل التكشػلػجية  (5006ويؾضحو دمحم )
التعميسية وإيراؿ السحتػػ التعميسي لمستعمسيغ دوف أػ حػاجد الحجيثة في تحقيق األٌجاؼ 
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هكاىية وزهاىية باستخجاـ األجٍدة اإللكتخوىية الحجيثة كالكسبيػتخ واألقسار الرشاعية واإلىتخىت 
 والعجيج هغ الػسائط والتقشيات اآلخخػ كالسكتبات اإللكتخوىية والسػاقع التعميسية. 

 التعميع اإللكتخوىي في الذكل التالي:تعخيف  (25: 5002ويمخص زيتؾن )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 اإللكتخوني: التعميؼ أنساط 
اإللكتخوىي بأىً يسكغ لشا التفخقة بيغ ىسصيغ بالتعميع يتزح هغ التعخيفات الدابقة الخاصة     

سا كسا أشار الؿ )   -001:  0101( وعاهخ )  047:  0100أساسييغ لمتعميع اإللكتخوىي ٌو
 ( كاآلتي:  001

 
 

 

  التعخيفات السختمفة لمتعميؼ اإللكتخوني(  5)  شكل

التعلم ابستخدام 
التعلم  الكمبيوتر

ابستخام 
 االنرتنت

التعلم ابستخدام 
 الويب

التعلم يف بيئة 
 افرتاضية

م يالتعل
 اإللكرتوين

توظيف تقنيات 
التعلم عن بعد يف 

 التعلم
التعلم ابستخدام 
 التكنولوجيا الرقمية

التعلم ابستخدام 
تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت 

التعلم املدعم 
 بوسائط إلكرتونية
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 اإللكتخوني السعتسج عمى اإلنتخنت: ويشقدؼ إلى نؾعانالتعميؼ  -
 

  السقخر في آف واحج ليتع : ويتع هغ خبللً اجتساع الستعمسيغ داخل الستدامؽالتعميؼ
بيشٍع اتراؿ هباشخ ويكػف هذتخط بػقت هحجد ويكػف ٌشاؾ تفاعل هباشخ بيغ السعمع والستعمع 

 ، ويتيح ٌحا الشػع هغ التعمع فخصة التفاعل الشذط هع السحتػػ التعميسيي واألقخاف والسعمع.
السحادثات  -تجريبات ال –السؤتسخات  –وهغ أشكاؿ ٌحا الشػع هغ التعميع) الفرل االفتخاضي 

 الرػتية(.
ويفزل ٌحا الشػع هغ التعميع ألىً يداعج عمِ العرف الحٌشي وتجفق األفكار ألىً أكثخ 

 اترااًل بالسػاقف التي تكػف داخل هجسػعة.
 

ويتع هغ خبللً دخػؿ الستعمسيغ لسػقع السقخر في أؼ وقت التعميؼ غيخ الستدامؽ:  -
هكاف ووقت لجخػؿ الستعمسيغ ولكغ كل حدب حاجتً  غيخ هذتخط بتػاجج السعمع أو تحجيج

 والػقت السشاسب لً ، ويعتسج ٌحا الشػع هغ التعميع عمِ التفكيخ الشاقج والستعسق.

ويذسل جسيع الػسائط التعميؼ اإللكتخوني غيخ السعتسج عمى اإلنتخنت:  -
ويتيح ٌحا الشػع اإللكتخوىية الستعجدة هغ قشػات فزائية وكتب إلكتخوىية وبخهجيات تعميسية، 

 إهكاىية تفاعل الستعمسيغ هع السحتػػ التعميسي دوف التفاعل هع األقخاف.
 

 عؽ بعج:التعميؼ  -
حا الشػع هغ  يتع هغ خبلؿ العجيج هغ وسائط التعمع الحجيثة لمكسبيػتخ وبخهجياتً التعميع ٌو

حا ها تع تفعيمً  خبلؿ األشٍخ الساضية وشبكاتً والقشػات الفزائية والٍػاتف الحكية الشقالة ؛ ٌو
 السدتجج.  covid 19ىطًخا لمطخوؼ والستغيخات السجتسعية السعاصخة واىتذار وباء

 

، هخعي والشاصخ (Schlosser,lee A Simonson.Michael;2005:81-82)حيث يذيخ
( ، العسخؼ )  00:  0114) ىقبًل عغ صبخؼ ( في الخبيعي والجشجؼ ودسػقي والجبيخؼ ) 
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( ، شمػسخ  0101)  Covid 19التعميع عغ بعج أثشاء شػارغ ( ، تػصيات 0111
( أف التعميع عغ بعج ىػع هغ التعميع يحجث خارج الفرػؿ التقميجية يعكذ 0101وسيسػىدغ )

التباعج السمحػظ  بيغ السعمع والستعمع ويذتسل عمِ العجيج هغ وسائل االتراؿ والسصبػعات 
ا هغ أجٍدة  االتراالت الدمكية والبلسمكية التي تمعب دوًرا والتمكذ وشبكات الٍػاتف وغيٌخ

رئيدًيا في التغمب عمِ عػاقب الدهاف والسكاف فٍػ عبارة عغ ىطاـ تعميسي يتع هغ خبللً تقجيع 
اإلرشادات والتعميسات بيغ السعمع والستعمع يفرمٍع الدهاف والسكاف هغ أجل تسكيغ الستعمسيغ 

لػقت التي كاىت تسثل عاتًقا في الساضي ، ويسكغ هغ التعمع ، والتغمب عمِ ضخوؼ السكاف وا
لمستعمسيغ إرساؿ التكميفات والسبلحطات وإجخاء السحادثات بصخيقة هتداهشة أو غيخ هتداهشة ؛ 

 فٍػ عبارة عغ تشطيع لطخوؼ الستعمسيغ بسا يتشاسب هع قجراتٍع  واحتياجاتٍع.
 

 اإللكتخوني:التعميؼ فمدفة 
( أف فمدفة التعميع اإللكتخوىي تختكد عمِ هبجأ التعمع هجػ الحياة 110: 0111يذيخ الخبيعي )

، وذلظ هغ خبلؿ إتاحة الفخصة لمستعمسيغ باستخجاـ التقشيات والػسائط التكشػلػجية الحجيثة 
اصل والستعجدة وبتػفيخ بيئة تعميسية إلكتخوىية هتكاهمة تتع داخل فرػؿ إفتخاضية يتع فيٍا التػ 

األكاديسي بيغ أعزاء ٌيئة التجريذ والصالبات لمحرػؿ عمِ السعارؼ والسعمػهات واالستفادة 
فميذ بالزخورة أف ىتحجث عغ التعميع الفػرؼ  التعميع اإللكتخوىي، وعشجها ىتحجث عغ هشٍا 

وأشار أحسج  ع اإللكتخوىي غيخ هتداهغي( ، بل قج يكػف التعم online learningالستداهغ ) 
( أف العسمية التعميسية تختكد عمِ دور السعمع وتفاعمً داخل البيئة التعميسية  012: 0100)

وقمة تجخمً فيٍا ؛ حيث أصبح دور السعمع هػجً وهيدخ إلدارة العسمية التعميسية بذكل غيخ 
تقميجؼ وأصبح الستعمع هحػر العسمية التعميسية باإلضافة إلِ هايذيخي الفػليسي 

( بسبجأ التعمع الحاتي وتشسية التفكيخ الشاقج لجػ الستعمسيغ حتِ يكػىػا 00: 0101والجٌذاف)
أكثخ دراية عمِ اىتقاء السعارؼ والسعمػهات وإعجاد جيل  قادر عمِ التفاعل والتكاهل هع 

 السعصيات الخقسية الحجيثة.



 

بية للطفولة المبكرة       ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1547 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

 

 اإللكتخوني تشبثق مؽ عجة مبادئ مشيا:التعميؼ ( إلى أن فمدفة  5006ويذيخ غشايؼ ) 
 

o  التعاوىي الحؼ يدسح بتبادؿ السعمػهات والخبخات بيغ الستعمسيغ لبلستفادة هغ التعمع
 بعزٍع البعس.

o  تكافؤ الفخص بيغ الستعمسيغ دوف تفخقة بدبب الطخوؼ السحيصة سػاء اقترادًيا
 واجتساعًيا وثقافًيا.

o .حق الفخد في التعميع هجػ الحياة وفًقا إلهكاىاتً وضخوفً الستاحة 
o  الحاتي الحؼ يعتسج عمِ قجرات واستعجادات الستعمسيغ.التعمع 
o .سٍػلة ىقل السعخفة لجػ الستعمسيغ وتفاعمٍع هعٍا دوف قيػد الدهاف والسكاف 

في ٌحا الرجد أف التعميع في عرخ السعمػهاتية ( 222-225: 5052ويذيخ القرخاوي )
كغ أف يعاىي هشٍا الشطاـ والعرخ الخقسي يقجـ العجيج هغ الحمػؿ السبتكخة لمسذكبلت التي يس

التعميسي حتِ يربح أكثخ فاعمية وكفاءة تحكيًقا ألٌجاؼ السشطػهة التعميسية ؛ لحا تقػـ فمدفة 
ي:  التعميع اإللكتخوىي عمِ هجسػعة هغ السختكدات لتمبية احتياجات السجتسع ٌو

 

  :وىػع  هغ خبلؿ تػفخ بيئة تعميسية تدسح بتشػع االستجابة لجػ الستعمسيغالتفاعمية
 .هغ الحخية في اختيار عخض السحتػػ التعميسي لمسقخر ويختار هشٍا ها يشاسبً

  :هغ خبلؿ إذابة الفخوؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ وتفخيج السػاقف التعميسية الفخدية
 .لتتشاسب هع قجرات واستعجادات وخرائز الستعمسيغ وخبخاتٍع الدابقة

  :ي التفاعل بيغ التقشيات التالتكاممية كشػلػجية الحجيثة بحيث يذكل كل تقشية ىطاـ ٌو
 .هتكاهل يتكاهل كل هشٍع هع اآلخخ لتحقيق األٌجاؼ السخجػة

  :وتعشي تشػع بيئة التعمع لجػ الستعمسيغ وتػفيخ العجيج هغ البجائل والخيارات التشؾع
 التي يجج فيٍا الستعمع ها يشاسبً.
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  :ت واىفتاحً عمِ العالع وكيفية هغ خبلؿ اتراؿ الستعمسيغ بذبكات االىتخىالكؾنية
  الحرػؿ عمِ ها يحتاجً هغ هعمػهات وهعارؼ هغ جسيع أىحاء العالع.

 

أف التعميع اإللكتخوىي في العرخ الخقسي يعتسج عمِ هجسػعة هغ ( 52: 5052وأضاف دمحم )
 السقػهات هشٍا: 

o  البجائل تشػع شخؽ التعميع اإللكتخوىي التي تتيح لمستعمع فخص االشبلع واختيار
 .التعميسية السختمفة

o  استبجاؿ الشطاـ التقميجؼ لمتعميع القائع عمِ الحفع والتمقيغ إلِ ىطاـ التثكيف والتعمع
 الحاتي الحؼ يجعل دور الستعمع إيجابي في العسمية التعميسية.

o .ًاالستفادة هغ التقشيات الحجيثة لتحقيق جػدة التعميع وتصػر كفاءت 
o  السعمػهاتية والتكشػلػجيا واالىفجار السعخفي األهخ الحؼ يؤدؼ إلِ إزالة هػاكبة الثػرة

 هعػقات التعميع والتػجً ىحػ التعميع السدتسخ.
o .دعع تكافؤ الفخص التعميسية أهاـ الجسيع وبتكمفة أقل 

 

 اإللكتخوني:التعميؼ أىجاف 
 John&Alon(2004)(  ، 0114( ، سالع )0110( ، الخاشج )0111يحجد كل هغ عبادات)

 0103( ، لسػشي )07: 0117( ، الٍر )41-44: 0101( في عاهخ )0114وسبلهة)
هحسػد ( ، 0101( ، عرخ و جادو وجاد ) 000: 0111(      ، الٍادؼ )010-010:
 أىجاف التعميؼ اإللكتخوني والجور التخبؾي لذبكة االنتخنت في اآلتي: (0101)
o  هغ السشاشق الشائية.تػسيع الخقعة الجغخافية ووصػلٍا لمعجيج 
o .إرضاء الستعمسيغ والسدتفيجيغ هغ العسمية التعميسية 
o .تحديغ جػدة العسمية التعميسية 
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o  تػسيع دائخة اتراالت الستعمسيغ وعجـ االقترار عمِ السعمع كسرجر أساسي
 لمحرػؿ عمِ السعارؼ والسعمػهات.

o ت األقل حًطا إللغاء إتاحة الفخصة لمستعمسيغ لبلستفادة هغ التعميع وخاصة السجتسعا
 الحػاجد وتدٍيل استخجاـ تقشية االتراالت.

o  ا العمسي الحؼ يبلئع احتياجات الستعمسيغ وإتاحة تػافخ البيئة الغشية بسعمػهاتٍا وهحتػٌا
 هرادر التعمع السباشخة.

o .ا جاؼ العسمية التعميسية بكافة هحاوٌر  تػفيخ بيئة تعميسية هتعجدة السرادر لتحقيق ٌأ
o عجادات وقجرات السعمسيغ في كيفية تػضيف السعمػهات والسعارؼ في كافة تصػيخ است

 األىذصة التعميسية.
o  ىسحجة التعميع وتشسية هٍارات الستعمسيغ وإعجادٌع بصخيقة تتشاسب هع هتصمبات

 العرخ الخقسي واالستفادة هشٍا.
 

 أىؼ مدايا وسسات التعميؼ اإللكتخوني:
( ، إبخاليع ) 070: 0117( ، سػيجاف وهبارز )07-03: 0111أشار كل هغ عبج العديد)

( إلِ هجسػعة هغ السدايا والدسات السسيدة لمتعميع  0101(، بجراىة ) 22-011:  0110
ي:  اإللكتخوىي ٌو

o .تعميع أكبخ عجد هسكغ هغ الصبلب دوف قيػد السكاف والدهاف 
o .تبادؿ الحػار والسشاقذة هع هجسػعات وفئات هختمفة 
o جيج هغ الػسائل التكشػلػجية والتعميسية الدسعية والبرخية التي قج ال تتػفخ استخجاـ الع

 لجػ العجيج هغ الستعمسيغ.
o .تشػع التصبيقات التي يقجهٍا 
o .قجرتً عمِ هحاكاة عسل البيئات التعميسية االفتخاضية 
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o .دعسً ألىػاع هختمفة هغ السحتػػ الخقسي التفاعمي الحؼ يخاشب حػاس اإلىداف 
o ب عمِ التعمع الحاتي.يذجع الصبل 
o  تػفيخ خجهات الحػسبة والتخديغ الدحابية التي تعتسج عمِ ىقل وتخديغ وهعالجة

 السعمػهات.
o .إذابة الفخوؽ الفخدية لمستعمسيغ لتحقيق عشرخ الحاتية في االستخجاـ 
o .تشػع وتعجد هرادر الحرػؿ عمِ السعخفة ىتيجة لبلتراؿ عبخ شبكات االىتخىت 
o  هٍارات البحث واالكتذاؼ واالشبلع لجػ الستعمسيغ.تحديغ وتصػيخ 
o .تحديغ السٍارات التكشػلػجية لجػ الستعمسيغ 
o .تذجيع الستعمسيغ عمِ االبتكار واإلبجاع 
o  زيادة خبخات الستعمسيغ هغ خبلؿ إتاحة لٍع الفخصة لمسذاٌجة والتفكيخ والتأهل لتشػع

 الخبخات السقجهة لٍع.
o ة دافعيتً لمتعمع.رفع هدتػػ خبخة الستعمع وزياد 

 

 أىجاف التعميؼ الجامعي عؽ بعج :
جاؼ التعميع الجاهعي عغ بعج:  010 -21:  0101يذيخ دمحم )   ( ٌأ

 

 يسكؽ عخض العجيج مؽ أىجاف التعميؼ الجامعي عؽ بعج عمى الشحؾ التالي:
 

 أىجاف تتعمق بالسؤسدة التعميسية: ومؽ أىؼ ىحه األىجاف ما يمي: -5
تعميسية حجيثة هتشػعة تعتسج عمِ التقشية الحجيثة في إيراؿ التعمع لجػ تػفيخ أساليب  -

 الستعمسيغ فزبًل عغ استخجاـ األساليب التعميسية التقميجية غيخ البشاءة.
اإلسٍاـ في حل السذكبلت الشاتجة عغ عجد السؤسدات التعميسية عغ استيعاب  -

 لجراسة داخل السؤسدة.األعجاد الٍائمة هغ الستعمسيغ الخاغبيغ في اإللتحاؽ با
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تػفيخ فخص التعاوف وتبادؿ السعمػهات بيغ السؤسدات التعميسية الحؼ أصبح هيدػًرا  -
 في ضل التقجـ التقشي والتكشػلػجي.

جاؼ العسمية  - استسخارية التعميع وهػاصمتً حفاًضا عمِ هدتقبل الصبلب وتحقيق ٌأ
عيق العسمية التعميسية كسا يحجث اآلف التعميسية رغع الستغيخات السجتسعية التي هغ السسكغ أف ت

شة السختبصة بػباء كػروىا السدتجج.   عمِ الرعيج العخبي واألوروبي والطخوؼ الخٌا
 أىجاف تتعمق بالجارسيؽ: ومؽ أىؼ ىحه األىجاف ما يمي:  -5
تحخر الستعمسيغ هغ قيػد الدهاف والسكاف ، وتػفيخ التعميع لمخاغبيغ في الجراسة هغ  -

 اكغ عسمٍع ، والجسع بيغ العسل والتعميع هًعا.العاهميغ هغ أه
هخاعاة الفخوؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ ، والشطخ لكل شالب كحالة هدتقمة بحاتٍا  -

 وتدتحق أف تؤخح ضخوفٍا بعيغ االعتبار.
 تػفيخ فخص االعتساد عمِ الشفذ والتعمع الحاتي. -
 ل السعخفة بيشٍع.الشٍػض بالسدتػػ الثقافي بيغ جسيع أفخاد السجتسع وىذخ وسائ -
يداعج عمِ الشسػ السٍشي والسعخفي لؤلشخاص الحيغ اضصختٍع ضخوفٍع االجتساعية  -

 واالقترادية لمعسل.
تقميل عجد الجارسيغ الحيغ يمتحقػف بسؤسدات التعميع األجشبية وعجـ قبػلٍع  -

الثاىػية بالسؤسدات التعميسية في ببلدٌع ىطًخا لتجىي هجسػع الجرجات التي حرمػا عميٍا في 
 العاهة.

 
 

 : ومؽ أىؼ ىحه األىجاف ما يمي:بالسجتسعأىجاف تتعمق  -2
 تصػيخ السجتسع تقشًيا وتػضيفً لؤلساليب والتقشيات اإللكتخوىية والتكشػلػجية الحجيثة. -
اإلسٍاـ في تمبية احتياجات السجتسع لمبخاهج الجراسية التي تداىج خصة اإلىساء  -

 الذاهل.
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قادر عمِ استيعاب إىجازات العرخ الحؼ يعير فيً وتحميً اإلسٍاـ في بشاء هػاشغ  -
 بالكيع اإلىداىية التي تجعمً يشدجع هع ضخوؼ واقعً ودوري في السجتسع.

 تػفيخ البخاهج التعميسية التي يتصمبٍا سػؽ العسل، وخصط التشسية السدتجاهة بالسجتسع. -
ؿ سٍا هغ خبلتمبية حاجات السجتسع هغ البخاهج والتخررات التي اليسكغ تقجي -

، ىطًخا ألف الذٍادة الجاهعية لع تعج أساس اإللتحاؽ بػضائف السؤسدات التعميسية التقميجية
 هعيشة.

 تػفيخ فخص التجريب والتعميع أثشاء الخجهة لؤلفخاد السشخخشة في سػؽ العسل. -

 : باستخجام تكشؾلؾجيا التعميؼ ) تقشيات التعميؼ (أىجاف تتعمق  -2

خبخات وهرادر ال يدتصيعػف الحرػؿ عميٍا بػسائل آخخػ كاالستفادة تدويج الجارسيغ ب -
 هغ السكتبات  والسػارد الخقسية في الحرػؿ عمِ السعمػهات بدٍػلة ويدخ.

تػفخ شخؽ ججيجة لتعديد وتجعيع التعميع عغ بعج كاىعقاد السحاضخات والجورات السخئية  -
 والفيجيػ كػىفخاىذ.

ع  تعسل عمِ هداعجة الستعمسيغ في - دراسة السقخر هغ أهاكغ هتباعجة دوف اضصخاٌر
 لمشدوؿ هغ هشازلٍع دوف اعتبار لعاهل السكاف والدهاف.

تخديغ الخسائل والسػاد التعميسية البلزهة لعسمية التعمع التي يسكغ هغ خبللٍا حرػؿ  -
 الجارس عميٍا عشج الحاجة إليٍا.

 حػؿ هػضػع هعيغ. إتاحة هتدع هغ الػقت لمتفكيخ والتأهل قبل إبجاء الخأػ -
 تعديد عسمية التعمع هغ خبلؿ التغحية الخاجعة لكل هغ السعمع والستعمع. -
 تدٍل التعاوف التخبػؼ بيغ السعمسيغ أىفدٍع والخبخاء عمِ السدتػػ السحمي والعالسي. -
تػفيخ عبلقة تفاعمية ثشائية االتجاي بيغ السعمع والستعمع وجعل عسمية التعمع أكثخ كفاءة  -

 هغ الحػار الفكخؼ الجيج بيشٍع.وخمق ىػع 
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 لإلجابة عؽ التداؤل الثاني مؽ أسئمة الجراسة 
 ع التقشيات والتصبيقات التكشػلػجية الحجيثة التي تع تصبيقٍا في العسمية التعميسية؟  ها ٌأ

 سؾف تتشاول الباحثة العشاصخ التالية: 
خالل األشيخ   التعميسيةأىؼ التقشيات التكشؾلؾجية التي تؼ استخجاميا في العسمية 

 الساضية بعج تفعيل نغام التعميؼ اإللكتخوني بالجامعات 

  الكسبيؾتخبسداعجة التعميؼ  -
أف الكسبيػتخ  Jethro et al(2012 :27)(،  070:   0117أشارت سػيجاف و هبارز )

والتعميع عغ بعج السعتسجة عمِ شبكات اإلىتخىت كالتعميع اإللكتخوىي التعميع يدتخجـ  في أىػاع 
؛ حيث يداعج الستعمع عمِ إيجاد أساليب وشخؽ ججيجة يدتخجهٍا الستعمع لتيديخ العسمية 
التعميسية وإتاحة عسمية التعمع وفًقا لقجرات وخرائز كل شالب، حيث يتع تػفيخ بيئية تعميسية 

ت الدسعية ، هجعسة بعشاصخ الػسائط الستعجدة السعتسجة عمِ دهج هقاشع الفيجيػ    ، السؤثخا
البرخية والحخكية، التغحية الخاجعة ، اختبارات التقػيع تدسح بالتفاعل بيغ الكسبيػتخ والستعمع 

 وتداعجي عمِ السحاكاة ، التجريب والسخاف ، وحل السذكبلت.
 

 E-books:  الكتب اإللكتخونية -
أف  )0112شمبي )،  Embong et al (2012:17)( ، 001: 0111العمي ) أشار كل هغ 

لمكتاب الػرقي في صػرة إلكتخوىية يقجـ السعمػهات بصخيقة  شكل هشاضخالكتاب اإللكتخوىي 
تذابً الػاقع السحدػس السذاٌج الحؼ يعيذً الستعمع حيث يتع تحػيل السعمػهات هغ الذكل 
السجخد الشطخؼ إلِ الذكل الحي الػاقعي هع إضافة عشاصخ الػسائط الستعجدة والشرػص 

ػ بٍحا يجسع بيغ سسات الكتاب الػرقي السصبػع و سسات الػسائط الستعجدة الفائقة والبح ث، ٌو
 هع دهج سسات الشز الفائق باإلضافة إلِ إهكاىيات أخخػ لمبحث والتعاهل هع السعمػهات
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ا في ويعتبخ الكتاب اإللكتخوىي هرجرً  ا هغ هرادر السعمػهات اإللكتخوىية التي يسكغ استثساٌر
 .عجالتعميع عغ ب تشفيح هشاٌج وهقخرات

 Smart Phone األجيدة الحكية : -
ا تصػًرا ؛ لسا تتسيد بً هغ  ع وسائل االتراؿ الحجيثة وأكثٌخ تعج اإلجٍدة الحكية الشقالة هغ ٌأ

ية صغخ حجسٍا وسٍػلة حسمٍا وتصبيقاتٍا السختمفة الستشػعة التي تدتخجـ في العسمية التعميس
، والتي تعسل بػاسصة ىطاـ تذغيل يترل باإلىتخىت والذبكات البلسمكية ) في أؼ زهاف وهكاف

WiFi   هثل الٍاتف الحكي )Smart Phone أجٍدة الكسبيػتخ السحسػلة ،Laptop 
Computers   ( 0100( ، الحمفاوؼ )  00-01:  0107؛ حيث يذيخ كل هغ العداـ  :

طاـ التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج ( أف التعمع باألجٍدة الحكية تخجسة حكيكية لش 077
ا هع جسيع الستعمسيغ ؛ حيث يدتصيع الستعمع  الحؼ يأتي كأحج أىساط التعمع السخف لتػافٌخ
تحسيل هقاشع الفيجيػ والسحاضخات الرػتية وإرساؿ الخسائل بصخيقة هباشخة ، السذاركة 

ا لػجً ويجعل هغ العسمية والتعاوف بيغ أفخاد العسمية التعميسية دوف الحاجة إللتقائٍ ًٍ ع وج
التعميسية عسمية حيػية هثيخة لتعجد السجاخل الحدية التي يتزسشٍا السحتػػ التعميسي وتجعل 

 التعمع بذكل أفزل.
  Virtual learning environmentالبيئة االفتخاضية : 

 Scheucher,(2010:6)،(13:0111خالج)،SnehaandNagaraja,(2014:51)يذيخ
Schlosser,LeeAyers&Simonson,Michael;(2005:135)(0104،410،عدهي-

( أف بيئة التعمع االفتخاضية ٌي إحجػ ثسار التقشية العرخية التي تع استحجاثٍا في  414
ي هرسسة جيًجا بحيث   هغ خبلؿ تقشيات هتعجدة بالستعمسيغواالتراؿ السجاؿ التعميسي   ٌو

ات التكشػلػجية الحجيثة التي تدسح بسعايذة وهحاكاة الستعمع تسكغ الستعمسيغ هغ استخجاـ التقشي
وتفاعمً هع أفخاد العسمية التعميسية عبخ الػسائل اإللكتخوىية تعػيًزا عغ بيئة التجريذ في 
الفرل الجراسي الحكيقي هسا يعصي اإلحداس بالتػاجج والذعػر بالػاقع ، ويتع ذلظ هغ خبلؿ 
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مػهات والسػاد التعميسية لمستعمسيغ ذات شابع حدي لتػضيفٍا ىطاـ يقػـ بإرساؿ واستكباؿ السع
قشػات هتعجدة تخاشب الحػاس وتداعج عمِ تفاعل الستعمع وتحخر عقمً  وإشبلؽ العشاف لً 

تجسع بيغ هسيدات أىطسة إدارة السحتػػ بالتخيل وتتع هغ خبلؿ هشرات أوبيئات إلكتخوىية 
الفيذ بػؾ، وتػيتخ وتسكغ السعمسيغ هغ ىذخ  اإللكتخوىي وبيغ شبكات التػاصل االجتساعي

واستخجاـ غخؼ الحػار واألٌجاؼ ووضع الػاجبات وتصبيق األىذصة التعميسية،  السحتػػ العمسي
السباشخ لسشاقذة السعمػهات وشخح األسئمة واالستفدارات واستخجاـ أدوات وتقشيات تداهشية هثل 

فالتعميع االفتخاضي أف ىتعمع هع هعمسيٍع ؛ السحادثة الشرية والرػتية بيغ الصبلب أىفدٍع و 
  .الحجيثة الستشػعة السفيج هغ هػاقع بعيجة ال يحجٌا هكاف وال زهاف بػاسصة اإلىتخىت والتقشيات

ع ها تتسيد بً بيئات التعمع في  0101وتػضح ىػرة صالح الحويخ )  ( في الذكميغ التالييغ ٌأ
ع هكػىاتٍا.   /52064https://shms.sa/authoringالقخف الحادؼ العذخوف  وٌأ

بيئات التعمؼ في القخن الحادي والعذخون (  5)  شكل      
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السسارسات اإليجابية هغ قبل أعزاء هغ عمِ هشطػهة  00بيئات التعمع في القخف  وتتكػف 
حيث ال تقترخ البيئة التعميسية عمِ عسمية التعميع فقط ، بل تخاعي العسمية  ،الجاهعيالسجتسع 

التخبػية وتخجـ بيئة الصالبة وبيئة التعميع والتعمع والبيئة الرحية واآلهشة، وتدتخجـ األساليب 
 حيث أّف البيئة التعميسية الجاذبة تزسغ االستسخارية والفاعمية و ترل إلِ ،التخبػية الحجيثة 

تتشاسب إهكاىياتً هع هتصمبات سػؽ العسل ، شالب هتسّيد  جات تعميسية هتسيدة وبشاءهخخ 
ع هكػىات بيئات التعمع:  ويسثل الذكل التالي ٌأ

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التي تؼ تظبيقيا في العسمية التعميسية:بعض التظبيقات التكشؾلؾجية الحجيثة 
هغ قبل إدارة السؤسدة وأعزاء ٌيئة التجريذ بالكمية خبلؿ إدارة التجريذ والتعمع تع    

، وتصبيق التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ ح بجاية تعميق الجراسة بالجاهعاتاألشٍخ الساضية هش
الجراسي الثاىي ، واستخجاـ هجسػعة حتِ اىتٍاء الفرل  0101/  0/  01بعج بجًء هغ 

، وذلظ عبخ  االستخجاـ ةوسٍم ةبديصال هتشػعة هغ التصبيقات اإللكتخوىية السجاىية السختمفة
والسشرات التعميسية التي   facebook ، whatsappتصبيقات وسائل التػاصل االجتساعي 

بيئات التعمؼ مكؾنات (  2)  شكل  
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Google 
Classroom 

Google 
Duo 

Zoom 

Cisco 
Webex  

كسبيػتخ أوجّػاؿ لمػصػؿ تدجيل الجخػؿ هغ أؼ جٍاز هغ خبللٍا  يسكغ لمُسعمسيغ والصبلب
ا وإضافة تعميقات عميٍا، و  إلِ الػاجبات الجراسية  تدٍيل عقج هشاقذات بالقاعة الجراسية وىذٌخ

بيغ السعمع والستعمع، وكاف استخجاـ السشرات التعاوف  تشطيع السٍاـ اليػهية والتػاصل وتعديدو 
صعًبا ىطًخا الستخجاـ ٌحا الشػع التعميسية وبعس التصبيقات اإللكتخوىية في بادغ األهخ أهًخا 

هغ التعميع ألوؿ هخة عمِ الرعيج التعميسي بالجاهعة وبجوف تجريب عمِ كيفية استخجاهً هغ 
قبل السعمع والستعمع ، ثع أصبح األهخ يقل صعػبة شيًئا فذيًئا هع كثخة استخجاـ الصالبة لمعجيج 

خية عبخ شبكات اإلىتخىت واختبلؼ هغ ٌحي السشرات التعميسية أثشاء اىعقاد السحاضخات الشط
أعزاء ٌيئة التجريذ فيسا بيشٍع في شخيقة إيراؿ السحتػػ التعميسي والصخيقة والتقشية 
اإللكتخوىية السدتخجهة لحلظ ، وقج أثبتت بعس التصبيقات اإللكتخوىية فاعميتٍا في التعميع 

خوىية التي تجعع الرػت وخاصة التصبيقات اإللكتاالىتخىت  ت عبخالسحاضخابث و اإللكتخوىي 
لدٍػلة التفاعل بيغ السعمع   Google Duo  ،Cisco Webex  ،Zoomوالرػرة هًعا هثل

الحؼ  Google Classroomتصبيق والستعمع كسا كاف يحجث بالقاعات التجريدية العادية ، و 
تقجيع عخوض تقجيسية لمسحتػػ العمسي هجعع برػت السحاضخ أثشاء شخحً يسكغ هغ خبللً 

لمسعمع بذخحً  Audio recording  أوعسل تدجيل صػتي Presentations خائح لذ
 .يبادىجرويج واأليفػف واألالكسبيػتخ واألأجٍدة عسل عمِ ت ٌحي البخاهج و لمسحتػػ التعميسيي 

 

 

  

  
 

( بعض التظبيقات اإللكتخونية التي تؼ استخجاميا في العسمية التعميسية 2) شكل  
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 االستخاتيجيات التعميسية عبخ بيئات التعميؼ اإللكتخوني:بعض 
( أف إجخاءات وشخؽ التجريذ  0104( ، هرصفِ )  01 -07:  0103يذيخ عبج العطيع )

التي يخصصٍا السعمع هدبًقا هخاعًيا شبيعة الستعمسيغ وإذابة الفخوؽ الفخدية بيشٍع تعيشً عمِ 
الستاحة هغ أجل تحقيق األٌجاؼ التجريدية ،  تشفيح العسمية التجريدية في ضػء اإلهكاىات

( بعس الصخؽ التي تدتخجـ لتحفيد  1) لسختمفة لمستعمسيغ ، ويػضح شكلوتشسية السٍارات ا
 الستعمع داخل بيئات التعميع اإللكتخوىي "االفتخاضي" وهشٍا:

 

وضع تػصيف السقخر وتقديع السحتػػ  -
 إلِ وحجات وأجداء.

لمتعخيف بأىفدٍع إتاحة الفخصة لمصبلب  -
 هغ خبلؿ لػحة السفاتيح.

التػاصل هع الصبلب بعزٍع البعس قبل  -
 بجء هيعاد السحاضخة.

 إرساؿ رسائل تحكيخية. -
وضع خصة زهشية لمػاجبات واألىذصة التي  -

 يحجدٌا السعمع عبخ السشرات التعميسية.
 تػفيخ هعمػهات وشخؽ التػاصل هع أستاذ السقخر. -
 صبلب بذكل هدتسخ.تػفيخ التغحية الخاجعة لم -

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=6
57&ei=gTMRX4exB8qYlwSn552ICQ&q 

( إلِ هجسػعة هغ االستخاتيجيات التعميسية التي يتع  77-70:  0100وأشار الحمفاوؼ) 
 استخجاهٍا عبخ بيئات التعمع اإللكتخوىية هشٍا:

 

 استخاتيجية حل السذكبلت  -استخاتيجية التعمع التعاوىي                     -
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 استخاتيجية التعمع الشذط  -استخاتيجية الحػار والسشاقذة                   -
 استخاتيجية السحاضخة اإللكتخوىية -استخاتيجية التعمع القائع عمِ السذخوع          -
 استخاتيجية السعمع الخاص -استخاتيجية التعمع باالكتذاؼ                  -
 استخاتيجية تفاعل األقخاف -استخاتيجية جسع وتحميل السعمػهات            -

 
 
 
 
 

 لإلجابة عؽ التداؤل الثالث مؽ أسئمة الجراسة 
 

 ها دور التعميع اإللكتخوىي في تصػر عشاصخ السشطػهة التعميسية ؟
 سؾف تتشاول الباحثة العشاصخ التالية: 

 

( أف العسمية التعميسية ىطاـ هخصط لً بٍجؼ ىسػ جػاىب  01 -00:  0101تذيخ الفتبلوؼ ) 
 -االجتساعية  –الحاتية  –السٍارية  –الذخرية لجػ الستعمسيغ هغ جسيع الجػاىب ) السعخفية 

تعسل هًعا في ىطاـ ساسية األ االىفعالية ( وتتزسغ العسمية التعميسية هجسػعة هغ العشاصخ
هغ التفاعبلت لً هجخبلتً وخصػاتً وهخخجاتً تتفاعل هغ أجل إكداب الستعمع هتكاهل 

 السعمػهات ، السعارؼ ، االتجاٌات ، السٍارات ، والسيػؿ السشاسبة.
( أف االتراؿ التعميسي التقميجؼ يتع فيً تػاصل السعمع هع  001:  0104ويذيخ عدهي ) 

ا لػجً أها االتراؿ اإللكتخوىي يكػف ٌشاؾ اتراؿ لفطي هبشي عمِ الشرػص  ًٍ الصبلب وج
 :وتتسثل في اآلتيالسكتػبة وعسل تغحية راجعة لسحتػػ السقخر بعشاصخي  

 
 
 

 
 
 

 هخخجات  الخظؾات أو العسميات  هجخبلت 
Inputs Processes Outputs 

  العسمية التعميسية ( الشغام الستكامل لعشاصخ 6)  شكل

 Feed Baek  تغذية راجعة
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 البيئة الرفية (  –السحتػػ التعميسي  –الستعمع  –: تتسثل في ) السعمع السجخالت -
: تتسثل في شخؽ ، أساليب ، استخاتيجيات شخيقة التجريذ ، العسميات أو الخظؾات  -

لتحقيق التعميع والتعمع لجؼ الصبلب ٌحا إلِ  Feed Baekوتحديغ عسمية التعمع هغ خبلؿ 
 جاىب أساليب التقػيع الستبعة.

: تتسثل في التغيخ والتصػر السصمػب في شخرية الستعمع هغ جسيع السخخجات -
ػ ها يصمق عميً  –االىفعالية  –الحاتية  –السٍارية  –جػاىبٍا ) السعخفية  االجتساعية ( ٌو

 بالتعمع.
 : في تظؾيخ عشاصخ السشغؾمة التعميسيةدور التعميؼ اإللكتخوني 

 

: يعج العاهل الخئيذ في تػجيً العسمية التعميسية ، وأف ىجاح التعميع في الفرػؿ السعمؼ
االفتخاضية يعتسج عمِ قجرة السعمع في كيفية إدارة البيئة الرفية واستخجاـ التقشيات الحجيثة في 

العسمية التعميسية ، فالتعميع اإللكتخوىي ضػء خرائز واحتياجات الصبلب لتحقيق الٍجؼ هغ 
سية وكفاءة  ال يمغي الجور السشػط بً السعمع أو عزػ ٌيئة التجريذ؛ بيشسا يجعل دوري أكثخ ٌأ

 بذكل جيج يخجـ العسمية التعميسية.
 
 

 حيث ساعج التعميؼ اإللكتخوني السعمؼ في:  
 

 التقميجؼ. خخوجً عغ أسمػب التمقيغ واإللقاء كسا في ىطاـ السحاضخة  -
 جعل دوري هػجً وهيدخ لمعسمية التعميسية. -
تػضيفً بعس األساليب واالستخاتيجيات التجريدية الحجيثة التي تٍجؼ لجعل دور الستعمع  -

 إيجابًيا في العسمية التعميسية.
 زيادة فٍسً واستيعابً بشطاـ التعميع اإللكتخوىي وشبيعتً وهتصمباتً. -
 البيئة الرفية. زيادة تفاعمً هع الستعمسيغ داخل -
 تصػيعً أىساط التجريذ بحيث تخاعي حاجات الصبلب وهيػلٍع. -
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( أبعاد السعخفة التكشؾلؾجية والتجريدية2شكل )  
 

مخوهيذخا( في  0104ويؤكج عبج العديد )       في   Koehler & Mishra, (2009)كٌػ
لتجريذ يات اأساس تعج هغأف هعخفة السعمع بالسحتػػ وأصػؿ التجريذ والتكشػلػجيا  ٌحا الرجد

ػ يتصمب إدراؾ كيف ة الحجيثة ،التكشػلػجيالػسائل الفّعاؿ باستخجاـ  تسثيل السفاليع  يسكغ ٌو
وهعخفة ها الحؼ يجعل  ،لتعميع السحتػػ والصخؽ البشائية  باستخجاـ التكشػلػجيا واألساليب
تػاجً أف  ية الحجيثةلتكشػلػجػسائط اكيف يسكغ لهعخفة و  ،السفاليع صعبة أو سٍمة التعمع

الشصاؽ الكاهل  أثشاء العسمية التعميسية واستيعاب ي تػاجً الصبلبالت السذكبلتبعس  وتحل
وهعخفة  ،باإلضافة إلِ إدراؾ السعارؼ الدابقة لمصبلب  ؛ لفمدفات التعميع وأىساشً وشخقً

وتصػيخ تقػية  ، و الججيجة السعارؼإكداب  ة الحجيثةالتكشػلػجي الػسائط كيف ُتدتخجـ
الصخيقة هداعجة السعمسيغ لجهج التكشػلػجيا بشجاح كيف يسكغ لٍحي ، و السعارؼ القجيسة

يكػف التصػيخ السٍشي لمسعمسيغ القائع عمِ السعخفة   واستشتجػا أىً هغ السٍع أف ؛وأصالة
  .بجرجة كافية ا وشاهبًل بالسحتػػ وأصػؿ التجريذ والتكشػلػجيا هخىً 
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( إلِ أف 0101: ٌػ هحػر العسمية التعميسية والسدتفيج هشٍا ، حيث يذيخ أبػ سارة )الستعمؼ 
استخجاـ هغ  التي تسكشٍع ؛  لعجيج هغ السٍارات األساسيةبحاجة هاسة لتشسية االيػـ  شبلبشا

 أدوات التعمع القائسة عمِ التكشػلػجيا الخقسية، وهشٍا:
 

إدارتٍا، وشخيقة : تثبيت التصبيقات جيدة الخقسية، مثلالسيارات األساسية الستخجام األ -0
تدجيل الجخػؿ لمتصبيقات التعميسية وتتزسغ: إىذاء هدتخجـ ججيج وإدارة  كيفية القجرة عمِ

، واالىزساـ إلِ هجسػعات التعمع وهذاركة السرادر التعميسية وحفطٍا،  الحداب الذخري
ا باإلضافة إلِ ودخػؿ غخؼ الشقاش  التعاهل هع همحقات األجٍدة الخقسية هثل: وغيٌخ

؛ لكي يكػىػا قادريغ عمِ التعاهل هع ٌحي     الدساعات، أجٍدة تدجيل الرػت والرػرة
 األجٍدة ، وتػضيفٍا أثشاء تعمسً برػرة صحيحة.

الػصػؿ  كيفية: ميارات البحث عبخ شبكات السعمؾمات الخقسية )اإلنتخنت(، وتتزسؽ -0
 وشخيقعغ السعمػهات السصمػبة وهعالجتٍا  البحثو ة السشاسبة لمتعميع، لمسػاقع اإللكتخوىي
التسييد بيغ و  اىتقاء السعمػهات السشاسبة ، هع قجرتٍع عمِواستخجاعٍا  تخديشٍا وحفطٍا

 .الرحيح هشٍا والخصأ
بسفخدٌع واالعتساد عمِ الصمبة عمِ التعمع  هغ خبلؿ هداعجة: ميارات التعمؼ الحاتي -0

 .وقت األزهات اىقصاع التعميع كيفية الحرػؿ عمِ السعمػهات حاؿفي  أىفدٍع
سية لكػىٍا تداعج الصمبة عمِ التعاهل  ميارات حّل السذكالت: -4 وتعج ٌحي السٍارات ذات ٌأ

)السدتحجثة( التي تػاجٍٍع، والعسل عمِ تصبيق استخاتيجيات لحّل  السألػفةهع السػاقف غيخ 
 تمظ السذكبلت.

لكي يكػف الصمبة قادريغ عمِ استيعاب حكيكية السػاقف  األزمات:ميارات مؾاجية  -1
التي تحجث برػرة شارئة، وأخحٌا عمِ هحسل الججية ال االستٍتار، والقجرة عمِ الترخؼ في 
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، واالعتساد عمِ  األوقات الحخجة، وأف يكػىػا قادريغ عمِ هػاصمة تعمسٍع في فتخات االىقصاع
 أىفدٍع.

وتذيخ الباحثة في ىحا الرجد أن تظبيق التعميؼ اإللكتخوني في العسمية التعميسية في عل 
 ساعج الستعمؼ عمى: Covid 19جائحة 

 

 جعمً هحػر العسمية التعميسية.  -
 إتاحة الفخصة أهاهً لمتفاعل الشذط  وإتساـ العسمية التعميسية بكفاءة وفاعمية. -
 هداعجتً عمِ هٍارة التشطيع الحاتي. -
تغييخ دوري هغ هجخد هدتسع وهتمقي لمسعمػهات والسعارؼ داخل حجخة صفية هقيجة   -

 إلِ باحث هدتقري وهكتذف لمسعمػهات والسفاليع والسعارؼ عبخ شبكات اإلىتخىت.
استفادتً هغ استخجاـ العجيج هغ الػسائل التقشية الحجيثة بػسائصٍا الستعجدة هثل)   -

الٍػاتف الحكية الشقالة .. إلخ ( في الحرػؿ عمِ  -السكتبات الخقسية  –الذبكات العشكبػتية 
 السعمػهات. 

إتاحة الفخصة أهاهً لمتعمع بذكل أفزل هغ خبلؿ إيجاد بيئة تعميسية تفاعمية جاذبة  -
 الٌتساهً وحثً عمِ تبادؿ اآلراء والخبخات والسعمػهات والبحث واالستكذاؼ.

 يجة.اكتدابً هٍارات هتقجهة وهعارؼ جج -
 زيادة دافعيتً ىحػ التعمع. -
 هداعجتً عمِ اكتداب هٍارات حل السذكبلت.  -
 تحخري هغ الخجل االجتساعي الحؼ يتسيد بٍا العجيج هغ الستعمسيغ. -
 تحخري  هغ القمق والخجل هغ التعبيخ عغ رأيً  بحخية. -
 إتاحة الفخصة أهاهً لمتفاعل الفػرؼ واستعساؿ غخؼ الشقاش. -
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  :السحتؾى التعميسي 
 

 حيث ساعج تظبيق التعميؼ اإللكتخوني في تظؾر السحتؾى التعميسي كاآلتي: 
 

 –استخجاـ العخوض التقجيسية اإللكتخوىية هجعػهة بالعجيج هغ الػسائط كالرػت  -
 الشز والحخكة ( لجعل أسمػب العخض أكثخ تذػيًقا وفاعمية. -الرػرة 

 زيادة استخجاـ الكتب اإللكتخوىية الخاصة بالسقخرات الجراسية.  -
ات الجاعسة لمسحتػػ العمسي السقجـ. -  االستعاىة ببعس الفيجيٌػ
تقديع السحتػػ العمسي عمِ شكل وحجات تعميسية واضحة تحتػػ عمِ هجسػعة هغ  -

 وفاعبًل.األىذصة الستشػعة الفخدية والجساعية التي تجعل دور الستعمع إيجابًيا 
استخجاـ أساليب التجريذ السشاسبة هع السحتػػ العمسي وهبلئستٍا هع األٌجاؼ وإثارة  -

 دافعية الستعمسيغ ىحػ التعمع. 
 

 لإلجابة عؽ التداؤل الخابع مؽ أسئمة الجراسة 
ا لصالبات كمية التخبية لمصفػلة  ها أبعاد الكفاءة الذخرية التي ساعج التعميع اإللكتخوىي عمِ تصػٌر

 السبكخة ؟
 
 

 سؾف تتشاول الباحثة العشاصخ التالية:
   الكفاءة الذخرية 

 
 
 
 

إف العسمية التعميسية هغ السشطػر البشائي عسمية شخرية ، تأهمية وتحػيمية تتكاهل فيٍا      
األفكار والخبخات ووجٍات الشطخ وبٍحا تشسػ السعارؼ والخبخات الججيجة ؛ ويقـػ الستعمع بتكػيغ 

ورا ( ، و باىج 0101السعخفة بشفدً واهتبلكً القجرة عمِ حل السذكبلت ، ويذيخ بشي خالج ) 
(  أف الكفاءة الذخرية  0:  0112( ، الشراصخة )  007:  0112في حدػىً )  0224

ٌي هحػًرا هغ هحاور ىطخية التعمع االجتساعي ، وأىٍا تسثل هعتقجات األفخاد حػؿ قجراتٍع عمِ 
الكياـ بسدتػػ هعيغ هغ األداء الحؼ تتحكع فيً هجسػعة هغ األحجاث التي تؤثخ عمِ حياتٍع 
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ـ بخبط اعتقادات الفخد لمكفاءة الحاتية باالىجازات الذخرية والجافعية والزبط ؛ حيث تقػ 
الذخري ، فالفخد يقػـ بتفديخ اىجازاتً باعتسادي عمِ القجرات التي يستمكٍا ويبحؿ أقرِ جٍج 

 هغ أجل تحقيق الكفاءة والشجاح والتػافق هع ضخوؼ الحياة.
 

 يداعج هعخفي ُتسثل هيكاىـد الكفاءة الذخريةأف (  41:  0101 )دمحم أبػ الحريغ  يذيخ   
السذكبلت التِ يػاجٍٍا، كسا أىٍا ُتحدغ العجيج هغ الدمػؾ لمفخد، وُتسكشً هغ حل  تغييخ في
      ؛ حيث يخػ حسجؼ وداودالسدتقبمية  السػاقف هع لتعاهلوكيفية ا ىجازاإل عمِ قجرتً هغ
يختبط بتقييسً لقجرتً عمِ تحقيق هدتػػ  الذخرية الفخد لكفاءتً إدراؾ (، أف 41:  0111) 

هحجد هغ اإلىجاز وقجرتً عمِ التحكع في األحجاث يؤثخ عمِ الٍجؼ الحؼ يدعِ الفخد 
لتحكيقً والجٍج الحؼ يبحلً في ترجؼ العكبات والسذكبلت التي يػاجٍٍا ويؤثخ أيًزا عمِ 

أىً كمسا زادت قشاعة  Cormier & Nurius,( 2003 : 87 )أسمػبً في التفكيخ، ويخػ كخهيخويشػرس
الفخد بأف لجيً قجرات تسكشً هغ حل السذكبلت بكفاءة وفاعمية زادت لجيً الجافعية لتحػيل ٌحي 

 القشاعات لدمػؾ.
( أف الفاعمية الحاتية يسكغ أف تحجد السدار الحؼ يدمكً  010:  0101وتحكخ قاسع )    

الفخد في صػرة سمػؾ إها بصخيقة ىسصية أو هبتكخة ، وتؤثخ عمِ هسارسة الفخد في التحكع في 
األحجاث التي تؤثخ عمِ حياتً ، وأف الكفاءة الذخرية التٍتع بالسٍارات التي يستمكٍا الفخد 

 بتػضيفً السٍارات التي يستمكٍا والتي تعتسج عمِ إدراكً لحاتً وكفاءتً الذخرية.  فقط وإىسا

 الشخصية نغخيات بعض
( هجسػعة هغ  071-032:  0101أشار في ٌحا الرجد كل هغ صػالحة و العبػشي ) 

 ىطخية التعمع( التي ترف –ىطخية األىساط  –ىطخيات الذخرية هتسثمة في) ىطخية الدسات 
ا وتفخدٌا لمشخصية لعانا البىياو  الشطخيات: ٌحي هَه ،كىالسم يف وتسيٌد
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  الدسات نغخية-5
تع فقج     هع دسفبٍا  زيتهي يتال السهات وتحجيج الشخصية السهات بجراسة الشفذ عمساء ٌا

العمساء) ألبػرت باىجورا ، وآيدىظ ، كاتل ( حيث أكج كاتل أف بشاء الدسة   ٌؤالء هَه ساألخ
الذخرية ويسكغ أف تكػف الدسة استعجاًدا فصخًيا أو هكتدًبا كسا في الدسات أساس في بشاء 

 ًكاىسم يدمظ الػاحج فالذخز ،الشخصية ثبات فكخة عمِ ٌحي الشطخية ،وتعتسج االجتساعية
اهتشا ًٍ  يسمكػف  فيها ادساألف اختبلف عمِ الشطخية ٌحي تعتسج كحلظ،  بٍةتشبملا اقفىملا يف ب

( أىً عشج قياسشا لمدسات فشحغ في حاجة إلِ  011:  0101، ويذيخ األىرارؼ )  بتمس هه
اختبار الفخوؽ الفخدية في تفاعمٍا هع ضخوؼ بيئية هحجدة ؛ إذ تتفاعل السػاقف الخارجية هع 
االستعجادات الجاخمية ، ويدتجيب الفخد لمسػاقف هغ حػلً في ضػء استعجاداتً وقجراتً 

 وهعتقجاتً.
 نساط نغخية األ  -5

يسكغ القػؿ بأف الذخرية تػرث أىساًشا سمػكية لكل هشٍا خرائرٍا والشسط ٌػ زهمة هغ     
شاؾ أىساط جيشية وهعخفية وإدراكية وأىساط  ًالدسات أوهدتػػ أرقِ تشطع في الدسات ٌو

هجسػعة هغ الدسات السختبصة تساًها بالصخيقة ىفدٍا  :يدىظ الشسط أىًألمذخرية ، ويعخؼ 
( إلِ  0102يذيخ عياش ) ، و  التي تعخؼ بٍا الدسة بػصفٍا هجسػعة هغ االفعاؿ الدمػكية

ىػاع وتخجع ألِ إقجـ الشطخيات التِ حاولت فٍع الذخرية وتقديسٍا أهغ  أف األىساط الدمػكية
  .بط بيغ الجػاىب الفديػلػجية والذخريةغخيقي ٌيبػقخاط حيث ر لِ العالع اإلإبجايتٍا 

 

  :تتسثل في مدجة عامةأو أنساط أربعة ألى إوفي ضؾء ذلػ قدؼ الذخرية 
 

ِ االىصػاء إلصاحب ٌحا الشسط بصئ التفكيخ لكشً قػػ االىفعاؿ يسيل  :الشسط الدؾداوى 
 .والتذاـؤ واالىكباض واالكتئاب

 .الصبع وسخيع االستثارة والغزبصاحب شسػح وعشيج وجاد وحاد : الشسط الرفخاوى 
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 .سٍل االستثارة سخيع االستجابة ويتسيد بالتفاؤؿ والسخح والشذاط :الشسط الجمؾى 
 ي.بصئ االستثارة ويغمب عميً الغسػض والتبمج االىفعال :الشسط البمغسى

post_37.html-personality2018.blogspot.com/2017/11/bloghttp:// 
 

 
 
 

 هخاكد قػَف التسعة األىهاطقدع  ريسَ( أف  301 – 301:  0104بيشسا يذيخ أبػ الدل ) 
 الشحػ التالي: عمِ الثبلثةية صػالشخ

 
 
 
 
 
 

: مخكد السذاعخ:  أوالا
: حيث يتسيد أصحاب ٌحا الشسط بالسبالغة في إضٍار  الذخرية السداعجةنسط  -0

ع الدمبية كالغزب واالستياء عشج عجـ  ع اإليجابية ىحػ اآلخخيغ ويكبتػف هذاعٌخ هذاعٌخ
 حرػلٍع عمِ التقجيخ الكافي.

: حيث يتسيد أصحاب ٌحا الشسط بابتعادٌع عغ السذاعخ نسط الذخرية السشجدة -0
وراء ذلظ إلِ تحقيق قجر هغ الفاعمية والكفاية هغ خبلؿ التفاعل هع والعػاشف ساعيغ هغ 

 البيئة السحيصة بٍع وتحقيق الرػرة االجتساعية السقبػلة.
يتسيد أصحاب ٌحا الشسط بزعف في التعبيخ عغ  نسط الذخرية الستفخدة: -0

واىجفاعاتٍع ، وهغ هػاجٍة حاجاتٍع ورغباتٍع ٌع بدبب الذعػر بالخجل هغ أىفدٍعهذاعخ 
 بأشكاؿ هغ الفشػف واألعساؿ الجسالية التي تعبخ عغ حكيقة تمظ الخغبات الجفيشة.

لخيدؾ األنساط التدعة وفق مخاكد الذخرية( 2شكل )  
 

http://personality2018.blogspot.com/2017/11/blog-post_37.html
http://personality2018.blogspot.com/2017/11/blog-post_37.html
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 ثانياا: مخكد التفكيخ
ويدتبجؿ أصحاب ٌحا الشسط الفعل بالتفكيخ؛ لحا فإىٍع  نسط الذخرية الباحثة: -0

يػاجٍػف صعػبة في إيجاد ىٍاية لمسعارؼ والعمػـ وفيسا يخغبػف في فٍسً ففي كثيخ هغ 
األحياف ال يشتفعػف بسا لجيٍع هغ هعخفة وهعمػهات وبجاًل هغ ذلظ فإىٍع يتجٍػف أكثخ ىحػ 

 تبشي األفكار السجخدة والسعقجة.
يتسيد أصحاب ٌحا الشسط بأىٍع هفخشػف في أفعالٍع  لستحسدة:نسط الذخرية ا -0

 واستعساؿ شاقاتٍع وقجراتٍع واالىذغاؿ الجائع تجشًبا لسػاجٍة الذعػر بالقمق.
: يغمب عمِ أصحاب ٌحا الشسط صفة االعتسادية في نسط الذخرية السخمرة -0

 آلخخيغ لٍع.سمػكٍع األهخ الحؼ يػفخ لٍع الذعػر باألهغ واألهاف في ضل تػجيٍات ا
 

 

 ثالثاا: مخكد الغخيدة
 

: يغمب عمِ أصحاب ٌحا الشسط صفة التحجؼ ، واإلفخاط نسط الذخرية الستحجية -0
في تكػيغ العبلقات البيئية السحيصة بٍع فٍع يججوف أىفدٍع أعطع هغ اآلخخيغ ؛ حيث 

 يتسيدوف بالديصخة والتحكع.
عف االتراؿ هع البيئة : حيث يترف أصحاب ٌحا الشسط بزنسط الذخرية السرمحة -0

هغ حػلٍع لذعػري بأىٍا تحت هدتػػ السثالية التي يؤهغ بٍا ويتػجب عميً التحكع والديصخة 
 بشفدً وفق ضسيخي الحؼ يذكل عادة هرجر الزبط لً ولآلخخيغ. 

: يبجو عمِ أصحاب ٌحا الشسط أىٍع بعيجوف عغ االتراؿ نسط الذخرية صانعة الدالم -0
بالبيئة السحيصة بٍع عمِ الخغع هغ تبشي ترػرات وأفكار اآلخخيغ واالتفاؽ هعٍع هحاوليغ في 
ذلظ تجشب السػاجٍة هعٍع بكافة الصخؽ السسكشة وإف تصمب األهخ بتخميٍع عغ ٌػيتٍع 

 الذخرية. 
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  التعمؼ نغخية
حدب الجاىب الحؼ تخكد الشطخية ترشف ىطخيات التعمع  إلِ أف( الكشاتي ) د.ت  يذيخ 

 عميً؛ فإها تخكد عمِ الجاىب السعخفي والبشية السعخفية أو تخكد عمِ الدياؽ االجتساعي. 
 نغخيات التعميؼ االجتساعي(،  نغخيات التعمؼ السعخفية )وبحلػ ترشف إلى نسظيؽ : 

 

الشسط األوؿ هغ ىطخيات التعمع عمِ البشية السعخفية لمستعمع وكيفية بشائٍا وإدخاؿ حيث يخكد  
 –بخوىخ  : السعارؼ الججيجة إليٍا عغ شخيق العجيج هغ االستخاتيجيات السعخفية، هثل ىطخيات

ع هغ أصحاب االتجاي السعخفي. ، سكشخ   -بياجيً  –جاىييً  –أوزوبل   وغيٌخ
الشسط الثاىي هغ ىطخيات التعمع عمِ الدياؽ االجتساعي الحؼ يحجث فيً التعمع، بيشسا يخكد  

وتعج حاجات الستعمع ٌي أساس بشاء  ،هثل البيئة السحيصة والدمػؾ والجافعية والحاجات 
 –فيجػتدكي  –جػلياف روتخ  –السشٍج وفق ٌحي الشطخيات ، هثل ىطخيات : ألبخت باىجورا 

ع هغ أصحاب  السشحِ االجتساعي.  دافيجوؼ وغيٌخ
ا يتع اكتدابٍا هغ  العجيج هغ الذخريات تثبتأوقج  أف األىساط الدمػكية واالجتساعية وغيٌخ

أف السثيخات الخارجية تؤثخ في الدمػؾ هغ خبلؿ تجخل ، و  خبلؿ السحاكاة والتعمع بالسبلحطة
ا هغ ا هتذابكً ل ىطاهً الدمػؾ اإلىداىي وهحجداتً الذخرية والبيئية تذكوأف العسميات السعخفية، 

ولحلظ فاألفخاد يسارسػف بعس التأثيخات عمِ أىساط سمػكٍع هغ  التأثيخات الستبادلة والستفاعمة
خبلؿ أسمػب هعالجتٍع لمبيئة وهغ ثع فٍؤالء األفخاد ليدػا فقط هجخد هسارسيغ لخدود الفعل إزاء 

وتػضيف عسمياتٍع السعخفية لسعالجة السثيخات الخارجية ولكشٍع قادروف عمِ التفكيخ واالبتكار 
 األحجاث والػقائع البيئية.

 
 

-bandura-chez-apprentissage-https://educapsy.com/services/theorie
36 
 

https://educapsy.com/services/theorie-apprentissage-chez-bandura-36
https://educapsy.com/services/theorie-apprentissage-chez-bandura-36
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 محجدات الذخرية
( أىً يجب أف يشطخ لمذخرية في ضػء أربعة  01 -01:  0401يذيخ أبػ الشػر و أحسج ) 

 هحجدات وها بيشٍا هغ تفاعبلت وتتسثل ٌحي السحجدات في: 
السحجدات البيؾلؾجية لمذخرية: حيث ركد أصحاب ىحا االتجاه عمى مجاالت متعجدة  -

 أىسيا: 
  :ي وقػع األفخاد تحت تأثيخ العدراسة الؾراثة ػاهل الػراثية برخؼ الشطخ عغ التأثيخات ٌو

 والطخوؼ الببيئية السحيصة.
 :هغ خبلؿ العبلقة بيغ وضائف األجٍدة العزػية وأىساط  دراسة األجيدة العزؾية

 الذخرية.
 .دراسة التكؾيؽ البيؾكيسيائي والغجدي لألفخاد 

 

مِ التغييخ يذيخ أصحاب ٌحا االتجاي إلِ أف اإلىداف قادر عمحجدات عزؾية الجساعة:  -
ىتيجة لمخبخات التي يسخ بٍا فاإلىداف يحتاج إلِ هعخفة تفريمية بخبخاتً الساضية وبيئتً 
وثقافتً التي ىذأ فيٍا هغ أجل الحكع عمِ ىسػ شخريتً وسمػكً ، وقج قدع لػيذ ثػب البيئة 

ي : البيئة الصبيعية  البيئة  –ة البيئة االجتساعي –إلِ ثبلثة أقداـ هتخابصة هًعا بذكل كبيخ ٌو
 الثقافية.

يذيخ إلِ الجور الحؼ يؤديً الفخد في حياتً ؛ لكي محجدات الجور الحي يقؾم بو الفخد:  -
 ىدتصيع فٍع سمػؾ الفخد يجب هعخفة خرائز شخريتً والسػاقف اإلجتساعية التي يػجج بٍا.

 

سية تأثيخ السػاقف التي يتعخض إليٍا الفخد في محجدات السؾقف:  - شخريتً ؛ يذيخ إلِ ٌأ
 فبل يسكغ الشطخ إلِ الذخرية ىطخة هدتقمة عغ السػاقف والخبخات التي يسخ بٍا.

 
 

أىً عشج  ( 00:  0101( ، أحسج )  02:  0100ويذيخ في ٌحا الرجد كل هغ إبخاليع )   
دراسة الذخرية ال بج أف يشطخ إليٍا هغ جسيع الجػاىب كػحجة واحجة شاهمة تتكاهل وتتفاعل 
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جسيع أبعادٌا وسساتٍا البيػلػجية ، الثقافية ، السعخفية ، الػججاىية ، االجتساعية ،  وتشتطع فيٍا
واالىفعالية ... إلخ  هػروثة أوهكتدبة بصخيقة تتحجد فيٍا سمػكيات الفخد واستجابتً لمسػاقف 
ا ،  والسثيخات االجتساعية التي تسيد بيشً وبيغ اآلخخيغ ، وتؤثخ في بشاء شخريتً وتصػٌر

 الذخز لحاتً. وىطخة

 مكؾنات الذخرية :
( إلِ أىً هٍسا اختمف  02:  0100( ، القحافي )  02 – 03:  0104يذيخ جسعً ) 

العمساء في تشطيع القػائع التي تذتسل عمِ هكػىات الذخرية وترشيفاتٍا ؛ فإىً هغ الستفق 
شاؾ عػاهل وهكػىات شبيعية يػلج ال فخد بٍا وعػاهل عميً أف ٌشاؾ أبعاد رئيدية لمذخرية ، ٌو

آخخػ بيئية تعميسية تداٌع في بشاء وتصػر الذخرية ؛ فالذخرية ىتاج لعسميات التعمع، حيث 
 تتسثل أبعادٌا الخئيدية في اآلتي:

ي الخرائز التي تتعمق بالذكل العاـ لمفخد الشؾاحي الجدسية والفديؾلؾجية:  - أ ٌو
سية كبيخة عمِ وصحتً الجدسية ، فدبلهة الشسػ الجدسي وتػافقً العقمي  واالجتساعي لً ٌأ

 سبلهة واعتجاؿ الذخرية  ، وتؤثخ أيًزا عمِ الشاحية السداجية واالىفعالية لمفخد.
ي التي تذتسل عمِ الػضائف والقجرات  الشؾاحي العقمية والسعخفية: - ب  العقمية والعسمياتٌو

يكػف ، و ت السعخفية يقػـ بٍا الفخد لتكػيغ الخبخاالتي تتػقف عميٍا كدب السعخفة والخبخة ، و 
 في عسمية التعمع.وأساسي  لٍا دور ٌاـ 

   

ويتزسغ ٌحا الجاىب الدسات والخرائز االجتساعية التي  الشؾاحي االجتساعية:  - ت
 تطٍخ في تفاعل الفخد هع اآلخخيغ ، والقجرة عمِ تكػيغ عبلقات وصجاقات هع أفخاد السجتسع.

ويقرج بٍا االستعجادات الثابتة ىدبًيا السبشية عمِ ها  الشؾاحي االنفعالية أو السداجية: - ث
لجػ الفخد هغ سسات اىفعالية هثل: الديصخة عمِ االىفعاالت ، االكتئاب ، الفخح ، الدخور ، 

 القمق ... إلخ.
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ويقرج بٍا السيػؿ والعادات وأساليب الدمػؾ السكتدبة التي يكتدبٍا الشؾاحي الخمكية:  - ج
ة التي يعير فيٍا سػاء عغ شخيق األسخة أو السجرسة أو جساعة الفخد هغ البيئة الخارجي

  األقخاف ، وتعج أكثخ هكػىات الذخرية القابمة لمتتغييخ والتصػر.
 

ي جسيع العػاهل الخارجية التي تؤثخ عمِ األفخاد هشح ىعػهة الشؾاحي البيئية:  - ح ٌو
ع هثل العادات والتقاليج ، الشطع التخبػية والطخوؼ الخارجية ، الحياة األسخية والسجرسية.   أضفاٌر

 

( في أف تحقيق الحات ىػع هغ  033:  0102وفي ضػء ها سبق تتفق الباحثة هع  قذقػش )
ا  عسمية تصػر وىساء ؛ فٍي ليذ حالة هػقفية أو ثابتة ؛ ولكغ ٌحا التػجً السدتقبمي باعتباٌر

 التػجً السدتقبمي يحفد الفخد ويحثً عمِ تسايد وتشسية كل جػاىب الذخرية.
 
 

  الذخريةأبعاد الكفاءة 
              

ِ إف دهج التعميع اإللكتخوىي والتقشيات اإللكتخوىية الحجيثة في السجاؿ التعميسي يداعج عم
، ويعسل عمِ تصػر كفاءة الذخرية لجيٍع هغ جسيع تشسية هٍارات وخبخات الستعمسيغ

 ( التالي  تأثيخ دمج تقشيات التعميؼ اإللكتخوني عمى الذخرية 5ويؾضح الذكل ) الجػاىب. 
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وسؾف تتشاول الباحثة أبعاد الكفاءة الذخرية مؽ واقع اإلستبانة ) أداة الجراسة ( السرسسة 
 ليحا الغخض واستجابات الظالبات ليا

 

  الُبعج السعخفى األكاديسى لمكفاءة
 

( فِ دراستٍا التِ ٌجفت إلِ التعخؼ عمِ العبلقة بيغ  001-004 :0112) سالع تذيخ    
 قجرات بجافع اإلىجاز الجراسِ، إلِ أىً ُيقجر بسا يستمكً الفخد هغ هشٍا األكاديسيفاعمية الحات 

 فاعمية إدراؾ ا فِ ذلظ عمِ استخاتيجيات هتشػعة تعتسج عمِهعتسجً  السعارؼ تحريل في
 .األداء وإىجاز هدتػػ الجافعية وتصػرالحات، والتجريب عمِ التفكيخ، 

 

وتخى الباحثة أنو ساعج التعميؼ اإللكتخوني الظالبة في تظؾر الكفاءة الذخرية مؽ    
انة السعجة لحلػ نحكخ مشيا عمى سبيل الشاحية السعخفية لجييا ، وذلػ في ضؾء نتائج االستب

 السثال ال الحرخ:

 لمصالبة عسمية الحرػؿ عمِ السعمػهات في أؼ وقت وهكاف.  سٍل التعميع اإللكتخوىي 
 عمِ هختمف السرادر الخقسية لمحرػؿ  الصالبة في تعخؼ ع اإللكتخوىييساٌع التعم

 .عمِ السعمػهات
 الػسائل التكشػلػجيا الحجيثة والستشػعة استخجاـ  الصالبة في ساعج التعميع اإللكتخوىي

 .التعمعالتعميع و في عسمية 
 التعميسية. حّل السذكبلتلكيفية هٍارات هغ  هالجػ الصالبة عدز التعميع اإللكتخوىي 
 والسعارؼ الٍاهة السخاد في كيفية اىتقاء الصالبة لمسعمػهات  ساٌع التعميع اإللكتخوىي

 .تعمسٍا
 الجاىب السعخفي لمصالبة.  السختمفة اإللكتخوىي ىست بيئات التعميع 
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 الُبعج اإلنفعالى لمكفاءة 
 بشجاح الحياة وهػاجٍة التػافق عمِ الفخد ( إلِ قجرة001 : 0101)سٍاد ، تذيخ السممي     

 العبلقات في الشجاح وأف تكاهل ،ه بذكل واالىفعالية العقمية لقجراتً تػضيف عمِ تعتسج
 .اهتػافقة اىفعاليً  بػسائل واالستجابة ، خبخاتً عمِ يعتسج الذخرية

أىً  (Peguero & Shaffer,2015,p.46)ويذيخ إلِ ٌحا الُبعج بيجيخو، وشافيخ      
أداء هٍاـ التعمع هغ خبلؿ تشطيع األعساؿ وتحجيج اإلجخاءات  اتقجرات وإهكاى يتسثل في

ِ ُتسثل )اإلىجاز  ا(.والشجاح هعً  البلزهة لتحقيق الشتائج اإليجابية ٌو
 هع التػافق في وىجاحً الفخد قجرة في التي تؤثخ السٍارات ٌي تمظالكفاءة االىفعالية ف

اآلخخيغ  هع التعاهل وكيفيةهذكبلت،  التغُمب عمِ هايػاجًٍ هغ الستصمبات الحياتية هغ أجل 
ع واىفعاالتٍع اختبلؼ رغع بشجاح   .اإلجتساعية وبيئاتٍع هذاعٌخ

أنو ساعج التعميؼ اإللكتخوني الظالبة في تظؾر الكفاءة الذخرية مؽ الشاحية وتخى الباحثة 
االنفعالية لجييا ، وذلػ في ضؾء نتائج االستبانة السعجة لحلػ نحكخ مشيا عمى سبيل السثال 

 ال الحرخ:
 

  هغ الخػؼ والقمق أًيا كاف هرجريالصالبة حخر التعميع اإللكتخوىي.  
  ضساف الدبلهة الذخرية والبعج عغ عػاهل التٍجيج  لمصالبةحقق التعميع اإللكتخوىي

 ".  covid 19وباء " اىتذار والخصخ  ك
 حخر التعميع اإللكتخوىي الصالبة هغ الخجل اإلجتساعي. 
 في تحسل السدؤولية والرسػد أهاـ األزهات  الصالبة ساعج التعميع اإللكتخوىي

 السجتسعية.
  في هػاجٍة اإلحباشات التي تتعخض لٍا بذكل  الصالبةساعج التعميع اإللكتخوىي

 التػافق الشفدي. لٍايزسغ 
 بالذعػر بالثقة واإلىجاز والسثابخة.  لمصالبة الفخصة أتاح التعميع اإللكتخوىي 
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  الُبعج اإلجتساعى مؽ الكفاءة 
 الىفس عمن هَضَعات أٌن هو االجتهاعية الكفاءة ( أو00،  1:  0114 ) الجدايرُ     

ع  واحجة هغ وتعتبخ االجتهاعي  القَة هظاٌر هو هظٍر تعتبر حيث الشخصية سهاتٌأ
 في يكهو لئلىساو داخمًيا دافًعا الىفسية الىاحية هو ؿتهث فالقَة االجتهاعية لمفرد االجتهاعية

 الجٍد ؿَبذ االجتهاعية فػالهَاق يػف احػباالرتيوالذعػر  وتأكيجٌا ذاتػال حفظ في الرغبة
 َبيئتً إلشباع الفخد بيو الهستهر التَازو َتحقيق االجتهاعية العبلقات في الرضا لتحقيق

 .دلمفر ةػَاالجتهاعي  الشخصية الحاجات
ا      بأىٍا الجتهاعيةا ءةلكفا( ا0110) Welsh & Bierman فهاربيو شلوبيشسا ذكٌخ
 ؼتكي ؽتحقي جؿأ فه الفخد ليٍاإ جيحتا لتيا تكياولسمواوالػججاىية  الجتهاعيةا راتلهٍاا
 .ىاجح جتهاعيا

وتخى الباحثة أنو ساعج التعميؼ اإللكتخوني الظالبة في تظؾر الكفاءة الذخرية مؽ    
الشاحية االجتساعية لجييا ، وذلػ في ضؾء نتائج االستبانة السعجة لحلػ نحكخ مشيا عمى 

 سبيل السثال ال الحرخ:
 

  شخؽ ججيجة لمتعمع هغ خبلؿ هجسػعات الشقاش  لجػ الصالبةعدز التعميع اإللكتخوىي
 والفرػؿ االفتخاضية والبخاهج الخقسية الستشػعة. 

  في االىفتاح عمِ العالع واالستفادة هشً في العسمية الصالبة  ساعج التعميع اإللكتخوىي
 التعميسية.

 بذكل هغ السذاركة اإليجابية في العسمية التعميسية و  الصالبة زاد التعميع اإللكتخوىي
 أفزل. 

  في إيجاد بيئة هشاسبة لمتعمع الشذط القائع عمِ الصالبة ساٌع التعميع اإللكتخوىي
 السذاركة والتفاعل واالستكذاؼ.
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 وبيغ السعمع بذكل هتداهغ  بيشٍاهغ هدتػيات التفاعل  الصالبة زاد التعميع اإللكتخوىي
 أو غيخ هتداهغ.

  في دهج وتبادؿ الخبخات، والسٍارات، واآلراء، الصالبة ساعج التعميع اإللكتخوىي
 وبيغ الدهبلء داخل الفرػؿ االفتخاضية. بيشٍاوالسعمػهات الُسختمفة 

 

 لمكفاءة  الحاتيالُبعج 
عمِ تشطيػػع  ة الفخدالكفاءة الحاتية إلِ قجر  Zimmerman ( 2000: 83)  تعخؼ  -    

وتشفيح األعساؿ الزخوريػػة لمحرػؿ عمِ األداء السحػػجد لمسٍػػارة هغ أجل تشفيح السٍسات 
 أو فخص العسل بعج التخخج.واألٌجاؼ األكاديسيػػة، هثل :الجرجػػات، والتقجيػػخ االجتساعي، 

 

األحجاث التِ إيساف الفخد بقجرتً عمِ التحُكع فِ  ا( بأىٍ 41:  0100)  يػىذ بيشسا يػضحٍا
ع هعتقجات الكفاءة الحاتية بذكل هباشخ فِ القخارات، األفعاؿ،  ٍُ تؤثخ فِ حياتً؛ حيث تد

ا لٍع أو الخبخات؛ حيث يعتسج األفخاد عمِ قجراتٍع عشج تحجيج إها هسارسة أىذصة ُتسثل تحجيً 
 يدتسخوف فِ السثابخة عمِ تحقيق هٍاـ صعبة.

 

ا    السعخفة  ىٍاأب Mcgaha & Heflin, (2011:1351-1357)، وليفمغ كجافاه ويحكٌخ
 ؼالتغُمب عمِ أ يتحتػػ عمِ تػقعات ذاتية فيسا يتعمق بقجرة الفخد ف يالستعمقة بالحات والت

 هػاقف وهٍسات ُتقابمً وذلظ بشجاح.
 

أحكاـ الفخد ، و السثابخة لجػ الفخد أف الكفاءة الحاتية تعتسج عمِ    Bandura,( 2001)ويخػ 
بسھاراتً الدمػكية وهجػ كفايتً لمتعاهل بشجاح هع تحجيات البيئة والطخوؼ السحيصة  وتػقعاتً 

 .بً، أو رد عشجها يػاجً هذكمة ها هػقف هعيغ يتصمب الحل
 
 

وتخى الباحثة أنو ساعج التعميؼ اإللكتخوني الظالبة في تظؾر الكفاءة الذخرية مؽ    
ستبانة السعجة لحلػ نحكخ مشيا عمى سبيل الشاحية الحاتية لجييا ، وذلػ في ضؾء نتائج اال

 السثال ال الحرخ:
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  إيجابي في عسمية التعّمع دور الصالبةجعل التعميع اإللكتخوىي. 
 لجػ الصالبة دافع االستعجاد والقابمية لعسمية التعمع لحجاثة ٌحا  ىسِ التعميع اإللكتخوىي

 الشػع هغ التعمع.
  لخفع هدتػػ الصسػح والفزػؿ. الصالبةلجػ أتاح التعميع اإللكتخوىي الفخصة 
  فخًصا لمتعمع الحاتي. لجػ الصالبةحقق التعميع اإللكتخوىي 
 ىحػ الػصػؿ إلِ الٍجؼ هغ العسمية التعميسية  دوافع الصالبةالتعميع اإللكتخوىي  استثار

 بحاتٍا.
  ج عمِ التقّجـ والتصػر بذكل أفزل عغ شخيق بحؿ جٍالصالبة ساعج التعمع اإللكتخوىي

 ذاتّي.

 لمكفاءة  السياري الُبعج 
 

( أىً يسكغ الشطخ إلِ الجاهعة هغ زاوية اىتاجٍا لمقػػ  020:  0101يخؼ آدـ )      
والسػارد البذخية السجربة عمِ أىٍا هؤسدة إىتاجية تشتج العقػؿ السفكخة ، الكفايات ، الكيادات 

( أف لمتعميع  0100التي ستتحسل  العجيج هغ السدؤوليات داخل السجتسع ، وأكجت أحسج ) 
سية كبيخة في تشسية هٍارات الستعمسيغ وقجرتٍع عمِ االستفدار والفٍع والتفكيخ اإللكتخو  ىي ٌأ

السشصقي والتعمع الحاتي وقجرتٍع عمِ حل السذكبلت التي يػاجٍػىٍا في حياتٍع ؛ فالتعميع 
 اإللكتخوىي يداعج عمِ إيراؿ السعمػهات بذكل أسخع وأفزل وفعاؿ. 

 

اإللكتخوني الظالبة في تظؾر الكفاءة الذخرية مؽ  وتخى الباحثة أنو ساعج التعميؼ   
الشاحية السيارية لجييا ، وذلػ في ضؾء نتائج االستبانة السعجة لحلػ نحكخ مشيا عمى سبيل 

 السثال ال الحرخ:
 

 في كيفية الحرػؿ عمِ السعمػهات. الصالبة ساعج التعميع اإللكتخوىي 
 اإللكتخوىية. الصالبة هغ هٍارات زاد التعميع اإللكتخوىي 
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  السٍارات القائسة عمِ البحث واالشبلع والتقري   لجػ الصالبةىسِ التعميع اإللكتخوىي
 وليذ التمقيغ واالستساع.

 هٍارات وخبخات ججيجة في التعاهل هع في إكداب الصالبة التعميع اإللكتخوىي  ساعج
 السػارد والسرادر الخقسية السختمفة.  

  استخجاـ التصبيقات اإللكتخوىية الستشػعة   الصالبة فيساعج التعميع اإللكتخوىي
 لمحرػؿ عمِ السعمػهات.

 في عسل بعس التكميفات اإللكتخوىية  هثل الصالبة  هٍارة هغ ع اإللكتخوىي يزاد التعم
"Power Point ." 

 

 لإلجابة عؽ التداؤل الخامذ مؽ أسئمة الجراسة     
تصبيق هشطػهة التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج ها السعػقات التي واجٍتٍا الصالبة أثشاء 

 الججيجة في العسمية التعميسية ؟
 

سؾف تكتفي الباحثة في ىح الرجد بعخض االستجابات التي أشارت إلييا الظالبات         
 في التجخبة االستظالعية أال وىي:

 ىتيجة لزغط االستخجاـ ولفتخة كبيخة.تعصل األجٍدة اإللكتخوىية  -
الزغط عمِ شبكات اإلىتخىت والبخاهج والرفػؼ التعميسية هسا أدػ إلِ بصئ الشت  -

وضعف فاعميتً وكفاءتً هسا يأخح وقًتا أشػؿ لمػصػؿ لمسعمػهات وتحسيمٍا أو اإلجابة عمِ 
 األسئمة هثبًل.

عجـ وضػح صػت السحاِضخ أو شخيقتً لعخض السعمػهات ليدت كسا في السحاضخة  -
 لتصبيقات ، هسا يؤدؼ إلِ عجـ االستفادة الكاهمة.التقميجية في بعس ا

عجـ التفاعل السباشخ بيغ السعمع والستعمع في بعس التصبيقات التي ال تجعع ىطاـ  -
 السحاضخة بالرػت والرػرة ، هسا يؤدؼ إلِ عجـ وصػؿ السعمػهة بالذكل السصمػب.
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يل بعس عجـ استخجاـ بعس الصالبات الٍػاتف الحكية الحجيثة التي يسكغ تحس -
 هشرات التعمع عميٍا.

وهغ الشاحية الرحية الجدسية أيًزا وتأثيخي عمِ العيغ والخقبة والطٍخ ىتيجة لمجمػس  -
لفتخات كبيخة عمِ األجٍدة اإللكتخوىية هغ ٌاتف أو حاسػب والدٍخ عميٍا إلتساـ العسل أو 

 السٍسات التعميسية لتدميسٍا في وقتٍا.
 
 

 أسئمة الجراسة لإلجابة عؽ التداؤل الدادس مؽ
 

ع السقتخحات التي يجب أف تأخح في اإلعتبار لتػضيف التعميع اإللكتخوىي والتعميع   الٍجيغها ٌأ
 في الجاهعات السرخية؟

سؾف تكتفي الباحثة في ىح الرجد بعخض االستجابات التي أشارت إلييا الظالبات في     
 :التجخبة االستظالعية ورأييا الذخري وىي

تػافخ شبكات اإلىتخىت بالذكل الكافي وتحجيث البشية التحتية لمتأكج هغ يجب هخاعاة  -
 وصػؿ االىتخىت بالذكل الكافي حتِ ال يؤدؼ إلِ إعاقة العسمية التعميسية.

تػفيخ البشية التحتية وشبكات اىتخىت لمقخػ والسحافطات التي ال تتػفخ بٍا بشية تحتية  -
ل هع أعزاء ٌيئة التجريذ والجخػؿ بالسشرات قػية حتِ يدتصيع الصبلب السغتخبات التػاص

 التعميسية ألىٍا كاىت شكػػ وهذكمة لبعس الصالبات السغتخبات السقيجات بالكمية.
يخجِ هخاعاة الكميات العسمية واختيار آلية هشاسبة إلتساـ الجاىب التصبيقي حتِ تحقق  -

جافٍا وىجاحٍا ، ويدتفيج الصالب هشٍا بالذ  كل الكاهل.العسمية التعميسية ٌأ
هخاعاة عجـ استخجاـ البخاهج والسػاقع التعميسية والزغط عميٍا في وقت واحج حتِ ال  -

يتدبب ذلظ في تعصيمً عشج بعس األشخاص وضياع فخصتٍع في التفاعل والسذاركة 
والحرػؿ عمِ السعمػهات كأف يتع تخريز وقت هحجد لكل هجسػعة هغ ٌؤالء الصبلب 

 بالجخػؿ داخل ٌحي السػاقع.
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سية ترسيع الكتب اإللكتخوىية كبجيل لمكتاب الجاهعي لسدايختً وهشاسبتً لشطاـ  - ٌأ
 التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج. 

 فسالتع الصمبة هه تدتجعي تعميهية اقفىه قَخم فعالية سأكث تجريذ هىٍجية إتباع -
ا عمِ لمعهل َتقييهٍا الشخصية  سساتٍع عمِ  .تصػٌر

 Webex meetingاستخجاـ جسيع أعزاء ٌيئة التجريذ لتصبيقات هثل  -
، cloud meetings zoom  ا هغ التصبيقات التي تحتػػ عمِ لقاءات افتخاضية وغيٌخ

، وعجـ اإلكتفاء بتدجيل السحاضخة رة لػصػؿ السعمػهة بالذكل الكافيهباشخة بالرػت والرػ 
 صػتًيا.

تبشي الجاهعة أو السؤسدات التعميسية لمتصبيقات التي تجعع الرػت والرػرة لدٍػلة  -
التفاعل بيغ السعمع والستعمع داخل البيئة التعميسية االفتخاضية ووصػؿ السعمػهة بالذكل الكاهل 

جاؼ العسمية التعميسية بالذكل األهثل.   لمستعمع ؛ لتحقيق ٌأ
 

 

بأىً  بعيشًىطاـ تعميسي أؼ ال يسكغ الحكع عمِ ة أىً وبشاء عمِ هاسبق تخػ الباحث     
ع لً هسيداتً وعيػبً، فالتعميع التقميجؼ  ىطاـ تعميسيفكل  هغ اآلخخ األفزل  عيػبًهغ ٌأ

االعتساد الكمي عمِ السعمع  كسرجر أساسي في الحرػؿ عمِ السعمػهات واعتساد الصالب 
ع عمِ هبجأ الحفع والتمقيغ وإخفاؽ دور الصالب في العسمية التعميسية ، هسيداتً  ولكغ هغ ٌأ

قج ال تتػفخ أىً ، أها التعميع اإللكتخوىي فسغ عيػبً  التفاعل السباشخ بيغ السعمع وشبلبً
هسا يعيق عسمية التفاعل بيغ السعمع وشبلبً وعجـ  السشاسبة هغ أجٍدة أو شبكاتالطخوؼ 

ع  و تحقيق الٍجؼ هغ العسمية التعميسية بالذكل السصمػب ، هسيداتً استحزار هغ ٌأ
واستخجاعٍا دوف اعتبار لعاهل السكاف أو الدهاف ؛  السحاضخات في أؼ وقت وسٍػلة حفطٍا

مجاهعات ووزيخ التعميع العالي والبحث العمسي باستخجاـ التعميع لحا يعج قخار السجمذ األعمِ ل
الٍجيغ بجهج التعميع التقميجؼ والتعميع اإللكتخوىي في العسمية التعميسية قخار صائب لئلستفادة 
هغ هسيدات كًل هشٍسا في تحقيق األٌجاؼ التعميسية وجعل التعميع ذو هعشي وأكثخ فعالية هغ 
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شة التي تعاىي هشٍا الببلد ، ٌحا باإلضافة إلِ ها  قبل السعمع والستعمع في ضل الطخوؼ الخٌا
ف الجاهعة تأخح خصػات أب بػرسعيج رئيذ جاهعةأيسغ دمحم إبخاليع الديج األستاذ الجكتػر/  أكجي

ع عغ بعج باعتبار ذلظ ضخورة وشفخة في هجاؿ التعميع يجادة ىحػ االىتقاؿ بالجاهعة ىحػ التعم
ستفادة ىقجهٍا لمصالب والعسمية اقرِ أاهعات وىحغ ىدعِ لمحرػؿ عمِ كافة الج ًليإتدعِ 

 3/  03اإلدارة العاهة لمعبلقات العاهة واإلعبلـ جاهعة بػرسعيج) التعميسية بالجاهعة بذكل عاـ
/0101 .)https://www.facebook.com/www.psu.edu.eg    

سية دهج التقشيات الحجيثة وتكشػلػجيا التعميع في الشطاـ التعميسي تخجع  إلِ     وهغ ٌشا فإف ٌأ
إهكاىٍا في تصػر قجرة الستعمسيغ عمِ التعمع الحاتي ، وتقجيع خبخات تثتثيخ دافعيتٍع لمتعمع 

ميع ذو وتشسي لجيٍع روح اإلبجاع إلِ جاىب هدايختٍع لمػاقع الحؼ يعيذػف فيً بحيث يربح التع
 (. 1:  0110هعشِ ويدٍع في تصػر وتشسية شخريتٍع اإلىداىية الصػبجي وغداوؼ ) 

 

سػاء كاف  همًحا وهمسػًسا ضخورًيا أهًخا صبحأ قج التعميع  في التكشػلػجيا استخجاـ  وبسا أف    
شة التي  بٍجؼ هػاكبة وهدايخة التصػرات العمسية أو التغمب عمِ العكبات والطخوؼ الخٌا

؛ لحا تخػ الباحثة أىً يجب األخح بسجسػعة Covid 19ض لٍا الببلد هثل اىتذار وباء تتعخ 
هغ الخصػات واإلجخاءات التي يجب أف تؤخح في االعتبار عشج تصبيق ىطاـ التعميع الٍجيغ 

لً هغ آثار  لهاواالعتساد عمِ التعميع اإللكتخوىي بذكل جدئي أو كمي في العسمية التعميسة 
 مية التعميع والتعمع وهشٍا:في عس إيجابية

 
 

جعل التقشيات التكشػلػجية أداة أساسية في العسمية التعميسية لجسيع السخاحل التعميسية  -
 بجًء هغ رياض األشفاؿ حتِ السخحمة الجاهعية.

إىذاء بشية تحتية هشاسبة لتفعيل التعميع اإللكتخوىي بتدويج الجاهعات باألجٍدة  -
وتػفيخ خجهات اإلىتخىت بالقجر الكافي لتغاضي هذكمة وقػع الديخفخ اإللكتخوىية وتقشياتٍا 

 بذكل دائع وهدتسخ بسا ال يدسح بتحقيق األٌجاؼ التعميسية وإعاقة عسمية التعميع والتعمع.

https://www.facebook.com/www.psu.edu.eg
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تحػيل السقخرات الجراسية الػرقية إلِ هقخرات وكتب إلكتخوىية هررسة بالذكل الحؼ  -
 مصالبة.يدسح بػصػؿ السعخفة بالقجر الكافي ل

تػفيخ الجعع الفشي عغ إدارة وصياىة الذبكات برػرة دائسة إلصبلح األعصاؿ وحل  -
 بعس السذكبلت.

دهج التكشػلػجيا في الجاىب التصبيقي وخاصة في الكميات التصبيكية بجاًل هغ األىذصة  -
 التي تدتخجـ فيٍا الخاهات باٌطة الثسغ والتي تدتغخؽ وقت وجٍج وتكمفة أثشاء ترسيسٍا.

جريب السعمسيغ عمِ التقشيات التكشػلػجية الحجيثة حتِ يربحػا أكثخ كفاءة في ت -
 تصػيخ السقخرات بسا تتبلءـ هع شبيعة الستعمسيغ. 

عقج ورش عسل لتجريب أعزاء ٌيئة التجريذ بجسيع الكميات عمِ كيفية إعجاد  -
ضل ٌحي الطخوؼ  االختبارات اإللكتخوىية "التقييع اإللكتخوىِ" والتي أصبحت ضخورة همحة في

شة.   الخٌا

 إجراءات الدراسة:
 

  مشيجية الجراسة: -0
لتحقيق ٌجؼ الجراسة اعتسجت الباحثة عمِ السشٍج الػصفي التحميمي الحؼ يدتخجـ هجسػعة   

هغ اإلجخاءات البحثية التي تتكاهل فيسا بيشٍا لػصف الػاقع الحالي لتصبيق التعميع اإللكتخوىي 
ع السعػقات التي واجٍتٍا الصالبة أثشاء ت صبيق والتعميع عغ بعج في العسمية التعميسية ، ورصج ٌأ

ع  السقتخحات هشطػهة التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج الججيجة في العسمية التعميسية ، وٌأ
في الجاهعات  الٍجيغع اإللكتخوىي والتعميع يالتعم لتصبيقالتي يجب أف تأخح في اإلعتبار 

( الجاسة وأراء شالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة )عيشة،  كأسمػب ججيج في التعميع السرخية
في ضل جائحة وتصػر أداءٌغ الكفاءة الذخرية و ع اإللكتخوىي يالتعمتصبيق  بيغ العبلقةفي 

Covid 19   الشاحية )السعخفية  تذسل ىػاحي هغ جػاىب الذخريةفي عجة السدتجج– 
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هغ خبلؿ االختيار بيغ االستجابات الثبلثة و االىفعالية(  –االجتساعية  –الحاتية  -السٍارية 
عغ هجػ هػافقتٍغ  غيخ هػافق( لمتعبيخ –هػافق إلِ حج ها  –ليكارت الثبلثي ) هػافق  هكياس

 .واإلجابة عمِ األسئمة السصخوحةا ، عمِ العبارة وهجػ تحكيقٍ
 

  مجتسع الجراسة: 
تكػف هجتسع الجراسة هغ الصالبات السقيجات بكمية التخبية لمصفػلة السبكخة بسحافطة بػرسعيج   

عبخ السشرات التعميسية السختمفة خبلؿ  بسخحمة التعميع العالي هسغ خزعغ لمتعميع اإللكتخوىي
 .0102/0101بالفرل الجراسي الثاىي لمعاـ الجاهعي األشٍخ الساضية 
 عيشة الجراسة:

أداة الجراسة عمِ  خت عيشة الجراسة بصخيقة عذػائية ) غيخ هقرػدة ( ؛ حيث شبقتأختي  
 ( شالبة بكمية التخبية لمصفػلة السبكخة بسحافطة بػرسعيج.011عيشة  قػاهٍا ) 

 خظؾات الجراسة: -2
تصبيق الجراسة االستصبلعية عمِ الصالبات عيشة الجراسة لجسع السعمػهات والبياىات  -

 البلزهة.   
لسعخفة هجػ تصػر  الذخريةالكفاءة و ع اإللكتخوىي يالتعمالعبلقة بيغ  استباىةتصبيق  -

 السدتجج. Covid 19في ضل جائحة صالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة  ل كفاءة الذخرية

  الدراسة امليدانية:

 سؾف تجيب الجراسة السيجانية عمى:
صالبات كمية التخبية ل الذخريةالكفاءة و ع اإللكتخوىي يالتعمها العبلقة بيغ : التداؤل الخئيذ

 ؟ السدتجج Covid 19في ضل جائحة لمصفػلة السبكخة  
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الكفاءة و ع اإللكتخوىي يالتعموسػؼ تتشاوؿ الباحثة لئلجابة عمِ ٌحا التداؤؿ العبلقة بيغ     
ي: الشاحية ) السعخفية  الذخرية  –االجتساعية  –الحاتية  –السٍارية  –هغ عجة ىػاحي ٌو

 .االىفعالية (
 

ع يها السعػقات التي واجٍتٍا الصالبة أثشاء تصبيق هشطػهة التعم: اإلجابة عمى الدؤال الخامذ
 اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج الججيجة في العسمية التعميسية؟

 

ع السقتخحات التي يجب أف تأخح في اإلعتبار لتصبيق  اإلجابة عمى الدؤال الدادس: ها ٌأ
 ىطاـ التعميع الٍجيغ في الجاهعات السرخية؟

 أدوات الجراسة السيجانية:
 

 ظالبات كمية التخبية ل الذخريةالكفاءة و ؼ اإللكتخوني يالتعمالعالقة بيؽ  استبانة
واستخجهت ٌحي : " إعجاد الباحثة" السدتجج Covid 19في عل جائحة لمظفؾلة السبكخة 

 االستباىة لئلجابة عمِ التداؤؿ الخئيذ لمجراسة. 
 

لكفاءة واع اإللكتخوىي يالتعم العبلقة بيغلتحجيج  استباىةإعجاد : تع  وصف االستبانة  -
،  السدتجج Covid 19في ضل جائحة صالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة  ل الذخرية

 –( أبعاد )السعخفي  1( هفخدة هقدسة إلِ ) 31وتكػىت االستباىة في صػرتً الشٍائية هغ )
هفخدة ، وقج تع تعجيل  00االىفعالي ( يذتسل كل بعج عمِ  -االجتساعي  –الحاتي  –السٍارؼ 

 لبعس عبارات السكياس بشاًءا عمِ آراء بعس األساتحة السحكسيغ.
 بالخظؾات التالية: االستبانةوقج مخت عسمية بشاء  -

 

ع اإللكتخوىي يالتعم العبلقة بيغإلِ تحجيج تٍجؼ االستباىة  :االستبانةتحجيج اليجف مؽ  (5)
ا هغ الشاحيةصالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة ل الذخريةالكفاءة و   "عيشة الجراسة " وتصػٌر

االىفعالية( ؛ وذلظ خبلؿ فتخة تصبيق التعميع  –االجتساعية  –الحاتية   -السٍارية  –)السعخفية 
  السدتجج.  Covid 19اإللكتخوىي في ضل جائحة 
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 إعجاد الرؾرة األولية لالستبانة :  (0)
( عبارة إيجابية هقدسة إلِ خسدة ىػاحي 37تكػىت الرػرة األولية لبلستباىة هغ عجد )   

االىفعالية( ، وتع عخض  –االجتساعية  –الحاتية  -السٍارية  –تذتسل عمِ الشاحية )السعخفية 
ٌحي االستباىة عمِ هجسػعة هغ األساتحة السحكسيغ الستخرريغ في هجاؿ عمع الشفذ 

 ورياض األشفاؿ.
عمى  لالستبانةاعتسجت الباحثة في بشائيا  :اومحتؾاى االستبانةتحجيج أبعاد  (2)

 مرجريؽ أساسييؽ ىسا
ع أبعاد وخرائز التعميع اإللكتخوىياألدبيات والجراسات الدابقة التي تشاولت  - ، وٌأ

 االستباىة. ترسيع وإعجاد تعوالتِ فِ ضػئٍا الذخرية اإلىداىية 
إلِ هجسػعة هغ  االستباىةوفي ضػء ٌحيغ السرجريغ قاهت الباحثة بتحميل كل بعج هغ أبعاد 

 ، وقج راعت الباحثة عشج صياغتٍا أف: السفخدات      
 

 .وواضحةفي جسل بديصة هفخدات االستباىة تراغ  -
 .بكل بعج هغ أبعاد االستباىة السفخدات ارتباط -
 إيجاز هفخدات االستباىة.  

 

 : مفخدات االستبانةصياغة  (2)
بعاد هجسػعة هغ األفي صػرة عبارات إيجابية تخصج  االستباىةتست صياغة عبارات      

في هفخدة  00االىفعالي ( يذتسل كل بعج عمِ  -االجتساعي  –الحاتي  –السٍارؼ  –)السعخفي 
  غيخ هػافق(. –هػافق إلِ حج ها  –صػرة هكياس ليكارت الثبلثي ) هػافق 

 
 

في  واإلرشادات الخاصة بتصبيق االستباىة قاهت الباحثة بػضع هجسػعة هغ التػجيٍاتو   
  تي:اآل تتزسغضساًىا لدبلهة االستباىة وصحتٍا األولِ  ػرقةال
 بٍا كتابة البياىات الخاصة  -
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غيخ  –هػافق إلِ حج ها  –اختيار واحجة فقط هغ هكياس ليكارت الثبلثي هغ بيغ ) هػافق  -
 .هفخدة بكل بعج هغ أبعاد االستباىة لكلهػافق( 

عجـ تخؾ أؼ هفخدة ألؼ بعج هغ أبعاد االستباىة فارغة دوف وضع أؼ عبلهة تػضح إحجػ  -
 .الثبلث السشاسبة لٍااالختيارات 

 
 

 تظبيق االستبانة، ومفتاح ترحيحيا: (2)
تع تصبيق االستباىة إلكتخوىًيا بإرسالٍا عبخ اإليسيل الذخري ، وهػاقع التػاصل االجتساعي    

بتعبئة االستباىة ، وقياس ها حققتٍغ في ضل الشطاـ التعميسي الججيج  ليقػَهغ  الخاص بالصالبات 
" التعميع اإللكتخوىي"  وهعاودة إرسالٍا لمباحثة بعج تعبئتٍا، وتع ترحيح االستباىة عمِ ضػء 

هػافق إلِ حج  –( 0هفتاح الترحيح السػضػع لٍا، حيث تع تػزيع الجرجات كاآلتي: هػافق )
 (.0ال أوافق ) –( 0ها )

 تقشيؽ االستبانة ) التأكج مؽ صالحية الرؾرة السبجئية لالستبانة ( : (6)
لمتأكج هغ صبلحية الرػرة السبجئية لبلستباىة تع حداب الخرائز الديكػهتخية لبلستباىة    

  )الرجؽ والثبات( كاآلتي: 
 

ظالبات ل الذخريةالكفاءة و ؼ اإللكتخوني يالتعم العالقة بيؽ ستبانةأوالا: حداب الرجق ال
 ". السدتجج Covid 19في عل جائحة كمية التخبية لمظفؾلة السبكخة  

ويقرج بً هجػ قجرة االستباىة عمِ أف تكيذ الٍجؼ التي وضعت هغ  -صجق االستبانة :
 أجمً.

 

 التالية: بالظخق  االستبانة صجق مؽ تؼ التحقق
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 حداب الرجق باستخجام معامل كشجال:)أ(  

 Kendalls tue-B( يػضح صجؽ االتداؽ الجاخمي لسحاور االستباىة باستخجاـ هعاهل ارتباط كشجاؿ  0ججوؿ ) 
 هعاهل كشجاؿ أبعاد االستباىة

 **1.113 الُبعج األوؿ: هغ الشاحية السعخفية

 **1.121 الُبعج الثاىي: هغ الشاحية السٍارية

 **1.201 الُبعج الثالث: هغ الشاحية الحاتية

 **1.200 الُبعج الخابع: هغ الشاحية االجتساعية

 **1.120 الُبعج الخاهذ: هغ الشاحية االىفعالية

 **1.211 الكل

 

ألبعاد االستباىة   Kendalls tue-Bقيع هعاهبلت كشجاؿ ( أف  0هغ الججوؿ ) يتزح و     
ي قيسة دالة عشج هدتػػ )1.21ككل ٌي ) ( وتعتبخ ٌحي الكيسة هغ الشدب السقبػلة 1010( ٌو

 بذكل كمي. ألبعاد االستباىةبالشدبة لٍح الشػع هغ حداب الرجؽ وتشع عغ االتداؽ الجاخمي 
 

كمية  قاهت الباحثة بتصبيق االستباىة عمِ عيشة عذػائية هغ شالبات)ب( صجق السحتؾى:  
(  هغ شالبات هخحمة البكالػريػس وذلظ لحداب 11السبكخة  بمغ عجدٌا ) ف = التخبية لمصفػلة

   صجؽ وثبات االستباىة حيث تع حداب صجؽ العبارات عغ شخيق حداب هعاهبلت االرتباط
) ر لبيخسػف ( بيغ درجة كل عبارة والجرجة الكمية لبلستباىة وكحلظ حداب هعاهبلت االرتباط 

 هجسػع درجات كل ُبعج والجرجة الكمية كسا يمي:بيغ 
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 قيع هعاهبلت ألفا بيغ درجات العبارات السفخدة والجرجة الكمية لبلستباىة (0ججوؿ )

هعاهل االرتباط  )ـ( الشاحية
 )ر(

 هعاهل االرتباط )ر( )ـ( العبارة الشاحية هعاهل االرتباط )ر( )ـ( الشاحية

 
 السعخفية

0 1.14** 
 

 السٍارية

 

 

 

 

 

0 1.21**  

 الحاتية

0 1.11** 

0 1.72** 0 1.11** 0 1.17** 

0 1.21** 0 1.10** 0 1.24** 

4 1.10** 4 1.21** 4 1.12** 

1 1.11** 1 1.10** 1 1.21** 

3 1.13** 
3 

1.13** 3 1.13** 

7 1.21** 7 1.14** 7 1.17** 

1 1.11** 1 1.12** 1 1.20** 

2 1.17** 2 1.11** 2 1.11** 

01 1.20** 01 1.21** 01 1.72** 

00 1.20** 00 1.10** 00 1.21** 

00 1.13** 00 1.20** 00 1.11** 
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 (0,0,)**( دال عىد مستىي )    

  

تع عخض االستباىة  في  : Validityصجق األساتحة السحكسيؽ ) الرجق الغاىخي ()ج( 
صػرتٍا السبجئية عمِ هجسػعة هغ األساتحة الستخرريغ في عمع الشفذ ورياض األشفاؿ ، 

 هعاهل االرتباط )ر( )ـ( الشاحية هعاهل االرتباط )ر( )ـ( الشاحية

 

 

 

 االجتساعية

 

 

 

 

0 1.10** 
 

 

 

 

 االىفعالية

 

 

 

 

 

0 1.20** 

0 1.13** 0 1.12** 

0 1.72** 0 1.20** 

4 1.14** 4 1.21** 

1 1.10** 1 1.20** 

3 1.11** 
3 

1.12** 

7 1.10** 7 1.24** 

1 1.11** 1 1.17** 

2 1.21** 2 1.11** 

01 1.20** 01 1.20** 

00 1.13** 00 1.10** 

00 1.11** 00 1.24** 
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وذلظ إلبجاء الخأؼ حػؿ هبلئسة االستباىة فيسا وضعت لكياسً، وقج جاءت تعجيبلت األساتحة 
السحكسيغ لتذيخ إلِ ححؼ بعس العبارات لتكخار السعشِ والتعجيل لؤلخخػ هغ أجل الرياغة 

كحا أصبحت الرػرة الشٍائية هكػىة هغ  ( عبارة هقدسة إلِ خسدة أبعاد  31) المغػية ٌو
وتخاوحت ىدبة االتفاؽ عمِ هجػ صبلحية عبارات االستباىة ، ( هفخدة  00 يذسل كل بعج )

 %(.27 -11ها بيغ )
 Stability ثبات االستبانة:  :ثانياا

 

 التالية : بالظخق  االستبانة ثبات مؽ تؼ التحقق
 

 وكاف يػًها، عذخ خسدة زهشي بفاصل( 11) عيشة التقشيغ عمِ االستبانة تظبيق )أ( إعادة
 لكل ُبعج عمِ حجة  coefficient cronbach's Albha التصبيقيغ  بيغ كخوىباخ ألفا هعاهل

  :يمي كسا
 (0ججوؿ )

 بالجرجة الكمية لبلستباىة استباىة قيع هعاهبلت ألفا ألبعاد

 )ر( قيسة هعاهل ألفا أبعاد االستباىة
 1.130 الُبعج األوؿ: هغ الشاحية السعخفية

 1.141 السٍاريةالُبعج الثاىي: هغ الشاحية 
 1.120 الُبعج الثالث: هغ الشاحية الحاتية

 1.117 الُبعج الخابع: هغ الشاحية االجتساعية
 1.201 الُبعج الخاهذ: هغ الشاحية االىفعالية

 

إلِ  االستباىةحيث قاهت الباحثة بتقديع عبارات  : Split halfالشرفية  التجدئة )ب( طخيقة
العبارات الدوجية )العبارات الكمية  ػ العبارات الفخدية ، وتزسغ األخخ زسغ أحجٌسا تىرفيغ ت

أفخاد عيشة التقشيغ استجابات ، ثع قاهت بحداب هعاهل االرتباط بيغ درجات  (31:  0هغ 
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عمِ العبارات الفخدية، ودرجاتٍع عمِ العبارات الدوجية، وكاىت قيسة هعاهل التجدئة الشرفية 
 (Spearman's correlation coefficient)هعاهل سبيخهاف 

 (. 1.121( باستخجاـ هعاهل سبيخهاف وجاء ليداوؼ )01-0)ف الشرفية = العبارات هغ 
 
 

وقيع ألفا قيع هعاهبلت االرتباط ) ر لبيخسػف ( ، ( أف 0،0ويتزح هغ الججاوؿ الدابقة )  
 الرجؽ والثبات. ألبعاد االستباىة هختفعة هسا يذيخ إلِ أف االستباىة عمِ درجة هشاسبة هغ

 

 لتحجيج رأي الظالبات طالبات كمية التخبية لمظفؾلة السبكخة   استسارة استظالع رأي
 حؾل األسئمة اآلتية:

o  بساذا أفادؾ التعميع اإللكتخوىِ والتعميع عغ بعج في الجاىب التعميسي ، والجاىب
 الذخري؟

o  التقميجؼ قبل بث هغ األفزل في الشطاـ التعميسي : التعميع بشطاـ السحاضخة
 ؟ج " عبخ شبكات االىتخىت ؟ ولساذاالتعميع عغ بعخوىًيا  أـ التعميع اإللكتخوىي "السحاضخات إلكت

o  ع السعػقات التي واجٍتظ أثشاء تصبيق التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج وبث ها ٌأ
 السحاضخات إلكتخوىًيا عبخ االىتخىت؟

o ع السقتخحات التي يجب أف تأخح ف ي اإلعتبار عشج تصبيق التعميع الٍجيغ  في ها ٌأ
الجاهعات السرخية وتفادػ العكبات والسذكبلت التي تع التعخض إليٍا في الفتخة الساضية عشج 

 بث السحاضخات إلكتخوىًيا؟
 األساليب اإلحرائية السدتخجمة في الجراسة  الحالية: استخجمت الباحثة ما يمي

 

   حداب الستػسط الحدابي )ـ(.      -
 حداب اإلىحخاؼ السعيارؼ )ع(.  -
 حداب الػزف الشدبي السخجح.         -
 التختيب الشدبي -
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 نتائج الدراسة:  

ظالبات كمية ل الذخريةالكفاءة و ؼ اإللكتخوني يالتعمما العالقة بيؽ : التداؤل الخئيذ
  ؟السدتجج Covid 19في عل جائحة التخبية لمظفؾلة السبكخة  

الكفاءة و ع اإللكتخوىي يالتعمسػؼ تتشاوؿ الباحثة لئلجابة عمِ ٌحا التداؤؿ العبلقة بيغ   
ي: الشاحية ) السعخفية  الذخرية  –االجتساعية  –الحاتية  –السٍارية  –هغ عجة ىػاحي ٌو

 .االىفعالية (
 

 

o  )ما العالقة بيؽ التعميؼ اإللكتخوني والكفاءة الذخرية )مؽ الشاحية السعخفية
 ؟Covid 19 لظالبات كمية التخبية لمظفؾلة السبكخة في عل جائحة 

 (4ججوؿ رقع )
يػضح العبلقة بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية )هغ الشاحية السعخفية( لصالبات كمية التخبية لمصفػلة 

 Covid 19 ة في ضل جائحة السبكخ 
 

 الحدابي الستػسط اتجاي الخأؼ العبارات ـ
 )ـ(

اإلىحخاؼ 
 السعيارؼ 

 الػزف الشدبي
 السخجح

 التختيب

ع اإللكتخوىي السختمفة يىست بيئات التعم 0
 الجاىب السعخفي لجيظ.

 3 0.1 1.171 1.14 هػافق

ع اإللكتخوىي الفخص الكافية يهشحظ التعم 0
 التفكيخ.الستثارة عسميات 

 1 0.01 1.130 1.41 هػافق

ع اإللكتخوىي لجيظ الشاحية السعخفية يىسِ التعم 0
 واألكاديسية.

 4 0.10 1.111 1.11 هػافق

ع اإللكتخوىي هغ عسمية حرػلظ يسٍل التعم 4
 عمِ السعمػهات في أؼ وقت وهكاف

 0 0.13 1.121 1.11 هػافق

 ع اإللكتخوىي عمِ التعمع بذكليساعجؾ التعم 1
 أفزل هغ السحاضخات التقميجية.

هػافق إلِ 
 حج ها

1.13 1.170 0.03 01 
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ع اإللكتخوىي في عسمية الحرػؿ يساعجؾ التعم 3
 عمِ السعمػهات الكافية السخاد تعمسٍا.

 هكخر1 0.01 1.130 1.41 هػافق

ع اإللكتخوىي في اىتقاء يساعجؾ التعم 7
 السعمػهات والسعارؼ الٍاهة السخاد تعمسٍا.

 7 0.44 1.170 1.13 هػافق

اإللكتخوىي في استخجاـ  عيساعجؾ التعم 1
الحجيثة والستشػعة في  ةالػسائل التكشػلػجي

 عسمية التعمع.

 0 0.13 1.110 1.31 هػافق

ع اإللكتخوىي هغ جػدة العسمية يحدغ التعم 2
ا.  التعميسية واستسخاٌر

هػافق إلِ 
 حج ها

1.70 1.110 0.00 00 

ع اإللكتخوىي عمِ تحقيق أفزل يساعجؾ التعم 01
 ها يسكغ بالشدبة لسخخجات التعمع.

هػافق إلِ 
 حج ها

 هكخر01 0.03 1.110 1.34

ع اإللكتخوىي في تعخفظ عمِ يساٌع التعم 00
هختمف السرادر الخقسية لمحرػؿ عمِ 

 السعمػهات.

 0 0.30 1.174 1.30 هػافق

ع اإللكتخوىي ها لجيظ هغ هٍارات يعدز التعم 00
 حّل السذكبلت التعميسية.

 1 0.10 1.171 1.14 هػافق

 

 يذيخ الججول الدابق إلى ما يمى:
 

ػ البعج " السعخفي "      بشاء عمِ ىتائج استجابات الصالبات لمبعج األؿ هغ أبعاد اإلستباىة ٌو
بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية لمصالبة دالة إحرائيًا عبلقة هػجبة أتزح أف ٌشاؾ 

هػافق إلِ حج ها( ؛ حيث أدػ تصبيق  –فيسا بيغ االتجاٌيغ ) هػافق هغ الشاحية السعخفية 
التعميع اإللكتخوىي إلِ تصػر الكفاءة الذخرية لصالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة في ضل 

)هغ الشاحية السعخفية( ، وأشارت أراء العيشة الجراسية هغ شالبات كمية  Covid 19جائحة 
 ( إلِ أف: 011التخبية لمصفػلة السبكخة )ف = 
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( التي تذيخ إلِ أىً )سٍل التعميع اإللكتخوىي هغ عسمية 4جاءت العبارة رقع ) -
  بي حرػلظ عمِ السعمػهات في أػ وقت وهكاف( في السدتػػ األوؿ ، وذلظ  بستػسط حدا

 (.0.13( ، ووزف ىدبي هخجح قيستً ) 1.121( واىحخاؼ هعيارؼ ) ع = 1.11)ـ = 
 

ع يالتي تشز عمِ أىً )ساٌع التعم( 00رقع )العبارة في السدتػػ الثاىي  ثع تميٍا  -
اإللكتخوىي في تعخفظ عمِ هختمف السرادر الخقسية لمحرػؿ عمِ السعمػهات( وذلظ بستػسط 

 .( 0.30قيستً )  ووزف ىدبي هخجح 1.174رؼ واىحخاؼ هعيا 1.30حدابي 
 

ع اإللكتخوىي في استخجاـ يساعجؾ التعم( التي تشز عمِ أىً )1ثع تميٍا العبارة رقع ) -
( في السدتػػ الثالث وذلظ بستػسط الحجيثة والستشػعة في عسمية التعمع ةالػسائل التكشػلػجي

 (.  0.13ووزف ىدبي هخجح قيستً )  0.025واىحخاؼ هعيارؼ  1.31حدابي 
( التي تشز عمِ أىً )ىسِ التعميع 0ثع تميٍا في السدتػػ الخابع العبارة رقع ) -

واىحخاؼ هعيارؼ  1.11اإللكتخوىي  لجيظ الشاحية السعخفية واألكاديسية( وذلظ بستػسط حدابي 
 (.  0.10ووزف ىدبي هخجح قيستً      )  1.111

عدز التعميع اإللكتخوىي ها لجيظ هغ ( التي تشز عمِ أىً )00)ثع تميٍا العبارة رقع  -
 1.14( في السدتػػ الخاهذ، وذلظ بستػسط حدابي هٍارات حّل السذكبلت التعميسية

 (.  0.10ووزف ىدبي هخجح قيستً )  1.171واىحخاؼ هعيارؼ 
تعميع ىست بيئات ال( التي تشز عمِ أىً )0ثع تميٍا في السدتػػ الدادس العبارة رقع ) -

واىحخاؼ هعيارؼ  0.22( ، وذلظ بستػسط حدابي اإللكتخوىي السختمفة الجاىب السعخفي لجيظ
 (.  0.1ووزف ىدبي هخجح قيستً   )  0.020

ساعجؾ التعميع اإللكتخوىي في اىتقاء ( التي تشز عمِ أىً )7ثع تميٍا العبارة رقع ) -
 0.26الدابع ، وذلظ بستػسط حدابي ( في السدتػػ السعمػهات والسعارؼ الٍاهة السخاد تعمسٍا

 (.  5.22ووزف ىدبي هخجح قيستً )  0.025واىحخاؼ هعيارؼ 
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هشحظ التعميع ( التي تشز عمِ أىً )0كسا جاءت في السدتػػ الثاهغ العبارة رقع ) -
( التي تشز عمِ أىً 3( ، العبارة رقع )اإللكتخوىي الفخص الكافية الستثارة عسميات التفكيخ

( في يع اإللكتخوىي في عسمية الحرػؿ عمِ السعمػهات الكافية السخاد تعمسٍاساعجؾ التعم)
 (. 0.01السدتػػ الثاهغ هكخر، وذلظ بػوزف ىدبي هخجح قيستً ) 

ساعجؾ التعميع اإللكتخوىي عمِ التعمع ( التي تشز عمِ أىً )1ثع تميٍا العبارة رقع ) -
( التي 01شخ، وجاءت العبارة رقع )( في السدتػػ العابذكل أفزل هغ السحاضخات التقميجية

ساعجؾ التعميع اإللكتخوىي عمِ تحقيق أفزل ها يسكغ بالشدبة لسخخجات تشز عمِ أىً )
 (. 0.03( في السدتػػ العاشخ هكخر، وذلظ بػوزف ىدبي هخجح قيستً ) التعمع

حدغ التعميع ( التي تشز عمِ أىً )2ثع تميٍا في السدتػػ الثاىي عذخ العبارة رقع ) -
اا واىحخاؼ  0.25( ، وذلظ بستػسط حدابي إللكتخوىي هغ جػدة العسمية التعميسية واستسخاٌر

 (.  0.00ووزف ىدبي هخجح قيستً )  0.022هعيارؼ 
o  مؽ الشاحية السيارية( ما العالقة بيؽ التعميؼ اإللكتخوني والكفاءة الذخرية(

 ؟Covid 19 لظالبات كمية التخبية لمظفؾلة السبكخة في عل جائحة 
 

 (1ججوؿ رقع )
يػضح العبلقة بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية )هغ الشاحية السٍارية( لصالبات كمية التخبية لمصفػلة 

 Covid 19 السبكخة في ضل جائحة 
 

هجػ تحقق  العبارات ـ
العبارة )هدتػػ 

 السػافقة(

 الستػسط
 الحدابي

 )ـ(

اإلىحخاؼ 
 السعيارؼ 

 الػزف الشدبي
 السخجح

 التختيب

ع اإللكتخوىي كيفية البحث يساعجؾ التعم 0
 لمحرػؿ عمِ السعمػهات.

 1 0.31 1.114 1.70 هػافق

ع اإللكتخوىي هغ هٍاراتظ في عسمية يزاد التعم 0
 التعمع.

 00 0.40 1.170 1.14 هػافق

 0 0.70 1.177 1.74 هػافق ع اإللكتخوىي هغ هٍاراتظ اإللكتخوىية.يزاد التعم 0
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ع اإللكتخوىي هغ إىجاز السٍاـ يالتعم ساعجؾ 4
التصبيكية السػكمة إليظ في أقل وقت وجٍج 

 وتكمفة.

 هكخر 0 0.70 1.114 1.70 هػافق

ع اإللكتخوىي لجيظ السٍارات القائسة يىسِ التعم 1
عمِ البحث واالشبلع والتقري وليذ التمقيغ 

 واالستساع.

 هكخر 1 0.31 1.114 1.70 هػافق

ع اإللكتخوىي هغ استخجاـ يساعجؾ التعم 3
التصبيقات اإللكتخوىية والفرػؿ االفتخاضية 

 الستشػعة لمحرػؿ عمِ السعمػهات.

 4 0.71 1.177 1.74 هػافق

ع اإللكتخوىي هٍارة استخجاـ يأكدبظ التعم 7
السشرات والفرػؿ االفتخاضية التعميسية 

 السختمفة.

 هكخر 1 0.31 1.114 1.70 هػافق

عسل بعس  اإللكتخوىي هٍارة فيع يزادؾ التعم 1
 ".  Power Pointالتكميفات اإللكتخوىية  هثل "

 0 0.74 1.171 1.73 هػافق

ع اإللكتخوىي هٍارات وخبخات ججيجة يأكدبظ التعم 2
في التعاهل هع السػارد والسرادر الخقسية 

السختمفة هثل بشظ السعخفة السرخؼ والباحث 
 العمسي.

 هكخر 1 0.31 1.170 1.71 هػافق

0
1 

أكدبظ التعميع اإللكتخوىي هٍارات التفكيخ الشقجؼ 
 في عسمية التعمع.

 2 0.34 1.171 1.10 هػافق

0
0 

ع اإللكتخوىي عمِ األعساؿ يساعجؾ التعم
االلكتخوىية  فزبًل عغ الػسائل واألىذصة 
السرسسة يجوًيا وذلظ في الجاىب التصبيقي 

 لمسقخر.

 هكخر 2 0.34 1.170 1.31 هػافق

0
0 

دخػؿ غخؼ ع اإللكتخوىي فخصة يساعجؾ التعم
 السشاقذة.

 هكخر 2 0.34 1.170 1.71 هػافق
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 يذيخ الججول الدابق إلى ما يمى:
 

ػ البعج" السٍارؼ "      بشاء عمِ ىتائج استجابات الصالبات لمبعج الثاىي هغ أبعاد اإلستباىة ٌو
التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية لمصالبة بيغ دالة إحرائيًا عبلقة هػجبة أتزح أف ٌشاؾ 

)هػافق( ؛ حيث أدػ تصبيق التعميع اإللكتخوىي إلِ تصػر ىحػ اتجاي هغ الشاحية السٍارية
)هغ  Covid 19الكفاءة الذخرية لصالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة في ضل جائحة 

الشاحية السٍارية( ، وأشارت أراء العيشة الجراسية هغ شالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة )ف = 
 ( إلِ أف: 011

 

زادؾ التعميع اإللكتخوىي هٍارة في  عسل ( التي تذيخ إلِ أىً )1جاءت العبارة رقع ) -
( في السدتػػ األوؿ ، حيث جاءت العبارة Power Point"بعس التكميفات اإللكتخوىية  هثل "

  ( ، ) وزف ىدبي هخجح قيستً 1.171( واىحخاؼ هعيارؼ ) ع = 1.73بستػسط حدابي )ـ= 
 (0.74.) 

 

ع اإللكتخوىي هغ هٍاراتظ يزاد التعم( التي تشز عمِ أىً )0ثع تميٍا العبارة رقع ) -
ساعجؾ التعمع التي تشز عمِ أىً ) (4( في السدتػػ الثاىي ، وجاءت العبارة رقع )اإللكتخوىية

( في السدتػػ اإللكتخوىي هغ إىجاز السٍاـ التصبيكية السػكمة إليظ في أقل وقت وجٍج وتكمفة
 (. 0.70الثاىي هكخر، وذلظ بػوزف ىدبي هخجح قيستً ) 

 

ساعجؾ التعميع التي تشز عمِ أىً )( 3رقع )العبارة في السدتػػ الخابع ثع تميٍا  -
استخجاـ التصبيقات اإللكتخوىية والفرػؿ االفتخاضية الستشػعة لمحرػؿ عمِ  اإللكتخوىي هغ

 ووزف ىدبي هخجح 1.177واىحخاؼ هعيارؼ  1.74وذلظ بستػسط حدابي ، ( السعمػهات
 .( 0.71قيستً ) 
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ع يساعجؾ التعم( التي تشز عمِ أىً )0ثع تميٍا في السدتػػ الخاهذ العبارة رقع ) -
( التي تشز 1( ، وجاءت العبارات رقع )البحث لمحرػؿ عمِ السعمػهاتاإللكتخوىي كيفية 

ع اإللكتخوىي لجيظ السٍارات القائسة عمِ البحث واالشبلع والتقري وليذ يىسِ التعمعمِ أىً )
أكدبظ التعمع اإللكتخوىي هٍارة استخجاـ ( التي تشز عمِ أىً )7( ، رقع )التمقيغ واالستساع

أكدبظ ( التي تشز عمِ أىً )2( ، رقع )ضية التعميسية السختمفةالسشرات والفرػؿ االفتخا
ع اإللكتخوىي هٍارات وخبخات ججيجة في التعاهل هع السػارد والسرادر الخقسية السختمفة يالتعم

( في السدتػػ الخاهذ هكخر، وذلظ بػوزف ىدبي هثل بشظ السعخفة السرخؼ والباحث العمسي
 (. 0.31هخجح قيستً ) 

أكدبظ التعميع اإللكتخوىي هٍارات ( التي تشز عمِ أىً )01عبارة رقع )ثع تميٍا ال -
( التي تشز 00( في السدتػػ التاسع ، وجاءت العبارة رقع )التفكيخ الشقجؼ في عسمية التعمع

ع اإللكتخوىي عمِ األعساؿ االلكتخوىية فزبًل عغ الػسائل واألىذصة يساعجؾ التعمعمِ أىً )
( التي تشز عمِ أىً 00( ، العبارة رقع )الجاىب التصبيقي لمسقخرالسرسسة يجوًيا وذلظ في 

( في السدتػػ التاسع هكخر، وذلظ ع اإللكتخوىي فخصة دخػؿ غخؼ السشاقذةيساعجؾ التعم)
 (. 0.34بػوزف ىدبي هخجح قيستً ) 

ع ي)زاد التعم التي تشز عمِ أىً( 0رقع )العبارة  في السدتػػ الثاىي عذخثع تميٍا  -
واىحخاؼ هعيارؼ  1.14وذلظ بستػسط حدابي ، ىي هغ هٍاراتظ في عسمية التعمع( اإللكتخو 
 .( 0.40قيستً        )  ووزف ىدبي هخجح 1.170

 

 
 

o  ما العالقة بيؽ التعميؼ اإللكتخوني والكفاءة الذخرية )مؽ الشاحية الحاتية( لظالبات
 ؟ Covid 19 كمية التخبية لمظفؾلة السبكخة في عل جائحة
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 (3ججوؿ رقع )
يػضح العبلقة بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية )هغ الشاحية الحاتية( لصالبات كمية التخبية لمصفػلة 

 Covid 19 السبكخة في ضل جائحة
هجػ تحقق  العبارات ـ

العبارة )هدتػػ 
 السػافقة(

 الستػسط
 الحدابي

 )ـ(

اإلىحخاؼ 
 السعيارؼ 

الػزف 
 الشدبي
 السخجح

 التختيب

ع اإللكتخوىي دوافعظ ىحػ  ياستثار التعم 0
الػصػؿ إلِ الٍجؼ هغ العسمية 

 التعميسية بحاتٍا.

 1 0.14 1.171 1.30 هػافق

ع اإللكتخوىي لجيظ فخًصا يحقق التعم 0
 لمتعمع الحاتي.

 0 0.70 1.114 1.70 هػافق

ع اإللكتخوىي كيفية يأكدبظ التعم 0
استغبللظ الطخوؼ الستػفخة في بيئة 

 التعمع لتحقيق غاياتظ.  

 4 0.34 1.110 1.33 هػافق

ع اإللكتخوىي عمِ يساعجؾ التعم 4
جافظ  .تحّسمظ هدؤولية تحقيق ٌأ

 1 0.31 1.171 1.30 هػافق

ع اإللكتخوىي في يساعجؾ التعم 1
الحرػؿ عمِ السعمػهات السصمػبة 

 االعتساد عمِ اآلخخيغ.بشفدظ دوف 

 0 0.71 1.111 1.71 هػافق

لتقّجـ ع اإللكتخوىي عمِ ايساعجؾ التعم 3
والتصػر بذكل أفزل عغ شخيق بحؿ 

 .جٍج ذاتيّ 

 هكخر 1 0.31 1.110 1.33 هػافق

إيجابي ؾ دور ع اإللكتخوىي يجعل التعم 7
 في عسمية التعّمع 

 

 0 0.31 1.110 1.71 هػافق
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اإللكتخوىي لجيظ دافع ىسِ التعميع  1
االستعجاد والقابمية لعسمية التعمع لحجاثة 

 ٌحا الشػع هغ التعمع.

 00 0.43 1.171 1.11 هػافق

ع اإللكتخوىي الفخصة لجيظ يأتاح التعم 2
الكتذاؼ هػالبظ والسجاالت التي 

 تبجعيغ فيٍا.

 2 0.11 1.170 1.14 هػافق

قجرتظ في ع اإللكتخوىي يالتعمىسِ  01
إلِ حمػؿ إبجاعية،هبتكخة،  التػصل

هتججدة وهبلئسة لمسذكبلت  التعميسية 
 التي تتعخضيغ إليٍا.

 00 0.41 1.132 1.41 إلِ حج ها هػافق

ع اإللكتخوىي الفخصة لجيظ يأتاح التعم 00
،  الفزػؿ، لخفع هدتػػ الصسػح 

 .والسعخفة

 7 0.13 1.11 1.34 هػافق

شجعظ التعميع اإللكتخوىي عمِ تشطيع  00
السعمػهات والتخصيط  بإيجابية ىحػ 

 عسمية التعمع .

 هكخر 2 0.11 1.170 1.10 هػافق

 

 يذيخ الججول الدابق إلى ما يمى:
ػ البعج " الحاتي"     بشاء عمِ ىتائج استجابات الصالبات لمبعج الثالث هغ أبعاد اإلستباىة ٌو

بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية لمصالبة دالة إحرائيًا عبلقة هػجبة أتزح أف ٌشاؾ 
الحاتية ، ىحػ اتجاي    )هػافق ، وهػافق إلِ حج ها( ؛ حيث أدػ تصبيق التعميع هغ الشاحية 

اإللكتخوىي إلِ تصػر الكفاءة الذخرية لصالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة في ضل جائحة 
Covid 19 أراء العيشة الجراسية هغ شالبات كمية التخبية  )هغ الشاحية الحاتية( ، وأشارت

 ( إلِ أف: 011لمصفػلة السبكخة )ف = 
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ع يالتي تشز عمِ أىً )حقق التعم( 0رقع )العبارة  جاءت في السدتػػ األوؿ  -
واىحخاؼ هعيارؼ  1.70وذلظ بستػسط حدابي ، اإللكتخوىي لجيظ فخًصا لمتعمع الحاتي( 

 .(0.70قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.114
ع اإللكتخوىي في الحرػؿ يالتي تشز عمِ أىً )ساعجؾ التعم( 1رقع )العبارة ثع تميٍا  -

وذلظ ،  في السدتػػ الثاىي عمِ السعمػهات السصمػبة بشفدظ دوف االعتساد عمِ اآلخخيغ(
 .(0.71قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.111واىحخاؼ هعيارؼ  1.71بستػسط حدابي 

ع اإللكتخوىي دورؾ يالتي تشز عمِ أىً )جعل التعم( 7رقع )العبارة ثع تميٍا في  -
واىحخاؼ هعيارؼ  1.71وذلظ بستػسط حدابي في السدتػػ الثالث ، إيجابي في عسمية التعّمع( 

 .(0.31قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.110
ع يالتي تشز عمِ أىً )أكدبظ التعم( 0رقع )العبارة ثع تميٍا في السدتػػ الخابع  -

وذلظ بستػسط ، اإللكتخوىي كيفية استغبللظ الطخوؼ الستػفخة في بيئة التعمع لتحقيق غاياتظ( 
 .(0.34قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.110واىحخاؼ هعيارؼ  1.33حدابي 

مع اإللكتخوىي عمِ يساعجؾ التع( التي تشز عمِ أىً )4كسا جاءت العبارة رقع ) -
جافظ التي تشز ( 3رقع )العبارة دتػػ الخاهذ ، وجاءت ( في الستحّسمظ هدؤولية تحقيق ٌأ

عمِ أىً )ساعجؾ التعمع اإللكتخوىي عمِ التقّجـ والتصػر بذكل أفزل عغ شخيق بحؿ جٍج 
 .(0.31قيستً ) ػزف ىدبي هخجحبوذلظ في السدتػػ الخاهذ هكخر،  ذاتّي(

ع يالتعمالتي تشز عمِ أىً )أتاح ( 00رقع )العبارة  ثع تميٍا في السدتػػ الدابع -
وذلظ بستػسط حدابي ، اإللكتخوىي الفخصة لجيظ لخفع هدتػػ الصسػح ، الفزػؿ ، والسعخفة( 

 .(0.13قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.11واىحخاؼ هعيارؼ  1.34
ع اإللكتخوىي دوافعظ ىحػ  ي)استثار التعم التي تشز عمِ أىً( 0رقع )ثع تميٍا العبارة  -

وذلظ بستػسط حدابي في السدتػػ الثاهغ ، عميسية بحاتٍا( الػصػؿ إلِ الٍجؼ هغ العسمية الت
 .( 0.14قيستً )  ووزف ىدبي هخجح 1.171واىحخاؼ هعيارؼ  1.30
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ع يأتاح التعم( التي تشز عمِ أىً )2ثع تميٍا في السدتػػ التاسع العبارة رقع ) -
وجاءت العبارة رقع ( ، اإللكتخوىي الفخصة لجيظ الكتذاؼ هػالبظ والسجاالت التي تبجعيغ فيٍا

شجعظ التعميع اإللكتخوىي عمِ تشطيع السعمػهات والتخصيط  ( التي تشز عمِ أىً )00)
( في السدتػػ التاسع هكخر ، وذلظ بػوزف ىدبي هخجح قيستً ) بإيجابية ىحػ عسمية التعمع

0.11 .) 
دافع ىسِ التعميع اإللكتخوىي لجيظ  ) التي تشز عمِ أىً( 1رقع )ثع تميٍا العبارة  -

وذلظ في السدتػػ الحادؼ عذخ، (  عاالستعجاد والقابمية لعسمية التعمع لحجاثة ٌحا الشػع هغ التعم
 .( 0.43قيستً )  ووزف ىدبي هخجح 1.171واىحخاؼ هعيارؼ  1.11بستػسط حدابي 

ع يىسِ التعم ) التي تشز عمِ أىً( 01رقع )العبارة في السدتػػ الثاىي عذخ ثع تميٍا  -
قجرتظ في التػصل إلِ حمػؿ إبجاعية، هبتكخة، هتججدة وهبلئسة لمسذكبلت التعميسية اإللكتخوىي 

ووزف ىدبي  1.132واىحخاؼ هعيارؼ  1.41وذلظ بستػسط حدابي ، التي تتعخضيغ إليٍا( 
 .( 0.41قيستً)  هخجح
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o  )ما العالقة بيؽ التعميؼ اإللكتخوني والكفاءة الذخرية )مؽ الشاحية االجتساعية
 ؟Covid 19 لظالبات كمية التخبية لمظفؾلة السبكخة في عل جائحة 

 ( 7ججوؿ رقع ) 
السبكخة يػضح العبلقة بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية )هغ الشاحية االجتساعية( لصالبات كمية التخبية لمصفػلة 

 Covid 19 في ضل جائحة 
 

هجػ تحقق العبارة  العبارات ـ
 )هدتػػ السػافقة(

 الستػسط
 الحدابي

 )ـ(

اإلىحخاؼ 
 السعيارؼ 

الػزف 
 الشدبي
 السخجح

 التختيب

ع اإللكتخوىي لجيظ شخؽ ججيجة لمتعمع يعدز التعم 0
هغ خبلؿ هجسػعات الشقاش والفرػؿ االفتخاضية 

 الستشػعة.والبخاهج الخقسية 

 1 0.14 1.11 1.34 هػافق
 هكخر

ع اإللكتخوىي في االىفتاح عمِ العالع يساعجؾ التعم 0
 واالستفادة هشً في العسمية التعميسية.

 1 0.10 1.171 1.30 هػافق

ع اإللكتخوىي هغ السذاركة اإليجابية في يزادؾ التعم 0
 العسمية التعميسية و بذكل أفزل.

 00 0.01 1.170 1.11 هػافق

هٍاراتظ في التػاصل ع اإللكتخوىي هغ يعدز التعم 4
 .هع اآلخخيغ

 01 0.41 1.171 1.13 هػافق

دهج وتبادؿ ع اإللكتخوىي في يساعجؾ التعم 1
الخبخات، والسٍارات، واآلراء، والسعمػهات الُسختمفة 

 بيشظ وبيغ الدهبلء داخل الفرػؿ االفتخاضية.

 00 0.43 1.173 1.11 هػافق

ع اإللكتخوىي هغ تفاعمظ هع أستاذ السقخر  يالتعمزاد  3
 .واتباع الشرائح والتعميسات السػكمة إليظ

 1 0.14 1.11 1.34 هػافق
 هكخر

العسل هع زهبلئظ ع اإللكتخوىي في يساعجؾ التعم 7
وهداعجتٍع عمِ تشفيح األىذصة والسٍاـّ اإللكتخوىية 

 0 0.13 1.172 1.30 هػافق
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 الُسذتخكة بيشكع في السجسػعة.
ع اإللكتخوىي في تشسية وتعديد يساعجؾ التعم 1

 السدؤولية االجتساعية لجيظ.
 0 0.31 1.177 1.31 هػافق

هٍارات االستساع ع اإللكتخوىي يشػر التعم 2
 والسذاركة والتفاعل والتبادؿ بيشظ وبيغ زهبلئظ.

 0 0.13 1.172 1.30 هػافق
 هكخر

بيئة هشاسبة  في إيجادؾع اإللكتخوىي يالتعمساٌع  01
لمتعمع الشذط القائع عمِ السذاركة والتفاعل 

 .واالستكذاؼ

 1 0.14 1.172 1.30 هػافق

هغ هدتػيات التفاعل بيشظ ع اإللكتخوىي يالتعمزاد  00
 .وبيغ السعمع بذكل هتداهغ أو غيخ هتداهغ

 2 0.11 1.173 1.11 هػافق

عمِ هداعجة زهبلئظ في ع اإللكتخوىي يالتعمشجعظ  00
بعس السذكبلت اإللكتخوىية التي يتعخضػف  حل

 إليٍا أثشاء العسمية التعميسية.

 0 0.34 1.110 1.31 هػافق

 

 يذيخ الججول الدابق إلى ما يمى:
ػ البعج " االجتساعي"     بشاء عمِ ىتائج استجابات الصالبات لمبعج الخابع هغ أبعاد اإلستباىة ٌو

بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية لمصالبة دالة إحرائيًا عبلقة هػجبة أتزح أف ٌشاؾ 
؛ حيث أدػ تصبيق التعميع اإللكتخوىي إلِ تصػر ىحػ اتجاي) هػافق(هغ الشاحية االجتساعية 

)هغ  Covid 19الكفاءة الذخرية لصالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة في ضل جائحة 
العيشة الجراسية هغ شالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة )ف  الشاحية االجتساعية( ، وأشارت أراء

 ( إلِ أف:011= 
 

ع يالتي تشز عمِ أىً )شجعظ التعم( 00رقع )العبارة  جاءت في السدتػػ األوؿ -
اإللكتخوىي عمِ هداعجة زهبلئظ في حل بعس السذكبلت اإللكتخوىية التي يتعخضػف إليٍا 
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ووزف ىدبي  1.110واىحخاؼ هعيارؼ  1.31ستػسط حدابي وذلظ ب، أثشاء العسمية التعميسية(
 .(0.34قيستً ) هخجح

ع اإللكتخوىي في تشسية يالتي تشز عمِ أىً )ساعجؾ التعم( 1رقع )العبارة ثع تميٍا  -
 1.31وذلظ بستػسط حدابي ،  في السدتػػ الثاىيوتعديد السدؤولية االجتساعية لجيظ( 

 .(0.31قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.177واىحخاؼ هعيارؼ 
ع يالتي تشز عمِ أىً )ساعجؾ التعم( 7رقع )العبارة ثع تميٍا في السدتػػ الثالث  -

ـّ اإللكتخوىية الُسذتخكة  اإللكتخوىي في العسل هع زهبلئظ وهداعجتٍع عمِ تشفيح األىذصة والسٍا
تخوىي شػر التعمع اإللك( التي تشز عمِ أىً )2، وجاءت العبارة رقع )بيشكع في السجسػعة( 

( في السدتػػ الثالث هكخر، هٍارات االستساع والسذاركة والتفاعل والتبادؿ بيشظ وبيغ زهبلئظ
 .(0.13قيستً ) ػزف ىدبي هخجحبوذلظ 

ع اإللكتخوىي في يساٌع التعم( التي تشز عمِ أىً )01كسا جاءت العبارة رقع ) -
( في السدتػػ ل واالستكذاؼإيجادؾ بيئة هشاسبة لمتعمع الشذط القائع عمِ السذاركة والتفاع

ع اإللكتخوىي لجيظ شخؽ يالتي تشز عمِ أىً )عدز التعم( 0رقع ) الخاهذ ، وجاءت العبارات
،  ججيجة لمتعمع هغ خبلؿ هجسػعات الشقاش والفرػؿ االفتخاضية والبخاهج الخقسية الستشػعة(

مظ هع أستاذ السقخر ع اإللكتخوىي هغ تفاعيزاد التعم التي تشز عمِ أىً )( 3العبارة رقع )
ػزف ىدبي بوذلظ السدتػػ الخاهذ هكخر،  في واتباع الشرائح والتعميسات السػكمة إليظ (

 .(0.14قيستً ) هخجح
ع يالتي تشز عمِ أىً )ساعجؾ التعم( 0رقع )العبارة ثع تميٍا في السدتػػ الثاهغ  -

وذلظ بستػسط ، عميسية( اإللكتخوىي في االىفتاح عمِ العالع واالستفادة هشً في العسمية الت
 .(0.10قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.171واىحخاؼ هعيارؼ  1.30حدابي 
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ع اإللكتخوىي هغ هدتػيات يالتي تشز عمِ أىً )زاد التعم( 00رقع )العبارة ثع تميٍا  -
وذلظ بستػسط في السدتػػ التاسع ، التفاعل بيشظ وبيغ السعمع بذكل هتداهغ أو غيخ هتداهغ( 

 .(0.11قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.173واىحخاؼ هعيارؼ  1.11حدابي 
 

ع يالتي تشز عمِ أىً )عدز التعم( 4رقع )العبارة السدتػػ العاشخ  ثع تميٍا في -
واىحخاؼ  1.13وذلظ بستػسط حدابي ،  اإللكتخوىي هغ هٍاراتظ في التػاصل هع اآلخخيغ(

 .(0.41قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.171هعيارؼ 
ع اإللكتخوىي في دهج يالتي تشز عمِ أىً )ساعجؾ التعم( 1رقع )عبارة الثع تميٍا  -

والسٍارات، واآلراء، والسعمػهات الُسختمفة بيشظ وبيغ الدهبلء داخل الفرػؿ  وتبادؿ الخبخات،
واىحخاؼ هعيارؼ  1.11وذلظ بستػسط حدابي السدتػػ الحادؼ عذخ ،  في االفتخاضية(

 .(0.43قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.173
ع يالتي تشز عمِ أىً )زادؾ التعم( 0رقع )العبارة السدتػػ الثاىي عذخ  ثع تميٍا في -

وذلظ بستػسط ،  اإللكتخوىي هغ السذاركة اإليجابية في العسمية التعميسية وبذكل أفزل(
 .(0.01قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.170واىحخاؼ هعيارؼ  1.11حدابي 
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o  )ما العالقة بيؽ التعميؼ اإللكتخوني والكفاءة الذخرية )مؽ الشاحية االنفعالية
 ؟Covid 19 لظالبات كمية التخبية لمظفؾلة السبكخة في عل جائحة  

 ( 1ججوؿ رقع ) 
يػضح العبلقة بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية )هغ الشاحية االىفعالية(  لصالبات كمية التخبية لمصفػلة 

 Covid 19 السبكخة في ضل جائحة  
هجػ تحقق  العبارات ـ

العبارة 
)هدتػػ 
 السػافقة(

 الستػسط
 الحدابي

 )ـ(

اإلىحخاؼ 
 السعيارؼ 

الػزف 
 الشدبي
 السخجح

 التختيب

ع اإللكتخوىي لظ ضساف الدبلهة الذخرية والبعج يالتعمحقق  0
 ."covid 19وباء"اىتذار عغ عػاهل التٍجيج والخصخ ك

 0 0.14 1.120 1.13 هػافق

ع اإللكتخوىي هغ إحداسظ بتقبل اآلخخيغ، والتعاهل يزاد التعم 0
 هعٍع بسػدة.

 2 0.14 1.110 1.33 هػافق

 00 0.11 1.173 1.11 هػافق ع اإللكتخوىي هغ تػافقظ هع ىفدظ وهع اآلخخيغ.   يزاد التعم 0
حخرؾ التعميع اإللكتخوىي هغ الخػؼ والقمق والتػتخ أًيا كاف  4

 هرجري كتأخيخؾ عغ السحاضخة ، والتعبيخ عغ رأيظ.
 3 0.11 1.110 1.33 هػافق

ىحػ ىطختظ اإليجابية تحقيق ع اإللكتخوىي في يساعجؾ التعم 1
  ذاتظ األكاديسية.

 00 0.11 1.177 1.31 هػافق
 هكخر

باالرتياح والثبات  إحداسظع اإللكتخوىي هغ يساعج التعم 3
 .االىفعالي

 0 0.71 1.113 1.74 هػافق

تحقيق حاجاتظ ىحػ التعمع ع اإللكتخوىي في يساعجؾ التعم 7
 واالبتعاد عغ السػاقف غيخ السألػفة.

 هكخر 3 0.11 1.11 1.34 هػافق

تحسل السدؤولية والرسػد أهاـ في  ع اإللكتخوىييساعجؾ التعم 1
 األزهات السجتسعية.

 1 0.34 1.110 1.31 هػافق
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هػاجٍة اإلحباشات التي ع اإللكتخوىي في يساعجؾ التعم 2
 تتعخضيغ لٍا بذكل يزسغ لظ التػافق الشفدي.

 هكخر 3 0.11 1.110 1.33 هػافق

ع اإللكتخوىي في شعػرؾ بالدعادة إلىجاز هٍاهظ يساعج التعم 01
 بشفدظ. 

 0 0.11 1.124 1.11 هػافق

ع اإللكتخوىي هغ قمق كيفية الحرػؿ عمِ يقمل التعم 00
ا السختمفة.  السعمػهات هغ هرادٌر

 هكخر 2 0.14 1.172 1.30 هػافق

ع اإللكتخوىي لجيظ الفخصة بالذعػر بالثقة واإلىجاز يأتاح التعم 00
 ، والزبط االىفعالي وهػاجٍة الزغػط. والسثابخة

 4 0.31 1.114 1.71 هػافق

 

 يذيخ الججول الدابق إلى ما يمى:
 

ػ البعج" االىفعالي"    بشاء عمِ ىتائج استجابات الصالبات لمبعج الخاهذ هغ أبعاد اإلستباىة ٌو
عبلقة هػجبة دالة إحرائًيا بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية لمصالبة أتزح أف ٌشاؾ 

ىحػ اتجاي ) هػافق( ؛ حيث أدػ تصبيق التعميع اإللكتخوىي إلِ تصػر هغ الشاحية االىفعالية 
الكفاءة الذخرية )هغ الشاحية االىفعالية( لصالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة في ضل جائحة 

Covid 19  = وأشارت أراء العيشة الجراسية هغ شالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة )ف ،
 ( إلِ أف: 011

ع يالتي تشز عمِ أىً )ساعج التعم( 01رقع )العبارة  جاءت في السدتػػ األوؿ -
 1.11وذلظ بستػسط حدابي ، اإللكتخوىي في شعػرؾ بالدعادة إلىجاز هٍاهظ بشفدظ( 

 .(0.11قيستً ) زف ىدبي هخجحوو  1.124واىحخاؼ هعيارؼ 
ع اإللكتخوىي لظ ضساف يالتي تشز عمِ أىً )حقق التعم( 0رقع )العبارة ثع تميٍا  -

في "( covid 19 وباء " اىتذار الدبلهة الذخرية والبعج عغ عػاهل التٍجيج والخصخ  ك
 ووزف ىدبي هخجح 1.120واىحخاؼ هعيارؼ  1.13وذلظ بستػسط حدابي ،  السدتػػ الثاىي

 .(0.14يستً )ق
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ع يالتي تشز عمِ أىً )ساعج التعم( 3رقع )العبارة  ثع تميٍا في السدتػػ الثالث -
واىحخاؼ  1.74وذلظ بستػسط حدابي ( ، اإللكتخوىي هغ إحداسظ باالرتياح والثبات االىفعالي

 .(0.71قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.113هعيارؼ 
ع اإللكتخوىي لجيظ الفخصة ي)أتاح التعمالتي تشز عمِ أىً ( 00رقع )العبارة ثع تميٍا  -

( في السدتػػ الخابع ، بالذعػر بالثقة واإلىجاز والسثابخة ، والزبط االىفعالي وهػاجٍة الزغػط
 .(0.31قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.114واىحخاؼ هعيارؼ  1.71وذلظ بستػسط حدابي 

 

ع يأىً )ساعجؾ التعمالتي تشز عمِ ( 1رقع )العبارة  ثع تميٍا في السدتػػ الخاهذ -
وذلظ بستػسط حدابي ( ، اإللكتخوىي  في تحسل السدؤولية والرسػد أهاـ األزهات السجتسعية

 .(0.34قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.110واىحخاؼ هعيارؼ  1.31
حخرؾ التعميع اإللكتخوىي هغ الخػؼ ( التي تشز عمِ أىً )4كسا جاءت العبارة رقع ) -

السدتػػ  ( فيهرجري كتأخيخؾ عغ السحاضخة ، والتعبيخ عغ رأيظوالقمق والتػتخ أًيا كاف 
ع اإللكتخوىي في يالتي تشز عمِ أىً )ساعجؾ التعم( 7رقع ) اتالعبار الدادس ، وجاءت 

التي تشز عمِ أىً ( 2رقع ) ،تحقيق حاجاتظ ىحػ التعمع واالبتعاد عغ السػاقف غيخ السألػفة( 
ة اإلحباشات التي تتعخضيغ لٍا بذكل يزسغ لظ ع اإللكتخوىي  في هػاجٍي)ساعجؾ التعم

 .(0.11قيستً ) ػزف ىدبي هخجحبوذلظ السدتػػ الدادس هكخر،  في التػافق الشفدي(
 

ع يالتي تشز عمِ أىً )زاد التعم( 0رقع )العبارة السدتػػ التاسع  ثع تميٍا في -
( 00رقع )العبارة ، وجاءت اإللكتخوىي هغ إحداسظ بتقبل اآلخخيغ، والتعاهل هعٍع بسػدة( 

ع اإللكتخوىي هغ قمق كيفية الحرػؿ عمِ السعمػهات هغ يالتي تشز عمِ أىً )قمل التعم
ا السختمفة(  .(0.14قيستً ) وذلظ بػزف ىدبي هخجحالسدتػػ التاسع هكخر،  في هرادٌر
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ع اإللكتخوىي هغ تػافقظ هع يالتي تشز عمِ أىً )زاد التعم( 0رقع )العبارة ثع تميٍا  -
التي تشز عمِ أىً ( 1رقع )العبارة في السدتػػ الحادؼ عذخ، وجاءت وهع اآلخخيغ( ىفدظ 

في السدتػػ )ساعجؾ التعميع اإللكتخوىي في تحقيق ىطختظ اإليجابية ىحػ ذاتظ األكاديسية( 
 .(0.11قيستً ) وذلظ بػزف ىدبي هخجحالحادؼ عذخ هكخر، 

 

o  ما العالقة بيؽ التعمؼ اإللكتخوني والكفاءة الذخرية لظالبات كمية التخبية لمظفؾلة
 ؟ Covid 19السبكخة في عل جائحة  

 

 ( 2ججوؿ رقع ) 

 ضل في السبكخة لمصفػلة التخبية كمية لصالبات الذخرية والكفاءة اإللكتخوىي التعميع يػضح العبلقة بيغ
 Covid 19 جائحة

 

 التختيب هدتػػ السػافقة الُبعجهتػسط  األبعاد ـ

 1 هختفع 0.401 الُبعج األوؿ: هغ الشاحية السعخفية 0
 0 هختفع 0.330 الُبعج الثاىي: هغ الشاحية السٍارية 0
 0 هختفع 0.171 الُبعج الثالث: هغ الشاحية الحاتية 0
 4 هختفع 0.103 الُبعج الخابع: هغ الشاحية االجتساعية 4
 0 هختفع 0.301 هغ الشاحية االىفعاليةالُبعج الخاهذ:  1

 
 

ؼ يالسعؾقات التي واجيتيا الظالبة أثشاء تظبيق مشغؾمة التعمنتائج الدؤال الخامذ: ما  
 ؟ؼ عؽ ُبعج الججيجة في العسمية التعميسيةياإللكتخوني والتعم

 

أثشاء تصبيق هشطػهة  غالسعػقات التي واجٍتٍجاءت ىدبة اتفاؽ استجابات الصالبات ألٌع 
 كسا يمي: ع عغ ُبعج الججيجة في العسمية التعميسيةيع اإللكتخوىي والتعميالتعم
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الزغط عمِ شبكات اإلىتخىت والبخاهج والرفػؼ التعميسية هسا أدػ إلِ  السعؾق األول: -
بصئ الشت وضعف فاعميتً وكفاءتً هسا يأخح وقًتا أشػؿ لمػصػؿ لمسعمػهات وتحسيمٍا أو 

 %.24وذلظ بشدبة هئػية قيستٍا اإلجابة عمِ األسئمة هثبًل ، 
 

وذلظ ، تخجاـ ولفتخة كبيخةجة لزغط االسىتيتعصل األجٍدة اإللكتخوىية  :الثانيالسعؾق  -
 %.20.11بشدبة هئػية قيستٍا 

 

عجـ وضػح صػت السحاِضخ أو شخيقتً لعخض السعمػهات ليدت  :الثالثالسعؾق  -
وذلظ ، هسا يؤدؼ إلِ عجـ االستفادة الكاهمة ، اضخة التقميجية في بعس التصبيقاتكسا في السح

 %.21.20بشدبة هئػية قيستٍا 
 

عجـ التفاعل السباشخ بيغ السعمع والستعمع في بعس التصبيقات التي ال  :الخابعالسعؾق  -
تجعع ىطاـ السحاضخة بالرػت والرػرة ، هسا يؤدؼ إلِ عجـ وصػؿ السعمػهة بالذكل 

 %.11.20وذلظ بشدبة هئػية قيستٍا السصمػب ، 
عجـ استخجاـ بعس الصالبات الٍػاتف الحكية الحجيثة التي يسكغ  :الخامذالسعؾق  -

 %.17.11وذلظ بشدبة هئػية قيستٍا تحسيل بعس هشرات التعمع عميٍا ، 
وهغ الشاحية الرحية الجدسية أيًزا وتأثيخي عمِ العيغ والخقبة  :الدادسالسعؾق  -

اتف أو حاسػب والدٍخ والطٍخ ىتيجة لمجمػس لفتخات كبيخة عمِ األجٍدة اإللكتخوىية هغ ٌ
وذلظ بشدبة هئػية قيستٍا عميٍا إلتساـ العسل أو السٍسات التعميسية لتدميسٍا في وقتٍا، 

13.23.% 
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تظبيق نغام لما أىؼ السقتخحات التي يجب أن تأخح في اإلعتبار نتائج الدؤال الدادس : 
 التعميؼ اليجيؽ في الجامعات السرخية؟

 

تأخح في اإلعتبار التي يجب أف  جاءت ىدبة اتفاؽ استجابات الصالبات ألٌع السقتخحات  
 بالتختيب كسا يمي: تصبيق ىطاـ التعميع الٍجيغ في الجاهعات السرخيةل

تبشي الجاهعة أو السؤسدات التعميسية لمتصبيقات التي تجعع الرػت  :األول السقتخح -
والرػرة لدٍػلة التفاعل بيغ السعمع والستعمع داخل البيئة التعمسية االفتخاضية ووصػؿ السعمػهة 

جاؼ العسمية التعميسية ،   قيمتهبوذلك بىسبة مئىية بالذكل الكاهل لمستعمع ؛ وهغ أجل لتحقيق ٌأ
23.21%. 

يجب هخاعاة تػافخ شبكات اإلىتخىت بالذكل الكافي وتحجيث البشية  :الثاني السقتخح -
،  التحتية لمتأكج هغ وصػؿ االىتخىت بالذكل الكافي حتِ ال يؤدؼ إلِ إعاقة العسمية التعميسية

 .%.69.69  قيمتهبوذلك بىسبة مئىية 
تػفيخ البشية التحتية وشبكات اإلىتخىت لمقخػ والسحافطات التي ال  :الثالث السقتخح -

تتػفخ بٍا بشية تحتية قػية حتِ يدتصيع الصبلب السغتخبات التػاصل هع أعزاء ٌيئة التجريذ 
والجخػؿ بالسشرات التعميسية ألىٍا كاىت شكػػ وهذكمة لبعس الصالبات السغتخبات السقيجات 

 %.9,.60 قيمتهبوذلك بىسبة مئىية بالكمية ، 

يخجِ هخاعاة الكميات العسمية واختيار آلية هشاسبة إلتساـ الجاىب  :الخابع  السقتخح -
جافٍا وىجاحٍا ، ويدتفيج الصالب هشٍا بذكل كاهل ،  التصبيقي حتِ تحقق العسمية التعميسية ٌأ

 %.69.69وذلك بىسبة مئىية قيمتهب 
 

هخاعاة عجـ استخجاـ البخاهج والسػاقع التعميسية والزغط عميٍا في الخامذ  السقتخح -
وقت واحج حتِ ال يتدبب ذلظ في تعصيمً عشج بعس األشخاص وضياع فخصتٍع في التفاعل 
والسذاركة والحرػؿ عمِ السعمػهات كأف يتع تخريز وقت هحجد لكل هجسػعة هغ ٌؤالء 

 %.69.99مئىية قيمتهب  وذلك بىسبةالصبلب بالجخػؿ داخل ٌحي السػاقع، 
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سية ترسيع الكتب اإللكتخوىية كبجيل لمكتاب الجاهعي لسدايختً الدادس:  السقتخح - ٌأ
 %.,,.69وذلك بىسبة مئىية قيمتهب وهشاسبتً لشطاـ التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج ، 

 هه تدتجعي تعميهية اقفىه قَخم فعالية سأكث تجريذ هىٍجية إتباعالدابع:  السقتخح -
ا عمِ لمعهل َتقييهٍا الشخصية  سساتٍع عمِ فسالتع الصمبة وذلك بىسبة مئىية  ،تصػٌر

 %.60.99قيمتهب 
 

 

 Webexاستخجاـ جسيع أعزاء ٌيئة التجريذ لتصبيقات هثل الثامؽ:  السقتخح -
meeting ، cloud meetings zoom  ا هغ التصبيقات التي تحتػػ عمِ لقاءات وغيٌخ

افتخاضية هباشخة بالرػت والرػرة لػصػؿ السعمػهة بالذكل الكافي ، وعجـ اإلكتفاء بتدجيل 
 %.69.,6وذلك بىسبة مئىية قيمتهب السحاضخة صػتًيا ، 

 تعقيب عام عمى الشتائج

سية تػضيف ودهج       التعميع اإللكتخوىي بشاء عمِ هاتػصمت إليً الباحثة هغ ىتائج تخػ ٌأ
لسا يقػـ بً  الذخرية لجؼ الستعمسيغ تصػريمعب دوًرا هًٍسا في في العسمية التعميسية حيث أىً 

هغ تقجيع السداعجة ، والجعع الحؼ يزسغ تحديغ وتصػر أداء الستعمسيغ شخرًيا، هعخفًيا ، 
هع ٌحي الثػرة ؛ فأف شالبات القخف الحادؼ والعذخيغ ارًيا ، ذاتًيا ، اجتساعًيا ، واىفعالًيا هٍ

الكتداب العجيج هغ السٍارات هثل  بحاجةالسعمػهاتية وثػرة االتراالت والتقشيات الحجيثة 
يفية ، كقخارات ، تقبل الحات واالىفعاالتهٍارات حل السذكبلت ، القجرة عمِ اإلىجاز ، اتخاذ ال

التػاصل هع اآلخخيغ وهػاكبة التصػرات الحجيثة لتأٌيل وإعجاد خخيج قادر عمِ السشافدة في 
 سػؽ العسل.   

  التعمع االلكتخوىي يسثل شخيقة هجعسة لمتعمع  تػضيفأشارت اغمب الجراسات أف حيث
سية دهج التقشيات السدتحجثة والتعميع اإللكتخوىي في العسمية التعميسية عمِ  التقميجؼ ، وٌأ

وهخاعاة البيئة سػاء بالشدبة ألعزاء ٌيئة التجريذ أو الصمبة هدتػػ التعميع العالي وفاعميتٍا 
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كجراسة التعميسية وتػفيخ اإلهكاىات السادية البلزهة لتصبيق ٌحا الشػع هغ التعمع 
 روبخت وستافكيغ ،(0101القحصاىي ) (،0101الداحي)(،0401الذٍخاىي)

Reason&Stavkin,(2005)  ،( 0101سبلهة) ( 0114( ، الدؽ )0101، آؿ سخور ،)
، أحسج  El-Deghai,(2008)( ، 0112، غاىع )Muiang,(2005)هػياىج 

(0100)،Laiiw,(2007) ( 0101( ، عمي)0102(، ألصف)0102، يخمف ) العيجؼ وبػ
 (.0101)عبج القادر( ، 0101، إبخاليع ) (0101( ، اإلهاـ )0101فاتح )

  بيشسا أشارت بعس الجراسات إلِ تشسية التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج لديادة
، وتحديغ وتتصػر هٍارات التعمع الحاتي لجيٍع كجراسة  دافعية الصبلب ىحػ التعمع

تشاولت بعس الجراسات في حيغ  (0101( ، الخشيجؼ )0113( ، الحدشاوؼ )0103البيصار)
عبج ع كجراسة يػ ٌحا الشػع هغ التعمحالدابقة هػضػع التعميع االلكتخوىي هغ حيث االتجاي ى

 (. 0103، الذخيف) (0104الحسيخؼ )( ، 0100( ، الغاهجؼ )0101الجميل )
 

  ع  لكتخوىيلتعميع اإلا لمتعميع الخقسي وهعػقات أشارت أغمبيتٍا الػاقع والتحجياتفي حيغ وٌأ
 بػ الفمفل(، 0100)في هؤسدات التعميع العالي كجراسة القزاة وهقابمةهداياي وعيػبً 

( ، 0101( ، ياسيغ )0101، حسايل ) Anderson,(2008)، اىجرسػف  (0100)شٍيبو 
 (.0101( ، بحيح )010( ، هجيج )0101( ، أحسج )0101العجؿ و عاهخ )

 عخؼ عمِ العبلقة بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الت الحالية في حيغ تشاولت الجراسة
؛ كذفت عغ الجاىب اإليجابي لمذخريةالتي  Covid 19الذخرية لمصالبات في ضل جائحة 

حيث أدػ دهج التكشػلػجيا في التعميع وتصبيق ىطاـ التعميع اإللكتخوىي في العسمية التعميسية 
عجة جػاىب ، وجعل الستعمسيغ هحػر إلِ تصػر هٍارات الصالبات وكفاءتٍغ الذخرية هغ 

ػ  العسمية التعميسية ٌحا إلِ جاىب قياـ الستعمع بالجور األساسي والسشػط بً في الجاهعة ٌو
البحث والتقري عغ هرادر السعمػهات وكيفية التعمع بشفدً لتػسيع هجاركً وتشسية هٍاراتً 

 السختمفة.
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 توصيات الدراسة:

 ت إليٍا اليٍا الجراسة الحالية تػصِ الباحثة بالتالي: استشاًدا إلِ الشتائج التي تػصم
 تػسيع البشية التحتية اإللكتخوىية وشبكات االىتخىت هغ أجل هػاجٍة األزهات السدتججة. -
خقسي والشٍػض بالعسمية إتباع وسائط وتقشيات تكشػلػجية تتساشِ هع هدتحجثات العرخ ال -

 التعميسية
حػؿ كيفية استخجاـ وتػضيف التقشيات اإللكتخوىية عقج ورش عسل ألعزاء ٌيئة التجريذ  -

 والتقييع اإللكتخوىي داخل الػاقع التعميسي.
تساـ السعمع بكيفية تػضيف السعمػهات والػسائط التقشية اإللكتخوىية لسداعجة  - ضخورة ٌا

الصالب عمِ هٍارات التفكيخ العميا وكيفية الحرػؿ عمِ السعمػهات بشفدً ؛ وذلظ بتغيخ 
 مع هغ همقغ إلِ هخشج وهػجً لٍع.دور السع

حا ٌػ  - ضخورة تغييخ دور الستعمع هغ هتمقي وهدتسع إلِ باحث هكتدف وهدتقري ٌو
 الجور األساسي والسشػط بً هغ الصالب الجاهعي.

 استخجاـ السعمع لػسائل وأساليب تعميسية رقسية هتشػعة تخاشب جسيع حػاس الصبلب.  -
ت اإللكتخوىية هكاف األىذصة الػرقية التي تدتشحؼ أف تحل األىذصة القائسة عمِ التقشيا -

 الكثيخ هغ الػقت والجٍج والتكمفة لمجاىب التصبيقي لمسقخر.
 تحديغ هخخجات التعمع حتِ تتبلءـ هع هتصمبات سػؽ العسل. -

 حبوث مقرتحة:

 األكاديسية لمصالبة السعمسة رفع هدتػػ الحاتاستخجاـ التعميع اإللكتخوىي و  دراسة فاعمية -
 مصالبة السعمسة.العميا لأثخ تػضيف التعميع اإللكتخوىي عمِ تشسية هٍارات التفكيخ السعخفية  -
 مصالبة السعمسة.ػ الكفاءة الحاتية والتحريل لأثخ الستغيخات السجتسعية السعاصخة عمِ هدتػ  -
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 السخاجع

 أوالا: السخاجع العخبية
 

. القاٌخة : دار الكتاب  الذخريةالسجخل إلِ عمع ىفذ ( .  0101األىرارؼ ، بجر دمحم. ) 
 الحجيث.

(. الفخص الستاحة لتصػيخ التعميع عغ بعج ) تجخبة 0101اإلهاـ ، ٌالة الدبيخ الرجيق.)
الفرػؿ االفتخاضية ( وهجػ رضا شبلب وأعزاء ٌيئة التجريذ بجاهعة السمظ خالج عغ 

. التحجيات والفخصالسؤتسخ الجولي لمتعميع عغ بعج  ٌحي التجخبة في ضل جائحة كػروىا.
 يػليػ. 07-01بخعاية وتشطيع أكاديسية شيبة الستكاهمة لمعمـػ والتكشػلػجيا. الفتخة هغ 

الزغػط الشفدية لجػ السسخضيغ والسسخضات العاهميغ  (.0101.) أبػ الحريغ ،دمحم فخج هللا
 اإلسبلهية.الجاهعة  : غدة .رسالة هاجدتيخفِ السجاؿ الحكػهِ وعبلقتٍا بكفاءة الحات.

شخرية اإلىداف تػازىٍا وتكاهمٍا ووقايتٍا هغ ( .  0100إبخاليع ، عبل عبج الباقي . ) 
 . القاٌخة : عالع الكتب. اإلىحخاؼ واالضصخاب

( . هشطػهة التعميع هغ بعج باستخجاـ االىتخىت . الحخية  0110إبخاليع ، هججؼ عديد . ) 
. التعميع الجاهعي  لسخكد تصػيخ التعميع الجاهعي السؤتسخ القػهي الدشػؼ التاسعوااللتداـ. 

-21ديدسبخ . ص ص  01-07العخبي عغ بعج رؤية هدتقبمية . جاهعة عيغ شسذ . 
011. 

(. أىساط الذخرية لجػ شمبة جاهعة دهذق وفق هكياس 0104أبػ الدل ، دمحم شحادي . )
 العجد األوؿ.( . 01ٌيجسغ ) اإلىيغخاـ ( . هجمة جاهعة دهذق . السجمج ) -ريدػ

.  ىطخيات الذخرية ( . 0401أبػ الشػر ، دمحم عبج التػاب وأحسج ، سٍيخ كاهل . ) 
خاء لمشذخ والتػزيع.  الخياض : دار الٌد
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( . تػضيف التعميع اإللكتخوىي لتحقيق هعاييخ الجػدة  0100أحسج ، ريٍاـ هرصفِ دمحم . ) 
( .  1: هجمج )  ة التعميع الجاهعيالسجمة العخبية لزساف جػدفي العسمية التعميسية . 

 .01-0(. ص ص 2العجد )

خاء. سيكػلػجية الذخرية( .  0101أحسج ، سٍيخ كاهل . )   . الخياض : دار الٌد

. عساف : دار أساهة لمشذخ  الجػدة في التعميع عغ بعج(. 0100أحسج ، فمدصيغ دمحم .)
 والتػزيع.

. الخياض :  ـ الحاسب اآللي في التعميعاستخجا( .  0100أحسج ، ياسخ هحسػد أحسج . ) 
خاء لمشذخ والتػزيع.  دار الٌد

(. هدايا وعيػب التعميع اإللكتخوىي آلية التصبيق دهج التعميع 0101أحسج ، أحسج هحسػد.)
. بخعاية وتشطيع السؤتسخ الجولي لمتعميع عغ بعج التحجيات والفخصالتقميجؼ واإللكتخوىي.

 يػليػ. 07-01مػـ والتكشػلػجيا. الفتخة هغ أكاديسية شيبة الستكاهمة لمع

. اإلهارات العخبية  التخصيط التخبػؼ والتشسية البذخية( .  0101آدـ ، عراـ الجيغ بخبخ . ) 
 الجسٍػرية المبشاىية : دار الكتاب الجاهعي. –الستحجة 

عمِ  (. أثخ التعمع الخقسي باستخجاـ األجٍدة الحكية0102ألصف ، إياد عبج العديد حدغ.)
التحريل العمسي لمصبلب في هقخر الػسائل التعميسية واتجاٌٍع ىحػ استخجاـ األجٍدة في 

( . 0(. ج)0(. العجد)01. السجمج)هجمة أـ القخػ لمعمػـ التخبػية والشفديةالتعميع والتعمع. 
 .000-010إبخيل ص ص 

أزهة كػروىا ) ترػر هقتخح لمتعميع عغ بعج في ضل (. 0101.)، دمحم جسعة رفاعي إبخاليع
. بخعاية وتشطيع أكاديسية السؤتسخ الجولي لمتعميع عغ بعج التحجيات والفخص. (02كػفيج .

 يػليػ. 07-01شيبة الستكاهمة لمعمػـ والتكشػلػجيا. الفتخة هغ 



بية للطفولة المبكرة  ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1618 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

(. واقع التعميع عغ بعج وهعػقات تصبيقً في ضل جائحة فيخوس 0101بحيح ، ٌالة عسخاف .)
( هغ وجٍة ىطخ أعزاء ٌيئة التجريذ بكمية التخبية ببشغازؼ.   Covid1-19كػروىا)

 السؤتسخ الجولي لمتخصيط اإلستخاتيجي وسيكػلػجية إدارة األزهات في ضل كػروىا العالسية
 يػليػ. 00. السشعقج عغ بعج في 

 . السشرػرة : هكتبة اإليساف.تحميل الذخريةبجراف ، عسخو حدغ أحسج.) د. ت (. 

( . التكيف األكاديسي وعبلقتً بالكفاءة الحاتية العاهة لجػ شمبة  0101 . ) بشي خالج ، دمحم
. جاهعة آؿ  هجمة جاهعة الشجاح لؤلبحاث ) العمػـ اإلىداىية (كمية العمػـ التخبػية . 

 .10-04(. ص ص 0( العجد )04البيت . هجمج )

وىي في الجاهعة الجدائخية واقع التعميع االلكتخ “ .(0100بخاليع و شٍيب، عادؿ. )إبػ الفمفل، 
لكتخوىي و التعميع عغ بعج، ، بحث هقجـ لمسؤتسخ الجولي الثالث لمتعميع اإل“دراسة هيجاىية

 .الخياض

( . فاعمية تجريب األهٍات عمِ التعديد التفاضمي  0100بيخوتي ، عائجة وحسجؼ ، ىديً . ) 
الكفاءة الحاتية وإعادة الترػر في خفس سمػؾ عجـ الصاقة لجػ أشفالٍغ وتحديغ 

( . 1. السجمج ) السجمة األردىية في العمػـ التخبػيةالسجركة لجػ األهٍات ، بحث هشذػر. 
 .010-010( . ص ص 4العجد )

ا وخفاياٌا. تخجسة/حديغ حسدة(.0104ألبخت، كارؿ.)  –. عساف أىساط الذخرية أسخاٌر
 األردف: دار كشػز السعخفية العمسية

. العجد  (ASEPدراسات عخبية في التخبية وعمع الشفذ )(.0103.) البيصار، حسجؼ دمحم دمحم
 .01-07الثاهغ والدبعػف. أكتػبخ. ص ص 

 .07/0101السدػدة الشٍائية هارس  Covid 19تػصيات التعميع عغ بعج أثشاء شػارغ 
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ا  -عمع ىفذ الذخرية هفٍػهٍا ( .  0104جسعً ، ىاصخ سيج . )   –قياسٍا  –ىسٌػ
خاء لمشذخ والتػزيع. اضصخاباتٍا وأىساشٍا –ىطخياتٍا   . الخياض : دار الٌد

( . الكفاءة الحاتية في تجريذ العمػـ لجػ هعمسي السخحمة  0112حدػىً ، ساهي عيدِ . ) 
 (  العجد الثاىي.00. السجمج ) هجمة جاهعة األقرِاألساسية الجىيا قبل الخجهة . 

ميع اإللكتخوىي في هجيخيات التخبية والتعميع في (. واقع التع0101حسايل ، حديغ جاد هللا.)
(. 1(. همحق)4( ، العجد)41. السجمج) العمػـ التخبػيةالسحافطات الذسالية في فمدصيغ . 

 .001 – 027ص ص 

(. أثخ استخجاـ كل هغ اإلىتخىت والحاسػب في تجريذ 0113الحدشاوؼ ، هػفق عبج العديد.)
سا. إلكتخوىيات القجرة الكٍخبائية في دا هجمة عمـػ فعية الصمبة لمتعمع واتجاٌاتٍع ىحٌػ

 .21-00(. ص ص 00(.العجد)0السجمج) إىداىية.

. القاٌخة: دار  التعميع اإللكتخوىي تصبيقات هدتحجثة( .  0100الحمفاوؼ ، وليج سالع دمحم . ) 
 الفكخ العخبي.

(.اتجاٌات السجتسع التعميسي بسشصقة تبػؾ ىحػ تصبيق التعمع 0104الحسيخؼ،عبج القادر.)
( . 01. جاهعة البحخيغ. البحخيغ. السجمج) هجمة العمػـ التخبػية والشفديةاإللكتخوىي . 

 .022-031(. يػىيػ. ص ص 0العجد)

ية في تعميع العمػـ ( . آثخ استخجاـ بيئة تعمع افتخاض 0111خالج ، جسيمة شخيف دمحم . ) 
عمِ تحريل شمبة الرف الدادس األساسي في هجارس وكالة الغػث الجولية في 

 . كمية الجراسات العميا. جاهعة الشجاح الػششية. . رسالة هاجدتيخهحافطة ىابمذ 

هبخراتً  –هسيداتً  –التعميع اإللكتخوىي فمدفتً (. 0112دروير ، إيٍاب الديج أحسج دمحم .)
 . القاٌخة: دار الدحاب.إهكاىية تصبيقً  – هتصمباتً –
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(.فعالية بخىاهج هقتخح لديادة الكفاءة اإلجتساعية لمصبلب 0111الجدا ، هخواف سميساف )
 .غدة:الجاهعة اإلسبلهية.رسالة هاجدتيخالخجػليغ فِ هخحمة التعميع األساسِ.

ػر هازاؿ هدتسًخا . ( . التعميع اإللكتخوىي .. التص 0117الجٌر ، هي بشت عبج هللا . ) 
 .03( . 0)23. العجد  هجمة التجريب والتقشية

( . واقع استخجاـ لػسائط االتراؿ والتػاصل اإللكتخوىية  0101رضػاف ، فػقية حدغ . ) 
. السؤتسخ الجولي ) االفتخاضي ( األوؿ تجاعيات أزهة كػروىا عمِ هجالي وفيخوس كػروىا 

لتعاوف بيغ السؤسدة العخبية لمتخبية والعمػـ واآلداب . با التخبية الخاصة والرحة الشفدية
 .0101يػليً  00-01وهجسػعة قادروف لمتجريب والتخبية الخاصة . في الفتخة هغ 

لجػ  ي(.عبلقة فاعمية الحات والفخع األكاديسِ بجافع اإلىجاز الجراس0112).رفقة خميف سالع
التخبػية  هجمة البحػثشالبات كمية عجمػاف الجاهعية.بحث هشذػر.

 031-004كمية عجمػاف الجاهعية. ص ص  .جاهعة البمقاء التصبيكية:00.العجدوالشفدية

التعميع العالي في عرخ السعخفة: التغيخات والتحجيات وأفاؽ (. 0111الخبيعي، سعيج حسج.)
 . عساف : دار الذخوؽ. السدتقبل

حسج شعباف والجبيخؼ ، عبج الخبيعي ، الديج هحسػد والجشجؼ ، عادؿ الديج ودسػقي ، أحسج أ
. الخياض: هكتبة  التعميع عغ بعج وتقشياتً في األلفية الثالثة( .  0114العديد إبخاليع . ) 
 السمظ فٍج الػششية.

(. أثخ التعمع اإللكتخوىي في تحديغ هٍارات 0101الخشيجؼ ، بشجر عبج الخحسغ بغ هصشي.)
 ؿ في جاهعة حائل.التعمع الحاتي لجػ شمبة تقشيات التعميع واالترا

، القزايا، التصبيق ، التقييع، التعمع اإللكتخوىي(.0111زيتػف، حدغ حديغ.) : السفٍـػ
 الخياض: الجار الرػلتية لمتخبية.
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لكتخوىي بالجاهعة الجدائخية هقػهات التجديج و عػائق (. التعميع اإل0100الداحي، حميسة. )
اجدتيخ في عمع السكتبات. الجدائخ: التصبيق دراسة هيجاىية بجاهعة سكيكجة، هحكخة ه
 جاهعة هشتػرؼ، كمية العمػـ االىداىية و االجتساعية

(. فاعمية بخىاهج هقتخح لتػضيف هدتحجثات تكشػلػجيا التعميع 0114الدؽ ، عراـ شػقي.)
 . كمية التخبية. جاهعة السشػفية. رسالة دكتػراي غيخ هشذػرةالقائع عمِ ىطخية روجخز. 

. السػاد واألجٍدة التعميسية في هشطػهة تكشػلػجيا التعميع(.0111.)سالع ، أحسج دمحم
خاء لمشذخ والتػزيع.  الخياض:دار الٌد

(. فاعمية بخىاهج تجريبي قائع عمِ استخاتيجية التعميع السجهج في 0101سبلهة ، دمحم عمي.)
رسالة إكداب شمبة هعمع الرف هٍارات دهج التكشػلػجيا في التعميع واتجاٌاتٍع ىحػي. 

 . كمية التخبية. جاهعة دهذق.هاجدتيخ غيخ هشذػرة

لجػ عيشة هغ الستفػقيغ  يىفعالِ وعبلقتً بالتحريل الجراس(.الحكاء اال0101). سٍاد السممي
هغ هجارس الستفػقيغ والعادييغ فِ  والعادييغ)دراسة هيجاىية عمِ شمبة الرف العاشخ

.دهذق. ص ص 03.السجمج0.العجدهجمة جاهعة دهذقهجيشة دهذق(.بحث هشذػر.
001-020. 

التقشية في التعميع ( .  0117سػيجاف ، أهل عبج الفتاح وهبارز ، هشاؿ عبج العاؿ . ) 
 األردف : دار الفكخ العخبي. –. عساف  هقجهات أساسية لمصالب السعمع

(. تػضيف التقشية الحجيثة في العسمية التعميسية في السسمكة 0101آؿ سخور، ىػرة ٌادؼ.)
ا في تحديغ أداء الستعمسيغ والصمبة. ا هجمة العمػـ التخبػية لعخبية الدعػدية ودوٌر

 .01-01(. فبخايخ. ص ص 4(. العجد)0. السجمج)والشفدية



بية للطفولة المبكرة  ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1622 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

( . فعالية استخجاـ ىسػذج قائع عمِ هٍارات  0111شتات ، خالجة عبج الخحسغ دمحم . ) 
التعمع اإللكتخوىي في بيئة التعمع االفتخاضية في تشسية هٍارات التفكيخ العميا لجػ شبلب 

 . كمية التخبية . جاهعة عيغ شسذ. رسالة دكتػراي الرف العاشخ األساسي باألردف . 

ىطخيات التعميع عغ بعج وهرصمحات (. 0101سيسػىدغ ، هايكل .) شمػسخ ، لي آيخز و
 . هدقط: هكتبة بيخوت 0. تخجسة/ ىبيل جاد عدهي. ط التعميع اإلليكتخوىي

هجمة ( . اتجاٌات شمبة جاهعة شقخاء ىحػ التعميع اإللكتخوىي . 0103الذخيف ، دمحم حارب.)
خ. السجمج)كمية التخبية -120(. أبخيل. ص ص 0( .ج)031(. العجد)01. جاهعة األٌز

021. 

(. شالب استخجاـ التعميع اإللكتخوىي في 0401الذٍخاىي ، ىاصخ بغ عبج الً ىاصخ. )
رسالة هاجدتيخ غيخ تجريذ العمػـ الصبيعية بالتعميع العالي هغ وجٍة ىطخ السختريغ. 

 . كمية التخبية. جاهعة أـ القخػ. السسمكة العخبية الدعػدية.هشذػرة

(.دراسة وصفية لسدتػػ بعس  0101ىية عصا والعبػشي، ىػاؿ عبج الخؤوؼ.) صػالحة،عػ 
هجمة العمـػ الدسات الذخرية لصمبة جاهعة عساف األٌمية وعبلقتٍا بالستغيخات.

 (. 02.العجد )الشفدية

. كفايات السجرسيغ في وسائل (  0110الصػبجي ، حديغ حسجؼ وغداوؼ ، دمحم ذبياف . ) 
 (.01( . العجد)3هؤتة لمبحػث والجراسات . السجمج ) . االتراؿ التعميسية

التعميع اإللكتخوىي والتعميع االفتخاضي اتجاٌات ( . 0101عاهخ ، شارؽ عبج الخؤوؼ .)
 .القاٌخة: السجسػعة العخبية لمتجريب والشذخ. عالسية هعاصخة

 كتب..القاٌخة : عالع الهشطػهة التعميع عبخ الذبكات(. 0111عبج الحسيج ، دمحم.) 
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 –األدوات  -السبادغ -التعميع اإللكتخوىي الفمدفة(.0111عبج العديد ، حسجؼ أحسج.)
 األردف: دار الفكخ العخبي ىاشخوف وهػزعػف. –. عساف التصبيقات

استخاتيجيات وشخؽ التجريذ العاهة ( .  0103عبج العطيع ، عبج العطيع صبخؼ . ) 
 . القاٌخة : السجسػعة العخبية لمتجريب والشذخ. واإللكتخوىية

التعميع السجهج : الخيار اإلستخاتيجي لمتعميع في هرخ (. 0101.)عبج القادر دمحم،  عبج القادر
. بخعاية السؤتسخ الجولي لمتعميع عغ بعج التحجيات والفخص.وها بعجٌا02–خبلؿ فتخة كػفيج

 يػليػ. 07-01لتكشػلػجيا. الفتخة هغ وتشطيع أكاديسية شيبة الستكاهمة لمعمػـ وا

ىطع التعميع ( .  0111عبػد ، سالع دمحم وفزل هللا ، جاف سيخيل وصبخؼ ، حداـ هػفق . ) 
. هخكد بحػث الدػؽ وحساية اإللكتخوىي وىطع الحاسبات وأثخي في التعميع في العخاؽ 

 . أيار.( 07السدتٍمظ. كمية بغجاد لمعمـػ االقترادية . الجاهعة . العجد )

. القاٌخة: دار الفكخ  0. ط تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوىي( .  0104عدهي ، ىبيل جاد . ) 
 العخبي.

 . القاٌخة : دار الفكخ العخبي. بيئات التعمع التفاعمية( .  0104عدهي ، ىبيل جاد . ) 

 0100عرخ ، أحسج هرصفي كاهل و جادو ، إيٍاب هرصفِ وجاد ، ٌاىي أبػ الفتػح . ) 
. السسمكة العخبية  إىتاج واستخجاـ وسائل تقشيات التعميع قخاءات أساسية لمصالب السعمع( . 

 الدعػدية : دار األىجلذ لمشذخ والتػزيع . حائل.

كة السعمػهات العالسية ) اإلىتخىت ( (. واقع استخجاـ شب0101عمي ، عد الجيغ سمصاف قائج.)
في التعميع والبحث العمسي لجؼ أعزاء ٌيئة التجريذ بكميات التخبية بالجاهعات اليسشية. 

 . كمية التخبية . جاهعة أـ القخػ. السسمكة العخبية الدعػدية.رسالة هاجدتيخ غيخ هشذػرة
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يع عمتقشيات الت (. هعػقات تػضيف0101.)عادؿ دمحم وعاهخ، شبلؿ شعباف،  العجؿ
السؤتسخ يئة التجريذ. ٌة ىطخ الصبلب وأعزاء ٍة الجاهعة هغ وجملكتخوىي بسخحاإل

.بخعاية وتشطيع أكاديسية شيبة الستكاهمة لمعمـػ الجولي لمتعميع عغ بعج التحجيات والفخص
 .يػليػ 07-01والتكشػلػجيا. الفتخة هغ 

ج باستخجاـ اإلىتخىت . دراسة تحميمية ( . التعميع عغ بع 0111العسخؼ ، عبلء الجيغ . ) 
 . الجوحة . قصخ. ورقة عسل هقجهة إلِ وزارة التخبية والتعميعىقجية . 

.  التعميع عغ بعج وهدتقبل التخبية في الػشغ العخبي( .  0111العمي ، أحسج عبج هللا . ) 
 القاٌخة: دار الكتاب الحجيث.

خجاـ التقشية الحجيثة في العسمية التعميسية . ( . است 0102العمياف ، ىخجذ قاسع هخزوؽ . ) 
( . جاهعة ىابل . ص 40. العجد ) هجمة كمية التخبية األساسية لمعمػـ التخبػية واإلىداىية

 .011-070ص 

( . خمفيات التعمع اإللكتخوىي في التعميع العالي . 0101العيجؼ ، عائذة و بػفاتح ، دمحم . )
-331( هارس. ص ص 00. العجد ) ة واالجتساعيةهجمة الباحث في العمػـ اإلىداىي

314. 

(.فمدفة التعميع اإللكتخوىي وججواي االجتساعية االقترادية في 0113غشايع ، هٍشِ إبخاليع.)
، حكبة ججيجة في  هؤتسخ التعميع اإللكتخوىيضػء السدؤولية األخبلقية والسدائمة القاىػىية، 

 د التعميع اإللكتخوىي . جاهعة البحخيغ.أبخيل . هخك 02-07التعميع والثقافة    ، 

سية التعميع اإللكتخوىي في هجارس وزارة التخبية بجولة  0404غمػـ ، هشرػر . )  (. ٌأ
. ص ص  02-00. خبلؿ الفتخة  ورقة عسل هقجهة لشجوة التعميع اإللكتخوىيالكػيت. 

04-04. 
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غ بعج في الجاهعات الحكػهية (. تقػيع فاعمية ىطاـ التعمع ع0100الغاهجؼ ، أحسج عبج هللا.)
. كمية التخبية. جاهعة أـ القخػ. السسمكة رسالة دكتػراي الدعػدية واتجاٌات الصمبة ىحػي. 

 العخبية الدعػدية.

األردف : دار  –. عساف  السجخل إلِ التجريذ( .  0101الفتبلوؼ ، سٍيمة هحدغ كاضع . ) 
 الذخوؽ.

( . السػاششة الخقسية هجخبًل 0101الفػليسي ، ٌحاع عبج الكخيع و الجٌذاف ، جساؿ عمي .)
، جاهعة السشػفية .  هجمة كمية التخبيةلسداعجة أبشاءىا عمِ الحياة في العرخ الخقسي . 

بحػث السؤتسخ العمسي الخاهذ ) الجولي األوؿ ( بعشػاف " التخبية العخبية في العرخ 
 00-00( . في الفتخة هغ 01والتحجيات (" . جاهعة السشػفية . الدشة) الخقسي ) الفخص

 أكتػبخ.

(. الكفاءة الذخرية وعبلقتٍا باليقطة الحٌشية لجػ شالبة  0101قاسع ، حػراء دمحم عمي.) 
(.جاهعة بغجاد . 17(.اإلصجار ) 01.العجد )هجمة البحػث التخبػية والشفديةالجاهعة . 

 .022-007ص ص 

الذخرية الدػية ىساذج هشحشِ إىسائي في تشاوؿ الذخرية ( .  0102بخاليع . ) قذقػش ، إ
 . القاٌخة : دار الكتاب الحجيث.اإلىداىية 

(. واقع استخجاـ الفرػؿ االفتخاضية في بخىاهج 0101القحصاىي، ابتداـ بشت سعيج حدغ. )
لعديد بسجيشة التعميع عغ بعج هغ وجٍة ىطخ أعزاء ٌيئة التجريذ بجاهعة السمظ عبج ا

ججة، هحكخة هاجدتيخ في السشاٌج و الػسائل التعميسية. السسمكة العخبية الدعػدية: جاهعة 
 .أـ القخػ 
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.  اختباراتٍا وأساليب قياسٍا –ىطخياتٍا  –الذخرية ( .  0100القحافي ، رهزاف دمحم . ) 
 . شخابمذ: دار الكتاب الجاهعي الحجيث. 4ط

التجريذ في عرخ الكػكبة ) بحػث ( .  0104يفيغ .)القرخاوؼ ، عساد شػقي همقِ س
 . عالع الكتب : القاٌخة.هعاصخة في تعميع الخياضيات ( 

(. تحجيات التعّمع اإللكتخوىي التي تػاجً 0100القزاة، خالج يػسف و هقابمة، بداـ. )
ع، هجمة السشارة، السجمج التاس أعزاء الٍيئة التجريدية في الجاهعات األردىية الخاصة ،

 .0العجد 

(. تفعيل ىطاـ التعميع اإللكتخوىي كآلية لخفع هدتػػ األداء في  0103لسػشي ، زلية.) 
: التعميع أعساؿ السؤتسخ الجولي الحادؼ عذخالجاهعات في ضل تكشػلػجيا السعمػهات . 

في عرخ التكشػلػجيا الخقسية . هخكد جيل البحث العمسي . جاهعة تيبارة . شخابمذ 
 ل.أبخي 00-04.

. عساف : دار  التعميع السدتسخ والتثكيف الحاتي( .  0111هحاهجة ، ىجػ عبج الخحيع . ) 
 صفاء لمشذخ والتػزيع.

. القاٌخة: دار جػاىا اتجاٌات حجيثة في التعميع الجاهعي(.0101دمحم ، فتحي عبج الخسػؿ.)
 لمشذخ والتػزيع.

. عساف :  التعميع في عرخ السعمػهاتيةهدتحجثات تكشػلػجيا (.  0113دمحم ، وليج سالع . ) 
 دار الفكخ العخبي.

(. هقػهات تشسية السػارد البذخية األكاديسية بجاهعة 0101هحسػد ، والء هحسػد عبج هللا.)
ات السدتقبل. السجمج) العجد  -(21( العجد)0بشٍا في العرخ الخقسي "الػاقع وسيشاريٌػ

 كفخ الذيخ. . جاهعةهجمة كمية التخبية(. 01األوؿ.الدشة)
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هعػقات التعميع الخقسي في الجاهعات العخبية ) الػاقع ، (. 0101.)سػسغ شاكخ،  هجيج
. بخعاية وتشطيع أكاديسية السؤتسخ الجولي لمتعميع عغ بعج التحجيات والفخص.والسعالجات (

 يػليػ. 07-01شيبة الستكاهمة لمعمػـ والتكشػلػجيا. الفتخة هغ 

ع الشفذ اإليجابِ لمجسيع هقجهة،هفاليع، وتصبيقات فِ العسخ عم(.0100هخعِ سبلهة يػىذ)
 .القاٌخة:هكتبة األىجمػ السرخية.0.طالسجرسِ

(. فاعمية استخاتيجيتيغ لمتعمع التذاركي القائع عمِ الػيب في  0100هٍجؼ ، حدغ ربحي. ) 
مية . ك رسالة دكتػراي تشسية هٍارات تػليج وتصبيق السعخفة لجػ شمبة جاهعة األقرِ . 

 البشات لآلداب والعمـػ التخبػية . جاهعة عيغ شسذ . هرخ.

(.الحكاء اإلىفعالِ وعبلقتً بالتحريل الجراسِ لجػ عيشة هغ الستفػقيغ 0101سٍاد )،  السممي
والعادييغ)دراسة هيجاىية عمِ شمبة الرف العاشخهغ هجارس الستفػقيغ والعادييغ فِ هجيشة 

-001.دهذق. ص ص 03.السجمج0.العجدهجمة جاهعة دهذقدهذق(.بحث هشذػر.
020. 

(. الثقافة الخقسية إحجػ سسات هجتسع 0100ىابتي ، دمحم الرالح وبػتسجت ، سشاء.)
 –السعخفة: دراسة هيجاىية هع شمبة الجكتػراي ىطاـ ؿ.ـ.د بقدع عمع السكتبات ، قدشصيشة 

) اعمع (  والسعمػهات السؤتسخ الثالث والعذخوف لئلتحاد العخبي لمسكتباتالجدائخ ، أعساؿ 
الحكػهة والسجتسع والتكاهل في بشاء السجتسعات السعخفية العخبية، قصخ. الجوحة . وزارة 

 ىػفسبخ. 01-01الثقافة والفشػف والتخاث . الجدء الثالث.

( . الكفاءة الحاتية السجركة وعبلقتٍا بقمق السدتقبل  0112الشراصخة ، فؤاد صالح دمحم . ) 
تغيخات الجيسغخافية لجػ شمبة الثاىػية العاهة في هجيشة بئخ سبع . في ضػء بعس الس

 . كمية التخبية . جاهعة اليخهػؾ.رسالة هاجدتيخ غيخ هشذػرة 
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. القاٌخة: الجار  التعميع اإللكتخوىي عبخ شبكة االىتخىت( .  0111الٍادؼ ، دمحم دمحم . ) 
 السرخية المبشاىية.

هعػقات تصبيق التعمع اإللكتخوىي لجػ شمبة جاهعة أـ  (.0101ياسيغ ، خالج عبج الخحسغ.)
. السؤتسخ الجولي لمتعميع عغ بعج التحجيات والفخصالقخػ في ضل جائحة فيخوس كػروىا.

 يػليػ. 07-01بخعاية وتشطيع أكاديسية شيبة الستكاهمة لمعمـػ والتكشػلػجيا. الفتخة هغ 

( 1. العجد)اإلىاسة وعمػـ السجتسع هجمة(. جػدة التعميع الخقسي. 0102يخمف ، رفيقة.)
 .011-033. ص ص 0102جػيمية 
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 ثالثاا: مؾاقع االنتخنت
 

التعميع في وقت األزهة: (. تػضيف التكشػلػجيا الخقسية في 0101أبػ سارة، عبجالخحسغ دمحم.) -
 :في هتػفخ 00/0/0101ا. صحيفة البياف، هقاؿ ىذخ بتاريخفيخوس كػروىا أىسػذجً 

 educ.com-https://www.newكػروىا-و-التعميع-الخقسية-التكشػلػجيا

شة والتحجيات األزهات هػاجٍة في الخقسي التعميع دور (.0101.) هللا عبج بجراىة، -  الخٌا
 وجػد االفتخاضي التعميع - السدتجاهة لمتشسية الجولي لئلتحاد األوؿ الجولي اإللكتخوىي .السؤتسخ

   في: هتػفخ 0101 هايػ 01-02 هغ الفتخة السدتجاهة. التشسية في الحياة
https://www.safirpress.net/2020/06/10 

( . آثخ السشرات التعميسية في تشسية هٍارات  0102الجٍشي ، شيخة سمساف عمِ . )   -
 educ.com-https://www.new  التعمع الحاتي

 بيغ العبلقة هدتقبل ) والعيػب السدايا بيغ اإللكتخوىي الكتاب .(0112) هججؼ شمبي، -
        .( اإللكتخوىي والكتاب الػرقي الكتاب

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/03/23/160209.html 
 ية(.األىساط الدمػك 0102عياش ، إبخاليع دمحم .)   -

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=158388&r=0 
   03/3/0101العبلقات العاهة واالعبلـ بجاهعة بػرسعيج  -

https://www.facebook.com/www.psu.edu.eg 
الكشاتي ، فخاس عمي حدغ .)د.ت( . ىطخيات التعمع . كمية التخبية. الجاهعة السدتشرخية -

 bandura-chez-apprentissage-https://educapsy.com/services/theorie-36األساسية.
 
 

  - وىي الستكاهمة( : استخاتيجات التعمع اإللكتخ  0104هرصفِ ، أكـخ فتحي ) -
Integrated e- Learning Strategies 

https://www.new-educ.com/
https://www.safirpress.net/2020/06/10
https://www.safirpress.net/2020/06/10
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/03/23/160209.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/03/23/160209.html
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=158388&r=0
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=158388&r=0
https://www.facebook.com/www.psu.edu.eg
https://www.facebook.com/www.psu.edu.eg
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http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=421&sessionID=33 

  -  (: سؤاؿ وجػاب02-)كػفيجهخض فيخوس كػروىا : هشطسة الرحة العالسية-
-coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel

coronaviruses-a-public/q-for-2019/advice 
 " معبييس و ومبذج -بيئبت التعلم الجبذبة في القسن الحبدي و العشسيه صبلح الرويخ "  وىزي  -

https://shms.sa/authoring/52064 
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