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 بهرد(نحه استخجام نعام إدارة التعمم )البالك اتجاىات طالب جامعة حائل 
 وعالقتو بسدتهي التكيف األكاديسي في ظل جائحة كهرونا

  1لعبج الهكي لد/ دمحم أبه المي 
 مدتخمص البحث:

ىجفت الجراسة لسعخفة اتجاىات شبلب جامعة حائل نحػ استخجاـ نطاـ إدارة 
استخجمت الجراسة السشيج الػصفي التعمع الببلؾ بػرد وعبلقتو بالتكيف األكاديسي، و 

( شالب وشالبة مغ شبلب جامعة حائل مغ 015التحمضمي، وبمغ عجد السذاركضغ )
ىػ، وكانت 05/02التخررات العمسية والشطخية في الفرل الريفي لمعاـ الجامعي 

الجراسة عبارة عغ مكياس التجاه الصبلب نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع  أدوات
( 02( عبارة، ومكياس التكيف األكاديسي وتكػف مغ )10كػف مغ )الببلؾ بػرد م

 عبارة.
شبلب جامعة حائل  ػػجػد اتجاىات إيجابية كبضخة لجمغ نتائج البحث وكانت

وجػد عبلقة ارتباشية مػجبة دالة  .نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد
ؾ بػرد والتكيف عمع الببلحرائيا بضغ اتجاه الصبلب نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التإ

كسا أنو يسكغ التشبؤ باتجاىات الصبلب نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع  .كاديسياأل
كسا تذضخ الشتائج إلصعجـ وجػد فخوؽ ذات داللة  .كاديسيألالببلؾ بػرد والتكيف ا

فخاد العضشة في االتجاه نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع أإحرائية بضغ استجابات 
عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية  .ناث(إالجشذ )ذكػر و  إلىؾ بػرد يعدػ الببل

فخاد العضشة في االتجاه نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد أبضغ استجابات 
وجػد فخوؽ  .ولية والسدتػيات العميا(ألالسدتػيات الجراسية )السدتػيات ا إلىيعدػ 

فخاد العضشة في االتجاه نحػ استخجاـ نطاـ إدارة أذات داللة إحرائية بضغ استجابات 
التخرز الجراسي )كميات نطخية وكميات عمسية(،  إلىالتعمع الببلؾ بػرد يعدػ 

 لرالح الكميات العمسية.
جائحة  –التكيف األكاديسي  –نطاـ الببلؾ بػرد  –اتجاىات  كمسات مفتاحية:

 .كػرونا

                                                           

 .جامعة السشيا-مجرس تكشػلػجيا التعميع بكمية التخبية الشػعية :لعبج الهكي لد/ دمحم أبه المي 1
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Attitude of Hail University students towards using the 

learning management system (Blackboard), and its 

relationship to the level of academic adaptation in the 

Corona pandemic 

Abstract: 

This study aimed at identifying the attitudes of students of 

Hail University(UOH) towards the use of the learning 

management system Blackboard(Bbs), and its relationship to 

academic adaptation. The study using a descriptive approach. 

The number of participants (530) students from the (UOH) of 

scientific and theoretical specializations in the summer semester 

of the academic year 40/41 AH, the study toolswas a 

scaleattitude to measurethe student’sattitude toward learning by 

using(Bbs)consists of (34) item, and the scale of academic 

adaptation, which consists of (57) item.theresults shown high 

positive attitudes for thestudents of (UOH) the which 

using(Bbs), also there is a positive significant correlation 

among the students ’attitude whom using the (Bbs)and 

academic adaptation.  

It is also can be predict the students ’attitudes which using 

(Bbs) throw academic adaptation. the results also indicate that 

there are no significant differences among the responses of 

(male and female) onattitude scale.there are no significant 

differences among The attitude responses of educational level, 

and there are statistically significant differences among The 

responses on their attitudes academic specialization (theoretical 

colleges and scientific colleges) For the variable scientific 

colleges. 

Keywords: Attitudes - Blackboard System (Bbs) - 

Academic Adaptation - Corona pandemic (Covid-19). 
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 مقجمة:
تدايج االىتساـ في الدشػات األخضخة بالتعمع اإلليكتخوني، وأصبح أحج الخكائد 
األساسية في السشطػمة التعميسية وقج سعت السؤسدات التعميسية إلى تصبضق أنطسة 
التعميع اإلليكتخوني الحجيثة واالستعانة بيا في تحقضق مخخجات إيجابية لعسمية 

 التعمع.
نجج أف العجيج مغ الجامعات الدعػدية الضـػ تشطخ إلى التعمع وفى ضل ىحا 

لسػاجية التحجيات، وقج دفع بالعجيج مغ مؤسدات  ااإلليكتخوني بكػنو خيارًا إستخاتيجي
التعميع العالي الدعػدؼ إلى التحػؿ إلى نطع التعمع اإلليكتخوني كػسضمة لمسداعجة 

تحدضغ الػصػؿ إلضيا، مسا جعل عمى تػسيع نصاؽ مقخراتيع ومػادىع الجراسية و 
السسمكة العخبية الدعػدية تعج واحجة مغ أسخع الجوؿ نسػا عمى مدتػؼ العالع في 

 (.Alkhalaf et al. 2013,73) مجاؿ التعمع اإلليكتخوني
ومعطع الجامعات حػؿ العالع تدتخجـ أنطسة إلدارة التعمع اإلليكتخوني؛ سػاء 

(، Blackboardأو مغمقة السرجر ) ،(Web CT)( وModdleمفتػحة السرجر )
(A Tutor ،) مغ الجامعات األمخيكية 45)تجارس( وغضخىا، وتذضخ الجراسات أف %

 (.1521مدروع وآخخوف،)تقجـ بخامجيا عبخ أنطسة إدارة التعمع. 
مغ األنطسة التعميسية  Blackboard ويعج نطاـ إدارة التعمع )ببلؾ بػرد(

لعالسية، لفاعمية ىحا الشطاـ في السجاؿ التعميسي، السدتخجمة في أكبخ الجامعات ا
ودرجة األماف، والدخية العالية؛ ليحا تع تعاقج عجد مغ الجامعات الدعػدية مع ىحا 

 الشطاـ ومشيا جامعة حائل.
وقج كاف استخجاـ نطاـ الببلؾ بػرد محجودًا بجامعة حائل، حضث يقترخ عمى 

اؿ خة، حتى ضيػر جائحة كػرونا حضث شتقجيع الػاجبات أو عسل االختبارات القرض
ما أدػ  ؛التعميسية في جسيع أنحاء العالع الشطع   جائحة فضخوس كػرونا  تأثضخ

وفًقا لمبيانات الرادرة عغ و نصاؽ واسع.  ىإلصإغبلؽ السجارس والجامعات عم
، فإف إغبلؽ السجارس والجامعات بدبب انتذار فضخوس 10/3/2020 الضػندكػ في

 .مدتػػ العالع عمىتخؾ واحًجا مغ كل خسدة شبلب خارج السجرسة  24-كػفضج
 ،مغ خبلؿ التجابضخ الػقائية مثل اإلبعاد االجتساعي 24-ذار كػفضجِلػقف انتو 

 وكاف لداما عمى السجارس والجامعات ومشيا جامعة حائل. إغبلؽتع والعدؿ الحاتض
الببلؾ بػرد" مسا قجـ ىحا باستخجاـ نطاـ " الجامعة التػجو إلى التعمع اإلليكتخوني،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320
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قاشية مغ جية اإليجابيات والدمبيات الذكل مغ التعمع وأسالضبو وشخقو لمػاجية الش
 ومجػ نجاح تصبيقو.

وقج تشاولت معطع الجراسات الدابقة نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد كشطاـ مجمج 
إال أنو وبعج ىحه الجائحة وما نتج عشيا مغ عجـ قجرة الصبلب  معالشطع التقمضجية؛

الشطاـ كبجيل محتسل عغ عمى التعمع بالصخؽ التقمضجية في الجامعة،سضتع تشاوؿ ىحا 
 التعمع التقمضجؼ.

ويعج نطاـ الببلؾ بػرد أحج أنطسة إدارة التعمع اإلليكتخوني. وتع ترسيسو عمى 
أسذ تعميسية تداعج الصبلب عمى تػفضخ بضئة تعميسية إلكتخونية، ويخجـ الجامعات 

الجاىدة؛ في تعميع األعجاد الكبضخة مغ الصبلب، ويقجـ أكثخ مغ مائة نسط مغ القػالب 
كسا يقجـ نطامًا فعااًل لحفع واستخجاع درجات الصبلب، وتقجيع نساذج لبلختبارات 

 .(122، 1525)بجوؼ، التي يرسسيا أساتحة السقخر 
إلى أف تجريب الصالباتعمى نطاـ  إدارة ( 1520جبلؿ،  )الذيخؼ، وتذضخ دراسة

ارة استخجاـ البخنامج التعمع اإلليكتخوني )الببلؾ البػرد(، قج اضفى فاعمية عمى مي
واتجاىات الصالبات نحػه ويعج قياس االتجاىات مؤشخا ميسا في التحرضل الجراسي، 
فاالتجاىات تداعج الصبلب عمى اتخاذ قخاراتيع وتشسية مياراتيع السختمفة؛ وكحلظ 
تكدب الصبلب الخرائز التخبػية الدميسة، وىحا ما تؤكجه العجيج مغ الجراسات في 

مى أىسية اتجاىات الصبلب وتأثضخىاعمى عسمية التعمع اإلليكتخوني عبخ ىحا السجاؿ ع
(، )غدالة، عبج اليادؼ، 1520)الذيخؼ، جبلؿ، الببلؾ بػرد. ومغ ىحه الجراسات 

 الخنجؼ،(، )1523، )السبارؾ،(1520)الكخيع، الخويذ، ،(1520 الداعي،) (،1524
 (.1521 أبا الخضل،

استعجاد وججاني مكتدب نحػ مػضػع ما؛ تعخؼ االتجاىات بذكل عاـ بأنيا 
وليا دور في تحجيج سمػؾ االنداف، وقج تكػف االتجاىات سمبية، إيجابية، محايجة. 

فيو أف الخبخات والتجارب الدابقة تمعب دورًا كبضخًا في تكػيغ اتجاه  ظومسا ال ش
اـ اتجاىات الصبلب نحػ استخجتعخؼ الفخد.وفي البحث الحالي يسكغ االستفادة مغ 

صعػبات تصبضق تعخؼ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد في تصػيخ العسمية التعميسية، و 
نطاـ إدارة التعمع الببلؾ، وتصػيخ شخؽ التجريذ السقجمة مغ خبلؿ الشطاـ، ومعخفة 
اتجاىات الصبلب في ضل ىحه الجائحة أمخ ضخورؼ وىاـ وسيداعج الجامعة في 

تداعج الصبلب عمى التكيف مع أسمػب التعمع  اتخاذ القخارات السشاسبة، والتي قج
 الججيج.
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البضئة الجامعية السشذػدة تعسل عمى تػفضخ كافة الػسائل واالمكانيات االزمة مغ 
والتعميسات، وأنطسة الجراسة وىضئات التجريذ والسخافق  تأمػر إدارية تتعمق بالقخارا

؛ مغ أجل تيضئة مشاخ الجامعية والسكتبات والخعاية الرحية واإلرشاد األكاديسي
)شعثاف، دراسي مشاسب لمصبلب والتي تحقق التػافق الجراسي والشفدي لصبلبيا 

 (.1524 ،للكح
حضث يعج رضا الصبلب عغ مؤسداتيع الجامعية بجػانبيا السختمفة مؤشخا عمى 
كفاءة ىحه الجامعة وفاعمضتيا وتأدية أدوارىا عمصأكسل وجو، كحلظ مؤشخا عمصالتأىضل 

 (.1523)اليػير، محجػب، والشفدي لصبلبيا العمسي 
وتذضخ االدبيات التخبػية إلى أىسية دور السؤسدات التخبػية والتعميسية في 
تػفضخ بضئة داعسة ومدانجة لمصالب، يدتصيع فضيا التكيف األكاديسي. ولحلظ إف 
معايذة الصالب لمحياة الجامعية تقتزي مشو التكيف مع البضئة الججيجة، والتكيف 

سمية أساسية لبقاء االنداف، وتتسثل في سمػؾ االنداف الحؼ يحاوؿ مغ خبلليا ع
االستجابة لسصالب البضئة وتغضخاتيا مغ جية وتمبية مصالبة وحاجاتو الذخرية مغ 

 (.1515)أبػ فػدة ،جية ثانية، مع إقامة نػع مغ التػازف بضغ األمخيغ 
خبلليا الصالب بسجسػعة مغ  وتعج مخحمة الجراسة الجامعية مخحمة انتقالية يسخ

فضػاجو  (.1521)ممحع وآخخوف، التغضخات الشفدية واالجتساعية التي تؤثخ في سمػكو 
شمبة الجامعة وخاصة شمبة الدشة األولى مجسػعة كبضخة مغ الزغػط، مثل إقامة 
عبلقات ججيج وتعجيل العبلقات مع االسخة وزيادة التكاليف وتصػيخ عادات الجراسة 

كبالغضغ راشجيغ مدتقمضغ، عبلوة عمى ذلظ تذكل البضئة الجامعية الججيجة والترخؼ 
 (.Monton,Mergler,Boman,2014مرجر خػؼ وقمق بالشدبة ليع)

(، )ممحع، 1524لكحل ، )شعثاف،كسا أشارت العجيج مغ الجراسات مثل دراسة 
إلى العبلقة بضغ التكيف  (1524العسخؼ،(،)McGhil, 2017(، )1521وآخخوف،

كاديسي لجػ شبلب السخحمة الجامعية، وبضغ متغضخات أخخمسثل العادات الجراسية األ
ويتدع الصبلب المحيغ يستمكػف قجرا عاليًا مغ العلمي.والتحرضل الجراسي والسؤىل

عبلقات إيجابية مع  –التكيف األكاديسي بسجسػعة مغ الخرائز )شسػح أكاديسي
امتبلؾ –استقخار أسخؼ  –ديسي عالي تحرضل أكا –تشطيع أوقات الفخاغ  –االخخيغ 

 مجسػعة مغ السيارات الحياتية(.

ويتزح مسا سبق أىسية استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد في العسمية 
التعميسية. وأف اتجاىات الصبلب ليا دور كبضخ في استخجاـ وتصبضق ونجاح ىحا 
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يكػف لو عبلقة بسدتػػ الشطاـ، واتجاه الصبلب نحػ استخجاـ نطاـ الببلؾ بػرد قج 
 التكيف األكاديسي.

ويخػ الباحث أف استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد يدتصيع أف يػفخ بضئة 
تعميسية أكاديسية مشاسبةلسا اثبتتو الجراسات الدابقة مغ فعالية ليحا الشطاـ، ودوره في 

غ بضئتو لمصبلب؛ مسا يشعكذ عمى مدتػؼ رضا الصالب ع رفع السدتػؼ التحرضمي
 االكاديسية؛ وبالتالي يؤثخ عمى مدتػػ التكيف األكاديسي.

اتجاىات شبلب جامعة حائل نحػ استخجاـ نطاـ تعخؼ لحا يدعى الباحث إلى 
إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(، وعبلقتو بسدتػؼ التكيف األكاديسي في ضل جائحة 

 كػرونا.
 اإلحداس بسذكمة الجراسة:
عػا عغ الحىاب إلى الجامعة بدبب انتذار فضخوس اعجاد الصبلب المحيغ انقص

كػرونا الججيج أخحه في االزدياد،وقج أعمشت الحكػمات في جسيع انحاء العالع عغ 
إغبلؽ السؤسدات التعميسية سعيًا مشيا إلى الحج مغ ىحه الجائحة العالسية )مشطسة 

 (.1515الضػندكػ، 
ة التي اعتسجت عمى وكانت جامعة حائل مغ ضسغ ىحه السؤسدات التعميسي

التعمع اإلليكتخوني باستخجاـ نطاـ إدارة التعمع عغ بعج الببلؾ بػرد؛ مغ خبلؿ 
، 152451تجريذ جسيع السقخرات لجسيع الكميات خبلؿ الفرل الجراسي الثاني

 ،مغ خبلؿ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد.152451والفرل الريفي 
الية لتفعضل نطاـ إدارة التعمع الببلؾ فقج اتاحت جامعة حائل إمكانيات تقشية ع

بػرد؛ مغ خبلؿ إضافة سضخفخات ججيجة، وحث األعزاء جسيعيع عمى إعصاء 
السحاضخات مغ خبلؿ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد. حضث سجمت جامعة حائل 

ممضػف دقيقة تجريدية مغ خبلؿ نطاـ الببلؾ بػرد. كسا بمغ عجد  40أكثخ مغ 
ألف( فربل  31التي تع إنذائيا خبلؿ الفرل الثاني أكثخ مغ ) الفرػؿ االفتخاضية

( 2120.144افتخاضيا؛ وبمغ إجسالي عجد السذاركات مغ شمبة الجامعة حػالي )
 شالب وشالبة.

حضث وتعج تجخبة نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد بجامعة حائل تجخبة ججيجة. و 
تعميسية ولتحقضق أقرى استفادة البج الصالب يعتبخ الخكضدة األساسية في العسمية الإف 
اتجاىات شبلب الجامعة نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد،الحؼ تعخؼ مغ 

بالجامعة شمشيا أوعجميا؛ وبالتالي قج يداعج السدؤولض ةقج يعصي مؤشخًا نحػ الفائج
 لتصػيخ نطاـ أواستبجالو بشطاـ آخخ. 
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لسقخرات عبخ نطاـ الببلؾ بػرد، ومغ خبلؿ عسل الباحث في تجريذ بعس ا
الحع بعس الرعػبات التي تػاجو الصبلب في استخجاـ الشطاـ،والحع أيزًا 

 اختبلؼ الصبلب في اتجاىاتيع نحػ استخجاـ نطاـ الببلؾ بػرد.
ومغ خبلؿ الجراسات الدابقة التي أوصت بإجخاء بحػث نحػ اتجاىات الصبلب 

عمى العسمية التعميسية، ومغ  بػرد لتأثضخىا نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ
والتػضيف  خبلؿ تػصيات السؤتسخات العمسية بزخورة االىتساـ بالتعمع اإلليكتخوني

التي أكجت عمى فعالية وأىسية  تاألمثل لو في العسمية التعميسية، ومغ خبلؿ الجراسا
 استخجاـ الببلؾ بػرد في التعميع.

 مذكمة الجراسة:
 ةسػاء عخبي ةجـ في ىحا السجاؿ تبضغ عجـ وجػد دراسة واحجومغ خبلؿ ما تق

تجسع بضغ متغضخ االتجاىات نحػ استخجاـ   -عمى حج عمع الباحث  –أو أجشبية 
نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد، ومدتػػ التكيف األكاديسي لمصبلب؛ ولحلظ نبعت 

 فكخة البحث الحالي.
 أسئمة الجراسة:

ما  :مغ خبلؿ اإلجابة عغ الدؤاؿ الخئيذ التالييسكغ معالجة مذكمة البحث 
في ظل  بهرد(اتجاىات طالب جامعة حائل نحه استخجام نعام إدارة التعمم )البالك 

 ؟جائحة كهرونا
 بػرد(،عبلقة بضغ اتجاه الصبلب نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ ما ال -2

 ؟حائللجػ عضشة مغ شبلب جامعة  األكاديسيوبضغ مدتػػ التكيف 
 تشبؤاً  ،بؤ باالتجاه نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(شىل يسكغ الت -1

لجػ عضشو مغ شبلب جامعة  األكاديسيبسعمػمية مدتػػ التكيف  حرائياً إ
 ؟حائل

 فخاد العضشة في االتجاهأىل تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بضغ استجابات  -1
 ؟ناث(إإلى الجشذ )ذكػر / ميعد بػرد(،ؾ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلنحػ 

فخاد العضشة في االتجاه أىل تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بضغ استجابات  -0
الجراسي إلى السدتػؼ ميعد بػرد(،استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ نحػ 

 ؟السدتػيات العميا( –)السدتػيات األولية 
 فخاد العضشة في االتجاهأ ىل تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بضغ استجابات -0

الجراسي إلى التخرز ميعد بػرد(،استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ  نحػ
 ؟كميات نطخية( –)كميات عمسية 
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 أىجاف البحث:
 :ييجف ىحا البحث إلى ما يمي

اتجاىات شبلب جامعة حائل نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ تعخؼ  -2
 في ضل جائحة كػرونا. بػرد(،

 بػرد(،بضغ اتجاه الصبلب نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ  العبلقةعخؼ ت -1
 كاديسي لجػ عضشة مغ شبلب جامعة حائل.وبضغ مدتػػ التكيف األ

بؤ باالتجاه نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ شمكانية التإ ػمجتعخؼ  -1
لجػ عضشو مغ شبلب  األكاديسيبسعمػمية مدتػػ التكيف  حرائياً إتشبؤا  ،بػرد(

 جامعة حائل.
استخجاـ نطاـ إدارة نحػ فخاد العضشة في االتجاه أالفخوؽ بضغ استجابات تعخؼ  -0

 ناث(.إ/ الجشذ )ذكػر والتي تعدػ إلى بػرد(،التعمع )الببلؾ 
استخجاـ نطاـ إدارة نحػ فخاد العضشة في االتجاه أالفخوؽ بضغ استجابات تعخؼ  -0

 –)السدتػيات األولية الجراسي تعدػ إلى السدتػؼ  يوالت بػرد(،التعمع )الببلؾ 
 السدتػيات العميا(.

استخجاـ نطاـ إدارة نحػ فخاد العضشة في االتجاه أالفخوؽ بضغ استجابات تعخؼ  -1
 –)كميات عمسية الجراسي تعدػ إلى التخرز  والتي بػرد(،التعمع )الببلؾ 
 كميات نطخية(.

 أىسية البحث:
حضث يدعى  .ذؼ أىسية أكاديسيولو لسػضػع تخبػؼ تبخز أىسية البحث في تشا

الباحث إلى دراسة اتجاىات شبلب جامعة حائل نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع 
ال اكػرونا.ومسالتكيف األكاديسي في ضل جائحة  ػ بسدتػ  بػرد(، وعبلقتو)الببلؾ 

 :االتيالشحػ  عمىأىسية كبضخة  عمىفيو أف ىحا السػضػع يشصػؼ  ظش
ييتع بجراسة اتجاىات شبلب  الحؼ -ث حج عمع الباح عمى -ث االوؿ البح -2

 ػ بسدتػ  بػرد( وعبلقتوجامعة حائل نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ 
 التكيف األكاديسي في ضل جائحة كػرونا.

، نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد عمىمغ السأمػؿ اف تدود ىحه الجراسة القائسضغ  -1
ه شبلب جامعة حائل نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ اتجا ػ بسدتػ 

 بػرد(.
الرعػبات التي تعضق استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ  عمىقج تفضج في التغمب  -1

 مغ قبل شبلب جامعة حائل. ،بػرد
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مػاكبة االتجاىات الحجيثة في عسمية التعميع والتعمع ومحاولة تفعضميا واالستفادة  -0
 ي العسمية التعميسية.مشيا ف

قج تديع في تصػيخ الخجمات التي تقجميا عسادة التعمع اإلليكتخوني الستخجاـ  -0
 بكفاءة وفاعمية. ،ببلؾ بػردلنطاـ إدارة التعمع ا

تفعضل استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد في السقخرات الجراسية في الجامعة  -1
 بذكل أفزل.

إدارة الجامعة في تحجيج مدتػػ تكيف  عمىالقائسضغ قج تداعج ىحه الجراسة  -2
 .بػرد( )الببلؾالصبلب في ضل تصبضق نطاـ إدارة التعمع 

 حجود الجراسة:
اتجاىات  دراسة عمىتقترخ الجراسة في مجاليا السػضػعي  الحجود السهضهعية:

الصبلب نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد، مدتػػ التكيف األكاديسي 
 صبلب عضشة الجراسة.ل

 جامعة حائل بسجيشة حائل. عمىتقترخ الجراسة في مجاليا السكاني الحجود السكانية:
 شبلب وشالبات جامعة حائل. الحجود البذخية:
 .1524/1515تست الجراسة في الفرل الريفي لمعاـ الجامعي  الحجود الدمشية:

 مرطمحات الجراسة:
سة بالتعخيفات اإلجخائية لمسرصمحات مغ خبلؿ اإلشار الشطخؼ التدمت الجرا

 الخئيدية كسا يمي:
 ػدرجة استجابات القبػؿ أو الخفس لجانو " عمى إجخائيا   االتجاىاتويعخف الباحث 

نطاـ إدارة نحػ استخجاـ  ،شبلب جامعة حائل لعبارات اتجاىات شبلب جامعة حائل
 ."التعمع الببلؾ بػرد
أنو: "نطاـ إدارة التعمع  عمى إجخائيا   ك بهردنعام إدارة التعمم البال ويعخف الباحث 

كتخوني السقجـ لصبلب جامعة حائل؛ حضث تقجـ ليع مغ خبللو السقخرات يلإلا
 ليكتخونية"إلكتخونية التفاعمية، واالختبارات ايلإلكتخونية، والتصبيقات ايلإلا

ل عمى بأنو: "مجػ قجرة شبلب جامعة حائ إجخائيا   ويعخف الباحث التكيف األكاديسي
مع الػضع الجراسي  ،واالجتساعي ،وتػافقيع الشفدي ،تحدضغ مدتػاىع األكاديسي

 .الجامعي في جامعة حائل"
إجخائيًا مغ خبلؿ الجرجة التي يحرل عمضيا الصبلب مغ عبارات  ويقاس

 رئيدية وىي: محاورويتكػف مغ ستو  ،مكياس التكيف األكاديسي
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جػ مضل الصبلب نحػ السشاىج مػ ى“: السشيجالتكيف مع  -العشرخ األول
أىسية  ػعغ شخيق شعػر الصبلب بسج السختمفة، وذلظوالتخررات الجراسية

 السقخرات الجراسية ليع في الحياة العسمية."
"وىػ مجػ شعػر الصبلب  :نزح األىجاف ومدتهي الطسهح -العشرخ الثاني

معجؿ  عمىؿ أو الحرػ  ،برحة دوافعيع لمبقاء في الجامعة مثل الخغبة في التفػؽ 
 عاؿ في السػاد التي تتع دراستيا".

إدارة أوقاتيع وججوؿ  عمى"وىي قجرة الصبلب  :تشعيم وإدارة الهقت -العشرخ الثالث
 .أولػياتيع وتشطيع األوقات الخاصة بالجراسة وتشطيع أوقات الشـػ والخاحة واالستيقاظ"

أبخز العادات "وتتشاوؿ  السيارات والسسارسات الجراسية:" -العشرخ الخابع
أو خارجيا والتي تدتخجـ ،الذخرية التي يقـػ بيا الصبلب داخل الرف الجراسي

 .العجيج مغ السيارات األخخػ في تػضيفيا لتحقضق االىجاؼ مشذػدة "
تكيف الصبلب مع الحياة  ػ"ىي مج "الرحة الشفدية": -العشرخ الخامذ

لخزانة في التعامل مع عغ شخيق اتراؼ سمػكيات الصبلب باليجوء وا ،الجراسية
 متصمبات الحياة الجراسية ".

ىي مجػ شعػر  ":قات الذخرية مع الطالب واالساتحةالعال" -العشرخ الدادس
ومجػ ارتباط الصبلب بدمبلئيع  ،الصبلب باالرتياح بالتعامل مع عزػ ىضئة التجريذ

 اآلخخيغ".
 جائحة كهرونا:

بالستبلزمة التشافدية الحادة  ىي جائحة عالسية سببيا فضخوس كػرونا السختبط
لسا فخضتو  جسيع مشاشط الحياة نطخاً  عمىثخ أوقج  ؛covid19عميو  وأشمق ،الذجيجة

وإغبلؽ الكثضخ مغ السؤسدات ومشيا  ،الجوؿ مغ إجخاءات التباعج االجتساعي
 السجارس والجامعات.

 اإلطار الشعخي لمبحث
آليات االتراؿ الحجيثة مغ  ىػ شخيقة لمتعميع باستخجاـ ليكتخوني:إل التعمم ا

حاسب وشبكاتو، ووسائصو الستعجدة مغ صػت وصػرة ورسػمات. وآليات بحث، 
نتخنت سػاء كانت عغ بعج أو في الفرل إلومكتبات إليكتخونية، وكحلظ بػابات ا

 .(1520 سياؼ، القحصانى،الجراسي، لجعع العسمية التعميسية، وإثخائيا مغ جػدتيا )
كتخوني نتيجة لبعس العػامل مثل: تدايج عجد الصبلب، يلوقج ضيخ التعمع اإل

بعس التخررات  فيعجد السجرسضغ والسجربضغ السؤىمضغ وخرػصًا  فيوالشقز 
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يعاني مشيا  التيكتخوني ليحل جدئيًا بعس السذاكل يلإلالشادرة، فقج جاء التعمع ا
 .(11،1554 )عبج العاشي، التعميع التقمضجؼ

لحالية التي تسخ بيا جسيع السؤسدات التعميسية في أف الطخوؼ ا ويخي الباحث
يمـد السؤسدات التعميسية تجخبة  ؛السسمكة العخبية الدعػدية خاصة يالعالع عامة وف

والتي فخضتيا عمضيع جائحة كػرونا، فالكثضخ مغ السؤسدات  ،كتخونييلإلالتعمع ا
ونطخا  ،عمع التقمضجؼكتخوني كسداعج بجانب التيلإلالتعمع ا عمىالتعميسية كاف يعتسج 

ألىسية التباعج االجتساعي في ىحه الفتخة مغ الجائحة كاف لداما اف يتع االعتساد 
 كتخوني.يلإلالتعمع ا عمىكميا 

كتخوني فيي يلإلىع مكػنات التعمع اأ كتخوني مغ يلإلتعتبخ نطع إدارة التعمع ا
ية عبخ الذبكة كتخونيلإلمشطػمة متكاممة مدؤولة عغ إدارة العسمية التعميسية ا

العالسية لمسعمػمات، وىحه السشطػمة تتزسغ تدجضل وإدارة السقخرات والػاجبات 
 .(1521الببلصي،)ومتابعة عسمية التعمع 

 ،أنطسة تعسل كسدانج ومعدز لمعسمية التعميسية أنيا( 0،1553)الخميفة،وتعخفو 
في مػاقع بحضث يزع السجرس السػاد التعميسية مغ محاضخات وامتحانات ومرادر 

كسا أف ىشاؾ غخفًا لمشقاش وحافطة ألعساؿ الصمبة وغضخىا مغ الخجمات  ،الشطاـ
كتخونية السجعسة لمسادة الجراسية أؼ أف أنطسة إدارة التعمع ىي بخامج تداعج في يلإلا

كسا أنيا تديل إدارة عسمية  ،واداريا كتخونياً يلإتخديغ محتػػ السقخرات الجراسية 
 التعمع.

كتخوني مغ القبػؿ والتدجضل، السقخرات يلإلـ إدارة التعمع اويتكػف نطا
كتخونية، الػاجبات يلإلالحاسػبية، الفرػؿ االفتخاضية/ التعمع السباشخ، االختبارات ا

 ليكتخونية.إلكتخوني، الستابعة ايلإلكتخونية، مشتجيات الشقاش التعميسية، البخيج ايلإلا
وفقا لمسرجر إلى أنطسة إدارة التعمع  وتشقدع أنطسة إدارة التعمع اإلليكتخوني

إدارة التعمع  وأنطسة ،اإلليكتخوني مفتػحة السرجر والتي يتع استخجاميا مجاناً 
 (.1521وآخخوف، )مدروعاإلليكتخوني مغمقة السرجر أو التجارية 

ماف والسدتخجمة ويعتبخ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد مغ األنطسة عالية األ
كتخوني، حضث تدود السعمسضغ مرسسي السقخرات الجراسية يلإلابشجاح في التعمع 

 (1523السمحع وأخخوف،) نتخنت.إلا عمىبسدايا متعجدة إلنذاء، وإدارة السقخرات 
كتخوني والتعمع عغ بعج بجامعة حائل تػصمت الختيار نطاـ يلإلوعسادة التعميع ا

بأبحاث مػسعة عغ أفزل كتخوني بعج قياميا يلإلالببلؾ بػرد كشطاـ إلدارة التعمع ا
انتذاره  عمىكتخوني وكحلظ لديػلة استخجاـ ىحا الشطاـ مسا يداعج يلإلأنطسة التعمع ا
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بضغ أعزاء ىضئة التجريذ والصبلب وكحلظ لػجػد شخكة ضخسة تجعع عسمية 
 التصػيخ لمشطاـ بسا يبلئع احتياجات الجامعة الحالية والسدتقبمية.

العسمية ه عغ نطاـ متكامل يقـػ بإدارة عبار  ،(1521ويعخفو ببلؾ بػرد )
سيمة االستخجاـ؛ حضث تدامشي، ويتيح بضئة تعمع آمشة و غضخ التعميسية بذكل تدامشي و 
 نز،) الستعجدةمحاضخاتيع مغ خبلؿ إضافة الػسائط و  ،يقجـ السعمسػف مقخراتيع

كل بحدب  السحتػػ،يجتسع فضيا الستعمسػف لضترحفػا (،رسـػ فضجيػ، صػت، صػر،
كتخوني يلإليتػاصمػف فيسا بضشيع عبخ أدوات االتراؿ الستعجدة )البخيج او  اجتو،ح
التي عبخ الفرػؿ االفتخاضية و  أو السكاف،دوف التقضج بعاممي الػقت و  السشتجيات،..(و 

 يسكغ تذغضميا مغ أؼ نػع مغ األجيدة الحكية.
ني عبخ كتخو يلإلنطاـ إلدارة التعمع ا (،1524 ، عبج اليادؼ،غدالة)تعخفو 

مغ  ،دواتيا لتقجيع السحتػؼ والسحاضخاتأنتخنت ويػفخ السػاد والسقخرات الجراسية و إلا
ويػفخ التفاعل بضغ الصالب وعزػ ىضئة  ،خبلؿ العجيج مغ الػسائط الستعجدة

مسا يػفخ االستسخارية في  ،وتتع عسمية التعمع بذكل متدامغ وغضخ متدامغ ،التجريذ
 أيسكاف.وقت وفى  أؼ

بأنو نطاـ إلدارة العسمية التعميسية يتيح لعزػ ىضئة  ،(1524 ،العشدؼ ) ويعخفو
الشطاـ، كسا يتيح لمصالب  عمىالتجريذ تحسضل السػاد التي يقـػ بتجريديا وإتاحتيا 

مكاف،  وأؼفخصة التفاعل والتعمع والتػاصل مع عزػ ىضئة التجريذ في أؼ وقت 
 فخىا الشطاـ.مغ خبلؿ العجيج مغ األدوات والخجمات التي يػ 

ومغ خبلؿ التعخيفات الدابقة يسكغ تحجيج الخجمات التي يقجميا نطاـ التعمع 
 الببلؾ بػرد فيسا يمي:

 تػفضخ أدوات تفاعل بضغ السعمع والستعمع. .2
( فضجيػ، صػت، صػر، نز،عخض السحتػػ ويتزسغ ) .1  .رسـػ
 .يتيح االتراؿ: متدامغ وغضخ متدامغ .1
 تبارات.التقضيع مغ خبلؿ الػاجبات واالخ .0

بالعجيج مغ الخرائز مغ  ،كتخوني )الببلؾ بػرد(يلإليتسضد نطاـ إدارة التعمع ا
 : (1520 ،شعضب)ذكخه ما أىسيا 

أدوات عجيجة  عمىالسقخرات الجراسية تذسل  ػ يػفخ الشطاـ عجة قػالب لبشاء محتػ  -
 لتحخيخ السحتػػ.

 ياغتيا.كتخونية متشػعة في صييتيح لمسعمع إمكانية إنذاء اختبارات إل -
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يػفخ مخدنًا لجسيع الػحجات التعميسية التي يسكغ استجعاؤىا وقت الحاجة أو نقميا  -
 مغ شعبة إلصأخخػ.

 يتيح لمسعمسضغ مذاركة السحتػؼ مع زمبلئيع. -
الشطاـ وحتى خخوجيع  عمىيتيح الفخصة لمسعمسضغ لستابعة الصبلب مغ دخػؿ  -

 مع إمكانية شباعة التقاريخ حػؿ ذلظ.
قػيع التي يقجميا الشطاـ، حضث يقجـ أكثخ مغ شخيقة مثل السذاركة تشػع شخؽ الت -

 في السشتجيات أو إنذاء الصبلب مجونات فخدية وجساعية، وكتابة التقخيخ.
 يػفخ مضدة الترحيح اآللي وجسع الجرجات مع إمكانية السعمع مغ تحخيخىا. -
أو  إمكانية تػزيع الصبلب إلى مجسػعات مغ خبلؿ الشطاـ سػاء عذػائياً  -

 اختياريًا.
 أنهاع التعمم اإلليكتخوني في جامعة حائل عبخ نعام إدارة التعمم البالك بهرد:

كتخوني باستخجاـ نطاـ يلإلثبلث أنساط مغ التعمع ا عمىتعتسج جامعة حائل 
 التالي:الشحػ  عمى وىي ،إدارة التعمع الببلؾ

ج ىحا الشسط ويعتس (:supportive E-learning) كتخوني الجاعميلإل التعمم ا .2
مع تػفضخ دعع وتفاعل بضغ  ،حزػر السحاضخات بقاعات الجراسة العادية عمى

 الصبلب وأعزاء ىضئة التجريذ عبخ نطاـ الببلؾ بػرد.
وفيو يتع الجمج بضغ  :(Blended Learning) كتخوني السجمجيلإل التعمم ا .1

ندبة  كتخوني. وتحجديلإلقاعة السحاضخة وبضغ التعمع ا فيالتعمع التقمضجؼ 
الحزػر بشدبة معضشة بضغ التعمع التقمضجؼ تحجدىا الكمية. ويتع في جدئية التعمع 

كتخوني تفعضل رفع السحتػػ والػاجبات الكتخونيًا وتفعضل لػحة اإلعبلنات يلإلا
 ولػحة الشقاشات وغضخىا مغ األدوات التي يػفخىا الشطاـ.

ىحا الشسط تتع جسيع وفى  :(Full E-Learning) كتخوني الكامليلإل التعمم ا .1
كتخوني، وفيو يدتغشى يلإلأنذصة التعمع إلكتخونيًا مغ خبلؿ نطاـ التعمع ا

الصبلب عغ الحزػر إلى قاعة الجرس إال فيسا نجر، كحزػر االختبارات. 
ويتع المقاء بضغ أعزاء ىضئة التجريذ والصبلب مغ خبلؿ الفرػؿ االفتخاضية 

تفاعل والتػاصل السدتسخ بضشيع مغ وكحلظ يتع ال ،في أوقات محجدة مدبقاً 
 كتخوني وتقجيع الػاجبات. يلإلخبلؿ لػحة الشقاش والبخيج ا

وذلظ  .ىحا الشسط عمىوسيقـػ الباحث بجراسة اتجاىات شبلب جامعة حائل 
ولسا قامت بو جامعة حائل مغ  ،نطخًا لجائحة كػرونا وضخورة التباعج االجتساعي

مغ  1524/1515 ، والفرل الريفيالثاني دراسة جسيع مقخرات الفرل الجراسي
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كتخونية مغ يلإلتع اعتساد االختبارات ا وأيزاً  .خبلؿ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد
كتخوني يلإلوبيحا تع تصبضق نسػذج التعمع ا ،خبلؿ الشطاـ كبجيل لبلختبارات التقمضجية

 الستكامل لجسيع شبلب جامعة حائل.
 الجراسات الدابقة:

راسات التي تشاولت االتجاه نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ تعجدت الج
 ومغ ىحه الجراسات: ،بػرد
فقج ىجفت إلى تعخؼ آراء الصبلب  ، Heirdsfield et al (2011)دراسة  -

حػؿ الببلؾ بػرد،  Queensland Universityواألساتحة في جامعة كػيشدالنج 
في مخحمة البكالػريػس،  ،وشالبة ( شالباً 110وقج تكػنت عضشة الجراسة مغ )

،41)و ( شالبًا وشالبة في مخحمة الجراسات العميا. 14)و ( شالب وشالبة دبمـػ
( عزػ ىضئة التجريذ، وكانت األداة عبارة عغ 01أما األعزاء فقج كانػا )

صسست ليحا الغخض. وقج كذفت نتائج الجراسة عغ إيجابية ردود أفخاد  استبانة
الػصػؿ لمسادة العمسية،  بػرد، فيسايتعمق بديػلةلببلؾ نحػ نطاـ ا العضشة

والشقاش. كسا أشاد السذاركػف في الجراسة بسضدة الخرائز التفاعمية التي 
 يػفخىا الشطاـ.

اتجاىات أعزاء تعخؼ حضث ىجفت الجراسة إلى  ،(1521دراسة )الببلصي،  -
وتع  ،بلؾ بػردىضئة التجريذ بجامعة حائل نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الب

وتػصمت  ،عزػ بالجامعة 31عضشة مكػنة مغ  عمىاستخجاـ مكياس اتجاه 
الشتائج إلى وجػد اتجاىات إيجابية لجػ أعزاء ىضئة التجريذ بجامعة حائل 

 كافي. وأضيخترغع عجـ تفعضمو بذكل  ،نحػ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد
 بػرد.ستخجاـ الشطاـ الببلؾ ا عمىالشتائج مجػ احتياج األعزاء إلى التجريب 

حػ استخجاـ نطاـ إدارة نكسا أضيخت الشتائج عجـ وجػد فخوؽ في االتجاىات 
التعمع الببلؾ بػرد بضغ أعزاء ىضئة التجريذ في الشػع سػاء ذكخ أو أنثى، 

 وكحلظ في شبيعة عسميع بالكميات سػاء الشطخية أو العسمية.
فاعمية تجريذ تعخؼ جراسة إلى ال (، وىجفت1520دراسة )الكخيع، الخويذ، -

باستخجاـ نطاـ  االجتساعيةمقخر تع بشاؤه في ضػء مبادغ الشطخية البشائية 
في تحرضل شالبات كمية التخبية واتجاىاتيغ نحػه. وتألفت عضشة  ،الببلؾ بػرد

تع  والتعمع(، وقجفي التعميع  )مقجمةشالبة مغ شالبات مقخر  10الجراسة مغ 
جريذ السقخر السقتخح وأثخه اإليجابي في تشسية تحرضل التػصل إلصفاعمية ت
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وتشسية االتجاىات اإليجابية لجييغ نحػ دراسة السقخر مغ  ،شالبات كمية التخبية
 خبلؿ نطاـ الببلؾ بػرد.

وىجفت الجراسة إلى قياس مجة فاعمية نطاـ الببلؾ  ،(1520 الداعي،دراسة ) -
تي نطخ شمبة الجامعة، بػرد في التعميع الجامعي بجامعة قصخ مغ وجي

( شالب وشالبة، وتكػنت 212وتكػنت العضشة مغ ) التجريذ.وأعزاء ىضئة 
وقج أكجت الشتائج فاعمية نطاـ الببلؾ  .( عزػا250ة التجريدية مغ )ئفئة اليض

بػرد في الجراسة الجامعية، وأكجت الشتائج وجػد فخوؽ في الفاعمية لرالح 
في التجريذ مغ وجية نطخ أعزاء ىضئة  وقج تبضغ أف الشطاـ فعاؿ ،ناثإلا

 التجريذ.
ىجؼ البحث عغ واقع اتجاه شبلب  ،(1524،ؼعبج الياددراسة )غدالة،  -

كتخوني وعبلقتو يلإلجامعة الجػؼ نحػ استخجاـ الببلؾ بػرد في التعمع ا
شالب  111بالخفالية الحاتية األكاديسية، وكاف عجد شبلب العضشة األساسية 

مكياس اتجاه الصبلب نحػ استخجاـ الببلؾ بػرد  أداتضغ:وشالبة وتع بشاء 
واقع اتجاه شبلب  الشتائج أفومكياس الخفالية الحاتية األكاديسية. وقج أكجت 

جاء بذكل  .كتخونييلإلجامعة الجػؼ نحػ استخجاـ الببلؾ بػرد في التعمع ا
نحػ  مػجبة بضغ اتجاه الصبلب ارتباشيةكسا أكجت الشتائج وجػد عبلقة  كبضخ.

 استخجاـ الببلؾ بػرد والخفالية الحاتية األكاديسية.
اتجاىات شمبة الجامعة تعخؼ والتي ىجفت إلى  ،(1522دراسة )الجخاح، -

بػرد في تعميسيع،  ؾالببلاألردنية في بخنامج الجبمـػ العاـ نحػ استخجاـ 
واستخجـ الباحث مكياس اتجاه  ،شالب وشالبة 110وتكػنت عضشة الجراسة مغ 

اتجاىات الصبلب، وقج أكجت الشتائج وجػد اتجاىات إيجابية لجػ  عمىعخؼ لمت
 أفخاد العضشة نحػ استخجاـ الببلؾ بػرد في دراستيع.

 :الجراسات عمىالتعقيب 
مغ خبلؿ العخض الدابق لمجراسات نبلحع اف ىشاؾ دراسات تشاولت اتجاىات 

تخجاـ نطاـ إدارة التعمع والتي أكجت جسيعيا أف ىشاؾ اتجاه إيجابي نحػ اس ،الصبلب
شارت أوالتي  ،والبعس األخخ تشاوؿ اتجاىات أعزاء ىضئة التجريذ ،الببلكبػرد

جسع  بػرد، والبعسإلى االتجاه اإليجابي نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلكأيزاً 
تع مبلحطة أف بعس  وأيزاً  ،في دراستو بضغ اتجاىات األعزاء والصبلب

اعمية الشطاـ في زيادة التحرضل الجراسي بجانب تأكضجىا ف ػالجراسات أكجت مج
أف اغمب الجراسات التي  إيجابية االتجاه نحػ استخجامو. ومغ السبلحع أيزاً  عمى



 بهرد(اتجاىات طالب جامعة حائل نحه استخجام نعام إدارة التعمم )البالك 
 وعالقتو بسدتهي التكيف األكاديسي في ظل جائحة كهرونا

 

213 

اتبعت  ،اتجاه الصبلب نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد عمىاعتسجت 
نطاـ  عمىية والجراسة نسط التعمع السجمج والحؼ يتع الجسع فيو بضغ الجراسة التقمضج

كتخوني الكامل يلإلوىشاؾ نجرة في الجراسات التي تشاولت نسط التعمع ا ،الببلؾ بػرد
والحؼ يتع فيو التعمع واالختبار مغ خبلؿ نطاـ الببلؾ بػرد كسا ىػ متبع في ىحا 

 البحث.
اىتست باتجاىات -احثحج عمع الب عمى –أنو ال تػجج دراسة  كسا اتزح أيزاً 

معة حائل نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد. وزاد االىتساـ شبلب جا
ىحا الشطاـ في  عمىوضخورة االعتساد كميًا  ،بشطاـ الببلؾ بػرد بعج جائحة كػرونا

 عسمية التعمع.
ىحا وقج استفاد الباحث مغ تمظ الجراسات الدابقة في إعجاد أدوات البحث 

 وتفدضخ الشتائج ومشاقذتيا.
 نحه استخجام نعام إدارة التعمم )البالك بهرد(: االتجاه

يعج مفيـػ االتجاه مغ السفاليع األساسية في عمع الشفذ، كسا تعج االتجاىات 
إلى حج كبضخ، كسا أنيا تديع في تشطيع اإلندانيمحجدة ومػجيو وضابصة لمدمػؾ 
ؿ فسغ خبل ،(1، 0015السحيط بو ) الحويبي،  وعشايات ومعمػمات الفخد عغ عالس

ويتبضغ مدتػؼ  ،قياس االتجاىات يتزح تأيضج الفخد لسػضػع معضغ أو معارضتو لو
 ليحا السػضػع. ورضاه وقبػل

ججيج فاالتجاىات تؤثخ بذكل أساسي في  نطاـ تكشػلػجيفعشج تصبضق واستخجاـ 
وقج تكػف االتجاىات ىي الدبب األساسي في نجاح  ،كفاءة عسل ىحا الشطاـ

 .(31، 1554 الحمفاوؼ،)تكشػلػجي الججيج وتصبضق ىحا الشطاـ ال
وقج اثبت  ؛1520وتع استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد بجامعة حائل عاـ 

الشطاـ فاعمضتو واتجاىات األعزاء اإليجابية نحػه مغ خبلؿ دراسات 
حج عمع الباحث لع يتع التعخض  عمىولكغ  ،(1520، السشيخاوػ، 1521،)الببلصي

ىحا ما ،و جامعة حائل نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد التجاىات شبلب
 سضتع تشاولو في ىحا البحث.

 :التكيف األكاديسي
يسثل انتقاؿ الصبلب مغ السخحمة الثانػية إلى مخحمة الجامعة نقمة نػعية في 
السذػار العمسي لمصالب حضث تتصمب ىحه السخحمة تػفخ بعس السيارات واالتجاىات 

مع متغضخات الحياة األكاديسية في الجامعة. ويذضخ مفيـػ التكيف ىشا إلى ما  لمتكيف
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قج يشتيي إليو الصالب مغ حالة نفدية نتيجة استجاباتو التكيفية لسختمف السػاقف التي 
 (.1515فػدة، )أبػ بالجامعةترادفو 

ويعج التكيف مع البضئة الججيجة وتجخبة التحػؿ مغ البضئة السجرسية لمبضئة 
لجامعية أمخ ضخورؼ. لكغ ىشاؾ اضصخابات ومذكبلت تشتذخ بضغ الصمبة متعمقة ا

مذكبلت تشتذخ بضغ الصمبة متعمقة  عمىصػؼ شوت ،بالتكيف األكاديسي في الجامعة
مذكبلت نفدية وسمػكية واجتساعية  عمىوتشصػؼ  ،بالتكيف األكاديسي في الجامعة

ل مع الػضع الججيج لتحقضق التػازف كسا يحاوؿ الصمبة تشطيع أنفديع مغ أجل التعام
وتمبية السصالب األكاديسية. وعادة يػاجيػف  ،في حياتيع في البضئة األكاديسية الججيجة

داء االجتساعي صعػبات في التكيف مع ىحه السصالب مغ أشجىا ضعف األ
 ,Quan, Zhean)وانخفاض احتخاـ الحات مسا يزعف السذاركة واألداء األكاديسي 

Benxian.2014.) 

 :مفيهم التكيف األكاديسي
بأنو العسمية األكاديسية السدتسخة التي يقـػ  ،(Baker&Siryk,2006يعخفو )

ومقجرة الصالب عمى تكػيغ  ،بيا الصالب الستيعاب مػاد الجراسة والشجاح فضيا
عبلقات شضبة مع أساتحتو وزمبلئو في الجراسة بيجؼ التعاير مع البضئة الجامعية 

 و.وإشباع حاجات
استصاعة وإمكانية  بأنو (،1522،)عبج الحسضج، عخيذيكسا عخفو كبل مغ 

الصالب السػاءمة والتػازف مع الستصمبات الجراسية والتػزاف مع الستصمبات الجراسية 
مغ أجل الجعع األكاديسي، والسػاجية  والمجػء لآلخخيغفي ضػء إدارتو لمػقت 
 ومسارسة األنذصة والتجيغ.

يعتبخ مغ أىع مطاىخ ،ات الدابقة بأف التكيف األكاديسيويتزح مغ التعخيف
واالرتياح عغ حياتو  االتكيف العاـ، فتكيف الصالب في الجامعة وشعػره بالخض

نتاجضتو، وتؤثخ العادات والدمػكيات التعميسية في تكيف عمصإالجامعية يشعكذ 
ى زيادة فقج يكػف استخجاـ نطاـ ججيج في التعمع قج يداعج الصبلب عم .الصالب

مدتػػ التكيف مع بضئتيع التعميسية كسا يفتخض في ىحا البحث مغ استخجاـ نطاـ 
وما قج يتبعيا مغ  ،التعمع الببلؾ بػرد بأسمػب التعمع الكمي نطخًا لجائحة كػرونا

 سدتػػ التكيف األكاديسي لمصبلب.لزيادة أو نقراف 
 التكيف األكاديسي: عمىالعهامل التي تؤثخ 

اىج ومػاد شبسا فضيا مغ م ،تعمع يسكغ أف يتكيف مع البضئة التعميسيةإف الفخد الس
دراسية مختمفة ومعمسضغ وزمبلء، فإذا كانت ىحه البضئة تتفق مع مضػلة ورغباتو 
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واتجاىاتو، ويذعخ فضيا بالخضا وارتياح مغ خبلؿ األخح والعصاء بضغ أفخادىا 
التعبضخ عشيا في مجاالت الجراسة والتفاعل االجتساعي وتقجيخ الحات، والثقة بالحات و 

السختمفة فكثضخًا ما يذعخ الصالب بالتػتخ والقمق واالضصخاب الشفدي في حالة عجـ 
ومع السػاد الجراسية السختمفة ومع  ،تكيفو مع السػاقف التعميسية الججيجة بالشدبة إليو

 ،باخخؼ  الدمبلء ومع السعمسضغ، كل ىحه السذكبلت قج يػاجييا وتؤثخ فيو برػرة أو
ما لع تكغ مػضػع رعاية واىتساـ وتػجيو  ،وتدبب لو الحضخة واالرتباؾ الشفدي

السخبضغ والسعمسضغ واآلباء لسداعجة الصبلب عمى مػاجيتيا والتغمب عمضيا قجر 
 .(02 ،1552)الديف،اإلمكاف 

أف مذكبلت الصالب الجامعي في بعس  ،(1523محجػب،  )اليػير،وتزيف 
والتي تؤثخ عمى تكيفو األكاديسي يسكغ حرخىا في مجسػعة  ،الجامعات الدعػدية

 : وىي ،مغ السذكبلت
مذكبلت تتعمق بإدارة السحاضخة والداعات السكتبية وتسثمت في: مػاعضج  -

السحاضخات، عجـ العجالة في كثضخ مغ األحياف، عجـ التداـ البعس بسػاعضج 
ي الػاجبات بجاية ونياية السحاضخات، عجـ تدويج الصبلب بجرجاتيع ف

واالختبارات، عجـ مخاعاة الفخوؽ الفخدية بضغ الصبلب، عجـ حخص أستاذ السقخر 
 عمى فيع الصبلب أثشاء السحاضخة.

مذكبلت تتعمق بالتعامل مع السقخرات الجراسية واالختبارات وتسثمت في: عجـ  -
تدويج الصبلب بخصط دراسية واضحة لسقخر في بجاية الفرل الجراسي، استخجاـ 

تجريذ تقمضجية، ضعف تسكغ بعس األساتحة مغ السادة العمسية في  شخؽ 
 التخرز، عجـ وضع أسئمة االختبارات بصخيقة واضحة وشاممة لمسشيج.

مذكبلت تتعمق بالقاعات الجراسية والسعامل والجائخة التمفديػنية: مذكبلت تتعمق  -
ية، ضياع بعجـ تػاصل أستاذ السقخر بديػلة مع الصبلب في الجائخة التمفديػن

الكثضخ مغ الػاجبات السقجمة مغ خبلؿ الجائخة التمفديػنية، عجـ تشاسب حجع 
 القاعات مع عجد الصبلب، عجـ تػافخ الػسائل االيزاحية.

مذكبلت تختز بالسكتبة الجامعية: عجـ احتػاء السكتبة الجامعية عمى مخاجع  -
لشدخ والترػيخ حجيثة، عجـ وجػد خجمة الكتخونية لمسخاجع، عجـ تػفخ خجمات ا

 داخل السكتبة.
الحزػر  عمىمذكبلت السخشج األكاديسي: عجـ مػاضبة السخشج األكاديسي  -

 بانتطاـ، عجـ تػجيو السخشج لمصبلب بتدجضل السقخرات.
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لسا  ؛ويسكغ لشطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد اف يعالج الكثضخ مغ ىحه السذكبلت
وىحا ما اثبتتو نتائج  ،السذكبلتيسمكو مغ خرائز وخجمات تؤىمو لسعالجة ىحه 

فاعمية ىحا الشطاـ في زيادة التحرضل الجراسي وتشسية  عمىالجراسات والتي أكجت 
نحػ استخجاـ ىحا  ،السيارات واالتجاىات اإليجابية لمصبلب وأعزاء ىضئة التجريذ

 الشطاـ.
أف دخػؿ الصمبة الجامعة واستسخارتكيفيع  ،(1521 وآخخوف، )ممحع،ويؤكج 

بط بالعجيج مغ التحجيات الذخرية واالجتساعية، وتتزسغ ىحه التحجيات الحاجة يخت
وتصػيخ عادات التعميع التي تتشاسب والبضئة األكاديسية  ،إلنذاء عبلقات ججيجة

ف الفذل في مػاجية ىحه التحجيات يجفع الصمبة إلى إالججيجة، وفي بعس الحاالت ف
ػامل السثضخة لمزغػط في الحياة الجامعية االندحاب مغ الجامعة، كسا أف تخكضبة الع

مثل التخصيط لمسدتقبل، والجيػد لتشفضح االختبارات والسياـ واختيار التخرز 
ذكل ضغػشا تحج مغ قجرة الصمبة يكغ أف سواالنتقاؿ واالستقبلؿ السالي والعاشفي ي

كالسذكبلت األكاديسية  وىشاؾ مذكبلت يػاجييا الصمبة ،عمى التكيف األكاديسي
 .والرحية

األكاديسي يحقق لمصالب حالة مغ  اف التكيففي ضػء ذلظ يسكغ القػؿ 
مسا يديع في تصػره عمسيًا وشخريًا،  ،االندجاـ مع البضئة التعميسية بكافة مكػناتيا

بالعجيج مغ الجراسات  حطيفقج  ؛ونطخًا ألىسية التكيف في العسمية التعميسية
 والبحػث.

 ف األكاديسي:الجراسات التي تشاولت التكي
التعميع العالي في  عمىالتي أجخاىا (، McGhil,2017) في دراسة ماجي

ىجفت إلى تحجيج العػامل التي تسكغ الصمبة الججد مغ التكيف بشجاح  ،جشػب افخيكيا
% مغ الصبلب المحيغ يرمػف لمجراسة في 05في البضئة التعميسية. وقج وججت أف 

ع في الدشة أولي. وتكػنت عضشة الجراسة مغ الجامعة يتدخبػف مغ الجراسة ومعطسي
وكذفت  ،والسقاببلت الفخدية االستباناتوتع جسع البيانات عغ شخيق  ،شالباً  11

تحجياتيع االنتقالية  عمىشالبًا واجيػا صعػبة في التغمب  11مغ  15الشتائج أف 
ميا والتكيف األكاديسي. تػصمت الجراسة إلى أف العػامل والتحجيات ذاتيا ندتخج

 لمسداعجة والتػجيو لمصبلب الججد.
التكيف األكاديسي لجؼ شبلب السخحمة الثانػية  ،(1520)دياب، تشاولت دراسة 

مدتػؼ تعخؼ حضث ىجفت إلى  ؛في مشصقة بشى كشانة في ضػء بعس الستغضخات
التكيف األكاديسي، والكذف عغ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بضغ متػسط 
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واشتسمت  .الجراسة تلستغضخا ػ تعد  ،في التكيف األكاديسيدرجات عضشة الجراسة 
( شالبًا وشالبة، ومغ الشتائج ارتفاع مدتػؼ التكيف األكاديسي 135العضشة عمى )

لجؼ عضشة الجراسة، ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بضغ متػسط درجات عضشة 
ذات داللة لستغضخ الجشذ، ال تػجج فخوؽ  ػ الجراسة في التكيف األكاديسي تعد 

لستغضخ  ػ بضغ متػسط درجات عضشة الجراسة في التكيف األكاديسي تعد  إحرائية
التحرضل الجراسي. ومغ أىع التػصيات: تقجيع الخعاية الجضجة مغ العاممضغ في 

 السجارس الثانػية لمصبلب ذوؼ التحرضل السشخفس لديادة مدتػؼ التكيف.
يسي وعبلقتو بالكفاءة الحاتية التكيف األكادعغ " ،(1525 ،الجبشي خ)دراسة 

والتي ىجفت إلى  ،شمبة كمية العمـػ  التخبػية في جامعة آؿ البضت ػالعامة لج
 فيالكذف عغ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بضغ متػسط درجات عضشو الجراسة 

لستغضخات الجراسة، والكذف عغ وجػد عبلقة بضغ التكيف  ػ تعد  ،التكيف األكاديسي
( شالبًا 155عضشة الجراسة، واشتسمت العضشة عمى ) ػكفاءة الحاتية لجاألكاديسي وال

وشالبة، وتػصمت إلى أنو تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بضغ متػسط درجات 
ال تػجج فخوؽ ذات داللة ، لستغضخ الجشذ ػ التكيف األكاديسي تعد  فيعضشة الجراسة 

لستغضخ  ػ تعد  ،كاديسيالتكيف اال فيإحرائية بضغ متػسط درجات عضشة الجراسة 
تػجج فخوؽ ذات داللة ارتباشية مػجبة بضغ التكيف األكاديسي ،السدتػؼ الجراسي

وجػد عبلقة ارتباشية مػجبة بضغ التكيف األكاديسي ،لستغضخ السدتػؼ الجراسي ػ تعد 
عضشة الجراسة. ومغ التػصيات معالجة السذكبلت التي تعسل  ػوالكفاءة الحاتية لج

 ف األكاديسي.إعاقة التكي عمى
فاعمية الحات والتكيف لجػ تعخؼ دراسة ىجفت إلى  ،(1554وأجخػ )نرار،

في ضػء متغضخات الجشذ والتحرضل  ،شمبة السخحمة الثانػية في مجيشة الشاصخة
( مغ 201مشيع ) ،( شالب وشالبة143الجراسي، وقج تكػنت عضشة الجراسة مغ )

لصخيقة العذػائية، وقج أضيخت الشتائج ( مغ اإلناث، وقج تع اختيارىع با101)و ذكػر
أف درجة التكيف األكاديسي لجػ شمبة السخحمة الثانػية كاف متػسط، كسا أشارت 

لستغضخؼ الجشذ ومدتػػ التحرضل في درجة  ػ الشتائج إلى عجـ وجػد فخوؽ تعد 
 التكيف.

 مدتػػ التكيف األكاديسي،تعخؼ بجراسة ىجفت إلص (،1522)العسخؼ،وقاـ 
غ وجػد عبلقة ارتباشية بضغ مدتػػ التكيف والجافعية لئلنجاز لصبلب والكذف ع

السخحمة الثانػية بسجيشة الخياض، وقج تػصل البحث أف مدتػػ التكيف األكاديسي 
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لجػ عضشة البحث جاء بجرجة كبضخة، وأف مدتػػ دافعية اإلنجاز جاء بجرجة كبضخة، 
 مدتػػ التكيف األكاديسي.وأف ىشاؾ عبلقة ارتباشية بضغ الجافعية لئلنجاز و 

 :الجراسات عمىالتعقيب 
التي اىتست بالكذف عغ درجة  ،يبلحع مغ عخض بعس الجراسات الدابقة

إلى معخفة درجة التكيف  فبالشدبة ،التكيف األكاديسي في ضػء بعس الستغضخات
أف درجة التكيف  (،1522)العسخؼ،فقج أشارت دراسة  .األكاديسي لجػ شمبة الجامعة

إلى أف درجة التكيف األكاديسي  ،(1554نرار،) بجرجة كبضخة وأشارت دراسةكانت 
ضعف التكيف األكاديسي. أما  عمىفأكجت (، McGhil,2017متػسصة. أما دراسة )

، 1525 ،، بشى خالج1554،)نراربالشدبة لمستغضخات األخخػ فقج أشارت دراسات 
إلى الجشذ متعد  ،اديسيعجـ وجػد فخوؽ في درجة التكيف األك إلى (،1520 ،دياب

 ومدتػػ التحرضل.
ويبلحع عجـ وجػد دراسة واحجة عخبية أوأجشبية تشاولت العبلقة بضغ التكيف 

مسا  .وبضغ اتجاىات الصبلب نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد ،األكاديسي
 الباحث إلى إجخاء ىحا البحث. ىدع

 فخوض البحث:
 صحة الفخوض اآلتية:  يدعى البحث الحالي إلى اختبار

بػرد(، اتجاىات شبلب جامعة حائل نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ  -2
 عضشة الجراسة كبضخ في ضل جائحة كػرونا. لجػ

الصبلب نحػ استخجاـ نطاـ  اتال تػجج عبلقة ذات داللة إحرائية بضغ اتجاى -1
لجػ عضشة مغ شبلب  األكاديسيوبضغ مدتػػ التكيف  بػرد(،إدارة التعمع )الببلؾ 

 جامعة حائل.
تشبؤا  ،نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد( ىاتباالتجا التشبؤال يسكغ  -1

دااًل إحرائيا بسعمػمية مدتػػ التكيف األكاديسي لجػ عضشو مغ شبلب جامعة 
 حائل.

نحػ فخاد العضشة في االتجاه أال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بضغ استجابات  -0
 ناث(.إ/ الجشذ )ذكػر إلى ػ يعد  ،خجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(است

نحػ فخاد العضشة في االتجاه أال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بضغ استجابات  -0
يعدػ إلى السدتػؼ الجراسي  ،استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(

 السدتػيات العميا(. –)السدتػيات األولية 
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نحػ فخاد العضشة في االتجاه أؽ ذات داللة إحرائية بضغ استجابات ال تػجج فخو  -1
يعدػ إلى التخرز الجراسي )كميات  ،استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(

 كميات نطخية(. –عمسية 
 :إجخاءات الجراسة

 :مشيج الجراسة -أوال  
قاـ الباحث باستخجاـ السشيج الػصفي  ،مغ أجل تحقضق أىجاؼ الجراسة

 ، لسشاسبتو ألىجاؼ البحث.لتحمضميا
 مجتسع الجراسة وعيشتو: -ثانيا  

: بمغ عجد السذاركضغ في البحث االستصبلعي السذاركهن في البحث االستطالعي
التخررات العمسية  عمىمغ شبلب جامعة حائل مػزعضغ  ،( شالبًا وشالبة02)

 والشطخية ومغ جسيع السدتػيات الجراسية.
 مجتسع الجراسة:

مجتسع الجراسة األصمي مغ جسيع شمبة جامعة حائل في الفرل الجراسي تكػف 
؛ حضث تع دراسة جسيع مقخرات ىحا الفرل 1524/1515الريفي لمعاـ الجراسي 

نطخًا لجائحة كػرونا وشبيعة التباعج  ،باستخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد
 ىحه الفتخة.االجتساعي التي فخضتيا الجولة عمى جسيع مؤسداتيا خبلؿ 

 عيشة الجراسة:
 عمىواشسمت العضشة  ،تكػنت عضشة الجراسة مغ عضشة مسثمة مغ مجتسع الجراسة

التخبية  –تع اختيارىع بصخيقة قرجية مغ كميات )اآلداب  ،( شالبًا وشالبة015عجد )
حضث روعي اف تتكػف العضشة  ،عمـػ وىشجسة الحاسب( –العمـػ الصبية التصبيكية  –

البات مغ التخررات العمسية والشطخية. وتع حداب التكخارات مغ شبلب وش
السدتػػ  –التخرز  –والشدب السئػية ألفخاد عضشة الجراسة وفقًا لمستغضخات )الجشذ 

 الجراسي(.
 ( عجد السذاركضغ في عضشة الجراسة وفق الستغضخات الترشيفية2ججوؿ )
 الشدبة السئهية التكخارات  فئات الستغيخ الستغيخ

 شذالج
 %51 021 ذكهر
 % 94 054 إناث

 %122 552 السجسهع

 التخرص
 % 55 125 كميات عمسية
 %67 555 كميات نعخية

 %122 552 السجسهع
 %49.2 021 السدتهيات األولية السدتهى الجراسي

 %50.8 024 السدتهيات العميا
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 %122 552 السجسهع
 ،( شالبًا وشالبة015)ية بمغت ( أف عضشة الجراسة األساس2يتزح مغ الججوؿ )

 –التخرز  -مغ شبلب جامعة حائل مػزعضغ وفق الستغضخات الثبلث )الجشذ
 السدتػػ الجراسي(.

 أدوات الجراسة: -ثالثا  
داتي لمجارسة؛ األولى ىي مكياس اتجاه كأداة لجسع البيانات أاعتسج الباحث عمص

مغ االدبيات الدابقة )ومغ  وقاـ بترسيسيا بذكل مبجئي مدتفضجاً  ،الخاصة بالجراسة
(، 1524 اليادؼ)غدالة، عبج  ،(1520 جبلؿ،، )الذيخؼ تمظ الجراسات دراسة 

 .(1523،(، )الضػسف1523(، )السبارؾ،1522،)الجخاح
وىى عبارة عغ مكياس لتحجيج  ،وبشاًء عمى ىحه السخاجعات بشضت أداة الجراسة

ة التعمع الببلؾ بػرد؛ وقبل اتجاىات  شبلب جامعة حائل حػؿ استخجاـ نطاـ إدار 
وفى ضػء  ،اعتساد األداة برػرة نيائية تع عخضيا عمى عجد مغ السحكسضغ

( 0وتكػف مكياس االتجاه مغ ) ،مبلحطاتيع تع صياغة السكياس برػرتو الشيائية
االتجاه نحػ الجراسة باستخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(، االتجاه نحػ :محاور

دارة التعمع )الببلؾ بػرد( في التحرضل والتقػيع، االتجاه نحػ إمكانية فعالية نطاـ إ
التعامل والتفاعل مع  نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(، االتجاه نحػ جػدة أداء 

وتكػف السكياس  .الببلؾ بػرد()التجريذ مغ خبلؿ نطاـ إدارة التعمع  ىضئةأعزاء 
اإليجابية والبعس األخخ صيغ ( عبارة صيغت بعزيا في الريغة 10مغ عجد )

خسذ اختيارات وفق مكياس ليكخت ىي ) مػافق  ةوأماـ كل عبار  ،في صػرة سمبية
 بذجة، مػافق، غضخ مػافق، غضخ مػافق بذجة(. 

 ":بهرد( )البالكاالتجاه نحه استخجام نعام إدارة التعمم السقياس: "صجق  -أوال  
تع  ،توااس وبشاء محاوره وعبار بعج االنتياء مغ إعجاد السكي الرجق العاىخي: .2

( مغ السحكسضغ مغ أساتحة 2) عمىعخض السكياس في صػرتو األولية 
السشاىج وشخؽ والتجريذ وتكشػلػجيا التعميع، وذلظ لمتأكج مغ مجػ مشاسبة 

ستيا لتحقضق اليجؼ الحؼ مبلئومجػ الجقة العميسة لعباراتو و  ،عبارات السكياس
دضشيا وذلظ بالححؼ أو باإلضافة أو إعادة وضعت مغ أجمو، واقتخاح شخؽ تح
وىي ندبة اتفاؽ  ،%(42السكياس ) عمىالرياغة. وكاف متػسط االتفاؽ 

 عالية، مسا يجعػ إلى الثقة في صبلحية السكياس لكياس ما ييجؼ إليو.
وقج تع إعادة صياغة لبعس العبارات في السكياس ونقل عبارات مغ محػر 

 سضغ.إلى األخخ في ضػء آراء السحك
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تع حداب صجؽ االتداؽ الجاخمي وفقًا  :صجق االتداق الجاخمي لمسقياس .0
( شالب وشالبة بجامعة 02ت العضشة االستصبلعية والبالغ عجدىع )االستجاب

( يػضح معامبلت 1وججوؿ ) .بحداب معامل االرتباط بضخسػف  ،حائل
 و.شتسي إليياالرتباط بضغ درجة كل عبارة والجرجة الكمية لمسحػر الحؼ 

 ( معامبلت االرتباط بضغ كل عبارة والجرجة الكمية لمسحػر الحؼ يشتسي إليو1ججوؿ )
 السحهر الخابع السحهر الثالث السحهر الثاني السحهر األول

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 0.84 8 0.81 18 0.76 28 0.84 
2 0.85 9 0.85 19 0.92 29 0.90 
3 0.79 10 0.87 20 0.77 30 0.71 
4 0.81 11 0.88 21 0.77 31 0.82 
5 0.81 12 0.70 22 0.90 32 0.79 
6 0.88 13 0.89 23 0.94 33 0.85 
7 0.88 14 0.90 24 0.86 34 0.79 
    15 0.79 25 0.86     
    16 0.74 26 0.87     
    17 0.87 27 0.83     

 ( 5.52أف جسيع الكيع دالة عشج مدتػػ ) (1) ويتزح مغ الججوؿ
درجة  عمىوىحه الكيع تجؿ  ،(5.41 – 5.25وتخاوحت قيع االرتباط بضغ )

 ارتباط عالية لعبارات السكياس والسحػر الحؼ يشتسي إليو.
والججوؿ  .وتع حداب درجات االرتباط بضغ كل عبارة والجرجة الكمية لمسكياس

 .االرتباط بضغ درجات كل عبارة والجرجة الكمية لمسكياس ( يػضح مجػ1)
 ( معامبلت االرتباط بضغ درجات كل عبارة والجرجة الكمية لمسكياس1ججوؿ )

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 0.82 8 0.81 15 0.80 22 0.83 29 0.86 
2 0.81 9 0.80 16 0.69 23 0.91 30 0.70 
3 0.80 10 0.80 17 0.83 24 0.87 31 0.78 
4 0.74 11 0.82 18 0.71 25 0.85 32 0.73 
5 0.72 12 0.68 19 0.88 26 0.90 33 0.79 
6 0.83 13 0.92 20 0.72 27 0.83 34 0.71 
7 0.83 14 0.91 21 0.70 28 0.85   
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 مدتػػ ( أف جسيع قيع االرتباط دالة إحرائيًا عشج 1ويتزح مغ ججوؿ )
درجة ارتباط  عمىوىحه الكيع تجؿ  ،(5.41-5.13(، حضث تخاوحت ما بضغ )5.52)

عالية لعبارات السكياس والجرجة الكمية لمسكياس. ومغ ذلظ يتحقق االتداؽ الجاخمي 
 لمسكياس.

مية لكل محػر والجرجة الكمية وتع حداب معامل االرتباط بضغ الجرجة الك
 ( ذلظ.0ويػضح ججوؿ ) .لعشاصخ السكياس

 (0ججوؿ )
 معامبلت االرتباط بضغ الجرجة الكمية لكل محػر والجرجة الكمية لعشاصخ السكياس

معامل  السحاور م
 االرتباط

 0.95 االتجاه نحػ الجراسة باستخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد( 2السحػر
 0.97 االتجاه نحػ فعالية نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد( في التحرضل والتقػيع 1السحػر
 0.97 االتجاه نحػ إمكانية التعامل والتفاعل مع  نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد( 1السحػر
االتجاه نحػ جػدة أداء أعزاء ىضئة التجريذ مغ خبلؿ نطاـ إدارة التعمع  0السحػر

 0.95 )الببلؾ بػرد(
( أف قيع معامبلت االرتباط جسيعيا داؿ إحرائيًا عشج 0يتزح مغ ججوؿ )

تػافخ  عمى( مسا يجؿ 5.42-5.40تخاوحت بضغ ) (، وقج5.52مدتػػ الجاللة )
 درجة عالية مغ الرجؽ البشائي لعشاصخ السكياس.

 ثبات السقياس: -ثانيا  
عج تصبضق وذلظ بالسكياس،تع استخجاـ شخيقة ألفا كخونباخ لحداب ثبات 

( شالبًا وشالبة. والججوؿ 02وبمغ عجد أفخادىا ) .العضشة االستصبلعية عمىالسكياس 
 .التالي يػضح ثبات السكياس لكل محػر مغ محاور السكياس

 ( معامل ثبات ألفا كخونباخ لسحاور السكياس0ججوؿ )
 معامل الفا عجد العبارات االنحخاف السعياري  التباين الستهسط الستغيخات

 5.41. 2 1.31144 01.200 11.0155 2لسحػرا
 5.40 25 3.45115 24.112 13.1355 1السحػر 
 5.41 25 3.41011 24.112 14.5355 1السحػر
 5.42 2 0.42411 10.513 11.1355 0السحػر

 5.43 10 14.10440 311.552 215.0155 السجسػع
س جاءت ( أف قيع معامبلت الثبات لعشاصخ السكيا0يتزح مغ الججوؿ )

 ،(5.41-5.41عالية حضث تخاوحت قيع معامبلت الثبات لعشاصخ السكياس بضغ )
(؛ وتذضخ ىحه الكيع مغ 5.43وبمغت قيسة معامل الثبات الكمي لعشاصخ السكياس )
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نتائجو  عمىمعامبلت الثبات إلى صبلحية السكياس لمتصبضق وإمكانية االعتساد 
 والػثػؽ بيا.

 :إجخاءات ترحيح السقياس
( عبارة مػزعة عمى أربعة 10تكػنت ىحه األداة في صػرتيا الشيائية مغ )

عميو اف يختار  ( استجابات0كل عبارة يكػف أماـ الصالب ) ىولئلجابة عم ،محاور
مػافق بذجة، مػافق، محايج، غضخ مػافق ، غضخ تجابات )ما يخاه مشاسبا مغ ىحه االس

( درجات 0ستجابة فيعصى الصالب )ويتع احتداب الجرجات وفقًا لبل ،مػافق بذجة(
( درجات عشج 1( درجات عشج السػافقة ويعصى )0عشج السػافقة بذجة ويعصى )

 ى( عشج عجـ السػافقة بذجة عم2( عشج عجـ السػافقة ويعصى )1السحايج ويعصى )
( 10( درجة وأقل درجة )225عبارات السكياس وبحلظ تربح أعمي درجة لمسكياس )

 درجة.
 :وصف السقياس

بعج أف تع احتداب الرجؽ والثبات لسكياس االتجاه نحػ استخجاـ نطاـ إدارة 
 ،( عبارة10أصبح السكياس في صػرتو الشيائية يتكػف مغ ) .التعمع الببلؾ بػرد

 جدأيغ رئيدضضغ: عمىواحتػػ السكياس 
الجامعي  )الخقعالبيانات األولية ألفخاد العضشة وىي  ىويذتسل عم الجدء األول:

 لمصالب، الجشذ، السدتػؼ الجراسي، التخرز(.
وكل  ،( محاور0) عمىعبارات السكياس حضث اشتسل  عمىويذتسل  الثاني:الجدء 

وقج تع بشاء مكياس . محػر يتبعو مجسػعو مغ العبارات التي تسثل ىحا السحػر
ء لبشا Googleنساذج  باستخجاـاالتجاه نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد 

عمى بشاء االستبيانات  لسا ليحه الشساذج مغ قجرة عالية ؛االستبيانات وتحمضميا
ت ومعجؿ حرائياإلوالسقاييذ بصخيقة مبدصة وسيمة ويسكغ تتبع الشتائج  وا

يديل تجاوؿ رابط السكياس مغ خبلؿ وسائل  ، كسا أيزاً االستجابات بسشتيى الجقة
وتمقي   ،ى عجد كبضخ مغ الصبلبالتػاصل االجتساعي مسا يديل معو الػصػؿ إل

استجاباتيع بعج تػضيح أىسية السكياس وفػائجه وضخورة قخاءة عباراتو بسشتيى الجقة 
 وحث الصبلب عمى االستجابة لعبارات السكياس.

ممف  عمىجسيع نتائج االستجابات بعج االنتياء مغ التصبضق  والحرػؿ عمى
excel( استجابة و 030، وكاف عجد االستجابات ) تع استبعاد االستجابات الستكخرة

وإجخاء السعامبلت وتع  ( استجابة015وغضخ السكتسمة وأصبح عجد االستجابات )
 السكياس ىػ عمىاإلحرائية عميو مباشخة وكاف رابط الجخػؿ 
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https://forms.gle/PxSCY3berTmo4Ahf6 

 :التكيف األكاديسيمقياس  -ثانيا  
ومغ تمظ الجراسات  ،دبيات الدابقةبذكل مبجئي مدتفضجا مغ األ ترسيسو تع

 (،1524، )العسخؼ،(1521،ممحع، وآخخوف )(، 1524،شعثاف، لكحل)دراسة 
 وىيىحه السخاجعات بشضت أداة الجراسة  عمىوبشاًء  (،1522)عبجالقادر، عخيذي،

وقبل اعتساد األداة  حائل؛بلب جامعة لجػ ش األكاديسيعبارة عغ مكياس لمتكيف 
وفى ضػء مبلحطاتيع تع  ،عجد مغ السحكسضغ عمىبرػرة نيائية تع عخضيا 

 )التكيف( محاور 1وتكػف مكياس التكيف مغ ) .صياغة السكياس برػرتو الشيائية
السيارات  وإدارة الػقت، نزج األىجاؼ ومدتػؼ الصسػح، تشطيع السشيجي،

 .(مع األساتحة والصبلب الرحة الشفدية، العبلقات الذخريةوالسسارسات الجراسية، 
 :صجق مقياس التكيف األكاديسي -أوال  

 ،توابعج االنتياء مغ إعجاد السكياس وبشاء محاوره وعبار  الرجق العاىخي: .2
( مغ السحكسضغ مغ أساتحة 5) عمىتع عخض السكياس في صػرتو األولية 

ومجػ الجقة  و،مشاسبة عبارات عمع الشفذ التخبػؼ، وذلظ لمتأكج مغ مجػ
ة لعباراتو ولسبلئستيا لتحقضق اليجؼ الحؼ وضعت مغ أجمو، واقتخاح يالعمس

شخؽ تحدضشيا وذلظ بالححؼ أو باإلضافة أو إعادة الرياغة. وكاف متػسط 
%( وىي ندبة اتفاؽ عالية، مسا يجعػ إلى الثقة 30السكياس ) عمىاالتفاؽ 

وقج تع إعادة صياغة لبعس  يجؼ إليو.في صبلحية السكياس لكياس ما ي
 في السكياس في ضػء آراء السحكسضغ. ، ودمج بعس العباراتالعبارات

تع حداب صجؽ االتداؽ الجاخمي وفقًا  :صجق االتداق الجاخمي لمسقياس .1
( شالب وشالبة بجامعة 02ت العضشة االستصبلعية والبالغ عجدىع )االستجاب

يػضح معامبلت  (1)وججوؿ  .ف حائل بحداب معامل االرتباط بضخسػ 
 شتسي إليو.ياالرتباط بضغ درجة كل عبارة والجرجة الكمية لمسحػر الحؼ 

 ( معامبلت االرتباط بضغ كل عبارة والجرجة الكمية لمسحػر الحؼ يشتسي إليو1ججوؿ )
 السحهر الدادس السحهر الخامذ السحهر الخابع السحهر الثالث السحهر الثاني السحهر األول

 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 0.86 9 0.90 17 0.80 27 0.82 40 0.81 48 0.86 
2 0.92 10 0.93 18 0.83 28 0.80 41 0.84 49 0.85 
3 0.89 11 0.93 19 0.82 29 0.84 42 0.83 50 0.84 
4 0.88 12 0.86 20 0.85 30 0.87 43 0.89 51 0.89 
5 0.86 13 0.86 21 0.83 31 0.86 44 0.84 52 0.79 

https://forms.gle/PxSCY3berTmo4Ahf6
https://forms.gle/PxSCY3berTmo4Ahf6
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 السحهر الدادس السحهر الخامذ السحهر الخابع السحهر الثالث السحهر الثاني السحهر األول
 رقم

 العبارة
معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

6 0.93 14 0.83 22 0.82 32 0.87 45 0.85 53 0.82 
7 0.88 15 0.90 23 0.78 33 0.82 46 0.80 54 0.85 
8 0.89 16 0.86 24 0.79 34 0.73 47 0.76 55 0.83 

    
25 0.78 35 0.74 

  
56 0.84 

    
26 0.79 36 0.87 

  
57 0.85 

      
37 0.73 

    
      

38 0.85 
    

      
39 0.88 

 (.5.52أف جسيع الكيع دالة عشج مدتػػ ) (1)الججوؿويتزح مغ     
درجة  عمىتجؿ  وىحه الكيع ،(5.41 – 5.21وتخاوحت قيع االرتباط بضغ )

 ارتباط عالية لعبارات السكياس والسحػر الحؼ يشتسي إليو.
والججوؿ  .وتع حداب درجات االرتباط بضغ كل عبارة والجرجة الكمية لمسكياس

 .( يػضح مجػ االرتباط بضغ درجات كل عبارة والجرجة الكمية لمسكياس2)
 لكمية لمسكياسكل عبارة والجرجة ا( معامبلت االرتباط بضغ درجات 2ججوؿ )

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 0.67 11 0.73 21 0.74 31 0.73 41 0.72 51 0.74 
2 0.71 12 0.80 22 0.72 32 0.71 42 0.73 52 0.72 
3 0.72 13 0.71 23 0.73 33 0.76 43 0.73 53 0.75 
4 0.70 14 0.74 24 0.75 34 0.69 44 0.71 54 0.64 
5 0.65 15 0.75 25 0.71 35 0.67 45 0.70 55 0.77 
6 0.73 16 0.69 26 0.75 36 0.73 46 0.71 56 0.78 
7 0.71 17 0.73 27 0.71 37 0.67 47 0.71 57 0.68 
8 0.74 18 0.77 28 0.78 38 0.70 48 0.68 

  9 0.74 19 0.72 29 0.71 39 0.74 49 0.68 
  10 0.76 20 0.76 30 0.78 40 0.68 50 0.69 
مدتػؼ أف جسيع قيع االرتباط دالة إحرائيًا عشج  (2ويتزح مغ ججوؿ )  

تباط درجة ار  عمىوىحه الكيع تجؿ  ،(5.35-5.10(، حضث تخاوحت ما بضغ )5.52)
عالية لعبارات السكياس والجرجة الكمية لمسكياس. ومغ ذلظ يتحقق االتداؽ الجاخمي 

 لمسكياس.
وتع حداب معامل االرتباط بضغ الجرجة الكمية لكل محػر والجرجة الكمية 

 ( ذلظ.3لعشاصخ السكياس ويػضح ججوؿ )
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 (3ججوؿ )
 كمية لعشاصخ السكياسمعامبلت االرتباط بضغ الجرجة الكمية لكل محػر والجرجة ال 

 معامل االرتباط السحاور م
 0.79 التكيف مع السشيج. 2السحػر
 0.83 نزج األىجاؼ ومدتػؼ الصسػح. 1السحػر 
 0.91 تشطيع وإدارة  الػقت. 1السحػر
 0.88 السيارات والسسارسات الجراسية. 0السحػر
 0.86 الرحة الشفدية. 0السحػر
 0.85 الصبلب واألساتحة.العبلقات الذخرية مع  1السحػر

( أف قيع معامبلت االرتباط جسيعيا داؿ إحرائيًا عشج 3يتزح مغ ججوؿ )
تػافخ  عمىمسا يجؿ  ،(5.42-5.24تخاوحت بضغ ) (، وقج5.52مدتػػ الجاللة )

 درجة عالية مغ الرجؽ البشائي لعشاصخ السكياس.
 ثبات السقياس: -ثانيا  

وذلظ بعج تصبضق  ،اب ثبات السكياستع استخجاـ شخيقة ألفا كخونباخ لحد
( شالبًا وشالبة. والججوؿ 02وبمغ عجد أفخادىا ) ،العضشة االستصبلعية عمىالسكياس 

 .التالي يػضح ثبات السكياس لكل محػر مغ محاور السكياس
 ( معامل ثبات ألفا كخونباخ لسحاور السكياس4ججوؿ )

االنحخاف  التباين متهسط السحاور
 السعياري 

عجد 
 باراتالع

الفا 
 كخونباخ

 5.41 3 4.00253 42.511 10.1155 التكيف مع السشيج.
 5.41 3 3.31323 23.210 11.2155 نزج األىجاؼ ومدتػؼ الصسػح.

 5.40 25 25.40100 224.212 14.2155 تشطيع وإدارة  الػقت.
 5.41 21 21.11311 230.211 01.1355 السيارات والسسارسات الجراسية.

 5.41 3 3.34130 24.255 10.4155 دية.الرحة الشف
العبلقات الذخرية مع الصبلب 

 5.40 25 22.20453 213.502 12.5555 واألساتحة.
 2.43 52 59.9222 0422.14 131.59 الكمي

( أف قيع معامبلت الثبات لعشاصخ السكياس جاءت 4يتزح مغ الججوؿ )
 ،(5.41-5.41اس بضغ )حضث تخاوحت قيع معامبلت الثبات لعشاصخ السكي ،عالية

(؛ وتذضخ ىحه الكيع مغ 5.43وبمغت قيسة معامل الثبات الكمي لعشاصخ السكياس )
نتائجو  عمىوإمكانية االعتساد  ،معامبلت الثبات إلى صبلحية السكياس لمتصبضق

 والػثػؽ بيا.
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 :إجخاءات ترحيح السقياس
 ،عمصدتة محاور( عبارة مػزعة 02تكػنت ىحه األداة في صػرتيا الشيائية مغ )

اف يختار ما يخاه  استجابات عميو( 0كل عبارة يكػف أماـ الصالب ) عمىولئلجابة 
غضخ مػافق  مػافق،بذجة، مػافق، محايج، غضخ  )مػافقمشاسبا مغ ىحه االستجابات 

 ( درجة.02( درجة وأقل درجة )130وبحلظ تربح أعمي درجة لمسكياس ) ،بذجة(
 :وصف السقياس

أصبح السكياس  التكيف األكاديسي،اب الرجؽ والثبات لسكياس بعج أف تع احتد
 جدأيغ رئيدضضغ: عمى( عبارة واحتػػ السكياس 02في صػرتو الشيائية يتكػف مغ )

الجامعي  )الخقعالبيانات األولية ألفخاد العضشة وىي  عمىويذتسل  الجدء األول:
 لمصالب، الجشذ، السدتػؼ الجراسي، التخرز(.

وكل  ،( محاور1) عمىعبارات السكياس حضث اشتسل  عمىويذتسل : الجدء الثاني
محػر يتبعو مجسػعو مغ العبارات التي تسثل ىحا السحػر وقج تع بشاء مكياس 

 لبشاء االستبيانات وتحمضميا   Google نساذج باستخجاـ التكيف األكاديسي
ة وغضخ ( استجابة وتع استبعاد االستجابات الستكخر 032وكاف عجد االستجابات )

وكاف رابط الجخػؿ عمى السكياس ( استجابة 015السكتسمة وأصبح عجد االستجابات )
    https://forms.gle/ShuLQiBA2QZwsev47:ىػ

 اإلجخاءات التشفيحية لمبحث:
 ،عمع الببلؾ بػرداإلشار الشطخؼ الستعمق باستخجاـ نطاـ إدارة الت عمىاالشبلع  -2

 وكحلظ التكيف األكاديسي.
الجراسات الدابقة السختبصة باالتجاه نحػ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ  ىعماالشبلع -1

 مدتػؼ التكيف األكاديسي. وأيزاً  ،بػرد
 ،ترسيع مكياس اتجاىات الصبلب نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد -1

( شالب وشالبة مغ شبلب جامعة 02) استصبلعية قػاميا ةوتصبيقو عمى عضش
 حائل.

استصبلعية  ةوتصبيقو عمى عضش ،ترسيع مكياس التكيف األكاديسي لمصبلب -0
 ( شالب وشالبة مغ شبلب جامعة حائل.02قػاميا )

حرائيًا واستخخاج الشتائج إنتائج السكياسضغ ومعالجتيع  عمىالحرػؿ  -0
 ومشاقذتيا وتفدضخىا.

 ية.كتابة البحث في صػرتو الشيائ -1

https://forms.gle/ShuLQiBA2QZwsev47
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 األساليب اإلحرائية:
ىجاؼ التي سعي إلى تحكيقيا؛ تع تحمضل البيانات شبيعة الجراسة واأل عمى بشاءً 

واستخخاج الشتائج وفقا لؤلسالضب  (spssباستخجاـ بخنامج الحدمة اإلحرائية )
 اإلحرائية التالية:

 فخادألحداب استجابات  ،التكخارات والشدب السئػية واالنحخافات السعيارية -2
فخاد الجراسة تجاه العبارات التي تزسشتيا أدوات أالجراسة لحداب استجابات 

 الجراسة.
 الستػسصات الحدابية لتختضب استجابات أفخاد الجراسة. -1
 الجراسة. ألدواتمعامل ارتباط بضخسػف لمتأكج مغ صجؽ االتداؽ الجاخمي  -1
 معامل الثبات الجاخمي الفاكخونباخ لكياس ثبات أدوات الجراسة. -0
فخاد العضشة تبعًا لمستغضخات ألسعخفة اتجاه الفخوؽ بضغ استجابات  T-test ختبارا -0

 التخرز(. -السدتػؼ الجراسي  –)الجشذ 
معامل االنحجار الخصي البديط لسعخفة إمكانية التشبؤ باالتجاه نحػ استخجاـ  -1

 نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد مغ خبلؿ مدتػػ التكيف األكاديسي.
 ة ومشاقذتيا:نتائج الجراس

 عخض وتحميل الشتائج الستعمقة بالفخض األول: -أوال  
:واقع اتجاىات شبلب جامعة حائل نحػ استخجاـ نطاـ ىنز الفخض األوؿ عم

 عضشة الجراسة كبضخ في ضل جائحة كػرونا. بػرد( لجػإدارة التعمع )الببلؾ 
 ،لسعياريةىحا الفخض تع حداب الستػسط الحدابي واالنحخافات ا عمى ولئلجابة

الستجابات شبلب عضشة الجراسة لعشاصخ السحاور األربعة لسكياس اتجاه الصبلب 
 نحػ استخجاـ نطاـ ادارة التعمع الببلؾ بػرد.

ويبضغ ذلظ مغ خبلؿ عخض لسدتػؼ استجابات عضشة الجراسة مغ شبلب 
كل محػر مغ محاور مكياس االتجاه نحػ استخجاـ نطاـ إدارة  عمىجامعة حائل 

 حجه. عمىمع الببلؾ بػرد مغ خبلؿ كل محػر التع
 .االتجاه نحه الجراسة باستخجام نعام إدارة التعمم )البالك بهرد( -السحهر األول

(، حضث 1.12ىحا السحػر ككل ) عمىفخاد العضشة أاستجابات متػسط بمغ 
فخاد العضشة أ محايجة إلىيذضخ  ( وىحا1.02: 1.22تخاوحت الستػسصات ما بضغ )

 استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد.ب الجراسة تجاه نحػاال عمى
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 تبعًا لمستػسط ( تختضب عبارات السحػر األوؿ25)ججوؿ 
أوافق  العبارات م

أوافق  أوافق بذجة
 لحج ما

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بذجة

االنحخاف  الستهسط
 التختيب السعياري 

3 
أصبح استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ 

أمخ ضخورؼ وحتسي بعج جائحة بػرد( 
 كػرونا.

175 172 97 57 29 3.77 1.18 1 

العسمية التعميسية  فيأشارؾ وأتفاعل   6
 2 1.31 3.61 46 75 96 138 175 عبخ نطاـ  إدارة التعمع ا)الببلؾ بػرد(.

2 
أرػ اف الجراسة مغ خبلؿ  نطاـ إدارة  

التعمع )الببلؾ بػرد( تجخبة مفضجة 
 ومستعة.

142 173 118 52 45 3.59 1.22 3 

4 
أرؼ أف نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد( 
يػفخ قجر عالي مغ الػصػؿ لمسحتػؼ 

 التعميسي اإلليكتخوني.
129 189 104 57 51 3.54 1.24 4 

اشعخ بالسمل مغ الجراسة باستخجاـ نطاـ    5
 5 1.16 3.48 41 60 141 182 106 إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(

1 
ل التجريذ باستخجاـ نطاـ  إدارة أفز 

التعمع )الببلؾ بػرد( عغ التجريذ بالصخؽ 
 التقمضجية.

104 115 149 103 59 3.19 1.27 6 

أفزل قخاءة السػاد الجراسية مغ خبلؿ   7
 7 1.25 2.41 184 95 123 108 20 نطاـ  إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(.

    3.37 الستهسط العام
 لجؼ محايجةبذكل عاـ إلى وجػد اتجاىات  (25) ؿلججو تذضخ الشتائج في ا

أصبح "( 1حضث حرمت العبارة رقع ) األوؿ؛شبلب جامعة حائل نحػ السحػر 
استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد( أمخ ضخورؼ وحتسي بعج جائحة كػرونا." 

ئحة أف جا إلىوقج يعدػ الباحث ذلظ ؛ (3.77بستػسط حدابي )عمى التختضب األوؿ 
األنطسة التعميسية والحؼ قج جعل استخجاـ نطاـ إدارة التعمع  عمىكػرونا وآثخىا 

الببلؾ بػرد أمخ ضخورؼ وحتسي وقج قامت جامعة حائل بجراسة فرمضغ دراسضضغ 
باستخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ  الريفي(الفرل الجراسي  الثاني،)الفرل الجراسي 

 بػرد.
( قج حرمت عمى 1،1،0باقي العبارات وىى ) بضشسا يتزح مغ الججوؿ أف

( 1.24( عمى متػسط )2بضشسا حرمت العبارة رقع ) ،متػسصات في مدتػؼ السػافقة
ف تجخبة التعمع أوقج يعدػ ذلظ إلى  ؛وىحا يذضخ إلي وقػعيا في درجة السحايج

دية عامة وجامعة حائل اإلليكتخوني الكمي ىي تجخبة ججيجة عمى الجامعات الدعػ 
االعتساد كاف يتع عمى استخجاـ التعمع اإلليكتخوني بجػار التعمع حضث إف ة؛ خاص
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ليكتخوني فيطغ الباحث أنو مع إلالتقمضجؼ أما وقج تع التحػؿ الكامل إلى التعمع ا
 الػقت سػؼ يتعػد الصبلب عمى ىحا الشطاـ مغ التعمع  ويربح ىػ البجيل األمثل.

التعمع  نطاـ إدارةمغ الجراسة باستخجاـ اشعخ بالسمل ( " 0بضشسا العبارة رقع )
(، بجرجة السػافقة وىي عبارة سمبية وقج 1.03حرمت عمى متػسط )” )الببلؾ بػرد(

يخجع ذلظ لحجاثة التجخبة ويخػ الباحث انو مع اعتياد الصبلب الجخػؿ عمى الشطاـ 
 وأداء التكميفات واالختبارات مغ خبللو سضدوؿ ىحا السمل.

 نطاـ إدارة( " أفزل قخاءة السػاد الجراسية مغ خبلؿ 2رة رقع )بضشسا تذضخ العبا
متػسط  حرمت عمىىحا السحػر حضث  العبارات فيالتعمع )الببلؾ بػرد(." أنيا أقل 

في نصاؽ عجـ السػافقة؛ مسا يذضخ إلى تفزضل الصبلب لقخاءة  ( ووقعت1.02)
الصخيقة التقمضجية في ىحه ىي حضث إف السػاد الجراسية مغ خبلؿ الكتب والسحاضخات 

واف استخجاـ األجيدة االلكتخونية لقخاءة السػاد الجراسية  جائحة كػرونا. القخاءة قبل
غضخ شائع بضغ الصبلب ولع يعتاد الصبلب ىحه الصخيقة وقج تكػف القخاءة مغ خبلؿ 

 األجيدة في الفتخة القادمة بجيبًل عغ الكتب التقمضجية.
فعالية نعام إدارة التعمم )البالك بهرد( في االتجاه نحه -السحهر الثاني 

 :التحريل والتقهيم
(، حضث تخاوحت 1.05ىحا السحػر ككل ) عمىفخاد العضشة أبمغ استجابات 
فعالية  ىفخاد العضشة عمأمػافقة  إلىيذضخ  ( وىحا1.54:1.11الستػسصات ما بضغ )

 والتقػيع. التحرضلنطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد في 
 تختضب عبارات السحػر الثاني تبعًا لمستػسط (22)ججوؿ 

أوافق  العبارات م
أوافق  أوافق بذجة

 لحج ما
ال 

 أوافق
ال 

أوافق 
 بذجة

االنحخاف  الستهسط
 التختيب السعياري 

10 

والتكميفات  االختباراتارؼ أف ترحيح 
عبخ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد( 

 سخيع وفػرؼ.
136 194 111 61 28 3.66 1.13 1 

9 

يداعجني نطاـ  إدارة التعمع )الببلؾ  
بػرد( في زيادة معجؿ التحرضل بتػفضخ  

 مرادر متعجدة لمسحتػؼ الجراسي.
122 204 114 58 32 3.62 1.13 2 

12 
أفزل التقضيع التقمضجؼ عغ التقضيع مغ  

 3 1.13 3.60 31 54 138 181 126 .طاـ  إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(خبلؿ ن

13 
أف التغحية الخاجعة مغ نطاـ  إدارة أرػ 

 4 1.15 3.58 34 59 126 189 122 التعمع )الببلؾ بػرد( مشاسبة ومحفدة.

15 
أقجـ الػاجبات مغ خبلؿ نطاـ إدارة التعمع  

 5 1.19 3.57 36 70 111 180 133 )الببلؾ بػرد( بصخيقة اسيل واسخع.
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أوافق  العبارات م
أوافق  أوافق بذجة

 لحج ما
ال 

 أوافق
ال 

أوافق 
 بذجة

االنحخاف  الستهسط
 التختيب السعياري 

14 

أعتقج اف نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ 
عج عمى التقػيع الحاتي بػرد( يدا

 لمستعمع.
109 195 136 60 30 3.55 1.11 6 

11 

يداعجني استخجاـ نطاـ إدارة التعمع  
)الببلؾ بػرد( في تصػيخ ميارات 

 البحث والػصػؿ إلي السعمػمات.
125 165 151 54 35 3.55 1.15 7 

17 
أجج تذجيع مغ جامعتي عمى استخجاـ 

 8 1.24 3.52 47 63 123 161 136 (.نطاـ إدارة التعمع  )الببلؾ بػرد

16 

أتسشى أف يدتبجؿ نطاـ إدارة التعمع 
)الببلؾ بػرد( بشطاـ آخخ أكثخ كفاءة 

 وفعالية.
117 135 118 110 50 3.30 1.28 9 

8 

أعتقج اف نطاـ  إدارة التعمع )الببلؾ 
بػرد( نطاـ مخف في عسمية التعمع مغ 

 خبللو.
65 162 118 125 60 3.09 1.22 10 

  3.50 الستهسط
( رأػ عضشة البحث نحػ " االتجاه نحػ فعالية نطاـ 22يتزح مغ الججوؿ )

إدارة التعمع )الببلؾ بػرد( في التحرضل والتقػيع "حضث احتمت السختبة األولي العبارة 
( "ارؼ أف ترحيح االختبارات والتكميفات عبخ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ 25رقع )

(؛ وقج يعدػ ذلظ إلى السدايا واألدوات 1.11بستػسط حدابي )بػرد( سخيع وفػرؼ" 
التي يتستع بيا نطاـ إدارة التعمع اإلليكتخوني ببلؾ بػرد، والتي تداىع في ترسيع 
وإنتاج االختبارات والتكميفات وترحضيا بسشتيى الجقة والحيادية. بضشسا جاءت العبارة 

(؛ 1.15،1.54ما بضغ )( بجرجة محايج حضث حرمت عمى متػسصات 21،3رقع )
وقج يعدػ الباحث ذلظ إلى أف نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد نطاـ حجيث بجامعة 
حائل وقج كاف غضخ مفعل بذكل كامل في كثضخ مغ كميات الجامعة مسا أدؼ إلصعجـ 

 معخفة بعس الصبلب بسدايا ىحا الشطاـ وقجراتو.
تفاعل مع نعام إدارة التعمم االتجاه نحه إمكانية التعامل وال -السحهر الثالث

 :)البالك بهرد(
(، حضث تخاوحت 1.15بمغ استجابات أفخاد العضشة عمى ىحا السحػر ككل )

محايجة أفخاد العضشة نحػ إمكانية  ( وىحا يذضخ إلى1.20:1.02الستػسصات ما بضغ )
 التعامل والتفاعل مع نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد.
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 السحػر الثالث تبعًا لمستػسط( تختضب عبارات 21ججوؿ )
أوافق  العبارات م

أوافق  أوافق بذجة
 لحج ما

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بذجة

االنحخاف  الستهسط
 التختيب السعياري 

12 

أجج أف استخجاـ نطاـ إدارة التعمع 
)الببلؾ بػرد( ساعج في تغضضخ اتجاىي 

 نحػ التعمع اإلليكتخوني باإليجاب.
203 232 221 00 10 1.20 2.21 2 

11 

يداعجني  نطاـ التعمع )الببلؾ بػرد( 
عمى التعمع دوف االلتداـ بسكاف وزماف 

 محجد.
202 231 215 05 12 1.14 2.20 1 

24 
أرػ اف الػصػؿ لشطاـ إدارة التعمع 

 1 2.24 1.11 12 15 251 242 214 )الببلؾ بػرد( بديط وميدخ.

10 

أجج اف الخجمات واألنذصة السقجمة مغ 
ـ  إدارة التعمع )الببلؾ بػرد( خبلؿ نطا

 تمبي متصمباتي وتػقعاتي.
211 241 214 00 14 1.12 2.20 0 

10 

أجج حخية أكبخ في التعبضخ عغ ارائي 
مغ خبلؿ نطاـ  إدارة التعمع )الببلؾ 

 بػرد(.
210 232 210 03 11 1.03 2.20 0 

11 
اشعخ بالخضا عغ استخجاـ نطاـ  إدارة 

 1 2.22 1.03 05 00 223 241 210 التعمع )الببلؾ بػرد(.

12 

ارغب في الحرػؿ عمى  دورات 
تجريبية لكيفية التعامل مع نطاـ  إدارة 

 التعمع )الببلؾ بػرد(.
221 201 210 35 00 1.13 2.11 2 

23 

أالحع أف استخجاـ نطاـ إدارة التعمع 
)الببلؾ بػرد( يقمل مغ تفاعل 

 الستعمسضغ.
01 222 211 212 31 1.21 2.23 3 

11 

اعتقج أف استخجاـ نطاـ  إدارة التعمع 
)الببلؾ بػرد( يعبخ عبئًا إضافيا في 

 التعميع  عمى الستعمع.
13 42 213 201 210 1.04 2.11 4 

15 

أواجو صعػبة في التعامل مع  واجية 
نطاـ  إدارة التعمع )الببلؾ بػرد( والتشقل 

 مغ خبلليا.
10 250 42 200 215 1.02 2.11 25 

  3.30 الستهسط
االتجاه نحػ إمكانية التعامل رأػ عضشة البحث نحػ " (21)يتزح مغ الججوؿ 

والتفاعل مع  نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد("حضث احتمت  السختبة األولي العبارة رقع 
أجج أف استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد( ساعج في تغضضخ اتجاىي نحػ "( 12)

وقج يعدػ ذلكإلى ما يستمكو  ؛(1.20بستػسط حدابي )" باإليجابكتخوني يالتعمع اإلل
 ،نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد مغ أدوات مختمفة  لمتػاصل الستدامغ والغضخ متدامغ

كتخوني وكحلظ لديػلة يلإلوقجرة الشطاـ عمى تحقضق ما يحتاجو الصالب مغ التعمع ا
 نتخنت.إلط العسمية التعميسية عبخ ااستخجامو وادراؾ الصبلب لفاعمية الشطاـ في تشذي
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(" أالحع أف استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ 23بضشسا جاءت العبارة رقع )
ويعدػ الباحث ذلظ  ؛( بجرجة محايج1.21بستػسط )بػرد( يقمل مغ تفاعل الستعمسضغ."

 نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد مغ أدوات لمتفاعل يستمكوإلي أنو عمى الخغع مسا 
أنو سيطل التفاعل والتػاصل السباشخ وجييا لػجو ىػ األفزل واألكثخ  إال ؛والتػاصل
 .التأثضخلجػ بعزالصبلبقجرة عمص

التعمع )الببلؾ  نطاـ إدارة( " اعتقج أف استخجاـ 11بضشسا جاءت العبارة رقع )
متػسط  عمىوالتي حرمت ،الستعمع التعميع عمىبخ عبئًا إضافيا في تبػرد( يع

وقج يعدػ الباحث  وىي عبارة سمبية؛ والتي تذضخ إلى درجة عجـ السػافقة (1.04)
أف نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد أصبح بعج جائحة كػرونا جدءا أساسيا مغ إلصذلظ 

فقج  ،بل ىػ الخكضدة األساسية التي يعتسج عمضيا التعمع في ىحه الفتخة ،العسمية التعميسية
أؼ وقت  اساتحتيع فيرادر التعمع والتػاصل مع ساعج الصبلب في الػصػؿ إلى م

 وفى أؼ مكاف.
 نطاـ إدارة مع واجيةأواجو صعػبة في التعامل ( "15بضشسا جاءت العبارة رقع )

( والتي 1.02متػسط ) عمىوالتي حرمت  ،التعمع )الببلؾ بػرد( والتشقل مغ خبلليا
 إلصأف واجيةلباحث ذلظ وقج يعدػ ا السػافقة وىي عبارة سمبية؛تذضخ إلى درجة عجـ 

وداعسة لمغة العخبية مسا  ،نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد ىي واجيو سيمة وبديصة
الصبلب التشقل مغ خبلليا والػصػؿ الي السحتػؼ التعميسي واالختبارات  عمىيديل 

 والػاجبات.
االتجاه نحه جهدة أداء أعزاء ىيئة التجريذ من خالل نعام  -السحهر الخابع

 :ة التعمم )البالك بهرد(إدار 
(، حضث تخاوحت 1.02فخاد العضشة عمى ىحا السحػر ككل )أبمغ استجابات 
فخاد العضشة عمى االتجاه أمػافقة  إلىيذضخ  ( وىحا1.12:1.21الستػسصات ما بضغ )

 نحػ جػدة أداء أعزاء ىضئة التجريذ مغ خبلؿ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(
 ات السحػر الخابعتبعًا لمستػسط( تختضب عبار 21ججوؿ )

أوافق  العبارات م
أوافق  أوافق بذجة

 لحج ما
ال 

 أوافق
ال أوافق 

االنحخاف  الستهسط بذجة
يب السعياري 

تخت
ال

 

13 
أرؼ أف أستاذ السقخر يجضج التشػيع 
بضغ اسالضب التجريذ عبخ نطاـ إدارة 

 التعمع )الببلؾ بػرد(.
200 231 222 00 13 1.12 2.22 2 

جج تذجيع مغ أساتحتي الستخجاـ ا 12
 1 2.21 1.10 11 03 251 111 223 نطاـ  إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(.

أجج أستاذ السقخر يشػع في استخجاـ  11
 1 2.20 1.12 10 03 254 151 210مرادر تعميسية مختمفة عبخ الفرػؿ 
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أوافق  العبارات م
أوافق  أوافق بذجة

 لحج ما
ال 

 أوافق
ال أوافق 

االنحخاف  الستهسط بذجة
يب السعياري 

تخت
ال

 

االفتخاضية السقجمة بشطاـ إدارة التعمع 
 )الببلؾ بػرد(.

14 
اذ السقخر يستمظ ميارات أجج أست

التعامل مع نطاـ  إدارة التعمع )الببلؾ 
 بػرد(.

221 150 224 00 12 1.03 2.20 0 

10 
عتقج اف أستاذ السقخر  يشػع في أ 

اسالضب التقػيع  عمى نطاـ  إدارة 
 التعمع )الببلؾ بػرد(

222 245 210 05 03 1.01 2.24 0 

11 
أحرل عمى الجعع والسداعجة مغ 

عشج ضيػر مذكمة في اساتحتي 
استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ 

 .بػرد(
224 235 211 01 02 1.02 2.15 1 

أجج أف أداء االستاذ يكػف أفزل  15
 2 2.22 1.21 25 21 02 12 11 عبخ التجريذ بالشطع التقمضجية.

  3.47 الستهسط
أعزاء  عضشة البحث نحػ االتجاه نحػ جػدة أداء ؼرأ( 21يتزح مغ الججوؿ )

 .ىضئة التجريذ مغ خبلؿ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(
أرؼ أف أستاذ السقخر يجضج التشػيع "( 13األولي العبارة رقع ) احتمت السختبةحضث 

 (1.12بستػسط حدابي )"بضغ اسالضب التجريذ عبخ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(
التعمع الببلؾ بػرد يػفخ أدوات متعجدة وقج يعدػ ذلظ إلصأف نطاـ إدارة  بجرجة مػافقة؛

ويداعجه في التشػع في اسالضب  ،جسيع الصبلب يتشاسب معلؤلستاذ لتقجيع محتػؼ 
 التجريذ السختمفة.

أجج أف أداء االستاذ يكػف أفزل عبخ التجريذ " (15بضشسا جاءت العبارة رقع )
أف ىشاؾ  إلىذلظ ويعدػ الباحث  ؛( بجرجة محايج1.21بستػسط ) "بالشطع التقمضجية

بعس الصبلب يفزمػف اف يكػف األستاذ وجييا إلى وجيو مع الصالب وقج يخجع ذلظ 
عمع تالتجريذ باستخجاـ نطاـ إدارة العمصأسالضب ف بعس األساتحة لع يتجربػا أإلى  أيزاً 

 قج يحج مغ قجراتو التجريدية. وأنوعجـ قشاعة بعس األساتحة بيحا الشطاـ  أوالببلؾ بػرد 
 الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية  (20ؿ )ججو 

 .مجسػع محاور السكياس عمىالستجابات أفخاد العضشة 
درجة  التختيب  الستهسط عشهان السحهر السحهر

 االستجابة
االتجاه نحػ الجراسة باستخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ  2

 متػسصة 1 3.37 .بػرد(

دارة التعمع )الببلؾ بػرد( في االتجاه نحػ فعالية نطاـ إ 1
 كبضخة 2 3.50 .التحرضل والتقػيع
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درجة  التختيب  الستهسط عشهان السحهر السحهر
 االستجابة

االتجاه نحػ إمكانية التعامل والتفاعل مع  نطاـ إدارة التعمع  1
 3.30 .)الببلؾ بػرد(

 متػسصة 0

االتجاه نحػ جػدة أداء أعزاء ىضئة التجريذ مغ خبلؿ  0
 3.47 .نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(

 كبضخة 1

 كبيخة  3.41 عالسجسه 
الي أف مجػ استجابات أفخاد العضشة مغ شبلب جامعة  (20تذضخ نتائج ججوؿ )

 بستػسطىي استجابات كبضخة  ،حائل عمى مجسػع محاور السكياس بذكل كمي
االتجاه نحػ ( "1رقع )أف السحػر الي السحاور نجج  (، وبالشطخ1.02عاـ )حدابي 

" جاء في التختضب األوؿ ػؼ ( في التحرضل والتقفعالية نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد
( 0السحػر رقع ) الثانيويميو في التختضب  .( بجرجة كبضخة1.05بستػسط حدابي )

االتجاه نحػ جػدة أداء أعزاء ىضئة التجريذ مغ خبلؿ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ "
( 2قع )ميو في التختضب السحػر ر وي .(1.20بػرد(" بجرجة كبضخة بستػسط حدابي )

االتجاه نحػ الجراسة باستخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(" بجرجة بستػسط "
( " االتجاه نحػ إمكانية 1ويميو في السخكد الخابع السحػر رقع ) .(1.12حدابي )

إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(" بجرجة متػسصة بستػسط  مع نطاـالتعامل والتفاعل 
 (.1.15حدابي )

اتجاىات الصبلب نحػ حضث إف شتائج إلى تحقق الفخض األوؿ؛ وتذضخ ىحه ال
 استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد في ضل جائحة كػرونا جاء بذكل كبضخ.

(، 1524، ؼوعبج اليادوتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج كبل مغ )غدالة 
 إلى(، والتي أكجت نتائجيع 1520الكخيع (، )العبج1522،(، )الجخاح1524،)العشدؼ 

وجػد اتجاىات إيجابية لمصبلب نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد في 
 التعميع.

ثخ البالغ في لجائحة كػرونا األ الكبضخ؛ أفويفدخ الباحث وجػد ىحا االتجاه 
فقج  ،ليكتخونيإلنحػ التعمع ا التجريذ والصبلبتغضضخ وجية نطخ أعزاء ىضئة 

الكمي واقعًا ممسػسًا نعيذو األمخ الحؼ أدػ إلى  كتخونييأصبحت فكخة التعمع اإلل
 تجاه اإليجابي نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد.اال

وإدارة جامعة حائل الستخجاـ نطاـ إدارة  ،وقج كاف لتحفضد الحكػمة الدعػدية
ىحا الشطاـ مسا دفع أعزاء ىضئة  عمىلبلعتساد  الكبضخالتعمع الببلؾ بػرد الػاقع 

دواتو وتقجيع الػاجبات ألمبحث عغ كيفية التفاعل مع الشطاـ و  ،تجريذ والصبلبال
حتى أنو تع أداء االختبارات الشيائية مغ خبلؿ نطاـ  ،والتكميفات وأداء االختبارات
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وأثبتت التجخبة نجاحيا في القجرة عمى االعتساد عمى نطاـ  إدارة التعمع الببلؾ بػرد.
 ع والتقػيع.الببلؾ بػرد في عسمية التعم

جائحة  أف استسختالمجػء ليحا الشطاـ مغ التعمع  ػ ليذ أماـ الجامعات سػ 
 واستسخت فكخة التباعج االجتساعي. ويفدخ الباحث ىحه الشتيجة أيزاً ، كػرونا لفتخة

التعمع الببلؾ بػرد مغ مدايا متعجدة يػفخىا الشطاـ لمصالب واألستاذ؛  يستمكو نطاـلسا 
التغحية الخاجعة والتعديد الفػرؼ وغضخ الفػرؼ وتقجيع الػاجبات  عمىفالشطاـ لو القجرة 

محتػؼ السادة  عمىواالشبلع ،واالختبارات والسذاركات السختمفة في السشتجيات
فاآلف ندتصيع أف نقػؿ اف الصالب واألستاذ ال يدتصيعاف .العمسية لمسقخرات

 التعمع.االستغشاء عغ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد في عسمية 
 عخض وتحميل الشتائج الستعمقة باإلجابة عن بالفخض الثاني: -ثانيا  

: ال تػجج عبلقة ذات داللة إحرائية بضغ اتجاه نص الفخض الثاني عمى
وبضغ مدتػػ التكيف  بػرد(،الصبلب نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ 

 لجػ عضشة مغ شبلب جامعة حائل. األكاديسي
ة ىحا الفخض قاـ الباحث بإيجاد معامل االرتباط بضغ درجات ولمتحقق مغ صح

ودرجاتيع في مكياس ،الصبلب في االتجاه نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد
 .األكاديسيالتكيف  ػ مدتػ 

معامبلت االرتباط بضغ درجات الصبلب في محاور مكياس االتجاه نحػ  (20ججوؿ )
 األكاديسيمحاور مكياس التكيف  عمىودرجاتيع  ،ببلؾ بػرداستخجاـ نطاـ ادارة التعمع ال

 محاور السقياس
التكيف 

مع 
 السشيج

نزج 
األىجاف 
ومدتهي 

 الطسهح

تشعيم 
وإدارة  

 الهقت

السيارات 
والسسارسات 

 الجراسية
الرحة 
 الشفدية

العالقات 
الذخرية 

مع 
الطالب 
 واألساتحة

السجسهع 
الكمي 

لسقياس 
التكيف 
 األكاديسي

نحػ الجراسة باستخجاـ نطاـ  االتجاه
 إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(

.335** 
 

.315** 
 

.450** 
 

.400** 
 

.416** 
 

.451** 
 

.574** 
 

االتجاه نحػ فعالية نطاـ إدارة التعمع 
 )الببلؾ بػرد( في التحرضل والتقػيع

.316** 
 

.301** 
 

.449** 
 

.379** 
 

.450** 
 

.417** 
 

.564** 
 

ية التعامل والتفاعل االتجاه نحػ إمكان
 مع  نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(

.327** 
 

.302** 
 

.454** 
 

.405** 
 

.467** 
 

.456** 
 

.589** 
 

االتجاه نحػ جػدة أداء أعزاء ىضئة 
التجريذ مغ خبلؿ نطاـ إدارة التعمع 

 )الببلؾ بػرد(
.315** 

 
.307** 

 
.400** 

 
.376** 

 .466** .415** 
 

.556** 
 

 **618. **470. **488. **422. **476. **331. **349. ع الكمي لسقياس االتجاهالسجسه 
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وجػد عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج مدتػػ  (20)ويتزح مغ الججوؿ 
بضغ جسيع محاور مكياس االتجاه األربعة نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع  ،(5.52)

تخاوحت معامبلت  كاديسي، حضثاألالببلؾ بػرد والسحاور الدتة لسكياس التكيف 
(، ووجػد عبلقة ارتباشية 5.011: 5.152االرتباط بضغ مرفػفة السحاور بضغ )

بضغ السجسػع الكمي لسكياس االتجاه نحػ  ،(5.52مدتػػ ) جدالة احرائيًا عش
والسجسػع الكمي لسكياس التكيف األكاديسي  ،استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد

وبيحا يتع رفس الفخض الثاني لمجراسة حضث  .(5.123ل االرتباط )حضث بمغ معام
وججت عبلقة ارتباشية مػجبة دالة احرائيًا بضغ االتجاه نحػ استخجاـ نطاـ إدارة 

وبضغ مدتػػ التكيف األكاديسي لجػ عضشة مغ شبلب جامعة  ،التعمع الببلؾ بػرد
 حائل. 

(، 1522، )العسخؼ، (1524)لخزخ، لكحل ،ويتفق ذلظ مع دراسة كبل مغ 
والتي اثبتت وجػد عبلقة  (؛1522 القادر، عخيذي،(،)عبج 1515، أبػ فػدة)

والجافعية  األكاديسيارتباشية بضغ مدتػػ التكيف وبعس الستغضخات مثل التحرضل 
 األكاديسيلئلنجاز وميارات الحياة؛ حضث أكجت تمظ الجراسات أنو كمسا زاد التكيف 

 وزادت الجافعيةلئلنجاز. كاديسياأللمصبلب زاد التحرضل 
وفخ مجسػعة  ،ويفدخ الباحث تمظ الشتيجة إلصشطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(

كتخوني التي سيمت عمى الصالب عسمية التعمع فأصبح يمغ خرائز التعمع االل
بإمكاف الصالب التعمع في أؼ مكاف وأؼ زماف وخارج قاعات الجراسة التقمضجية. 

ستخاتيجيات تجريدية حجيثة بسا يتشاسب مع إرادر التعمع السختمفة و ووفخت لمصالب م
التقػيع الحاتي، وتشطيع وإدارة وقت  عمىقجراتو وميارتو وسخعتو في التعمع، وساعجتو 

الصالب عمى الشطاـ مغ خبلؿ مػاعضج محجدة لخفع التكميفات والػاجبات والجخػؿ 
ورضا عغ  ،السقخرات الجراسيةلمفرػؿ االفتخاضية. فأصبح لجػ الصالب رضا عغ 

وقج ساعج ذلظ في التكيف األكاديسي  ،إداء اساتحتو ورضا عغ أسالضب تقػيسو
 لمصبلب. 

 عخض وتحميل الشتائج الستعمقة باإلجابة عن بالفخض الثالث: -ثالثا  
: ال يسكغ التشبؤ باالتجاه نحػ استخجاـ نطاـ إدارة نص الفخض الثالث عمى

تشبؤا دااًل إحرائيا بسعمػمية مدتػػ التكيف األكاديسي لجػ  ،التعمع )الببلؾ بػرد(
 عضشو مغ شبلب جامعة حائل.

البديط،  الخصي ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع استخجاـ تحمضل االنحجار
 .يػضح ذلظ( 21) والججوؿ
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 ميةكال لمجرجة الخصي النحجارانتائج تحمضل  (21ججوؿ )

 األكاديسيالتكيف  عمى ،ؾ بػردلسكياس االتجاه نحػ استخجاـ الببل 
الستغيخ 
 الستشبى

معامل 
 االرتباط

مدتهى  ف
 الجاللة

قيسة 
 الثابت

معامل 
 Bاالنحجار 

ندبة 
 االسيام

التكيف 
 األكاديسي

5.123 110.30 5.555 15.41 5.211 13.24% 

أف قيسة معامل االرتباط التي تعبخ عغ أقري  (،21يتزح مغ ججوؿ )
 ،واالتجاه نحػ استخجاـ نطاـ ادارة التعمع الببلؾ بػرد ،كاديسيارتباط بضغ التكيف األ

التشبؤ نحػ  فييديع  األكاديسيأؼ أف التكيف  .(5.52داؿ احرائيًا عغ مدتػؼ )
التعمع؛ وبحلظ لع يتحقق صحة الفخض  فياستخجاـ نطاـ ادارة التعمع الببلؾ بػرد 

باالتجاه نحػ استخجاـ نطع بؤ شيديع في الت األكاديسيالثالث حضث نجج اف التكيف 
 ادارة التعمع الببلؾ بػرد لصبلب جامعة حائل.

 :الشحػ التالي التشبؤعمىويسكغ صياغة معادلة 
 2.220x+52.45=االتجاه نحه استخجام نعام إدارة التعمم )البالك بهرد( 

 التكيف األكاديسي.
كذ مجػ بسحاوره الدت يع األكاديسيويفدخ الباحث تمظ الشتيجة بأف التكيف 

ساتحتو عبلقتيبأ وعغ ،رضا الصالب عغ السشاىج التي يجرسيا وعغ شخرضتو
وفي ىحه الحالة يشجفع الصالب لمجراسة مغ خبلؿ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ وزمبلئو،

وبجوف نطاـ  ،نيا تعتبخ الصخيق الػحضج لمتعمع في ضل جائحة كػروناأحضث  ،بػرد
 حكيقي بالجامعة. إلكتخوني طاـ تعميسيإدارة التعمع الببلؾ بػرد ال يػجج ن

ساتحتو واستصاع أف يشطع وقتو أفإذا رضا الصالب عغ مقخراتو ومشاىجو و 
أف يتعامل مع نطاـ إدارة التعمع  ػ ، فمغ يكػف أمامو سػ أكاديسياً الصالب متكيفاً  أصبح

 لمصالب باالتجاه نحػ األكاديسيمغ خبلؿ التكيف  ؤالتشبوبحلظ يسكغ  ،الببلؾ بػرد
 استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد.

 عخض وتحميل الشتائج الستعمقة باإلجابة عن بالفخض الخابع: -رابعا  
: ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بضغ استجابات نص الفخض الخابع عمى

يعدػ إلى  ،استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(نحػ فخاد العضشة في االتجاه أ
 ناث(.إ/ رالجشذ )ذكػ 
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ناث في ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع حداب قيسة )ت( لمحكػر واإل
يػضح تقديع عضشة الجراسةإلى ذكػر وإناث  (22عضشة الجراسة؛ والججوؿ رقع )

 وحداب الستػسط واالنحخاؼ السعيارؼ وقيسة )ت(.
ومدتػؼ الجاللة بضغ  ،الستػسصات واالنحخافات السعيارية وقيسة )ت( (22ججوؿ )

الكمية لسكياس االتجاه نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع  الجرجة لحكػر واإلناث فيا
 الببلؾ بػرد ومحاوره

االنحخاف  الستهسط العجد الجشذ السحهر
 السعياري 

قيسة 
 )ت(

مدتهي 
 الجاللة

االتجاه نحػ الجراسة باستخجاـ 
نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ 

 .بػرد(
 7.03688 23.3284 271 ذكػر

 6.45630 23.8533 259 إناث 372. 894.
االتجاه نحػ الجراسة باستخجاـ 
نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ 

 .بػرد(
 9.62745 34.5867 271 ذكػر

 8.84815 35.5019 259 إناث 256. 1.138
االتجاه نحػ إمكانية التعامل 
والتفاعل مع  نطاـ إدارة التعمع 

 .)الببلؾ بػرد(
 8.37433 32.7491 271 ذكػر

 7.63908 33.1892 259 إناث 528. 631.
االتجاه نحػ إمكانية التعامل 
والتفاعل مع  نطاـ إدارة التعمع 

 .)الببلؾ بػرد(
 7.15147 24.3395 271 ذكػر

 6.37517 24.3938 259 إناث 927. 092.
الجرجة الكمية لسكياس االتجاه 

التعمع  إدارةنحػ استخجاـ نطاـ 
 .الببلؾ بػرد

 20.98227 115.0037 271 ذكػر
 24.87917 116.9382 259 إناث 333. 969.

أف قيسة )ت( غضخ دالة في محاور السكياس  (،22يتزح مغ الججوؿ )
قيسة غضخ دالة  وىي( 969.األربعة، وبمغت قيسة )ت( لمجرجة الكمية لمسكياس )

وجػد فخوؽ ذات  ـجوبالتالي يتع قبػؿ الفخض الرفخؼ والحؼ يذضخ الي ع إحرائيا
استخجاـ نطاـ إدارة التعمع  نحػ فخاد العضشة في االتجاهأداللة إحرائية بضغ استجابات 

 ناث(.إ/ يعدػ إلى الجشذ )ذكػر ،)الببلؾ بػرد(
(، 1520(، )الدجحاف، 1520الببلصي، )دراسة وتتفق تمظ الشتيجة مع 

ناث في الحكػر واإلالتي اثبتت عجـ وجػد فخوؽ بضغ  ،(1521)الخنجؼ، الخمضل، 
وتختمف مع دراسة كبل مغ  االتجاه نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد.

 (.1520(، )العشدؼ، 1524، ؼ)غدالة، عبج الياد
ناث في امتبلكيع إتكافؤ جسيع الصبلب ذكػر و  إلىتمظ الشتيجة  ويعدى الباحث

لصبلب لشفذ الطخوؼ وتعخض جسيع ا ،لمسيارات البلزمة لمتعامل مع ىحا الشسط
 التعميسية التي فخضتيا جائحة كػرونا.
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 عخض وتحميل الشتائج الستعمقة باإلجابة عن بالفخض الخامذ: -خامدا  
: ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بضغ استجابات نص الفخض الخامذ عمى

إلى  يعدػ  ،استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(نحػ فخاد العضشة في االتجاه أ
 السدتػيات العميا(. –السدتػؼ الجراسي )السدتػيات األولية 

لمسدتػيات األولية )مغ  ،ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع حداب قيسة )ت
عضشة الجراسة؛  يالثامغ( ف إلىلي الخابع( والسدتػيات العميا )مغ الخامذ إاألوؿ 

األولية )مغ األوؿ يػضح تقديع عضشة الجراسة إلى لمسدتػيات  (23والججوؿ رقع )
وحداب الستػسط  ،الثامغ( إلىالي الخابع( والسدتػيات العميا )مغ الخامذ 

 واالنحخاؼ السعيارؼ وقيسة )ت(.
الستػسصات واالنحخافات السعيارية وقيسة )ت( ومدتػؼ الجاللة بضغ  (23ججوؿ )

ـ نطاـ إدارة في الجرجة الكمية لسكياس االتجاه نحػ استخجا ،السدتػيات األولية والعميا
 الببلؾ بػرد ومحاوره التعمع

االنحخاف  الستهسط العجد الجشذ السحهر
 السعياري 

قيسة 
 )ت(

مدتهي 
 الجاللة

االتجاه نحػ الجراسة 
باستخجاـ نطاـ إدارة 

 .التعمع )الببلؾ بػرد(
 7.01400 23.1073 261 األوليةالسدتػيات 

 6.47970 24.0483 269 السدتػيات العميا 109. 1.605
االتجاه نحػ الجراسة 
باستخجاـ نطاـ إدارة 

 .التعمع )الببلؾ بػرد(
 9.23564 34.9464 261 األوليةالسدتػيات 

 9.29496 35.1190 269 السدتػيات العميا 830. 214.
االتجاه نحػ إمكانية 

التعامل والتفاعل مع  
نطاـ إدارة التعمع 

 .)الببلؾ بػرد(

 8.20348 32.4904 261 األوليةالسدتػيات 
 7.82354 33.4238 269 السدتػيات العميا 181. 1.341

االتجاه نحػ إمكانية 
التعامل والتفاعل مع  
نطاـ إدارة التعمع 

 .)الببلؾ بػرد(

 6.94844 24.0038 261 السدتػيات االولية
 6.60013 24.7175 269 السدتػيات العميا 226. 1.213

الجرجة الكمية لسكياس 
 .تجاهاال

 25.92134 117.3086 269 السدتػيات العميا 201. 1.280 23.61833 114.5479 261 السدتػيات االولية
أف قيسة )ت( غضخ دالة احرائيا في جسيع محاور  (23يتزح مغ الججوؿ )

قيسة  وىي( (1.280السكياس األربعة، وبمغت قيسة )ت( لمجرجة الكمية لمسكياس 
التالي يتع قبػؿ الفخض الرفخؼ والحؼ يذضخ الي عجـ وجػد وب ،غضخ دالة احرائياً 

فخاد العضشة في االتجاه نحػ استخجاـ نطاـ أفخوؽ ذات داللة إحرائية بضغ استجابات 
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مدتػيات  –إدارة التعمع )الببلؾ بػرد( يعدػ إلى السدتػؼ التعميسي )مدتػيات أولية 
 عميا(.

عميسي ليذ لو آثخ في اتجاىات أف متغضخ السدتػؼ الت عمىتجؿ  وىحه الشتيجة
 عضشة الجراسة مغ شبلب جامعة حائل.

التي أكجت عجـ وجػد تأثضخ  (1520)الدجحاف، وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة 
اتجاىات الصبلب نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد،  الجراسي فيلمسدتػؼ 

)الخنجؼ، أبا الخمضل، (، 1520غدالة، عبج اليادؼ، )مغ وتختمف مع دراسة كبل 
1521). 

أف شبلب جامعة حائل مشح التحاقيع بالدشة  إلىذلظ  ويعدى الباحث
في جسيع السقخرات حضث  ،التحزضخية يدتخجمػف نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد

تعتبخ الدشة التحزضخية بجامعة حائل مغ أكثخ الكميات تفعيبل لشطاـ إدارة التعمع 
 الببلؾ بػرد.

 عخض وتحميل الشتائج الستعمقة باإلجابة عن الفخض الدادس: -سادسا  
: ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بضغ استجابات عمى نص الفخض الدادس

يعدػ إلى  ،استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد( نحػ فخاد العضشة في االتجاهأ
 كميات نطخية(. –التخرز الجراسي )كميات عمسية 

ومدتػؼ الجاللة بضغ  ،ة وقيسة )ت(سصات واالنحخافات السعياريالستػ  (24ججوؿ )
في الجرجة الكمية لسكياس  ،كميات عمسية( –التخرز الجراسي )كميات نطخية 

 دارة التعمع الببلؾ بػرد ومحاورهاالتجاه نحػ استخجاـ نطاـ إ
االنحخاف  الستهسط العجد الجشذ السحهر

 السعياري 
قيسة 
 )ت(

مدتهي 
 الجاللة

جاه نحػ الجراسة االت
باستخجاـ نطاـ إدارة التعمع 

 )الببلؾ بػرد(

 6.58391 22.6958 355 كميات نطخية
 6.70571 25.4176 170 كميات عمسية 000. 4.406

االتجاه نحػ إمكانية التعامل 
والتفاعل مع  نطاـ إدارة 

 التعمع )الببلؾ بػرد(

 8.48680 33.8958 355 كميات نطخية
 10.29603 37.3429 175 ميات عمسيةك 000. 4.091

االتجاه نحػ إمكانية التعامل 
والتفاعل مع  نطاـ إدارة 

 التعمع )الببلؾ بػرد(

 7.44673 32.2394 355 كميات نطخية
 8.91241 34.4343 175 كميات عمسية 003. 2.985

االتجاه نحػ إمكانية التعامل 
والتفاعل مع  نطاـ إدارة 

 ػرد(التعمع )الببلؾ ب

 6.59688 23.7437 355 كميات نطخية
 6.97815 25.6286 175 كميات عمسية 003. 3.035

الجرجة الكمية لسكياس 
 االتجاه

 22.98003 120.4057 175 كميات عمسية 000. 3.823 21.77016 112.5746 355 كميات نطخية



 0202يهليه عجد  -دراسات وبحــهث -جمة تكشــــهلهجيا التخبيـــــةم

 

  

212 

لة أف قيسة )ت( دالة احرائيا عشج مدتػؼ دال (24يتزح مغ الججوؿ )
في جسيع محاور السكياس األربعة، وبمغت قيسة )ت( لمجرجة الكمية  ،(5.52)

مسا يذضخ  ،(5.52حرائيًا عشج مدتػؼ داللة )إ( وىى قيسة دالة (3.823لمسكياس 
فخاد العضشة في االتجاه نحػ أوجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بضغ استجابات إلى 

تعػد إلى اختبلؼ تخرراتيع وبالتالي ،استخجاـ نطاـ إدارة التعمع )الببلؾ بػرد(
يخفس الفخض الرفخؼ، ونقبل الفخض البجيل السػجو والحؼ يذضخ إلي وجػد فخوؽ 

استخجاـ نطاـ إدارة  نحػ ذات داللة إحرائية بضغ أفخاد عضشة الجراسة في االتجاه
 .لرالح  الكميات العمسية ،التعمع )الببلؾ بػرد(

التي اثبتت وجػد  ،(1520مغ )الدجحاف، وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة كبل 
فخوؽ بضغ التخررات نحػ االتجاه الستخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد.وتختمف 

 .(1521(، )الخنجؼ، أبا الخمضل، 1520)الببلصي،مع دراسة كبل مغ 
شبيعة السقخرات الجراسية التي يجرسيا شبلب الكميات  إلىذلظ  ويعدى الباحث

تتصمب تشػع في مرادر التعمع وما يحتػيو مغ اشكاؿ ورسػمات  والتي ،العمسية
يحتاجيا  ،وصػر ولقصات فضجيػ ومحاكاة وبخامج محادثة ومؤتسخات مخئية ومدسػعة

 شبلب التخررات العمسية في زيادة مدتػؼ تحرضميع الجراسي.
ويخؼ الباحث أف ىحه الشتيجة قج تكػف بدبب ارتفاع السدتػؼ التحرضمي 

وىحا يشعكذ عمى حاجتيع السدتسخة  ،يات العمسية عغ الكميات الشطخيةلصبلب الكم
 إلى مرادر تعمع متعجدة يػفخىا ليع نطاـ ادارة التعمع الببلؾ بػرد.

 :التهصيات
 في ضػء نتائج البحث نػصي بسا يمي:

ستخاتيجيات الحجيثة لمتجريذ إلاالىتساـ بتجريب أعزاء ىضئة التجريذ عمى ا -2
 تعمع الببلؾ بػرد.عبخ نطاـ إدارة ال

ليكتخونية إللسعايضخ والسػاصفات الخاصة بإنتاج السقخرات ااضخورة مخاعاة  -1
الحؼ يتع شخحو عبخ نطاـ إدارة التعمع  ،مسقخرات الجراسية والسحتػؼ التعميسيل

 الببلؾ بػرد.
ليكتخونية لمصبلب لتجريبيع عمى ميارات استخجاـ نطاـ إدارة إلعقج دورات ا -1

 بػرد.التعمع الببلؾ 
ليكتخوني إلعمى الجامعات في ضل جائحة كػرونا التحػؿ مغ نطاـ التعمع ا -0

 ليكتخوني الكامل.إلالجاعع والسجمج إلى نطاـ التعمع ا
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ليكتخوني الكامل بضغ أعزاء ىضئة التجريذ إلالعسل عمى نذخ ثقافة التعمع ا -0
 .والصبلب

سية عبخ نطاـ أنذاء الجامعة لسخكد متخرز لترسيع وإنتاج السقخرات التعمي -1
وتقجيع االستذارات ألعزاء ىضئة التجريذ والصبلب  ،إدارة التعمع الببلؾ بػرد

 فيسا يخز الشطاـ.
دراسة معػقات التكيف األكاديسي التي يتعخض ليا الصبلب ومحاولة إيجاد  -2

 حمػؿ ليا.
 البحهث السقتخحة:

بحػث مغ خبلؿ ما تػصمت إليو الجراسة مغ نتائج يسكغ تقجيع اقتخاحات ال
 عمى الشحػ اآلتي:

عمى  ،جخاء السديج مغ الجراسات حػؿ فعالية نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػردإ -2
 التحرضل األكاديسي لجؼ الصبلب في ضل جائحة كػرونا.

 ،ستخاتيجيات التجريذ السختمفة عبخ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػردإدراسة بعس  -1
 لجؼ الصبلب. األكاديسيعمى التحرضل  وأثخىا

اجخاء دراسة مساثمة تتشاوؿ واقع استخجاـ أعزاء ىضئة التجريذ لشطاـ إدارة  -1
 في ضل جائحة كػرونا وعبلقتو بستغضخات أخخػ. ،التعمع الببلؾ بػرد

 جخاء دراسات أخخػ مساثمة في جامعات أخخػ.إ -0
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 السخاجع
 السخاجع العخبية: -أوال  

ت الحياة وعبلقتيا بالتكيف مدتػؼ ميارا .(1515حشاف أحسج عبج هللا ) ،أبػ فػدة
السجمة التخبػية األردنية، الجسعية  ،لجػ شمبة الجامعة االردنية األكاديسي

 .255-20،  2ع ،0األردنية لمعمـػ التخبػية، مج 
فاعمية تجريذ وحجة مقتخحة بالتعميع االلكتخوني في تشسية  (.1525دمحم دمحم ) ،بجوؼ 

السعخفي لجػ  أنساط التفزلتعجيل ميارات استخجاـ بخامج إدارة السحتػؼ و 
، مجمة التخبية،جامعة االزىخ، شبلب الجبمـػ التخبػؼ واتجاىاتيع نحػه

 .022-121، 1ج، م200ع
اتجاىات أعزاء ىضئة التجريذ بجامعة  .(1521) دعبج السقرػ رباب  ،الببلصي

دراسات عخبية في التخبية  بػرد،حائل نحػ استخجاـ نطاـ إدارة التعمع الببلؾ 
 .215-251 14عالعخب، رابصة التخبػيضغ  الشفذ،وعمع 

(. اتجاىات شمبة الجامعة األردنية نحػ استخجاـ 1522عبج السيجؼ عمى ) ،الجخاح
 التخبػية،مجفي تعمسيع دراساتالعمـػ (  Black Board)بخمجية ببلؾ بػرد 

13 ،2141-2151. 
بعس  عمىقائع  (: ترسيع نطاـ تعمع إليكتخوني1554ولضج سالع ) ،الحمفاوؼ 

تصبيقات الػيب وفاعمية في تشسية التحرضل السعخفي والتفكضخ االبتكارؼ 
واالتجاه نحػ استخجاـ لجؼ شبلب تكشػلػجيا التعميع. مجمة تكشػلػجيا 

 .230-11، 1، ع0التعميع، مج
التكيف األكاديسي وعبلقتو بالكفاءة الحاتية العاممة لجؼ شبلب  .(1525دمحم ) ،خالج

 لؤلبحاثمجمة جامعة الشجاح  البضت،مـػ التخبػية في جامعة آؿ كمية الع
 . 011-021، 1، ع 10مج( اإلندانية)العمـػ 

مغ نطع إدارة التعمع االليكتخوني إلى بضئات التعمع  .(1553ىشج سميساف ) ،الخميفة
-24عخض وتحمضل في ممتقي التعمع االليكتخوني األوؿ مغ  ،الذخرية

 .مكة العخبية الدعػدية"السس الخياض.12/0/2014
التكيف األكاديسي لجؼ شبلب السخحمة الستػسصة في  .(1520حسادنة دمحم ) ،دياب

بشى كشانة في ضػء بعس الستغضخات، السجمة الجولية التخبػية  ةمشصق
 .211-221، 0، ع0الستخررة، مج
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اتجاىات شبلب جامعة أـ القخؼ نحػ . (1555عبج هللا مداعج ) ،الحويبي
رات السقالية واالختبارات السػضػعية، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، االختبا

 ، قدع عمع الشفذ، جامعة أـ القخؼ.ةكمية التخبي
الصمبة نحػ استخجاـ  (. اتجاىات1521)أحسج  ،أبا الخمضل سعػد،بذايخ  ،الخنجؼ

نطاـ ببلؾ بػرد لمتعمع االليكتخوني مغ قبل شمبة البكالػريػس بكمية العمـػ 
، مجمة بحػث في عمع السكتبات والسعمػمات، اعية بجامعة الكػيتاالجتس

 .114-21،152ع
فاعمية استخجاـ نطاـ الببلؾ بػرد في  .(1520أحسج جاسع يعقػب ) ،الداعي

العسمية التعميسية مغ وجيتي نطخ شمبة جامعة قصخ وأعزاء ىضئتيا 
 .210-222 ، 4، ع0التجريدية، السجمة التخبػية الجولية الستخررة مج

تقػيع تجخبة جامعة السمظ . ( 1520دمحم عايس ) ،، القحصانىعامخ متخؾ ،سياؼ
مجمة تكشػلػجيا  بػرد،استخجاـ نطاـ إدارة التعمع االلكتخوني الببلؾ  خالج في

 .04-2، 10ع التخبية،التخبية، الجسعية العخبية لتكشػلػجيا 
 لوعبلقتو بالتحرض التكيف في البضئة العدكخية .(1552عسخ إبخاليع ) ،الديف

دراسة مضجانية عمى شبلب كمية السمظ فيرل الجػية، كمية  الجراسي،
الجراسات العميا، جامعة نايف العخبية لمعمـػ األمشية، السسمكة العخبية 

 الدعػدية.
التكيف االكاديسي لجػ شمبة الجامعة في .( 1524سسضخ ) ،، لكحللخزخ ،شعثاف

نية عمى عضشة مغ شمبة كمية العمـػ ضػء بعس الستغضخات : دراسة مضجا
مجمة الباحث في  ،االجتساعية واإلندانية بجامعة زياف عاشػر الجمفة 

 .11-1،10،ع22،مجالعمـػ اإلندانية واالجتساعية
(: آثخ بخنامج تجريبي مقتخح إلكداب أعزاء ىضئة 1520ايساف مكـخ ) ،شعضب

تخونية بشطاـ إدارة التجريذ بجامعة حائل ميارات بشاء االختبارات االلك
مجمة دراسات عخبية في التخبية وعمع  ،Blackboardالتعمع الببلؾ بػرد 

 .12-2،  11 ،عالشفذ
كمية  لتجريب شالباتفاعمية بخنامج  (.1520جبلؿ، لسيا دمحم ) ضافخ،الذيخؼ، أمل 

التخبية جامعة نجخاف عمى استخجاـ بخنامج الببلؾ بػرد واتجاىاتيع نحػه، 
 .02-23( 1)1خبػية الجولية الستخررة السجمة الت

فاعمية بخنامج  .(1554حدغ الباتع  ) ،، عبج العاشي الباتعدمحم ،عبج العاشى
كتخوني باستخجاـ ية بعس ميارات إدارة السحتػػ اإلتجريبي مقتخح في تشس
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لجػ شبلب الجبمػمة السيشية واتجاىاتيع نحػىا.  Moodleمشطػمة مػدؿ 
 .110-202، 1، ع24 مج ة كمية التخبية،جامعة اإلسكشجرية، مجم

استخاتيجيات التكيف  .(1522خػلة عبجه ) ،عخيذي الحسضج،فتحي عبج  ،عبج القادر
لجؼ شبلب السخحمة الثانػية،  األكاديسياألكاديسية وعبلقتيا بالتحرضل 

 .00-14، 40دراسات تخبػية ونفدية، جامعة الدقازيق، كمية التخبية، ع 
فاعمية تجريذ مقخر  .(1520عديدة سعج ) ،الخويذ حدضغ،شج را ،العبج الكخيع

مقجمة في التعميع والتعمع في ضػء مبادغ الشطخية البشائية االجتساعية 
باستخجاـ نطاـ الببلؾ بػرد في تحرضل شالبات كمية التخبية بجامعة السمظ 

 .41-02 ،0مجمة جامعة شقخاء ع شحػه،شواتجاىاتيسعػد 
لجػ  لئلنجازالتكيف األكاديسي وعبلقتو بالجافعية  .(1522نادية دمحم ) ،العسخؼ 

، األزىخشالبات السخحمة الثانػية بسجيشة الخياض، مجمة كمية التخبية، جامعة 
 .2، ج221ع 

 بػرد(نطاـ إدارة التعمع االلكتخوني )ببلؾ  ـ(. استخجا1524فخحاف يتيع ) ،العشدؼ 
بة كمية السجتسع بجامعة في استخاتيجية التعمع السقمػب مغ وجيو نطخ شم

مجمة العمـػ التخبػية والشفدية ،  ،الحجود الذسالية بالسسمكة العخبية الدعػدية
 .204-212 ،0، ع15جامعة البحخيغ، مخكد الشذخ العمسي، مج 

استخجاـ جامعة الجػؼ  ع(. واق1524) ؼنبضل عبج الياد ،الدضج فػزؼ،آيات  ،غدالة
استخجاـ الببلؾ بػرد في التعمع االلكتخوني بالسسمكة العخبية الدعػدية تحػ 

مجمة كمية التخبية؛ جامعة كفخ الذيخ،  "،فالية الحاتية االكاديسيةخ وعبلقتو بال
 .213-20، 0، ع24مج  ،كمية التخبية 

أثخ اختبلؼ نسط التعمع السدتخجـ في تجريذ  .(1523ريع عبج الخحسغ ) ،السبارؾ
التحرضل السعخفي لصالبات  بػرد عمىالتعمع الببلكالسقخرات بشطاـ إدارة 

جامعة االمضخة نػرة بشت عبج الخحسغ واتجاىاتيغ نحػه، مجمة الجامعة 
 .31-01، 11اإلسبلمية لمجراسات التخبػية والشفدية، ع 

 .(1521عبضخ حسجؼ ) ،مخمػؼ عصية،شارؽ  ،عبج الخحسغ أحسج،ياسخ  ،مدروع
لج نحػ استخجاـ نطاـ إدارة اتجاىات أعزاء ىضئة التجريذ بجامعة السمظ خا

مجمة الجسعية التخبػية لمجراسات  ،التعمع االلكتخوني الببلؾ بػرد
 .220-30 ،01ع ،االجتساعية

(. واقع 1523، البجر ميا أحسج، السصضخاف، نػره مبارؾ )السمحع، إيساف عبج هللا
في  blackboardاستخجاـ الصالبات لشطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد 
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لكتخونية في جامعة السمظ سعػد، مجمة العمـػ التخبػية ت اإلالسقخرا
 .02-13، 4، ع1والشفدية، السخكد القػمي لمبحػث غدة، مج

التكيف  (.1521دمحم )ياسخ  ،شمفاح حدغ،محسػد  ،العجمػني أمضغ،دمحم  ،ممحع
لجػ عضشة مغ شالبات كمية اربج الجامعية في ضػء بعس  األكاديسي
-200، 1أسضػط، عجامعة  العالي،سات في التعميع مجمة درا ،الستغضخات

212. 
واقع استخجاـ أعزاء ىضئة التجريذ بكمية . (1520داليا دمحم نبضل ) ،السشيخاوؼ 

 في (Blackboardالتخبية جامعة حائل لشطاـ إدارة التعمع الببلؾ بػرد )
 ا(، تكشػلػجيضػء مجػ تػافخ كفايات التعميع االلكتخوني )الػاقع والسأمػؿ

 .211-42، 10، عالتخبية دراسات وبحػث
بضغ فاعمية الحات والتكيف األكاديسي لجؼ شمبة  ة(. العبلق1554نرار، عسخاف )

رسالة  ،السخحمة الثانػية في مجيشة الشاصخة في ضػء بعس الستغضخات
 األردف.ماجدتضخ غضخ مشذػرة، جامعة الضخمػؾ، أربج، 

شمبة  ت(. اتجاىا1523)سساح مرصفى  ،محجػب خمف،فاشسة  ،اليػير
 ػمجمة جامعة شقخاء ،الجامعة نحػ الخجمات التعميسية والصبلبية السقجمة ليع

 .233-212 ،4ع
 :السخاجع األجشبية -ثاني ا
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