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 مدتؾيات تؾعيف أعزاء ىيئة التجريذ لألنذظة اإللكتخونية
 ببيئة التعميؼ اإللكتخوني وفًقا لؾجية الزبط

 وعالقتيا بتؾجيات أىجاف االنجاز
  1الحارثي د/ إيسان بشت عؾضو دخيل هللا 

 مدتخمص البحث:
هددددل ال إدددث إلدددي تقظدددي مددددي تؾعيدددي أععدددا  هيادددة التددددر   بجامعدددة أم القدددرى 

/ ٓٗٗٔشنطددددظة اإللكتروشنيددددة أرػددددا  التدددددر   اإللكتروشنددددث نددددث ال ظدددد  الدراسددددث ال دددداشني لؤل
 هد ونث أرػا  مؾاك ة جائإة كروشنا العالغية. ٔٗٗٔ

)مكيدداس وج ددة العدد بي اسددتأيان تؾعيددي  :وقددد تددؼ تظأيددت أدوات الدراسددة الغسددإية
سدددؾ ي األشنطدددظة اإللكتروشنيدددةي مكيددداس تؾجدددا أهددددال االشنجدددازن عمدددي عيػدددة ال إدددث مدددؽ مػ

ددا لتسمسدد  وترتيددد زمػددي .إقددت أهدددال ال إددث. وقددد  الجامعددة الددسى اسددتجاكؾا إلكترشنيقدداي ونقق
 جا ت شنتائج ال إث لتطير إلي:

%ن نددث مقاكدد  ٖ٘وجددؾد شنسدد ة مددؽ عيػددة ال إددث مددؽ ناددة ذوى وج ددة العدد ب الدددا مث ) -
 الخارجث ونققا لسغات و ظائص ك  مػ ؼ. %ن مؽ ذوى وج ة الع بٚٗشنس ة )

ؼ األشنطدددددظة اإللكتروشنيدددددة والتدددددث تعدددددغػح التخظددددديب لتػ يدددددس الغإا دددددرات تإديدددددد معغددددد -
واستخدام األدوات والتظأيقات الغدمجة كػغام ببلكأؾرد م د  ردرل الغػاقطدات الغتنامػدة 
وريددر الغتنامػددةي تظأيقددات إعددداد وتػ يددس الؾاج ددات واال ت ددارات وأسدداليد عددرض وتقددد.ؼ 

ات التدث .غنددؽ تؾعي  دا نددث أرػدا  تػ يددس مم دات الغإتدؾى التعميغدديي وريرهدا مددؽ الغغارسد
 الغؾاقف التعميغية والتدر سية مؽ جاشند أععا  هياة التدر   كػغام ال بلكأؾرد.

وجدددؾد عبلقدددة ارت اطيدددة مؾج دددة كددديؽ مسدددتؾ ات تؾعيدددي األشنطدددظة اإللكتروشنيدددة ووج دددة  -
 الع ب الدا مث لدى عيػة ال إث مؽ أععا  هياة التدر   عيػة ال إث.

ة ارت اطية كيؽ مستؾ ات تؾعيدي األشنطدظة اإللكتروشنيدة ووج دة العد ب عدم وجؾد عبلق -
 الخارجث لدى عيػة ال إث مؽ أععا  هياة التدر   عيػة ال إث.

وجددؾد عبلقددة ارت اطيددة مؾج ددة كدديؽ مسددتؾ ات تؾعيددي األشنطددظة اإللكتروشنيددة لدددي أنددراد  -
 عيػة ال إث وتؾج ات أهدال اإلشنجاز.

                                                           

 -أستاذ الغػاهج وتقػيات التعميؼ الغساعد:  الحارثيد/ إيسان بشت عؾضو دخيل هللا 1
 .الكمية الجامعية بالميث-جامعة أم القرى 
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Summary: 
The research aimed to determine the extent of Utilizing of 

faculty members at Umm Al-Qura University for electronic 

activities during electronic teaching in the second semester 

1440/1441 AH and during keeping up with the Crohna virus. 

The survey study tools (the Locus of control scale, utilizing 

survey of the electronic activities, the measure of achievement of 

the objectives achievement) were applied to the research sample 

from university employees who responded electronically, 

according to the sequence and arrangement of time that achieves 

the objectives of the research.  

The results of the research indicated to: 

- The presence of a percentage of the research sample from the 

category of those with internal Locus of control (53%) 

compared to (47%) of those with an external Locus of control. 

- Determining most electronic activities that included planning 

to implement lectures and using tools and applications 

integrated with the Blackboard system such as concurrent and 

asynchronous discussion rooms, applications for preparing 

and executing assignments and tests, methods for displaying 

and presenting educational content files, and other practices 

that can be Utilizing it during the implementation of 

educational and teaching situations by members Blackboard 

faculty. 

- There is a positive correlation between the levels of utilizing 

from the electronic activities and the destination of internal 

Locus of control of the research sample. 

- There is no correlation between the levels of utilizing from the 

electronic activities and the point of external control of the 

research sample from the faculty members of the research 

sample. 

- There is a positive correlation between the levels of utilizing 

from the electronic activities and the achievement goals 

Orientations. 
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 مقجمة:
ؾرات نث كانة الغجاالت العمغية والتكػؾلؾجيةي .ط د العالؼ نث الؾقح الراهؽ تظ

وتؤكد هسه التظؾرات د ؾل شُنغؼ التعميؼ بن  دول العالؼ نث تغيرات تقػية متسارعة 
 اصة نث ع  األجؾا  الغر ية التث تجتاح ك  دول العالؼ مع أزمة وجائإة 

شنإؾ شُنغؼ التعميؼ الجامعث إلي الغعي ُقدمقا  مغا دنع معغؼ يCovide-19"كروشنا 
تإقيت مستؾى عال مؽ اإلكداعي وال إث عؽ أساليد وإمناشنيات لؼ تكؽ مستخدمة 
مؽ ذى قأ ي ك  ذلػ وريره مؽ الغغارساتي حسا كتمػ الُػغؼ نث الغؤسسات التر ؾ ة 
والتعميغية االست ادة مؽ التظؾرات العمغية والتكػؾلؾجية القائغة وذلػ كتؾعيي تمػ 

 لتعميغية لتإقيت أهدان ا وتيسير م ام ا.التقػيات الإدي ة نث العغمية ا
وشنغرقا ألهغية استخدام تظأيقات تكػؾلؾجيا التعميؼ وك  االمناشنيات التقػية نث 
التعميؼ؛ ولغا ل سه التتقػيات مؽ أدوار نث تظؾ ر الغػاهج واستراتيجيات التدر   

اصة اهتغامقا والتعميؼي نقد أكدت الغؤسسات التعميغية بالجامعات العر ية والسعؾد.ة  
كتظأيت التعميؼ مؽ بعدي وتؾعيي شُنغؼ التعميؼ اإللكتروشنث الغختم ة نث تػ يس 
الغإا رات والمقا ات كيؽ أستاذ الغقرر وطبلباي سعيقا لتإقيت واستكغال أهدال 

 هد.ٔٗٗٔ/ ٓٗٗٔالعام الجامعث الإالي مقررات ال ظ  الدراسث ال اشنث مؽ
التظؾرات التكػؾلؾجيةي نقد أرأح التعمؼ  الجدير بالسكر هػاي أشنا نث ع  هسه 

اإللكتروشنث وما يتعغػا مؽ شُنغؼ وتظأيقات و رمجيات ناعميتا نث العغمية التعميغيةي 
نالتعمؼ اإللكتروشنث .غّنؽ الغتعمؼ مؽ التعمؼ باالكتطال واإلكداع والت اع  مع الغادة 

ا الغ عمؼي و سلػ يػتق  الغتعمؼ التعميغيةي كغا أشنا .س ؼ نث تػغية م ارات الغتعمؼ وأ.عق
ا ني اي كغا .ظ ح الغعمؼ فيا مرشد  مؽ كؾشنا متمقث لمغعرنة والغعمؾمة إلي مطاركق
وميسر ومؾجا لمغتعمؼ. و اإل انة إلي ما سأت؛ نقد أكدت العديد مؽ ال إؾث 
والدراسات الغتخظظة نث مجاالت تكػؾلؾجيا التعميؼ عمي أن التعمؼ اإللكتروشنث لا 

 )الطامثيعغمية التعميغية نث  ؾ  مستإدرات العظر الإالث. أهغيتا نث ال
 2ن.ٕٗٓٓ؛ التؾدريي ٕٓٔٓ؛ الخمي ةي ٖٕٔٓي ؛ إسغاعي ٕٚٔٓوالقا ثي 

هسا وتطير ال اح ة نث ذات السياق؛ إلي أن أشنطظة التعمؼ اإللكتروشنية ُتعد مؽ 
عمي التعمؼ  الغبلمح العامة والغغينة لغؾاد التعميؼ والتعمؼ عؽ بعدي والتث ُتساعد

الػطبي وتطجع الغتعمؼ عمي ال إث والت اع  أرػا  عغمية التعمؼي نغ غا كان طأيعة 
الغإتؾىي نإشن ا ستكؾن أك ر ناعمية إذا جعمػا الغتعمؼ ودنعػاه لينؾن متعمغاق شنطظاق 

                                                           
 االصجار الدادس فى تؾثيق مرادر البحث. APAاعتسجت الباحثة عمى نغام  - 0
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إ.جاكياق ال مجرد مستقأ . وتمعد األشنطظة دوراق جؾهر اق نث تإديد شنؾاتج التعمؼي ن ث 
سيقؾم الغتعمؼ باالشندماج مع الغإتؾى التعميغثي و ػا  الغعرنة. إلي  ُتإدد كيي

جاشند أن التتػؾع نث أدوات التعميؼ اإللكتروشنثي  اصة الغدمجة نث شنغؼ إدارة التعمؼ 
م   شنغام ال بلك كؾرد الغستخدم نث كميات جامعة أم القرىي والتث يتؼ تؾعي  ا نث 

رات مؽ تػ يس  ظظ ؼ التدر سيةي وتػ يس العغمية التعميغية لتساعد أساتسة الغقر 
األشنطظة التعميغية الغختم ةي إ انة إلي مساعدة الغتعمغيؽ عمي كسد الك ير مؽ 
الغعارل والغعمؾمات بظرق مختم ةي وذلػ عؽ طر ت تؾعيي تمػ األشنطظة 
التعميغية نث سياقات الغؾقف التعميغث السى .قؾم عمي تػ يسه ععؾ هياة التدر  ي 

 طظة التث تتعغػ ا أساليد وأدوات وتظأيقات شنغام إدارة التعمؼ ال بلك كؾرد.تمػ األشن
ن إلي أن استخدام األشنطظة اإللكتروشنية ٕٙٓٓهسا و طير ال راجي وأكؾ س  )

كأسمؾب وأداة .غنػ ا مؽ تإقيت جاشند م ؼ مؽ أهدال التر ية وهؾ التعمُّؼ الساتثي 
والأياة التعميغية لينؾن الغتعمؼ نعاالق ومؽ رؼ ن ث تساعده وتؾنر لا الؾسب الغػاسد 

أرػا  عغمية التعمُّؼي ولسلػ تعتأر مؽ  غؽ اتجاهات اوستراتيجيات التعمُّؼ ال عال 
 السي . ع  مؽ دور الغتعمؼ نث عغمية التعمُّؼ لمإظؾل عمي الغعرنة و ػائ ا كػ سا.

ققا هسا و غنؽ تعغيؽ األشنطظة نث مؾاد التعميؼ اإللكتروشنث الغختم ة ون
لغستؾ ات تؾعي  ا بغؾقف التعميؼ والتعمؼي و ػا  عمي قدرة ععؾ هياة التدر   
واستعداداتا عمي دمج تمػ األشنطظة عمي ا تبلن ا مع ما يػاسد طأيعة مادة التعميؼ 

 وأهدان ا التدر سية.
وتعرل األشنطظة التعميغية اإللكتروشنية بأشن ا: " الظرق واألساليد الغختم ة التث 

الػطاط الساتي والغطاركة اال.جاكية والتعاوشنية كيؽ الغتعمغيؽ عأر مػظة  تعتغد عمي
؛ الغتعمؼ ك عض العغميات الغعرنث أو كياة تعمؼ الكتروشنيةي نغؽ  بلل ا .قؾم

كالغبلحغة وال إث والاستػتاج التث تساعده نث التؾص  إلي الغعمؾمات الغظمؾ ة 
 (Palma & Pltetra, 2008)كػ سا و تؾجيا مؽ الغعمؼ". 

كغا .عرن ا سالغؾن بأشن ا: "جغيع األعغال التث .غنؽ أن .قؾم ك ا الغتعمؼ مؽ 
 بلل ت اعما أو تعمغا الػطب عمي ش نة االشنترشنحي وان تكؾن هسه األشنطظة رير 
متنامػا أو متنامػةيول ا اهدال مإددة و غنؽ أن تتؼ مؽ  بلل شنغام إدارة التعمؼ 

 .(Salmon, 2003) اإللكتروشنث".
ري ال اح ة أن األشنطظة اإللكتروشنية تػ رد بالعديد مؽ الغنا.ا التث عؽ طر ق ا وت

يتؼ تإقيت أهدال التعمؼي  اصة رسا أحسؽ أستاذ الغقرر التخظيب والتظغيؼ الجيد 
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ل ا. وقد حدد عدد مؽ أدكيات الغجال والدراسات السابقة تمػ الغنا.ا ومؽ كيؽ تمػ 
 .نٕٛٔٓ؛ شنؾ ثي التازىي ٕٛٔٓ؛ شمشي ٕٛٔٓ) مي ةي الدراسات 

ني ال قي ٕٚٔٓهسا وتطير الدراسات واألدكيات التر ؾ ة: عمثي العر ث )
لإسيػثي الطرشنؾ ي ني إٓٔٓني ش اب )ٕٕٔٓني أكر  يحي ودمحم العجيمي )ٕٗٔٓ)
أن األساليد الغعرفية  .Chang, M., & Ho, C. (2009)هؾو ني شاشنج و ٕٕٓٓ)

أساليد التعميؼ والتدر   الغبلئغة ل ؼي وأن مؽ لؤلنراد تؤرر عمي ا تيار أشنطظة و 
األساليد الغعرفية الغ غة والغػأ قة مؽ شنغر ة التعمؼ االجتغاعث ذلػ األسمؾب 

والسي .عد مؽ سغات الطخظية  "Locus Of Controlالخاص كؾج ة الع ب "
التث حغيح باهتغام الك ير مؽ ال اح يؽ نث تخظص عمؼ الػ   االجتغاعث 

وتأيؽ تمػ السغة قدرة األنراد عمي التػأؤ كدوانعاي وأداؤهي وسمؾكاي نث والطخظيةي 
التعميؼ والتدر  ي كغا ُتعد أحد أهؼ الجؾاشند نث تػغيؼ تؾقعات الغعمغيؽ اإلشنساشنيةي 
إ انة إلي كؾشن ا أحد أكرز الجؾاشند نث تإديد العبلقات االرت اطية كيؽ سمؾك 

ؼ عمي أن ت سير اإلشنجازات الغستقأميةي األنرادي وما يرت ب ك ؼ مؽ شنتائج تساعده
إ انة إلي التغين أو الػجاح أو ال ط  نث  ؾ  قدرات هؤال  األنراد واستعدادات ؼي 
وما يأسل مؽ مج ؾدي وتإغ  وم اكرة فيغا يتخس مؽ قراراتي وما .إققا ال رد مؽ 

 أهدال.
ت إلي وج ة الع ب بارت اط ا بعغميا نٔٛ-ٚٚي ٕٚٔٓ)وتطير دراسة عأؾد 

إدراك األنراد لتؾج ات األحداث أو الغ ام نث حيات ؼي أو رؤ تا لعؾام  التإنؼ نث 
كيات ؼ التث يتعا.طؾن مع اي نعػدشنا .عنون شنتائج ؼ الغترت ة عمي أعغال ؼ 
وسمؾكيات ؼي سؾا  اإل.جاكية مػ اي أو السمأيةي إلي عؾام  الظدنةي أو الإظي أو إلي 

ي الع ب الخارجثي ونث الغقاك  عػدما .عنو سمظة اآل ر ؽي نإشنا .نؾن مؽ ذو 
هؤال  األنراد شنتائج أعغال ؼ إلي ج ؾدهؼ الطخظيةي وقدرات ؼي نإشن ؼ .ظػ ؾن إلي 

 ناة ذوي وج ة الع ب الدا مث. 
وصػ ح وج ة الع ب إلي  ؾابب دا ميةي و ؾابب  ارجيةي كػا  عمي ا . سر 

در   أو التدر د. وهسا ما األنراد الػجاح أو ال ط  نث عغميات ومغارسات الت
أن األنراد ذوى العد ب الددا مث .عدنون ن ٕٔٗي ٕٛٓٓ)أشارت إليا كدوىي زكؾر 

شنجداح ؼي ونطدم ؼ إلدي ذات ؼي ن دث حالدة الػجداح يػسد ال رد السدأد إلدي قدراتدا 
وم اراتدا وج دؾدهي وندث حالدة ال طد  يرجدع السدأد إلي إهغالاي وت اوشناي وعدم 

 اال.جاكث صؾب تإقيت أهدانا. حرصا
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أن األنراد ذوى وج ة الع ب  Rotter (1966b, pp.24-26وأشار روتر )
الدا مثي يأسلؾن قظارى ج دهؼي ولدي ؼ م اكرة نث كسل الج ؾد واالتجاهات 
اإل.جاكية شنإؾ إشنجاز األهدال أو الغغارسة التعميغيةي وتأتي درجات ؼ أعمي نث 

ي مقارشنة كسوي وج ة الع ب الخارجثي السيؽ .نؾشنؾا أك ر مستؾى السكا ي واال ت ارات
 عر ا لمػسياني وكأح ال ط ي حيث أشن ؼ .عنون ال ط  لعؾام   ارجية.

 ,Beriand & Donovan)يرت ب م  ؾم تؾج ات أهدال االشنجاز كغا وص ا 

بغجغؾعة مؽ األهدال التث .ستخدم ا ال رد  بلل مإاولتا تإقيت وتػ يس  (2005
ؽ مؽ األدا ي و ظمت عمي ا شنغر ة تؾج ات أهدال االشنجاز نث مجال مستؾى معي

 دوانع السمؾك نث الأياات التعميغية الغختم ة.
 (Dweck et al. 1998) ني و دو ػ وزمبلؤهٕٓٔٓو ت ت كبل مؽ حساشنيؽ ) 

إلي وجؾد شنؾعيؽ مستقميؽ مؽ تؾج ات أهدال االشنجاز والتث تغ ر نث سمؾك 
: وفيا Mastery Goalsألول بأهدال مؾج ة شنإؾ اإلتقان األنرادي يرت ب الػؾع ا

.قؾم األنراد باشنجاز الغ ام رغ ة نث تإقيت أحد ال دنيؽ: إما ل  ؼ أو إتقان الغ غة. 
 :Performance Goalsأما الػؾع ال اشنث نيرت ب باألهدال الغؾج ة شنإؾ األدا  
 ر ؽ.وفيا .إاول ال رد تإقيت ادا  جيد وإر ات قدراتا أمام اآل 

تري ال اح ة أن ال إث حؾل تمػ التؾج ات الخاصة بأهدال االشنجاز لدي 
أععا  هياة التدر   نث استخدام األشنطظة اإللكتروشنية مع الظبلب والظال ات عػد 
تدر س ؼ بغػظة وشنغام ردارة التعمؼ اإللكتروشنثي قد .نؾن لا تأرير نث ت سير شنتائج 

يإة الغؾاتية لتداعيات الغرحمة الراهػةي ال إث  اصةي وتؾجي  ا إلي وج ت ا الظإ
والتث تإتاج ني ا دراسات و إؾث عمؼ تكػؾلؾجيا التعميؼ والتعميؼ اإللكتروشنث إلي من د 
مؽ بإؾث تؾعيي التقػية بن  أبعادها ورواندهاي  اصة عػدما .ستػد ذلػ عمي 

تؼ كتإديد شنتائج تقسيؼ عيػة ال إث ونققا لمغتغير التظػي ث مؾ ع الدراسة والسى ي 
  وج ة الع ب لدي األنراد.
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 االحداس بسذكمة البحث:
 شن ع إحساس ال اح ة بغطنمة ال إث الإالث مؽ  بلل: 

حيث الحغح ال اح ة  بلل عغم ا الجامعي مؽ تدر   : السالحغة الذخرية -
وتػ يس عدد مؽ االشنطظة الغتعمقة باستخدام وت عي  أشنطظة التعميؼ الغختم ة 

عيي أععا  هياة التدر   لؤلشنطظة اإللكتروشنية كأياة التعميؼ الكتروشنيقا أن تؾ 
اإللكتروشنث تإتاج لغن د مؽ الدعؼ والتؾجيا  اصة مع تعدد األشنطظة التعميغية 
االلكتروشنية وأدوات ا والتي .غنؽ تػ يسها مؽ  بلل مػظة أو شنغام إدارة التعمؼ 

 االلكتروشني.
 سات السابقة.االطبلع عمي شنتائج العديد مؽ ال إؾث والدرا -
والتي أوصح  االطالع عمى نتائج العجيج مؽ البحؾث والجراسات الدابقة -

ني ٕٚٔٓالػطؾان ): تعميغية اإللكتروشنية. م   دراساتباالهتغام باألشنطظة ال
 & ,Chen (ٖٕٔٓن. الكػدري )ٖٕٔٓني الغظؾع )ٕٗٔٓني هػداوى )ٕٚٔٓعأدالغػعؼ )

Emily, (2011) ; Nadire & Dogan, (2016) ; Palma, 2008)  

 جـاء مـؽ نتـائج وتؾصـيات مـتتسخات تكشؾلؾجيـا التعمـيؼ والتعمـيؼ اإللكتخونـي ما  -
الغددؤتغر الدددولي )  :عمددي مسددتؾى الجامعددات العر يددة بظدد ة عامددةي م دد  مددؤتغرات

م؛ الغؤتغر الدولي الرابع لمتعمؼ اإللكتروشنث والتعميؼ ٕٛٔٓالرابع لمتعمؼ اإللكتروشنث 
غر العمغددي الخددام  عطددر لمجغعيددة الغظددر ة لتكػؾلؾجيددا ؛ الغددؤتٕ٘ٔٓي عددؽ بعددد

مدددددؤتغر تكػؾلؾجيدددددا التعمددددديؼ وتإدددددد.ات القدددددرن الإدددددادى  ؛ٕ٘ٔٓالتعمددددديؼي القددددداهرةي 
ن. وريرهدددددا مدددددؽ تؾصددددديات مدددددؤتغرات وشنددددددوات التعمددددديؼ ٕ٘ٔٓوالعطدددددر ؽي مدددددارس 

اإللكتروشنددث التددث عقدددت وأكددددت عمددي أهغيددة أشنطدددظة الددتعمؼ اإللكتروشنددث الغختم دددة 
  ا نث إررا  الغؾاقف التعميغية وشنؾاتج التعمؼ.وأدواره

ررددؼ تظددرق العديددد مددؽ الدراسددات إلددي معالجددة اسددتخدام االشنطددظة اإللكتروشنيددة نددث  -
التعميؼي إال أشنا لؼ ي أح لدى ال اح ة تظرق الدراسات إلي تارير تؾعيدي األشنطدظة 

جاشنددد اإللكتروشنيددة بغتغيددر وج ددة العدد ب بقظأي ددا الدا ميددة والخارجيددةي هددسا إلددي 
التؾجا شنإؾ دراسة مدى تأرير متغير وج ة الع ب بقظأيا عمي أدا  عيػة ال إث 
مدددؽ اععدددا  هيادددة التددددر   وعبلقت دددا كتؾج دددات اععدددا  التددددر   شنإدددؾ االشنجددداز 

 ألهدال تدر س ؼ أو عغميات تعميغ ؼ وتؾعي  ؼ لؤلشنطظة التعميغية اإللكتروشنية.
ة ال اح ددة نددث ال إددث حددؾل كغددا شن ددع االحسدداس بغطددنمة ال إددث الإددالي مددؽ رغ دد -

مستؾ ات تؾعيي األشنطظة اإللكتروشنية  اصة نث هدسه ال تدرة الغظداح ة الشنتطدار 
نيدددروس كروشندددا عمدددي مسدددتؾى العدددالؼي ورؤ ت دددا ندددث تقدددد.ؼ مدددا . يدددد ال إدددث العمغدددث 
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ومغارسدددي تددددر   مقدددررات التعمددديؼ اإللكتروشندددث بالجامعدددات السدددعؾد.ةي  اصدددة إذ 
ا جديدة حؾل تؾج دات ارت ظح متغيرات الدراسة بغتغ ير تظػي ث قد .عيي أبعادق

 ال إث العمغث نث ميدان تكػؾلؾجيا التعميؼ.
 مذكمة البحث: 

ــؾرة مذــكمة البحــث فــي الإاجددة إلددي دراسددة : "مســا ســبقت تدــتظيح الباحــث بم
ددا لؾج ددة العدد ب )ذوى وج ددة العدد ب  وتإميدد  اسددتجابات أععددا  هياددة التدددر   ونقق

حيث مقر عغ   –بجامعة أم القرى  الع ب الدا مثنالخارجث نث مقاك  ذوى وج ة 
مؽ حيدث تدؾعي  ؼ لتمدػ األشنطدظة اإللكتروشنيدة  دبلل مغارسدات ؼ التدر سدية  –ال اح ة 

وال إدددث ندددث عبلقدددة ذلدددػ كتؾج دددات  On- Lineمدددع الظدددبلب عمدددي الخدددب الغ اشدددر 
 أهدال االشنجاز لدي عيػة ال إث.

 أسئمة البحث:
 سئمة التالية:مسا سبق أمكؽ لمباحثة تحجيج األ

مددا األشنطددظة اإللكتروشنيددة التددث .غنددؽ تؾعي  ددا مددؽ جاشنددد أععددا  هياددة التدددر    .ٔ
 كأياة التعمؼ اإللكتروشنث؟

مدددا وج دددة العددد ب لددددى عيػدددة ال إدددث مدددؽ أععدددا  هيادددة التدر ددددددد  بجامعدددة أم  .ٕ
 القرى؟

ا نددث تؾعيددي األشنطددددظة اإللكتروشنيددة  .ٖ مددا تؾج ددات أهدددال االشنجدداز األك ددر اسدد امق
 ػددة ال إث؟لدى عي

 ما مستؾي تؾعيي أععا  هياة التدر   بجامعة أم القرىمؤلشنطظة اإللكتروشنية ؟ .ٗ
ه  تؾجد عبلقة ارت اطية ذات داللة إحظدائية كديؽ مسدتؾ ات تؾعيدي األشنطدظة  .٘

اإللكتروشنيددة وشنغددب وج ددة العدد ب الدددا مث لدددى عيػددة ال إددث مددؽ أععددا  هياددة 
 التدر   بجامعة أم القرى؟

ت اطية ذات داللة إحظدائية كديؽ مسدتؾ ات تؾعيدي األشنطدظة ه  تؾجد عبلقة ار  .ٙ
اإللكتروشنيددة وشنغددب وج ددة العدد ب الخددارجث لدددى عيػددة ال إددث مددؽ أععددا  هياددة 

 التدر   بجامعة أم القرى؟
ه  تؾجد عبلقة ارت اطية كيؽ مستؾ ات تؾعيي األشنطظة اإللكتروشنية لدي عيػة  .ٚ

ؾج دات أهدددال االشنجدداز الخددارجثن وت ال إدث مددؽ ذوى وج دة العدد ب )الددا مث/
 لدي ؼ.



 0202يؾليؾ عجد  -دراسات وبحــؾث -جمة تكشــــؾلؾجيا التخبيـــــةم

 

  

ٕٗٔ 

  أىجاف البحث:
 هدل ال إث الإالي إلي تإديد:

 مستؾ ات تؾعيي أععا  هياة التدر   بجامعة أم القرىمؤلشنطظة اإللكتروشنية.  -
مؾقددع وج ددة العدد ب لدددى عيػددة ال إددث مددؽ أععددا  هياددة التدددر   بجامعددة أم  -

 القرى.
لكتروشنيدددة بجامعدددة أم تؾج دددات أهددددال عيػدددة ال إدددث ندددث تدددؾعي  ؼ لؤلشنطدددظة اإل -

 القرى.
العبلقة االرت اطية كيؽ مستؾ ات تؾعيي األشنطدظة اإللكتروشنيدة و وج دة العد ب  -

 الدا مث لدى عيػة ال إث مؽ أععا  هياة التدر   بجامعة أم القرى.
العبلقة االرت اطية كيؽ مستؾ ات تؾعيي األشنطدظة اإللكتروشنيدة و وج دة العد ب  -

 عا  هياة التدر   بجامعة أم القرى.الخارجث لدى عيػة ال إث مؽ أع
العبلقة االرت اطيدة كديؽ مسدتؾ ات تؾعيدي األشنطدظة اإللكتروشنيدة لددي مجغدؾعتث  -

 ال إث وتؾج ات أهدال اإلشنجاز لدي ؼ.
 تكغؽ أهغية ال إث الإالي نث مإؾر ؽ: أىسية البحث:

التأكيد عمي أهغية تأػث أععا  هياات التدر   بالجامعة األىسية الشغخية:  -
ألنكار التث تقدهؼ إلي مغارسات تظأيكية  اصة فيغا يتعمت بغغارسة األشنطظة ا

التعميغية اإللكتروشنية مع تعن ن وج ة الع ب بقظأي ا لدى أععا  هياة التدر   
بالجامعات السعؾد.ةي إلي جاشند إمناشنية نتح مجاالت ال إث الجديدة نث ر ب 

ث كؾج ة الع بي كػغر ة نث مجال متغيرات تكػؾلؾجيا التعميؼ والتعميؼ اإللكتروشن
عمؼ الػ   االجتغاعث  اصة فيغا يتعمت بإجرا  دراسات و رامج ت دل إلي 
تػغية وج ة الع ب بقظأيا )الخارجث/ الدا مثني إلي جاشند دنع وتؾجيا قيادات 
التعميؼ بالغغمكة إلي أهغية تأػي الغستإدرات التكػؾلؾجية التث تػاسد الؾاقع 

الغستقأميةي  اصة بغا . يد الغعمؼ وععؾ هياة التدر   و عنز وتبلئؼ التغيرات 
 مؽ م اراتا و أراتا الغعرفية وما يرت ب مػ ا كتؾج ات أهدانا لئلشنجاز.

التأكيد عمي أهغية تؾعيي األشنطظة اإللكتروشنية التث تقدم : األىسية التظبيكية -
عات السعؾد.ة مؽ جاشند أععا  هياة التدر   كأياات التعمؼ اإللكتروشنية بالجام

عامة وجامعة أم القرى  اصةي إلي جاشند التأكيد عمي أهغية تمػ الغغارسات 
العغمية نث دعؼ تعميؼ وتعمؼ الظبلب  اصة نث سياق ا االجتغاعث مع تأػث 
م  ؾم وج ة الع ب بقظأي ا )الدا مث نث مقاك  الخارجثن وعبلقت ا كتؾج ات 

لتعرل عمي مدى وجؾد عبلقة كيؽ أععا  هياة التدر   لئلشنجازي إ انة إلي ا
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مستؾ ات تؾعيي األشنطظة اإللكتروشنية ومؾقع وج ة الع ب بقظأي ا )الدا مث 
والعغ  عمي دعغ ا ي نث مقاك  الخارجثن وعبلقة ذلػ كتؾج ات أهدال االشنجاز

 عغميقا مؽ  بلل كرامج التػغية الغ ػية الغستدامة.
 الية:ارت ب ال إث الإالي بالإدود الت حجود البحث:

اقتظر ال إث عمي تإديد مستؾ ات تؾعيي أشنطظة الحجود السؾضؾعية:  -
التعميؼ اإللكتروشنث كأياة وشنغام "ببلك كؾرد" لدي عيػة ال إث مؽ ذوي وج ة 
 الع ب بقظأي ا )الدا مث مقاك  الخارجثن وعبلقة ذلػ كتؾج ات أهدال االشنجاز.

اة التدر   بنميات اقتظر ال إث عمي عيػة مؽ أععا  هي الحجود البذخية: -
 جامعة أم القرى؛ مقر عغ  ال اح ة.

اقتظر تظأيت الدراسة الغيداشنية  بلل ال ظ  الدراسث ال اشنث  الحجود الدمانية: -
 هد.ٕٗٗٔ/ ٔٗٗٔلمعام الدراسث: 

 اقتظر تظأيت الدراسة الغيداشنية بنميات جامعة أم القرى. الحجود السكانية: -
 مشيج البحث:

 إدددث وزوا.ددداه االشدددناليةي بغدددا ندددث ذلدددػ الجؾاشندددد التدددث شنغدددرقا لظأيعدددة مؾ دددؾع ال
ي إددددث عددددؽ تإميم ددددا وإ.جدددداد ت سدددديرات ل دددداي وتمددددػ التددددث تتعمددددت كدراسددددة االرت اطددددات 
ا ل إددث هددسه االشددنالية هددؾ الغددػ ج الؾصدد ث  وال ددروقي نددإن أشنسددد الغػدداهج اسددتخدامق

 االرت اطث الغقارن.
 أدوات البحث:

ال اح ة اعتغدت عمي استخدام  نث سأي  التإقت مؽ أهدال ال إثي نإن 
 األدوات التالية:

   .استبيان تحجيج مدتؾيات تؾعيف أنذظة التعميؼ اإللكتخوني -
 )االستأيان مؽ إعداد ال اح ددددددددددةن.

  )الدا مث/ الخارجثن. مكياس وجية الزبط -
 ن.ٕٜٛٔترجغة عبل  الديؽ ك انثي  -)الغكياس مؽ إعداد راوتر

   .جاف االنجازمكياس تحجيج تؾجيات أى -
 )الغكياس مؽ إعداد ال اح ددددددددددةن.

 مرظمحات البحث:
عرنح األشنطظة اإللكتروشنية عمي أشن ا تمػ األشنطظة التث األنذظة اإللكتخونية:  -

يتؼ تػ يسها نث شنغام لمتعمؼ اإللكتروشنث م  : الغطاركة نث إحدى ررل الدردشة 
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نع مم ات لمقرا ة البلحقة. ور  Quizوالغطاركة نث مػتدى تعميغث وح  ا ت ار 
(Palma & Plteira, 2008.5)  

تعد األشنطظة اإللكتروشنية أحد أشنؾاع األشنطظة التعميغية التث تتؼ نث كياة التعمؼ  -
القائغة عمي اعت ار الؾ د داعغقا أساسيقا لعغميتث التعميؼ والتعمؼي ألشن ا تدعؼ التعمؼ 

غػاقطات اإللكتروشنية ولؾحات التعاوشني والتعمؼ ال ردي عأر أشنطظة مختم ة كال
الػقاش اإللكتروشنيةي و رامج الت اع  عأر الؾ د ومؽ  بلل ا يت اع  الغتعمؼ 

 ,Maresca & Pesce)بظؾرة متنامػة ورير متنامػة مع الغعمؼ ومع أقراشنا. 

2006,331-341) 

"مجغ  األشنطظة التنامػية والبلتنامػية التث يتؼ  وتحجدىا الباحثة إجخائًيا بأنيا
تػ يسها مؽ  بلل أععا  هياة التدر   بجامعة أم القرى أرػا  عغميات التدر   

 لمظبلب عأر شنغام إدارة التعمؼ ال بلك كؾرد".
:"كياة أو شنغام تعميغث تعخفيا الباحثة إجخائًيا بأنيا بيئة التعميؼ اإللكتخوني:  -

ةي وتعتغد متكام  لتػ يس عغميات التدر   والتعميؼ اإللكتروشنث وأشنطظتا الغختم 
تمػ الأياة أو هسا الػغام عمي االشنترشنح وامناشنيات العغ  والؾصؾل مؽ بعدي لك  
مؽ الغعمؼ والغتعمؼي وتعتغد جامعة أم القرى عمي كياة وشنغام "ال بلك كؾرد" كأياة 

 لمتعميؼ والتعمؼ اإللكتروشنث".
 وجية الزبط )الجاخمي/ الخارجي(: -

 ة الع ب مؽ الغ اليؼ الإدي ة بأن م  ؾم وج نٕٕٕي ٖٕٔٓ)ذكرت شإاتا 
شنسأيا نث دراسات عمؼ الػ  ي وتعددت ترجغات ا إلي مظدر التإنؼي أو وج ة 
التإنؼي أو مؾ ع الع بي أو وج ة الع بي أو مظدر الع ب. وتساعد نث 
ت سير السمؾك اإلشنساشنث لمغتدربي والتػأؤ با نث العديد مؽ الغؾاقف التدر أيةي ن ث 

لمعبلقة السأأية كيؽ سمؾكا وما يترتد عميا شنتائج سمؾكاي ن ث  تعأر عؽ مدى إدراكا
 العغمية التث .ستخدم ا لي سر ك ا األحداث.

ن بأشن ا ع ارة عؽ منؾن معرنثي ٚٚٔي ٕٕٔٓنث حيؽ عرنا دمحمي وشؾقث )
.قظد با مدى اعتقاد الغتدرب بأشنا مساؾلي أو رير مساؾلي عؽ األحداثي كػا  

 لسمؾكاي وتؾقعا لمػتائج. عمي ما تمقاه مؽ تعن نات
ع ارة عؽ منؾن معرنثي .طير مرظمح وجية الزبط إجخائًيا بأنو: " ويعخف

بأشن ؼ مساؾليؽي أو  -عيػة ال إث الإالث-إلي مدى اعتقاد أععا  هياة التدر   
رير مساؾليؽي عؽ مستؾ ات تؾعي ي ؼ لؤلشنطظة اإللكتروشنيةي كػا  عمي مغارسات ؼ 

 ألشنطظةي وتؾقعات ؼ لمػتائج الغأمؾلة مؽ تمػ الغغارسات.الإكيكية لتػ يس تمػ ا
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 تؾجيات أىجاف االنجاز: -
.طير إلي تإقيت شنغب مؽ الغعتقدات حؾل الػجاح أو ال ط ي حيث ت إث هسه 

 .(Covington, 2000)الػغر ة أس اب اشنخراط األنراد نث العغ  االكاد.غث 
التدر   عمي ك  شنؾع بالدرجة التث .إظ  عمي ا ععؾ هاية وتعخف إجخائًيا 

 والغكياس مؽ إعداد ال اح ة.ي مؽ أشنؾاع تؾج ات أهدال االشنجاز بغكياس الدراسة
 :االطار الشغخي لمبحث

 األنذظة التعميسية اإللكتخونية:
تعرل األشنطظة التعميغية اإللكتروشنية بأشن ا جغيع األعغال التث .غنؽ أن .قؾم 

ب عمي ش نة االشنترشنحي أن تكؾن هسه ك ا الغتعمؼ مؽ  بلل ت اعما أو تعمغا الػط
وتعرل  ،(Salmon, 2002)األشنطظة متنامػة ورير متنامػة ول ا أهدال مإددة. 

بأشن ا األنعال والغغارسات التث .قؾم كتػ يسها الظبلب الغتعمغيؽ بغرض الإظؾل 
عمي الغعارل والغعمؾمات وتعمؼ الغ ارات أرػا  عغمية التعمؼ كغا أشن ا تؤكد عمي 

إلي أشنا الكد اال س بعيؽ االعت ار  (Palma & Piteira, 2008). وهػا .طير التعمؼ
شنغر ات وشنغاذج التعمؼ اإللكتروشنث عػد الت كير نث تظغيؼ الغإتؾى اإللكتروشنث وان 
.نؾن التعمؼ مرشنقا لمتيح لمغعمؼ السأي  لتؾعيي العديد مؽ االشنطظة اإللكتروشنية 

 ابعة الظبلب والرد عمي تساؤالت ؼ نث الغػ ج.الغتنامػة ورير الغتنامػة حتي .غنؽ مت
هسا وترى ال اح ة أن األشنطظة التعميغية اإللكتروشنية هي أشنطظة تقدم عأر كياة 
التعمؼ اإللكتروشنية ك دل مساعدة الغتعمغيؽ نث التؾص  إلي الغعمؾمات والغعرنة 

إللكتروشنث الغظمؾ ة و تؾجيا مؽ الغعمؼ أو أستاذ الغقرر عأر مػظة و ياة التعمؼ ا
 الغستخدمة.

 أنؾاع أنذظة التعمؼ اإللكتخوني: -
الغإتؾى وأهدال التعمؼ الغراد  تتػؾع أشنطظة التعميؼ والتعمؼ اإللكتروشنث حسد شنؾع

تإكيق ا مؽ  بلل الغإتؾى وتؾجد العديد مؽ أشنؾاع االشنطظة التث .غنؽ تظغيغ ا 
 وتػ يسها مؽ  بلل كياة التعمؼ اإللكتروشنية م  :

مؼ اإللكتروشنث الػطاركي مؽ  بلل تكؾ ؽ مجغؾعات تتطارك نث أشنطظة التع -
 الغعرنة فيغا كيػ ا.

 أشنطظة تػغية الغ ارات الخاصة بالقرا ة والكتابة كأشنطظة الغطاهدة واالستغاع. -
 تػغية الغ رات االجتغاعية مؽ  بلل تؾعيي أدوات التؾاص  االجتغاعث. -
غػاقطات واألسامة الغ تؾحة تػغية م ارات الت كير العميا مؽ  بلل أشنطظة ال -

 وت ادل لآلرا  والخأرا .
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عغ  وتقد.ؼ عروض الكتروشنية تتعغؽ عػاصر الغإتؾى وتإقت أهداناي تقدم  -
 لمغتعمغيؽ واستبلم التغس.ة الراجعة.

ت ادل الغعرنة عؽ طر ت التعمؼ الغستػد إلي االشنترشنح وتؾعيي وسائ  االتظال  -
 كتروشنية.والت اع  الغختم ة كأياة التعمؼ اإلل

هسا وترى ال اح ة أن التػؾع نث األشنطظة اإللكتروشنية وريره جا  شنتيجة 
اإلمناشنيات التث تدعغ ا مػظات التعميؼ اإللكتروشنث الغختم ةي وال سيغا مػظة وشنغام 
إدارة التعمؼ اإللكتروشنث )ببلك كؾردن التث تستخدم ا جامعة أم القرى وتؾع  ا نث 

 عغميات التعميؼ الغختم ة.
ا لبلستغبلل كغ ا تطير ال اح ة إلي أن ما أحدرتا جائإة كروشنا جا  دانعق

األنع  لتمػ الػغؼ نث تػ يس التعميؼ عؽ بعدي وما .ظاحد ذلػ مؽ دنع أععا  
هياة التدر   بالجامعة مع ا تبلل تخظظات ؼ عمي كسل الج ؾد والتخظيب الجيد 

ؼ عؽ ت ايؽ ال رص التث ألهدال االشنجاز الخاصة بخظب الدراسة والتعميؼي شنالين
تؾنرها شنغؼ إدارة التعمؼ "ال بلك كؾرد"ي كأحد مػظات وتظأيقات تكػؾلؾجيا التعميؼ 
والتعميؼ اإللكتروشنثي حيث تؾنر أشنغاط تعمؼ متنامػة ورير متنامػةي مع ا تبلل 
وت ايؽ تمػ ال رص تتؾنر األدوات والتظأيقات التث تساعد أستاذ الغقرر مؽ استخدام 

 مؽ األشنطظة اإللكتروشنية لتػ يس الغإا رات وتقييؼ الغتعمغيؽ عؽ بعد.العديد 
 خرائص أنذظة التعمؼ اإللكتخوني:

ن بعدد مؽ ٕٓٔٓن والغؾسؾي )ٕٛٔٓتتسؼ األشنطظة التعميغية ونققا شمش ) 
 الخظائص مػ ا:

 تػ رد األشنطظة اإللكتروشنية بأشن ا واقعية نث العغمية التعميغية. -
 ر الغروشنة ونققا ألساليد التعمؼ الغستخدمة.مؽ  ظائظ ا تإقيت عػظ -
تػغث جؾاشند التعاون كيؽ الظبلب الغتعمغيؽ وتعغ  عمي إ.جاكيت ؼ وحيؾت ؼ نث  -

 التعمؼ.
ا القدرة عمي تإقيت التغس.ة الراجعة ال ؾر ة أو  - لؤلشنطظة التعميغية الغظغغة جيدق

 الغؤجمة.
 الغتعمغيؽ. تإقت ك ا ة نث االستجابة لم روق ال رد.ة كيؽ مجغؾعات -
 تإ ن الغتعمغيؽ عمي التعمؼ واالكداع. -
تدعؼ الت اع  القائؼ كيؽ الغتعمؼ ومادة التعمؼ وأ.عا عػاصر ومنؾشنات كياة  -

 التعمؼ.
 تإقت االشندماج نث مجتغع االشنترشنح واالست ادة بغ اراتا الغختم ة. -
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 وجية الزبط )مفيؾمو، ترشيفو، مرادره، الشغخيات السختبظة بؾجية الزبط(
وج ة الع ب بأشنا مؽ الغ اليؼ الإدي ة شنسأيا ن ٕٕٕي ٖٕٔٓ) رنح شإاتاع

نث دراسات عمؼ الػ  ي وتعددت ترجغات ا إلي مظدر التإنؼي أو وج ة التإنؼي أو 
مؾ ع الع بي أو وج ة الع بي أو مظدر الع ب. وتساعد نث ت سير السمؾك 

ر أيةي ن ث تعأر عؽ مدى اإلشنساشنث لمغتدربي والتػأؤ با نث العديد مؽ الغؾاقف التد
إدراكا لمعبلقة السأأية كيؽ سمؾكا وما يترتد عميا شنتائج سمؾكاي ن ث العغمية التث 

 .ستخدم ا لي سر ك ا األحداث.
بأشن ا ع ارة عؽ منؾن معرنثي  نٚٚٔي ٕٕٔٓ) نث حيؽ عرنا دمحمي وشؾقث

كػا   .قظد با مدى اعتقاد الغتدرب بأشنا مساؾلي أو رير مساؾلي عؽ األحداثي
 عمي ما تمقاه مؽ تعن نات لسمؾكاي وتؾقعا لمػتائج.

 ترشيف وجية الزبط: - 
بأشن ا الظر قة التث  نٛٚٔ-ٚٚٔي ص صٖٕٓٓ).طير إلي ا حسؽي وسرا.ا 

يدرك ك ا ال رد األحداث التث .غر ك اي وعرن ا عمي أشن ا إدراك الغتدرب لغدى 
بأشن ا شناتجة عؽ سمؾكا ومرت ظة  واعتقاده -اال.جاكية أو سمأية –مساؾليتا عؽ أنعالا

بظ اتا الخاصةي أم أشن ا تعؾد إلي رغ ة األ ر ؽ أو الظدقة والإظي وقسؼ وج ة 
 الع ب إلي:

 وجية الزبط الجاخمي Internal Locus of control:  وتطير إلي اعتقاده
بغساؾليتا عؽ األحداث نث حياتاي وعؽ شنتائجاي وأن تمػ األحداثي وهسه الػتائج 

شنتيجة مػظكية ألعغالاي وأشنا .طعر بالتغنؽي وقدرتا عمي السيظرةي بإيث تعتأر 
 .قأ  مساؾليتا عؽ األحداث سؾا  اال.جاكيةي أو السمأية نث حياتا.

 وجية الزبط الخارجي External Locus of Control:  وتطير إلي اعتقاده
ة عؽ بأن القؾى الخارجية: م   الإظي والظدقةي وأصإاب الػ ؾذي هث الغساؾل

األحداث اال.جاكيةي أو السمأيةي واعتقاده بأن األحداثي والػتائج نث حياتاي رير 
 مرت ظة بأنعالا الخاصة.

هسا وقد تظرق فيض مؽ األبإاث والدراسات وج ة الع ب بالدراسة والتإمي  
؛ ٖٕٔٓ؛ شإاتايٕٗٔٓ؛ عمثيٕٛٔٓكغا هؾ الإال نث دراسة ك  مؽ: )الغؾلي

Chak, and Leung,2004؛ Caliendo, Cobb-Clark, and Uhlendorff, 

وأشار كبلق مؽ كاليػدري  (McIntyre, Srivastava, and Fuller, 2009 ؛2015
ي Caliendo, Cobb-Clark, & Uhlendorff (2015)كبلركي يؾلػدرول -كؾب

أن األنراد ذوو وج ة الع ب الدا مثي أنع  مؽ السيؽ  Marks, (1998)ومارك  
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ب الخارجثي ولدي ؼ القدرة عمي تغيير سمؾك ؼ بعد أي تدعيؼي لدي ؼ وج ة الع 
و تغتعؾا كتعن نات ذات قيغة أكأري و تإنغؾا ني ا بالن ادة أو الػقظاني مقارشنة 

 باألنراد ذوي وج ة الع ب الخارجث. 
ن أشنا كمغا تأػي ال رد وج ة   ب ٕٓٔي ٜٕٔٓوتؾصمح شنتائج دراسة أحغد )

وقدراتاي ولد.ة القدرة عمي تإديد أهدانا مس قاي والتػأؤ دا مية كان أك ر رقة كػ سا 
بأ.ة معؾقات تؾاج اي و غنػا ت ادي ا قأ  حدور اي ولد.ا استعداداتا وقدراتا عمي 

 اشنجاز األعغال والغ ام.
ني ودراسة ٖٕٔٓني ودراسة شإاتا )ٕٛٔٓكغا تؾصمح شنتائج دراسة الغؾل )

إلي ت ؾق ي Marks, (1998)  ني ودراسة ماركٕٓٔٓحسؽي الطاعري الجنار )
 وج ة الع ب الدا مث عمي وج ة الع ب الخارجث.

 مرادر وجية الزبط: -
ن مظددادر مإتغمة لتعن ن وج ة الع ب الددا مثي تغ مح ٜٜٗٔحدد معغر ة ) 

 فيغا يمث: 
حيث .عتقد الغتدرب أشنددا .سددتظيع ن ددؼ الأياددةي  الــحكاء والقــجرات العقميــة: - 

عالاي وما يػالا مؽ رؾاب أحدددار ا لغظمإتاي وهؾ .نؾن مسؤوالق عؽ أنو دد ب 
 .أو عقاب

 : وذلػ لمسيظرة عمي الأياة.السيارة والكفاءة واالستفادة مؽ الخبخات الدابقة - 
: الغتدرب ُ.ْكؾن اعتقدادا حدؾل شن سداي بأشندا الدـسات االنفعاليـة والسداجية - 

الأيايةي و ػال التعن نات الغررؾ دةي  ظائظا تجعما يتإنؼ نث األحداث 
وتتغ   تمػ الخظدائص نث: ال قة بالػ   االكت ا  الساتثي الظغؾحي الغ اكرة 

 والجد.ة.
 نث حيؽ أن الغظادر الغإتغمة لتعن ددن وج ة الع ب الخارجثي تغ مح نث:

تػأددؤي أو حيددث .عتقدددد الغتدرب أن العددالؼ ريدددر قاكدد  لم الحــظ أو الرــجفة: - 
التدددأريرات االجتغاعيةي الغير  ا عة لمعق  مؽ وج ة شنغره هث الغسؤولة عؽ 

 شنتائج سمؾكا.
: نالغتدرب ُ.ْكؾن اعتقادهي بأشنا ال .غنؽ أن .غير مؽ مسار األحداث ألشن ا القجر - 

 مقدره سم ا.
ليؽي : نالتعن ن .نؾن ندث أيددي اآل در ؽي كاآلكدا  والغسدؤو اآلخخون األقؾياء -

 وهدؤال  ال .ستظيع أن يؤرر ني ؼ ألشنا  عيي.
 : أدوات قياس مخكد الزبط - 



 مدتؾيات تؾعيف أعزاء ىيئة التجريذ لألنذظة اإللكتخونية
 وعالقتيا بتؾجيات أىجاف االنجاز لكتخوني وفًقا لؾجية الزبطببيئة التعميؼ اإل 

 

ٕٗٛ 

ن aٜٔٙٙتؾجد مقايي  عدة لكياس وج ة الع بي مػ ا مكياس روتر )
Rotter  واسع االشنتطاري لس ؾلة وشيؾع استخداماي الغترجؼ لمأياة العر يةي وهؾ

ن ٕٜٛٔكانث )لكياس الع ب الخارجثي وترجغة  Rotter مكياس و عا روتر
كػدني ك  واحد مػ ا ب قرتيؽي إحداهغا تكي  الع ب الدا مثي  ٜٕمنؾن مؽ )

وال اشنية تكي  الع ب الخارجثي والغجيد عميا أن .ختار إحداهغا التث تتؾانت مع 
كػؾدن د يمة  ٙأمام اي وتتخم  الغكياس ) Xاعتقاده الطخظثي وذلػ كؾ ع عبلمة 

بي وتظإيح الغكياس ال .إتؾي عمي إجابات ال تكي  أي شث  و عح لمتغؾ ا نق
صإيإة وأ رى  اطاة وإشنغا هث معتقدات وجؾاشند شخظية  اصة بالغتدرب. 

درجةني و طير الظ ر إلي عدم وجؾد  ٖٕدرجةني ) ٓتتراوح درجات الغكياس كيؽ )
إلي عدم وجؾد   ب دا مث بالكام   ٖٕ  ب  ارجث بالكام ي وتطير درجة 

 ن.ٗٙٔي صٕٙٔٓ)إ.بلس ي
 النظريات المرتبطة بوجهة الضبط: -5

تؾجد شنغر ات ارت ظح كؾج ة الع بي تػاول ا بالعرض والتؾ يح ك  مؽ 
ومؽ كيؽ تمػ  (Marks,1998؛ Ajzen, 2002 ؛ٖٕٔٓ؛  غي يٕٙٔٓ)إ.بلسي 

الػغر ات: الػغر ة الغعرفيةي وشنغر ة الطخظيةي ودانعية االشنجازي والعنو السأأثي 
ا مؾجنقا ل   ا:وفيغا عر ق

: تؤكد عمي الغظادر الدا مية والخارجية لمغتدربي والتؾقعات الشغخية السعخفية -
واالهتغامات والخظب التث .سعي لتإكيق اي مؽ  بلل السمؾك السي .قؾم با. 
والتث . سر نث  ؾئ ا الغتدربي والغعرنة تعػث تكؾ ؽ الغعػيي السي هؾ التعمؼي 

وتتعغؽ الأػي والعغميات الدا مية  والسي .عد عغمية دا ميةي تإدث لمغتدربي
رير الغبلحغةي و عد التغير نث السمؾك مؤشرقا عغا .إدث نث العق ي ومؽ رؼ 
نالتعمؼ .عػث الغعرنةي والغعرنة عغمية كػا  شنغؼ التإؾ بلتي والغعرنة تركن عمي 

 التغير نث الأػية الغعرفيةي وتطنيم اي وتػغيغ اي وتكؾ ؽ كػية معرفية جديدة.
والتث تقؾم عمي ال روق ال رد.ةي واال تبلل الغؾجؾد كيؽ  ة الذخرية:نغخي -

ال طري وتظػيي الطخظية مؽ  بلل سمؾك أساسا ال ردي وهؾ ما يتظف با ذو 
 الع ب الدا مثي وسمؾك أساسا الأياةي وريرهي وهؾ صاحد الع ب الخارجث.

انعية حيث .ستخدم مظظمح الدانعية بغعػيؽ الد نغخية دافعية اإلنجاز: -
كغػغؾمة العؾام  لسمؾك ال ردي أي هث بغ ابة مإددات السمؾكي والدانعية 
كاست ارة الػطاط السمؾكث لم رد أي بغ ابة مػطب لؤلدا ي والدانعية الدا مية تؤدي 

 إلي   ب دا مثي كيػغا الدانعية الخارجية تسؾقػا إلي   ب  ارجث. 
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الغعرفية لمدانعيةي وهث تظف والتث ت تؼ بالت سيرات نغخية العدو الدببي:  -
كيي أن ت سيرات وتأر رات وأعسار األنراد تؤرر نث الدانعيةي وتعؾد هسه الػغر ة 

السي يرى أن الػتائج تػسد إلي قؾى شخظية  Heider (1958)لمعالؼ هيدر 
ذاتية أو  ارجية: نالطخظية الساتية هث التث تػتج القدرة والج د وال دلي والقدرة 

ل رد عمي مغارسة السمؾك الغعنز ليعظث شنتائج شناجإةي كيػغا هث إمناشنية ا
الخارجية هث التث تػسد إلي صعؾ ة الغ غة أو الظدنة. ومؽ الرواد السيؽ 

و ر ب أس اب عنو  Wiener (1974)ر ظؾا كيؽ العنو الػسأث والتعميؼي روتر 
ؽ  بللا الغتدر يؽ شنجاح ؼ ونطم ؼي ل بلرة أبعاد هث: الغؾ ع أو الغؾقع والسي م

يأيؽ فيا سأد ال ط  أو الػجاح إن كان دا مثي مػ عا الطخص ذاتاي أو 
 ارجث راجع إلي الأياةي واالستقرار أو ال  ات: و أيؽ فيا أس اب عنو الػجاح أو 
ال ط ي ه  هث مستقرة دائغة شنسأياي أم رير مستقرة رير راكتةي والغسؤولية: 

اح أو ال ط ي وه  بغقدوره السيظرة و أيؽ ني ا األس اب التث .عنى إلي ا الػج
 عمي اي أم ال.

 عالقة وجية الزبط بسسارسة األنذظة التعميسية اإللكتخونية:  -
ي دل ال إث الإالث إلي تعرل وتإديد العبلقة كيؽ تؾعيي أععا  هياة 
التدر   لؤلشنطظة التعميغية اإللكتروشنية ونققا لؾج ة الع ب )الدا مث/ الخارجثني 

ح ة احتغال وجؾد عبلقة ت اع  كيؽ ك  مؽ مستؾى الغغارسة الستخدام وتتؾقع ال ا
األشنطظة ووج ة   ب مجغؾعة ال إث )الدا مث/ الخارجثني ووجؾد تأرير ل ا نث 
شنتائج عيػة ال إث. وقد شن عح تمػ العبلقة مؽ  بلل ما أكدت الدراسات وال إؾث 

ن وجؾد نروق ذات ٕٕٔٓ) السابقة عمياي كغا أشارت أليا شنتائج دراسة دمحمي شؾقث
كيؽ متؾسظث درجات طبلب الغجغؾعتيؽ  ٘ٓ.ٓ ≥داللة إحظائية عػد مستؾى 

التجر أيتيؽ يرجع لتأرير وج ة الع ب )الع ب الدا مث نث مقاك  الع ب الخارجثن 
لظالح الظبلب ذوي الع ب الدا مث نث ك  مؽ ا ت ار التإظي  الغعرنث لمغ ارةي 

التظغيؼ التعميغث. كسلػ ما جا ت با دراسة إكراليؼ و ظاقة تقييؼ مػتج م ارات 
ن التعرل عمي شنغب وج ة الع ب األك ر إنادة مؽ كرامج الكغأيؾتر متعددة ٜٕٓٓ)

الؾسائ ي ومعرنة أسمؾب التإنؼ الغػاسد لك  مؽ الظبلب ذوي وج ة الع ب 
الدا مث والظبلب ذوي وج ة الع ب الخارجث. وتؾصمح الػتائج وجؾد نروق ذات 

اللا احظائية كيؽ متؾسظث درجات طبلب الغجغؾعتيؽ التجر أيتيؽ نث ا ت ار د
الت كير العمغث السيؽ يدرسؾن مؽ  بلل كرشنامج كغأيؾتر تعميغث متعدد الؾسائ  
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يرجع الث التأرير األساسث لؾج ة الع ب )دا مية مقاك   ارجيةن لظالح الظبلب 
 ذوي وج ة الع ب الدا مث. 

 ز:تؾجيات أىجاف االنجا
حيث ي تعتأر تؾج ات أهدال االشنجاز مؽ الغتغيرات الغ غة نث عغمية التعمؼ

أشن ا تدنع األنراد لمؾصؾل إلي أنع  شنؾاتج تعمؼ أو تإقيت ألهدال وطغؾحات 
سمؾك ؼ. وهػا تت ت ال اح ة  العغ ي إل انة إلي أشن ا تغنؽ هؤال  األنراد مؽ تقييؼ

نث أن تؾج ات أهدال االشنجاز تؤرر ( Seegers, et al, 2002)فيغا أورده سيجيرز 
عمي كيفية تعمؼ الخأرات نث مؾاقف تتظمد إشنجاز الك ير مؽ الغ امي حيث تؾنر 
لم رد إطار عغ  .غنػا مؽ تقييؼ سمؾكا االشنجازى وو ع األهدال الخاصة با 

 ومعالجة الغعمؾمات حتي يتؼ تإقيت تمػ األهدال.
االتجاه شنإؾ اعتغاد شنغر ة تؾج ات  هسا وقد كدأ ال اح ؾن نث ال ترة األ يرة

أهدال االشنجاز كأساس شنغرى لم إث نث ال روق الدانعيةي وذلػ شنتيجة لج ؾد العديد 
 ,Ames, Maehr, Dweck, Nicholls (Elliotمؽ ال اح يؽ نث هسا الغجال م   

ن. وقد مين ال اح ؾن السيؽ تغنػؾا مؽ دراسة الدانعية نث هسا االطار كيؽ 1999
ؽ األهدالي شنؾع .سعي إلي التعمؼ مؽ أج  التعمؼ والتركين عمي اكتساب شنؾعيؽ م

الغعرنةي والػؾع ال اشني .سعي إلي مقارشنة أدا  ال رد بأدا  اآل ر ؽ والرغ ة نث إع ار 
القدرة لمإظؾل عمي الغد.ح وتجػد الغ ؾر بغغ ر عدم القدرة أمام اآل ر ؽ. 

(Elliot, McGregor & Gabel, 1999; Nicholls, 1984) 

و ػغر إلي األهدال نث  ؾ  شنغر ة تؾج ات أهدال االشنجاز عمي أشن ا ركائن 
معرفية ديػامينية الشندماج ال رد نث الغ امي حيث تس ؼ تؾج ات أهدال االشنجاز 
الغختم ة نث ت ايؽ ت سيرات األنراد لغؾاقف االشنجاز واالشندماج ني اي ن ي تعد بغ ابة 

وقد صػ ح أهدال  (Elliot, et all, 1999)شنجاز القائد لمعغميات الغرت ظة باال
 االشنجاز إلي شنغاذج رػائية وشنغاذج ربلرية وشنغاذج ر اعية.

هسا وترى ال اح ة أشنا ونث هسا ال إث تؼ الػغر نث أهدال االشنجاز مؽ  بلل 
قدرة أععا  هياة التدر   مؽ ذوى وج ة الع ب بقظأيا )الدا مث/ الخارجثن عمي 

ؼ اإللكتروشنث بغستؾ ات معيػةي وتغ ر تمػ الغستؾ ات بعد تؾعيي أشنطظة التعمي
االستجابة عمي كػؾد وع ارات االست اشنة مإ  الدراسة. ومإاولة ت سير تمػ 

 االستجابات لمخروج كػتائج قد ت يد مجتغع التعميؼ الجامعث.
نث  ؾ  التركين عمي  Dweck (1986)نث ذات السياقي نقد اقترح دو ػ 

الج د والقدرة وجؾد شنغظيؽ مؽ تؾج ات األهدال هغا: أهدال معتقدات ال رد عؽ 
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والتث كدروها تعن  التركين عمي تظؾ ر الك ا ة عؽ  Learning Goals التعمؼ
طر ت تإسيؽ مستؾى القدرات واتقان الغ ارات الجديدةي وأهدال األدا  

Performance Goals  والتث تعن  مإاولة ال رد لتجػد األحنام السال ة عؽ
ك ا ة أو مإاولتا لمإظؾل عمي أحنام إ.جاكية عػ اي وكسلػ مإاولة ال رد الع ار ال

  Elliot & Dweck (1988)قدراتا وعدم نقدان ال قة ك ا. 
 ترشيف تؾجيات أىجاف االنجاز:

مؽ  بلل مراجعة ال اح ة ل عض مغا ورد باألدب التر ؾي والدراسات وال إؾث 
 -ٖٕٔي ٕ٘ٔٓي ؛ را يٜٕٓ-ٖٕٙي ٕٛٔٓ)مإغؾدي الغرت ظة كتؾج ات األهدال 

 أمنؽ التؾص  إلي ما يمي: نيٕٙٓٓي ؛ رشؾانٕ٘ٔٓي ؛ الطأيأيةيٚٙٔ
ع ؾر بعض التظػي ات التث صػ ح تؾج ات األهدال مػ ا التظػيي ال ػائث 

والغإدد كؾجؾد شنغظيؽ متطاك يؽ نث تؾج ات  (Ames, 1992)والسى اقترحا 
أرير الجغاعة نث تطني  عنوات ال رد أهدال االشنجاز نث  ؾ  التركين عمي ت

 ألس اب الػجاح وال ط  وهسيؽ الػغظيؽ هغا: أهدال االتقان أهدال األدا .
إلي وجؾد  (Elliot, 1999p Thrash, 2002وقد أشار بعض الغػغر ؽ )

تظػيي ربلري .عتغد عمي تؾج ات أهدال االتقاني تؾج ات أهدال األدا / اإلقدامي 
أشنا  (Pintrich, 2000اإلحجام. ونث ذات السياق انترض ) تؾج ات أهدال األدا /

ر غا .نؾن هػاك كػية  اصة بأهدال إتقان اإلحجام كغا نث حالة أهدال أدا  
اإلحجامي وهسا االنتراض شنتج عػا الػغؾذج الر اعي لتؾج ات أهدال االشنجاز والتث 

 ن:ٕٛٔٓي ؛ مإغؾدٕٙٓٓنث رشؾاني )تؼ تظػي  ا إلي ما يمي 
سعي ال رد لتإقيت الك ا ة الساتية وذلػ بأن .عغ  عمي  :اإلقجامتقان/ ىجف اال  -

 تظؾ ر شن سا مع استغتاعا كأسل الج د شنإؾ تؾعيي التقػية.
تؾجا ال رد لت ادي وجؾد شنقص نث الك ا ة الساتية  ىجف االتقان/ اإلحجام: -

 وتجػد الإظؾل عمي درجات أو تإقيت مستؾى  عيي نث تؾعيي التقػية.
ا شنإؾ تإقيت الك ا ة / اإلقجاماءاألدىجف  - : تؾجا ال رد عػدما .سعي جاهدق

 الغعيار ة القائغة عمي الغقارشنات مع اآل ر ؽ.
ا شنإؾ ت ادي شنقص الك ا ة  / اإلحجام:ىجف األداء - تؾجا ال رد عػدما .سعث جاهدق

 الساتية لد.ا و مت مؽ اشنخ اض مستؾاه مقارشنة باآل ر ؽ.
 الجراسة السيجانية لمبحث:

استخدمح ال اح ة الغػ ج الؾص ث التإميمث السى يركن عمي  ج البحث:مشي
وصف الغاهرة مؽ  بلل جغع الأياشنات وتأؾ أ ا والر ب كيؽ مدلؾالت اي وصؾالق إلي 
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ن ؼ أعغت لمغاهرة الغراد دراست ا. وهؾ الغػ ج الغػاسد لغعرنة مدى تؾعيي 
وشنية نث  ؾ  وج ة الع ب أععا  هياة التدر   بجامعة ام القرى لؤلشنطظة اإللكتر 

 بقظأي ا )الدا مث/ الخارجثن وعبلقة ذلػ كتؾج ات األهدال.
تكؾن مجتغع ال إث الإالي مؽ أععا  هياة التدر   : مجتسح البحث وعيشتو

ومػسؾ ي جامعة أم القرى بنميات الجامعة الغختم ة بال ظ  الدراسث ال اشني لمعام 
ة ال إث مؽ عيػتيؽ هغا العيػة هد. وقد تكؾشنح مجغؾعٕٗٗٔ/ ٔٗٗٔالجامعث 

ن ععؾ هاية تدر   مؽ مػسؾ ث الجامعةي ع ارة ٕٛ) االستظبلعية وتكؾشنح مؽ
ن مؽ ذوى وج ة الع ب الخارجث. ٓٔن مؽ ذوي وج ة الع ب الدا مثي )ٛٔعؽ )

ن مؽ ٜٗن ععؾ هياة تدر   مػ ؼ )ٜٛوالعيػة ال اشنية: وهث األساسية وعددها )
ن مؽ ذوى وج ة الع ب الخارجث بغض الػغر ٖٗ) ذوى وج ة الع ب الدا مثي

عؽ أ.ة متغيرات أ رى. والجدول التالث يؾ ح تكانؤ كيؽ أنراد الغجغؾعتيؽ نث 
 الخأرة بالتدر   الجامعث. 

 ن ال روق كيؽ عيػة ال إثٔجدول )
 مؽ ذوى وج ة الع ب الدا مث/ الخارجث نث سػؾات الخأرة 

  العيشة
 البيان 

نحخاف اال  الستؾسط العجد
 السعيارى 

 قيسة 
 "ت"

 ٖٖٔ.ٓ ٖٙ٘.ٕٔ ٖٗ ذوى وج ة   ب  ارجث ٕٚٗ.ٓ ٕٖٙ.ٓ ٜٕٔ.ٕٔ ٜٗ ذوى وج ة   ب دا مث
ن وهي رير دالة ٕٚٗ.ٓالساكتي يتعح أن قيغة )تن كمغح ) مؽ الجدول

ن وهسا .طير إلي عدم وجؾد نروق داللة ٘ٓ.ٓإحظائيقا عػد مستؾى الداللة )
أرة نث التدر   الجامعث لعيػة ومجغؾعة ال إث إحظائية كيؽ متؾسظي الخ

 بقظأي ا.
 إجخاءات ترسيؼ وبشاء أدوات البحث وتظبيقيا:

 لإلجابة عؽ أسئمة البحث اتبعت الباحثة الخظؾات التالية:
تغنػح ال اح ة مؽ تظغيؼ و ػا  قائغة : إعجاد قائسة باألنذظة اإللكتخونية -أوالً 

ؾعي  ا مؽ قأ  أععا  هياة التدر  ي باألشنطظة اإللكتروشنية التث سيتؼ ت
وذلػ عؽ استخدام شنغام إدارة التعمؼ اإللكتروشنث "ال بلك كؾرد" الغستخدم 
بالجامعة. وقد تؼ االست ادة مؽ األدب التر ؾي والدراسات السابقة م   

ن ٕٚٔٓ؛ شنطؾاني ٕ٘ٔٓ؛ عنب ٕ٘ٔٓ؛ شنؾ ثي شناد.ة ٖٕٔٓ)الكػدرىي دراسات: 
ث التعام  مع استخدام شنغام إدارة التعمؼ وتظأيقاتا إلي جاشند  أرة ال اح ة ن
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الغختم ةي مؽ أج  إعداد قائغة األشنطظة اإللكتروشنية نث صؾرت ا األولية. تؼ 
عرض القائغة عمي مجغؾعة مؽ  أرا  التإنيؼ مؽ الغتخظظيؽ نث 
تكػؾلؾجيا التعميؼ والتعميؼ اإللكتروشنثي لع ب نقرات ا وإجرا  التعد.بلت البلزمة 

 انة أو الإسلي ومؽ رؼ تإؾ   القائغة إلي االست اشنة البلزمة لمتعرل باإل
 عمي مستؾ ات تؾعيي األشنطظة اإللكتروشنية لدى عيػة ال إث الغست دنة.

اعتغدت ال اح ة عمي تأػي واستخدام مكياس وج ة  :مكياس وجية الزبط  -ثانًيا 
الغكياس منؾن و ي نٕٜٛٔالع ب والسى أعده "جؾليان روتر"ي ترجغة ك انثي )

كدد  نقددرة واحدددة تتكددؾن مددؽ ع ددارتيؽ إحددداهغا تطددير إلددي ي ن نقددرةٜٕمددؽ عدددد )
ي وال اشنية تطير إلي الؾج دة الخارجيدة ندث العد بي الؾج ة الدا مية نث الع ب

ي ٜٔي ٗٔي ٛي ٔن نقرات ال .إسد ل ا درجة وهي الع دارات )ٙوتؾجد عدد )
ال .نتطددف الغ إددؾص  ني وتسددغي بالع ددارات الد يمددةي و ددعح حتدديٕٚي ٕٗ

هدل الغكياسي ولتقمي  احتغال ع دؾر االسدتعدادات لبلسدتجابة بظدؾرة معيػدة 
م   االستجابة الغتظرنة أو االسدتجابة الغستإسدػة اجتغاعيقدا أو اسدتجابة عددم 
االكتراث وعمي الغ إؾص أن .قرأ الع دارتيؽي ردؼ .ختدار أى مػ غدا والتدث تت دت 

مي الع ارتيؽي .ظالد با تيدار أك رهغدا قأدؾالق مع وج ة شنغرهي وإذا كان يؾانت ع
 لد.ا. 

ا م اشرقاي  ومكياس راوتر لؾج ة الع ب بقظأيا "الدا مث/ الخارجث" لي  مكياسق
وإشنغا صيغ عمي أساس إدراك ال رد الغستجيد لمعالؼ الغإيب با ولمعبلقات السأأية 

ل رد لكيغة كيؽ العؾام ي و كي  تؾقعات معغغة تعغيؼ واسع عمي أساس إدارك ا
العؾام  الدا مية مقاك  العؾام  الخارجيةي وقد روعث ك  ذلػ عػد صيارة الع ارات 
وال قرات لغؾ قا مؽ جاشند صاحد الغكياسي ن ي لؼ تظغ م اشرة لكياس ت عي  
الع ب الدا مث مقاك  الع ب الخارجث كغا أن نقرات الغكياس ليسح مرت ة بأى 

 .نٜٔي ٕٜٛٔ)ك انثي ترتيد معيؽ 
ي سأت التإقت مؽ صدقة ور اتا مؽ نالجدير بالسكر أن هسا الغكياس )ممإت:و 

وتقػيػا عمي الأياة العر ية نث عدد مؽ الدراسات وال إؾثي حيث أتؼ   بلل تظأيقا
ن تعر  قا لمغكياس وعر ا عمي س عة مؽ الغإنغيؽ وطمد مػ ؼ ٕٜٛٔك انث )

ب وأي غا تطير إلي الؾج ة تإديد أى الع ارتيؽ تطير إلي الؾج ة الدا مية لمع 
الخارجية لمع بي ومدي صدق الع ارة نث التعأير عؽ الغعػي الغقظؾد وأو إح 
الػتائج تظػيي الغإنغيؽ طاكت تظػيي الع ارات نث الغكياس كيؽ الؾج ة الدا مية 
والؾج ة الخارجية وان الع ارات بال ع  تكي  ما و عح مؽ اجماي وجا  صدق 
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ن مؽ ر ات الغكياس عمي ٕٜٛٔن. وتإقت ك انث )786ٓ,ل )الغكياس الساتث ليعاد
الأياة العر ية كتظأيت الغكياس وإعدة تظأيقا بعد س عة أساكيع عمي عيػة كمغح 

ن. 619ٓ,ن طالد وطال ة و مغح قيغة معامبلت االرت اط كيؽ التظأيقيؽ )ٙٓٔ)
 ن. 691ٓ,كراوني حيث كمغح قيغة ال  ات )-و إساب معام  ال  ات بظر قة سأيرمان

ن تؼ حساب صدق الغإػي حيث كمغ معام  ٕٛٓٓ) ونث دراسة أكؾ ز د
ن كيؽ مكياس وج ة الع ب لراوتر ومكياس مؾ ع الع ب إعداد 47ٓ,االرت اط )

ن مؽ صدق الغكياس ٕٙٓٓكغا تأكدت حسؽي عأدالغ ار ) ن.ٜٜٔٔعأدالرحغؽ )
وأشن ا تكي  ما نث الأياة العر ية مؽ  بلل صدق الغإنغيؽ عمي صدق الع ارات 

  و عح لكياسا.
حيث قػؽ الغكياس نث ي كغا تؼ التأكد مؽ ر ات الغكياس نث الأياة السعؾد.ة

ن و إساب ال  ات بإعادة التظأيت ٜٙٛٔالأياة السعؾد.ة عأدالرحغؽ سيد.ا نث عام )
ي ٕٛٓٓن )الخ عغثي 0.79ب اص  زمػي أسأؾعيؽي كمغح قيغة معام  ال  ات )

كروشن اخ و مغ معام   –ن حسد ال  ات بظر قة أل ا ٕٙٓٓر )ن. ونث دراسة كدٓٓٔ
ن مؽ 0.84ن كمغ معام  ال  ات )ٕٛٓٓن. ونث دراسة الخ عغث )0.76ال  ات )

 ن يؾم.ٙٔ بلل طر قة اعادة اال ت ار ب اص  زمػي كمغ )
 طخيقة الترحيح وتفديخ نتائج االستجابة عمى فقخات السكياس :

عيػددة  –نقددرات الغكيدداس بددأن .ختددار الغسددتجيد  حيددث تكددؾن طر قددة اإلجابددة عمددي -
ال إث مدؽ أععدا  وععدؾات هيادة التددر   وال يادة الغعاوشندة مػسدؾ ي جامعدة أم 

عمددي الغكيدداس إحدددى ال قددرتيؽ مددؽ كدد  زوج والتددث يددرى أشن ددا تتػاسددد مددع  -القددرى 
رأ.ا واتجاها بظؾرة أكأري و إظ  الغ إؾص عمي درجة واحدة إذا ا تار ال قدرة 

ر عؽ االتجاه الخارجث نث   ب الساتي كيػغا .إظ  عمي ص ر درجة التث تعأ
 عؽ ال قرة التث تعأر عؽ االتجاه الدا مث. 

تكددؾن درجددة ال ددرد أو الغسددتجيد عمددي الغكيدداس مجغددؾع الدددرجات التددث تعأددر عددؽ  -
اتجاها الخارجث ومدى الددرجات عمدي هدسا الغكيداس مدؽ صد ر )والتدث تعأدر عدؽ 

التدددث تعأدددر عدددؽ اتجددداه )و  ٖٕلددددى الغسدددتجيدن إلدددي عددددم وجدددؾد اتجددداه  دددارجث 
 ن ارجث تغاماق 

 ويرشف السدتجيبؾن عمى ىحا السكياس إلى فئتيؽ: - 
 : ن درجات وهؼ ذوي مركن الع ب الدا مث .ٛمؽ )ص ر دد  األولي 
 ( ن درجة وهؼ ذوي مركن الع ب الخارجث .ٖٕدد  ٜال اشنية : مؽ 
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 :ترحيح مكياس مخكد الزبط -

 ن نقدددرات د يمدددة لمتغؾ دددا وال تإسدددد ٕي ٕٗي ٜٔي ٗٔي ٛي ٔؼ )ال قدددرات رقددد
 ل ا أي عبلمة.

 ( ن ٜٕي ٕ٘ي ٖٕي ٕٔي ٕٓي ٛٔي ٚٔي ٙٔي ٜي ٚي ٙي ٕال قدددددددددرات رقدددددددددؼ
وتعظدي صد راق ي نرة عػد اإلجابة عمي دا بدالرمن )أتعظي عبلمة واحدة لك  نق

 ن .)ب عػد اإلجابة عمي ا بالرمن
 ( ن تعظددي ٕٛي ٕٙي ٕٕي ٘ٔي ٖٔ ئٕي ٔٔي ٓٔي ٘ي ٗي ٖال قددرات رقددؼ

اق عػدد ني وتعظدي صد ر رة عػدد اإلجابدة عمي دا بدالرمن )بعبلمة واحدة لك  نق
 ن.اإلجابة عمي ا بالرمن )أ

 مجسؾعة البحث )العيشة عمى مكياس وجية الزبط(: 
تكؾن مجتغع ال إث الإالث مدؽ جغيدع مػسدؾ ي كميدات جامعدة أم القدرى وال دالغ 

ر  ي وقددد جددا ت عيػددة ال إددث الددسيؽ طأددت عمددي ؼ ن ععددؾ هياددة تدددٙٙٛٗعددددهؼ )
ن ععؾ هياة تدر   نث جؾلتا األوليي مغؽ ٕٜمإددة بعدد ) مكياس وج ة الع ب

استجاكؾا عمي ع ارات و ػؾد الغكياسي حيث تؼ تإديدد كػدا  عمدي ذلدػ أي مدؽ هدؤال  
 األندراد الدسيؽ اسدتجاكؾا عمددي كػدؾد وع دارات الغكيداس مددؽ ذوى وج دة العد ب الدددا مث

ن التالثي يؾ دح تؾز دع أندراد ٔوأي ؼ مؽ ذوى وج ة الع ب الخارجث. والجدول رقؼ )
 العيػة ونقاق لغتغير الدراسة الغسإية: )حسد وج ة الع بن.

وقد تغنػح ال اح ة مؽ تظدؾ ر وصديارة ع دارات الغكيداس ندث صدؾرة الكتروشنيدة 
اجعتددا مددع أحددد بعددد مر ي مددؽ  ددبلل اسددتخدام تظأيددت )شنغدداذج جؾجدد ن وشنطددره الكتروشنيقددا

الددنمبل  الغتخظظدديؽ نددث تقػيددات التعمدديؼ. و عددد أسددأؾع وشنظددف مددؽ مراسددمة مجؾعددة 
ال إددث والتؾاصدد  مع ددؼ لتإ يددنهؼ وتددؾجي  ؼ لبلسددتجابة عمددي ع ددارات الغكيدداسي رددؼ 
ارددبلق الػغددؾذجي لإظددر الػتددائج واالسددتجابات الكتروشنيقددا. والجدددول التددالث يؾ ددح مددا 

 عيػة ال إث عمي كػؾد وع ارات الغكياس. جا  مؽ شنتائج ترت ب باستجابات
 نٕ)جدول 

 تؾز ع أنراد العيػة حسد االستجابة عمي ع ارات و ػؾد مكياس )وج ة الع بن 
 عيشة الجراسة

 سشؾات الخبخة في التجريذ الجامعي
ن ٘أق  مؽ) السجسؾع

 سػؾات
ن ٛ-٘مؽ)

 سػؾات
ن ٛأعمي مؽ)
 سػؾات

ذوى وجية ضبط 
 خارجي

 ٖٗ ٛ ٙٔ ٜٔ ن
% 
 

ٖٗ.ٜٔ% ٖٙ.ٖٙ% ٕٓ.ٗ٘% ٗٚ.ٖٕ% 
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ذوى وجية ضبط 
 داخمي

 ٜٗ ٔٔ ٘ٔ ٖٕ ن
% ٗٙ.ٜٖ% ٖٓ.ٕٙ% ٕٕ.ٗ٘% ٕ٘.ٙٛ% 

 ٕٜ ٜٔ ٖٔ ٕٗ ن السجسؾع
% ٗ٘.ٓٙ% ٖٖ.ٜٗ% ٕٔ.ٗ٘% 122% 

ن مددؽ مػسددؾ ي الجامعددة عمدددي ٕٜوالجدددول السدداكتي .طددير إلددي اسدددتجابة عدددد )
بلق الػغددؾذج لتجغيددع وتإغيدد  ممددف مكيدداس وج ددة العدد ب الغعددد الكتروشنيقدداي وتددؼ اردد

 الدرجات الخاص باالستجابات لغعالجت ا إحظائيقا.
 ترسيؼ وبشاء استبانة تحجيج مدتؾيات تؾعيف األنذظة اإللكتخونية: –ثالًثا 

استظاعح ال اح ة تظغيؼ و ػا  االست اشنة الخاصة كتؾعيي األشنطظة 
قف تعميغية لغغارسات اإللكتروشنية نث صؾرت ا األولية عمي هياة ع ارات ومؾا

األشنطظة اإللكتروشنيةي وذلػ ك دل تقدير مستؾ ات تؾعيي عيػة ال إث لتمػ 
ألشنطظة اإللكتروشنية نث مؾاقف التعميؼ التث يتؼ تػ يسها  بلل مإا رات ال ظ  

ية. وقد تكؾشنح الدراسث ال اشنث لمعام الجامعثي والسى رانت جائإة كروشنا العالغ
 مؾقف تعميغيثي تتؾزع عمي مإؾر ؽ رئيسييؽ:ن نقرة و ٜٖاالست اشنة مؽ )

رصد مدى تؾعيي األشنطظة نث إعداد وتػ يدس الغؾقدف التعميغدثي السحؾر األول:  -
  ن ع ارة.ٚٔوتكؾن مؽ )

ــاني: - رصددد مدددى تؾعيددي األشنطددظة لظددق  الغعرنددة وتػغيددة م ددارات  السحــؾر الث
 وليــــةويدــــبق ذلــــػ البيانــــات األ ن ع ددددارة. ٕٕالددددتعمؼ اإللكتروشنددددث. وتكددددؾن مددددؽ )

 لغجغؾعة ال إث مؽ أععا  هياة التدر   بجامعة أم القرى.
ولتإقيدددت هددددل االسدددت اشنة تدددؼ االعتغددداد عمدددي مكيددداس ليندددرت الخغاسدددي لتإديدددد 

دم نث ال إدث مستؾ ات آرا  العيػةي مع األ س نث االعت ار أن تدرج الغكياس الغستخ
 .: )عالث جداي عالثي متؾسبي  عييي  عيي جدانكغا يمي

ن تؾز ع الدرجات عمي الأدائ  الغتعغػة نث االست اشنةٖ) جدول  
 الأدائ  عالث جدا عالث متؾسب  عيي  عيي جدا

 الدرجات 5 4 3 2 1
 تؼ حساب صدق االست اشنة مؽ  بلل: صجق االستبانة: 

حيث تؼ عدرض االسدت اشنة ندث صدؾرت ا األوليدة عمدي مجغؾعدة  الرجق الغاىخي: -
وعمدددؼ ي ق تددددر   وتكػؾلؾجيدددا التعمددديؼمدددؽ  أدددرا  التإنددديؼ تخظدددص مػددداهج وطدددر 

الدددػ  . وذلدددػ إلكددددا  رأي دددؼ ومقترحدددات ؼ حمدددؾ مإددداور االسدددتأيان وع اراتدددا. وقدددد 
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اوصددي بععدد ؼ بددإجرا  بعددض التعددد.بلت عمددي نقددرات االسددت اشنةي حيددث اعتغدددت 
 % معيارقا لقأؾل الع ارة واعتغادها باالستأيان.ٓٛال اح ة عمي شنس ة ات اق 

ولمتأكد مؽ صددق االتسداق الددا مث لع دارات االسدت اشنة  :صجق االتداق الجاخمي -
تددؼ حسدداب معامدد  االرت دداط كيرسددؾن كدديؽ كدد  ع ددارة والدرجددة الكميددة لمغإددؾر الددسى 
تػتغدددي إليددداي وذلدددػ بعدددض تظأيدددت االسدددت اشنة عمدددي عيػدددة اسدددتظبلعية منؾشندددة مدددؽ 

ة. وقدد اسدتخدم ن ععؾ هياة تدر   مؽ أععا   دارج عيػدة ال إدث األصدميٕٛ)
ن الجددرا  العمغيددات الإسدداكية واالحظددائية البلزمددة كغددا SPSSكرشنددامج االحظددا  )

 بالجدول التالث:
 ن شنتائج معامبلت االرت اطٗجدول )

الجاللة 
 االحرائية

معامل ارتباطيا 
الجاللة  رقؼ العبارة بالسحؾر

 االحرائية
معامل ارتباطيا 

 رقؼ العبارة بالسحؾر
تؾعيف االنذظة في إعجاد وتشفيح السؾقف التعميسي السحؾر األول: مجى  

 1 0.57 دال 10 0.7ٓ دال
 2 0.53 دال 11 0.63 دال
 3 0.48 دال 12 0.70 دال
 4 0.55 دال 13 0.57 دال
 5 0.46 دال 14 0.55 دال
 6 0.70 دال 15 0.68 دال
 7 0.55 دال 16 0.62 دال
 8 0.48 دال 17 0.69 دال
 9 0.60 دال   

لسحؾر الثاني: مجى تؾعيف االنذظة لرقل السعخفة وتشسية ميارات التعمؼ اإللكتخونيا  
 1 0.60 دال 12 0.53 دال
 2 0.53 دال 13 0.48 دال
 3 0.48 دال 14 0.66 دال
 4 0.55 دال 15 0.49 دال
 5 0.72 دال 16 0.60 دال
 6 0.56 دال 17 0.53 دال
 7 0.64 دال 18 0.71 دال
 8 0.57 دال 19 0.53 دال
 9 0.49 دال 20 0.46 دال
 10 0.48 دال 21 0.49 دال
 11 0.65 دال 22 0.74 دال

.بلحدددظ مدددؽ الجددددول السددداكت أن معدددامبلت االرت ددداط كددديؽ درجدددة كددد  ع دددارة مدددؽ 
ع ارات االست اشنة والدرجة الكميدة لمغإدؾر الدسى تػتغدي إليداي قدد اع درت معامد  ارت داط 

-0.46معدددامبلت االرت ددداط جدددا ت مإظدددؾرة كددديؽ ) ل دددا مدددع ذلدددػ الغإدددؾري وأن قددديؼ
ن لمغإؾر ال اشنيي و دل ذلػ االرت داط 0.74 -0.48وما كيؽ )ي ن لمغإؾر االول0.70
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ي عمي أن جغيع ع ارات االست اشنة كاشنح صدادقة وتكدي  ال ددل الدسى اعددت مدؽ أجمدا
ػدة وهؾ تعرق مسدتؾ ات تؾعيدي األشنطدظة اإللكتروشنيدة ندث التددر   الجدامعث ألندراد عي

 ال إث.
معامبلت االرت اط )كيرسؾنن ن٘) جدول  

لك  مإؾر مؽ مإاور االست اشنة والدرجة الكمية لبلست اشنة   
 السحؾر عجد العبارات معامل االرتباط

الغإؾر األول: مدى تؾعيي االشنطظة نث إعداد  17 0.70
 وتػ يس الغؾقف التعميغث

الغإؾر ال اشنث: مدى تؾعيي االشنطظة لظق   22 0.74
 غعرنة وتػغية م ارات التعمؼ اإللكتروشنثال

؛ يتعح أن قيؼ معامبلت االرت اط )كيرسؾنن كيؽ ك  مإؾر مؽ الجدول الساكت
وهي قيؼ ي ن0.74 -0.70) مؽ مإاور االست اشنة والدرجة الكمية ل ا تراوحح كيؽ

تطير إلي وجؾد اتساق كيؽ مإاور االست اشنة والدرجة الكميةي مغا يدل عمي درجة 
 مؽ الظدق كيؽ نقرات مإاور االست اشنة الغقدمة لعيػة ال إث الإالي. عالية

تؼ حساب ال  ات لبلست اشنة عؽ طر دت حسداب معامد  أل دا كروشن داخ ثبات االستبانة: 
(Cronbach Alpha.) :حيث جا ت قيؼ معامبلت ال  ات كغا بالجدول التالث 

ة كروشن اخن لغإاور االست اشن-معامبلت ر ات )أل ا  نٙ) جدول  
 السحؾر عجد العبارات معامل االرتباط

الغإؾر األول: مدى تؾعيي االشنطظة نث إعداد  17 0.80
 وتػ يس الغؾقف التعميغث

الغإؾر ال اشنث: مدى تؾعيي االشنطظة لظق   22 0.83
 الغعرنة وتػغية م ارات التعمؼ اإللكتروشنث

 الثبات الكمي 39 0.82
معددامبلت ال  ددات الكميددة جددا ت لتطددير  يتأدديؽ مددؽ شنتددائج الجدددول السدداكت ان قدديؼ

وهددي قيغددة  ن0.82) إلددي درجددة عاليددة مددؽ ال  دداتي حيددث كمددغ معامدد  ال  ددات الكمددث
عالية و عتغد عمي ا نث قياس ما اعدت لكياسا وصبلحيت ا بالتالث إلي التظأيت عمي 

 عيػة ال إث األساسية.
تدددؼ تظدددغيؼ هدددساي و عدددد اشنت دددا   ددد ب اسدددت اشنة تؾعيدددي األشنطدددظة اإللكتروشنيدددةي 

بعد مراجعتا مع أحدد  -وتظؾ ر االستأيان الكتروشنيقا مؽ  بلل استخدام شنغاذج جؾج 
الدددنمبل  ندددث التخظدددص "تقػيدددات التعمددديؼ"ي ليدددتؼ تظأيدددت االسدددتأيان والإظدددؾل عمدددي 

ددا لؾجددا أو  –االسددتجابات الكتروشنيقددا  مددؽ بعدددي تجػ قددا أل ظددار التظأيددت التقميدددي وج ق
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مددي الغسددتجيأيؽ نددث الغطدداركة وإكدددا  آرائ ددؼ حددؾل ع ددارات التؾز ددع اليدددويي وتيسدديرقا ع
 ومإاور االستأيان مؽ بعد.

 مجسؾعة البحث )العيشة عمى استبانة تؾعيف األنذظة اإللكتخونية(: -
والددسيؽ أتغددؾا االسددتجابة عمددي ع ددارات و ػددؾد  -تكؾشنددح مجغؾعددة ال إددث الإددالث

ات جامعدددة أم القدددرى اسدددت اشنة تؾعيدددي األشنطدددظة اإللكتروشنيدددة مدددؽ جغيدددع مػسدددؾ ي كميددد
الدسيؽ سدأت ل ددؼ االسدتجابة عمدي كػددؾد وع دارات مكيداس وج ددة العد ب وال دالغ عددددهؼ 

ن ععددؾ هياددة تدددر  ي وقددد تغددح االسددتجابات بظر قددة الكتروشنيددة عمددي ع ددارات ٘٘)
ن التددالثي يؾ ددح تؾز ددع أنددراد العيػددة ونقدداق لغتغيددر ٔو ػددؾد االسددت اشنة. والجدددول رقددؼ )

 عيي االشنطظة اإللكتروشنيةن.الدراسة الغسإية: )تؾ 
و عددد اسددأؾعيؽ مددؽ التؾاصدد  مددع مجغؾعددة ال إددث والغطدداركيؽ عمددي االسددتأيان 
واالجابدددددة عدددددؽ كػدددددؾده وع اراتددددداي اسدددددتظاعح ال اح دددددة تؾجيدددددا الغػسدددددؾ يؽ الغطددددداركيؽ 
وتإ يددنهؼ لبلسددتجابة عمددي ع ددارات و ػددؾد االسددت اشنة. والجدددول التددالث يؾ ددح مددا جددا  

 بات عيػة ال إث عمي كػؾد وع ارات االست اشنة.مؽ شنتائج ترت ب باستجا
 ن٘)جدول 

 تؾز ع أنراد العيػة حسد متغير الدراسة )تؾعيي األشنطظة اإللكتروشنيةن
( 5أقل مؽ) السجسؾع سشؾات الخبخة عيشة الجراسة

 سشؾات
( 8-5مؽ)

 سشؾات
( 8أعمى مؽ)
ذوى وج ة   ب  سشؾات

  ارجث
 ٕ٘ ٗ ٜ ٕٔ ن
% ٗٙ.ٔٙ%  ٖٗ.ٙٔ%  ٜٔ.ٕٖ%  %46.43 

ذوى وج ة   ب 
 دا مي

 ٖٓ ٖ ٓٔ ٚٔ ن
% ٘ٙ.ٙٚ%  ٖٖ.ٖٖ%  ٔٓ.ٓٓ%  %53.57 

 ٘٘ 7 ٜٔ ٜٕ ن الغجغؾع
% ٘ٔ.ٚٛ%  ٖٖ.ٜٕ%  ٔٗ.ٓٚ%  ٔٓٓ%  

ن مؽ مػسؾ ث الجامعة ٘٘ن الساكتي .طير إلي استجابة عدد )٘والجدول )
اذج جؾج ي عمي است اشنة تؾعيي األشنطظة اإللكتروشنية الغعد الكتروشنيقا مؽ  بلل شنغ

ن مؽ ناة ذوى وجة الع ب ٕ٘)ن مؽ ذوى وج ة الع ب الدا مثي وٖٓمػ ؼ )
الخارجثي و الؾصؾل إلي مرحمة اربلق الػغؾذج لتجغيع وتإغي  ممف الدرجات 

 الخاص باالستجابات لإيؽ معالجت ا إحظائيقا.
هددل الغكيداس إلدي تإديدد تؾجدا ععدؾ : مكيـاس تؾجيـات أىـجاف االنجـاز -رابًعا

التددر   ندث تإقيدت أهداندا شنإدؾ ال ددل والؾصدؾل إلدي االتقدان شنإدؾ الػجدداح أو هيادة 
األدا  أرػددا  عغميددات التدددر   وتؾعيددي األشنطدددظة اإللكتروشنيددة الغختم ددة كأياددة الدددتعمؼ 

ن م ددددردة تكددددي  التؾج ددددات شنإددددؾ اإلتقدددداني ٕٗاإللكتروشنددددثي و تكددددؾن الغكيدددداس مددددؽ )
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ن م دددردةي وتدددؼ ا تيدددار هدددسان ٕٔوالتؾج دددات شنإدددؾ األدا ي كددد  تؾجدددا مػ غدددا تكيسدددا )
التؾج ددان بعددد االطددبلع عمددي الػغدداذج الغختم ددة والغ سددرة لتؾج ددات أهدددال االشنجددازي 
و عد االطبلع الغقايي  التث أعدت نث الأياة العر يدة واالجػأيدة م د  مكيداس: رشدؾان 

نقدد تأػدح  ،(Elliot & Church, 1997ن؛ مكياس )ٖٕٓٓن؛ مكياس ر يع )ٕ٘ٓٓ)
دا لغدا جدا  ال اح ة الت ظػيي ال ػائي وهؾ أهدال االتقان نث مقاك  أهددال األدا ي ونقق

كدد عض الدراسددات السدددابقة نددث هدددسا الغجددالي والجددددول التددالث يؾ دددح تؾز ددع ع دددارات 
 الغكياس لكبل مؽ أهدال ال عديؽ:

 ن تؾز ع ع ارات تؾج ات أهدال االشنجازٙجدول )
 العبارات تؾجيات أىجاف االنجاز

 02-01-19-17-15-14-11-9-7-4-0-1 تقانالتؾجو نحؾ اال 
 04-00-02-18-16-12-10-12-8-6-5-2 التؾجو نحؾ األداء
تؼ تقددير الددرجات وندت مقداس ليندرت الخغاسدي كغدا بالجددول : تقجيخ الجرجات

 التالث:
تؾز ع الدرجات عمي الأدائ  الغتعغػة نث مكياس تؾج ات االهدال نٚ) جدول  

 البجائل دائًسا ًباغال أحياًنا نادًرا أبًجا
 الجرجات 5 4 3 2 1

 تؼ حداب صجق السكياس كالتالي: صجق السكياس: 
: ويدسى بالرجق الغاىخى، حيث تؼ تقجيؼ السكيـاس عمـى صجق السحكسيؽ -

عــجد مــؽ خبــخاء السحكســيؽ والجــجول التــالي يؾضــح حراء السحكســيؽ حــؾل 
 مفخدات السكياس

السكياسندب االتفاق بيؽ السحكسيؽ عمى  نٛ) جدول  
 شنس ة االت اق عػاصر التإنيؼ

 %ٜٓ مدى تغ ي  ك  م ردة لمتؾجا شنإؾ ال دل.
 %ٜٜ مدى مبلئغة م ردات الغكياس لعيػة ال إث.

 %ٓٛ التعد.بلت الغقترحة )اال انة/ الإسلن
يتعدح أن شنسدد ة ات دداق الغإنغدديؽ تراوحددح ي باسدتقرا  كياشنددات الجدددول السدداكت

أؾلدددةي كغدددا تغدددح التعدددد.بلت التدددث اوصدددي ك دددا % وهدددي شنسددد ة مقٜٓ% إلدددي ٓٛكددديؽ 
 الغإنغيؽ.

: تدؼ حسداب معامد  االرت داط كديؽ كد  م دردة والدرجدة صدق االتساق الددا مث 
 الكمية لمتؾجا شنإؾ أهدال االشنجاز التث تكيسا. كغا بالجدول التالث:
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 نٜجدول )
 زمعامبلت االرت اط كيؽ ك  م ردة والدرجة الكمية لمتؾجا شنإؾ أهدال االشنجا

 إحجامن-أهدال األدا )إقدام إحجامن-أهدال االتقان )إقدام
 الكيسة م الكيسة م الكيسة م الكيسة م الكيسة م الكيسة م
ٔ ٓ.ٕٛ* ٜ ٓ.ٕ٘* ٔٚ ٓ.ٗٚ** ٖ ٓ.ٖٚ** ٔٓ ٓ.ٖٚ** ٔٛ ٓ.ٗٙ* 
ٕ ٓ.ٖٚ** ٔٔ ٓ.ٜٗ** ٜٔ ٓ.ٗٙ** ٘ ٓ.ٕٚ* ٕٔ ٓ.ٕٜ* ٕٓ ٓ.ٖٚ** 
ٗ ٓ.٘ٛ** ٔٗ ٓ.ٖٔ* ٕٔ ٓ.ٖٜ** ٙ ٓ.ٖٜ** ٖٔ ٓ.ٗٛ** ٕٕ ٓ.ٕٗ** 
ٚ ٓ.٘ٔ** ٔ٘ ٓ.ٖٜ** ٕٖ ٓ.ٕٗ** ٛ ٓ.ٖٖ** ٔٙ ٓ.ٖٖ* ٕٗ ٓ.ٖٗ* 

باستقرا  شنتائج الجدول الساكتي .بلحظ وجؾد عبلقة ا.جاكيدة كدؽ الدرجدة الكميدة 
لك  تؾجا مؽ تؾج ات اهدال االشنجاز و ػؾده ال رعيدةي حيدث تراوحدح قديؼ معدامبلت 

 جغيع ا دالة إحظائيقا.ني و ٕ٘.ٓ - ٕٚ.ٓاالرت اط كيؽ )
كروشن ددداخن وطر قدددة -تدددؼ حسددداب ال  دددات باسدددتخدام طر قدددة )أل دددا : ثبـــات السكيـــاس

 التجنئة الػظفية. والجدول التالث يؾ ح معامبلت ال  ات.
 معامبلت ر ات مكياس تؾج ات أهدال االشنجاز نٓٔ) جدول

 السجسؾع الكمى تؾجو نحؾ األداء تؾجو نحؾ االتقان البعج
 **ٖٛ.ٓ **٘ٛ.ٓ **ٕٛ.ٓ اخأل ا كروشن 

 **ٓٛ.ٓ **ٔٛ.ٓ **ٜٚ.ٓ التجنئة الػظفية
 يتأدديؽ أن قدديؼ معددامبلت ال  ددات تراوحددح كدديؽي باسددتقرا  كياشنددات الجدددول السدداكت

مغددا .طددير إلددي أن الغكيدداس الغسددتخدم ي ي وهددي قدديؼ دالددة إحظددائيقان٘ٛ.ٓ - ٜٚ.ٓ)
 بال إث الإالث يتغتع كدرجة مقأؾلة مؽ ال  ات.

 بحث وتؾصياتو ومقتخحاتو:نتائج ال
ما األشنطظة اإللكتروشنية التث .غنؽ ) االجابة عؽ الدتال األول والحى نص عمى: -

تؾعي  ا مدؽ جاشندد أععدا  هيادة التددر   كأيادة الدتعمؼ اإللكتروشندث؟ن. تدؼ االجابدة 
عددؽ هددسا السددؤال كتإديددد األشنطددظة اإللكتروشنيددة التددث يددتؼ تػ يددسها أو تؾعي  ددا مددؽ 

أرػددا  تػ يددس الغإا ددرات  -عيػددة ال إددث الإددالي –التدددر    جاشنددد أععددا  هياددة
والغؾاقددف التعميغيددة عأددر كياددة ومػظددة إدارة الددتعمؼ اإللكتروشنددث بجامعددة أم القددرىي 
حيددث تددؼ التؾصدد  إلددي تإديددد معغددؼ األشنطددظة اإللكتروشنيددة والتددث تعددغػح أدوات 

قات الغدمجة واستراتيجيات التخظيب لتػ يس الغإا رات واستخدام األدوات والتظأي
كػغددام إدارة الددتعمؼ اإللكتروشنددث "ببلكأددؾرد" م دد : أدوات رددرل الغػاقطددات الغتنامػددة 
وريددر الغتنامػددةي تظأيقددات إعددداد وتػ يددس الؾاج ددات واال ت دداراتي وأسدداليد عددرض 
وتقد.ؼ مم ات الغإتؾى التعميغثي وريرها مؽ الغغارسدات التدث .غندؽ تؾعي  دا ندث 
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يغيددة والتدر سددية مددؽ جاشنددد أععددا  هياددة التدددر   عأددر أرػددا  تػ يددس الغؾاقددف التعم
الغعتغددد بجامعددة أم القددرى مددؽ  ددبلل الرجددؾع  –مػظددة و ياددة شنغددام الدد بلك كددؾرد 

ا لخأددرة ال اح ددة نددث التعامدد  مددع  ددا اسددتػادق لددؤلدب التر ددؾي والدراسددات السددابقة وأ.عق
ػ شنغدددام الددد بلك كدددؾرد وتظأيقاتددداي ومدددا .غندددؽ تظدددغيغا مدددؽ أشنطدددظة باسدددتخدام تمددد

األدوات اإللكتروشنيددددة الغدمجددددة كأياددددة الػغددددام. وقددددد تددددؼ تإؾ دددد  هددددسه القائغددددة إلددددي 
اسددت اشنةي تددؼ شنطددرها بعددد تقػيػ ددا و دد ظ ا مددؽ  ددبلل مراجعددة الخأددرا  والغإنغدديؽي 
وإتاحت ددا الكتروشنيقددا لتعددرل مسددتؾ ات تؾعيددي األشنطددظة اإللكتروشنيددة مددؽ قأدد  عيػددة 

 ال إث.
ــ - ــحى نــصاالجاب ــاني وال ــى ة عــؽ الدــتال الث )مددا وج ددة العدد ب لدددى عيػددة  :عم

 ال إددث مددؽ أععددا  هياددة التدددر   بجامعددة أم القددرى؟ن. تددؼ تإديددد وج ددة العدد ب
لعيػدددة ال إدددث الإدددالي بعدددد تظأيدددت مكيددداس وج دددة العددد ب الدددسى اعتغددددت ال اح دددة 

ن بال إددث الإدداليي وقددد أشددارت ٕ) كغددا وردت بالجدددول عميدداي وقددد جددا ت الػتددائج
ن مؽ ناة ذوى وج ة ٖٗيػة ال إث إلي وجؾد عدد )شنتائج الجدول إلي تظػيي ع

ن ٕٜن ناة ذوى وج دة العد ب الخدارجث مدؽ إجغدالي )ٜٗالع ب الدا مثي عدد )
 مغؽ استجاكؾا عمي مكياس وج ة الع ب السى تؼ إعداده ل سا الغرض.

مددا تؾج ددات أهدددال االشنجدداز ) االجابــة عــؽ الدــتال الثالــث والــحى نــص عمــى : -
. تدؼ تظأيدت ) عيي األشنطظة اإللكتروشنية لددى عيػدة ال إدث؟األك ر اس امقا نث تؾ 

مكيدددداس تؾج ددددات أهدددددال االشنجدددداز بعددددد االشنت ددددا  مددددؽ تظأيددددت اسددددتأيان تؾعيددددي 
األشنطددددظة اإللكتروشنيددددة وعمددددي ذات العيػددددة التددددث اسددددتجاكح عمددددي األدوات السددددابقة 

 لم إثي وكاشنح الدرجات والغتؾسظات كغا بالجدول التالث: 
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 ت الإساكية الغرجإة واألوزان الػسأية ن الغتؾسظأٔجدول )
 استجابات عيػة ال إث عمي ع ارات مكياس تؾج ات أهدال االشنجاز  لدرجات

 وعمي الغكياس بطن  عام
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أنا واثق بقجرتى عمى إتقان ميارات تؾعيف انذظة التعميؼ   .ٔ
 عالي ججا 3 87.27% 4.36 طالبى. التي أنفحىا مح

أستعج جيًجا لتفيؼ كيفية استخجام التقشية واألنذظة   .ٕ
اإللكتخونية بجقة كبيخة حتى أعخف كل السعمؾمات التي 

 تحتؾي عمييا.
 متؾسط 22 %52.72 2.62

أفزل عشج تحجيج أنذظة الكتخونية أن تشاسب جشذ   .ٖ
 عالي 9 77.45% 3.87 اإللكتخوني. الستعمؼ وتديج مؽ خبخاتو في بيئة ونغام التعمؼ

أشعخ انشي استخجم األنذظة اإللكتخونية في تشفيح السؾقف   .ٗ
التعميسي عبخ مشرة ونغام إدارة التعمؼ بكفاءة عؽ 

 زمالئى.
 عالي 7 %77.81 3.89

يشذغل ذىشي أثشاء استخجام األنذظة اإللكتخونية في أثشاء   .٘
كتخوني باحتسال تشفيح السؾقف التعميسي بسشرة التعمؼ اإلل

 عجم السامي بخبخات التؾعيف السثالية.
 عالي 15 %68.41 3.41

أىتؼ عشج بجء تؾعيفي األنذظة اإللكتخونية بالسعمؾمات   .ٙ
 متؾسط 19 58.18% 2.90 الججيجة حتى انسى كفاءتي العمسية.

أجتيج في تؾعيفي لألنذظة اإللكتخونية حتى اتجشب ما   .ٚ
 عالي 12 54.18% 3.61 ؽ سمبيات.يسكؽ أن يقؾلو االخخيؽ عشى م

أجيد نفدى جيًجا كي انجح في تشفيح مؾقف التعميؼ والتعمؼ   .ٛ
 عالي 16 65.45% ٕٚ.3 بسدتؾى عال مقارنة بدمالئي بالجامعة.

أخذى مؽ عجم إتسام تشفيح السؾقف التجريدي عمى مشرة   .ٜ
 عالي 8 77.81% 3.89 البالك بؾرد كسا يشبغي خالل الفرل الحالي.

حجد جيًجا أىجافي لتؾعيف تظبيقات الشغام التي تديؼ في أ  .ٓٔ
 عالي 10 73.81% 3.69 تشفيح السؾقف التجريدي بعشاية. 

أفزل تؾعيف أدوات ججيجة لتشفيح مؾقف التعميؼ حتى لؾ   .ٔٔ
 عالي ججا 2 94.54% 4.73 كان عمى حداب اليجف التعميسي.

 أىتؼ بالسعمؾمات الججيجة حؾل األنذظة اإللكتخونية  .ٕٔ
 عالي 14 70.54% 3.52 وأساليب تؾعيفيا حتى انسى كفاءتي العمسية.

عشجما أبجأ في تشفيح محاضخاتي أخذى عجم التؾفيق في   .ٖٔ
 عالي 17 61.45% 3.07 تؾعيف التقشية كسا يشبغي.

أحاول جاىجا أن أتفادى عجم درايتي باستخجام التظبيقات   .ٗٔ
ال يعتقج التي تداعج في تؾعيف األنذظة اإللكتخونية حتى 

 اآلخخون أن قجراتي مشخفزة.
 متؾسط 20 %83.27 2.70
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عشجما أستعج لتشفيح السحاضخة اإللكتخونية يقمقشي عجم   .٘ٔ
 عالي ججا 4 82.18% 4.10 تؾفخ الؾقت الالزم إلنياء السيسة.

أحاول جاىًجا أن أتفادى فذمي في تؾعيف التقشية الالزمة   .ٙٔ
 عالي 11 73.81% 3.69 لجعؼ الستعمسيؽ ومؾضؾعات التعميؼ.

أثشاء السحاضخة وتقجيؼ أنذظة إتاحة السحتؾى أشعخ   .ٚٔ
 متؾسط 23 52.72% 2.62 بالخؾف مؽ عجم فيؼ واستيعاب طالبي لسا أقجمو.

أشعخ بدعادة غامخة عشج تقجيؼ أسئمة االختبارات   .ٛٔ
 عالي ججا 1 85.09% 4.85 السؾضؾعية عمى مشرة وبيئة التعمؼ اإللكتخوني.

بؾعات أو شخوحات لكيفية استخجام تظبيقات أحتفظ بسظ  .ٜٔ
 متؾسط 21 53.09% 2.65 مشرة بالك بؾرد الثخاء أنذظة التعميؼ.

أحاول الكيام بالسيام التي ستشفح في خظة سيخ السحاضخة   .ٕٓ
 عالي 13 70.90% 3.54 بؾقت كاف حتى ال اشعخ بالحخج أمام طالبي. 

ام احج عشجما يظمب مشى أحج الدمالء شخح كيفية استخج  .ٕٔ
تظبيقات مشرة بالك بؾرد لو أشعخ بدعادة كبيخة العتقاده 

 بأنى افزل مؽ باقي الدمالء.
 متؾسط 24 %50.90 2.54

يذغمشي ما يسكؽ أن أقؾلو االخخون عشى لؾ فذمت في   .ٕٕ
 عالي ججا 5 82.18% 4.10 تؾعيف األنذظة اإللكتخونية في التجريذ.

ذغل ذىشي عشج قيامي بتجريذ محاضخة الكتخونية يش  .ٖٕ
في التعامل مح التكشؾلؾجيا مقارنة  بزعف مدتؾاي

 بدمالئي.
 متؾسط 18 %59.63 2.98

 عالي ججا 6 82.18% 4.10 أفزل تقجيؼ األنذظة اإللكتخونية التي تدتثيخ تفكيخي.  .ٕٗ
 عالي -- 70.65% 3.53 الستؾسط العام

الغتؾسدددب  ن السددداكتي يتأددديؽ أنٔٔبدددالرجؾع لمددددرجات والكددديؼ الدددؾاردة بالجددددول )
العدددام لددددرجات عيػدددة ال إدددث مدددؽ أععدددا  هيادددة التددددر   واسدددتجاكت ؼ عمدددي مكيددداس 

ن مغدا .طدير معدا 70.65%ني كػسد ة ماؾ دة )3.53تؾج ات أهددال االشنجداز كاشندح )
 إلي معدالت عالية عمي كػؾد وع ارات الغكياس كن .

ة مدا مسدتؾي تؾعيدي أععدا  هياد) :عؽ الدتال الخابح والمحي نص عمـى االجابة -
تغدح اإلجابدة عدؽ هدسا السدؤال ) التدر   بجامعة أم القرى لؤلشنطدظة اإللكتروشنيدة ؟

وجدا ت شنتدائج  -عيػدة ال إدث-بإتاحة است اشنة ال إث الرئيسدية ألععدا  التددر   
 استاج ات ؼ كغا يمي:
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اخظط جيًجا الختيار أنذظة تعميسية لتشفيح مؾقف تعميسي   .ٕ٘ 
 ٕ 87.27% 4.36 مشاسب في بيئة التعمؼ اإللكتخوني.

 عالي ججا

يقح اختياري ألنذظة مؾاتية لتحقيق أىجاف مؾقف التعميؼ   .ٕٙ
 6 80% 4 التعمؼ بالجامعة. والتعمؼ اإللكتخوني بسشرة ونغام إدارة

 عالي

اختار أنذظة الكتخونية تشاسب جشذ الستعمؼ في بيئة   .ٕٚ
 10 77.45% 3.87 ونغام التعمؼ اإللكتخوني .

 عالي

استخجم األنذظة اإللكتخونية قبل البجء في تشفيح السؾقف   .ٕٛ
 16 71.27% 3.56 التعميسي عبخ مشرة ونغام إدارة التعمؼ.

 عالي

اإللكتخونية في أثشاء تشفيح السؾقف  استخجم األنذظة  .ٜٕ
 21 68.41% 3.41 التعميسي بسشرة ونغام إدارة التعمؼ.

 عالي

استخجم األنذظة اإللكتخونية بعج االنتياء مؽ تشفيح   .ٖٓ
 20 68.67% 3.42 السؾقف التعميسي بسشرة ونغام إدارة التعمؼ.

 عالي

استخجم األنذظة اإللكتخونية لسخاجعة أىجاف التعمؼ   .ٖٔ
 32 58.18% 2.90 ابقة في بيئة ونغام إدارة التعمؼ بالجامعة.الد

 متؾسط

اعتسج عمى تؾعيف األنذظة اإللكتخونية في عسميات تقؾيؼ   .ٕٖ
 26 65.45% ٕٚ.3 الستعمسيؽ عبخ مشرة ونغام إدارة التعمؼ اإللكتخوني.

 عالي

استخجم أسمؾب التكميفات " التعييشات السشدلية" كأنذظة   .ٖٖ
 8 77.81% 3.89 ستعمسيؽ.الكتخونية مح ال

 عالي

أوعف التقشية وتظبيقات الشغام اإللكتخوني السختمفة   .ٖٗ
 28 61.45% 3.07 لترحيح وحل االختبارات القريخة.

 عالي

أوعف التقشية وتظبيقات الشغام اإللكتخوني السختمفة لتؾجيو   .ٖ٘
 ٔ 94.54% 4.73 ودعؼ الستعمؼ تحكيًقا ألىجاف السقخر.

 عالي ججا

بة في تؾعيف أدوات الشغام التي تشاسب تحقيق أجج صعؾ   .ٖٙ
 11 76.36% 3.81 ىجف ومؾقف التعميؼ اإللكتخوني.

 عالي

أستقبل الؾاجبات والتكميفات مؽ الستعمسيؽ الكتخونًيا عبخ   .ٖٚ
 27 61.45% 3.07 نغام إدارة التعمؼ اإللكتخوني بالجامعة.

 عالي

أرى صعؾبة في تشفيح بعض السيام الستعمقة بتجريذ   .ٖٛ
 37 52.72% 2.62 السقخر اإللكتخوني عبخ نغام إدارة التعمؼ.

 متؾسط

أجج سيؾلة في استخجام أدوات الشغام التي تدسح بترسيؼ   .ٜٖ
لمسعخفة  وتؾعيف أنذظة الكتخونية تحقق األبعاد السختمفة

 9 77.81% 3.89 ونغخيات التعمؼ.

 عالي

ة جاءت األنذظة التي قجمتيا بشغام إدارة التعمؼ بالجامع  .ٓٗ
 29 60.35% 3.01 مشغسة بظخيقة مشظكية.

 عالي

جاءت األنذظة اإللكتخونية التي قجمتيا بشغام إدارة التعمؼ   .ٔٗ
بالجامعة متجرجة مؽ الديل إلى الرعب ومؽ السحدؾس 

 13 73.81% 3.69 إلى السجخد.

 عالي
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أوعف أنذظة التعمؼ اإللكتخوني لتحقيق مذاركة تفاعمية   .ٕٗ 
 12 76.36% 3.81 ثة الستدامشة.لمستعمسيؽ في غخف السحاد

 عالي

 أستظيح تقجيؼ مؾضؾعات السشاقذة في مشتجيات الشقاش  .ٖٗ
 c %53.09 36 التي تحفد الستعمسيؽ إلى السذاركة الفاعمة.

 متؾسط

إلى ساعجني تقجيؼ مؾضؾعات السشاقذة في السشتجيات   .ٗٗ
 ٚٔ 70.90% 3.54 التفكيخ وتشسية ميارات التفكيخ العميا لمستعمسيؽ.

 عالي

لجي السيارة لفتح الحؾار الرؾتي الستدامؽ في غخف   .٘ٗ
 23 68% 3.4 السحادثة لجعؼ الستعمسيؽ حؾل مؾضؾعات التعمؼ.

 عالي

أمكششي تقجيؼ أنذظة إتاحة رفح السمفات الشرية التي تؾفخ   .ٙٗ
 3 85.09% 4.85 لمستعمؼ الكتابة والتعبيخ الحخ.

 عالي ججا

السؾضؾعية عمى مشرة  Quizesتقجيؼ أسئمة االختبارات   .ٚٗ
وبيئة التعمؼ اإللكتخوني جاء مؽ ضسؽ أولؾياتي في 

 22 68.36% 3.41 تؾعيف أنذظة التعمؼ اإللكتخوني.

 عالي

ساعجني نغام إدارة التعمؼ اإللكتخوني في تقجيؼ أسئمة   .ٛٗ
 30 60.00% 3.00 السقالية كأنذظة الكتخونية. Quizesاالختبارات 

 عالي

بيجف  مؾضؾعات لمشقاش التفاعمي تسكشت مؽ تقجيؼ وطخح  .ٜٗ
 25 66.18% 3.30 دعؼ مدتؾيات فيؼ الستعمؼ واستيعابو محتؾيات السقخر. 

 عالي

تداعجني أنذظة التعميؼ اإللكتخوني السقجمة بسشرة ونغام   .ٓ٘
إدارة التعمؼ مؽ تذجيح الستعمسيؽ عمى االبتكار واالبجاع في 

 18 70.54% 3.52 التعمؼ واكتداب السعخفة. 

 يعال

تسكشت مؽ تقجيؼ أنذظة اإللكتخونية بيجف تحفيد ودفح   .ٔ٘
 39 50.90% 2.54 الستعمسيؽ عمى السذاركة السجتسعية.

 متؾسط

ساعجني تقجيؼ األنذظة اإللكتخونية عبخ نغام إدارة التعمؼ   .ٕ٘
 7 78.18% 3.90 عمى تشسية السؾاطشة الخقسية لجي الستعمسيؽ.

 عالي

ونية عبخ نغام إدارة التعمؼ ساعجني تقجيؼ األنذظة اإللكتخ   .ٖ٘
 5 82.18% 4.10 عمى تعديد قيسة العمؼ وأىسية السعخفة.

 عالي ججا

اإللكتخوني بالجامعة في ساعجني تؾعيف أدوات الشغام   .ٗ٘
 34 57.45% 2.87 تقييؼ خبخات التعمؼ لمستعمسيؽ.

 متؾسط

اإللكتخوني بالجامعة في ساعجني تؾعيف أدوات الشغام   .٘٘
 35 83.27% 2.70 والزعف لجى الستعمسيؽ عؽ بعج.رصج جؾانب القؾة 

 متؾسط

تسكشت مؽ تؾعيف أدوات الشغام اإللكتخوني في تعديد   .ٙ٘
 15 54.18% 3.61 اتجاىات إيجابية نحؾ التعمؼ اإللكتخوني والتعميؼ مؽ بعج.

 عالي

اإللكتخوني بالجامعة في ساىؼ استخجامي ألدوات الشغام   .ٚ٘
 38 52.72% 2.62 ؾضؾعات السقخر وتخابظيا مًعا.تشسية ميارة تؾليج األفكار لس

 متؾسط

اإللكتخوني بالجامعة ساعجني استخجم أدوات الشغام   .ٛ٘
 19 70.18% 3.50 بفاعمية في تحميل بيانات الستعمسيؽ وخبخاتيؼ.

 عالي

اإللكتخوني بالجامعة في ساىؼ استخجامي ألدوات الشغام   .ٜ٘
 33 58.18% 2.90 الستعمسيؽ. تشسية ميارة تقبل واحتخام الخأي اآلخخ لجى

 متؾسط

اإللكتخوني بالجامعة يديؼ في أرى أن أدوات أنذظة الشغام   .ٓٙ
 31 59.63% 2.98 تعديد ميارة الحؾار البشاء لجي الستعمسيؽ عؽ بعج.

 متؾسط
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يسكششي تؾعيف أدوات الشذاط اإللكتخوني عبخ مشرة   .ٔٙ 
 24 68% 3.4 الجامعة مؽ تؾزيح الستعمسيؽ بسجسؾعات تعمؼ الكتخونية

 عالي

أمكششي تؾعيف عجد مشاسب وكافي مؽ أنذظة التعميؼ   .ٕٙ
 82.18% 4.10 اإللكتخوني بسقخراتي السختمفة.

 عالي ججا 4

أقجم أنذظة التعميؼ اإللكتخوني لتذجيح الستعمسيؽ عمى   .ٖٙ
 73.45% 3.67 التعمؼ التذاركي.

 عالي  14

 عالي - %68.94 3.45 الستؾسط العام
أن الغتؾسدددب العدددام لمؾسدددب يتعدددح ي ( الدـــابق10ئج الجـــجول )باســـتقخاء نتـــا

لؤلشنطددددددظة  -عيػددددددة ال إددددددث-الغددددددرجح لغسددددددتؾ ات تؾعيددددددي أععددددددا  هياددددددة التدددددددر  
ي حيدددث (3.45)اإللكتروشنيددة بغػظددة "الدد بلك كددؾرد" مدددؽ قأدد  أععددا  هياددة التدددر   

مغددا ي %)ٜٗ.ٛٙن كدؾزن شنسددأي ل دا .عدادل)٘.ٕتنايددت هدسه الػسد ة قيغددة أعمدي مدؽ )
التددث تؾعددف مددؽ قأدد   –عمددي أن مسددتؾ ات تؾعيددي أشنطددظة الددتعمؼ اإللكتروشنددث يدددل 

 . بجرجة عاليةنث التدر   جا   -أععا  هياة التدر   
كغددا أشنددا مددؽ  ددبلل شنتدداتاج الجدددول السدداكت لددؾحظ أن جددا ت الع ددارة : "أوعددف 

ددا ألهددد ال التقػيددة وتظأيقددات الػغددام اإللكتروشنددث الغختم ددة لتؾجيددا ودعددؼ الغددتعمؼ تإكيقق
ووزن شنسدددددددددأي  ن4.73الغقدددددددددرر"ي ندددددددددث الترتيدددددددددد األول بغتؾسدددددددددب مدددددددددرجح .عدددددددددادل )

ا ال تيدار أشنطدظة تعميغيدة لتػ يدس مؾقدف 94.54) %ني تمي ذلػ الع ارة : "ا ظب جيددق
 4.36)تعميغددث مػاسددد نددث كياددة الددتعمؼ اإللكتروشنددث". بغتؾسددب مددرجح .عددادل .عددادل )

تقددد.ؼ أشنطددظة إتاحددة رنددع وقددد جددا ت الع ددارة: أمنػػددي  %ن.27 .87ووزن ماددؾى )
الغم دددات الػظدددية التدددث تددددؾنر لمغدددتعمؼ الكتابدددة والتعأيدددر الإددددر.. ندددث الترتيدددد ال الددددث 

 %ن. 86.09ووزن ماؾى ) ن4.35) بغتؾسب مرجح
: )تغنػددح مددؽ تقددد.ؼ أشنطددظة اإللكتروشنيددة ك دددل تإ يددن ودنددع كغددا احتمددح الع ددارة

بغتؾسب  تجابة عمي االستأيانأق  الع ارات اس الغتعمغيؽ عمي الغطاركة الغجتغعيةني
دا لغسدتجدات 50.90%) ووزن شنسأي ن2.54) مرجح ني وهدي شنتيجدة تقعدد طأيعيدة ونقق

األو اع والغطاك  التعميغية التث صاحأح أزمة كروشنا  بلل تؾقيح ال ظ  الدراسث 
: )سددداهؼ لع دددارة السدددابقة ترتي قدددا تظددداعد.قاال ددداشني الدددسى ط قدددح فيدددا الدراسدددة. و سدددأت ا

دوات الػغدددددام اإللكتروشنددددث بالجامعدددددة نددددث تػغيدددددة م ددددارة تؾليدددددد األنكدددددار اسددددتخدامي أل
دددداني حيددددث جددددا ت أقدددد  الع ددددارات اسددددتجابة عمددددي  لغؾ ددددؾعات الغقددددرر وترابظ ددددا معق

 ن. 52.72%ووزن ماؾى ) ن2.62) االستأياني بغتؾسب مرجح
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أن تؾج دات تأسيًدا عمى ماسبق فانو يسكؽ تفديخ تمػ الشتيجة برفة عامـة 
التدددر   شنإددؾ تؾعيددي التقػيددة عامددةق نددث التدددر    ددبلل أزمددة وجائإددة أععددا  هياددة 

كروشنددا اعتغددد عمددي االشنترشنددح و التددالث اسددتخدام وتؾعيددي شنغددام إدارة الددتعمؼ واألشنطددظة 
اإللكتروشنيددددةي وقددددد جددددا  هددددسا التؾعيددددي بطددددن  من ددددفي مغددددا دنددددع أععددددا  التدددددر   

عدؽ بعددي و التدالث تؾعيدي باالستخدام ال عال لتظأيقات الػغام الغستخدم ندث التعمديؼ 
 األشنطظة التث تإقت أهدان ؼ التدر سية ب اعمية. 

كغدددا أشندددا قدددد .ندددؾن مدددرد هدددسه الػتيجدددة إلدددي أن أععدددا  هيادددة التددددر   القدددائغيؽ 
بالتدددر   اإللكتروشنددث يؾج ددؾن سددمؾك ؼ وأنعددال ؼ لتؾعيددي األشنطددظة اإللكتروشنيددة شنإددؾ 

ث بغا .إقت ذلدػ ك اندة االق دال إشنجاز الغإا رات الغنم ؾن ك ا  بلل ال ظ  الدراس
عمددي ال إددث عددؽ ومغارسددة تؾعيددي األشنطددظة والتظأيقددات الغدمجددة بغػظددة ببلكأددؾرد 

 اإللكتروشنية. 
كغدددا أن مدددؽ مغيدددنات "األشنطدددظة اإللكتروشنيدددة" التدددث تظددداحد تؾعيدددي تظأيقدددات 
ددا  وأدوات شنغددام الدد بلك كددؾرد نددث التعمدديؼ هددؾ السددعي شنإددؾ دعددؼ وتؾجيددا الغددتعمؼ تإكيقق

ل الغقددرر. وأن مددؽ أولؾ ددات الغعمددؼ التكػؾلدؾجي نددث العظددر الإددالي هددؾ القدددرة ألهددا
عمي التخظيب الجيد ال تيار أشنطظة التعميؼ الغػاس ة لتػ يس الغؾقف التعميغث نث كياة 
الدددتعمؼ اإللكتروشندددث. كددد  هدددسا وريدددر قدددد سددداعد ندددث ع دددؾر معغدددؼ االسدددتجابات عمدددي 

 ".عالياالست اشنة "
هدد  تؾجددد عبلقددة ارت اطيددة ) مذ والــحى نــص عمــى:االجابــة عــؽ الدــتال الخــا -

ذات داللددة إحظددائية كدديؽ مسددتؾ ات تؾعيددي األشنطددظة اإللكتروشنيددة وشنغددب وج ددة 
العدددد ب الدددددا مث لدددددى عيػددددة ال إددددث مددددؽ أععددددا  هياددددة التدددددر   بجامعددددة أم 

تدددددددددؼ حسددددددددداب معامددددددددد  االرت ددددددددداط عػدددددددددد ي القدددددددددرى؟ن. لبلجابدددددددددة عدددددددددؽ السدددددددددؤال
األشنطدددظة اإللكتروشنيدددة وشنغدددب وج دددة ني كددديؽ مسدددتؾ ات تؾعيدددي 0.05الغسدددتؾى)

والجددول ي الع ب الدا مث لددى عيػدة ال إدثي باسدتخدام معامد  ارت داط كيرسدؾن 
 ن كيؽ هسه الػتائج:ٖٔ)
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ن معام  االرت اط كيؽ مستؾ ات تؾعيي األشنطظة اإللكتروشنية ٖٔجدول )
 ووج ة الع ب الدا مث لدى عيػة ال إث. 

 وجية الزبط الجاخمي السجال
تؾعيف األنذظة مدتؾيات 

 اإللكتخونية
 *0.219 معامل االرتبط
 0.03 مدتؾى الجاللة

 (0.05) * دالة إحرائًيا عشج مدتؾى       
شنبلحظ وجؾد عبلقة ذات داللة إحظائية ي ن الساكتٖٔباستقرا  الجدول )

ن كيؽ مستؾ ات تؾعيي األشنطظة اإللكتروشنية ≥α 0.05مؾج ة عػد مستؾى )
مؽ ناة ذوى وج ة الع ب )الدا مثني إذ كمغ معام  االرت اط وأععا  هياة التدر   

ن. لسا نان 0.05ني وهي قيغة أق  مؽ )ٖٓ.ٓن و غستؾى داللة تساوى )ٜٕٔ.ٓ)
 هسا االرت اط مؾجد وهؾ ارت اط دال إحظائيقا.

أععا  هياة التدر   : أن سسات وخرائص تعدى الباحثة ىحه الشتيجة إلى
ا مثن يتسغؾن بسغات وقدرات إ.جاكية تغنػ ؼ مؽ مؽ ناة ذوى وج ة الع ب )الد

 . االتجاه شنإؾ تؾعيي التقػية بظرائت إ.جاكية
يتسغؾن بال دو   ذوى وجية الزبط الجاخميوونققا لبلطار الػغري نإن 

و غستؾى عال مؽ ال قة بالػ   والقدرة عمي مقاومة العغؾطي و سل الج د لتإقيت 
ة إلي اعتقادهؼ حؾل أشن س ؼ بأشن ؼ يتسغؾن الغن د مؽ الػجاح والتغيني باإل ان

بظ ات تجعم ؼ يتإنغؾن نث األحداث الأياية وهسه السغات ال ت يئ لععؾ هياة 
التدر   إال الػغؾ الغتنايد شنإؾ تؾعيي التقػية وتؾعيي األشنطظة اإللكتروشنية ب اعمية 

 نث التدر  .
: إثي ومػ ا شنتائجت وشنتائج هسا ال إلي أن هسه الػتائج تت  كسا تذيخ الباحثة

. مغا يؤكد عمي نٕٗٔٓ؛ عميي ٜٕٔٓي ؛ عفي ثٖٕٔٓ؛ شإاتاي ٕٛٔٓ)الغؾلي 
أرر متغير وج ة الع ب وتأريره نث العغمية التعميغية ونث التؾجيا ب اعمية شنإؾ 
التؾعيي األم   لؤلشنطظة اإللكتروشنيةي حيث يتسؼ األنراد مؽ ذوى وج ة الع ب 

شنت اهاق لغ يرات الأياة التعميغيةي يتخسوا  ظؾات جادة الدا مث بأشن ؼ أك ر حسراق أو ا
ي ونعالة لمتعام  مع اي .ععؾن قيغة كأيرة لمغ ارة واألدا ي وهؼ أك ر اهتغاماق بقدرات ؼ

.قاومؾن التأرير عمي ؼ وال .قعؾن تإح أي سيظرةي .عظؾن قيغة كأيرة لمتعن نات 
والسعث شنإؾ امتبلك الغ ارة  والغ ارات أو األدا ي لدي ؼ دانعية لمعغ  واإلشنجاز

لتإكيقاي كغا يػ رد هؤال  األنراد بال قة بالػ   والقدرة عمي اإلشنجاز وتؾقع عال 
لمػجاح والت ؾقي ا انة إلي أشن ؼ يأسلؾن ج داق كأيراق بقظد التعام  الجيد مع كياات ؼ 
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ألنراد وتإقيت السيظرة الكاممة عمي مإيظات ؼي لسلػ جا ت الػتائج إ.جاكية ل ؤال  ا
 دون ريرهؼ مؽ ذوى وج ة الع ب الخارجث.

هد  تؾجدد عبلقدة ارت اطيدة ذات ) االجابة عؽ الدتال الدادس والحى نص عمى: -
داللة إحظائية كيؽ مسدتؾ ات تؾعيدي األشنطدظة اإللكتروشنيدة وشنغدب وج دة العد ب 
الخدددارجث لددددى عيػدددة ال إدددث مدددؽ أععدددا  هيادددة التددددر   بجامعدددة أم القدددرى؟ن . 

ــة عــؽ ا ــج مدــتؾى )ي لدــتاللإلجاب ــاط عش ــؼ حدــاب معامــل االرتب ــيؽ 0.05ت ( ب
مدتؾيات تؾعيف األنذظة اإللكتخونية ونسط وجية الزبط الخارجي لجى عيشة 

 ( بيؽ ىحه الشتائج:14والججول )، البحث، باستخجام معامل ارتباط بيخسؾن 
ن معام  االرت اط كيؽ مستؾ ات تؾعيي األشنطظة اإللكتروشنية ٗٔجدول )

 ة الع ب الدا مث لدى عيػة ال إث. وشنغب وج 
 وجية الزبط الخارجي السجال
مدتؾيات تؾعيف األنذظة 

 اإللكتخونية
 - 0.053 معامل االرتباط
 0.517 مدتؾى الجاللة

ي شنبلحظ عدم وجؾد عبلقة ارت اطية عػد مستؾى نٗٔ) باستقرا  الجدول
(0.05 α≤وى وج ة الع ب ن كيؽ مستؾ ات تؾعيي األشنطظة اإللكتروشنية وناة ذ

ني وهي ٚٔ٘.ٓن و غستؾى داللة )-ٖ٘ٓ.ٓ) )الخارجثني إذ كمغ معام  االرت اط
 ن. لسا نان هسا االرت اط رير دال إحظائيقا.0.05قيغة أكأر مؽ )

أععا  هياة تعدى الباحثة الشتيجة الدابقة إلى: أن سسات وخرائص 
و ظائص تطير التدر   مؽ ناة ذوى وج ة الع ب )الخارجثن يتسغؾن بسغات 

إلي عنو شنجاح ؼ أو نطم ؼ وكسلػ قدرات ؼ نث تؾعيي األشنطظة اإللكتروشنية إلي 
األحداث الخارجية عؽ مستؾى سيظرت ؼ ومساؾليت ؼي وحيث أن شنتائج ال إث الإالث 
تطير إلي عدم وجؾد ارت اط كيؽ مستؾ ات تؾعيي األشنطظة اإللكتروشنية وناة ذوى 

 أح وجؾد حالة مؽ عدم االهتغام وال تؾر لدى وج ة الع ب )الخارجثني ن سا ي
هؤال  األنراد مؽ عيػة ال إث شنإؾ ع ارات االست اشنة الخاصة كتؾعيي االشنطظة 

 اإللكتروشنية.
نإن ذوى وج ة الع ب الخارجث يتسغؾن بسغات مػ ا  ووفًقا لالطار الشغخي 

ازي مغا .نؾن القمت واالكتااب والسمأية والغي  الغػخ ض لأسل الج د واشنخ اض االشنج
 مػأئ جيد لمػتائج التث تؾصمح إلي ا ال اح ة.

ه  تؾجدد عبلقدة ارت اطيدة كديؽ ) :والمحي نص عمى االجابة عؽ الدتال الدابح -
مسددددتؾ ات تؾعيددددي األشنطددددظة اإللكتروشنيددددة لدددددى عيػددددة ال إددددث مددددؽ ذوى وج ددددة 
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لالجابة عؽ ىـحا الخارجثن وتؾج ات أهدال االشنجاز لدي ؼ.  الع ب )الدا مث/
 والجددول، باستخجام معامل ارتباط بيخسـؾن  تؼ حداب معامل االرتباط، دتالال
 ن كيؽ هسه الػتائج:٘ٔ)

ن معام  االرت اط كيؽ كيؽ مستؾ ات تؾعيي األشنطظة اإللكتروشنية لدى ٘ٔجدول )
 عيػة ال إث مؽ ذوي وج ة الع ب وتؾج ات أهدال االشنجاز لدي ؼ. 

 تؾجيات أىجاف االنجاز  السجال
تؾعيف األنذظة  مدتؾيات
 لجى عيشة البحث اإللكتخونية

 *2.217 معامل االرتباط
 2.205 مدتؾى الجاللة

شنبلحظ وجؾد عبلقة ارت اطية عػد مستؾى ي ن الساكت٘ٔباستقرا  الجدول )
(0.05 α≤ ن كيؽ مستؾ ات تؾعيي األشنطظة اإللكتروشنية لدى أنراد عيػة ال إثي

ن و غستؾى داللة ٖٚٔ.ٓ) االرت اط تؾج ات أهدال االشنجازي إذ كمغ معام 
ن. لسا نان هسا االرت اط متؾسب ودال 0.05ني وهي قيغة أق  مؽ )ٕ٘ٓ.ٓ)

 إحظائيقا.
 :تخجح الباحثة ىحه الشتيجة إلى

نددث مكيدداس تؾج ددات  األداء ُبعــجأن هػدداك اقتراشنقددا كدديؽ درجددات عيػددة ال إددث عمددي  -
ة اإللكتروشنيددةي نكمغددا األهددال ودرجددات ؼ عمددي اسددتأيان مسددتؾ ات تؾعيددي األشنطددظ

كدان هػدداك مسددتؾ ات عميددا نددث تؾعيددي األشنطددظة اإللكتروشنيددةي نددإن ذلددػ .قددؾد إلددي 
شنتيجددة مؤداهددا أن هددؤال  األنددراد .سددعؾن لغإاولددة تإسدديؽ وتظددؾ ر قدددرات ؼ األدائيددة 

 الغرت ظة بعغميات تؾعيي األشنطظة اإللكتروشنية.
ندث مكيداس تؾج دات التقـان ُبعـج ا عمدي أن هػاك اقتراشنقا كيؽ درجات عيػدة ال إدث -

األهدال ودرجات ؼ عمي استأيان مستؾ ات تؾعيي األشنطدظة اإللكتروشنيدةي أى أشندا 
كمغا كاشنؾا . عمؾن تؾعيي األشنطظة اإللكتروشنية والتركين عمي التغين وال عدد عدؽ 
ال ط  نث تعمديؼ أو التددر   لظبلك دؼ وتقدد.ؼ األشنطدظة الغ يددة لمغتعمغديؽ أو ال عدد 

قددان"ي وتجػددد أدا  الغ ددام بظددؾرة  اطاددةي كمغددا زادت لدددي ؼ القدددرة عددؽ "عدددم االت
 الغختم ة. السيام اتقانعمي التعام  مع 

وجددؾد اقتراشنقددا كدديؽ درجددات عيػددة ال إددث عمددي مكيدداس وتعشــى ىــحه الشتيجــة أيًزــا  -
"تؾج ددات أهدددال االشنجدداز"ي ومسددتؾ ات تؾعيددي االشنطددظة اإللكتروشنيددة؛ حيددث أشنددا 

ؾن التركيدددن عمدددي األسدددمؾب المدددسي .قدددؾدهؼ إلدددي تإقيدددت كمغدددا كدددان األندددراد . عدددم
أهددددان ؼ و ؾج دددؾن أشن سددد ؼ لدددتعمؼ الغ دددام الغرت ظدددة كتؾعيدددي التقػيدددةي كمغدددا كدددان 
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اعتقادهؼ أن الك ا ة والغ ارة تػغؾ عأر النمؽ عؽ طر ت الغغارسة والج دي وكمغا 
قؾ قا لدى  كاشنؾا .ختارون أعغاالق تعغؼ نرص التدر   اإللكتروشنثي كان ذلػ مؤشرقا

مطدداركت ؼ وأدائ ددؼ نددث مجدداالت تؾعيددي األشنطددظة اإللكتروشنيددة. وقددد جددا ت هددسه 
ني ٜٕٔٓالػتيجة مت قا ومتسقة مع ما أشار إليا ك  مدؽ : مإاسدػةي العغامدات )

(Elliot& Ames,Archer,1988) ،Church,1997  ندددث أن ال دددرد ذو أهددددال
تػغيددة الك ا.ددة وتإسدديػ ا ون ددؼ األدا " نددث االشنجددازي يتركددن اهتغامددا عمددي -"اإلتقدان

ما يتعمغا أو يؾع ا نث مؾقف العغ ي و غ ر ذلدػ عمدي الكيغدة الجؾهر دة لمتعمديؼ 
أو التدددر  ي وتتعددغؽ اعتقددادات العددنو السددأأي الغرت ظددة بالج ددد والغ دداكرة المددسان 
يؤد.دان لػجداحي وني ددا .عتغدد األنددراد عمدي الغعددايير الساتيدة لتظددؾ ر م دارات جديدددة 

عغالا وتإسيؽ ك ا تاي و رت ب بالعغ  السى .إتؾى عمدي م يدرات لمتإددى ون ؼ أل
والغخاطرة واالسدتغرار ندث مؾاج دة التإدد.اتي كغدا يدرت ب باتجاهدات ا.جاكيدة شنإدؾ 
من د مؽ كسل الج د نث تؾعيي مدا . يدد الغؾقدف التعميغدثي وني دا يػظدد اهتغدام 

نعددد  لمتعامددد  مدددع بالغدددد   الغػاسدددد واأل -ععدددؾ هيادددة التددددر   –هدددسا ال دددرد 
م غات تؾعيي التقػية عأر مػظة التعميؼ اإللكتروشنثي و ندؾن تركيدنه عمدي إتقدان 

 مإتؾى الغ غة.
 التؾصيات:

تؾجيا االهتغام شنإؾ تؾعيي األشنطظة التعميغية اإللكتروشنية نث التدر  ي  اصة  -
 مع التؾج ات القائغة كدعؼ التدر   عؽ بعد.

تػغية م ارات ؼ و أرات ؼ باستغرار عمي  رورة تدر د أععا  هياة التدر   و  -
تؾعيي االشنطظة اإللكتروشنية الغختم ةي والتث تػاسد سياقات وأهدال الغػاهج 

 والغقررات التعميغية الغختم ة.
تقييؼ أدا  أععا  هياة التدر   تكيغقا عغميقا بغا .عغؽ ر ب استراتيجيات  -

 رات التعميؼ الغختم ة.التدر   والتعميؼ اإللكتروشنث باألشنطظة وك انت ا بغقر 
تؾجيا االهتغام عػد التخظيب لمأرامج تػغية أععا  هياات التدر   بالػغر نث  -

تأرير بعض الغتغيرات م   األساليد الغعرفية ومتغيرات م   وج ة الع ب لدى 
األنراد بغا .ن   دعؼ هؤال  وهؤال  لبلستقادة الغ مي مؽ تؾعيي التقػية ودمج ا 

 تعميغيقا.
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 :تاالسقتخح
تقد.ؼ تظؾر مقترح لؤلشنطظة اإللكتروشنية الغظاح ة لغقررات التعميؼ الجامعث  -

 وعبلقت ا بأساليد التعمؼ الغعرفية لك  مؽ الغعمؼ والغتعمؼ.
دراسة العبلقة كيؽ "شنؾع/ شنغب" الػطاط اإللكتروشنث وتؾقيح تقد.غا نث مقررات  -

 االشنجاز.التعميؼ الجامعث لدى اععا  التدر   ونققا لتؾج ات أهدال 
أرر األشنطظة االلكترشنية الغظاح ة لتظأيقات الإؾس ة السإاكية كأياة التعمؼ  -

الجؾال عمي التإظي  واالشنخراط نث التعمؼ لدى طم ة الجامعة ونققا لؾج ة 
 الع ب.

بإث أرر ا تبلل أسمؾب الدعؼ الغظاحد لمػطاط اإللكتروشنث كأياة التعمؼ  -
 عمي تؾج ات االهدال لظم ة الجامعة.

عداد حقي ة تدر د الكتروشنث ونت استرايتجية التعمؼ اإللكتروشنث الدوار لتػغية إ  -
قدرات أععا  هياة التدر   ونققا لؾج ة الع ب لتؾعيي االشنطظة اإللكتروشنية 

 الت اعمية.
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 السخاجــــح 
الع ب  مركن مؽ بن  ن. اتخاذ القرار الدراسث وعبلقتإٗٔٓ) تؾاتث أحغدي  ؾلة

 االجتغاعيةي كمية العمؾم الطخظيةي رسالة ماجستيري قسؼ الغسؤولية وتإغ 
 واإلشنساشنية. االجتغاعية العمؾم

ن. تظغيؼ كياة مقترحة لمتعمؼ التطاركث قائغة عمي ٖٕٔٓإسغاعي ي حغدان دمحم عمي )
تؾعيي الط نات االجتغاعية ك عا  تعميغث اجتغاعث لتػغية م ارات 

ؾ تعمؼ الكيغيا  عأر الؾ دي دراسات التؾاص  اإللكتروشنث الط نث واالتجاه شنإ
 ن.ٖني ج )ٖ٘عر ية نث التر ية وعمؼ الػ  ي السعؾد.ةي ع )

ن. العغؾط الػ سية ٕٕٔٓالعجيميي دمحم سالؼ سعيد )ي أكر  يحي شنؾري حسؽ إكراليؼ
الخارجثن لدي معمغث ومعمغات التر ية  -وعبلقت ا كؾج ة الع ب )الدا مث

 سي بغػظقة مرزوق.الأدشنية بغرحمة التعميؼ األسا
ن. العنول السياسي وعبلقتا بن  مؽ االكتااب ووج ة ٕٛٓٓأكؾ ز دي أحغد دمحم )

ي الع ب الخارجية لدي طبلب الجامعةي مجمة دراسات عر ية نث عمؼ الػ  
 .ٖٖٛ -٘ٛٚني ٗع )

ن.مركن الع ب وعبلقتا بغ ارات التعام  مع ٕٛٓٓكدويي عائطة؛ و زكؾري م يدة.)
ةي مجمة العمؾم اإلشنساشنية واالجتغاعيةي عدد  اص بالغمتقي العغؾط الغ ػي

الدولث حؾل الغعاشناة نث العغ ي الجنائري جامعة ورقمةي تؼ الؾصؾل لا نث 
 .https://2u.pw/HhGZ7ي مؽ الرابب: ٕٕٓٓ/٘/ٖ

الدراسة بالتعميؼ الغ تؾح ن. :" االتجاه شنإؾ ٕٕٓٓالإسيػيي شناد.ة ؛ الطرشنؾ ي شناد.ة )
وعبلقتا باألسمؾب الغعرنث ومستؾى الظغؾح وتقدير السات لدى عيػة مؽ 

ني ٗٔٗني عدد )ٕطم ة وطال ات التعميؼ الغ تؾح"ي مجمة التر يةي الغجمد )
 القاهرة.ي جامعة األزهر

؛ الطاعري حػان دمحم دمحم؛ الجناري عأدالمظيي حسؽي حػان اسغاعي  دمحم
ارر الت اع  كيؽ استراتيجيتث كرمجة ال ػائيات االنترا ية  ن.ٕٓٔٓالظ ث.)

الغتنامػة ورير الغتنامػة و يؽ وج ة الع ب نث كرامج التعميؼ اإللكتروشنث 
عمي تػغية التإظي  الغعرنث والغ اري نث كرمجة الغؾاقع التعميغيةي رسالة 

 .ٕٖ٘-ٔدكتؾراهي جامعة عيؽ شغ ي كمية الأػاتي ص ص
ن. دراسة العبلقة كيؽ تأجي  االش اع األكاد.غث ومإدداتا ٕٓٔٓ) حساشنيؽي دمحم

الدانعية وتؾج ات ال دل والتإظي  األكاد.غث لدي عيػة مؽ طبلب كمية 
 .ٖٛ -ٙٗني ٔمجمة كمية التر يةي )ي التر ية بجامعة كػ ا

https://2u.pw/HhGZ7
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ن. وج ة الع ب واالشندناعية لدي الغتعاطيؽ ورير ٕٛٓٓالخ عغثي صالح س ير دمحم )
اطيؽ لم رو ؽي ماجستيري جامعة شنا.ي العر ية لمعمؾم االمػيةي كمية الغتع

 قسؼ العمؾم االجتغاعية.-الدراسات العميا 
ني ٔي ط)الػغر ة وال إث التر ؾي نث تكػؾلؾجيا التعميؼن.ٖٕٔٓي دمحم عظية ) ي غ

 دار السإابي القاهرة.
ت ال ظر ة تمغيإا. الت اع  كيؽ الدعامات القائغة عمي النٕٛٔٓ مي ةي أم  كرم )

/ العغيتن وأرره نث تػغية مغارسة االشنطظة وأسمؾب التعمؼ )السظإي
اإللكتروشنية وك ا ة التعمؼ وم ارات الت كير ما ورا  الغعرنث لدي طبلب 

 تكػؾلؾجيا التعميؼ.
من. التعميؼ اإللكتروشنث: تقػية الؾاقع الغعنز وتظأيقات ا نث ٕٓٔٓالخمي ةي هػد )

عمي  ٕٗٙ٘ٔاكر  ي العدد  ٜر اضي تقػية الغعمؾماتي التعميؼي صإي ة ال
 http://www.alriyadh.com/5147684الرابب: 

ن. كػا  وتظأيت مكياس تؾج ات أهدال االشنجاز لدى طم ة ٕ٘ٔٓرا يي عأؾد جؾاد )
الدراسة االعداد.ة ونت شنغؾذج كرتش الر اعيي الرك لم مس ة والمساشنيات 

 .ٚٙٔ -ٖٕٔني ٚسػة )ني الٚٔوالعمؾم االجتغاعيةي ع )
ن. التعؼ الغػغؼ ذاتيا وتؾجيات أهدال اإلشنجازي شنغاذج ٕٙٓٓرشؾاني ر يع عأده )

 .ودراسات معاصرةي القاهرةي عالؼ الكتد
ن. تؾج ات أهدال االشنجاز ٕٛٔٓرشؾاني ر يع عأدهي عأدالسغيعي دمحم عأدال ادى )

باالشن عاالت نث إطار الػغؾذج السداسث والت كير االستراتيجي وعبلقت ؼ 
الغرت ظة بالتإظي  لدى الظبلب الغعمغيؽ/ مجمة دراسات تر ؾ ة واجتغاعيةي 

 ن.ٕ) ٕٗكمية التر يةي جامعة حمؾاني 
ن. تؾج ات أهدال االشنجاز الغػأاة بالغػاخ الدانعي لدى ٕ٘ٔٓالطأيأيةي شاد.ة سعيد )

ةي طم ة الظف العاشر بغإانغة مسقب بسمظػة عغاني رسالة ماجستير مػطؾر 
 كمية التر يةي جامعة السمظان قاكؾسي عغان.

 تدر أث كرشنامج ن. أررٕٚٔٓمإغؾد ) القا ثي لغيا ي الغعن عأد الطامثي إيػاس
 لدى اإللكتروشنية الدروس وإشنتاج تظغيؼ نث الغعنز الؾاقع الستخدام تقػيات

 ةالتر ي كمية مجمة .األزهر جامعة نث االقتظاد الغػنلث بنمية الغعمغة الظال ة
 .ٕٗٔ-٘ٔني ٔ) ٗالغػؾفيةي  جامعة

ن.أرر الت اع  كيؽ شنغظي التسيي  )نردى/ ٖٕٔٓشإاتاي شنطؾى رنعح دمحم )
تطاركينعأر الؾ د و يؽ وج ة الع ب عمي تػغية م ارات الكتابة الؾعيفية 
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واالتجاه شنإؾ التسيي ي مجمة تكػؾلؾجيا التعميؼي الجغعية الغظر ة لتكػؾلؾجيا 
 .ٕٙ٘-ٜٕٓني يؾليؾي ص صٖ)ني عٖٕالتعميؼي مج)

من. "األساليد الغعرفية االدراكية وعبلقت ا بغ  ؾم التغاين ٕٜٛٔشر يي شناد.ة )
 ني جامعة عيؽ شغ .ٜٔالعدد )ي نٕالػ سي" مجمة عالؼ ال كري الغجمد )

. أرر استخدام أشنطظة إلكتروشنّية ت اعمية نث تعدي  نٕٛٔٓ) شمشي لغي  باسؼ دمحم
مؾ ؾع الكسؾر العاد .ة لدى طم ة الظف الخام  الغ اليؼ الأديمة نث 

ي وقائع مؤتغر كمية ٖعدد ي ٘ٗاألساسثي دراساتي العمؾم التر ؾ ةي الغجّمد 
 العمؾم التر ؾ ة " التعميؼ نث الؾطؽ العر ث شنإؾ شنغام تعميغث متغين.

ن. مؾقع الع ب وعبلقتا بغتغير الجػ  وسػؾات الخدمة ٕٓٔٓدمحم ) ش ابي ش رذاد
 غرشديؽ التر ؾ يؽ نث مركن مإانغة شنيػؾىي دراسات تر ؾ ةي العددلدي ال

 .ٖٖ -ٔٔص ص ي نٓٔ)
ن. ناعمية كرشنامج إرشادى لتػغية وج ة الع ب الدا مث ٕٚٔٓعأؾدي سإر عأدالغػي )

لدى عيػة مؽ الغؾدعات بالغؤسسة االيؾائيةي مجمة اإلرشاد الػ سيي العدد 
 .ٕٔٔ-ٜٙني ص ص ٔني جن  )ٔ٘)

ن. الػغؾذج السأأث لمعبلقات كيؽ القدرة عمي ٜٕٔٓال شغ  الديؽ أحغد )عفي ثي مػ
ح  الغطنبلت اإلحظائية وناعمية السات ال إ ية والتػانر الغعرنث ووج ة 
الع ب لدى طبلب مرحمة الدراسات العميا بنمية التر يةي مجمة كمية التر يةي 

 .ٖٛٔ-ٗٚني يؾليؾي ص صٕٚجامعة كؾرسعيدي كمية التر يةي ع)
وعبلقت ا باتجاهات  نالدا مثي الخارجث) ن. وج ة الع بٕٗٔٓعمثي شنجؾى حسؽ )

استخدام اإلشنترشنحي مجمة دراسات  نالظبلب الجامعييؽ )مرت عيي مػخ عي
ني يؾليؾي ص ٔ٘عر ية نث التر ية وعمؼ الػ  ي رابظة التر ؾ يؽ العربي ع)

 .ٕٙٗ-ٕٕ٘ص
 بغركن وعبلقتا اإلدراكث غعرنثال ن. األسمؾبٕٚٔٓالعر ثي رر د )ي عمثي دمحمي

ال اشنؾ ةي  الغرحمة تبلميس والتخظص لدى الجػ  متغير  ؾ  عمي الع ب
 .ٕ٘ٔ-ٖٔٔني ص ص ٕٛمجمة العمؾم االشنساشنية واالجتغاعيةي ع )

عؾضي دمحم عأدال تاح؛ الجناري عأدالمظيي الظ ث عؾضي مػير سعيد عمث؛ و 
ميغث ووج ة الع ب عػد ن.أرر الت اع  كيؽ مستؾ ات التإنؼ التعٕٛٓٓ)

تظغيؼ كرامج الكغأيؾتر متعدد الؾسائب عمي تػغية التإظي  نث مادة 
القسؼ التر ؾيي -التكػؾلؾجياي مجمة حؾلية كمية الأػات لآلداب والعمؾم والتر ية
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ني ص ٜكمية الأػات لآلداب والعمؾم والتر يةي ع) -جامعة عيؽ شغ 
 .ٕٖٓ-ٕٗٙص

ن. أرر الت اع  كيؽ شنغظث التإنؼ بالؾكي  السكث ٕٛٔٓالغؾلي ر  ام دمحم أحغد )
 ارجثن نث تػغية م ارات إشنتاج  -مؾجان ووج ة الع ب )دا مث -)مستق  

دراسات  -الؾاقع الغعنز لدى طال ات ر اض األط الي مجمة تكػؾلؾجيا التر ية
أكتؾ ري ص  نيٖٚو إؾثي الجغعية العر ية لتكػؾلؾجيا التر يةي ع)

 .ٕٔٗ-ٖٖٔص
ن. األشنطظة والغ ارات التعمغيغيةي عغاني ٕٙٓٓي هادى؛ وأكؾ س ي مؾسي )ال راجي

 دار كػؾز الغعرنة لمػطر.
ن. أرر الت اع  كيؽ شنغظيؽ مؽ سقاالت التعمؼ واألسمؾب ٕٗٔٓال قيي مغدوح سالؼ )

الغعرنث عمي تإظي  واتجاهات طبلب الدراسات العميا شنإؾ مقرر تكػؾلؾجيا 
ني ص ٕٕغعية العر ية لتكػؾلؾجيا التر يةي عدد )التعميؼي مجمة دراساتي الج

 ص .
ن. ناعمية األشنطظة اإللكتروشنية عمي التإظي  والدانعية ٖٕٔٓالكػدرىي عمي حأيد )

ني ٜٓٔ) ٕٛلمتعمؼ لدى عيػة مؽ طم ة جامعة الكؾ حي الغجمة التر ؾ ةي 
ٖٔ- ٘ٓ. 

األشنجمؾ ن. مكياس وج ة الع بي القاهرةي منت ة ٕٜٛٔك انثي عبل  الديؽ )
 الغظر ة.

ن. التعمؼ اإللكتروشنث: م  ؾماي  ظائظاي نؾائدهي عؾائقاي ٕٓٔٓالغؾسؾىي عأدهللا )
ورقة عغ  مقدمة لػدوة مدرسة الغستقأ ي كمية التر يةي جامعة الغمػ سعؾدي 

 .ٕٕٔ-ٕٔٔالر اضي ص ص 
ن. االشنغغاس األكاد.غث ٜٕٔٓمإاسػةي أحغدي أحغد العغؾلي العغاماتي عغر)

ا بالتؾجيات ال دفية لدى طم ة الجامعة. الغجمة األردشنية نث العمؾم وعبلقت
 .ٙٙٔ -ٛٗٔني ص ص ٕ) ٘ٔالتر ؾ ةي 

ن. مركن الع ب وعبلقتا كتقدير السات وقمت االمتإاني رسالة ٕٙٔٓإ.بلس دمحم )ي دمحم
دكتؾراهي كمية العمؾم االشنساشنية والعمؾم االجتغاعيةي جامعة أكث بنر كمقايد 

 تمغسان. 
ن. أرر الت اع  كيؽ استراتيجيتيؽ ٕٕٔٓكام ي داليا أحغد شؾقث )ي ي وليد يؾسفدمحم

لمتعمؼ الغدمج "التقدمث والرجعث" ووج تث الع ب نث إكساب م ارات 
التظغيؼ التعميغث لمظبلب/الغعمغيؽ بنمية التر ية واشنخراط ؼ نث كياة التعمؼ 



 مدتؾيات تؾعيف أعزاء ىيئة التجريذ لألنذظة اإللكتخونية
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ٗ٘ٛ 

رابظة التر ؾ يؽ العربي  الغدمجي مجمة دراسات عر ية نث التر ية وعمؼ الػ  ي
 .ٕ٘ٗ-ٓٙٔني يؾليؾي ٖني ج)ٕٚع)

ن. االهام الػسأث لتؾج ات أهدال االشنجاز والقدرة عمي ٕٛٔٓمإغؾدي حػان حسيؽ )
التكيي نث التػأؤ بالظ ؾ االكاد.غي لدى طال ات الجامعةي مجمة كمية التر ية 

ني ص ٖي ع )ٕٗنث العمؾم التر ؾ ةي كمية التر ية جامعة عيؽ شغ ي مج 
 .ٜٕٓ-ٖٕٙص 

الغؤتغر الدولي الرابع لمتعمؼ اإللكتروشنث والتعميؼ عؽ بعد : تعمؼ مأتكر.. لغستقأ  
واعدي وزارة التعميؼ العالث بالتعاون مع الغركن الؾطػي لمتعمؼ اإللكتروشنث 

 ٜٔ-ٙٔهد :  ٖٙٗٔ -ر يع اآل ر ٖٓ-ٕٚبالغغمكة العر ية السعؾد.ةي 
 ك.ٕ٘ٔٓنأراير 

ا التعميؼ وتإد.ات القرن الإادى والعطر ؽ: الجغعية الغظر ة مؤتغر تكػؾلؾجي
 .ٕ٘ٔٓمظري مارس -لمكغأيؾتر التعميغثي كؾرسعيد

الغؤتغر العمغي الخام  عطر لمجغعية الغظر ة لتكػؾلؾجيا التعميؼ: تكػؾلؾجيا التعميؼ 
م كدار العيانة ٕ٘ٔٓأكتؾ ر  ٜٕ-ٕٛ)روئ مستقأميةني نث ال ترة مؽ 

 بالقاهرة.جامعة عيؽ شغ  
الغؤتغر الدولي الرابع لمتعمؼ اإللكتروشنث : تدر   العمؾم والتكػؾلؾجيا وال ػدسة 
والر ا يات نث مجتغع الغعرنةي الجامعة الغظر ة لمتعمؼ اإللكتروشنث األهميةي 

 م ٕٛٔٓيؾشنيؾ  ٕٛ-ٕٙالقاهرة: 
ن.ال روق والعبلقات نث مظدر الع ب والعظاكية لدى طبلب ٜٜٗٔبطير ) معغر ة

الجامعة نث  ؾ  بعض الغتغيرات )الجػ  والتخظص الدراسثي الغستؾى 
 الدراسثني رسالة ماجستير رير مػطؾرةي جامعة وهراني الجنائر.س

ن. درجة امتبلك معمغث المغة العر ية بالغرحمة الغتؾسظة ٕٚٔٓالػطؾاني أحغد دمحم )
دمحم كؽ  لك ا.ات تظغيؼ وتػ يس األشنطظة اإللكتروشنيةي مجمة جامعة االمام
 .سعؾد اإلسبلميةي كمية العمؾم االجتغاعيةي الغغمكة العر ية السعؾد.ة

ن. أرر األشنطظة اإللكتروشنية نث كياة التعمؼ الغدمج ٕٛٔٓالتازىي شناد.ة )ي شنؾ ثي أحغد
نث تإسيؽ م ارات القرا ة لدي التبلميس ذوى صعؾ ات التعمؼي مجمة العمؾم 

  إر ؽ.التر ؾ ةي جامعة الخميج العر ثي ال
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