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AAbbssttrraacctt  

  

    The study aimed to identify the reality of Management of Academic Electronic 

Services Deanship of Distance Learning at the University of Taibah. Through the 

study of the level of manpower and technical services. From the perspective of 

students and faculty members, Using descriptive approach, the study population 

consisted of 244 students, and  12 members. The study relied on two tools: 

questionnaire applied to the students, and interviews with faculty members. 

The study found a range of results, are: 

-The general level of the Department of Academic Services Deanship of Distance 

learning at the University was average, from the standpoint of students, and 
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from the point of view of faculty members between absolute most, while 

focused on the responses of unanimity. 

-The Manpower level of Deanship of Distance Learning at Taibah University, 

from the point of view of students was average, with a mean( 3.18). While the 

views of faculty members came from absolutely most-, while focused on the 

responses in often. 

-The level of technical services in the Deanship of Distance Learning at the 

University Taibah, from the point view of students was average, with a mean( 

3.19), while focused on the responses of unanimity. 

According the results, some recommendations and suggestions were set which  may 

help officials Deanship of Distance Learning in raising the level of provided 

Academic services. 
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 السلخص: 

واقع إدارة الخجمات األكاديسية اإللكتخونية بعسادة التعميع عغ بعج في جامعة شيبة ىجفت الجراسة التعخف إلى 

خالل دراسة مدتػى القػى البذخية والخجمات التقشية مغ وجية نطخ الصالبات وعزػات   بالسجيشة السشػرة، مغ

شالبات يسثمغ  8466شالبة مغ أصل  422عيشة الجراسة مغ استخجام السشيج الػصفي، وتكػنت ىيئة التجريذ. 
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عزػة. اعتسجت الجارسة عمى أداتيغ:  18عزػة مغ عزػات ىيئة التجريذ مغ أصل  84السجتسع األصمي، و

 االستبانة التي شبقت عمى الصالبات، والسقابمة التي أجخيت مع عزػات ىيئة التجريذ.

 غ أىسيا:تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج م

السدتػى العام إلدارة الخجمات األكاديسية بعسادة التعميع عغ بعج بجامعة شيبة كان متػسًصا مغ وجية نطخ  -

الصالبات. ومغ وجية نطخ عزػات ىيئة التجريذ فقج تخاوحت االستجابات ما بيغ اإلجساع واإلجساع السصمق، 

 لكشيا تخكدت حػل اإلجساع.

دة التعميع عغ بعج بجامعة شيبة كان متػسًصا مغ وجية نطخ الصالبات وبستػسط مدتػى القػى البذخية بعسا -

اإلجساع السصمق، وتخكدت  -(. في حيغ جاءت آراء عزػات ىيئة التجريذ ما بيغ اإلجساع 1.86حدابي )

 االستجابات حػل اإلجساع.

غ وجية نطخ الصالبات وبستػسط مدتػى الخجمات التقشية بعسادة التعميع عغ بعج بجامعة شيبة كان متػسًصا م -

ما بيغ اإلجساع واإلجساع السصمق، وتخكدت . في حيغ تخكدت آراء عزػات ىيئة التجريذ (1.87حدابي )

 االستجابات حػل اإلجساع.

وفي ضػء الشتائج تع وضع عجد مغ التػصيات والسقتخحات التي قج تداعج السدؤوليغ بعسادة التعميع عغ بعج في 

 ات األكاديسية السقّجمة.رفع مدتػى الخجم

 : التعميع عغ بعج، التعميع اإللكتخوني، الخجمات األكاديسية، عسادة التعميع عغ بعج.الكلسات السفتاحية

  

  

  السقدمة

م مغ خاللو السادة العمسية بذكل مختمف  ُيعج التعميع اإللكتخوني أحج أنػاع التعميع عغ بعج، ُتقجَّ

م في الكتاب، مغ خالل  تػضيف تكشػلػجيا الحاسب اآللي واالترال، سػاء أكان بيغ عّسا يقجَّ

الصالب أنفديع أم بيغ الصالب واألساتحة. ويتابع الصالب درسو حدبسا تؤىمو قجراتو ووقتو 

وإمكانياتو، دون االلتدام بالحزػر إلى القاعات الجراسة، معتسًجا عمى الػسائط الستعجدة )الرػت 

م  مغ خالل الحاسب اآللي، واألقسار الرشاعية، واإلنتخنت والرػرة والحخكة( التي ُتقجَّ
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(Sankey, Birch, & Gardiner, 2010؛ Boxer & Johnson, 2002  ؛ الحسادي

 م(.4688وبػبذيت، 

 Learning Management) التعمع إدارةع اإللكتخوني ضيخت أنطسة يومع تصػر التعم
System, LMS) ، صة لمتعمع، تحاكي التعميع السشتطع، تعسل عمى تقجيع شخيقة سيمة ومبدالتي

األنذصة القيام بو  ،بوتفاعل الصال ،(مغ حيث: حزػر السحاضخات )التدامشية، وغيخ التدامشية
وتفعيل السختمفة مغ خالل القاعات االفتخاضية، ورفع واستقبال السقخرات اإللكتخونية، والػاجبات، 

ىحا  صبحأ لحا ؛)ىـ8212عغ بعج،  يععسادة التعمالسشتجيات التعميسية والبخيج اإللكتخوني وغيخىا )
عتسج عمييا في التجريذ الجامعي، مغ خالل أنطسة تعمع إلكتخوني مفتػح الشػع مغ التعميع وسيمة يُ 

 دبالكبػر  ثلم (تجاريةأو مغمقة السرجر ) ،(Moodleمػدل ) مثل ة()مجاني السرجر
(Blackboard) (Jones, Morales, & Rnelek, 2005.) 

 ،سذكالتاللتعميع عغ بعج في حل ا اليبأسأحج ك لظ كمو بخزت أىسية التعميع اإللكتخونيلح

كابمي  ىحا ما يؤكجهو ، والكمفة، واالرتقاء بالعسمية التعميسية واإلدارية وتػفيخ الػقت والجيج

والبحث عغ  التعمع عسمية سيػلة التعميع اإللكتخوني تكسغ في أىسيةحيث يخى أن  م(4681)

الػقت والجيج وتػفيخ  ،وضػح السحتػي التعميسيو حمػل لمسذكالت التعميسية،  إيجادو ، مةالسعمػ 

كافيميػسيغ  حيث يخى  ،تسعػقاالم تبخز مجسػعة مغ نطااستخجام وتصبيق أي ومع  .والكمفة

 (Kavaliauskiene, Anusiene, & Puodziukaitiene, 2013شي وبيػدزيكايتيشي )يسػ ينوا

ق التعميع اإللكتخوني في ات بجرجات متفاوتة تػاجو استخجام وتصبيسعػقأن ىشاك جسمة مغ ال

بعسادة التعميع عغ  بخزت الحاجة إلى دراسة إدارة الخجمات األكاديسية اإللكتخونية الح ؛الجامعة

أثشاء تقجيع الخجمة  التقشية والخجمات ،القػى البذخيةمدتػى عمى عخف التمغ خالل بعج، 

 .سدتخجمييا مغ الصمبة وأعزاء ىيئة التجريذل

 
  

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Kavaliauskiene,+Galina/$N?accountid=34864
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Anusiene,+Lilija/$N?accountid=34864
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Puodziukaitiene,+Zivile/$N?accountid=34864
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  وتداؤالتها مذكلة الدراسة

كديادة الحاجة إلى  ،متججدة مغ تحجيات يػاجيولسا  التعميسي إلى تصػيخ مدتسخ؛يحتاج الشطام 

وقمة ، البوزيادة أعجاد الص ،، وتبادل الخبخاتالػسائط الستعجدةالبيئة التعميسية السعتسجة عمى 

؛ م4686)الذشاق وبشي دومي،  ومحجودية اإلمكانيات السادية والسكانية ،األكاديسييغ

Holmberg, 1995)في التعميع اسب اآللي واالترالف تقشيات الحيإلى تػض ادعمسا  ؛، 

)حديغ، متجاوزة بحلظ عقبات الدمان والسكان  ،البجائل السيسة في نذخ التعميع احجىأصبحت ف

أسيست بخامج التعميع عغ بعج في حيث سخة في أعجاد الصالب، الديادة السدت بةً ومدتػع م(،4688

خالل العام الجراسي تعديد الصاقة االستيعابية لمتعميع العالي في السسمكة العخبية الدعػدية 

جامعة حكػمية  وعذخيغ خسذ  ا في شاغخً  امقعجً  168.713تػفيخ  مغ خالل ،ـى8212/8213

مغ خخيجي  لعجد كبيخمقاعج شاغخة  ت، وبحلظ وفخ ىـ(8212سعػدية )وزارة التعميع العالي، 

 وشالبة. اً شالب 161.364البالغ عجدىع  ،الثانػية

مت وك  أُ ؛ وإتاحتو لمجسيع، أنذأت عسادة التعميع عغ بعججامعة شيبة عمى التعميع  مغ احخًص و 

أضيف و  ،االنتطام صالباتلالعسادة بتقجيع خجماتيا بجأت  .إلييا ميسة التعميع اإللكتخوني ونذخه

تعميع بخنامج بخنامج االنتداب بعج تحػيمو إلى ، ىـ8212/8213 عام الجراسيالمع مصمع إلييا 

إدارة التعمع  مغ خالل بخنامجيعتسج عمى الجراسة التفاعمية  ؛التعميعأساليب أحج وىػ  ،عغ بعج

% مغ 43 بسا ال يقل عغسمػب التفاعل والتدامغ أيجرس الصالب كل مادة ب ،(LMS) اإللكتخوني

أعزاء ىيئة الصمبة و يػاجيو  ولسا .(ىـ8212/8213)عسادة القبػل والتدجيل،  كل أسمػب

، حيث أشارت نتائج إلى اإللكتخوني زاء ىحا التحػل مغ الشطام التقميجيإمغ معػقات  التجريذ

التي قج ترحب عسمية التحػل وتصبيق الشطام العجيج مغ الجراسات إلى جسمة مغ السعػقات 

القجرة عمى التكيف مع الشطام اإللكتخوني عجم ، والتكاليف السادية، و ، كالبشية التحتيةتخونياإللك
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 عسلإضافة إلى  .(Guri-Rosenblit, 2005؛Marquet, 2011 ) تأثيخه عمى الصمبةو 

في تعميع اإللكتخوني الالصالبات بكانت تقػم بتعخيف  في فتخة إعجاد البحث؛ كسشدقةالثانية  الباحثة

ليحا الشػع مغ  بعس الصالباتوعجم تقبل تخػف  حيث الحطت، بجامعة شيبة الصب كمية

عزػات  ياشالتي يػاجي السعػقات، باإلضافة إلى ، وتعجد السذكالت التقشية التي يػاجيػنياالتعميع

والحاجة السدتسخة  لسام بسيارة استخجام الحاسب اآللي واإلنتخنت،اإل ىيئة التجريذ، مغ ضعف

عجم االقتشاع بججوى إلى إضافة  ،الجيجة عجم تػفخ البشية التحتيةجة الفشية، في ضل إلى السداع

الخجمات األكاديسية اإللكتخونية  إدارة الستكذاف واقع جاءت ىحه الجراسة حا الشػع مغ التعميع.ى

مغ ، الصالبات وعزػات ىيئة التجريذبعسادة التعميع عغ بعج بجامعة شيبة مغ وجية نطخ 

 :األسئمة التالية غابة عخالل اإلج

مغ حيث القػى  األكاديسية بعسادة التعميع عغ بعج بجامعة شيبة اتما مدتػى إدارة الخجم .8

  البذخية والخجمات التقشية السقجمة لمصمبة وألعزاء ىيئة التجريذ في الجامعة؟

 حػلالصالبات  وجيات نطخبيغ  63,6عشج مدتػى إحرائية ىل تػجج فخوق دالة  .4

 تعدى والخجمات التقشية بعسادة التعميع عغ بعج بجامعة شيبة،  لبذخيةػى امدتػى الق

الفئة العسخية، والحرػل عمى دورات تجريبية في الحاسب و لستغيخات )التخرز، 

 اآللي(؟

 

 

 

 أهداف الدراسة

 استكذاف: الجراسة بغخض أجخيت
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مغ حيث  جامعة شيبةعسادة التعميع عغ بعج ببواقع إدارة الخجمات األكاديسية اإللكتخونية  -

 في التجريذ ىيئة وألعزاء لمصمبة السقجمة الخجمات التقشيةو  البذخية القػى  مدتػى 

 الجامعة.

، والخجمات التقشية حػل مدتػى القػى البذخية التعخف عمى اختالف آراء الصالبات -

سخية، مستغيخات التالية: )التخرز، والفئة العادة التعميع عغ بعج بجامعة شيبة، وفًقا لبعس

 والحرػل عمى دورات تجريبية في الحاسب اآللي(.

 

 مرطلحات الدراسة

 بعج عغ التعميع بتصػيخ السعشية الدعػدية الجامعات في السخاكد أحج عسادة التعميع عغ بعج:

 .(ىـ8211 التعميسية، لمذؤون  الػزارة وكالة) عميو واإلشخاف

 وسائل وتقشيات إلكتخونية في العسمية التعميع عغ بعج: نسط مغ أنساط التعميع ُتدتخجم فيو

يترف بانفرال بيغ األستاذ والصالب، أو بيغ الصالب أنفديع، أو التعميسية وإدارة التفاعل بيا، 

بيغ الصالب ومرادر التعمع، ويكػن االنفرال بالبعج السكاني خارج السؤسدة التعميسية أو بالبعج 

 . ىـ(8211ػزارة لمذؤون التعميسية، الػقتي لدمغ التعمع، أو بيسا مًعا )وكالة ال

 األكاديسيةالعسميات جسيع انتقال تعخف إجخائًيا بأنيا  الخجمات األكاديسية االلكتخونية:

اإللكتخوني، وذلظ باستخجام بخامج مغ الذكل التقميجي إلى  الجامعة خلدا( )التعميسية، واإلدارية

 يحقق أىجاف العسمية التعميسية.خاصة تجيخ العسمية األكاديسية بجسيع جػانبيا، بسا 

 

 حدود الدراسة
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ُتقّجم الجامعة العجيج تقترخ الجراسة مػضػعًيا عمى إدارة الخجمات األكاديسية اإللكتخونية، حيث 

 ى مشيا الجانب اإللكتخوني الحي ستخكد عميو ىحه الجراسة الستسثل بالقػ ، مغ الخجمات األكاديسية

ق الجراسة عمى سُتصبَّ إذ  ،التعميع عغ بعج بجامعة شيبة بعسادةالخجمات التقشية و  ،البذخية

خالل الفرل الجراسي الثاني واستبانات، في صػرة مقابالت  والصالبات عزػات ىيئة التجريذ

 ىـ.8213ىـ/8212لعام 

 

 األدب الشعري والدراسات الدابقة:

، فيخىا لمتعميع عغ بعجالتقشية الالزم تػ الخجمات القػى البذخية و  الجدء مغ الجراسةيتشاول ىحا 

 لسػضػع.لحات االجراسات الدابقة التي تصخقت كسا يتشاول 

 القػى البذخية 

، كسا تعج مغ م والخقيتعج القػى البذخية مغ أبخز العشاصخ التي تقػد السشطسات إلى تحقيق التقجّ 

ة شاصخ البذخي؛ لحا ال بج مغ تأىيل العأبخز أسباب نجاح السؤسدات واستسخاىا، أو فذميا وتػقفيا

م( 4664الشسخ وخاشقجي ومحسػد وحسداوي ) يحكخمغ الكفاءة.  تأىياًل جيًجا، وعمى مدتػى عال  

ضخورة االىتسام بتخصيط السػارد البذخية وتشسيتيا وتجريبيا؛ لسػاكبة التصػر التقشي. كسا يؤكج 

تباط بالبشية ضخورة إعجاد الكػادر البذخية الفشية الستخررة ذات االر عمى م( 4662غشيع )

السعمػماتية، ونطع العسل عمى شبكات االتراالت اإللكتخونية، ويكػن ذلظ مغ خالل تشفيح 

 البخامج التجريبية.

أمام تقجيع  اإال أن الشقز في عجد األفخاد السؤىميغ لمتعامل مع البيئة الخقسية، يعج عائقً     

( عمى أن نقز Jessup & Valacich, 2006الخجمات بفاعمية. يؤكج جيدب وفالدير )

القػى البذخية السؤىمة لمتعامل مع العرخ الخقسي يعج معػًقا أمام السؤسدات التي تدتخجم 
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أمام القػى البذخية في  انم( أن ىشاك معػقيغ ىاميغ يقف4686التكشػلػجيا. كسا يخى السدعػدي )

وأي في سي آي  الػشغ العخبي، ىسا: األمّية السعمػماتية، والمغة. ويزيف التػن وكاالسي

(Altun; Kalaci; & AVCI, 2011 عمى أن مقاومة السػضفيغ لمتغييخ، وخػفيع مغ التقشية )

الجيات التعميسية عشج تصبيق التعميع عغ بعج. كسا يشبغي أن تتسيد الكػادر  معػًقا يػاجويعج 

ة عمى حل اإلدارية التي تجيخ التعميع عغ بعج بعجة صفات، مشيا: السخونة، والجخأة، والقجر 

 م(.4686السذكالت، وجخأة صشع القخار، والتكيف في مػاجية التغيخات )اليشيجي، 

 ألكاديسية لمتعميع عغ بعجإدارة الخجمات اإدارات الجامعة بعامة وفي  القػى البذخية فيو 

مع الصالب التػاصل  تدييلو  ،أثشاء تقجيع الخجمة مباقةالو  ذفافيةالو  سخونةبخاصة معشية بال

ىسية التعميع عغ بعج وكيفية التعامل مع نطام إدارة بأ والػعي، وعزػات ىيئة التجريذ وأعزاء

مة، ومجى االىتسام بسا يخد مدتػى جػدة الخجمات السقجّ أنيا معشية بتحديغ (، كسا LMSالتعميع )

 واستفدارات. اكلمغ مذ لإلدارة

 

 

  الخدمات التقشية

غ بعج، والحي ال يسكغ أن يقّجم برػرة جيجة ما لع تعتبخ الخجمات التقشية ىي شخيان التعميع ع

تػضع السشطسات في مػقع التشافذ عغ حيث خ مدتػى جيج مغ التقشية وتصبيقاتيا، ييخاعى تػف

خاصة فيسا  ةتقشي اتػاجو تحجييا يشخيق تػضيف التقشية في إداراتيا ومؤسداتيا، غيخ أن معطس

الجول أغمب الجول الشامية بذكل كبيخ، فال تدال في  السذكمةوتدداد ىحه ، تحتيةالبشية البيتعمق 

في زعف خاصة الالشامية تعاني مغ عجة معػقات، تقف أمام تػضيف التقشية في مؤسداتيا، 

يعسل عمى تحليل الحي  فشيالجعع الفخ وتػ م(. 4686مدتػى البشية التحتية )السدعػدي، 
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 ع الخجمات التقشيةييسكغ تقدلظ وتػجيو السشطسات لتؤدي عسميا دون تػقف؛ وبح ،الرعػبات

 .بشية التحتية، والجعع الفشيال إلى:

دفع التحػل لمتعميع عغ بعج إلى االرتقاء بالبشية التحتية لذبكة الحاسب  تؤكج عمى البشية التحتية

، مغ خالل استخجام شبكة األلياف الزػئية، وتػزيع الخجمات التي تقجميا بالجامعاتاآللي 

ة الخػادم؛ لزسان تػفيخ الخجمة، وعجم تعصميا كمًيا. كسا تخاعي الجامعات الجامعة عمى مجسػع

تػقف عغ العسل دون الحاجة لمساعة،  42تعسل  جعمياتػفيخ خػادم غيخ قابمة لمتػقف، أي 

 م(.4664إلجخاء الريانة )عبج السعصي، 

لي واإلنتخنت؛ الحاسب اآلاستخجام عمى  يقػم عغ بعجفيؤكج عمى أن التعميع  الجعع الفشيأما 

التقشية، أو  يقّجم ليع السداعجةلحلظ كثيخ ما يحتاج عزػات ىيئة التجريذ والصالبات إلى مغ 

الجعع الفشي خجمات تقاس فاعمية يسكغ أن و . التي تػاجييعلحل السذكالت الفشية، أو السعمػماتية 

وبالذكل والكيفية  بسجى القجرة عمى تػفيخ السعمػمة والسداعجة السشاسبة في الػقت السشاسب،

م في الجروس دون تػقف )عبج السعصي، مسا يداعج عمى تقجيع الخجمات والتقجّ  ؛الجيجة

 Kantoğlu, Torkul) والتػنيديظ وتػركػل وكانتػما م(،4688ياسيغ وممحع )يؤكج  م(.4664

& Altunışık, 2013)  تػفخ الجعع عجم أىع معػقات تصبيق التعميع عغ بعج  مغ أنعمى

االترال الجيج و خ التجييدات عمى دراسة تػفتخكد مات التقشية الخج ويسكغ اإلشارة إلى أن .الفشي

حدابات السدتخجميغ، والتعامل مع  ، وحسايةتصػيخ وتحجيث البخامجبذبكة اإلنتخنت، ومجى 

 ، كسا ييتع بجراسة مدتػى الجعع الفشي.(LMS) التعمع نطام إدارة

 

 الدراسات الدابقة
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اإللكتخوني مغ السػضػعات ذات االىتسام بالبحث مغ قبل العجيج مغ الباحثيغ، وإن ُيعج التعميع 

اختمفػا في دراستو مغ جػانب مختمفة، وبسشاىج عجة بغية التػصل لشتائج صادقة ُيدتفاد مشيا في 

بعج  صشاعة القخار. إال أن الجراسات التي درست التعميع اإللكتخوني كأحج أساليب التعميع عغ

ىتع بجراسة أثخ التعميع اإللكتخوني والبعس اآلخخ ا  ، رتبط بالجػدةابعزيا حيث إن شحيحة، 

عمى التحريل الجراسي. في حيغ ركدت ُجل الجراسات العخبية واألجشبية عمى دراسة السعػقات 

عخًضا  لجراسات الدابقةاعخض  وقج تعالتي قج ترحب تصبيق واستخجام التعميع اإللكتخوني. 

 أجشبية.دراسات عخبية و إلى بعج تقديسيا ، لتاريخحدب ا تراعجًيا

 

 الدراسات العربية

م( بجراسة معػقات استخجام التعمع اإللكتخوني في الجامعة 4664اىتع دمحم والذيخ وعصية )

 466استبانو ُشب قت عمى  ، جسع البيانات بػاسصةالياشسية، مغ خالل استخجام السشيج الػصفي

ميع وتػصل إلى مجسػعة معػقات مغ أىسيا: عجم الػعي بالتع شالب في مخحمة البكالػريػس،

 اإللكتخوني، وقمة الستخرريغ.

( واقع ومدتقبل التعميع عغ بعج في السسمكة العخبية الدعػدية، مدتخجًما 4665درس عفيفي )و 

 26السشيج الػصفي، وجسع البيانات مغ خالل استبانو شبقت عمى عيشة غخضية مكػنة مغ 

وعزػات ىيئة التجريذ في الجامعات الدعػدية، وتػصل إلى مجسػعة مغ عزػ مغ أعزاء 

الشتائج، مغ أىسيا: تػافخ الكػادر اإلدارية السجربة إلدارة التعميع عغ بعج، وضخورة العشاية بتجريب 

 أعزاء ىيئة التجريذ.

 ةاالفتخاضيم( السشيج الػصفي، لجراسة واقع استخجام الفرػل 4686استخجم القحصاني )كسا 

عمى ُشب قت في بخنامج التعميع عغ بعج بجامعة السمظ عبج العديد بججة، مغ خالل تصبيق استبانة 
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الفرػل االفتخاضية،  ػن يدتخجمالحيغ تجريذ الىيئة يسثمػن جسيع أعزاء  ًا؛عزػ  847

استخجام الفرػل  االتفاق بيغ آراء العيشة حػلوتػصمت الجراسة إلى مجسػعة نتائج أىسيا: 

 (.1.71حدابي ) بستػسط  ية في بخامج التعميع عغ بعجاالفتخاض

تقػيع تجخبة التعميع دراسة لم( 4688الغجيان ) ومغ أجل تقػيع تجخبة التعميع اإللكتخوني أجخى 

ُشبقت الجراسة مغ اإللكتخوني بجامعة اإلمام دمحم بغ سعػد اإلسالمية، مدتخجًما السشيج الػصفي، 

شالب وشالبة، وتػصل إلى مجسػعة نتائج،  836مكػنة مغ خالل استبانو عمى عيشة عذػائية 

 % مغ الصالب يستمكػن خبخة قميمة في استخجام الحاسب اآللي واإلنتخنت.6,34أىسيا: أن 

معػقات استخجام التعمع اإللكتخوني التي تػاجو السعمسيغ م( 4688ياسيغ وممحع ) كسا درس

 معمع ومعمسة 864عمى  مغ خالل استبانة شسمت، شصقة إربج األولىفي مجيخية التخبية والتعميع لس

، مشيا: مغ خالل السشيج الػصفي ةبذخية و مجسػعة معػقات تقشي تػصل إلى، بذكل عذػائي

نقز األجيدة، وارتفاع كمفة البخمجيات، وضعف البشية التحتية، وعجم تػفخ الجعع الفشي والخبخة 

الكافية لتصبيق التعميع اإللكتخوني، والتجريب  الكافية لتصبيق التعميع عغ بعج، وعجم تػفخ الخبخة

  عمى استخجام األجيدة والبخامج.

صعػبات استخجام نطام إدارة  م(4684عبج الػىاب وعمي ) ومغ خالل السشيج التجخيبي بحث

جسع البيانات بصخيقة شبقية  إذ عس الجامعات السرخية،ب( بMoodleالتعمع اإللكتخوني مػدل )

عزػ مغ أعزاء ىيئة التجريذ،  66وجيت األولى لعيشة مغ  استبانتيغ عذػائية، باستخجام

شالب وشالبة، تػصل إلى مجسػعة مغ الرعػبات أبخزىا األعصال  566خخى لعيشة مغ واأل

السدتسخ لمشطام، وصعػبة التعامل معو، إضافة إلى نقز الريانة الجورية لألجيدة، ونجرة 

 ت.التحجيثات لألنطسة، وبطء شبكة اإلنتخن
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واقع تصبيق التعميع اإللكتخوني بكمية السعمسيغ بجامعة السمظ  فقج درس م(4681الجايل )أما 

عيشة  جسع البيانات مغ خالل استبانو ُشب قت عمىإذ سعػد، مدتخجًما السشيج الػصفي التحميمي، 

شالب، عمى أساس التخرز والسدتػى، وتػصل إلى مجسػعة مغ  866مغ مكػنة شبقية 

أىسيا ضعف البشية التحتية لمتعميع اإللكتخوني، وضعف ميارات التعامل مع الحاسب السعػقات، 

واإلنتخنت، وقمة الػعي بأىسية استخجام التعميع اإللكتخوني في التعميع، وقمة تػافخ الكػادر البذخية 

ادية الفشية الستخجام التعميع اإللكتخوني. وقج عدى ىحه الشتائج إلى قمة استغالل اإلمكانيات الس

 الستػفخة في الكمية، ونقز ميارات استخجام التعميع اإللكتخوني مغ قبل أعزاء ىيئة التجريذ.

 

 

 

 األجشبيةدراسات ال

( Hannum, Irvin, Banks, & Farmer, 2009) وفارمخ وبانكذ وإيخفيغ أجخى ىانيػم

تخجام السقابالت مشصقة باس 172عمى  الستحجة، بالػاليات في السشاشق الخيفية استقرائية دراسة

 إلى السجروسة السشاشق ثمثي حاجة الشتائج أوضحت السعػقات، أىع عمى لمتعخف الياتفية، ىجفت

 اإللكتخوني. التعميع الستخجام السدتخجميغ لتأىيل الجورات مغ مديج

التعميع اإللكتخوني في السؤسدات ، ( Mashhour & Saleh,2010مذيػر وصالح )درس 

شالب  451عت البيانات مغ خالل استبانة شبقت عمى السشيج الػصفي، ُجس  نية، مدتخجًما األرد

إلى مجسػعة مغ السذكالت الستعمقة بالبشية التحتية،  تػصل بذكل عذػائي في أربع جامعات،

مشيا: مذكالت يػاجييا الصمبة في عسمية الجخػل إلى شبكة اإلنتخنت، وعجم تػفخ أجيدة الحاسب 

 اآللي شػال الػقت.
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مغ خالل  (Kantoğlu, Torkul & Altunışık, 2013) والتػنيديظ وتػركػل كانتػما أىتع

 لمتعميع بتخكيا ساكاريا جامعة شالب تقبل عمى تؤثخجػانب  ةست بجراسةالسشيج الػصفي، 

 مؤشخات. تػصمت الجراسة إلى شالب 344، جسع البيانات باستبانو شبقت عمى اإللكتخوني

 .ةإيجابي

 

 اسات الدابقةالتعليق على الدر 

 في تذتخك كسا ،مع الجراسة الحاليةفي مشيج البحث  أغمبيا اشتخاك الدابقة، الجراسات مغ ُيالحظ

 عغ لمتعميع كأسمػب اإللكتخوني التعميع وتصبيق استخجام تػاجو التي السعػقات دراسة عمى تخكيدىا

قع في مجاليغ: القػى الػا دراسة عمى الحالية الجراسة تخكد .السجاالت في اختمفت وإن بعج،

 الشطام تجيخ التي بذخيةال القػى  دراسة الدابقة الجراسات إغفال البذخية، والخجمات التقشية، يالحظ

كسا . اإللكتخوني التعميع عمى واإلقبال الػعي دراسة ضسغ كبشج إلييا وتصخقت كبيخ، بذكل

 في دراسة الحالية جراسةال مع م(4688ياسيغ وممحع )و  ،(م4681) الجايل دراسة نالحظ اشتخاك

 القػى البذخية، والخجمات التقشية لمتعميع عغ بعج، وإن اقترخت دارسة الجايل عمى الصالب.

تتفق مع كسا و في دراسة الجػانب التقشية،  (م4684) وعمي الػىاب مع دراسة عبج ياكاشتخ وا

 مع دراسةو ( في دراسة البشية التحتية، Mashhour & Saleh,2010دراسة مذيػر وصالح )

 ,Hannum, Irvin, Banks, & Farmer) وفارمخ وبانكذ وإيخفيغ انيػمىو  ،(م4665) عفيفي

 واقع استخجام التعميع عغ وتقػيع في عخض (م4688) ، والغجيان(م4686) ، والقحصاني(2009

في دراستيا لسعػقات تصبيق التعميع ( م4664) وعصية والذيخ كسا تذتخك مع دراسة دمحم .بعج

 & Kantoğlu, Torkul) والتػنيديظ وتػركػل ق جدئًيا مع دراسة كانتػماوتتفكتخوني، اإلل

Altunışık, 2013)  ؛ وبالتالي ستتسيد اإللكتخوني التعمع الستخجام االستعجاد مجىالتي ركدت
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ىحه الجراسة عغ غيخىا بتخكيدىا عمى محػري القػى البذخية، والخجمات التقشية، باإلضافة إلى 

، واستيجافيا لفئة الصالبات بعسادة التعميع عغ كأدوات لجسع البيانات االستبانة والسقابمة استخجام

 بعج بجامعة شيبة.

 

 لدراسةل السشهجية جراااتاإل

تداؤالتيا، وذلظ  غيدتعخض ىحا الفرل اإلجخاءات السشيجية، لتحقيق أىجاف الجراسة، واإلجابة ع

بيا بشاء  دوات والسخاحل األساسية التي مخواألمشيج الجراسة ومجتسعيا، استعخاض مغ خالل 

، كسا يذتسل عمى األساليب اإلحرائية السدتخجمة في تحميل البيانات )االستبانة، والسقابمة( األداة 

 ومعالجتيا.

 

 مشهج الدراسة وإجراااتها

اتبعت الجراسة السشيج الػصفي نطًخا لصبيعتو االستكذافية، حيث يجرس الػاقع وييتع بػصفة 

م(. وبحلظ 8002صًفا دقيًقا، كسا يعسل عمى تفديخ الطػاىخ والعالقات فيسا بيشيا )سميسان، و 

يعصي وصًفا إلدارة الخجمات األكاديسية بعسادة التعميع عغ بعج، بعج جسع السعمػمات الالزمة 

بيجف التػصل إلى اإليجابيات وتجعيسيا، والػقػف عمى السعػقات ومحاولة حميا  ؛ومعالجتيا

 م(.8002ف، )يػس

تع جسع البيانات مغ خالل السشيج السختمط، الحي يجسع بيغ البيانات الكسية والشػعية. تع 

الكسي السبشي عمى األرقام  األسمػب؛ ليجف الػصػل إلى نتائج أكثخ قػة، بالجسع بيغ هاختيار 

ما ذكخه  الشػعي الحي يسكششا مغ التعخف عمى معمػمات أكثخ وأعسق. وىػ واألسمػبوالسعادالت، 

الحي يعتسج عمى استقاء السعمػمات مغ عجة  م( بـ"السشيج ثالثي األشخاف"،8002م/8002بل )
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جيات، وبأكثخ مغ أسمػب، ومقارنة السعمػمات بغيخىا بيجف الػصػل إلى دراسة كاممة ومتػازنة 

  قجر اإلمكان.

 

 

 

 

 

 مجتسع الدراسة وعيشتها

شالبة، تع اختيارىع  8466ىيئة التجريذ، و عزػه مغ عزػات 18سة مغ يتكػن مجتسع الجرا

البيانات مغ عيشة  تولغخض الػصػل إلى نتائج ُيدتفاد مشيا. ُجس ع ؛لتعامميع السباشخ مع الشطام

وذلظ لسخونة جسع  ؛فخدية شبة مقششة لعزػات ىيئة التجريذ مقابمة 84تتكػن مغ ة قرجي

. أما الصالبات يات الباحث الدابقةفخض البيانات، وفيع تفكيخ السبحػث وسمػكو دون إسقاط

وذلظ  ؛شالبة باستخجام استبانة الكتخونية 422مغ  تكػنتالبيانات مغ عيشة عذػائية  تفُجس ع

 الكبيخ والسشتذخ. لصبيعة مجتسع الجراسة

 

 أدوات الدراسة

شالبة مغ شالبات التعميع عغ  422االستبانة ُشبّ قت عمى اعتسجت الجراسة عمى أداتيغ، ىسا: 

لجسع البيانات الالزمة إلجخاء  ؛مغ عزػات ىيئة التجريذ هعزػ  84السقابمة السقششة مع بعج، و 

 الجراسة.

 خرائص عيشة الدراسة
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تذسل السعمػمات األولية لمعيشة مغ شالبات التعميع عغ بعج الالتي ُشّبقت عمييغ االستبانة وفًقا 

 ، كسا يمي:في الحاسب اآللي، والحرػل عمى دورات فئة العسخيةلستغيخات التخرز، وال

 

 

 

 

 : رىزَغ ػُُخ انذراضخ حطت انزخظظبد1جذول 

  انُطجخ انًئىَخانُطجخ انًئىَخ  انؼُُخانؼُُخ  انزخظضانزخظض

  5555  انذراضبد اإلضاليُخانذراضبد اإلضاليُخ

  
2233..3636%%  

  %%5252..2211  5353  إدارح األػًبلإدارح األػًبل

  %%4444..2255  5555  انزبرَخانزبرَخ

  %%2424..1212  3535  انجغرافُبانجغرافُب

  %%2424..1212  3535  انهغخ انؼرثُخانهغخ انؼرثُخ

  %%4444..44  2424  انمرآٌانمرآٌرفطُر وػهىو رفطُر وػهىو 

  %%155155  224444  انًجًىعانًجًىع

تخرز استجابة لأعمى ندبة حيث جاءت  تػزيع العيشة حدب التخرز، 8ُيػضح الججول 

استجابة عمى أدني  تفديخ وعمػم القخآنوحرل تخرز %، 41,14بشدبة الجراسات اإلسالمية 

سا قج يعػد ك لقمة عجد الصالبات بالشدبة لبقية التخررات، يعػد ذلظقج %؛ و 7,62بشدبة 

 قشػات االترال بيغ. وضعفلصبيعة السجتسع السشتذخة، 

 : رىزَغ ػُُخ انذراضخ حطت انفئبد انؼًرَخ2جذول 

  انُطجخ انًئىَخانُطجخ انًئىَخ  انؼُُخانؼُُخ  انفئخ انؼًرَخانفئخ انؼًرَخ

  %%1515..2424  5151  ضُخضُخ2222--1414

  %%4545..5555  153153  ضُخ فأكثرضُخ فأكثر2222

  %%155155  224444  انًجًىعانًجًىع
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% مغ العيشة تتخاوح 47,86 نجج أن، دب الفئات العسخيةتػزيع العيشة ح 4 يػضح الججول

% 56,76سشة، وىػ ما يعتبخ سشة الجراسة الجامعية، بيشسا نالحظ أن 44-86أعسارىع ما بيغ 

 ة.يالجامعالجراسة تديج أعسارىغ عغ سغ مغ السدتجيبات 

 انحبضت اِنٍ : رىزَغ ػُُخ انذراضخ حطت انحظىل ػهً دوراد ف3ٍجذول 

  انُطجخ انًئىَخانُطجخ انًئىَخ  انؼُُخانؼُُخ  حظهذ ػهً دورح فٍ انحبضت اِنٍحظهذ ػهً دورح فٍ انحبضت اِنٍ

  %%2525..3333  4141  َؼىَؼى

  %%4545..6666  116363  الال

  %%155155  224444  انًجًىعانًجًىع

  

أن أكثخ مغ نرف العيشة لع تحرل عمى دورات في الحاسب اآللي،  1 يتزح مغ الججول

دورات في % مغ العيشة عمى 11,46% مغ حجع العيشة، بيشسا حرل 44,66وىػ ما يعادل 

 الحاسب اآللي.

ما ُتخجح السقابمة لمجراسات  عادةً فكأسمػب يػافق الصبيعة االستكذافية، تع اختيار السقابمة      

 اأكثخ انفتاًحا وقخبً  ييف االستكذافي؛ ألنيا تتيح فيع مػقف السحيصيغ بالطاىخة مػضػع الجراسة،

 م(،4684ج الكخيع، السبحػثيغ )العبشجج صػرة واضحة لمطاىخة مغ مشطػر فلمطاىخة السجروسة، 

مصمع العام الجراسي  انصمقالتعميع عغ بعج بجامعة شيبة، حيث  أسمػب لظ لحجاثة تصبيقكح

 ىـ.8213ىـ/8212

التعجيل تع لغخض التعجيل والتغييخ حدب ما يقتزيو السػقف،  ؛صسست السقابمة شبة السقششة

ضح استجابات عيشة الجارسة حدب يػ  2الججول حتى وصمت إلى شكميا الشيائي، عمييا 

 .التخررات

 : اضزجبثبد ػُُخ انذراضخ نهًمبثالد حطت انزخظظبد4جذول 

  انُطجخ انًئىَخانُطجخ انًئىَخ  انؼُُخانؼُُخ  انزخظضانزخظض

  %%3333..3333  44  انزبرَخانزبرَخ

  %%2525  33  انجغرافُبانجغرافُب

  %%6666..1616  22  رفطُر وػهىو انمرآٌرفطُر وػهىو انمرآٌ

  %%3333..44  11  إدارح األػًبلإدارح األػًبل

  %%3333..44  11  انذراضبد اإلضاليُخانذراضبد اإلضاليُخ
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  %%3333..44  11  انهغخ انؼرثُخانهغخ انؼرثُخ

  %%155155  1212  انًجًىعانًجًىع

  

  عرض نتائج الدراسة ومشاقذتها

تشاول ىحا الفرل عخًضا لشتائج الجراسة، مغ خالل تحميل الشتائج الستعمقة بكل سؤال مغ 

 أسئمة الجراسة ومشاقذتيا، وذلظ عمى الشحػ التالي:

 

ت األكاديسية بعسادة التعميع عغ بعج ما مدتػى إدارة الخجماالشتائج الستعمقة بالدؤال األول: 

مغ حيث القػى البذخية والخجمات التقشية السقجمة لمصمبة وألعزاء ىيئة التجريذ  بجامعة شيبة

 مغ خالل تحجيج:الدؤال  وقج تع اإلجابة عغ ىحا في الجامعة؟

 .بعسادة التعميع عغ بعج بجامعة شيبةأ. مدتػى القػى البذخية  

 .التعميع عغ بعج بجامعة شيبةقشية التي تقجميا عسادة ب. مدتػى الخجمات الت

 .بعسادة التعميع عغ بعج بجامعة شيبةمدتػى القػى البذخية  أ.

والشدب السئػية،  ،التكخارات، تع استخجام األول الدؤال مغ عغ ىحا الجدءولإلجابة 

ليًّا حدب متػسصاتيا خات تختيًبا تشاز فقالسعيارية لتختيب ال اتواالنحخاف ،الستػسصات الحدابيةو 

وذلظ لكل محػر ، )الصالبات( السػافقة مغ وجية نطخ أفخاد عيشة الجراسة سدتػى الحدابية، وفًقا ل

ح ذلظهمغ محاور الجراسة عمى حج مغ  ىحا الجدءكسا تع اإلجابة عغ  .، والججاول التالية تػضّ 

؛ وذلظ لتعامل ًا()حممت نػعي خالل مقابالت ُأجخيت عمى عيشة مغ عزػات ىيئة التجريذ

 .الصالبات وعزػات ىيئة التجريذ السباشخ مع الشطام
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  التحليل الكسي )آراا الطالبات(التحليل الكسي )آراا الطالبات(

:انزكراراد وانُطت انًئىَخ وانًزىضطبد انحطبثُخ واالَحرافبد انًؼُبرَخ نًطزىي انمىي انجشرَخ ثؼًبدح انزؼهُى ػٍ ثؼذ 5جذول 

=ٌ(244) 

  رادرادانفمانفم  وو
انًزىضؾ انًزىضؾ 

  انحطبثٍانحطبثٍ
االَحراف االَحراف 

  انًؼُبرٌانًؼُبرٌ
انًطزىانًطزى

  يي
  انررجخانررجخ

11

66  
  11  ػبنٍػبنٍ  5454..11  4545..33  رزحهً يىظفبد انؼًبدح ثبنزؼبيم انجُذ يغ انطبنجبدرزحهً يىظفبد انؼًبدح ثبنزؼبيم انجُذ يغ انطبنجبد

  22  ػبنٍػبنٍ  4646..55  4444..33  رمذو انًىظفبد انخذيخ ثبنطرَخ انالزيخرمذو انًىظفبد انخذيخ ثبنطرَخ انالزيخ  55

11

33  
  33  ػبنٍػبنٍ  44..55  4141..33  رًزهك انًىظفبد يؼرفخ ثزمُُبد انحبضت اِنٍرًزهك انًىظفبد يؼرفخ ثزمُُبد انحبضت اِنٍ

11

22  
  44  يزىضؾيزىضؾ  4545..55  3535..33  رًزهك انًىظفبد انىػٍ ثأهًُخ انحًبَخ وأيٍ انًؼهىيبدرًزهك انًىظفبد انىػٍ ثأهًُخ انحًبَخ وأيٍ انًؼهىيبد

  55  يزىضؾيزىضؾ  4646..55  3636..33  رمذو يىظفبد ػًبدح انزؼهُى ػٍ ثؼذ انخذيبد ثًروَخرمذو يىظفبد ػًبدح انزؼهُى ػٍ ثؼذ انخذيبد ثًروَخ  11

  66  يزىضؾيزىضؾ  4646..55  2626..33  رًزهك انًىظفبد لذر يٍ انىػٍ ثأهًُخ انزؼهُى ػٍ ثؼذرًزهك انًىظفبد لذر يٍ انىػٍ ثأهًُخ انزؼهُى ػٍ ثؼذ  33

  55  يزىضؾيزىضؾ  33..2222  55..4444  ((LLMMSSد اإلنًبو انكبفٍ نهزؼبيم يغ َظبو إدارح انزؼهى)د اإلنًبو انكبفٍ نهزؼبيم يغ َظبو إدارح انزؼهى)رًزهك انًىظفبرًزهك انًىظفب  55

11

11  
  44  يزىضؾيزىضؾ  5252..11  1414..33  رمذو انًىظفبد انخذيخ دوٌ أخطبءرمذو انًىظفبد انخذيخ دوٌ أخطبء

  44  يزىضؾيزىضؾ  4545..55  1616..33  رمذو انًىظفبد انخذيخ ثشفبفُخرمذو انًىظفبد انخذيخ ثشفبفُخ  66

11

44  
  1515  يزىضؾيزىضؾ  1515..11  1515..33  رجذٌ انًىظفبد اهزًبًيب ثبنًشكالد انزٍ رزؼرع نهب انطبنجبدرجذٌ انًىظفبد اهزًبًيب ثبنًشكالد انزٍ رزؼرع نهب انطبنجبد

  1111  يزىضؾيزىضؾ  4545..55  1414..33  رمذو انًىظفبد انخذيخ ثشكم إنكزروٍَرمذو انًىظفبد انخذيخ ثشكم إنكزروٍَ  44

11

55  
  1212  يزىضؾيزىضؾ  5454..11  5454..33  رمذو انًىظفبد انخذيخ ثجىدح ػبنُخرمذو انًىظفبد انخذيخ ثجىدح ػبنُخ

  1313  يزىضؾيزىضؾ  4545..55  5555..33  رمذو انًىظفبد انخذيخ ثألم لذر يٍ اإلجراءادرمذو انًىظفبد انخذيخ ثألم لذر يٍ اإلجراءاد  22

11

55  
  1414  يزىضؾيزىضؾ  5555..11  5555..33  د فٍ ولزهب انًحذدد فٍ ولزهب انًحذدرمذو انًىظفبد انخذيبد نهطبنجبرمذو انًىظفبد انخذيبد نهطبنجب

  1515  يزىضؾيزىضؾ  1414..11  5555..33  ًَكُك انزىاطم يغ يىظفبد انزؼهُى ػٍ ثؼذًَكُك انزىاطم يغ يىظفبد انزؼهُى ػٍ ثؼذ  44

  1616  يُخفغيُخفغ  2323..11  5555..22  ررد انًىظفبد ػهً انشكبوي واالضزفطبرادررد انًىظفبد ػهً انشكبوي واالضزفطبراد  44
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  يزىضؾيزىضؾ  5555..55  1414..33  انًجًىعانًجًىع

حػل مدتػى القػى البذخية بعسادة الستػسط الحدابي العام آلراء الصالبات  3 الججول يبيغ

. في حيغ تخاوحت الستػسصات الحدابية متػسط سدتػى ب أيّ  ،1.86بمغ حيث التعميع عغ بعج، 

عزػات ىيئة لسػضفات مقارنة بعجد وقج يعػد ذلظ إلى قمة عجد ا ؛4.35و  1.23خات بيغ فقلم

 ،يئة التجريذ والصالباتوتجريب عزػات ى ،، وضغط العسل بيغ أعسال إداريةوالصالبات التجريذ

تػيتخ، والبخيج الو  ،والياتف ،وحل السذكالت )عبخ الخصابات ،والخد عمى االستفدارات

أن إلى  ، التي تػصمت(4665في دراسة عفيفي ) الشتيجة تخالف ما جاء هوني(، وىحاإللكتخ 

قياس ليكخت وفق لس 8.57جاء بستػسط  ،تػافخ الكػادر اإلدارية السجربة في الجامعات الدعػدية

تػصل آل عامخ  استيغ.الخساسي؛ وقج يعػد ىحا االختالف لمسجة الدمشية الفاصمة بيغ الجر 

التعميع  إنّ م( إلى أن ىشاك حاجة مدتسخة لتجريب اإلدارييغ في كافة السدتػيات، حيث 4681)

م( إلى أن 4666غالم ) ويزيفعغ بعج يحتاج إلى تجريب مدتسخ وفًقا لمسدتججات التقشية، 

سعػقات السؤثخة عمى إنجاح المغ أعمى  عجم تػفخ الكادر اإلداري والفشي السؤىل والسجرب يعجّ 

م( عمى ضخورة تػفيخ مداعجيغ تقشييغ 4681ويـؤكج عسخ )عسمية تصبيق التعميع اإللكتخوني، 

 الستسخارية العسل بشجاح في بخنامج التعميع عغ بعج.

يميو  ،1.23صالبات أعمى مختبة بستػسط حدابي تحمي السػضفات بالتعامل الجيج مع الاحتل 

في حيغ أحتل امتالك ، 1.22بفارق بديصة سخية السػضفات في تقجيع الخجمات بستػسط حدابي 

 أما السخاتب الثالث. 1.28بستػسط  السختبة الثالثة السػضفات لمسعخفة بتقشيات الحاسب اآللي

ات لمصالبات في وقتيا السحجد بستػسط تقجيع السػضفات الخجمفجاءت عمى التػالي، األخيخة 

، واحتل 1.66، يميو إمكانية تػاصل الصالبات مع مػضفات التعميع عغ بعج بستػسط 1.65

؛ وقج يعػد ذلظ لحجاثة الذكاوى واالستفداراترد السػضفات عمى  4.35السختبة األخيخة بستػسط 
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عمى السػضفات، في ضل حاجتيغ تصبيق التعميع عغ بعج بجامعة شيبة، ولكثخة األعباء السمقاة 

مغ أعصال  المتجريب السدتسخ، كحلظ قج يعػد لزعف وسائل االترال بالعسادة، وما يعتخيي

م( أن قمة اىتسام اإلدارة بالخد عمى االستفدارات وحل السذكالت، مغ 4681يؤكج عسخ ) مدتسخ.

 التعميع الجامعي. معػقات

 

 ()آراا عزهات هيئة التدريس التحليل الشهعي

 

شسل التحميل الشػعي فيسا يخز القػى البذخية في ىحا الجدء مغ الدؤال األول: الجانب 

 السعخفي والسياري لمسػضفات، وتعامل السػضفات، وتقجيع الخجمة.

 

 الجانب السعرفي والسهاري للسهظفات

وىػ يقػم التعميع عغ بعج عمى السعخفة الجيجة باستخجام التقشية عامة والحاسب اآللي خاصة، 

 عمى قجر عسادة التعميع عغ بعجبسػضفات العمى امتالك أجسعغ  إذ، عيشة الجراسة عميو اتفقتما 

وىحا  تخ"؛"السػضفات فاىسيغ أوي في الكسبيػ أن  :(4)الجكتػرة، تحكخ مغ السعخفة بالحاسب اآللي

في الجدء  وىػ ما يخالف آراء الصالبات ،يجل عمى مجى التأىيل الجيج لمسػضفات لتقجيع الخجمات

يعػد ؛ وقج بالحاسب اآللي ةمتػسصالكسي مغ الجراسة، حيث رأيغ أن السػضفات يستمكغ معخفة 

دمحم  يؤكج ،بيغ السػضفات وعزػات ىيئة التجريذ ىحا االختالف لصبيعة العالقات اإلندانية

 :التعميعفي ونية عمى أن مغ الستصمبات السيسة لتصبيق اإلدارة اإللكتخ م( 4686وعقيالن )

 تذكخ  كسا. يتصمب تجريب السػضفات بذكل مدتسخ لسػاكبة التغيخات ىػ ما، و التجريب والتػعية

 أن مػضفات التعميع عغ بعج يتستعغ باإللسام الكافي لمتعامل مع نطام إدارة التعمع يشةالع غالبية



230 | P a g e 
 

(LMS) ،( 3األستاذةتقػل): ديت أنيع "تجربشا عشجىع يػم قبل ما نبجأ في التجريذ بالبخنامج، وح

ما حديت أنيع أعصػنا فكخه كاممة، يعشي ما ( "84األستاذة) تخالفياو عارفيغ كل شيء عشو"، 

جع ذلظ إلى حجاثة تصبيق "؛ وقج يخ االفتخاضيةتحدي أنيع ممسيغ بالتعميع عغ بعج، والفرػل 

مع  تحيث بمغ متػسط تعامل السػضفا ،البخنامج، وىػ ما يتػافق إلى حج قخيب مع آراء الصالبات

يحكخ ىانيػم وإيخفيغ وبانكذ وفارمخ  ، أّي بسدتػى متػسط.1.44( LMSنطام إدارة التعمع )

(Hannum, Irvin, Banks, & Farmer, 2009 أن )الخيفية بالػاليات  % مغ السجارس82.3

وىحا ما يؤكج  ؛خبخة التعامل معولشقز تػقفت عغ استخجام التعميع عغ بعج  الستحجة األمخيكية

 ورة إلسام السػضفات بالشطام وكافة السدتججات حػلو.عمى ضخ 

عميو  توىػ ما أجسع، مغ عسل عخ السػضفات بأىسية ما يقسغ بوذتمغ السيع أن 

عشجىع وعي " :(84)األستاذة ، تحكخالتعميع عغ بعجأن السػضفات لجييغ وعي بأىسية  السدتجيبات

ما يتػافق جدئًيا مع وىػ  ،حاجة ميسة" ن حاسيغ أنيع يعسمػ "( 4الجكتػرة)تأيجىا و ، "أنو شيء ميع

مغ الػعي بأىسية التعميع عغ بعج،  متػسط مدتػى آراء الصالبات حيث يخيغ أن السػضفات لجييغ 

عمى أن مغ  ،م(4664)دمحم والذيخ وعصية و، م(4681، والجايل )م(4688يؤكج ياسيغ وممحع )و 

يعتبخ تػفيخ كسا ية ىحا الشػع مغ التعميع. قمة الػعي بأىس ،أىع معػقات تصبيق التعميع اإللكتخوني

م(، وىػ ما 4686دمحم وعقيالن، اإللكتخونية ) ةمغ أىع متصمبات اإلدار  يةحساية السعمػماتالمغ و األ

تحكخ حيث ، أن السػضفات لجييغ وعي أمشي وحساية معمػماتية ،العيشة غالبيةعميو  اتفقت

رج حساية الكسبيػتخ، والسمفات سية الحساية، أقتسيغ بتعخيفشا بأى"حديت أنيع مي :(5الجكتػرة)

عجم معخفتيغ مدتجيبات، وىغ ما يسثمغ ثمث العيشة، إلمي أرفعيا لمصالبات"، في حيغ أبجت أربع 

 يتفق إلى حج قخيب مع، وىػ ""ما أعخفر: (1الجكتػرة) تقػلسدتػى وعي السػضفات عغ ذلظ، ب

ط مغ األمغ والحساية السعمػماتية؛ دتػى متػسآراء الصالبات حيث يخيغ أن السػضفات يستمكغ م
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احتكاك عزػات ىيئة التجريذ، والصالبات بالسػضفات بذكل الشتيجة إلى عجم  وقج تعػد ىحه

كبيخ، حيث تػجج مشدقة لمتعميع عغ بعج في كل قدع، تع اختيارىا مغ عزػات ىيئة التجريذ 

 الالتي يجرسغ شالبات التعميع عغ بعج.

 

 تعامل السهظفات

 بو إمكانية التػاصل مع السػضفات، ، وُيقرجةيعتبخ التعامل الجيج جدء مغ الخجمة الجيج

 تاتفق . وقجمعيغ، وُحدغ ولباقة الحجيث التي تخد إلييغ بالسذكالت واالستفدارات امسىتاالو 

 :(86األستاذة) كختحالتعميع عغ بعج، مغ التػاصل مع مػضفات  تسكشيغ عمىسدتجيبات ال غالبية

رقام تميفػنات أ( "الزم يكػن فيو 8الجكتػرة) ي وقت مسكغ أمخىع العسادة". وتخالفيا"في أ

في حيغ رأت الصالبات أن مدتػى التػاصل مع  "،الفشيةات بالشاحية ررتخساللمسػضفات 

م(، الحي تػصل إلى أن 4681ـ، وىػ ما يخالف دراسة عسخ )متػسص سدتػى السػضفات يأتي ب

قج يعػد اختالف ؛ و بيغ الصالبات ومػضفات عسادة التعميع عغ بعج التػاصل يتع بسدتػى عالي

كل تػاجج مشدقة التعميع عغ بعج في إلى )عزػات ىيئة التجريذ، والصالبات( اآلراء بيغ العيشتيغ 

ما . كسا رأت سبع مدتجيبات، أّي بذكل دائع بيغ عزػات ىيئة التجريذ بخالف الصالبات قدع

 كاوى واالستفدارات، تقػلأن السػضفات يقسغ بالخد عمى الذ ة،مغ العيش متػسصةيسثل ندبة 

( "حقيقة ىع 3األستاذة) ل سؤال ندألو"، وتػافقياعمى ك ويخدوا"السػضفات متعاونات،  :(2الجكتػرة)

وىػ  ما يتعاونػش". ا( "مغ كثخ السذاكل كانػ 4الجكتػرة) يخدون عميشا"، وتخالفيع كانػا اما قرخو 

لبات الالتي رأيغ أن التػصل بالسػضفات يأتي بسدتػى مشخفس؛ وقج يعػد آراء الصا ما يخالف

قمة عجد العزػات مقارنة  عغبعزػ ىيئة التجريذ، فزاًل  االىتسامشبيعة إلى  ىحا االختالف

بأعجاد الصالبات، كسا أن السذكمة التي تتعخض ليا عزػة ىيئة التجريذ تؤثخ بذكل غيخ مباشخ 
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بخالف الصالبات التي تعتبخ مذكالتيع فخدية  ،الالتي تقػم بتجريديععمى مجسػعة مغ الصالبات 

 يخ.إلى حج كب

مغ قبل  اىتسامليا تمقى  غأن السذكالت الالتي يتعخضعمى  يشةالع ندبة قميمة مغ اتفقت

 "كانػا يحاولػن قج ما يقجرون أنيع يحمػن السذكمة، ويخدون عميشا"، :(8)الجكتػرة السػضفات، تحكخ

وىػ ما في مذاكمشا"،  امعادش يدألػ ، واألسئمة( "مغ كثخ الزغط والسذاكل 1الجكتػرة)وتخالفيا 

؛ متػسط سدتػى بجيغ اىتساًما بالسذكالت بصالبات الالتي رأيغ أن السػضفات ييتعارض مع آراء ال

 ،تيغ في مفيػم االىتسام، فصبيعة عزػات ىيئة التجريذبيغ العيش وقج يعػد ذلظ إلى االختالف

تعامل رأّي العيشة حػل أما  الصالبات. ختمف عغالسصمػب، ي التعامل واالىتسام ومدتػى 

عمى أن تعامل السػضفات  أجسعغحيث  ،ت اآلراء لشفذ السدتجيبةبفتحبح ،السػضفات برفة عامة

"تعامل السػضفات  :(1الجكتػرة، فتقػل )األسئمة قج يكػن غيخ جيج تجيج، لكغ عشج الزغط وكثخ 

أن السػضفات ب الصالبات وىػ ما يتفق مع آراء"، يتشخفدو انا عغ حجنا كانػ حمػ، لكغ لسا زد

 .عالي سدتػى يتحميغ بالتعامل الجيج ب

 

 تقديم الخدمة

، مغ ناحية: اتفقت العيشة عمى أن الخجمات السقجمة ليغ ال تتع مصمًقا بذكل إلكتخوني

"لسا أكمسيع أشمب مشيع شيء،  :(8الجكتػرةذكاوى ... وغيخىا، تحكخ )الخصابات، االستفدارات، ال

 مذكمة أخح جيازي وأروح العسادة"، ( "لػ عشجي أي84األستاذةوتزيف )يقػلػن تعالي العسادة"، 

وىػ ما يخالف آراء الصالبات مغ أن الخجمة تقجم بذكل إلكتخوني بسدتػى متػسط؛ وقج يعػد 

العيشة عمى أن  غالبية اتفقتكسا العيشتيغ.  التي تػاجييا كالذلظ إلى اختالف السذكالت 

( 84األستاذةيعقجونيا"، وتخالفيا ) االسػضفات يقجمغ الخجمة بأقل قجر مغ اإلجخاءات "ما كانػ 
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، وىػ ما يخالف آراء "لقاءيغأخح ضغط زر، شػلػىا وراح عمي ي "يعشي ربصي بصالباتي ما

وقج يعػد ذلظ  ؛طم ليغ بأقل قجر مغ اإلجخاءات بسدتػى متػسالصالبات، أن الخجمة تقجّ 

أما عغ مدتػى  .إلجخاءات أخخى خارج العسادة، كخفع خصابات لمقبػل والتدجيل... وغيخىا

 :(3األستاذة، تحكخ )أن الخجمة تقّجم بدخية السدتجيبات تأجسعالدخية أثشاء تقّجيع الخجمات، 

عمى لالتي أجسع ا مع آراء الصالبات ما يتفق إلى حج قخيبوىػ  ،"الدخيةممتدميغ ب كانػا"حقيقة 

م( عمى أن عجم السحافطة عمى 4688ياسيغ وممحع ) ، يؤكجأن مدتػى سخية الخجمات عالي

 اتفقتكسا  .الخرػصية والدخية أثشاء تقجيع الخجمة تذكل أحج معػقات تصبيق التعميع اإللكتخوني

 :(88الجكتػرة)ودون أخصاء، تحكخ  ،العزػات أن السػضفات يقجمغ الخجمة بجػدة غالبية

ا أشمب شيء وىع يعسمػن شيء ( "أن84األستاذة"خجماتيع جيجة، ما عسخ صار خصأ"، وتخالفيا )

الصالبات أن مدتػى جػدة الخجمة، وخمػىا مغ  وىػ ما يتفق إلى حج قخيب مع أراءثاني"، 

 ؛ وقج يعػد ذلظ لحجاثة تصبيق الشطام في الجامعة.متػسط سدتػى األخصاء جاء ب

 

 .التعميع عغ بعج بجامعة شيبةتقشية التي تقجميا عسادة ب. مدتػى الخجمات ال

، تع عخض نتائج آراء الصالبات باستخجام البحث األول الدؤال )ب( مغ الجدءلإلجابة عغ  

 مغ خالل استخجامنتائج آراء عزػات ىيئة التجريذ عخض ، ثع الستسثل في االستبانة الكسي

 لى نتائج أكثخ دقة.الػصػل إ مغ أجل؛ برػرة مقابمة البحث الشػعي

 

 
  

  انزحهُم انكًٍ )آراء انطبنجبد(انزحهُم انكًٍ )آراء انطبنجبد(
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: انزكرار وانُطجخ انًئىَخ وانًزىضؾ انحطبثٍ واالَحراف انًؼُبرٌ نًطزىي انخذيبد انزمُُخ ثؼًبدح انزؼهُى ػٍ ثؼذ 6جذول 

=ٌ(244) 

  انفمرادانفمراد  وو
انًزىضؾ انًزىضؾ 

  انحطبثٍانحطبثٍ

االَحراف االَحراف 

  انًؼُبرٌانًؼُبرٌ
  انررجخانررجخ  انًطزىيانًطزىي

  11  ػبنٍػبنٍ  4444..55  6161..33  رزىفر حًبَخ جُذح نحطبثبد انطبنجبدرزىفر حًبَخ جُذح نحطبثبد انطبنجبد  55

  22  ػبنٍػبنٍ  5454..11  5454..33  ( ثزُسَم انًىاد انزؼهًُُخ( ثزُسَم انًىاد انزؼهًُُخLLMMSSَطًح َظبو )َطًح َظبو )  1212

  33  ػبنٍػبنٍ  LLMMSS  33..5252  11..1313رزىفر أدنخ إرشبدَخ رىػح آنُبد رطجُك انُظبو رزىفر أدنخ إرشبدَخ رىػح آنُبد رطجُك انُظبو   66

  44  ػبنٍػبنٍ  5555..11  5555..33  ( ػهً يذار انطبػخ( ػهً يذار انطبػخLLMMSSَؼًم َظبو إدارح انزؼهّى )َؼًم َظبو إدارح انزؼهّى )  1414

  55  ػبنٍػبنٍ  1111..11  4646..33  ( ثبنطهىنخ( ثبنطهىنخLLMMSSرزًُس واجهخ َظبو إدارح انزؼهّى )رزًُس واجهخ َظبو إدارح انزؼهّى )  55

  66  يزىضؾيزىضؾ  4444..55  3131..33  ( يغ جًُغ انزطجُمبد( يغ جًُغ انزطجُمبدLLMMSSَزؼبيم َظبو إدارح انزؼهى )َزؼبيم َظبو إدارح انزؼهى )  44

  55  يزىضؾيزىضؾ  1616..11  2323..33  ( ثبنذخىل ثأكثر يٍ يزظفح( ثبنذخىل ثأكثر يٍ يزظفحLLMMSSَطًح َظبو إدارح انزؼهى )َطًح َظبو إدارح انزؼهى )  1515

  44  يزىضؾيزىضؾ  2121..11  1515..33  َمذو انُظبو فظىل افزراػُخ ثًطزىي جُذَمذو انُظبو فظىل افزراػُخ ثًطزىي جُذ  1313

  44  يزىضؾيزىضؾ  33..1212  11..5454  ((LLMMSSرؼًم جًُغ رواثؾ َظبو إدارح انزؼهى )رؼًم جًُغ رواثؾ َظبو إدارح انزؼهى )  44

  1515  يزىضؾيزىضؾ  5454..11  5454..33  ( ثزحًُم أكثر يٍ يهف فٍ ولذ واحذ( ثزحًُم أكثر يٍ يهف فٍ ولذ واحذLLMMSSَطًح َظبو )َطًح َظبو )  1111

  1111  يزىضؾيزىضؾ  33..5555  11..5454  ((LLMMSSَزىفر رحذَث دورٌ نُظبو إدارح انزؼهّى )َزىفر رحذَث دورٌ نُظبو إدارح انزؼهّى )  44

  1212  يزىضؾيزىضؾ  5252..11  4444..22  َىجذ رجذَذ نهجريجُبد ثشكم دورٌَىجذ رجذَذ نهجريجُبد ثشكم دورٌ  33

  1313  يزىضؾيزىضؾ  1414..11  4242..22  رزىفر رجهُساد نهزؼهُى ػٍ ثؼذ ثبنجبيؼخرزىفر رجهُساد نهزؼهُى ػٍ ثؼذ ثبنجبيؼخ  11

  1414  يزىضؾيزىضؾ  1515..11  4242..22  َزىفر انذػى انفٍُ ػهً يذار انطبػخَزىفر انذػى انفٍُ ػهً يذار انطبػخ  1515

  1515  خفغخفغيُيُ  5454..11  5353..22  َزىفر ارظبل ثشجكخ اإلَزرَذَزىفر ارظبل ثشجكخ اإلَزرَذ  22

  يزىضؾيزىضؾ  5454..55  1414..33  انًجًىعانًجًىع

  

ل مدتػى الخجمات التقشية أن الستػسط الحدابي العام آلراء الصالبات حػ  4يبيغ الججول 

. في حيغ تخاوحت الستػسصات متػسط سدتػى ب أيّ  1.87بعسادة التعميع عغ بعج، بمغ  السقجمة

 فقخات حيث جاءت خسُذ ، شخفسمإلى  عاليما بيغ  ، أيّ 4.31 -1.48خات بيغ فقالحدابية لم

وىػ ما يتفق مع دراسة  .مشخفس سدتػى ، وفقخة بمتػسط سدتػى ب اتفقخ  تدعو ، عالي سدتػى ب

التي رأت أن تػافخ الجعع الفشي في التعميع  م(4665) دراسة عفيفي ويخالف ،م(4666الحازمي )

ة، جاء بستػسط والحي ىػ مغ أىع جػانب الخجمات التقشي في الجامعات الدعػدية، عغ بعج

ىحه الشتيجة سا قج تعدى الدمشية الفاصمة بيغ الجراستيغ؛ ك ة؛ وقج يعػد ىحا االختالف لمسج8.57
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نت تجخبة التعميع عغ بعج حجيثة في اإلى أن السذكالت التقشية مذكالت متججدة، خاصة إذا ما ك

 الجامعة.

، تاله الدساح بتشديل 1.48حرل مدتػى حساية حدابات الصالبات عمى أعمى مختبة بستػسط 

تػفخ تجييدات التعميع عغ بعج فجاء . أما السخاتب الثالث األخيخة، 1.37السػاد التعميسية بستػسط 

، وىػ ما يتفق مع دراسة تػفخ الجعع الفشي عمى مجار الداعة 6.86، تاله بفارق 4.74بستػسط 

حرل تػفخ متػسصة، كسا  م( الحي تػصل إلى أن تػفخ الجعع الفشي يأتي بجرجة4688الغجيان )

يعػد ذلظ لمزغط عمى  ؛ وقج4.31 حدابي كة اإلنتخنت عمى أقل مدتػى بستػسطباترال بذ

الشطام في فتخات الحروة )السحاضخات(، وىي مذكمة تذتخك فييا الصالبة حيث يتصمب الشطام 

 تتع عغ بعج.الجراسة  إنّ تػفخ اترال جيج باالنتخنت، وىػ ما يتصمب عمى الصالبة تػفيخه، حيث 

 

 )آراا عزهات هيئة التدريس( التحليل الشهعي

شسل التحميل الشػعي فيسا يخز الخجمات التقشية في ىحا الجدء مغ الدؤال األول: التجييدات 

 والتجييدات التقشية )البخامج(، والتعامل مع الشطام، والجعع الفشي. عتاد(،الالتقشية )

 

 ( عتادال) التجهيزات التقشية

عمى أن  سدتجيباتال اتفقتبخنامج، وقج  لتجييدات خصػة أولى قبل البجء في أيّ تعتبخ ا

التعميع ب خاصةسػاء أكانت متعمقة باألجيدة أو اإلنتخنت  ،تجييدات أيّ مصمًقا الجامعة لع تػفخ 

دون ذكخ السػاصفات التي  وإنتخنت سخيع ،حجيثجياز  فيخلكغ تع التأكيج عمى تػ عغ بعج، 

أو  ،أو حاسب ،تجييدات لع تػفخ الجامعة أيّ " باستياء (8الجكتػرة) تتحكخ . مشطامع ال تتالءم

ويؤكج عمى ذلظ ما "أىع حاجة الجياز يكػن حجيث والشت قػي". ( 4الجكتػرة"، وتزيف )إنتخنت
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، م(4688، وياسيغ وممحع )م(4664، والعتيبي )م(4684عبج الػىاب وعمي )إليو  تػصل

قمة البشية التحتية، و عجم جاىدية أن بطء شبكة اإلنتخنت، و ب (Anderson, 2008وأنجرسػن )

ىانيػم وإيخفيغ وبانكذ وفارمخ  تػصلكسا ، عج مغ معػقات التعميع اإللكتخونيتاألجيدة 

(Hannum, Irvin, Banks, & Farmer, 2009 ) الخيفية في  % مغ السجارس7.5أن إلى

بدبب عجم تػفخ البشية التحتية  ،ميع عغ بعجتػقفت عغ استخجام التع الػاليات الستحجة األمخيكية

 اضخوريً  ام( عمى أن تػافخ البشية التحية يعج مصمبً 4686يؤكج دمحم وعقيالن )كسا السالئسة. 

، وىػ 2.44وبستػسط حدابي  عالي سدتػى ب إلدخال الجانب اإللكتخوني في التعميع، حيث أتى

بيغ متػسط إلى ما ، ء الكسي مغ ىحه الجراسةفي الجد  آراء الصالبات سخاتب األخيخ بيغما أحتل ال

مشخفس؛ وقج يعػد ذلظ إلى أن تػفيخ البشية التحتية واإلنتخنت لعزػات ىيئة التجريذ مغ 

اختراص الجامعة، بعكذ الصالبات الالتي يتمقيغ السحاضخات في مشازليغ؛ وكسا قج يعػد عجم 

ويأخحن  غ السحاضخات مغ مشازليغ،تجييد العزػات باألجيدة واإلنتخنت، ألن العزػات يقّجم

كسا أن عسادة تقشية السعمػمات ىي الجية السدئػلة عغ تػفيخ  مكافأة إضافية عمى ذلظ،

 .الحػاسيب واإلنتخنت لجسيع مشدػبي الجامعة، سػاء أكان يعسل في التعميع عغ بعج أم ال

 

 

 

 

 (برامج)ال التجهيزات التقشية

يغ. وبدؤال السدتجيبات، ألنطسة عائق أمام السدتخجمستصمبات البخمجية لبعس االذكل تقج 

بخنامج الفالش  ماعجا، إلى بخامج خاصةال يحتاج  عغ بعج إدارة التعمع نطامأن عمى أجسعغ 
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ال يتػفخ  لمشطام ةمدتفيج عشج دخػل أيّ ف ،عمى السػقع هتع تػفيخ قج و  (Flash Player) يخبم

ا. تحكخ ىياز الدساح بتشديل البخنامج عمى ج امشيصمب يُ  ،اعمى جيازى يخالفالش بم بخنامج

 حساية الحدابات،أما  ."وندلتو مغ الشطام ،يخال بخنامج الفالش بم( "ما يحتاج بخامج إ6)الجكتػرة

وىػ م(، 4686فيقرج بو تأميغ كافة السػارد السدتخجمة في معالجة السعمػمات )دمحم وعقيالن، 

" قائمة: ( 6الجكتػرة) ؤكجهتجيجة لمحدابات،  أن ىشاك حسايةسدتجيبات، ال عميو غأجسع ما

أيغ أن الحساية تتع بسدتػى ، وىػ ما أتفق مع آراء الصالبات الالتي ر سية أوي"الحدابات مح

عجم حساية حدابات السدتخجميغ مغ اليجسات واالختخاقات م( أن 4681. يؤكج آل عامخ )عالي

السدتجيبات أنيغ ال  أغمب اتفقتكسا معات. أىع معػقات تصبيق التعميع اإللكتخوني بالجا يعج مغ

، ما عجا مدتجيبة واحجة رأت أن الشطام لع يتع تحجيثو أم ال يعمسغ إن كان ىشاك تحجيثات لمشطام

 ،( "البخنامج والشطام ما حجثػه مغ الفرل األول"8الجكتػرةمشح الفرل الجراسي األول، فتقػل: )

بسدتػى متػسط، بستػسط تحجيث الشطام يتع رأيغ أن  الالتيتخالف آراء الصالبات  وىحه الشتيجة

؛ وقج يعػد ىحا االختالف بيغ العيشتيغ إلى أن الصالبات يتعاممغ مع الشطام بذكل 1,65حدابي 

 أكبخ، بحكع تعجد السػاد الالتي يجرسػنيا.

 

 

 

 

 التعامل مع الشعام

دليل استخجام  :اضخة، وىيولمسح مبةمة لمصتقجم العسادة مجسػعة مغ األدلة اإلرشادية السقجّ 

ىـ، ودليل 8212/8213الفرػل االفتخاضية لمسحاضخ، والجليل اإلرشادي لصمبة التعميع عغ بعج 



232 | P a g e 
 

، ودليل السحاضخ الستخجام نطام شيبة LMSالصالب الستخجام نطام شيبة اإللكتخوني 

تعميع عغ بعج جسيعيا متػفخة عمى مػقع إدارة التعمع اإللكتخوني بعسادة ال، و LMSاإللكتخوني 

( "األدلة اإلرشادية 5الجكتػرةتحكخ ) ،هالسدتجيبات عمى تػفخ  تأجسعوىػ ما  بسػقع جامعة شيبة.

"الجليل استفجت مشو بذيء مغ االرتياح ( 84األستاذةتزيف )و مستازة بذ التشفيح ىػ السذكمة"، 

إلى ، وىػ ما يتفق أكثخ مغ الجورة، الجليل وضح عشجي بعس األشياء المي ما فيستيا في الجورة"

 .عاليمع آراء الصالبات الالتي رأيغ أن مدتػى األدلة اإلرشادية السقجمة مغ العسادة حج قخيب 

م( أن نقز األدلة اإلرشادية السػضحة آلليات التصبيق، يذكل معػق 4686يخى السدعػدي )

 بجرجة كبيخة في تصبيق اإلدارة اإللكتخونية.

واجية ( "84األستاذةلة استخجام واجية الشطام، تحكخ )عمى سيػ  سدتجيباتأغمب ال اتفقت

بعج تفكيخ ( 86األستاذةلمي عشجه خبخة في الكسبيػتخ ما يحذ برعػبة"، تخالفيا ) الشطام كػيدة

 سدتػى ، وىػ ما يتفق مع آراء الصالبات، حيث جاء سيػلة واجية الشطام ب"حديتيا ما ىي سيمة"

تعسل بذكل جيج مع نطام إدارة  تصبيقاتخوابط والال جسيعالسدتجيبات أن  تأجسعكسا  .عالي

روابط أن ( "4الجكتػرة) تزيف( "الشطام يعسل مع جسيع التصبيقات"، و 6الجكتػرة، تقػل )التعمع

 كميا( "الخوابط 8الجكتػرة"، وتزيف )عميياالشطام كانت شغالة، رغع أني تعحبت في الحرػل 

؛ وقج يعػد ذلظ إلى أن الصالبات يتعاممغ متػسط ػى سدت"، في حيغ جاءت نتائج الصالبات بةشغال

 الخوابط.بمع الشطام بذكل أكبخ، كسا قج يعػد إلى عجم فيسيغ لمسقرػد 

ل جػجوال (،Firefox) الفايخفػكذمترفح يدسح الشطام بالجخػل بأكثخ مغ مترفح، وإن كان 

عميو  تما أجسع وىػ مغ غيخىسا. كبخيعسالن مع الشطام بكفاءة أ (Google Chrome) كخوم

"الشطام يذتغل عمى كل السترفحات بذ ىع يصمبػن مشا  :(3األستاذةتحكخ )السدتجيبات، 

، وىػ ما يخالف آراء الصالبات الالتي رأيغ أن "ئةالثانية تفتح بذ بصي ،ل كخومجػ جمترفح 
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الشطام يعسل مع أكثخ مغ مترفح بسدتػى متػسط؛ وقج يعػد ذلظ لسذكالت تقشية أخخى أثخت 

أجسعغ كسا  عمى استجابة الصالبات: كبطء اإلنتخنت، أو مذكالت في جياز الصالبة الخاص.

 تقػلأربع ممفات في وقت واحج،  ورفعبتشديل السػاد التعميسية،  عمى أن الشطام يدسح

ميجا"، وتزيف  466يقبل كل الريغ إلى حج  ،"الشطام يذتغل عمى كل حاجةبأن ( 86األستاذة)

إلى  اتفق وىػ ما"، ، وأندل كل السػاد التعميسيةت واحجممفات في وق أربعمغ "أقجر أحسل أكثخ 

ام يدسح بتشديل السػاد التعميسية بسدتػى الالتي رأيغ أن الشط ء الصالبات،آرامع حج قخيب 

 متػسط.

 

 الدعم الفشي

يداعج ؛ وذلظ ألن الجعع الفشي الجيج لمتعميع عغ بعج يعتبخ الجعع الفشي مغ الخكائد األساسية

مشح جيج يعسل فشي دعع تػفخ سدتجيبات عمى ال تجسعأوقج . دون تػقف عمى استسخار الشطام

مداًءا، لكغ أغمب  86-2الرباح، فزاًل عغ تػفخه في أوقات السحاضخات مغ الداعة 

في مشدقات التعميع عغ  متسثاًل  ،داخل كل قدعالجعع الفشي بالسباشخة  غالعزػات كانت عالقتي

أو  7-2شغال عمى ما أضغ مغ كػيذ "فيو دعع الفشي  :(7األستاذة) ، تحكخمباألقدا بعج

تي رأيغ أن ، وىػ ما يخالف آراء الصالبات الال، بذ مجري ىػ عمى شػل وال أيام معيشة"داءم86

ىحا ة، وبسدتػى متػسط؛ وقج يعػد متأخخ تػفخ الجعع الفشي عمى مجار الداعة في مخاتب 

لجعع الفشي )السشتجى، البخيج اإللكتخوني، التػيتخ، مشدقة القدع( إلى االختالف رغع تعجد مرادر ا

 ,Hannum, Irvinيحكخ ىانيػم وإيخفيغ وبانكذ وفارمخ ) .جيل الصالبات بيحه السرادر

Banks, & Farmer, 2009 الخيفية بالػاليات الستحجة األمخيكية % مغ السجارس 88,1( أن
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بب عجم تػفخ الجعع الفشي؛ مسا يؤكج عمى ضخورة غ بعج بدتػقفت عغ استخجام التعميع ع

 االىتسام بتػفيخ الجعع الفشي الجيج.

ت التقشية العزػات عمى أن الفرػل االفتخاضية تجخبة جسيمة، ولكغ السذكال تأجسعكسا 

"الفرل بشطخة إعجاب ( 8الجكتػرة) ، تقػللفرػلمغ كفاءة ا قملتة السعقجة؛ قج اإلداري والتشطيسات

م(، 4686ع دراسة القحصاني )وىػ ما يتفق متجخبة حمػة لكغ مذكمتو التقشية"،  فتخاضيالا

ػل االفتخاضية جاءت بسدتػى متػسط؛ وقج أن مدتػى الفرالالتي رأيغ الصالبات ويخالف آراء 

 يعػد ذلظ لحجاثة التجخبة، وتعػد الصالبات عمى الشطام التقميجي في تمقي السحاضخات.

، واالنحخاف الستػسط الحدابي باستخجامجابة عمى الدؤال األول، مغ خالل ما سبق يسكغ اإل

 يػضح ذلظ. 5الججولو لكال السحػريغ، ولمسحػريغ ككل،  السعياري 
 : انًزىضطبد انحطبثُخ واالَحرافبد انًؼُبرَخ، نًطزىي إدارح انخذيبد األكبدًَُخ نهزؼهُى ػٍ ثؼذ ثجبيؼخ ؽُجخ5جذول 

  نطبنجبدنطبنجبدآراء اآراء ا
آراء ػؼىاد هُئخ آراء ػؼىاد هُئخ 

  انزذرَصانزذرَص
  انًحىرانًحىر

انًزىضؾ انًزىضؾ 

  انحطبثٍانحطبثٍ

االَحراف االَحراف 

  انًؼُبرٌانًؼُبرٌ

انًطزىي انًطزىي 

  اإلدارحاإلدارح
  انزررُتانزررُت

  إجًبعإجًبع  11  يزىضؾيزىضؾ  5454..55  1414..33  انخذيبد انزمُُخانخذيبد انزمُُخ

  غبنجُخغبنجُخ  22  يزىضؾيزىضؾ  5555..55  1414..33  انمىي انجشرَخانمىي انجشرَخ

  إجًبعإجًبع  يزىضؾيزىضؾ  5252..55  1414..33  يطزىي إدارح انخذيبد األكبدًَُخيطزىي إدارح انخذيبد األكبدًَُخ

، بيغ آراء الصالبات تقارب الستػسصات الحدابية لسحػرّي الجراسة الدابقيتزح مغ الججول 

آراء عزػات  تخكدتفي حيغ  .السختبة األولى الخجمات التقشية بسدتػى متػسطحيث أتى في 

حػل اإلجساع، حيث أجسعغ عمى تػافخ األدلة اإلرشادية لسحػر الخجمات التقشية ىيئة التجريذ 

 ،ػل عمى الشطام بأكثخ مغ مترفح، وعسل جسيع الخوابطلحدابات، والجخحساية االجيجة، و 

تػفخ الجعع الفشي، وعسل الفرػل االفتخاضية بسدتػى جيج، وإمكانية تشديل السػاد التعميسية، و 

عمى أن الخجمات التقشية تقجم لعزػات ىيئة التجريذ بسدتػى عالي  وىي مؤشخات إيجابية تجلّ 

بعج )د. فيج الػىبي( ىحه االختالف بيغ آراء أفخاد العيشة  ، وقج أعدى عسيج عسادة التعميع عغجًجا
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الصالبات أكثخ مغ الخبخات  بيغ)الصالبات، وعزػات ىيئة التجريذ(، إلى انتذار الخبخة الديئة 

 .اإليجابية

أما مدتػى القػى البذخية، فقج جاء في السختبة الثانية بيغ آراء الصالبات، وبفارق بديط عغ 

في حيغ تخكدت آراء عزػات ىيئة التجريذ تجاه القػى البذخية حػل لتقشية. السحػر الخجمات ا

راء غالبية عزػات ىيئة التجريذ بإلسام السػضفات بالشطام، ووعييغ ت آالغالبية، حيث جاء

باألمغ والحساية السعمػماتية، وإمكانية التػاصل مع السػضفات، وتقجيع الخجمة دون أخصاء، وبأقل 

مغ وجية نطخ عزػات التجريذ ، وىػ ما يجل عمى أن مدتػى القػى البذخية قجر مغ اإلجخاءات

الحي  األول عالي، وقج أعدى عسيج التعميع عغ بعج )د. فيج الػىبي( ىحه الشتيجة إلى االنصباع

، وما ه(8213ىـ/8212تكػن لجى الصالبات بجاية انصالق الشطام، مصمع العام الجراسي الحالي )

 رافقو مغ مذكالت.

سا جاء مدتػى إدارة الخجمات األكاديسية بعسادة التعميع عغ بعج بجامعة شيبة مغ وجية ك

مغ  في حيغ جاء .87,1 نطخ الصالبات، مغ خالل دراسة السحػريغ متػسًصا، بستػسط حدابي

تخكدت أغمب االستجابات حػل و وجية نطخ عزػات ىيئة التجريذ، مابيغ إجساع إلى مصمًقا، 

إلى شبيعة  )الصالبات، وعزػات ىيئة التجريذ( بيغ آراء العيشتيغ الختالفا؛ وقج يعػد إجساع

مغ اىتسام عزػات ىيئة التجريذ حطى بو تالعالقة بيغ عزػات ىيئة التجريذ والسػضفات، وما 

يخ بيغ الشتيجتيغ إلى تحمخ الصالبات بالعادة، وضيق حجود عػد الفارق الكبخ، كسا قج يوتقجي

عيغ ع السدتسخ أثشاء دراستيع، وإلى عزػات ىيئة التجريذ الالتي قج يدالشاتج عغ قمقي صبخىع

إلى امتراص بعس جػانب القرػر في الخجمة، وىػ أمخ شبيعي في كل مؤسدة يحاول 

 ، وإبخاز الشػاحي اإليجابية.خملمشدػبييا مغ تقميل ال
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بيغ  63,6دتػى ىل تػجج فخوق ذات دالة إحرائية عشج م: نيالشتائج الستعمقة بالدؤال الثا

والخجمات التقشية بعسادة التعميع عغ بعج  لصالبات حػل مدتػى القػى البذخيةوجيات نطخ ا

بجامعة شيبة، تعدى لمستغيخات التالية: )التخرز، والفئة العسخية، والحرػل عمى دورات 

 تجريبية في الحاسب اآللي(؟

(، One- Way ANOVAدي )تحميل التبايغ األحـااستخجام لإلجابـة عغ ىحا الدؤال تع 

( لمكذف عغ مرادر Scheffeاختبار شيفيو )، و لستغيخ التخرزلمكذف عغ الفخوق وفًقا 

قبل إجخاء (، Levene)اختبار ليفيغ استخجام التحقق مغ تجانذ التبايغ بكسا تع ىحه الفخوق، 

تبًعا (، لمكذف عغ الفخوق Independent-Samples T Testاختبار "ت" لمعيشات السدتقمة )

 الحرػل عمى دورات في الحاسب اآللي.و  لستغيخ الفئة العسخية،

 

 
  

  رجؼًب نًزغُر )انزخظض(رجؼًب نًزغُر )انزخظض(  انفروق ثٍُ آراء انطبنجبدانفروق ثٍُ آراء انطبنجبد  --
:رحهُم انزجبٍَ األحبدٌ نذالنخ انفروق ثٍُ أراء انؼُُخ َحى يطزىي انمىي انجشرَخ، وانخذيبد انزمُُخ، رجؼًب نهزخظض 4جذول 

=ٌ(244) 

  يظذر انزجبٍَيظذر انزجبٍَ  انًحىرانًحىر  وو
يجًىع يجًىع 

  انًرثؼبدانًرثؼبد

درجخ درجخ 

  انحرَخانحرَخ

يزىضؾ يزىضؾ 

  انًرثؼبدانًرثؼبد

لًُخ لًُخ 

  "ف""ف"

يطزىي يطزىي 

انذالنخ انذالنخ 

  انفؼهُخانفؼهُخ

يطزىي يطزىي 

انذالنخ انذالنخ 

اإلحظبئُخ اإلحظبئُخ 

  55,,5555ػُذ ػُذ 

  انخذيبد انزمُُخانخذيبد انزمُُخ  11

  4646..55  55  3232..44  ثٍُ انًجًىػبدثٍُ انًجًىػبد

داخم داخم   غُر دانخغُر دانخ  2222..55  4141..11

  انًجًىػبدانًجًىػبد
145145..5555  234234  

55..6161  

  انمىي انجشرَخانمىي انجشرَخ  22

  5555..33  55  4444..1515  نًجًىػبدنًجًىػبدثٍُ اثٍُ ا

داخم داخم   دانخدانخ  5555..55  5555..66

  انًجًىػبدانًجًىػبد
125125..1111  234234  

55..5353  

 

فخوق دالة إحرائًيا بيغ وجيات نطخ شالبات التعميع عغ بعج،  ججػ بأنو ال ت 6ججول يػضح 

، تعػد لستغيخ التخرز، حيث إّن مدتػى الجاللة لقيسة "ف" أكبخ يةالخجمات التقش محػرنحػ 
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، أّي غيخ دالة إحرائًيا؛ وقج يعدى ذاك لتذابو الخجمات 6.63اإلحرائية  مغ مدتػى الجاللة

فخوق دالة إحرائًيا ال جاءت، محػر القػى البذخيةأما  .التقشية السقّجمة مغ عسادة التعميع عغ بعج

مدتػى الجاللة لقيسة  لستغيخ التخرز، حيث إنّ  تبًعا وجيات نطخ شالبات التعميع عغ بعج،بيغ 

ولمكذف عغ ىحه الفخوق  ،دالة إحرائًيا ، أيّ 6.63مدتػى الجاللة اإلحرائية  "ف" أقل مغ

 (.Scheffe" )وذات الجاللة اإلحرائية، تع استخجام اختبار "شيفي
  

 (244)ٌ= ( نًزغُر انزخظضScheffe: اخزجبر شُفُه )4جذول 

  وو

ؼًبدح ؼًبدح ثثانمىي انجشرَخ انمىي انجشرَخ 

انزؼهُى ػٍ ثؼذ ثجبيؼخ انزؼهُى ػٍ ثؼذ ثجبيؼخ 

  ؽُجخؽُجخ

انًزىضؾ انًزىضؾ 

رح  انحطبثٍانحطبثٍ
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  انفرق نظبنحانفرق نظبنح

                4545..22  إدارح األػًبلإدارح األػًبل  11

      --  **544544..55  5252..33  انزبرَخانزبرَخ  22
55..444444

**  

55..644644

**  

نظبنح نظبنح 

  انزبرَخانزبرَخ

          --      2424..33  رفطُر وػهىو انمرآٌرفطُر وػهىو انمرآٌ  33

    --      **545545..55  5656..33  انجغرافُبانجغرافُب  11
55..533533

**  

نظبنح نظبنح 

  غرافُبغرافُبانجانج

      --          5252..33  انذراضبد اإلضاليُخانذراضبد اإلضاليُخ  22

    --            4343..22  انهغخ انؼرثُخانهغخ انؼرثُخ  33

  

بيغ  جاءت ،داللة الفخوق في مجال القػى البذخية تبًعا لستغيخ التخرزأن  7الججول  يبيغ

لرالح تخرز  ، والمغة العخبيةتخرز التاريخ وكاًل مغ إدارة األعسال، والجراسات اإلسالمية

، كسا تػجج عالقة بيغ تخرز الجغخافيا وكاًل 1,34الستػسط الحدابي لو  التاريخ، حيث بمغ

؛ وقج يعػد 1.34الجغخافيا بستػسط حدابي تخرز مغ إدارة األعسال والمغة العخبية، لرالح 

، ودورىسا في تجريب التاريخ والجغخافيا يّ بقدس جيػد السشدقة األكاديسية لمتعميع عغ بعجذلظ إلى 

 ، وحل السذكالت التي تػاجوى األسئمة واالستفدارات، وتقجيع السداعجةالعزػات، والخد عم

التجريذ والصالبات، وىػ ما يتفق مع رأي عسيج عسادة التعميع عغ بعج )د. فيج عزػات ىيئة 

 الػىبي(، حيث يخى أن ىحه الشتيجة قج تعػد إلى فعالية قدسّي التاريخ والجغخافيا.
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  ًعا لستغير )الفئة العسرية(ًعا لستغير )الفئة العسرية(الفروق بين آراا الطالبات تبالفروق بين آراا الطالبات تب  --

القػى  نحػ مدتػى إذا كان ىشاك فخوق دالة إحرائًيا بيغ آراء أفخاد العيشة ما ولسعخفة 

، والخجمات التقشية بعسادة التعميع عغ بعج بجامعة شيبة، تبًعا لستغيخ الفئة العسخية، فقج تع البذخية

جانذ التبايغ باستخجام اختبار ليفيغ، بعج التحقق مغ تدتقمة، استخجام اختبار "ت" لمعيشات الس

ج أنيا غيخ دالة إحرائًيا  لمخجمات التقشية، أيّ  6.38لمقػى البذخية، و 6.67أن قيسة "ف"=  وج 

  تع تصبيق اختبار "ت".وبالتالي متجاندتيغ؛  تيغوىحا يّجل عمى أن العيشلمقيستيغ؛ 

  نًطزمهخ انًزجبَطخ نذالنخ انفروق ثٍُ أراء انؼُُخ رجؼًب نهفئخ انؼًرَخنًطزمهخ انًزجبَطخ نذالنخ انفروق ثٍُ أراء انؼُُخ رجؼًب نهفئخ انؼًرَخلُى اخزجبر "د" نهؼُُبد الُى اخزجبر "د" نهؼُُبد ا: : 44جذول جذول 

=ٌ(=ٌ(244244))  

  انًحىرانًحىر  وو

=ٌ=ٌ5151  =ٌ=ٌ153153  

لًُخ لًُخ 

  "د""د"

يطزىي يطزىي 

انذالنخ انذالنخ 

  انفؼهُخانفؼهُخ

يطزىي انذالنخ يطزىي انذالنخ 

اإلحظبئُخ ػُذ اإلحظبئُخ ػُذ 

50555055  

  ضُخ فأكثرضُخ فأكثر2222  ضُخضُخ2222--1414

انًزىضؾ انًزىضؾ 

  انحطبثٍانحطبثٍ

االَحراف االَحراف 

  انًؼُبرٌانًؼُبرٌ

انًزىضؾ انًزىضؾ 

  انحطبثٍانحطبثٍ

االَحراف االَحراف 

  ٌٌانًؼُبرانًؼُبر

  5555..55  2323..33  5656..55  5656..33  انمىي انجشرَخانمىي انجشرَخ  11
--

11..4444  
  غُر دانخغُر دانخ  3535..11

  5555..55  2424..33  4141..55  4444..22  انخذيبد انزمُُخانخذيبد انزمُُخ  22
--

33..2525  
  دانخدانخ  5555..55

 

د فخوق دالة إحرائًيا بيغ وجيات نطخ شالبات التعميع عغ بعج، ػ وجعجم  86الججول يػضح 

أّي أن مدتػى الجاللة ، 8,15، حيث إّن مدتػى الجاللة لقيسة "ت"= محػر القػى البذخيةنحػ 

نطخ  ويذيخ ذلظ إلى أن ىشاك اتفاًقا بيغ وجيات وىي غيخ دالة إحرائًيا؛ ؛6,63أكبخ مغ 

عسادة التعميع عغ بعج باختالف الفئة العسخية، سػاء أكانت بنحػ مدتػى القػى البذخية  الصالبات

 غ الجامعة أم أكبخ مغ سغ الجامعة.في س

شية فتػجج فخوق دالة إحرائًيا بيغ وجيات نطخ شالبات التعميع عغ أما محػر الخجمات التق 

دالة ىي ؛ و 6,63ّي أن مدتػى الجاللة أقل مغ أ 6,66بعج، حيث إّن مدتػى الجاللة لقيسة "ت"= 

، وىػ ما 4,72مقابل  1,47بستػسط حدابي  ،"سشة فأكثخ 44"إحرائًيا، لرالح الفئة العسخية 
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سشة فأكثخ" 44وقج يعػد ذلظ إلى أن الصالبات الفئة العسخية "م(؛ 4664يتفق مع دراسة الدامل )

سشة"، وىػ ما يتفق  44-86سغ الجراسة الجامعة " لجييغ إدراك واىتسام أكثخ مغ الصالبات في

، الحي يخى أن الصالبات فػق سغ الجامعة لجييع نزج أكبخ رأي عسيج عسادة التعميع عغ بعج مع

 لتعامل مع التقشية.
  

  

روق بين آراا الطالبات تبًعا لستغير )الحرهل على دورات في الحاسب روق بين آراا الطالبات تبًعا لستغير )الحرهل على دورات في الحاسب الفالف  --
  اآللي(اآللي(

، القػى البذخية حػل مدتػى ا بيغ آراء أفخاد العيشة إذا كانت ىشاك فخوق دالة إحرائيً  لسعخفة

فقج تع استخجام تبًعا لستغيخ الحرػل عمى دورات في الحاسب اآللي، ، الخجمات التقشيةمدتػى و 

أن  جوج   ،بعج التحقق مغ تجانذ التبايغ باستخجام اختبار ليفيغعيشات السدتقمة، اختبار "ت" لم

أنيا غيخ دالة إحرائًيا لمقيستيغ؛  لمخجمات التقشية، أيّ  6,24لمقػى البذخية، و 6,54قيسة "ف"= 

 تع تصبيق اختبار "ت".وبالتالي ؛ ويّجل ذلظ عمى تجانذ العيشتيغ
  لُى اخزجبر "د" نهؼُُبد انًطزمهخ انًزجبَطخ نذالنخ انفروق ثٍُ أراء انؼُُخ رجؼًب نهحظىل ػهً دوراد فٍ انحبضت اِنٍلُى اخزجبر "د" نهؼُُبد انًطزمهخ انًزجبَطخ نذالنخ انفروق ثٍُ أراء انؼُُخ رجؼًب نهحظىل ػهً دوراد فٍ انحبضت اِنٍ  ::1515جذول جذول 

=ٌ(=ٌ(244244))  

  انًحىرانًحىر  وو

=ٌ=ٌ4141  =ٌ=ٌ163163  

لًُخ لًُخ 

  "د" "د" 

يطزىي يطزىي 

انذالنخ انذالنخ 

  انفؼهُخانفؼهُخ

يطزىي يطزىي 

انذالنخ انذالنخ 

اإلحظبئُخ اإلحظبئُخ 

  50555055ػُذ ػُذ 

  غُر حبطهخ ػهً دورادغُر حبطهخ ػهً دوراد  حبطهخ ػهً دورادحبطهخ ػهً دوراد

ؾ ؾ انًزىضانًزىض

  انحطبثٍانحطبثٍ

االَحراف االَحراف 

  انًؼُبرٌانًؼُبرٌ

انًزىضؾ انًزىضؾ 

  انحطبثٍانحطبثٍ

االَحراف االَحراف 

  انًؼُبرٌانًؼُبرٌ

  غُر دانخغُر دانخ  3535..33    5757..11  5757..33  1111..33  0303..33  3333..33  انمىي انجشرَخانمىي انجشرَخ  11

11  
انخذيبد انخذيبد 

  انزمُُخانزمُُخ
  دانخدانخ  3333..33  3333..33  5757..33  3030..33  5151..33  3333..33

 

بعج نطخ شالبات التعميع عغ  اتوجي نو ال تػجج فخوق دالة إحرائًيا بيغأ 88 يبيغ الججول

عسادة التعميع عغ بعج، تعػد إلى متغيخ الحرػل عمى دورات في بنحػ مدتػى القػى البذخية 

مدتػى الجاللة لقيسة "ت" كانت أكبخ مغ مدتػى الجاللة اإلحرائية  الحاسب اآللي، حيث إنّ 
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نحػ نطخ الصالبات غيخ دالة إحرائًيا، ويذيخ ذلظ إلى أن ىشاك اتفاًقا بيغ وجيات  ، أيّ 6.63

ت عسادة التعميع عغ بعج باختالف الحرػل عمى دورات، سػاء أكانبدتػى القػى البذخية م

قج يعػد ذلظ إلى أن القػى ؛ و عمى دورات في الحاسب اآللي أم لع تحرل الصالبة حرمت

.البذخية تقجّ   م خجماتيا لمصالبات بسدتػى متداو 

عغ بعج بجامعة شيبة فتػجج فخوق سحػر مدتػى الخجمات التقشية بعسادة التعميع بالشدبة لأما 

وجيات نطخ شالبات التعميع عغ بعج، تعػد إلى متغيخ الحرػل عمى دورات  دالة إحرائًيا بيغ

مدتػى الجاللة لقيسة "ت" كانت أصغخ مغ مدتػى الجاللة  ، حيث إنّ في الحاسب اآللي

في الحاسب  دورات الحاصالت عمى ة إحرائًيا لرالح الصالبات، أّي دال6.63اإلحرائية 

، لمصالبات الالتي لع يحرمغ عمى دورات في 1.66مقابل  1.21اآللي بستػسط حدابي 

وقج يعػد ذلظ إلى أن الصالبات الالتي تمقيغ تجريب في الحاسب اآللي لجييغ ؛ الحاسب اآللي

قجرة وحريمة معخفية وميارية تسكشيغ مغ تحجيج السذكمة و ميارة في التعامل مع التقشية، 

استيعاب تػجييات السػضفات نحػ حل  ولجييغ القجرة عمىات بذكل أدق مغ غيخىغ، لمسػضف

 دورات. مة بذكل أكبخ مغ الالتي لع يحرمغ عمىالسذك
  

  

  انُزبئج وانزىطُبد وانًمزرحبدانُزبئج وانزىطُبد وانًمزرحبديهخض يهخض 

 عشو نتائج تحميل البيانات الكسيةفي ضػء ما أسفخ عشو اإلشار الشطخي لمجراسة، وما كذفت 

يسكغ عخضيا  ، والتػصياتة، فقج تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائجوالسقابالت الذخري

 عمى الشحػ التالي:
  

  الشتائجالشتائجملخص ملخص 
بعج بجامعة شيبة مغ وجية عغ دارة الخجمات األكاديسية بعسادة التعميع العام إلسدتػى الجاء 

 .1.87نطخ الصالبات متػسًصا، بستػسط حدابي 
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بعج بجامعة شيبة مغ وجية عغ األكاديسية بعسادة التعميع  دارة الخجماتالعام إلسدتػى الجاء 

 اإلجساع.مصمًقا، في حيغ تخكدت االستجابات حػل  -جريذ ما بيغ إجساعنطخ عزػات ىيئة الت

مغ وجية نطخ الصالبات بجامعة شيبة،  ة بعسادة التعميع عغ بعجالقػى البذخيمدتػى  جاء

و  1.23خات بيغ فقت الستػسصات الحدابية لم، في حيغ تخاوح1.86، بستػسط حدابي امتػسصً 

 .شخفسمإلى  عالي مدتػى بيغ  ، أيّ 4.35

مغ وجية نطخ عزػات بجامعة شيبة، جاء مدتػى القػى البذخية بعسادة التعميع عغ بعج 

 مصمًقا، في حيغ تخكدت االستجابات حػل غالبية. -ىيئة التجريذ ما بيغ إجساع

مغ وجية نطخ الصالبات بجامعة شيبة، التعميع عغ بعج  بعسادةمات التقشية الخججاء مدتػى 

 -1.48خات بيغ فقفي حيغ تخاوحت الستػسصات الحدابية لم ،1.87بستػسط حدابي متػسًصا، 

 .شخفسمإلى  عالي مدتػى ، أّي بيغ 4.31

مغ وجية نطخ بجامعة شيبة، جاء مدتػى الخجمات التقشية السقجمة بعسادة التعميع عغ بعج 

 مصمًقا، وإن تخكدت االستجابات حػل اإلجساع. -التجريذ ما بيغ إجساع عزػات ىيئة

نحػ بجامعة شيبة، ال تػجج فخوق دالة إحرائًيا بيغ وجيات نطخ شالبات التعميع عغ بعج 

 مدتػى الخجمات التقشية بعسادة التعميع عغ بعج بجامعة شيبة، تعػد لستغيخ التخرز.

نحػ بجامعة شيبة، نطخ شالبات التعميع عغ بعج  اتوجي بيغتػجج فخوق دالة إحرائًيا 

، ، لرالح تخرز التاريخعسادة التعميع عغ بعج، تعػد لستغيخ التخرزبمدتػى القػى البذخية 

 .والجغخافيا

، نحػ بجامعة شيبة عغ بعجال تػجج فخوق دالة إحرائًيا بيغ وجيات نطخ شالبات التعميع 

 .لستغيخ الفئة العسخية بعج، تعػدبعسادة التعميع عغ القػى البذخية مدتػى 



242 | P a g e 
 

نحػ بجامعة شيبة، تػجج فخوق دالة إحرائًيا بيغ وجيات نطخ شالبات التعميع عغ بعج 

لرالح الفئة العسخية  ،لستغيخ الفئة العسخية قشية بعسادة التعميع عغ بعج، تعػدالخجمات الت مدتػى 

 ."سشة فأكثخ 44"

نحػ بجامعة شيبة، خ شالبات التعميع عغ بعج نط اتوجي بيغال تػجج فخوق دالة إحرائًيا 

عسادة التعميع عغ بعج، تعػد إلى متغيخ الحرػل عمى دورات في الحاسب بمدتػى القػى البذخية 

 .اآللي

نحػ بجامعة شيبة، نطخ شالبات التعمع عغ بعج  اتوجي بيغتػجج فخوق دالة إحرائًيا 

ػد إلى متغيخ الحرػل عمى دورات في ، تعميع عغ بعجمدتػى الخجمات التقشية بعسادة التع

 .دورات في الحاسب اآللي حرمغ عمىالحاسب اآللي، لرالح الصالبات الالتي 

 

 التهصيات

 :الجراسة باآلتيفي ضػء ما تػصمت إليو الجراسة مغ نتائج، تػصي 

 لتجريب والتأىيل لمكػادرمغ خالل التػسع في بخامج انذخ ثقافة التعميع عغ بعج التأكيج عمى 

 العاممة في التعميع عغ بعج.

رفع مدتػى ميارات أعزاء ىيئة التجريذ في تػضيف واستخجام الحاسػب في التعميع، مغ 

 خالل التجريب.

تػفيخ متصمبات ضخورة عمى  والتشبيوبالبخنامج،  التحاقيغقبل  التخكيد عمى تجريب الصالبات

 التعميع عغ بعج التقشية.

 التعميع عغ بعج بالجامعة. خجامالستة تحتية جيجة شيالتأسيذ لب
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 العسل عمى تصػيخىغدعع وحجة الجعع والسدانجة الفشية، مغ خالل: زيادة عجد السػضفات، و  

في لمخد عمى االستفدارات وحل السذكالت خاصة خصػط ساخشة  استحجاثبذكل مدتسخ، و 

 أوقات عقج السحاضخات.

 التحجيث الجوري والسدتسخ لمشطام والبخامج.

 مع أحج مدودي خجمة اإلنتخنت، لتػفيخ إنتخنت جيج لصالب الجامعة بخسػم مخفزة.التعاون 

 

 السقترحات

 ، وتاريخ الحرػل عمييا.الثانػية الذيادةنػع مساثمة بإضافة متغيخ دراسة إجخاء 

 .(اإلداريات، والفشيات)السػضفات  عمى مساثمة إجخاء دراسة

 ي عسادة التعميع عغ بعج.إجخاء دراسة مساثمة وضع آلية لتصػيخ العسل ف

 

  انؼرثُخانؼرثُخ  انًراجغانًراجغ
  

  (،(،11غغ))  )ررجًخ دار انفبروق(.)ررجًخ دار انفبروق(.  ،،كُف رؼذ يشروع ثحثك انؼهًٍ؟كُف رؼذ يشروع ثحثك انؼهًٍ؟و(. و(. 13301330))  ثم، جىدَثثم، جىدَث

  انمبهرح: دار انفبروق نهُشر وانزىزَغ.انمبهرح: دار انفبروق نهُشر وانزىزَغ.

أضبنُت انجحث انؼهًٍ وانزحهُم اإلحظبئٍ: أضبنُت انجحث انؼهًٍ وانزحهُم اإلحظبئٍ: و(. و(. 13351335انجهذاوٌ، ػجذ انذًُذ ػجذ انًجُذ )انجهذاوٌ، ػجذ انذًُذ ػجذ انًجُذ )

، ػًبٌ: دار ، ػًبٌ: دار SSPPSSSSُم انجُبَبد َذوًَب وثبضزخذاو ثرَبيج ُم انجُبَبد َذوًَب وثبضزخذاو ثرَبيج انزخطُؾ نهجحث وجًغ ورحهانزخطُؾ نهجحث وجًغ ورحه

  انشروق نهُشر وانزىزَغ.انشروق نهُشر وانزىزَغ.

انًذَُخ انًذَُخ   دنُم االنزحبق ثبنجبيؼخ،دنُم االنزحبق ثبنجبيؼخ،هـ(. هـ(. 13371337هـ/هـ/13331333ػًبدح انمجىل وانزطجُم )ػًبدح انمجىل وانزطجُم )  غُجخ،غُجخ،  جبيؼخجبيؼخ

  انًُىرح: انًؤنف.انًُىرح: انًؤنف.

والغ اضزخذاو انزؼهُى اإلنكزروٍَ فٍ يذارش أههُخ والغ اضزخذاو انزؼهُى اإلنكزروٍَ فٍ يذارش أههُخ . . و(و(13301330انذبزيٍ، ػصبو ػجذ انًؼٍُ )انذبزيٍ، ػصبو ػجذ انًؼٍُ )

رضبنخ يبجطزُر غُر يُشىرح. رضبنخ يبجطزُر غُر يُشىرح. يخزبرح ثًذَُخ انرَبع يٍ وجهخ َظر انًؼهًٍُ وانطالة، يخزبرح ثًذَُخ انرَبع يٍ وجهخ َظر انًؼهًٍُ وانطالة، 

  كهُخ انزرثُخ، جبيؼخ انًهك ضؼىد. انرَبض.كهُخ انزرثُخ، جبيؼخ انًهك ضؼىد. انرَبض.

و(. ارجبهبد أػعبء هُئخ انزذرَص ثبنجبيؼبد انطؼىدَخ َجى و(. ارجبهبد أػعبء هُئخ انزذرَص ثبنجبيؼبد انطؼىدَخ َجى 13111311دطٍُ، هشبو ثركبد )دطٍُ، هشبو ثركبد )

  (،(،111111))11وو  ،،رفخرفخيجهخ انمراءح وانًؼيجهخ انمراءح وانًؼ  ،،اضزخذاو َظبو إدارح انزؼهى اإلنكزروٍَ )جطىر(اضزخذاو َظبو إدارح انزؼهى اإلنكزروٍَ )جطىر(

  ..137137--111111صص
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و(. انزؼهُى اإلنكزروٍَ انجبيؼٍ و(. انزؼهُى اإلنكزروٍَ انجبيؼٍ 13111311ثىثشُذ، انجىهرح إثراهُى )ثىثشُذ، انجىهرح إثراهُى )ووانذًبدٌ، فبَسح صبنخ؛ انذًبدٌ، فبَسح صبنخ؛ 

--0101.ص..ص.(، ص(، ص0707))1111وو  يجهخ كهُخ انزرثُخ ثجُهب،يجهخ كهُخ انزرثُخ ثجُهب،وانًؼىلبد(، وانًؼىلبد(،   --انًهبرادانًهبراد  --)انًزطهجبد)انًزطهجبد

113113..  

انًؼهًٍُ ثجبيؼخ انًؼهًٍُ ثجبيؼخ   و(. والغ اضزخذاو انزؼهى اإلنكزروٍَ فٍ كهُخو(. والغ اضزخذاو انزؼهى اإلنكزروٍَ فٍ كهُخ13131313انذاَم، ضؼذ ػجذ انردًٍ )انذاَم، ضؼذ ػجذ انردًٍ )

--131131.ص..ص.، ص، ص((133133، )، )يجهخ انمراءح وانًؼرفخيجهخ انمراءح وانًؼرفخ  ،،انًهك ضؼىد يٍ وجهخ َظر انطالةانًهك ضؼىد يٍ وجهخ َظر انطالة

131131..  

و(. ارجبهبد انطالة َذى رجرثخ انزؼهُى اإلنكزروٍَ فٍ انًؤضطخ و(. ارجبهبد انطالة َذى رجرثخ انزؼهُى اإلنكزروٍَ فٍ انًؤضطخ 13371337))  ػجذ هللاػجذ هللا  انسايم، زكرَبانسايم، زكرَب

بيؼخ بيؼخ يجهخ جيجهخ ج  ،،انؼبيخ نهزؼهُى انفٍُ وانزذرَت انًهٍُ وانجبيؼخ انؼرثُخ انًفزىدخ ثبنرَبضانؼبيخ نهزؼهُى انفٍُ وانزذرَت انًهٍُ وانجبيؼخ انؼرثُخ انًفزىدخ ثبنرَبض

  ..770770--777777(، ص.ص.(، ص.ص.11))1010يج يج   ،،انؼهىو انزرثىَخ وانذراضبد اإلضاليُخانؼهىو انزرثىَخ وانذراضبد اإلضاليُخ  ::انًهك ضؼىدانًهك ضؼىد

. . يُبهج انجحث انؼهًٍ فٍ انزرثُخ وػهى انُفص ويهبراره األضبضُخيُبهج انجحث انؼهًٍ فٍ انزرثُخ وػهى انُفص ويهبراره األضبضُخو(. و(. 13301330ضهًُبٌ، ضُبء دمحم )ضهًُبٌ، ضُبء دمحم )

  انمبهرح: ػبنى انكزت.انمبهرح: ػبنى انكزت.

نطهجخ َذى نطهجخ َذى . ارجبهبد انًؼهًٍُ وا. ارجبهبد انًؼهًٍُ واو(و(13131313دطٍ ػهٍ أدًذ )دطٍ ػهٍ أدًذ )  ثٍُ دويٍ،ثٍُ دويٍ،وو، لطُى دمحم؛ ، لطُى دمحم؛ انشُبقانشُبق

  ،،((11++11))1717وو  يجهخ جبيؼخ ديشك،يجهخ جبيؼخ ديشك،، ، اضزخذاو انزؼهى اإلنكزروٍَ فٍ انًذارش انثبَىَخ األردَُخاضزخذاو انزؼهى اإلنكزروٍَ فٍ انًذارش انثبَىَخ األردَُخ

  ..151151--137137.ص..ص.صص

يجهخ انمراءح وانًؼرفخ، يجهخ انمراءح وانًؼرفخ،   يزطهجبد رطجُك انزؼهُى اإلنكزروٍَ،يزطهجبد رطجُك انزؼهُى اإلنكزروٍَ،و(. و(. 13113133ػبير، دُبٌ ضبنى )ػبير، دُبٌ ضبنى )آل آل 

  ..113113--5757(، ص.ص.(، ص.ص.133133))

  جبيؼخ انًهك ضؼىد.جبيؼخ انًهك ضؼىد.  ،،انرَبضانرَبض  فٍ انزرثُخ،فٍ انزرثُخ،انجحث انُىػٍ انجحث انُىػٍ و(. و(. 13111311انؼجذ انكرَى، راشذ دطٍُ )انؼجذ انكرَى، راشذ دطٍُ )

رصىر يمزرح نذور اإلدارح اإلنكزروَُخ فٍ رجىَذ انؼًم رصىر يمزرح نذور اإلدارح اإلنكزروَُخ فٍ رجىَذ انؼًم   ..و(و(13371337ػجذ انًؼطٍ، أدًذ دطٍُ )ػجذ انًؼطٍ، أدًذ دطٍُ )

انًؤرًر انؼهًٍ األول "انزؼهُى وانزًُُخ فٍ انًجزًؼبد انًؤرًر انؼهًٍ األول "انزؼهُى وانزًُُخ فٍ انًجزًؼبد اإلدارٌ ثكهُبد انزرثُخ ثًصر. اإلدارٌ ثكهُبد انزرثُخ ثًصر. 

  ..773737--375375و، ص.ص.و، ص.ص.13371337يبرش يبرش   77--77يصر فٍ يصر فٍ   --جبيؼخ أضُىغجبيؼخ أضُىغ. . انجذَذح"انجذَذح"

(. صؼىثبد اضزخذاو َظبو إدارح انزؼهى (. صؼىثبد اضزخذاو َظبو إدارح انزؼهى وو13111311ػهٍ، فكري دمحم )ػهٍ، فكري دمحم )ووػجذ انىهبة، دمحم يذًىد؛ ػجذ انىهبة، دمحم يذًىد؛ 

ثؼط انجبيؼبد انًصرَخ يٍ وجهخ َظر أػعبء هُئخ ثؼط انجبيؼبد انًصرَخ يٍ وجهخ َظر أػعبء هُئخ   ((MMooooddllee))  اإلنكزروٍَ يىدلاإلنكزروٍَ يىدل

(، (، 5050))11وو  ،،يجهخ كهُخ انزرثُخ ثجبيؼخ انًُظىرحيجهخ كهُخ انزرثُخ ثجبيؼخ انًُظىرح  ،،انزذرَص وغالثهى "دراضخ رمىًَُخ"انزذرَص وغالثهى "دراضخ رمىًَُخ"

  ..173173--115115.ص..ص.صص

يؼّىلبد انزؼهُى اإلنكزروٍَ فٍ وزارح انزرثُخ وانزؼهُى يٍ وجهخ َظر يؼّىلبد انزؼهُى اإلنكزروٍَ فٍ وزارح انزرثُخ وانزؼهُى يٍ وجهخ َظر و(. و(. 13371337ف )ف )انؼزُجٍ، َبَانؼزُجٍ، َبَ

  جبيؼخ يؤرخ، األردٌ.جبيؼخ يؤرخ، األردٌ.  رضبنخ يبجطزُر غُر يُشىرح.رضبنخ يبجطزُر غُر يُشىرح.  ،،انمبدح انزرثىٍَُانمبدح انزرثىٍَُ

يطزمجم يطزمجم (. والغ ويطزمجم انزؼهُى ػٍ ثؼذ فٍ انًًهكخ انؼرثُخ انطؼىدَخ، (. والغ ويطزمجم انزؼهُى ػٍ ثؼذ فٍ انًًهكخ انؼرثُخ انطؼىدَخ، 13351335ػفُفٍ، دمحم َىضف )ػفُفٍ، دمحم َىضف )

  ..373373--317317ص.ص.ص.ص.(، (، 3737))1313، يج، يجانزرثُخ انؼرثُخانزرثُخ انؼرثُخ

و(. دور اإلدارح اإلنكزروَُخ فٍ انزؼهُى انجبيؼٍ: دراضخ دبنخ ػهً و(. دور اإلدارح اإلنكزروَُخ فٍ انزؼهُى انجبيؼٍ: دراضخ دبنخ ػهً 13131313فبروق )فبروق )  ػًر، فذويػًر، فذوي

  1313وو  يجهخ انؼهىو انزرثىَخ وانُفطُخ،يجهخ انؼهىو انزرثىَخ وانُفطُخ،االَزطبة فٍ انزؼهُى انًىازٌ ثجبيؼخ غُجخ، االَزطبة فٍ انزؼهُى انًىازٌ ثجبيؼخ غُجخ،   ججثرَبيثرَبي

  ..330330--335335(، ص.ص.(، ص.ص.11))

دراضخ رمىًَُخ نزجرثخ جبيؼخ دراضخ رمىًَُخ نزجرثخ جبيؼخ   و(. انزؼهى اإلنكزروٍَ:و(. انزؼهى اإلنكزروٍَ:13111311ػجذ انًذطٍ ػجذ انرزاق )ػجذ انًذطٍ ػجذ انرزاق )انغذَبٌ، انغذَبٌ، 

يجهخ جبيؼخ اإليبو دمحم ثٍ يجهخ جبيؼخ اإليبو دمحم ثٍ اإلضاليُخ يٍ وجهخ َظر انطالة وانطبنجبد، اإلضاليُخ يٍ وجهخ َظر انطالة وانطبنجبد، األيبو دمحم ثٍ ضؼىد األيبو دمحم ثٍ ضؼىد 

  ..173173--7777(، (، 1313)ع)عانؼهىو اإلَطبَُخ واالجزًبػُخ، انؼهىو اإلَطبَُخ واالجزًبػُخ،   --ضؼىد اإلضاليُخضؼىد اإلضاليُخ

ك ػهً ك ػهً يؼىلبد انزؼهُى اإلنكزروٍَ فٍ انجبيؼبد انطؼىدَخ: ثبنزطجُيؼىلبد انزؼهُى اإلنكزروٍَ فٍ انجبيؼبد انطؼىدَخ: ثبنزطجُو(، و(، 13313300))  دمحمدمحم  غالو، كًهُبغالو، كًهُب

ًهك ًهك انانجبيؼخ جبيؼخ كهُخ انزرثُخ، كهُخ انزرثُخ، . . يُشىرحيُشىرح  غُرغُر  يبجطزُريبجطزُر  رضبنخرضبنخ  جبيؼخ انًهك ػجذ انؼسَس ثجذح،جبيؼخ انًهك ػجذ انؼسَس ثجذح،

  جذحجذح  ..ػجذ انؼسَسػجذ انؼسَس
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، انًُصىرح: ، انًُصىرح: اإلدارح اإلنكزروَُخ: آفبق انحبػر ورطهؼبد انًطزمجماإلدارح اإلنكزروَُخ: آفبق انحبػر ورطهؼبد انًطزمجمو(. و(. 13331333غُُى، أدًذ دمحم )غُُى، أدًذ دمحم )

  انًكزجخ انؼصرَخ.انًكزجخ انؼصرَخ.

االفزراػُخ فٍ ثرَبيج انزؼهُى ػٍ ثؼذ االفزراػُخ فٍ ثرَبيج انزؼهُى ػٍ ثؼذ   (. والغ اضزخذاو انفظىل(. والغ اضزخذاو انفظىلوو13131313انمذطبٍَ، اثزطبو ضؼُذ )انمذطبٍَ، اثزطبو ضؼُذ )

  رضبنخرضبنخ  يٍ وجهخ َظر أػؼبء هُئخ انزذرَص ثجبيؼخ انًهك ػجذ انؼسَس ثًذَُخ جذح،يٍ وجهخ َظر أػؼبء هُئخ انزذرَص ثجبيؼخ انًهك ػجذ انؼسَس ثًذَُخ جذح،

يكخ يكخ   انًُبهج وغرق انزذرَص جبيؼخ أو انمري.انًُبهج وغرق انزذرَص جبيؼخ أو انمري.  لطىلطى  انزرثُخ،انزرثُخ،  كهُخكهُخ. . يُشىرحيُشىرح  غُرغُر  يبجطزُريبجطزُر

  ..انًكريخانًكريخ

وٍَ انجُبئٍ االجزًبػٍ ػجر وٍَ انجُبئٍ االجزًبػٍ ػجر و(. آراء انًزؼهًٍُ فٍ انزؼهُى اإلنكزرو(. آراء انًزؼهًٍُ فٍ انزؼهُى اإلنكزر13131313كبثهٍ، غالل دطٍ )كبثهٍ، غالل دطٍ )

دراضبد ػرثُخ فٍ انزرثُخ دراضبد ػرثُخ فٍ انزرثُخ انًُزذَبد انزؼهًُُخ نزذرَص انًمرراد ثأضهىة انزؼهُى ػٍ ثؼذ، انًُزذَبد انزؼهًُُخ نزذرَص انًمرراد ثأضهىة انزؼهُى ػٍ ثؼذ، 

  ..117117--133133(، ص.ص.(، ص.ص.3737))  ،،((AASSEEPP))وػهى انُفص وػهى انُفص 

و(. يؼىلبد و(. يؼىلبد 13371337دمحم، ججرٍَ ػطُخ؛ وانشُخ، ػبصى ػجذ انردًٍ؛ وػطُخ، أَص ججرٍَ )دمحم، ججرٍَ ػطُخ؛ وانشُخ، ػبصى ػجذ انردًٍ؛ وػطُخ، أَص ججرٍَ )

يجهخ انؼهىو انزرثُخ يجهخ انؼهىو انزرثُخ َظر غهجخ انجبيؼخ انهبشًُخ. َظر غهجخ انجبيؼخ انهبشًُخ.   اضزخذاو انزؼهى اإلنكزروٍَ يٍ وجهخاضزخذاو انزؼهى اإلنكزروٍَ يٍ وجهخ

  ..137137--103103(، ص.ص.(، ص.ص.33))55انجذرٍَ. انجذرٍَ.   وانُفطُخ،وانُفطُخ،

و(. يزطهجبد رطجُك اإلدارح اإلنكزروَُخ ثبنزؼهُى و(. يزطهجبد رطجُك اإلدارح اإلنكزروَُخ ثبنزؼهُى 13131313دمحم، دمحم يبهر؛ ػمُالٌ، خًُص دمحم )دمحم، دمحم يبهر؛ ػمُالٌ، خًُص دمحم )

  جبيؼخ ثُهب،جبيؼخ ثُهب،  --يجهخ كهُخ انزرثُخيجهخ كهُخ انزرثُخانثبَىٌ األردٍَ فٍ ظىء انزذذَبد انؼبنًُخ انًؼبصرح، انثبَىٌ األردٍَ فٍ ظىء انزذذَبد انؼبنًُخ انًؼبصرح، 

  ..0707--11(، ص.ص.(، ص.ص.0101))  1111ججيي

يؼىلبد رطجُك اإلدارح اإلنكزروَُخ فٍ إدارح انًىارد يؼىلبد رطجُك اإلدارح اإلنكزروَُخ فٍ إدارح انًىارد (. (. وو13131313انًطؼىدٌ، ضًُرح يطر )انًطؼىدٌ، ضًُرح يطر )

انجشرَخ ثبنمطبع انظحٍ انخبص ثًذَُخ يكخ انًكريخ يٍ وجهخ َظر يذَرٌ ويىظفٍ انجشرَخ ثبنمطبع انظحٍ انخبص ثًذَُخ يكخ انًكريخ يٍ وجهخ َظر يذَرٌ ويىظفٍ 

  ح.ح.رضبنخ يبجطزُر غُر يُشىرح. انجبيؼخ االفزراظُخ انذونُخ. انًًهكخ انًزذذرضبنخ يبجطزُر غُر يُشىرح. انجبيؼخ االفزراظُخ انذونُخ. انًًهكخ انًزذذ  ،،انًىارد انجشرَخانًىارد انجشرَخ

و(. و(. 13371337انًُر، ضؼىد دمحم؛ وخبشمجٍ، هبٍَ َىضف؛ ويذًىد، دمحم فزذٍ؛ ودًساوٌ، دمحم ضُذ )انًُر، ضؼىد دمحم؛ وخبشمجٍ، هبٍَ َىضف؛ ويذًىد، دمحم فزذٍ؛ ودًساوٌ، دمحم ضُذ )

  (. انرَبض: يكزجخ انشمرٌ.(. انرَبض: يكزجخ انشمرٌ.77اإلدارح انؼبيخ: األضص وانىظبئف )غاإلدارح انؼبيخ: األضص وانىظبئف )غ

و(. رصىر يمزرح إلَشبء جبيؼخ افزراظُخ ػرثُخ يٍ وجهخ َظر و(. رصىر يمزرح إلَشبء جبيؼخ افزراظُخ ػرثُخ يٍ وجهخ َظر 13131313انهُُذٌ، جًبل دمحم )انهُُذٌ، جًبل دمحم )

، ، دراضخ يُذاَُخ ررثىَخدراضخ يُذاَُخ ررثىَخ  ::انًًهكخ انؼرثُخ انطؼىدَخانًًهكخ انؼرثُخ انطؼىدَخ  --أػعبء هُئخ انزذرَص ثجبيؼخ انجىفأػعبء هُئخ انزذرَص ثجبيؼخ انجىف

  ..175175--5353(، ص.ص.(، ص.ص.3333))11ووانثمبفخ وانزًُُخ، انثمبفخ وانزًُُخ، 

كىيُخ كىيُخ وؽبنجخ فٍ انجبيؼبد انحوؽبنجخ فٍ انجبيؼبد انح  أنف ؽبنجًبأنف ؽبنجًب  242242أكثر يٍ أكثر يٍ   جىلجىلللهـ(. هـ(. 13331333رح انزؼهُى انؼبنٍ )رح انزؼهُى انؼبنٍ )ااوزوز

هـ يٍ يىلغ هـ يٍ يىلغ 13331333//1111//1717اضزرجؼذ ثزبرَخ اضزرجؼذ ثزبرَخ   ..أنف يمؼذ ال َسال شبغًراأنف يمؼذ ال َسال شبغًرا  4545وو

11443344..aassppxx--1100--hhttttpp::////wwwwww..mmoohhee..ggoovv..ssaa//aarr//nneewwss//PPaaggeess//nneewwss1199  

الئحخ انزؼهُى ػٍ ثؼذ فٍ الئحخ انزؼهُى ػٍ ثؼذ فٍ هـ(. هـ(. 13331333وكبنخ انىزارح نهشؤوٌ انزؼهًُخ، )وكبنخ انىزارح نهشؤوٌ انزؼهًُخ، )وزارح انزؼهُى انؼبنٍ، وزارح انزؼهُى انؼبنٍ، 

  : انًؤنف.: انًؤنف.انطؼىدَخانطؼىدَخ. . يؤضطبد انزؼهُى انؼبنٍ ثبنًًهكخ انؼرثُخ انطؼىدَخيؤضطبد انزؼهُى انؼبنٍ ثبنًًهكخ انؼرثُخ انطؼىدَخ

و(. يؼىلبد اضزخذاو انزؼهى اإلنكزروٍَ انزٍ رىاجه و(. يؼىلبد اضزخذاو انزؼهى اإلنكزروٍَ انزٍ رىاجه 13111311يهذى، دمحم أيٍُ )يهذى، دمحم أيٍُ )وو  ؛؛َبضٍُ، ثطبو يذًىدَبضٍُ، ثطبو يذًىد

انًجهخ انفهططُُُخ نهزرثُخ انًجهخ انفهططُُُخ نهزرثُخ   ..انًؼهًٍُ فٍ يذَرَخ انزرثُخ وانزؼهُى نًُطمخ إرثذ األونًانًؼهًٍُ فٍ يذَرَخ انزرثُخ وانزؼهُى نًُطمخ إرثذ األونً

  ..137137--117117ص.ص.ص.ص.  ،،((77))33وو، ، انًفزىحخ ػٍ ثؼذانًفزىحخ ػٍ ثؼذ

دار انًُبهج نهُشر دار انًُبهج نهُشر   ،،، ػًبٌ، ػًبٌ((11)غ)غ  ،،ث انؼهًٍث انؼهًٍأضبنُت انجحأضبنُت انجحو(. و(. 13371337َىضف، ردَُخ ػثًبٌ )َىضف، ردَُخ ػثًبٌ )

  وانزىزَغ.وانزىزَغ.

  

  انًراجغ األجُجُخانًراجغ األجُجُخ
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