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ٓمعب التعميع اإللكتخوىْ دورا فعاال فْ إثخاء العسمية التعميسية ،بالعجٓج هغ األدوات التْ هغ شأىٍا            
 بػاقع التعميع فْ هختمف السؤسدات التعميسية ، واستجابة لجواعْ التصػيخ السعتسجة عمِ تػضيف االرتقاء

 التعمع اإليجابْ ، وتبعا لحلظ إلِالتكشػلػجْ تدآج اإلٌتسام بتفعضل تكشػلػجيا التعميع و السعمػهات لمػصػل 
 يقجم بحثشا األساستشػعت السشرات التعميسية التْ تجٓخ عسمية التعميع اإللكتخوىْ بذكل همحػظ ،وهغ ٌحا 

ٌحا دراسة وصؽية عغ صعػبات استخجام الصالب لتعميع اإللكتخوىْ هغ خالل هشرة هػودل التعميسية، وقج 
: تحجدت هشصمقات الجراسة فْ التداؤالت التالية

 ٌل ضعف السٍارات التقشية لمصمبة يذكل صعػبة فْ استخجام هشرة هػودل؟ 
 ٌل قمة االىتخىت والػسائل االلكتخوىية يذكل صعػبة فْ استخجاهظ لسشرة هػودل؟ 
  ٌل قمة  االترال  التفاعمْ يذكل صعػبة فْ استخجام هشرة هػودل التعميسية؟

واعتسجىا فْ ٌحي الجراسة عمِ عضشة قرجية  ، كسا اعتسجىا عمِ   االستسارة كأداة لجسع البياىات كسا اعتسجت 
إلحرائية عمِ التكخارات والشدبة السئػية لكذف وجػد صعػبات استخجام هشرة االجراسة فْ هعالجة البياىات 

: كالتالْهػودل التعمسية بالشدبة لمصمبة و كاىت الشتائج الستحرل عمضٍا 
  السٍارات التقشية لمصمبة يذكل صعػبة فْ استخجام هشرة هػودل ضعف. 
  قمة االىتخىت والػسائل التكشػلػجية تذكل صعػبة فْ استخجام لسشرة هػودل. 
 قمة  االترال التفاعمْ يذكل صعػبة فْ استخجام هشرة هػودل. 

Study summary : 

 
                E-learning plays an effective role in enriching the educational process, 

with many tools that will improve the reality of education in various educational 

institutions, and in response to the reasons for development based on the 

employment of technology, increased interest in activating educational and 

information technology to reach positive learning, and accordingly the educational 

platforms that manage The process of e-learning significantly, and on this basis, 

our research presents a descriptive study on the difficulties of the student's use of 

e-learning through the Moodle educational platform. The study's premise was 

identified in the following questions: 

Does the lack of technical skills of the students make it difficult to use the Moodle 

platform?.                                               

Does the lack of internet and electronic means make it difficult for you to use the 

Moodle platform?.                                                 

 Does the lack of interactive communication make it difficult to use the Moodle 

learning platform?. 

In this study, we relied on an intentional sample, and we also reliedon the form as a 

tool for data collection.In processing statirtical data,the Stacy relied on frequencies 

and percentage to detect the preaence ofdifficultion in using the moodle learning 

platform.    



 

 

The look of the Internet and technological means make it difficult to use the 

Moodle platform.                                             

 Take of interactive. 

Communication makes it difficult to use the Moodle platform 
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  أ

أدػ التصػر الدخيع فْ تقشيات السعمػهات واالتراالت إلِ تغضخ كسْ، فْ جسيع هشاحْ الحياة ،فقج            
ساعج عمِ إحجاث ىقمة حزارية كبضخة  فأصبح البعضج قخيبا، ولع تعج ٌشاك حػاجد هكاىية أو زهاىية بضغ أفخاد 

حضث يدتصيع أؼ ". قخية إلكتخوىية رقسية صغضخة"السجتسع الػاحج، أو بضغ أفخاد هجتسع وأخخ،  وأصبح العالع 
 تًفخد التجػل والتعخف عمِ كل ها فضٍا، فمقج أصبح اإلٌتسام بالتعميع الػقت الحاضخ ضخورة تفخضٍا هداٌع

واالجتساعية التْ تخهْ إلِ تحدضغ هدتػيات السعيذية  الفعالة فْ دعع وإىجاح خصط التشسية االقترادية
 .لمسػششضغ

عسمت  الحجٓثة تأثضخ إيجابْ فْ تحدضغ العسمية التعميسية وتبجٓل األسالضب التقمضجية ،إذ لمتكشػلػجيا         
عمِ تقخيب السدافات وتسكضغ الصالب هغ التشقل افتخاضيا عبخ العالع لمحطات هغ أجل التػاصل وتبادل 

ع التصبيقات . السعمػهات السختمفة والبحث عغ السعخفة العمسية فْ هرادر هتغضخة إن التعميع اإللكتخوىْ أحج ٌأ
ا اىتذارا فْ أوىة األخضخة ، ضٍخ كشسط ججٓج هغ التعميع والحؼ يصبق فْ  التكشػلػجية الحجٓثة  وأكثٌخ

هختمف السدتػيات ، ويٍجف إلِ تقجيع تعميع عال هتسضد هػجً لقاعجة كبضخة هغ الصمبة ، هعتسج بالجرجة 
. األساسية عمِ أحجث التصػرات فْ هجال السعمػهات واالترال

 أدػ استخجام التعميع اإللكتخوىْ إلِ استخجام هقخرات هفتػحة حضث يدتصيع الصالب الجخػل إلضٍا دوو        
  األخضخة تع االىتذارأوىةوفْ . فْ أؼ وقت وفْ أؼ هكان وبتكاليف أقل، كسا تسكشً التػاصل هع السعمع

ساعج عمِ زيادة  الػاسع الستخجام بخىاهج هػودل هغ قبل جل الجاهعات والكميات عبخ العالع  ،األهخ الحؼ
 وإهجاداتً هػاد التعميع اإللكتخوىْ كسًا و كيفًا ، وتصػيخ األدوات السرسسة لخمق وتصػيخ السحتػػ اإللكتخوىْ

. وتصبيقاتً وإدارتً
 ضخورة تعسيع استخجام هشرة هػودل عمِ 2020 هشح شٍخ هارس 19-فخض اىتذار وباء كػفضج           

هدتػؼ كل الجاهعات الجدائخية، األهخ الحؼ أحجث ىقصة تحػل واىعصاف فْ هجال التعميع الجاهعْ 
الحزػرؼ وخمق إلداهية التفاعل االلكتخوىْ بضغ األستاذ والسحتػػ والصالب األهخ الحؼ أفخز عجة صعػبات 

هغ ٌشا .هغ جٍة الصالب خاصة؛ والحؼ أصبح همدها بإتباع ىطام تعميسْ ججٓج بجٓل لمتعميع الحزػرؼ 
جاءت الجراسة لمتعخف عمِ الرعػبات التْ واجٍت الصالب الجاهعْ فْ استخجام هشرة هػودل التعميسية 

وقبل .فْ جاهعة بدكخة، وقج جاءت ٌحي الجراسة هتكػىة هغ جاىبضضغ ، جاىب ىطخؼ وجاىب آخخ تصبيقْ 
ذلظ تصخقشا إلِ فرل التسٍضجؼ ، اإلشار العام لمجراسة  تع عخض ؼيً إشكالية الجراسة وأسباب الجراسة 

سية الجراسة ،باإلضافة إلِ تحجٓج السفاـيع وفْ األخضخ تصخقشا إلِ الجراسات الدابقة ، أها الجاىب  جاف وٌأ وٌأ
وتشاولشا فْ  الشطخؼ ٓتكػن هغ فرل واحج التعميع اإللكتخوىْ والسشرة اإللكتخوىية هػودل قدع إلِ جدئضضغ

جافالجدء األول تعخيفات خاصة بالتعميع اإللكتخوىْ وخرائز التعميع اإللكتخوىْ ،  سية وٌأ  التعميع وٌأ
اإللكتخوىْ  وأىػاع التعميع اإللكتخوىْ وهدايا وهعيقات التعميع اإللكتخوىْ ، والجدء الثاىْ فقج خرز إلِ 

السشرة اإللكتخوىية هػودل وتشاولشا فْ ٌحا الجدء تعخيفات هشرة اإللكتخوىية هػودل لسحة تاريخية 
. وخرائز هشرة التعميع اإللكتخوىْ هػودل ، وهسضدات التعميع اإللكتخوىْ وأيزا وضائف ٌحي السشرة 



 

 

  ب

أها الجاىب التصبيقْ فقج تع تقديسً إلِ فرمضغ ، خرز الفرل الثاىْ هغ ٌحا الجاىب لإلجخاءات        
السشٍجية لمجراسة  وتشاولشا فضٍا هجاالت الجراسة وهشٍج وعضشة الجراسة ،وأدوات جسع البياىات وفْ األخضخ 

تصخقشا إلِ السعالجة اإلحرائية ، أها الفرل الثالث واألخضخ فقج تع تخريرً لعخض وتحمضل الشتائج 
وهشاقذتٍا فتشاولشا ؼيً عخض وتحمضل ىتائج الجراسة ثع هشاقذة  الشتائج حدب التداؤالت والشتائج العاهة ثع 

.الخاتسة ثع السخاجع والسالحق
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 :اإلشكالية .1
خية           يسخ العالع الضػم بكع ٌائل هغ السعخفة والسعمػهات، والتقجم التقشْ وتغضضخات سخيعة وتحػالت جٌػ

هسا أدػ إلِ تدسضتً بعرخ التقجم التكشػلػجْ والسعمػهاتْ .فْ التصبيقات العمسية ، ىتيجة لمتقجم السعمػهاتْ 
استخجام التعميع اإللكتخوىْ  حضث ازداد.،وقج أسٍع التصػر فْ ضٍػر أىساط وشخائق عجٓجة لمتعميع والتعمع 

بذكل همحػظ فْ هؤسدات التعميع العالْ، حضث لع يعج التعميع اإللكتخوىْ تخفا وؾيسة هزافة لسشطػهة 
التعميع، وإىسا حتسية وواقع تسارسً العجٓج هغ أىطسة ،العالع وهشٍا الجدائخ هغ أجل تحقضق هخخجات تعميسية 
هتسضدة وهتسكشة هغ السٍارات السدتقبمية ،وقادرة عمِ السشافدة الػششية والعالسية عمِ التشسية الحاتية لمصالب 

. وهداعجتً عمِ تحسل السدؤولية
وعميً سعت وزارة التعميع العالْ والبحث العمسْ، إلِ تصبضق آليات إصالحية كيؽية استٍجفت بٍا         

ىجج السشرات .  اإلٌتسام عمِ التعميع اإللكتخوىْاىربالصمبة هغ أجل هداولة دروسٍع،فْ وقتٍا السحجد لحا 
فٍْ أرضيات لمتكػيغ عغ بعج .  عغ بعجاإلترالالتعميسية اإللكتخوىية،بسا تػفخي هغ هسضدات كثضخة كػسضمة 

وبسثابة السداحات التْ ٓتع بػاسصتٍا عخض األعسال ،وكسا أىً يسكغ تخكضبٍا فْ اؼ وقت وبدٍػلة حضث 
وتسكغ الستعمع .تعسل هغ خالل الخادم أؼ يسكغ تحسضمٍا عمِ خادم الذبكة ويسكغ لمسدتخجهضغ الجخػل إليً

. هغ الحرػل عمِ ها يحتاجً هغ هقخرات دراسية
 تعتبخ بخاهج أىطسة إدارة التعميع اإللكتخوىْ أساس عسل التعميع الغضخ تقمضجؼ والحؼ يصبق ؼيً أىطسة       

هختمفة ، وهغ بضغ ٌحي األىطسة  ىطام هػودل، الحؼ يذكل قفدة كبضخة فْ تصػيخ العسمية التعميسية باعتباري  
ىطام هخرز هغ أجل تػفضخ بضئة تعميسية إلكتخوىية  ،حضث تسكغ خجهات ٌحا الشطام هغ تدٍضل العسمية 

التعميسية هغ خالل ها تػفخي هغ هشتجيات الشقاش ، وتتيح لمستعمع االشالع والتفاعل هع السادة التعميسية فْ أؼ 
إل أن تعسيع ٌحا الشطام عبخ جل الجاهعات الجدائخية فخض عمِ الصالب ضخورة استخجاهً فْ . وقت يذاء

العسمية التعميسية كبجٓل لمتعميع الجاهعْ الحزػرؼ، األهخ الحؼ خمق هجسػعة هغ الرعاب أعاقت سضخ 
ع  التعميع االلكتخوىْ الجاهعْ خاصة هغ جاىب الصالب الجاهعْ، لحا جاءت الجراسة تحاول هعخفة ٌأ

. الرعػبات التْ تػاجً الصمبة بالجاهعة الجدائخية أثشاء استخجاهٍع السشرة االلكتخوىية هػودل
: وهغ ٌحا السشصمق تدعِ ٌحي الجراسة لصخح التداؤل الخئيدْ التالْ

هاٌْ الرعػبات التْ تػاجً الصمبة فْ استخجام السشرة التعميسية هػودل؟ 
 ْ : كاألتْويشجرج تحت التداؤل الخئيدْ عجة تداؤالت فخعية ٌو

 ٌل ضعف السٍارات التقشية لمصمبة يذكل صعػبة فْ استخجام هشرة هػودل؟ 
 ٌل قمة االىتخىت والػسائل االلكتخوىية يذكل صعػبة فْ استخجاهظ لسشرة هػودل؟ 
 ٌل قمة الػياب االترال  التفاعمْ يذكل صعػبة فْ استخجام هشرة هػودل لتعميسية؟ 
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 : الجراسةأهسية .2
ع الرعػبات ، التْ تػاجً الصمبة بالجاهعة الجدائخية عشج          تدٍع ٌحي الجراسة فْ تذخيز ٌا

. استخجاهٍع هشرة هػودل
  أثشاء وتفاعمٍع أداء تداعج فْ تصػيخ أن بعس التػصيات والسقتخحات التْ يسكغ إلِوهحاولة التػصل  

 .استخجاهٍع لٍحي السشرة
 حمػل ال ٌع  السذكالت التْ تػاجٍٍع هغ أجل تفعضل التعميع الجاهعْ اإللكتخوىْ، إيجاد 
:  الجراسة أهجاف  .3
 تذخيز الرعػبات التْ تػاجً الصمبة فْ استخجام السشرة التعميسية االلكتخوىية هػودل. 
 هعخفة إن كان ضعف السٍارات التقشية لمصمبة يذكل صعػبة فْ استخجام هشرة هػودل. 
  كاىت قمة االىتخىت والػسائل االلكتخوىية تذكل صعػبة لمصالب فْ استخجام هشرة هػودلأنهعخفة . 
  كان لقمة االترال  التفاعمْ بضغ األستاذ والصالب يذكل صعػبة فْ استخجام هشرة هػودل أنهعخفة 

. التعميسية
: أسباب الجراسة .4

 : السؽضؽعيةاألسباب 1.4
  ْالسػضػع يعتبخ هغ الجراسات الحجٓثة فْ هجال التعميع االلكتخوىْ الجاهع. 
 السداٌسة فْ حل بعس السذكالت والرعػبات التْ تػاجً الصالب فْ استخجام هشرة هػودل .
:  الحاتية األسباب 2_4
  سية إدراكالخغبة الذخرية فْ هعالجة السػضػع هغ اجل  التعميع االلكتخوىْ الجاهعْ فْ حياة ٌأ

 .الصمبة
  الخغبة فْ التعخف عمِ دور التعميع االلكتخوىْ فْ تحدضغ جػدة التعميع هقارىة بالتعميع التقمضجؼ، وكحلظ

 . والصالباألساتحةدوري فْ تدٍضل االترال بضغ 
 :تحجيج السفاهيػ .5
 :الرعؽبات  (1

،بصخيقة فعالة ويؤدؼ وجػدٌا (الكتخوىيا)ٌْ العػاهل والسعػقات التْ تحػل دون استخجام التعميع عغ بعج     
. الِ التأثضخ الدمبْ عمِ استخجام ٌحا الشسط هغ التعميع، ويحج هغ استخجاهً

( 288،ص،2017صالح بالعيج وآخخون ،)                                                            
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: التعميػ االلكتخوني (2
شخيقة لمتعميع باستخجام آليات االترال الحجٓثة، هغ حاسب وشبكاتً ووسائصً الستعجدة هغ صػت  ٌػ       

وصػرة ورسػهات ، وآليات بحث وهكتبات الكتخوىية وكحلظ بػابات االىتخىت سػاء كان عغ بعج أو فْ 
. الفرل الجراسْ

 (216-215،ص،2007هللا نؽايدة، اديب عبج)                
: التعخيف اإلجخائي لمتعميػ اإللكتخوني

 السعمػهات لمستعمع بأقرخ وقت هسكغ وأقل إيرالٌػ استخجام التقشيات الحجٓثة بجسيع أىػاعٍا ،فْ      
. جٍج وأكبخ فائجة

: هشرة التعميػ االلكتخوني هؽودل (3
ع األىطسة هفتػحة السرجر ، التْ تحتػؼ عمِ هتصمبات،السجرسة،االفتخاضية  ٌػ         .                                                                                                   هغ ٌأ

 (357،ص،2016الكخيػ،وكخيسة بشت عبج هللا، عبج دمحم)                                                    
: التعخيف اإلجخائي لسشرة هؽودل التعميسية

ػ عبارة عغ بخىاهج هفتػح السرجر، يدسح بإىذاء السقخرات أىػاعٌػ ىػع هغ          التعميع اإللكتخوىْ ٌو
. اإللكتخوىية الٍجف هشً ٌػ دعع العسمية التعميسية 

  :الطالب الجاهعي (4
هؤسدة لتعميع العالْ أو هجرسة عميا، وبسعشِ آخخ ٌػ  ٌػ الفخد الحؼ ٓتمقِ تعميسا عاليا بالجاهعة ،أو       

.    السشتدب لمجاهعة والسعٍج وهتمقْ السحاضخات والجروس وذلظ هغ أجل الحرػل عمِ شٍادة جاهعية
 (.66م،ص،2015/2014سؽالسي اسساء،)               

: طالب الجاهعيل لاإلجخائيالتعخيف 
 دراستً فْ أشػار الدابقة واجتاز شٍادة البكالػريا ، ويتابع دروسً فْ الجاهعة أىٌٍِػ الذخز الحؼ       

. أو هؤسدة تعميسية هكافئة لٍا
:  دراسات الدابقةال .6

لقج استعشت بسجسػعة هغ الجراسات الدابقة التْ لٍا عالقة بسػضػع بحثْ ٌحا ،وهغ بضغ الجراسة     
: الستعمقة بالسػضػع ىجج ها ٓمْ

 الجراسة األولى :1.6
خ هٍارات التخصيط      بعشػان فاعمية بخىاهج هعدز بشطام هػودل إلكداب شمبة التعميع األساسْ بجاهع األٌز

خ غدة. "الضػهْ الجروس واتجاٌاتٍع ىحػي ، هغ إعجاد دحالن عثسان هازن ،دراسة هقجهة لشضل "جاهعة األٌز
، حضث ركدت الجراسة إلِ هجسػعة هغ الشتائج 2012شٍادة الساجدتضخ، تخرز السشاٌج وشخو التجريذ 

سٍا : ٌأ
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ساعج ىطام هػودل فْ تػفضخ بضئة تعميسية هشاسبة تداعج فْ أن يكػن دور الستعمع إيجابيا بتعمع فْ هشاخ .1
. ٓبحث ؼيً عغ السعمػهة ويعبخ عغ أفكاري السختمفة والستشػعة

ساٌع ىطام هػودل فْ زيادة القجرة عمِ التػاصل هع الباحث شػل أوقات الضػم وإرسال الخسائل لمباحث .2
. واالترال التفاعمْ والتحرضل لجػ الصمبة الحٓغ استخجهػا ىطام هػودل

ع بالسمل وساعجتٍع فْ التغمب عمِ .3 وفخ ىطام هػودل لصمبة التعميع األساسْ بضئة تعميسية هشاسبة لع تذعٌخ
.  العجٓج هغ الرعػبات 

الجراسة الثانية  :2.6
بعشػان فاعمية بخىاهج هػودل فْ اكتداب هٍارات الترسيع ثالثْ األبعاد لجػ شمبة تكشػلػجيا التعميع       

ٌْ عبارة " دمحم إسساعضل ىافع عاشػر" غدة ،هغ إعجاد اإلسالهية ،كمية التخبية بالجاهعة اإلسالهيةبالجاهعة 
،حضث ركدت عمِ 2009عغ دراسة هقجهة لشضل شٍادة الساجدتضخ ، تخرز هشاٌج وتكشػلػجيا التعميع سشة 

هجػ فاعمية بخىاهج هػودل وأثخي فْ تحرضل الصالب وهٍارات الترسيع ثالثْ األبعاد السخاد اكتدابٍا هغ قبل 
سٍا : شالب تكشػلػجيا التعميع بالجاهعة االسالهية بغدة ،وقج تػصمت إلِ هجسػعة هغ الشتائج ٌأ

. تبشِ الجاهعة الفمدصضشية عمِ تفعضل هقخرات  هػودل اإللكتخوىية لجسيع السدافات.1
 فْ استخجام السدافات التعميسية، والتعاهل هع الخجاهات اإلسالهيةتسكضغ شمبة تكشػلػجيا التعميع بالجاهعة  .1

. التْ تقجهٍا السشرة التعميسية
 الجراسة الثالثة :3.6
 الجخاح إعجادبعشػان اتجاٌات شمبة الجاهعة األردىية ىحػ استخجام بخهجية هػودل فْ تعمسٍع، هغ      

وقج تػصمت ٌحي .، حضث ركدت عمِ هعخفة اتجاٌات شمبة ىحػ استخجام بخهجية هػودل 2016وآخخون،
سٍا : الجراسة إلِ هجسػعة هغ الشتائج ٌأ

. وجػد اتجاٌات ايجابية لجػ الصمبة ىحػ استخجام ىطام هػودل فْ تعمسٍع .1
. ساعج ٌحا الشطام فْ تدٍضل عسمية التعمع لجٍٓع وزيادة هذاركتٍع الرؽية  .2

وفْ ضػء ٌاتً الشتائج أوصت الجراسة بزخورة تفعضل استخجام ىطام هػودل فْ جسيع كميات الجاهعة 
األردىية لعمٍا تداعج فْ تصػيخ العسمية التعميسية ، لجػ شمبتٍع وتػفضخ التعمع عغ بعج لمخاغبضغ هغ أفخاد 

. السجتسع
: التعميق عمى الجراسات

: هغ العخض الدابق لمجراسات ٓتزح ها ٓمْ      
ػ السشرة التعميسية هػودل :أوال .  أن ٌحي الجراسات تشاولت هتغضخ واحج ٌو

ا العضشة بصخيقة قرجية : ثانيا . تتفق ٌحي الجراسات فْ اختياٌر
. استٍجفت ٌحي الجراسات عضشة الصمبة فْ الجاهعة : ثالثا
.  الجراسات عمِ استخجاهٍا لمسشٍج الػصفْأجسعت :رابعا
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. أجخيت ٌحي الجراسات الدابقة فْ بضئات خارجية هختمفة: خاهدا
  ْا لمعضشة بصخيقة قرجية و كعأنٌشاك اتفاو بضغ الجراسات الدابقة ف   الجراساتأيزا تتفق ا اختياٌر

 استٍجفت الصمبة فْ الجاهعة كسا استخجهت الجراسات الدابقة السشٍج السدتخجم فْ أنستشا االدابقة هع در
ػ السشٍج الػصفْ   . لع يصبقػا فْ بضئة واحجة أىٍعستشا الحالية ا لع ٓتفقػا هع درأىٍع إلِدراستشا ٌو

  



 

 

22 

 
 ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجانب النظري  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 ا

         

 التعميػ اإللكتخوني : الفرل األول           
      والسشرة اإللكتخونية هؽودل

 هاهية التعميػ اإللكتخوني .1
 هفهؽم التعميػ اإللكتخوني 1.1
 خرائص التعميػ اإللكتخوني 1.1
  أهجاف التعميػ اإللكتخوني 3.1
 أهسية التعميػ اإللكتخوني 4.1
 أنؽاع التعميػ اإللكتخوني 5.1
 فؽائج التعميػ اإللكتخوني 6.1
  هدايا وهعيقات التعميػ اإللكتخوني7.1

 خالصة
 هشرة نعام التعميػ اإللكتخوني هؽودل .2

  تسهيج
........  هفهؽم نعام هؽودل2.1
........... لسحة تاريخية عؼ نعام هؽودل 2.2
.....  خرائص نعام هؽودل 3.2
..........  هسيدات نعام هؽودل 4.2
....... هكؽنات نعام هؽودل 5.2
.........  إهكانات نعام هؽودل 6.2
.......  وظائف نعام هؽودل 7.2
...  السقخرات االلكتخونية هؼ خالل نعام هؽودلإدارةههارات  8.2

 خالصة
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 :اإللكتخونيهاهية التعميػ  .1
: تسهيج
 ججٓجة لمتعميع والتعمع،هسا ٓديج فْ تخسيخ أىساط ضٍػر إلِ التشقالت الدخيعة فْ هجال التقشية أدتلقج        

 ضخورة هغ ضخوريات التجريذ،والتْ يسكغ االستفادة هشٍا فْ تٍضئة أصبحهفٍػم التعميع االلكتخوىْ،حضث 
مٍع لسػاجٍة التحجيات السعاصخة ، إعجادٌعالخبخة الستشػعة لجػ الصمبة، لضتع   عمِ درجة عالية هغ الكفاءة تٌؤ

.  والصخائق والتقشيات إليجاد بضئة تعميسية فعالة األسالضب أفزلوتػفضخ 
 :هفهؽم التعميػ االلكتخوني 1.1

ٌػ شخيقة لمتعميع باستخجام آليات االترال الحجٓثة هغ حاسب وشبكاتً ووسائصً الستعجدة ،هغ صػت     
وصػرة ورسػهات وآليات بحث وهكتبات الكتخوىية ،وكحلظ بػابات االىتخىت سػاء كان عغ بعج أو فْ فرل 

. دراسْ
 (96،ص2011فاطسة بشت قاسػ،)       

ٌػ احج الػسائل التعميسية التْ تعتسج عمِ الػسائط االلكتخوىية إلتاحة السعخفة، لمحٓغ ٓشتذخون خارج القاعات 
.  التعميع عغ بعجأشكالالجراسية ،وفْ الػقت السشاسب لٍع، فالتعميع اإللكتخوىْ ٌػ شكل هغ 

بأىً شخيقة تحػيل التعمع التقمضجؼ وجٍا لػجً إلِ شكل رقسْ لالستخجام  عغ بعج ، وبعبارة :  يعخفوأيزا
أخخػ ٌػ أحجػ الػسائل التعميسية التْ تعتسج عمِ تقشية االتراالت اإللكتخوىية ،وتقشية الخجهات الحاتية 

ػ ىػعان التعميع هتداهغ ،وتعميع غضخ هتداهغ . إلتاحة السعخفة، لمحٓغ ٓشتذخون خارج قاعات الجراسة ٌو
 (297،ص،2012رابحي هرطفى عميان،)                                                                   

ػ أحج أشكال التعميع عغ بعج ،التْ تعتسج عمِ   واالىتخىت وأدوات شبكة السعمػهات الجولية إهكاىياتٌو
.   ، فْ دراسة السحتػػ تعميسْ هحجد عغ شخيق التفاعل السدتسخ، هع السعمع والسحتػػ أليةوالحاسبات 

 (30،ص،2008حسجي احسج عبج العديد،)                                                                    
ٌػ تقجيع السحتػػ تعميسْ هع ها ٓتزسغ هغ شخوحات وتساريغ وتفاعل وهتابعة ،برػرة جدئية أو شاهمة فْ 

.  أو عبخ شبكة األىتخىتألْالفرل أو عغ بعج بػاسصة بخاهج هتقجهة هخدوىة ،فْ الحاسب 
( 02،ص1436هللا دمحم الجخدي، شالح عبج)                                                                   

بأىً التعميع الحؼ يقجم السحتػػ التعميسْ فْ الػسائط االلكتخوىية،هثل األىتخىت  واألقسار : ويعخفً آخخ
.  األقخاص المضدرية أو األشخشة الدسعية البرخيةأوالرشاعية 

 (15،ص،2015ححيفة هازن عبج السجيج،)                                                                    
خرائص التعميػ اإللكتخوني  2.1
ع       ٓترف التعميع اإللكتخوىْ بسجسػعة هغ الخرائز التْ جعمتً هشفخدا بٍا والتْ تتزح هغ خاللٍا ٌا

: الخرائز التالية
 التعميع اإللكتخوىْ شبكة أسمػبيدتخجم : االعتساد عمِ وسائل االترال عغ بعج فْ تقجيع التعميع  .1

 .االىتخىضت وها تسمكً هغ قجرات عالية فْ اىتذار والتغصية هغ اجل تػصضل بخاهج التعميع 
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 . التعميع اإللكتخوىْأسمػبهغ خالل :ٓتيح التػاصل بتػضيف هجسػعة هتشػعة هغ الػسائط  .2
 . التعميع اإللكتخوىْ بأقل عجد هسكغ هغ الستعمسضغ أسمػبيدتعضغ :  عجد قمضل هغ السعمسضغإلِيحتاج  .3
 السدبق لمبخاهج اإلىتاج التعميع اإللكتخوىْ عمِ أسمػبيعتسج :  السدبق لسحتػػ بخاهج التعميعاإلعجاد .4

ا هدبقا   .التعميسية وتجٍضٌد
 التعميع اإللكتخوىْ عمِ الفرل الطاٌخؼ بضغ السعمع أسمػبيعتسج : الفرل الطاٌخؼ بضغ السعمع والستعمع 

. بضغ السعمع والستعمع والستعمع فٍػ يحقق عسمية االترال، دون هػاجٍة
 (70،ص،2015طارق عبج الخؤوف عاهخ،)                                                                   

: ويخػ آخخ أن الخرائز تتسثل فْ ها ٓمْ 
  ٌػ ىػع هغ التعمع يحتاج لمتعاهل هع هدتحجثات تكشػلػجية هتعجدة، وإلِ التجريب عمضٍا بذكل جضج ،قبل

 .السخور بالخبخات التعميسية هغ خاللٍا
 ىػع هغ التعميع يحتاج إلِ هٍارات خاصة فْ تشسية السعمع والستعمع، وال بج هغ تشسضتٍا لجٍٓع. 
 ا فْ بضئة التعمع  .ىػع هغ التعميع يحتاج إلهكاىات تقشية خاصة ، ال بج هغ تػافٌخ

 (78،ص،2015ححيفة هازن عبج السجيج و هدهخ شعبان العاني،)                                                         
  : التعميػ اإللكتخوني أهجاف3.1

:  التاليةاألٌجاف تحقضق إلِتٍجف تجخبة التعميع اإللكتخوىْ        
 حجود شاقتًأقرِ إلِ تقشية السعمػهات كػسضمة لتعديد قجرة الصالب عمِ التعمع إدخال . 
  فخص العسلفاتتٍعتقجيع الخجهات التعميسية لسغ . 
  ىذخ الثقافة التقشية بسا يداعج فْ خمق هجتسع الكتخوىْ قادر عمِ هػاكبة هدتججات العرخ. 
  وتعميع الكبار األهيةاإلسٍام فْ هحػ . 
  ِٓػفخ التعميع اإللكتخوىْ لمسخأة فخصة كبضخة إلتسام تعميسٍا، وال سيسا التعميع الجاهعْ فتتغمب عم

 .هراعب الخخوج هغ البضت واالىزسام فْ صفػف الجاهعية 
 تشسية هٍارات الصمبة .
.( 505هللا رشيج،ص، انتعار جاسػ جبخ و شحى عبج)                                                                     

سٍا تتمخز األٌجافبأىً يسكغ هغ خالل التعميع اإللكتخوىْ تحقضق العجٓج هغ  (عادل حساد عثسان )ٓخػ   ٌأ
: فْ 
 تػفضخ هرادر هتعجدة وهتبآشة لمسعمػهات تتيح فخص السقارىة والسشاقذة والتحمضل والتقضيع. 
  إعادة ٌشجسة العسمية التعميسية بتحجٓج دور السعمع والستعمع والسؤسدة التعميسية. 
 إستخجام وسائط التعميع اإللكتخوىْ فْ ربط وتفاعل السشطػهة التعميسية. 
 ىسحجة هعيارية التعميع. 
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 ْتشسية هٍارات وقجرات الصالب وبشاء .تبادل الخبخات التخبػية هغ خالل وسائط التعميع اإللكتخوى
 ،وعمِ التفاعل هع هتغضخات العرخ هغ خالل أخخيغشخرياتٍع ألعجاد جضل قادر عمِ تػاصل هع 

 .الػسائل التقشية الحجٓثة 
 (122،ص،2015شخيف األتخب،        )                                                                     

:  تتمخز كالتالْاألٌجافوىجج آخخ يزع هجسػعة هغ 
 .خمق بضئة تعميسية تفاعمية هغ خالل تقشيات إلكتخوىية ججٓجة والتشػع فْ هرادر السعمػهات والخبخة .1
 .تعديد العالقة بضغ أولياء األهػر وبضغ السجرسة والبضئة الخارجية  .2
دعع عسمية التفاعل بضغ الصالب والسعمسضغ والسداعجٓغ، هغ خالل الخبخات التخبػية واألراء والسشاقذات  .3

 باالستعاىة بقشػات االترال السختمفة ،كالبخيج اإللكتخوىْ والسحادثة أراءوالحػارات الٍادفة لتبادل 
  .االفتخاضيةوالفرػل 

 .إكداب السعمسضغ السٍارات التقشية الستخجام التقشيات التعميسية الحجٓثة .4
 .ىسحجة التعميع وتقجيع صػرة هعيارية .5
تػسيع دائخة اتراالت الصالب هغ خالل شبكات االتراالت العالسية والسحمية وعجم االقترار عمِ  .6

 .السعمع كسرجر لمسعخفة ،هع ربط السػقع التعميسْ بسػاقع تعميسية أخخػ كْ يدتديج الصالب
 .خمق شبكات تعمسية  لتشطيع وإدارة عسل السؤسدات  التعميسية .7
 (04،ص،2015سعجية األحسخي،)                                                                           

: أهسية التعميػ اإللكتخوني 4.1
سية التعميع اإللكتخوىْ هغ خالل تػصيات التقاريخ ال        لسية وىتائج البحػث والجراسات التْ عتتزح ٌأ

:  أثبتت فاعمضتً فْ هختمف جػاىب العسمية التعميسية
  تقجيع فخص لمصالب عمِ التعمع بالذكل أفزل. 
  تخك أثخ إيجابْ فْ هختمف هػاقف التعمع. 
  ػ ها ٓتػقف هع الفمدفات التخبػية الحجٓثة وىطخيات التعمع تقجيع فخص لمتعمع هتسخكدة حػل التمسضح، ٌو

.  الجادة
( 15،ص،2009دمحم إسساعيل نافع عاشؽر،)                                                                              

سية التعميع اإللكتخوىْ تكسغ فْ : وقج دلت ىتائج البحػث العجٓجة عمِ أن ٌا
 تقجيع فخص هتشػعة لتحقضق األٌجاف الستشػعة هغ التعميع والتعمع. 
  يقجم أداة لتشسية الجػاىب الػراء السعخؼية لمتعمع،وتشسية هٍارات حل السذكالت، وتقجيع بضئة تعمع بشائية

 .جادة 
 السباشخ لمستعمع بالػسط السعخفْاالحتكاك  .

( 4رضا دمحم عطية ،وآخخون،ص،)                                                                                         
 



 

 

27 

:  التعميػ االلكتخونيأنؽاع 5.1
 التعميع االلكتخوىْ تبعا لصخيقة تػضيف فْ العسمية التعميسية إلِ ثالث أىػاع أىػاعٌشاك هغ يقدع       

ْ كالتالْ : رئيدية ٌو
 وؼيً تػضف بعس أدوات التعميع االلكتخوىْ جدئيا فْ دعع التعمع الرفْ، :التعميػ اإللكتخوني السداعج.1

وتدٍضمً ورفع كفاءتً ويتع ٌحا التػضيف أثشاء التجريذ الرفْ فْ حجخات الجراسة التقمضجية ، وقاعات 
عجة كسبضػتخات ، وكسثال عمِ ٌحا الشسػذج ، ؾيام السعمسضغ  السحاضخات التْ ٓػجج بٍا كسبضػتخ واحج  أو

بتكميف الصالب بالبحث عغ هعمػهات فْ شبكة األىتخىت، تتعمق بسا ٓجرسػن هغ هعمػهات فْ الرف 
. الجراسْ

، بحضث (التقمضجؼ) وؼيً ٓػضف التعميع االلكتخوىْ هجهجا هع التعميع الرفْ :التعميػ اإللكتخوني السسدوج.2
ٓتذاركان هعا فْ إىجاز عسمية التعميع، حضث تػضف أدوات التعمع اإللكتخوىْ سػاء السعتسجة عمْ الكسبضػتخ، 

فْ دروس وجمدات التجريب التْ تكػن غالبا ،فْ قاعات (هثل شبكة االىتخىت)أو السعتسج عمِ شبكات 
هعاهل :الجراسة الحؿيؿية السجٍدة بإهكاىية االترال  بالذبكات هثل شبكة االىتخىت وهغ أهثمة ٌحي القاعات 

الكسبضػتخ ، الرفػف الحكية ،وفضٍا ٓمتقْ السعمع هع شالبً وجٍا لػجً فْ الػقت ذاتً، فْ هعطع األحيان 
. ،وتػجج عجة بجائل هتاحة أهام السعمسضغ ،لتصبضق ىسػذج التعمع السخمػط فْ عسمية  التعميع

 حضث وإدارتٍاوؼيً ٓػضف التعميع اإللكتخوىْ وحجي فْ عسمية التعميع : التعميػ اإللكتخوني السشفخد أو السفخد.3
ا اعتسادا  أىً بجٓل كاهل ، أو شبً كاهل لمتعمع الرفْ، فالستعمع ٓتعمع الجروس والسقخرات ويتفاعل هع هحتػٌا

 األدوات ػعلأو ، (الخ........هثل بخهجيات الجروس الخرػصية ، حل السذكالت )عمِ الكسبضػتخ 
(.  الخ........هثل شبكة الػيب ، البخيج اإللكتخوىْ) باالىتخىتالسػضفة فْ التعميع 

ػ ال ٓتصمب حزػر الستعمع القاعات الجراسة  ويعج ٌحا الشسػذج هغ الشساذج الذائعة فْ التعميع عغ بعج ٌو
. التقمضجية إذا ٓتع فْ بضئة افتخاضية 

 (28،29م،ص2012رشيجة الديج أحسج الطاهخ ورضا عبج البجيع الديج عطية ،)                                  
شاك هغ يقدع  :  التعميع اإللكتخوىْ إلِ قدسضغأىػاعٌو

ػ التعميع عمِ الٍػاء الحؼ يحتاج إلِ وجػد الستعمسضغ فْ ىفذ الػقت أهام أجٍدة  : التعميػ التداهشي.1 ٌو
 وبضشٍع وبضغ أخرائْ السكتبات ، عبخ غخف أىفدٍعالحاسب ألْ، إلجخاء السشاقذة و السحادثة بضغ الصالب 

. ثة أو تمقْ الجروس هغ خالل الفرػل االفتخاضية دالسحا
ػ التعميع غضخ السباشخ الحؼ ال يحتاج إلِ وجػد الستعمسضغ فْ ىفذ الػقت أو فْ : التعميػ غيخ التداهشي.2 ٌو

ىفذ السكان ، ويتع هغ خالل بعس تقشيات التعميع اإللكتخوىْ حضث ٓتع تبادل السعمػهات بضغ الصالب 
.   وبضشٍع وبضغ أخرائْ السكتبات فْ أوقات هتتالية، ويشتقْ ؼيً الستعمع األوقات واألهاكغ التْ تشاسبًأىفدٍع

 (34،ص،2013الدعيج هبخوك إبخاهيػ ،)                                                                     
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:  فؽائج التعميػ اإللكتخوني 6.1
: وهغ فػائج التعميع اإللكتخوىْ ىجج هآمْ     
 وذلظ بضغ الصمبة فْ ها بضشٍع ،وبضغ الصمبة واألستاذ وذلظ هغ خالل هجالذ : زيادة إهكانية االترال

 .الشقاش، البخيج اإللكتخوىْ ،  غخف الحػار
 هغ خالل السشتجيات الفػرية هثل هجالذ الشقاش  وغخف :زيادة في وجهات الشعخ هختمفة لمطالب 

 .الحػار ،هسا ٓديج فخص االستفادة هغ أراء والسقتخحات، ودهجٍا هع أراء الخاصة بالصالب
 خالف لقاعات الجرس التقمضجية ،ٓتاح لكل شالب فخصة األداء بخأيً فْ أؼ وقت  : اإلحداس بالسداواة

بة أو الخػف  .ودون أؼ حخج هتجاوزا الحػاجد الشفدية السختبصة بالـخ
  بسقجوري أن ٓخسل استفداري  لمسعمع هغ خالل البخيج أصبح ألن الستجرب :سهؽلة الؽصؽل إلى السعمػ 

 .اإللكتخوىْ
 هغ السسكغ تمقْ السادة العمسية بصخيقة تشاسب الصالب، هخئية، هدسػعة ، : إهكاىية تحػيخ شخيقة التجريذ

 .هقخوءة، إلِ أن الصخيقة العمسية السختبصة بالسسارسة والتفاعل هع الشطام التعميسْ
 يسكغ تكخار عخض السحتػػ اإللكتخوىْ ألؼ عجد هغ السخات إلِ أن :اإلضافية عمى التكخار السداعجة 

ع  .يرل الصالب الِ هدتػػ االستيعاب السصمػب ،ٌحا باإلضافة إلِ أىٍع إذا أرادو أن يعبخوا عغ أفكاٌر
 الصالب لجيً إهكاىية الػصػل الفػرؼ لمسعمػهة فْ السكان والدهان السحجد : اإلستفادة القرؽى هؼ الدهؼ

.  ، وتحجد حاجات لمحٌاب هغ البضت إلِ قاعات الجرس ٌحا باإلضافة الِ تػافخ شخو البحث 
 (316إلى 314،ص ،هؼ2012ربحي هرطفى عميان ،)                                                        
 ياإللكتخون يا وهعيقات التعمين اهز  7.1 
: هزاياه 1-7-1  

يذضخ :   ىحكخ هشٍا كفاءتً  التعمٓن َزٓادةتجعل هشً وسضمة فعالة فْ   لكترَىْ بهزآا عدٓدةإل ٓتسن التعمٓن ا
 ": 2006"فٍج الححيفْ  

 لح فْ َٓساعد ،هكاو  أّ َفْ، َقت  أّ فْ التعمن إهكاىية فْ الهتعمن لكترَىْ ٓساعدإلأو التعمٓن ا 
 فرص َتَسٓع، بعد  عو بطرٓقة التعمٓن الهفتَح استخدن ها إذا الهحاضرة قاعات ازدحان هشكمة

ربات َتعمٓن ل ، َالتهكوهوتدرٓبَتعمٓنالعاهمٓوَتأٌٓمٍندَوالحاجةإلِتركأعهالٍنَإٓجادبدٓل ، القبَ
 .القزاء عمِ األهيةَ البضػت هسا يداٌع فْ تعميسٍع  ، 

   ْالتعمٓن العالْ   ، وتسكضغ هؤسدات  األهاكغالعالْ وتجاوز هحجودية التعمٓن  تػسيع فخص القبػل ف
 . لسػاردٌا التعميسيةاألهثلهغ تحقضق التػزيع 

 لٍع والتقجم حدب  وو الفخدية بضغ الستعمسضغ وتسكضشٍع هغ إتسام عسميات التعمع بضئات السشاسبةرهخاعاة الف
 .قجراتٍع

  سٍػلة الػصػل إلِ السعمع حتِ خارج أوقات العسل الخسسية. 
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 إيرالفْ  تخؽيس األعباء اإلدارية السقخرات الجراسْ هغ خالل استغالل الػسائل واألدوات اإللكتخوىية 
 . السعمػهات والػاجبات والفخوض لمستعمسضغ وتقضيع أدائٍع

  التعمن عهٓمةاء تىهٓة التفكٓر َإثر لكترَىْ فْاإلٓسٍن التعمٓن . 
 لكترَىٓة اإلالجاهعات لكترَىْ أَاإل تعميعال ٓساعد. 
  الطالب عدد زاد تكمفة التعمٓن كمها خفضٓديج. 
 َبٓو، َهعمهٍٓن  البطال بٓو الىظر َجٍات َ الخبرات أراء و للتباد لالتَاص إهكاىية هو ٓزٓد 

 .التفاعمْ الفٓدَٓ َ الهىاقشات غرف َاإللكتخوىْ البرٓد  لهث كثٓرة لَسائ لخال هو أىفسٍن الطالب
  الىظرٓة لتخصصاتلكترَىْ ال ٓتغمب التعمٓن   .
  : هعيقاته 1-7-2

 اإللكتخوىْ فْ التعمٓن تعهٓن اىتشار لتحَ التْ َالبشرٓة اإلدارٓة َ الفىٓة الهعٓقات هو العدٓد ٌىاك
  : كسآمٌَْْ،الهعٓقات هو ىَعٓو َٓاجً اإللكتخوىْ التعمٓن أو فضخالظ َٓرُ ، الجاهعات

:   الهعيقات الهادية- 
 الحاسب أجٍزة اىتشار عدن . 
 َسرعتٍا ىترىتإلا تغطٓة . 
 تكمفة االترال التفاعمْ  ارتفاع .
:  البشرية  الهعيقات- 
 َالتعميع اإللكتخوىْفو" ٓجٓد الذّ التدرٓس ٌٓئة ىدرة عض ''. 
 التعمٓن فْ الهساٌهة ٓستطٓعَو الجاهعات فْ التدرٓس ٌٓئةأعزاء  جهٓع بأو الخاطئ  التفكٓر 

  .اإللكتخوىْ
 (675،674،ص،2018عائذة العيج،)                                                                    

: (هؽودل)هشرة التعميػ اإللكتخوني .2
: تسهيج
 اغمب السؤسدات التعميسية حػل العالع ،تعسل عمِ تبشْ بضئة أصبحتهع التصػر التكشػلػجْ الكبضخ        

 إيرالالتعميع عغ بعج هغ خالل شبكة االىتخىت ، لسا تػفخي هغ سٍػلة فْ التعميع وكحلظ تعسل عمِ 
 . أريحية والصالب بكل األساتحةالسعمػهات بكل فعالية ،لكْ ٓتػاصل 

الخائجة فْ التعميع اإللكتخوىْ، حضث أىٍا تكتدب " هشرة هؽودل"وهغ أشٍخ السشرات التعميسية السػجػدة 
. شٍخة واسعة حػل العالع ،ويسكغ ألؼ شخز أو هؤسدة الحرػل عمِ هدايا تعميسية بسجخد التدجضل بضٍا

: (هؽودل)هفهؽم هشرة التعميػ اإللكتخوني  1.2
ٌْ عبارة عغ ىطام تعميسْ هفتػح السرجر، يدتخجم عمِ ىصاو واسع وهجاىْ ،يعدز ىٍج تعاوىْ         

تع ترسيسً فْ األصل لبضئات التعميع والتجريب والتصػيخ لسداعجة السعمسضغ، فْ إىذاء دورات عبخ األىتخىت 
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، ٓػجج أيزا األعسال إعجاداتهع التخكضد عمِ التفاعل والتعاون ،عمِ الخغع هغ أىً تع تػسيعً هؤخخا ليذسل 
هػقع هدجل حػل العالع ، كثضخا ها تعسل الػحجات 50000فْ هػودل أكثخ هغ همضػن هدتخجم وحػالْ 

.  الشسصية عمِ تػسيع وضائفٍا 
( 52،ص،2019شيساء شؽيتي،)                                                                                         

وهغ خاللً يدتصيع أؼ " LMCS"  أحج بخاهج إدارة السػاقع التْ يصمق عميً  ٌػ:" وعخفً السػسِ والسبارك
هعمع ،أو هٍتع بالتخبية والتعميع هغ إىذاء وترسيع  هػقع خاص بً وبدٍػلة ، وخالل دقائق هعجودة  وليذ 

.  شخشا أن يكػن هعمسا لسادة الحاسب ،وتخررً حاسب آلْ
 (57،ص،2015جؽاهخ بشت دمحم ودمحم بؼ سميسان،)                                                             

أو ٌػ  ىطام هفتػح السرجر ويػزع تحت رخرة عاهة وذلظ يعشْ أىً يحق لمجسيع تحسضمً وتخكضبً 
ػ سٍل االستخجام وتع ترسيسً عمِ أسذ تخبػية تسكغ الصمبة هغ بشاء  واستخجاهً وتعجٓمً ،وىذخي هجاىا ٌو

ا بذكل  التٍع وتستاز ٌحي السشرة بأىٍا تجعع المغة العخبية ويسكغ تصػيٌخ هعارفٍع هغ خالل خبخاتٍع وهٌؤ
.  هدتسخ 

 (19،ص،2019دالية خميل، عبج الكخيػ الذؽاربة ،)                                                             
ٌػ بخىاهج هتكاهل هدؤول عغ إدارة العسمية التعميسية اإللكتخوىية يزع العجٓج هغ الػضائف الستسثمة فْ 

. اختبارات وهشتجػ وغخف حػار واختبارات واستبياىات وفرػل افتخاضية 
 (39،ص،2018ساهح العجخي ،)                                                                            

 
: (هؽودل)لسحة تاريخية عؼ هشرة التعميػ اإللكتخوني 2.2
همضػن 32 هغ شخف هارتغ دوجياهذ  ضست 1999ضٍخت وشػرت هشرة هػودل فْ أستخاليا عام       

ا فْ هختمف السجاالت والتخررات تغصْ  فٍْ  أرضية لمتعمع .  بمج 211هدتخجم هع البجاية ضٍػٌر
الجٓشاهيكْ   تدسح بػضع  هػاقع داعع لمتعمع والجروس عغ بعج ، تتستع بتصػر الشذاشات والترسيسات ،تع 
ا هغ شخف أعزاء ٌضئة التجريذ لجعل السػقع هتاح عغ شخيق األىتخىت لالستجابة لحاجات جسيع  اختياٌر

، 2002الصمبة والسدتخجهضغ ، عخفت بعجٌا تصػرات الحقة حتِ تع إشالو الشدخة األولِ هغ هػودل عام 
ْ شخكة أستخالية تتألف هغ   هصػر وتجعيسٍا  هاليا ، 30والضػم جخػ بشاء هػودل هغ قبل شخكة هػودل ، ٌو

.  شخكة حػل العالع 60شبكة هتكػىة هغ 
فتعتبخ هشرة هػودل السشرة األكثخ استعساال فْ الجاهعات ، جاء هذخوع ترسيع وبشاء استعسال درس عمِ 

هشرة هػودل لالستجابة إلِ الحاجات السٍشية لألساتحة ، وهػاكبة التصػرات السدجمة فْ التخبية والتعمع 
 الخمية الستكػىضغ التجريب الفعمْ لػضع الجرس عمِ أعزاءباإلضافة إلِ التكػيغ عغ بعج ٓخافق هغ خاللً 

.  السشرة 
(. 84،65،ص،2018حدضشة أحسج،)   
 



 

 

31 

: خرائص هشرة التعميػ االلكتخوني هؽودل 3.2
  أحج أىطسة إدارة السقخرات :GMS 

Course Management system .
   أحج أىطسة إدارة التعميعLMS :

Learning Management system .
   أحج أىطسة إدارة هحتػيات التعميع LCMS :

Learning centent Management system .
  ْأحج هشرة التعميع اإللكتخوى :

E-Learning.         
الكتخوىية وهسكغ بٓئة تعمٓهٓة   عمِ تَفٓر(األساتذة )فٍَ ىظان هصهن عمِ أسس تعمٓهٓة لٓساعد الهدربٓو

 هتجرب كسا أن  هػقع الشطام يزع 40000كسا يسكغ أن يخجم جاهعة تزع الفرد  هستَُاستخجاهً عمِ  .
.  دولة138هو  هختمفة  لغة70ٓتكمهَو. دولة 138 لغة هختمفة هغ 70هدتخجم هدجل ٓتكمسػن 7500

عمِ إن هشرة هػودل حاليا هدتعسل هغ قبل أالف السؤسدات  التخبػية حػل العالع إليجاد وإىتاج هقخرات  
. ولجعع السقخرات اإللكتخوىية لمعسمية التعميسية  تإلىتخن ا

 (11،ص،2006إطسيدي،)                                                                                 
: هسيدات هشرة التعميػ االلكتخوني هؽودل 4.2

: وهغ هسضدات هشرة التعميع االلكتخوىْ هػودل ها ٓمْ
 ا عمِ خادم ستعهالً ا  .هغ شخف هؤسدة ها يجب تػفٌخ
  شالب ألف 40000نتض يخجم هػودل جاهعة  أنيسكغ . 
 هسجلم دهستخ75000 نٓضم  اظلىاقع ىه. 
 ٓلغة و  ٌػ هعخب بالكاهل45ماظلى انعد . 
 دولة 138 السرسع خجمٓست. 
 م  صسع باستخجام لغة اظلىهغ الشاحية التقشية فأن اphp ىاتلبٓاا دعاىلق وMy SQL. . 
 (السشاسبة لمستجربضغ نلتعمٓآقة طرء ىتقااهكاىٓة إ) السجرب   (ذ السجرس ألستاا هىح. 

 (119،ص،2015رضؽان عبج الشعيػ،)    
 

: ويتسضد كحلظ ىطام هػودل بسسضدات تتسثل فْ ها ٓمْ
 وجػد هشتجػ ٓشاقر ؼيً السعمع السػضػعات ذات صمة بالعسمية التعميسية ، بذكل عام. 
  بالبخيج اإللكتخوىْإرسالٍاتدميع السعمع الػاجبات بجال هغ . 
 وجػد غخف دردشة الحية ،وكحلظ تسكضغ السعمع هغ اإلشالع والتػاصل هع السعمسضغ. 
  البحث فْ السػضػعات التْ أثضخت سابقا، ذات صمة بالسحتػػ. 



 

 

32 

 وجػد عجد كبضخ هغ األدوات الخاصة بالسذخف وهشٍا الجخػل لمشطام. 
 (13،ص،2008عبج القادر وعبج السختار،)                                   

 ًهتابعة الستجرب هغ بجاية دخػلً عمِ الشطام ،وحتِ خخوجً هش. 
 ويقػم الشطام بترحيحٍا ،وتدجضل الجرجات تمقائياالستسجرسضغ اختبارات ذاتية إىذاء . 

( 58،ص،2015جؽاهخ بشت دمحم،)
 : هكؽنات هشرة التعميػ اإللكتخوني هؽودل 5.2

:   وتشتطع عمِ الشحػ التالْاألدواتٓتكػن ىطام هػودل هغ عجد هغ الكتل ، كل هشٍا يعخض هجسػعة 
 القائسة ، وتقػيع وروابط اإلحجاث يعخض آخخ األخبار واألىذصة الحجٓثة و : هؼ الذاشةاأليسؼالجانب  .1

 . السذاركػن واألشخاصالسحتػػ 
يعخض هحتػػ السقخر فْ صػرة وحجات تعميسية ، ٓتفخع عغ كل هشٍا عجة  : هؼ الذاشةاألوسطالجدء  .2

 . ٓػجج أدوات دعع السدتخجم وروابط البخاهجوأسفمًعشاصخ، 
، ( شخرْإعالنهثل تحخيخ )ٓتزسغ أدوات خاصة بإدارة الرشادٓق :  هؼ الذاشة األيدخالجدء  .3

 .(غخف دردشة ، هشتجيات) التعمع ، أىذصةوالتقاريخ الخاصة بالستعمع وكحلظ 
( 1303-1302،ص2018رانيا وجيه،)

 (  2007) هغ هجسػعة وحجات كسا حجدٌا عبج الحسضج بدضػىْ Moodleٓتكػن ىطام هػودل
ْ إلىذاء عجة صفحات تعخض السشٍج  lesson:وحجة الجرس .1  جدء هشً ،ويسكغ فْ ىٍاية كل أوٌو

  .أخخػ  أوسابقة  أو  رابط لرفحة تالية أوصفحة إضافة سؤال 
 .تعصِ إ هكاىية الشقاش وهغ خاللٍا يسكغ تقجيع همخرات أو أسئمة عغ السشٍجforum:وحجة السشتجى  .2
 .تواالستبياناوحجات التقؽيػ واالختبارات  .3
لعسل قػاهيذ السرصمحات السدتخجهة فْ السشٍج ويسكغ   :  Gossary:وحجة هعجػ السرطمحات .4

 . تكميف الستعمسضغ بكتابة السرصمحات لتقضيسٍا هغ قبل السعمع قبل عخضً
ِ تعصِ السعمع شمب هغ الستعمع أداء هٍسة هعضشة ؼيقػم  :Assignent:وحجة الؽاجبات السجرسية .5 ٌو

الستعمسػن بتحزضخ  تحسضمٍا لمسػقع بأؼ تشدضق هثل هعالج الشرػص أو العخوض التقجيسية ليقػم السعمع 
 .ٌايعبتقْ

لتدويج هشٍج الجراسة بالسػارد اإللكتخوىية ،لجعع هشٍج الجراسْ هثل روابط   :pesouroeوحجة السؽارد .6
 .الخ......السػاقع األخخػ، صفحات الشز

ْ إلىذاء هػارد تعميسية عمِ شكل كتاب الكتخوىْ :bookوحجة الكتاب  .7 . ٌو
(. 328،ص،2016 سالهة، أهضخة ستة وأبػفخيال )

شاك هغ ٓخػ بأن ٌشاك هكػىات أخخػ             : ٌو
 قام الباحث باستخجاهٍا لػضع تكميفات لمصالب، لضتع التػاصل هع الصالب هغ خاللٍا :وحجة السهام .1

 . ثاىيةإرسالٍا شاء وإعادة إنحتِ ٓتدشِ لمباحث تقضيسٍا وتخديغ درجاتٍا 
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 عمضٍا كسيعاد التعمع الستداهغ، األخبار قام الباحث باستخجاهٍا لضتع وضع هجسػعة هغ :وحجة اإلعالنات .2
.   هيعاد وجػد اختبارات أو هيعاد السحاضخات، أو

( 15أحسج دمحم الديج القط،ص،)
: إهكانات هشرة التعميػ اإللكتخوني 6.2
: ٓتزسغ ىطام هػودل العجٓج هغ اإلهكاىات هشٍا    
: انات الترسيػ التعميػ اإللكتخوني هؽودل هكإ :2-6-1
  يسكغ وضع هقخرات دراسية هتعجدة فْ الشطام وتعضضغ السجرسضغ والسجربضغ والسداعجٓغ لمسقخر. 
 تحسضل السرادر  العمشية الِ السػقع ووضع روابط هخاكد األبحاث، والسػاقع ذات صمة بسحتػػ السقخر. 
  وضع السخاجع العمسية لكل هقخر دراسْ ،ويسكغ الستجرب هغ إىذاء صفحات وهشاقذات. 
 أثضخت التْ ثلبحا.ة زهٓ دىجلتجريذ هقخر، وو المشطام العجٓج هغ خيارات ألستاذ السقخر الختيار تتيح 

 .سابقا ذات الرمة بالسحتػػ 
: إهكانات إدارة سجالت الطالب :2-6-2
 سٍمة وهتسضدة لدجالت الصالب هغ حضث تدجضل واالىدحابإدارة . 
 شخيقة تدجضل الصالب واىدحابٍعؼالسقخر ف أستاذكع ٓتح . 
 ٓتيح الشطام لمصالب إهكاىية التدجضل الحاتْ،واالىدحاب هغ السقخر. 
  كبضخة هغ الصالب هغ همف خارجْ أعجادٓتيح الشطام لمسجٓخ إهكاىية تدجضل . 
 هغ تكػيغ هجسػعات شالبية السقخر يسكغ الشطام األستاذ. 
:  الشعام في تقييػ السدتسخ لمطالب إهكانات:2-6-3
  الصالب داخل السقخرأىذصةٓػجج فْ ىطام خاصية هتابعة . 
 يداعج الشطام األستاذ فْ وضع السٍام والػاجبات. 
 ًٓتيح الشطام إهكاىية تبادل إرسال همفات الػجبات واألبحاث بضغ هدتخجهي. 
  ٓتيح الشطام األستاذ السقخر ترسيع وىذخ االستفتاءات. 

 (.. 98،97،ص،2017السغاوي السالح، تاهخ)  
 :وظائف هشرة التعميػ اإللكتخوني هؽودل  7.2

تدسح بخهجية هػودل لمسدتخجم التػاصل والتفاعل هع السادة الجراسية ، عغ شخيق :سهؽلة الؽصؽل  .1
الخبط هع األىتخىت فْ أؼ وقت وأؼ هكان ،حضث يدتصيع الصالب هخاجعة السادة الجراسية ،والسحاضخات 

 ،كسا يدتصيع الؿيام بإرسال واجباتً وها يصمب هشً هغ أخخػ  هداعجات سسعية وبرخية وأيةوالػاجبات 
ا  .هذاريع، إلِ هعمسً بأسخع وقت حالسا يفخغ هغ إىجاٌز

 البخهجة تغحية راجعة فػرية عغ ىتائج االختبارات وعغ استفدارات :تؽفيخ تغحية راجعة سخيعة وهدتسخة .2
ا كسا تقجم  الصالب سػاء هغ السعمع أو هغ زهالئً عغ شخيق لػحة السشاقذة، أو البخيج اإللكتخوىْ وغضٌخ

 .تغحية راجعة حػل ها ٓتعمق ببخىاهج الصالب واستفداراتً
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 تستاز البخهجة بخرائز هتعجدة تدسح لمصالب بالتػاصل هع هعمسضٍع :تحديؼ وتدهيل عسمية االترال .3
ا البخهجية كاإلعالىات والسشاقذات ، والرفػف االفتخاضية  وهع زهالئٍع ، هغ خالل عجة خيارات تػافٌخ

ا   .و البخيج اإللكتخوىْ وغضٌخ
 إن بخهجية هػودل تعسل عمِ تتبع استخجام الصالب لٍحي البخهجية ، وتقػم بإٓجاع الشتائج فْ :التتبع  .4

 عغ جسيع إحرائيةهمف إحرائْ خالل فتخة تعمسٍع ، حضث يدتصيع السعمع الحرػل عمِ هعمػهات 
شالبً أو عغ هجسػعة جدئية هشٍع ويسكغ لمسعمع تتبع الػاجبات الفخدية ، ووقت شبعٍا واستالهٍا التْ 

 .يسكغ إرسالٍا هغ قبل شالبً
 ٌشاك هٍارات إضاؼية عجٓجة تقجهٍا بخهجية هػودل لمصالب لسداعجتً عمِ تأدية واجباتً  :بشاء السهارات .5

ا، هسا "بكفاءة هثل  تشطيع وإدارة الػقت حضث ٓتع تحجٓج تاريخ بجاية وىٍاية لكل قخاءة وواجب وىذاط وغضٌخ
 . يداعج الصالب عمِ استخجام الػقت بحكسة 

( 471-470،ص،2018فخيج هجيج عبج وآخخون ،)
: ههارات إدارة السقخرات االلكتخونية هؼ خالل نعام هؽودل 8.2
: ها ٓمْ (سمصان ٌػيجؼ) أورددة هشٍا كسا دهٍارات إدارة السقخرات االلكتخوىية هتع    
وتتزسغ ٌحي السٍارات عسمية تدجضل السدتخجهضغ فْ الشطام : ههارات خاصة بإدارة عسمية التدجيل .1

. وكحلظ ترشيفٍع، إلِ هعمسضغ وشالب وهشذئ هقخر هجٓخ وضضػف
وتتزسغ ٌحي السٍارات عسمية وضع السحتػػ : ههارات خاصة بإدارة عسمية بشاء السحتؽى التعميسي.2

التعميسْ ، عمِ واجٍة السقخر الحؼ تع ترسيسً هغ خالل ربصً بالسػقع التعميسْ، اوبسمف هعضغ داخل 
. السقخر

 ويتزسغ ٌحي السٍارات عسمية وضع األسئمة االختبارات التقػيسية :ههارات خاصة بإدارة عسمية التقؽيػ.3
.  والخصاء واألسئمة السقابمة وإدارة االختيارات ككلةوالرحهثل االختبارات هتعجدة هغ أسئمة، هصابقة 

وتتزسغ ٌحي السٍارات عسمية وضع السٍام : ههارات خاصة بإدارة عسمية تشفيح السهام واألنذطة .4
والػاجبات، لمستجربضغ هغ خالل هٍسة تحسضل السمفات الستقجهة وهٍسة الشز السباشخ، وهٍسة تحسضل همف 

. واحج، وهٍسة ىذاط بجون اترال وترحيح تمظ السٍام
وتتزسغ ٌحي السٍارات عسمية بشاء : ههارات خاصة بإدارة عسمية أدوات االترال بيؼ السجرب والستجربيؼ .5

.  بضغ  السجرب والستجربضغ هغ خالل  غخف الجردشة والسشتجيات واإلدارة االترالأدوات 
( 21هؽديل نبيل،ص،)
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: خالصة
 اىً قج تع ترسيع السشرات التعميسية االلكتخوىية هػودل، لسداعجة الصالب األخضخيسكغ القػل فْ         

واألساتحة عمِ استخجام شبكة االىتخىت فْ التجريذ والتػاصل هع الستعمسضغ ،بصخيقة سٍمة وتعج هشرة 
ع الخصػات التْ خصتٍا الجاهعة   ػ هغ ٌأ هػودل ىطام لإلدارة العسمية التعميسية ،وشؤون الصمبة وتقضيسٍع ٌو

اتجاي تػضيف تقشيات الحجٓثة والتكشػلػجيات الستصػرة لجعع التعميع والتعمع وتخؽيف العبئ التجريدْ، هغ جٍة 
السعمع والستعمع 
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 هشهجية الجراسة : الفرل الثاني   

                          تسهيج

 هجاالت الجراسة .1
 السشهج السدتخجم في الجراسة .2
 هجتسع الجراسة .3
 عيشة الجراسة .4
 أدوات جسع البيانات .5
 األساليب اإلحرائية .6

 خالصة
 ا
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: تسهيج
إن الجراسة السضجاىية وسضمة ٌاهة لمػصػل إلِ الحقائق السػجػدة فْ هجتسع الجراسة ،ألىً عغ شخيق          

ىدول الباحث إلِ السضجان، يربح بإهكاىً جسع البياىات وتحمضمٍا ،لسعخفة صحة الجاىب الشطخؼ وتأكضجي، 
حضث يقػم الباحث االجتساعْ بالشدول إلِ هضجان الجراسة ،لجسع السعمػهات الالزهة ،وهغ أجل اإلحاشة 

ع العػاهل  بسختمف جػاىب البحث، قرج وصف الطاٌخة السجروسة فْ السجتسع السجروس، والػقػف عشج ٌأ
.  السؤثخة فْ حجوث الطاٌخة

 هجاالت الجراسة .1
ا هغ الجراسات  االجتساعية و اإلىداىية ضسغ ثالث هجاالت رئيدية           :تسثمت الجراسة كغضٌخ

إن أؼ بحث اجتساعْ ٓتصمب دراسة العشرخ البذخؼ ،هغ أجل الػصػل إلِ  : السجال البذخي  1.1
فْ القصب الجاهعْ شتسً ، :هعمػهات تخجم الجراسة، فقج تسحػرت دراستْ عمِ اختيار عضشة قرجية تسثمت 

. كمية العمػم االجتساعية  الحؼ يدتخجم التعميع اإللكتخوىْ عبخ هشرة هػودل ،بذكل فعمْ هغ شخف الصمبة
ٓتسثل فْ السكان الحؼ أجخيت ؼيً الجراسة السضجاىية، وبالشدبة لجراستشا ٌحي فقج تست : السكاني السجال2.1

عمِ هدتػػ جاهعة بدكخة إلِ أىً تع التخكضد عمِ كمية االجتساعية بالقصب الجاهعْ شتسً، ذلظ أن الصمبة 
بٍحي الكمية يسثل السدتخجهضغ الفعمضغ لسشرة هػودل تع اجخاء دراستشا بجاهعة دمحم خيزخ بدكخة 

بشاء عمِ عشػان الجراسة والٍجف هشٍا ٓتزح ان السجال السكاىْ ٌػ قدع العمػم االجتساعية كمية العمػم 
ْ كأتْاإلىداىية :   و االجتساعية القصب الجاهعْ شتسً  جاهعة دمحم خيزخ ٌو

عغ وسط هجٓشة بدكخة عمِ الصخيق السؤدؼ الِ  (كمع2)تقع جاهعة دمحم خيزخ عمِ بعج حػالْ كضمػهتخيغ 
هجٓشة سضجؼ عؿبة   

:  جاهعة دمحم خيزخ بالسعاٌج الػششية أتيةأىذأت
  (18-08-1984: السؤرخ فْ 254-84:السخسػم رقع )هعٍج الخؼ 
  (05-08-1984 السؤرخ فْ 253-84:السخسػم التشفضحؼ رقع )هعٍج الٍشجسة السعسارية 
  18-08-1986 السؤرخ فْ 169-86: السخسػم التشفضحؼ رقع 1986هعٍج الكٍخباء التقشية فْ عام) 

( 0-07-1992 السؤرخ فْ 295-92:  هخكد جاهعْ بسقتزِ السخسػم رقعإلِثع تحػلت ٌحي السعاٌج 
تحػل السخكد الجاهعْ الِ جاهعة تزع  (07-07-1998: السؤرخ فْ 219-98وبرجور السخسػم رقع 

 كمية رابعة بعج ذلظ   إضافة كسا تع أقدامثالث كميات وسبعة 
( 6) الجاهعة هذكمة هغ ست أصبحت( 17-02-2009: السؤرخ فْ 09-90:وبسقتزِ السخسػم رقع 
. قدسا تزع هختمف السيادٓغ والتخررات  (31)كميات وواحج وثالثضغ 

 و االجتساعية بجاهعة دمحم خيزخ بدكخة اإلىداىية كمية العمػم أىذأت:  واالجتساعيةاإلىداىيةكمية العمػم 
 ،يعجل ويتسع 2009 فبخآخ 17 السػافق 1430 صفخ عام 21 هؤرخ فْ 90-09بسقتزِ السخسػم التشفضحؼ 

 1998 ٓػلضػ سشة 07 السػافق 1419 عام األول ربيع 13 السؤرخ فْ 219-98السخسػم التشفضحؼ رقع 
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ا بالقصب الجاهعْ شتسً بدكخة تزع ثالث إىذاءوالستزسغ  قدع العمػم  : أقدام جاهعة بدكخة الػاقع هقٌخ
 ، قدع التخبية البجىية والخياضية  اإلىداىيةاالجتساعية ،قدع العمػم 

:  الهياكل البيجاغؽجية 
 فزاء لصمبة ليداىذ وشمبة الساستخ وآخخ لألساتحة : فزاء االىتخىت. 
 هرمحة :: شالب شاقة استيعاب السكتبة السخكدية لمكمية التْ بٍا السرالح أتية 600: السكتبة

 هبشِ ٓتكػن هغ ثالث إلِ ،باإلضافة األكاديسية ، هرمحة الخسائل اإلعارةالسقتشيات، هرمحة بشظ 
 . شالب160 الجاخمية وبقجرة استيعاب اإلعارةشػابق هخرز  لمسصالعة كل شابق بً بشظ 

 هقعج 300 هقعج وهجرجان بدعة استيعاب 200 هجرجات بدعة استيعاب 4: السجرجات  
 قاعات لمسحاضخات7 قاعة لألعسال السػجٍة ،64: قاعات الجراسة . 
  (لألعسال التصبيؿية ) قاعات لإلعالم أل03ْ:  ألْاإلعالمقاعات . 
  هكتب لألساتحة هخرز الستؿبال الصمبة ،هكتب السجاوالت ، قاعة 72: األساتحةقاعات وهكاتب 

 .قاعات لالجتساعات ،قاعة لمسشاقذة وقاعة الستؿبال الصمبة04لألساتحة، 
http://fshs.univ-biskra.dz    

شٍخ ٌػ السجال الحؼ يحجد الفتخة الدهشية التْ كاىت بجآتٍا عشج ىدولشا هشح بجاية  :السجال الدهاني 3.1
 لمبحث عغ هخاجع وكتب ، التْ يسكشٍا أن تداعجىْ  فْ بشاء قاعجة فكخية حػل السػضػع، ٌحا 2021ؼيفخؼ 

،حضث تع فضٍا تػزيع 02/06/2021وبعجٌا تالضٍا فتخة الجراسة السضجاىية كاىت بتاريخ. هغ الجاىب الشطخؼ 
. هغ التػزيع5/06/2021 العضشة وتع إرجاعٍا فْ أفخاداالستسارة عمِ 

 :هشهج السدتخجم في الجراسة .2
 السشٍج عبارة عغ جسمة الخصػات السشطسة التْ يجب عمِ الباحث إتباعٍا ،فْ إشار االلتدام         إن

. بقػاعج هعضشة تسكشً هغ الػصػل إلِ ىتيجة هدصخة
( 166،ص،2002أحسج الديج هرطفى عسخ،)

خ وتحاول  حضث تشجرج ٌحي الجراسة ضسغ الجراسات الػصؽية، التْ تٍجف إلِ دراسة واقع األحجاث والطػٌا
ا هغ أجل ترحيح ٌحا الػاقع، وإجخاء تعجيالت ؼيً واستكسالً وتصػيخي .  تحمضمٍا وتفدضٌخ

الحؼ يعتبخ أحج أشكال البحػث الذائعة، التْ اشتغل بضٍا العجٓج هغ الباحثضغ :"حضث أن السشٍج الػصفْ ٌػ 
والستعمسضغ، ويدعِ إلِ تحجٓج الػضع الحالْ لطاٌخة هعضشة، وهغ ثع يعسل عمِ وصفٍا وبالتالْ فٍػ يعتسج 

. عمِ دراسة الػاقع ،ويٍتع بػصفٍا وصفا دؾيقا
( 369،ص،2015ساهي دمحم همحػ،)                 

: هجتسع الجراسة .3
ٌػ جسيع العشاصخ ذات العالقة بسذكمة الجراسة التْ يدعِ إلضٍا الباحث، إلِ أن : هجتسع الجراسة      

. يعسع عمضٍا ىتائج الجراسة
( 01دمحم عبج هطذخ الالهي،ص،)

http://fshs.univ-biskra.dz/
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قج قست بتحجٓج هجتسع الجراسة ،تتبعا  لصبيعة السػضػع والحؼ يسكغ ؾياس الطاٌخة، هحل الجراسة وتصبيقٍا 
. عميً، حضث اختخت شمبة جاهعة دمحم خيزخ بدكخة كسجتسع لمجراسة

: عيشة الجراسة  .4
ا بصخيقة هعضشة وإجخاء           تعخف العضشة عمِ أىٍا هجسػعة جدئية هغ هجتسع الجراسة ،ٓتع اختياٌر

. الجراسة عمضٍا وهغ ثع استخجام تمظ الشتائج وتقضيسٍا عمِ كل هجتسع الجراسة
( 315،ص،2017ذرة دمحم،)              

وقج شسمت عضشة .     وقج اقتزِ هشا البحث استخجام العضشة القرجية هغ أجل الػصػل إلِ الشتائج السخجػة
كمية العمػم - جحع هذتخك عمػم اجتساعية بقدع العمػم االجتساعية  البحث شمبة سشة أولِ

ع السدتػيات التْ درست  وتع اختيار شمبة سشة أو.االجتساعية،بجاهعة دمحم خيزخ بدكخة  ألىٍع هغ بضغ ٌأ
بصخيقة التعميع عغ بعج بحكع عجدٌع الكبضخ، أيزا لتداهغ االىتٍاء هغ  (هحاضخات وأعسال هػجٍة)هقآيذ 

ووزعت االستسارة عمِ هجسػعة هغ الصمبة .إعجاد االستسارة هع فتخة األسبػعضغ األخضخيغ لمجراسة الجاهعية
.  استسارة صحيحة50 دراستٍع وتع استخجاعأثشاء
:   أدوات جسع البيانات  .5

ع الػسائل التْ تسكغ الباحث هغ الحرػل ،عمِ البياىات هغ          تعتبخ أدوات جسع البياىات هغ ٌأ
هجتسع الجراسة وترشيفٍا وججولتٍا، ويتػقف اختيار األداة الالزهة لجسع البياىات عمِ عجة عػاهل ، ؼبعس 

ا فْ البحػث، وهغ بضغ  أدوات البحث ترمح فْ بعس السػاقف والبحػث، بضشسا تكػن هشاسبة هغ غضٌخ
 التْ استخجهتٍا فْ ٌحي الجراسة االستسارة حضث تعتبخ ٌْ أحج الػسائل التْ يعتسج عمضٍا الباحث فْ األدوات

ا . تجسيع البياىات والسعمػهات هغ هرادٌر
ويسكغ تعخيفٍا عمِ أىٍا ىسػذج يزع هجسػعة هغ األسئمة، بٍجف الحرػل عمِ هعمػهات، تجور حػل 

. هػضػع أو هػقف  أو هذكمة هعضشة 
( 369،ص،2002هللا دمحم عبج الخحسان ودمحم عمي البجوي ، عبج)

 :اإلحرائية األساليب .6
يعتبخ اإلحراء هغ الػسائل التحمضمية لمبياىات، وفْ بحثشا ٌحا قج اعتسجىا عمِ حداب التكخارات والشدبة      

حا بعج جسعٍا وتفخيغٍا فْ ججاول تكخارية وتحػيمٍا الِ ىدب هئػية هغ خالل حداب الشدب  السئػية ٌو
 .السئػية لمتكخار، بقدسة ٌحا التكخار عمِ السجسػع الكمْ وبزخبً فْ هئة 

. عبارة عغ هجسػع التكخارات اإلجابات الدؤال الػاحج فْ الججول: بحضث هجتسع
( 95،ص،1998صالح الجيؼ ،)
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: خالصة
تع هغ خالل ٌحا الفرل التصخو إلِ هجسػعة السدائل الستعمقة بالجاىب السشٍجْ لمجراسة ، هغ         

 جسع أداة السشٍج السشاسب لٍحي الجراسة وكيؽية اىتقاء أفخاد العضشة هغ هجتسع البحث ، ثع هجاالت الجراسة هع 
. األكثخ هالئسة لسعالجة ٌحا السػضػع البياىات
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 عخض وتحميل الشتائج    : الفرل الثالث

              وتفديخها 
                 تسهيج

 عخض وتحميل نتائج البيانات العاهة .1
 عخض وتحميل نتائج التداؤل األول .2
 عخض وتحميل نتائج التداؤل الثاني .3
 عخض وتحميل نتائج التداؤل الثالث .4
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: تسهيج
التْ تدٍل عمِ   بعج االىتٍاء هغ الجاىب الشطخؼ  لمجراسة والحؼ ٓتع ؼيً تحجٓج اإلجخاءات السضجاىية ،      

ع الشتائج السختبصة بٍا،  ا واستخالص  ٌا الباحث  الػصػل إلِ ىتائج هػثػقة، وذلظ هغ خالل تحمضمٍا وتفدضٌخ
لضتع عخض الشتائج وهشاقذتٍا فْ ضػء التداؤالت ،لشمخز فْ ٌحا الفرل إلِ عخض الشتائج العاهة لمجراسة 

ع االقتخاحات . وٌا
: نات العاهة اعخض وتحميل نتائج البي. 1

 :تؽزيع عيشة الجراسة حدب هتغيخ الجشذ: يسثل(1)الججول رقػ
الشدبة التكخار االحتساالت 

% 12 06ذكخ  
% 88 44  أىثِ

% 100 50هجسػع 
 

هفخدة ، 50ٓتزح لشا هغ خالل الججول أعالي وبالشطخ إلِ تكخارات عضشة الجراسة البالغ هجسػعٍع       
%(. 88)هفخدة بشدبة 44فْ حضغ بمغ عجد اإلىاث  %(12) هشٍع يسثمػن حجع الحكػر بشدبة06ىالحع أن 

 كمية العمػم االجتساعية عمِ الحتػاء اكبخ هغ ىدبة الحكػر، ويعػد ذلظ اإلىاثفشالحع اىً بالكمية ىدبة 
حا ها ٌػ هعخوف فْ هجتسعشا شػيان العشرخ الشدػؼ برفة تغمب  تعجاد الصالبات أكثخ هغ الحكػر ،ٌو

. العشرخ الحكخؼ، بحكع أن الحكػر ٓختبصػن باىذغاالت أخخػ كالعسل او االىخخاط فْ السجال العدكخؼ 
 
: تؽزيع عيشة الجراسة حدب هتغيخ الفئة العسخية: يسثل (02)الججول رقػ-

الشدبة السئػية  تكخار  االحتساالت 
% 94 47سشة 28-18هغ
% 2 1سشة  37-29هغ
% 4 2الِ ها فػو -38هغ 

% 100 50السجسػع 
 

عهغ افخاد العضشة تتخاوح  47  أنٓتزح لشا هغ خالل الججول أعالي      سشة بشدبة 28-18 ها بضغ أعساٌر
ْ أكبخ ىدبة ، وبعجٌا ٓمضٍا األفخاد  الحٓغ ٓبمغػا %(94) الِ ها فػو حضث قجرت  38سشٍع هغ  ٌو

اؼ  (%2)سشة،بشدبة 37-29، اؼ ها يعادل هبحػثضغ ،وتمضٍا فْ األخضخ هغ ٓبمغػا سشٍع بضغ (%4)بشدبة
. ها يعادل هبحػث واحج
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 الصمبة الجاهعضضغ، فٍحا يعكذ البشية الفتية لمسجتسع إلِ هشصؿية بالشدبة أىٍاوىفدخ ٌحا هغ خالل الشتائج 
. الجدائخؼ ، برفة عاهة والحخم الجاهعْ برفة خاصة

ضعف السهارات التقشية لمطمبة يذكل : عخض وتحميل نتائج التداؤل األول . 2
. صعؽبة في استخجام هشرة هؽودل التعميسية

. استخجام الطمبة لسشرة التعميػ اإللكتخوني هؽودل :يسثل  (03)ججول رقػ -
الشدبة التكخار  االحتساالت 

% 20 10دائسا  
% 76 38أحيا ىا 

% 4 02أبجا  
% 100 50السجسػع 

 
ٓتزح هغ خالل الججول أعالي الحؼ ٓبضغ استخجام الصمبة لسشرة التعميع اإللكتخوىْ هػودل ، أن      
شا هغ الصمبة الحٓغ  (%76)هفخدة بشدبة 38 هغ الصمبة الحٓغ يدتخجهػن أحياىا هشرة هػودل ، ٌو

شاك هغ افخاد العضشة الحٓغ لع يدتخجهػن  (%20) افخاد بشدبة 10يدتخجهػن دائسا ٌحي السشرة وعجدٌع  ٌو
%. 4 بشدبة 2هشرة التعميع اإللكتخوىْ هػودل ابجا ، عجدٌع 

حا  وىفدخ ذلظ عمِ أن هعطع أفخاد العضشة يدتخجهػن هشرة التعميع اإللكتخوىْ هػودل بجرجات هتفاوت ، ٌو
لسا تتسضد بيً السشرة  هغ رواج ،خاصة بعج تفذْ فضخوس كػروىا وتصبضق التعميع اإللكتخوىْ داخل األوساط 
الجاهعية،الحتػائٍا عمِ هختمف السعمػهات والسعارف التْ تمبْ احتياجات العمسية لمصمبة ، وبضشسا فئة الحٓغ 

. لع يدتخجهػا هشرة التعميع اإللكتخوىْ هػودل ،فٍع فئة يفزمػن التعميع التقمضجؼ
 
. وجؽد صعؽبة في استخجام هشرة التعميػ اإللكتخوني هؽودل بالشدبة لمطمبة: يسثل(04)ججول رقػ-

الشدبة السئػية التكخار  االحتساالت 
% 90 45ىعع  
% 10 05ال  

% 100 50السجسػع 
 

 السبضشة فْ الججول، ىالحع أن أفخاد العضشة وججو صعػبة فْ استخجام هشرة اإلحرائياتهغ خالل        
هبحػث ، كسا أقخا أفخاد العضشة عغ استخجاهٍع 45أؼ ها يعادل  (%90)التعميع اإللكتخوىْ هػودل بشدبة 
. هبحػثضغ فقط أىٍا سٍمة 05ها يعادل (%10)هشرة التعميع اإللكتخوىْ بشدبة 



 

 

45 

يسكششا تفدضخ ذلظ عمِ أن هعطع أفخاد العضشة يججون صعػبة فْ استخجام هشرة التعميع اإللكتخوىْ هػودل، 
بدبب عجم تمقضٍع أؼ تكػيغ حػل كيؽية استخجام ٌحي السشرة إلِ أن اغمبضتً بحلػا هجٍػدات فْ تحدضغ 
هٍارتٍع هغ اجل استخجام ٌحي السشرة ،ويجب عمِ السؤسدة الجاهعية وضع دورات تكػىية  حػل كيؽية 

. استخجام ٌحي السشرة
قمة هعارف الصمبة حػل هشرة التعميع االلكتخوىْ هػودل تذكل عائق لٍع عشج : يسثل(05)ججول رقػ -

. استخجاهٍا
 

الشدبة السئػية التكخار  االحتساالت 
% 60 30ىعع  
% 40 20ال  

% 100 50السجسػع 
ٓتزح هغ خالل االحرائيات السبضشة فْ الججول ، ىالحع أن أفخاد العضشة وججو عائق فْ استخجاهً لسشرة 

هبحػث ، 30اؼ ها يعادل (%60)التعميع االلكتخوىْ هػودل، بدبب قمة هعارفٍع حػل ٌحي السشرة بشدبة 
%( 40)كسا أىً أقخا أفخاد العضشة عمِ ان قمة هعارفٍع لع تذكل لٍع عائق عشج استخجاهٍع هشرة هػودل بشدبة

. هبحػث 20اؼ ها يعادل 
ويسكغ تفدضخ ذلظ ٌػ أن عجم وجػد دورات تكػيشية حػل استخجام ٌحي السشرة وعجم  

. وجػد خبخاء ٓتقشػن استخجام ٌحي السشرة داخل الجاهعة
 
 تػزيع اجابات أفخاد العضشة حدب الرعػبات التْ تػاجٍٍع عشج تحسضل السحتػػ :يسثل(06)ججول رقػ-

. التعميسْ هغ خالل هشرة التعميع االلكتخوىْ هػودل
الشدبة السئػية التكخار االحتساالت 

% 80 40ىعع  
% 20 10ال  

% 100 50السجسػع  
 

ىالحع هغ خالل الججول أن أغمبية أفخاد العضشة تػاجٍٍع صعػبة تحسضل السحتػػ التعميسْ هغ خالل       
 صعػبة الجخػل لمشطام وقمة تجفق إلِ بأن الدبب راجع إجابتٍع روا، و بخ (%80)هشرة هػودل ، بشدبة

سخعة األىتخىت ، فْ حضغ أن هجسػعة هغ أفخاد العضشة أكجوا عمِ أىً لع تػاجٍٍع أؼ صعػبة أثشاء تحسضل 
.  هبحػثضغ10اؼ ها يعادل (%20)السحتػػ التعميسْ هغ خالل هشرة التعميع االلكتخوىْ هػودل بشدبة
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 أفخاد عضشة الجراسة إلِ أن ٌشاك جٍات تداعجٌع فْ تحلضل الرعػبات إجابات تػزيع :يسثل(07)ججول رقػ -
. التْ تػاجٍٍع عشج استخجاهٍع هشرة هػودل

الشدبة السئػية التكخار االحتساالت 
% 20 10ىعع  

% 80 40ال 
% 100 50السجسػع 

 
هغ خالل الججول أعالي اتزح أن أغمبية عضشة الجراسة اتفقػا عمِ أىً ال تػجج جٍة تداعجٌع عمِ حل      

ػ ها دلت عميً الشدب الستحرل عمضٍا حضث ىدبٍع تسثمت فْ  ، الِ أن فئة قمضمة (%80)الرعػبات ،ٌو
حضث أكجوا إجابتٍع (%20)أجابت أىً ٓتع تقجيع السداعجات عمِ حل السذاكل والرعػبات وكاىت ىدبتٍع 

. بأن األستاذ ٌػ الجٍة أكثخ هداعجة لٍع
قمة االنتخنت والؽسائل التكشؽلؽجية يذكل : عخض وتحميل نتائج التداؤل الثاني .3

. صعؽبة في استخجاهه هشرة هؽودل
. تػزيع العضشة حدب تػاجج شبكة االىتخىت فْ الحْ الحؼ يعيذػن ؼيً : يسثل (08)ججول رقع 

الشدبة السئػية التكخار  االحتساالت 
% 20 10ىعع  
% 80 40ال  

% 100 50السجسػع 
 

ىالحع ان أغمبية السبحػثضغ ال تػجج شبكة أىتخىت (08)هغ خالل االحرائيات السبضشة فْ الججول رقع     
هغ االفخاد ها (%20)هبحػث ، وأن 40اؼ ها يعادل (%80)فْ الحْ الحؼ يعيذػن ؼيً بشدبة 

. هبحػثضغ لجٍٓع شبكة أىتخىت فْ الحْ الحؼ يعيذػن ؼي10ًيعادل
وىفدخ ذلظ عمِ أن الجدائخ ترشف هغ البمجان الزعيفة هغ  حضث تجفق األىتخىت كػىٍا التدال هتأخخة  هغ 

. حضث السدتػيات  وسخعة تجفق األىتخىت
.  ضعف تجفق سخعة األىتخىت يذكل صعػبة فْ دخػلٍع لسشرة هػودل:يسثل(09)ججول رقػ 

الشدبة السئػية التكخار االحتساالت 
% 88 44دائسا  
% 12 06أحياىا  

 0 0أبجا 
% 100 50السجسػع 
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ىالحع هغ خالل الججول اعالي ىالحع ان ضعف تجفق االىتخىت يذكل صعػبة  دائسا فْ استخجام        
%. 12، وبعجٌا ٓمضٍا ترخيحات بعس شمبة أحياىا بشدبة (%88)هشرة هػودل بشدبة

ويسكغ أن ىفدخ ٌحا بأن الجدائخ بمج ضعيف  فْ تجفق االىتخىت هثمً هثل أؼ بمج إفخيقْ، عمِ حج سػاء فْ 
هجال تكشػلػجيا االتراالت كػىٍا التدال هتأخخة ،هغ حضث تجفق سخعة  االىتخىت وخجهات التحسضل ، بعج 

. احتاللٍا السختبة االخضخة فْ هجال تجفق االىتخىت عبخ قائسة دول العالع
 

.  تػزيع افخاد العضشة حدب الػسضمة السدتخجهة فْ الجخػل الِ هشرة هػودل يسثل:(10)ججول رقػ 
الشدبة السئػية التكخار االحتساالت 

% 80 40الٍاتف الحكْ 
% 18 9الحاسػب السحسػل 

% 2 01المػح االلكتخوىْ 
% 100 50السجسػع  

 
ٓبضغ الججول اعالي تػزيع أفخاد العضشة حدب ىػع الػسضمة التْ يعتسجون عمضٍا أثشاء استخجاهٍع هشرة       

 هبحػث، ثع 40ها يعادل (%80)هػودل التعميسية والحؼ ٓبجو أىٍا تخكد عمِ الٍاتف الحكْ وكاىت ىدبتٍع
ْ الحاسػب السحسػل بشدبة  هبحثضغ، أها ؼيسا ٓتعمق 9هغ شمبة اؼ ها يعادل  (%18)تأتْ الػسضمة الثاىية ٌو

. أؼ ها يعادل فخد واحج (%2)بالمػح االلكتخوىْ بشدبة 
وىفدخ ٌحا عمِ أن السبحػثضغ يدتخجهػن الٍػاتف الحكية بسختمف أىػاعٍا فسغ الصبيعْ ان يكػن لكل 

حا ها ٓشصبق عمصالحاسػب السحسػل ،لسا ٓتسضد بً هغ  هبحػث ٌاتف ذكْ يحتػؼ عمِ شبكة عشكبػتية ،ٌو
. سٍػلة فْ االستعسال اذا يسكغ حسمً فْ أؼ هكان هثمً هثل الٍاتف الحكْ

 
 الجٍاز االلكتخوىْ السدتخجم يدسح لظ بالػلج الِ هشرة هػودل بكل سٍػلة  يسثل:(11)ججول رقػ 

الشدب السئػية التكخار االحتساالت 
% 42 21ىعع  

% 58 29ال 
% 100 50السجسػع 

 
ٓبضغ الججول أعالي ان أفخاد العضشة أكجوا عمِ أن أجٍدتٍع االلكتخوىية ال تدسح لٍع الػلػج بدٍػلة         

شاك فئة هغ العضشة أقخت عغ سساح أجٍدتٍع اإللكتخوىية 29أؼ ها يعادل (%58)لسشرة هػودل بشدبة  فخد ٌو
. فخد21ها يعادل (%42)بالػلػج إلِ هشرة هػودل بشدبة 
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ليذ لكل الصمبة ىفذ الػسائل السدتخجهة ، وكحلظ ال يسكغ لكل الصمبة اقتشاء أجٍدة  و ىفدخ ٌحا عمِ أن
. حجٓثة بدبب ضخوفٍع السعيذية

 
.  تػزيع عضشة الجراسة حدب عسمية دفع رسػم االشتخاك فْ األىتخىت يسثل:(12)ججول رقػ 

الشدبة السئػية التكخار  االحتساالت 
% 0 0ٓػهيا  

% 6 03أسبػعيا  
% 94 47شٍخيا 

% 100 50السجسػع 
 

حا ها       ىالحع هغ خالل الججول أعالي ان وتضخة دفع رسػم االشتخاك باألىتخىت بالشدبة لمصمبة جضجة ،ٌو
حا راجع إلِ ان الصمبة  (%94 )دلت عمضٍع اجابتٍع فاألغمبية  اجسعت عمِ الجفع الذٍخؼ بشدبة ٌو

%(  06)يدتخجهػن االىتخىت ٓػهيا، فْ حضغ ٌشاك فئة افادت بأىٍا تذتخك اسبػعيا بشدبة
ع السعيذْ وهكػثٍع باإلقاهة الجاهعية ، حدب ترخيحاتٍع باإلضافة إال  وىفدخ ٌحا بأىً  الِ ضعف هدتػٌا

. هغ ٓجفع رسػم االشتخاك ٓػهيا أىً ال ٓػجج
قمة االترال التفاعمي بيؼ الطالب : عخض وتحميل نتائج التداؤل الثالث .4

.  يذكل صعؽبة في استخجام هشرة هؽودلواألستاذ
 هغ خالل هشرة واألستاذ الصمبة حدب كيف ٓتع االترال بضغ الصالب إجابات  تػزيع : يسثل(13)ججول رقع

. هػودل 
السئػية  الشدبةالتكخار االحتساالت 

 %0 0دائسا  
% 12 6احياىا  

% 88 44ابجا 
% 100 50السجسػع  

ٓبضغ الججول اعالي ان اغمبية السبحػثضغ أجابػا بأىً ال ٓتع االترال بضشٍع وبضغ اساتحتٍع أبج -
حا ها يعادل (%88)بشدبة اؼ ها يعادل  (%12) فخد هغ هجتسع الجراسة ، حضث تمضٍا الشدبة الستبؿية 44ٌو

%(. 0) افخاد هغ هجسػع هجتسع الجراسة وأها السبحػثضغ الحٓغ أجابػا بجائسا كاىت هشعجهة 6
وىفدخ ٌحا بأىً راجع الِ اىذغاالت األستاذ الجاهعْ وتحزضخي السحاضخات و السمتؿيات و االهتحاىات ،وقمة 

. الػقت لجيً الػقت لتػاصل هع شالبً 
حا ها تأكجي دراسة عاشػر ىافع فْ   99 ليسكشً التػاصل هع شالبً بدب اىذغاالتً السختمفة  صاألستاذ أنٌو
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.  الصمبة حػل استسخارية الحرز التفاعمية عبخ هشرة هػودلإجاباتتػزيع : يسثل(14)ججول رقع 
الشدبة السئػية  التكخار االحتساالت  

% 04 02كمٍع  
% 30 15بعزٍع  

% 66 33لع تدتسخ  
% 100 50السجسػع 

 
 الصمبة هتبآشة حضث ان اغمبية اجابتٍع كاىت تتسحػر حػل عجم استسخارية إجابات ان أعاليٓبضغ الججول     

هغ هجسػع هجتسع البحث ، وبعجٌا تمضٍا الشدبة  (%66)الحرز التفاعمية عبخ هشرة هػودل بشدبة 
ْ ىدبة السبحػثضغ الحٓغ كاىت إجابتٍع ان بعس الحرز التفاعمية عبخ هشرة هػودل   (30%) ٌو

استسخت ، اها السبحػثضغ الحٓغ أقخو بأن  كل الحرز التفاعمية عبخ هشرة هػودل استسخت فكاىت ىدبتٍع 
(04 .)%

وىفدخ ٌحا بأىً راجع إلِ ان إدارة الجاهعة قاهت بإرجاع الحرز التْ كاىت خالل هشرة هػودل الِ 
حرز حزػرية لتفزضمً عغ التعميع اإللكتخوىْ وبدبب تمقْ صعػبات فْ استخجام هشرة هػودل 

ىية عمِ استخجام السشرة وان قجراتٍع وهٍاراتٍع هحجودة فْ ٌحا ؼالتعميسية ، وكحلظ عجم تمقضٍع دورات تكػ
حا ألىٍا تختمف هغ أحج الِ أخخ  . الجاىب ٌو

.  الصمبة حدب تفاعل األساتحة هع الصمبة  عبخ هشرة  هػودلإجابات تػزيع : يسثل (15)ججول رقػ
الشدبة السئػية التكخار االحتساالت 

% 52 26ىعع  
% 48 24ال  

% 100 50السجسػع 
 

تبضغ هغ خالل الججول أعالي أن ٌشاك تبآغ بضغ ىعع وال عمِ  هدتػػ الكمية بالشدبة لمفئة األكبخ      
 فخد، وفْ 26ها يعادل (%58)السػافقة عمِ أن األستاذ ال ٓتفاعل هع الصمبة هغ خالل هشرة هػودل بشدبة

. فخد24اؼ ها يعادل  (%48)السقابل تػجج فئة تقخ عمِ أن األستاذ ٓتفاعل هع الصمبة بشدبة 
وىفدخ التبآغ بأىً راجع الِ شبيعة األسمػب السعتسج، هغ شخف األساتحة وشبيعة تعاهمٍع هع شمبتٍع وعجم 

. تفخغٍع لخجهة الصالب ابجا 
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.  صعػبات التْ تػاجً الصمبة فْ فٍع السحتػػ التعميسْ بسشرة هػودل يسثل:(16)ججول رقػ
الشدبة السئػية التكخار  االحتساالت 

% 80 40ىعع  
% 20 10ال  

% 100 50السجسػع  
 

ٓػضح الججول أعالي أن الصمبة تػاجٍٍع صعػبات فْ فٍع السحتػػ التعميسْ بسشرة هػودل      
 صعػبات فْ فٍع السحتػػ التعميسْ أؼال ٓػججون (%20) ىدبةأها فخد ، 40أؼ ها يعادل  (%80)بشدبة

. بسشرة هػودل
 العضشة بأن األساتحة ال ٓتػاصمػن هعٍع هغ خالل هشرة هػودل ولٍحا ال أفخادوىفدخ ذلظ عمِ أن أغمبية 

حا ها ٓتصابق هع دراسة الدابقة  .األستاذيسكشٍع استيعاب الجرس دون شخح  لعبج السهجي الجخاح ٌو
(. 423 )وآخخون،ص

رأؼ الصمبة حػل ىجاح التعميع  االلكتخوىْ فْ الجدائخ فْ ضل استخجام هشرة : ٓػضح(17)سؤال رقػ 
: هػودل

هغ خالل استجابات السبحػثضغ لدؤال السفتػح ، ىالحع ان هعطع اجاباتٍع كاىت سمبية الن هعطسٍع     
ٓخون بأىً ال يسكغ ان ٓشجح التعميع فْ ضل استخجام هشرة التعميع اإللكتخوىْ هػودل بالجاهعة الجدائخية، 

حا ها أكجي أفخاد العضشة هغ خالل إجاباتٍع التْ كاىت 50أؼ ها يعادل % 100وكان ذلظ بشدبة   هبحػث ٌو
عمِ الشحػ التالْ 

  ال ٓػجج اؼ هدتقبل لتعميع الجاهعْ فْ ضل استخجام هشرة هػودل اإللكتخوىية. 
 ضعف سخعة تجفق االىتخىت بالجدائخ. 
  عجم اىتذار ثقافة التعميع اإللكتخوىْ بضغ الصمبة. 
  يقزْ عمِ العالقة السػجػدة بضغ الصمبة واألساتحة. 
 ال يسكشان يحل هحل التعميع التقمضجؼ. 
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 :نتائج الجراسة 
:  هشاقذة نتائج التداؤل الجدئي األول .1

ؼيسا ٓتعمق بشتائج التداؤل الجدئْ األول تع تحجٓج هجسػعة هغ األسئمة باستخجام االستسارة وجٍت الِ        
: فئة الصمبة وخمرشا هغ خالل تحمضل الججاول الِ ها ٓمْ

  تػضح اجابات السبحػثضغ أن هعطع الصمبة يدتخجهػن هشرة هػودل وإىسا بجرجات هتفاوتة بشدبة
حا ها ٓػضحً الججول رقع (76%)  (.03)،ٌو
  حا ها ٓػضحً (%90)ىجج أن ىدبة كبضخة هغ الصمبة يججون صعػبة فْ استخجام هشرة هػودل بشدبة ٌو

 (.04)الججول رقع 
   ىجج أن قمة السعارف لصمبة حػل هشرة هػودل ٌْ التْ تذكل لٍع صعػبة فْ دخػل هشرة هػودل

حا ها ٓػضحً (%60)بشدبة   (.05)الججول رقع ٌو
  ىجج أن ىدبة هغ شمبة يعاىػن هغ صعػبات خالل تحسضمً السحتػػ التعميسْ هغ هشرة هػودل بشدبة

حا ها ٓػضحً الججول رقع  (88%)  (.06)ٌو
  فْ ضػء التداؤل وتفدضخ ىتائج الجراسة فْ ضػء التداؤل األول يسكششا القػل بأىً ضعف السٍارات

. التقشية لصالب تذكل صعػبة فْ استخجام هشرة هػودل
: هشاقذة نتائج التداؤل الجدئي الثاني .2

       ؼيسا ٓتعمق بشتائج التداؤل الجدئْ الثاىْ تع تحجٓج هجسػعة هغ األسئمة باستخجام االستسارة وجٍت 
: إلِ فئة الصمبة وخمرشا هغ خالل تحمضل الججاول الِ هآمْ

  هغ الصمبة الحٓغ يعاىػن هغ عجم تػاجج شبكة االىتخىت فْ الحْ الحؼ يعيذػن (%80)أن ٌشاك ىدبة
حا ها ٓػضحً الججول رقع   (.08)ؼيً ٌو

  هغ الصمبة أكجوا عمِ أن األجٍدة  اإللكتخوىية التْ يدتخجهػىً ال تدسح لٍع (%58)كسا ىجج ىدبة
حا ها ٓػضحً الججول رقع   (.11)بالػلػج إلِ هشرة هػودل ٌو

  حا ها ٓػضحً الججول رقع (%94)كسا يقػم الصمبة بجفع رسػم االشتخاك باألىتخىت شٍخيا ىدبة (. 12)ٌو
فْ ضػء التداؤل وتفدضخ ىتائج الجراسة فْ ضػء التداؤل الثاىْ يسكششا القػل بأىً ان ضعف االىتخىت يذكل 

. صعػبة فْ استخجام هشرة هػودل
: هشاقذة نتائج التداؤل الجدئي الثالث .3

ؼيسا ٓتعمق بشتائج التداؤل الجدئْ الثالث تع تحجٓج هجسػعة هغ األسئمة باستخجام االستسارة وجٍت        
: الِ الصمبة وهغ خالل تحمضل الججاول تػصمشا الِ ها ٓمْ

  حا ها ٓػضحً الججول (%47)ىجج ىدبة هغ الصمبة أكجوا عمِ أىً ال ٓتع االترال بضشٍع وبضغ األساتحة ٌو
 (.13)رقع 
 حا ها أكجي الججول رقع (%66) ىجج ىدبة أيزا  (.14)بأن الحرز التفاعمية لع تدتسخ ٌو
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 حا ها ٓػضحً الججول رقع (%80) ىدبة أها هغ الصمبة تػاجٍٍع صعػبات فْ فٍع  السحتػػ التعميسْ ٌو
(16.) 
  يذكل صعػبة فْ واألستاذفْ ضػء التداؤل الثالث يسكششا القػل بأن قمة االترال التفاعمْ بضغ الصالب 

. استخجام هشرة هػودل
 إلِهغ خالل تحمضل السعمػهات التْ تحرمشا  عمضٍا خالل الجراسة الشطخية و االستبيان تػصمشا وبذكل عام 

.   الصمبة يججون صعػبات فْ استخجام هشرة التعميع اإللكتخوىْ هػودل أن
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 ذات وأصبحت تكشػلػجيا السعمػهات واالترال هغ أكثخ القصاعات تغضخا وتصػرا ، أصبحتلقج           
عالقة وشضجة بسختمف القصاعات ، حضث يعتبخ هجال التعميع  هغ أكثخ األىطسة تأثخا بتكشػلػجيا والحؼ ىتج 

 هغ الػسائل الحجٓثة لمتعمع باستخجام التكشػلػجيا ، وذلظ األخضخعشً التعميع االلكتخوىْ ،حضث أصبح ٌحا 
. لسػاكبة التغضضخ الحاصل فْ البضئة وهتصمباتٍا  

ع األسالضب التْ استخجهت لجعع الصالب الجاهعْ وتأٌضمً لسػاكبة  حضث بعج التعميع االلكتخوىْ هغ ٌأ
 السعتسجة فْ التعميع االلكتخوىْ ىجج ىطام األدواتالتصػرات الحاصمة ،وتذجيعً عمِ التعمع الحاتْ وهغ بضغ 

إدارة التعمع اإللكتخوىْ هػودل، إذ أىً أعتبخ هغ البخهجيات الحخة هفتػحة السرجر ، التْ تدتخجم عمِ ىصاو 
- 19- اغمب الجاهعات الجدائخية اعتسجت عمضٍا فْ ضل جائحة كػفضجأنواسع وفْ بضئة افتخاضية ، أؼ 

حا بٍجف تدٍضل الػصػل إلِ السػارد الستاحة دون التقضضج  ضسغ ىطاهٍا التعميسْ وهغ بضشٍا جاهعة بدكخة ٌو
. بالسكان والدهان

حا ها دفعشا إللقاء الزػء عمِ ٌحا الشػع هغ أىطسة التعمع . ٌو
وقج حاولشا استكذاف صعػبات استخجام هشرة التعميع االلكتخوىْ هػودل التْ واجٍت الصمبة، وتػضيح 

. صػرة السشرات التعمسية بكػىٍا ضخورة فخضتٍا التغضضخات التْ يذٍجٌا العالع حاليا
وبذكل عام فإن الصمبة  تػاجٍٍع صعػبات فْ استخجام هشرة التعميع اإللكتخوىْ هػودل بدبب ضعف 

 التفاعمْ بضشٍع وبغ األستاذ ، لحالظ  البج االترالالسٍارات التقشية لمصمبة وقمة تجفق سخعة األىتخىت  وقمة 
ىية حػل كيؽية استخجام هشرة التعميع اإللكتخوىْ هػودل وتفعضل دور التكشػلػجيا فْ ؼ يكػن ٌشا دورات تكػأن

. العسمية التعميسية
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 :إلقتخاحات والتؽصيات ا
: ٓمْ فْ ضػء ها تع التػصل إليً يسكغ أن ىػصْ بسا

 التعميع اإللكتخوىْ فْ جسيع  التخررات والسدتػيات وعمِ أسمػب تعسيع ثقافة االعتساد عمِ أواليجب  .1
 .الجاهعة ككل

لتشسية هٍاراتً األدائية فْ استخجام السشرات التعميسية اهة دورات تجريبية لكل أشخاف العسمية التعميسية إو .2
 .اإللكتخوىية

 . هػقع السشرة بدخعةإلِالعسل عمِ رفع هدتػػ تجفق االىتخىت بالجاهعة لتسكضغ الصالب هغ الػلػج  .3
تػضيف كفاءات بذخية هتخررة لمؿيام بسختمف العسميات االدارية والرياىة عمِ هدتػػ هشرة التعميع  .4

 .االلكتخوىْ هػودل
العسل عمِ الحج هغ السعػقات التْ تػاجً الصمبة فْ استخجام التقشيات الحجٓثة وذلظ لسػاكبة هدتحجثات  .5

 .العرخ
 .تحدضغ البشية الخقسية لسشرة هػودل وتحجث السػقع الخاص بٍا .6
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 وزارة التعميػ العالي و البحث العمسي

                           جاهعة دمحم خيزخ بدكخ 

                 القطب الجاهعي شتسة

 كمية العمؽم اإلندانية والعمؽم اإلجتساعية

 قدػ العمؽم اإلجتساعية                               

 إستسارة إستبيان                                

     صعؽبات إستخجام الطمبة الجاهعييؼ لسشرة هؽودل التعميسية 

        دراسة هيجانية بجاهعة دمحم خيزخ بدكخة 

 

 في عمػ إجتساع التخبية (د.م.ل)هحكخة هكسمة لشيل شهادة الساستخ 

 :الجكتؽرة تحت إشخاف:                                                هؼ إعجاد الطالبة
  هػاسة صحخا                                                  خضشر دلضمة 

 
 

 

 

 2020/2021: الدشة الجاهعية                         
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  بالبياىات الذخرية لعضشة الجراسة هحػر خاص:السحػر األول 

        أىثِذكخ :   الجشذ
            

: الدؼ 
 سشة  28الى 18هؼ
 سشة  37إلى 29هؼ 
  إلى ها فؽق 38هؼ

 
 ضعف السهارات التقشية لمطمبة يذكل صعؽبة في استخجام هشرة هؽودل :الثانيالسحؽر 
. التعميسية

 ٌل تدتخجم هشرة هػودل ؟ -1
دائسا  
أحياىا  

أبجا  
 ٌل وججت صعػبة فْ استخجام هشرة هػودل؟- 2

ىعع  
ال  

ٌل بحلت هجٍػد هغ أجل تحدضغ هٍاراتظ؟  (ىعع)إذا كاىت اإلجابة *
 ٌل لجيظ هعمػهات كاؼية عمِ كل التقشيات السػجػدة داخل السشرة ؟-  3

        كمٍع 
بعزٍع 

ليدت لجؼ هعمػهة  
 ٌل تػاجٍظ صعػبات فْ تحسضل السحتػػ التعميسْ بالسشرة ؟- 4

ىعع  
ال 
  بجٍات لتحلضل الرعػبات التْ تػاجٍظ ؟االستعاىةٌل تحاول - 5

ىعع  
 ال 
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 هغ يقػم بحلظ ؟(ىعع)إذا كاىت إجابتظ *
 األستاذ

السدؤول عمِ الشطام  
.....................   . آخخون حجد

هل قمة االنتخنت والؽسائل التكشؽلؽجية تذكل صعؽبة في استخجاهغ لسشرة : السحؽر الثاني
 ؟هؽودل

 ٌل تػجج شبكة األىتخىت فْ الحْ الحؼ تعيذػن ؼيً؟-1
ىعع 
ال 
 ٌل تجىْ تجفق األىتخىت يذكل صعػبة فْ دخػلظ لسشرة هػودل ؟-2

دائسا 
أحياىا 
أبجا  

هاٌْ الػسضمة السدتخجهة عشج دخػل هشرة هػودل ؟ -3
الٍاتف الحكْ  

الحاسػب السحسػل  
المػح اإللكتخوىْ  

 ٌل الػسضمة السدتخجهة تدسح لظ بالػلػج إلِ هشرة هػودل ؟-4
ىعع  

ال 
 ؟باالىتخىتكيف تتع عسمية دفع رسػم االشتخاك - 5

شٍخيا  
أسبػعيا  

ٓػهيا 
 التفاعمي بيؼ الطالب واألستاذ يذكل صعؽبة في استخجام االترالهل قمة :السحؽر الثالث 

هشرة التعميػ االلكتخوني هؽودل؟ 
كيف يكػن االترال بضشظ وبضغ أساتحتكع هغ خالل هشرة هػودل؟ -11

دائسا  
أحياىا  

أبج 
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ٌل استسخت الحرز التفاعمية عبخ هشرة هػودل ؟ -12
كمٍع  

بعزٍع  
لع تدتسخ  

ها ٌػ سبب عجم استسخار ٌحي الحرز؟  (لع تدتسخ) بإجابتظفْ حالة *
ٌل ٓتػاصل هعكع أساتحتكع عبخ هشرة هػودل؟ -13

ىعع  
ال  
ٌل تػاجً صعػبة فْ فٍع السحتػػ التعميسْ باستخجام هشرة هػودل؟ -14

ىعع  
ال  
بخأيظ ٌل ٓشجح التعميع االلكتخوىْ بالجدائخ فْ ضل استخجام هشرة هػودل التعميع؟ هع -15

.........     .............      ..........    التبخيخ؟
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ججول السحكسيؼ أداة الجراسة  (:02)السمحق رقػ 
                  

التخرص الختبة العمسية االسػ الخقػ 
عمػ االجتساع  أستاذغخبي صباح  01
عمػ االجتساع - أ- هحاضخأستاذبؼ تخكي أسساء  02
عمػ االجتساع - ا-هحاضخ أستاذحدشي هشية  03

 
 

 


