
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستنز الضبيعاٌر. علي بً 

 أعتاس مغاعز تكييات تعليه كلية الرتبية

 باملنللة العضبية الغعورية دامعة األمري عطاو بً عبز العظيظ

 ر. أماىي بيت عبز اهلل بً دويض 

 أعتاس مغاعز تكييات تعليه كلية الرتبية 

 باملنللة العضبية الغعورية دامعة األمري عطاو بً عبز العظيظ

 

 

 

 
 
 
 

 جبامعة األمري صطاو بً عبداإلللرتوىي  اجتاهات الطلبة حنو التعله
  91-خالل جائحة كوفيد العشيش

 

                          

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ASEP)دراصات عزبية يف الرتبية وعله اليفط 

 

 

 

 

 

 

377 
 

 جبامعة األمري صطاو بً عبداإلللرتوىي  اجتاهات الطلبة حنو التعله
  91-خالل جائحة كوفيد العشيش

 ر. علي بً ستنز الضبيعاٌ

 أعتاس مغاعز تكييات تعليه كلية الرتبية

 باملنللة العضبية الغعورية دامعة األمري عطاو بً عبز العظيظ

 ر. أماىي بيت عبز اهلل بً دويض 

 أعتاس مغاعز تكييات تعليه كلية الرتبية 

 باملنللة العضبية الغعورية دامعة األمري عطاو بً عبز العظيظ

 املضتخلص : 
الحعمي اإللكرتٌٔ٘ مل ٖكَ ظدًٖرا يف املٗداُ الحعمٗى٘ بالذاد يف املرظمٛ الحعمٗىٗٛ اجلاوعٗٛ، 
لكَ وا زاد ونَ هِىٗحنْ هٌنْ ِنٕ املانرط الٕظٗند رشنحىراعٖٛ الحعمنٗي يف ءاانٛ هذمناٞ العنامل ظن              

% طالنننت ٔطالةنننٛ يف العنننامل ظصنننت وظؽننناٟٗاد الٌٕٗصنننكٕ نزونننٛ   94عمقنننخ الدعاشنننٛ نءرنننر ونننَ  
، ِٔنننٕ ونننا بننناد الةننناظر  لٗحعرانننا عمنننٜ جٕشّننناد ال مةنننٛ ذمنننٕ النننحعمي    2020ءٕعٌٔنننا  ننن ه عننناً  

ذا الظرف ال اع٢ ٔوٕبفّي وٍنْ ظٗنز مل ٖعند  ٗناًعا اكنَ ارشنحنٍاٞ عٍنْ، ٔبند         اإللكرتٌٔ٘ يف ِ
ُ ارشننحةاٌٛ ءنن داٚ عننز بعنند اكٗىّننا ٔالحعقننب وننَ  نن ه ظصنناث ؼنندبّا         ااشننحادً الةاظرنن 

الظنناِرٙ ٔذةاجّننا، لننذا ءاٌننخ عٍٗننٛ الدعاشننٛ ِنني طنن ث ٔطالةنناد شاوعننٛ انونن  شنن اً بننَ عةنند    
عٍٗننٛ الدعاشنننٛ  ا ننح د  الحاؽؽنناد ٔخمحمنن  املصننحٕٖاد اجلاوعٗننٛ، ءىننا       خمحمنن  العسٖننس يف  

( طالةنناو ٔطالةننٛ ارمننُٕ لحىننة الدعاشننٛ، ٔبنند ءعننفخ   262بال رٖقننٛ الععننٕاٟٗٛ ٔبمننا عننددِا   
ٌحنناٟض الدعاشننٛ عننَ ٔشننٕد ا ننح ف بنن  ا اِنناد ال مةننٛ ذمننٕ الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘ يف املصننحٕٖاد         

 ٍِاك ارَٔبا ب  ا آ ال  ث ٔال الةاد.   الدعاشٗٛ املاحمفٛ ءىا هظّرد هُ 
 ، شاٟعٛ ءٕعٌٔا  ، ا اِاد ال مةٛ، الحعمٗي العال٘الحعمي اإللكرتٌٔ٘فحاظٗٛ: املكمىاد ال

Student Attitudes Towards Online Learning at Prince Sattam Bin 
Abdulaziz University During COVID-19 

Dr.Ali bin Mohammed Al-Rabian & Dr. Amani bint Abdullah bin Jowair 

Abstract: 

ONLINE Learning was not new in the educational field, particularly in 
universities. Despite of that, COVID-19 makes online learning more important 
than before because it is the only to continue teaching and learning process 
during the pandemic not only in Saudi context, however it is over the world 
because suspending schools and universities, attendance for more than 94% 
of students in the world according to UNESCO statistics for the COVID-19 
crisis on March 2020. This matter led the researchers to investigate students’ 
attitudes towards online learning. The sample of the study is chosen 
randomly. The sample is 269 students, male and female who study in the 
Prince Sattam Bin Abdul-AzizUniversity. The methodology of the research is a 
questionnaire that has been arbitrated and checked its validity and 
reliability. The results of the study show a difference between students 
’attitudes towards online learning at different academic levels. Also, results 
show that there is a difference between male and female towards this kind of 
learning. 
Keywords: Student Attitudes - Online Learning - Sattam Bin Abdulaziz 
University - COVID-19 
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  :املكدمة 
ارـخ هزوٛ ءٕعٌٔا عمٜ وعظي الدٔه وغ ق وعظي هٌع ٛ وؤشصاجّا رشنٗىا  
املؤشصنناد الحعمٗىٗننٛ ٔهٌعنن حّا انءاداٗننٛ. ٌٔحٗصننٛ لننذلي، بنندهد العدٖنند وننَ        

لفننننىاُ اشننننحىراعٖٛ العىمٗننننٛ     ولكرتٌٔٗنننناو  املننننداعط ٔاجلاوعنننناد بحقنننندٖي دعٔشننننّا    
دد. ٔعمنٜ النرغي  نا    الحعمٗىٗٛ ٔلفىاُ اشحكىاه املقنرعاد الدعاشنٗٛ يف ٔبحّنا ا ن    

ٔبند هطمنب عمٗنْ يف بعن      اإللكرتٌٔن٘  ارـحْ اجلاٟعٛ وَ الحعٕه الصرٖة لمنحعمي  
النننحعمي اندبٗننناد الرتبٕٖنننٛ الحعمنننٗي ونننَ بعننند ٔالنننذٙ سمىنننن العدٖننند ونننَ  ٗنننساد     

ور هُ ٍِنناك العدٖنند وننَ الحعنندٖاد الننا جٕاشننْ ِننذا الٍننٕ  وننَ الننحعمي     اإللكرتٌٔنن٘
عمننٜ انشّننسٚ اإللكرتٌٔٗننٛ ٔاٌق ننا  اإلٌرتٌننخ. لننذا  هِىّننا اجلمننٕط لصنناعاد طٕٖمننٛ

جّنندف الدعاشننٛ اةالٗننٛ وش اشحكعنناف جؽننٕعاد ال مةننٛ ظاوعننٛ انونن  شنن اً بننَ   
 يف ظن شاٟعٛ ءٕعٌٔا.  الحعمي اإللكرتٌٔ٘عةد العسٖس ذمٕ 

 :مشللة الدراصة 
ب زونننٛ هذنننرد عمنننٜ صٗنننة الق اعننناد  2020انننٕش١ العنننامل هصنننة وٍحؽننن  عننناً 

ءاانٛ دٔه العنامل ٔونَ هبنرز ِنذٓ الق اعناد ٔهِىّنا ِنٕ ب نا  الحعمنٗي            اةٕٖٗٛ يف
بكااننٛ وصننحٕٖاجْ ٔهٌٕاعننْ العنناً ٔالعننال٘ ٔالحنندعٖت، ٔ ننا زمم نن٘ ِننذا انذننر ِننٕ عنندد   

 2020املٍق ع  عَ الحعمٗي بصةت جعمٗب اةفٕع عَ املداعط،اف٘ وٍحؽ  هبرٖنن  
عمنب ظفنٕعِي ملدعاشنّي    % ونَ طمةنٛ املنداعط عمنٜ وصنحٕٝ العنامل        94ءاُ ٍِاك  

( ، ِٔنذا ونا شعنن صٗنة     2020بمداو   الٌٕٗصنكٕ،   200ٔشاوعاجّي    ه اجلاٟعٛ يف 
هٌظىٛ العامل الحعمٗىٗٛ جحداعٜ وش حمألٛ الحقمٗنن ونَ هذناع انزونٛ عمنٜ طمةحّنا       
وَ   ه وٍناِض ٔج ةٗقناد خمحمفنٛ شنٕاٞ ءناُ ونَ  ن ه القٍنٕاد الحعمٗىٗنٛ أ          

ذمنننٕ  لننني ونننَ اةمنننٕه النننا جصنننعٜ يف ِنننداّا النننرٟٗض وش   النننحعمي اإللكرتٌٔننن٘ ٔ
الحقمٗننن وننَ الفابنند الحعمٗىنن٘ لنندٝ وٍصننٕبّٗا،  وننَ ٍِننا هجننخ الحقٍٗننٛ لحمعننت دٔعاو      
حمٕعٖنننناو يف  ننننأز انزوننننٛ ٔالحقمٗننننن وننننَ كذاعِننننا الصننننمةٗٛ، ٔبنننند ءنننناُ لمحعمننننٗي      

اجّا وَ   ه اإللكرتٌٔ٘ دٔعاو باعزاو  اؼٛ وة ج ٕع ٌظي وداعٚ الحعمي ٔجعسٖس ووكاٌٗ
(، هظند   Multimediaوجاظنٛ العدٖند ونَ الٕشناٟت الحعمٗىٗنٛ اإللكرتٌٔٗنٛ املحعنددٚ         

هِننني اندٔاد النننا ق ج ةٗقّنننا يف صٗنننة الق اعننناد الحعمٗىٗنننٛ لحعقٗنننب هِنننداف    
الرشننالٛ الحعمٗىٗننٛ يف العدٖنند وننَ النندٔه ءالٕرٖنناد املحعنندٚ انورٖكٗننٛ، املىمكننٛ        

املىمكٛ العربٗٛ الصعٕدٖٛ، وؽر، اجلساٟر، املنرث ٔغ ِا املحعدٚ، اٍمٍدا، شٍناإعٚ، 
وننَ النندٔه العاملٗننٛ ٔاإلبمٗىٗننٛ اننالحعمي اإللكرتٌٔنن٘ ٖننٕار ظنن و يف شنند ِننذٓ الفصننٕٚ    
ٔالحقمٗن وَ الفابد الحعمٗى٘ لدٝ ال مةٛ ، ٔبد هجنخ ِنذٓ الٕعبنٛ العمىٗنٛ لمكعن       

ذا الٍنٕ  ونَ الحعمنٗي    عَ ا اِاد طمةٛ شاوعٛ انو  ش اً بَ عةد العسٖس ذمٕ ِن 
 ٔودٝ ااعمٗحْ وَ ٔشّٛ ٌظرِي ءٌّٕي ِي املارط انِي يف العىمٗٛ الحعمٗىٗٛ. 

  :أصئلة الدراصة 
   ٕنن ه شاٟعننٛ ءٕعٌٔننا لنندٝ طمةننٛ   الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘وننا ٔابننة ار اِنناد ذمنن 

 شاوعٛ انو  ش اً بَ عةد العسٖس؟
      ٕٝار اِنناد ذمننٕ   اننٜ( 0.05ِننن جٕشنند اننرٔق  اد درلننٛ وظؽنناٟٗٛ عٍنند وصننح

ٔحمأعِننا  نن ه شاٟعننٛ ءٕعٌٔننا لنندٝ طمةننٛ شاوعننٛ انونن    الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘
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ش اً بَ عةد العسٖس عصت  اجلٍض، ٔاملصحٕٝ الدعاش٘، ٔالحاؽؾ، وحٕشت 
 الٕبخ الٕٗو٘ الذٙ جقفْٗ يف الحعمي وَ   ه اإلٌرتٌخ(؟

        ٕننن ه  رتٌٔننن٘النننحعمي اإللكونننا وكٌٕننناد الع بنننٛ بننن  حمنننأع ار اِننناد ذمننن 
 ؟ سعةد العسٖاجلاٟعٛ لدٝ طمةٛ شاوعٛ انو  ش اً بَ 

        وا هبرز اإلزمابٗاد ٔالحعدٖاد الا ٔاشّّا طمةنٛ شاوعنٛ انون  شن اً بنَ عةند
 يف ظن شاٟعٛ ءٕعٌٔا؟  الحعمي اإللكرتٌٔ٘العسٖس هذٍاٞ 

 :أهداف الدراصة 
 جّدف الدعاشٛ اةالٗٛ وش 

 ل مةٛ عمٜ اإلٌرتٌخ يف وعراٛ وحٕشت الٕبخ الذٙ ٖقفْٗ ا  ٘  النحعمي اإللكرتٌٔن
   ه شاٟعٛ ءٕعٌٔا؟

     َالنننحعمي ذمنننٕ  سعةننند العسٖننن دعاشنننٛ جؽنننٕعاد ال مةنننٛ ظاوعنننٛ انوننن  شننن اً بننن
 يف ظن شاٟعٛ ءٕعٌٔا.  اإللكرتٌٔ٘

  وعراٛ الع بٛ ب  املحن اد الدإغرااٗٛ  اجلٍض ٔالعىر( بفعالٗٛ ا اـراد
 ؟ الحعمي اإللكرتٌٔ٘يف 
     وعراننٛ هبنننرز الحعننندٖاد الننا ٔاشّنننخ ال مةنننٛ هذٍنناٞ النننحعمي اإللكرتٌٔننن٘ يف ظنننن

 شاٟعٛ ءٕعٌٔا؟ 
          وعراننٛ هبننرز اإلزمابٗنناد الننا ظققّننا ال مةننٛ هذٍنناٞ الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘ يف ظننن

 شاٟعٛ ءٕعٌٔا؟ 

 :أهنية الدراصة 
 جربز هِىٗٛ ِذٓ الدعاشٛ يف:

 ٚبحٕظٗن  النحعمي اإللكرتٌٔن٘ يف     جٍادٙ الا اةدٖرٛ ار اِاد الرتبٕٖٛ وصاٖر
 الحعمٗي اجلاوع٘.

 ٍُٖادٙ بْ الرتبُٕٖٕ يف مترن ونَ ـنرٔعٚ الحعنٕه ونَ      اةاـر الٕبخ اشحصابٛ ملا 
 الحعمي الحقمٗدٙ لمحعمي عرب اإلٌرتٌخ بعد شاٟعٛ ءٕعٌٔا 

 ْهِنني الحعنندٖاد الننا ٖٕاشّّننا ال نن ث    هعفنناٞ ٠ِٗننٛ الحنندعٖض وش  ٌظننر جٕشٗنن
 ٌٔ٘.   ه الحعمي اإللكرت

       ٛجقنندٖي وقٗنناط لحقٗننٗي ا اِنناد ال مةننٛ ذمننٕ الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘ يف ظننن هزونن
 ءٕعٌٔا. 

  هونناً اننحا النناه  ٞ وعننك د الننحعمي   ظننٕه الدعاشنناد وننَ وسٖنند الةنناظر  إلشننرا
 اإللكرتٌٔ٘ ٔوزماد اةمٕه املٍاشةٛ هلا. 

     اشننننح    عهٙ ال نننن ث ظننننٕه الننننحعمي     بمننننٛ عنننندد الدعاشنننناد الننننا ِننننداخ وش
لنذا شنعخ    سعةند العسٖن  اإللكرتٌٔ٘ يف ظن هزوٛ ءٕعٌٔا ظاوعٛ انو  ش اً بنَ  

الننا ٔشنندِا   ٔاإلزمابٗننادالدعاشننٛ لمةعننز عننَ  لنني ٔوعراننٛ هبننرز الحعنندٖاد      
 ال  ث   ه الحعمي اإللكرتٌٔ٘ يف ظن هزوٛ ءٕعٌٔا. 

 :حدود الدراصة 
 دعاشنننٛ عمنننٜ جقٗنننٗي ا اِننناد ال مةنننٛ ظاوعنننٛ اةننندٔد املٕـنننٕعٗٛ: ابحؽنننرد ال

 انو  ش اً بَ عةد العسٖس ذمٕ الحعمي اإللكرتٌٔ٘ يف ظن شاٟعٛ ءٕعٌٔا.
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      َاةدٔد املكاٌٗٛ: ابحؽرد الدعاشٛ عمٜ ط ث ٔطالةاد شاوعنٛ انون  شن اً بن
 عةد العسٖس.

 .اةدٔد الةعرٖٛ: ط ث ٔطالةاد شاوعٛ انو  ش اً بَ عةد العسٖس 
  السوٍٗنٛ: ٖنحي ج ةٗننب الدعاشنٛ  ن ه الفؽنن الدعاشنن٘ الرناٌ٘ ونَ العنناً         اةندٔد

 ِن(. 1442الدعاش٘  

 :مصطلحات الدراصة 
   :اجتاهات الطلبة 

وعراٛ وقداع الحٕشّناد النا ٖةندّٖا ال مةنٛ ذمنٕ النحعمي اإللكرتٌٔن٘ ٔااعمٗحنْ         
يف وَ ٔشّٛ ٌظرِي ٔودٝ اشحىحاعّي بْ ٔاشحفادجّي وٍْ ٔوا ٖرٌْٔ وَ وزمابٗناد  

النحعمي اإللكرتٌٔن٘  نن ه ارزونٛ ٔالحعنندٖاد النا ٔاشّنحّي  نن ه عىمٗنٛ جعمىّنني،       
ٖٔحي بٗاط ِذا ار آ وشراٟٗاو وَ   ه املقٗاط النذٙ هعند يف ِنذٓ الدعاشنٛ هلنذا      

 النرض. 

   :التعله اإلللرتوىي 
عىمٗٛ جعمٗىٗٛ جعنكن وٍظٕونٛ باٟىنٛ عمنٜ ب٠ٗنٛ ولكرتٌٔٗنٛ جفاعمٗنٛ عبىٗنٛ ٖنحي          

  هلننا الحٕاؼننن بنن  املعمنني ٔاملننحعمي ٔجحفننىَ ِننذٓ املٍظٕوننٛ ءحةنناو ٔهٌعنن ٛ       وننَ 
  ٛ ٗجننٛ ٔوصننصمٛ بٕاشنن ٛ العننةكاد اإللكرتٌٔٗنن  ٔانشّننسٚ ولكرتٌٔٗننٛ ٔعىمٗننٛ جٕاؼننن ظ

  ,Singh&Thurman) .2018الذءٗٛ.   ٔانشّسٚ اةاشٕبٗٛ

 :خلفية الدراصة 
اك ا ح اناو بمنٗ و   ( دعاشٛ هظّرد ٌحاٟصّا هُ Brown, & Park,2016ٍِ  ٝهشر

بننن  جعمننني ال ننن ث ونننَ  ننن ه هشنننمٕث النننحعمي اإللكرتٌٔننن٘ ٔبننن  هشنننمٕث النننحعمي           
الحقمٗدٙ. ءىا ءعفخ دعاشاد ه رٝ هُ ال  ث ظعرٔا بن ُ جندعٖض املعمني ٔشّناو     

، ءىنا مل ٖكنَ   ولكرتٌٔٗناو لٕشْ يف الفؽٕه الحقمٗدٖٛ ءاُ هافن ونَ جدعٖصنْ هلني    
 ,Brocato, Bonanno)الحعمي اإللكرتٌٔ٘ هافن وَ الحعمي يف الفؽنٕه الحقمٗدٖنٛ   

& Ulbig, (2013; Allen, & Seaman, 2013      ٝءىنا ٔشندد ٌحناٟض دعاشنٛ ه نر .
هشراِا عىرٔ ٔك رُٔ هُ دعشناد ال ن ث النذَٖ ظفنرٔا النحعمي اإللكرتٌٔن٘ ءاٌنخ        

 ,Amroلفؽنٕه الدعاشنٗٛ الحقمٗدٖنٛ     هبنن ونَ دعشناد ال ن ث النذَٖ ظفنرٔا يف ا      

Mundy, & Kupczynski, 2015  ُ الننحعمي  (. ءىننا ٔشنندد ٌحنناٟض دعاشننٛ ه ننرٝ ه
املحعمى  عمٜ شّٕلٛ شدٔلٛ ا اـراد ٔوٍا  اإللكرتٌٔ٘ اإللكرتٌٔ٘ شاعد الحعمي

 ,Saad, Busteedوسٖد وَ املرٌٔٛ يف الحعمي وقاعٌٛ بالحعمي يف الفؽٕه الحقمٗدٖٛ  

& Ogisi, 2013هظاعد العدٖد ونَ الةعنٕس ٔالدعاشناد عمنٜ هِىٗنٛ وعرانٛ        ا(. ءى
 & ,Bisariaا اِننناد ال مةنننٛ ذمنننٕ النننحعمي اإللكرتٌٔننن٘ يف ظنننن هزونننٛ ءٕعٌٔنننا  

Saxena, 2020; Unger, &Meiran, 2020 ; Lovrić, Farčić, Mikšić, &Včev, 

2020; Rahiem, 2020). 

ظّننرد الدعاشنناد هُ عىمٗننٛ الننحعمي  ٔهوننا وننا ٖحعمننب بذذنناع ِننذٓ ار اِنناد اقنند ه  
اإللكرتٌٔ٘ جصر  وَ عىمٗٛ الحعمٗي ٔالحعمي نُ وَ  ؽاٟؽّا وجاظٛ الٕؼنٕه وش  
ًٍننا ونة زو ّٟنني ال نن ث هٔ وننة     املٍؽناد عمننٜ وننداع الصنناعٛ شنٕاٞ ءنناُ  لنني وحساو
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(، ٌٔظنراو  Chang ،2016هشاجذجّي وة ءاون اإلجاظٛ لمىعحٕٝ الحعمٗىن٘ الربىن٘     
ا الكة ٚ ٍِاك جٕبة مبسٖد وَ ارٌحعناع لمحعمنٗي اإللكرتٌٔن٘ ٔارشنحرىاع     هلذٓ املساٖ

اْٗ يف ب ا  انعىاه ٔجحٕبة ِذٓ الق اعاد هُ ٖؽن منٕ ارشنحرىاع اإللكرتٌٔن٘ يف   
  2023ومٗننناع دٔرع عمنننٕه عننناً   65.41الحعمنننٗي وش وصنننحٕٖاد غننن  وصنننةٕبٛ ٖٔةمنننا    

 .(Research and Markets, 2018)%   7مبحٕشت منٕ ٖسٖد عَ 

ُٖ ننرا شننؤاه وّنني يف الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘ وننا الصننةت الننذٙ زمعننن بعنن            ٔعمبننا 
ال مةننٛ هبننن وبةالوننا عمننٜ الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘ يف ظننن ِننذا ارٌحعنناع الٕاشننة ٔالكننة         
ٔبالذاد يف ظن هزوٛ ء زونٛ ءٕعٌٔنا ظٗنز النحعمي اإللكرتٌٔن٘ ِنٕ الصنةٗن الٕظٗند         

 الحعمننٗي اجلنناوع٘، جعننسٔ الدعاشنناد  لنني وش    لمننحعمي شننٕاٞ يف الحعمننٗي العنناً هٔ يف  
العدٖد وَ انشةاث شٕاٞ وٍّا وا ٖحعمب بالةٍٗٛ الحعحٗٛ لألٌظىٛ الحقٍٗٛ امل ةقٛ 
يف اجلاوعنناد ، هٔ لنننٍقؾ ايفنننرباد يف ِنننذا النننحعمي اإللكرتٌٔننن٘ ٔذمنننٕ  لننني ، ٔبننند  

حناشُٕ  الدعاشاد وش هور وّي ِٕٔ هُ ال مةٛ يف الحعمي اإللكرتٌٔ٘ سم ٝظداهظاعد 
وش وسٖنند وننَ ارٌفننةات الننذاج٘ ءننُٕ الننحعمي وننَ  بعنند وفحٕظنناو ٔزٖننادٚ ووكاٌٗننٛ         
اٌعناه املحعمي ب وٕع ه رٝ غ  الحعمي لعندً جٕاشندٓ يف باعنٛ النحعمي هوناً هشناجذجْ       

، لنذا دمند هُ املعاجلناد يف    .(Allen & Seaman, 2007)ءىا يف الحعمٗي الحقمٗدٙ 
  ٗ ي ج ةٗقناد ولكرتٌٔٗنٛ جعنسز ارٌفنةات ءىنا يف      ِذا ار آ بدهد وَ  ن ه جؽنى

املحؽننفعاد الننا جفننىَ الٍساِننٛ ٔجعننسز الربابننٛ ٔءىننا يف جعسٖننس اشننحاداً الننحعمي    
 املحساوَ يف العىمٗٛ الحعمٗىٗٛ ٔجنمٗةْ عمٜ الحعمي غ  املحساوَ ٔذمٕ  لي.

  ٘ بنن   ٔ ننا هظنناعد ولٗننْ انعنناس يف ظنن ُ الفننرٔق يف الحعمننٗي ٔالننحعمي اإللكرتٌٔنن
اقننند ا حمفنننخ ٌحننناٟض انعننناس يف  لننني، ظٗنننز هظننناعد بعننن          النننذءٕع ٔاإلٌننناس، 

وش عنندً ٔشننٕد اننرٔق بنن  اجلٍصنن  وننَ ال مةننٛ يف ار ننآ ذمننٕ الننحعمي      ادالدعاشنن
    َ  ,Bisaria, & Saxena, 2020;Martin)اإللكرتٌٔنن٘ ءىننا يف دعاشننٛ ءنن  ونن

Budhrani, & Wang, 2019)       ٔءنذلي الدعاشنٛ النا هشرِناHussein, 2011 )
هٌنْ ر جٕشند    ( ٔ مؽنخ ٌحناٟض دعاشناجّي وش   Aydin, 2005الدعاشنٛ النا هشراِنا     ٔ

اكننَ عسِٔننا  اننرٔق بنن  الننذءٕع ٔاإلٌنناس يف ار اِنناد ذمننٕ الننحعمي عننرب اإلٌرتٌننخ 
 ,Chase)دعاشنٛ    ر نح ف اجلننٍض. يف املقابنن جٕؼننمخ ٌحناٟض دعاشنناد ه نرٝ ورننن    

اٞ ٠ِٗنننٛ الحننندعٖض يف ار نننآ ذمنننٕ هُ ٍِننناك ارٔبونننا بننن  اجلٍصننن  ونننَ هعفننن2002
الحعمننٗي ٔالننحعمي اإللكرتٌٔنن٘ رشننٗىا يف لنناه الحؽننىٗي الحعمٗىنن٘، ءىننا هءنندد    

( وش هُ ٍِنناك ا ح انناو بنن  النننذءٕع    Shea, 2007الدعاشننٛ الننا هشراِننا      ٌحنناٟض 
جٕؼنمخ ٌحناٟض الدعاشنٛ     ٔاإلٌاس اٗىا ٖحعمب بندٔااة الحندعٖض عنرب اإلٌرتٌنخ. ءىنا     

( وش وٗنن هعفناٞ ٠ِٗنٛ    Campbell &Varnhagen, 2002ونَ     والنا هشراِنا ءن   
الحدعٖض وَ اإلٌناس وش الح منة وش اشحكعناف املسٖند ونَ الع بناد بن  املٍّصٗناد         

ِٔننذا ار ننح ف بنن    ٔاشننحاداً الحقٍٗننٛ يف عىمٗننٛ الحنندعٖض هءرننر وننَ الننذءٕع،    
ٍِناك   اُ مثجٌٛحاٟض الدعاشاد ٖدعٕ وش وشراٞ وسٖد وَ الدعاشاد رشحكعاف وُ ء

ارٔق ب  اجلٍصن  يف ار نآ ذمنٕ عىمٗنٛ الحعمنٗي ٔالنحعمي اإللكرتٌٔن٘ ونة هِىٗنٛ          
 ان ذ باةصةاُ الصٗاباد ارشحىاعٗٛ ٔاربحؽادٖٛ ٔهذرِا يف  لي.  



 (ASEP)دراصات عزبية يف الرتبية وعله اليفط 

 

 

 

 

 

 

382 
 

 :الدراصات الضابكة 
   َ يف اهلٍنند ٔشنندد    (Bisaria and Saxena 2020افنن٘ دعاشننٛ هشراِننا ءنن  ونن

الٍحنناٟض هُ غالةٗننٛ ال نن ث ٖعحقنندُٔ هُ الفؽننٕه الدعاشننٗٛ عننرب اإلٌرتٌننخ مل جكننَ     
شنناعد عمننٜ الحقمٗننن وننَ   اإللكرتٌٔنن٘اعالننٛ ورننن الحنندعٖض الحقمٗنندٙ ٔلكننَ الننحعمي  

٘ اةاشٛ وش الحٍقن ٔالصفر، وـنااٛ وش ارمفناض جكمفنٛ النحعمي      ٔجنٕا    اإللكرتٌٔن
ٗنٛ ٔيف هٔبناد النحعمي. بنالرغي ونَ  لني، ٔشندد الدعاشنٛ         املرٌٔٛ يف العىمٗٛ الحعمٗى

هُ وعظنني ال نن ث ٖعحقنندُٔ هُ الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘ شنناعد عمننٜ زٖننادٚ الحفاعننن بنن      
املعمي ٔال الت ٔالحفاعن ب  املحعمى  اٗىا بٍّٗي. ءىا هظاعد ٌحاٟض الدعاشنٛ وش  

ظحننٜ املقننرعاد   هُ ال نن ث ٔشنندٔا هُ الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘ املحننساوَ شنناعد عمننٜ ظننرا   
الننا احنناط وش عننرٔض جٕـننٗعٗٛ ورننن املٕـننٕعاد املاحربٖننٛ هٔ املٕـننٕعاد الننا    
جحفىَ اشحاداً الصةٕعاد بعكن هافن ٔهءرر ااعمٗٛ وَ الحعمي اإللكرتٌٔ٘ غن   
املحساوَ. ءىا هٔـنعخ الدعاشنٛ هُ غالةٗنٛ ال ن ث ءنإٌا حماٖندَٖ اٗىنا ٖحعمنب         

فٗنداو يف شعنن املٕـنٕ  هءرنر وذناعٚ ل ِحىناً ٔونا        مبا و ا ءاُ النحعمي اإللكرتٌٔن٘ و  
بعند. ءىنا هظّنرد ٌحناٟض      عَو ا ءاٌخ دعشاجّي شححعصَ بعد ظفٕع ا اـراد 

الدعاشننٛ هٌننْ ر جٕشنند ع بننٛ  اد درلننٛ وظؽنناٟٗٛ بنن  اجلننٍض ٔهعاٞ ال نن ث ظننٕه      
الٕبنننخ النننذٙ ٖقفنننْٗ  ااعمٗنننٛ النننحعمي اإللكرتٌٔننن٘. ءىنننا هٌنننْ ءمىنننا زاد وحٕشنننت    

ت يف الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘، ءمىننا زاد ظننعٕع ال الننت باةذنناع الؽننعٗٛ الصننمةٗٛ   ال النن
. لذلي هءند الةاظرناُ عمنٜ هٌنْ ٖةندٔ هٌنْ ر ٖنساه ٍِناك لناه          اإللكرتٌٔ٘لمحعمي 

شناِسٚ بعند    لمحعص  يف ال رٖقٛ الا ٖحي بّا وشراٞ الحعمي اإللكرتٌٔ٘ ٔهٌّنا غن   
 (. Bisaria, & Saxena, 2020رشحةداه هشمٕث الحدعٖض الحقمٗدٙ متاًوا  

ملدعشننٛ  اؼننٛ  (Basilaia, Kvavadze, 2020)الننا هشراِننا  اةالننٛ ٔيف دعاشننٛ
وعمىاو عرب ارٌرتٌخ عمٜ ءٗفٗنٛ جٕظٗن  الحقٍٗنٛ     86طالةاو، دعث   هلا  920اّٗا 

(، ٔبند ءاٌنخ   COVID-19يف العىمٗٛ الحعمٗىٗٛ ٔ لي يف بداٖٛ شاٟعنٛ ءٕعٌٔنا    
عنٕه ونَ الدعاشنٛ الحقمٗدٖنٛ يف الفؽنٕه الدعاشنٗٛ وش الدعاشنٛ        الدعاشٛ عىمٗنٛ الح 

الدعاشٛ وش دماا عىمٗنٛ الحعنٕه ٔهُ ٍِناك     اإللكرتٌٔٗٛ عرب اإلٌرتٌخ ٔبد  مؽخ
ووكاٌٗٛ رشحرىاع ِذا الحعٕه وصحقة و ، ٖٔحصمٜ  لي بكٌٕنْ ظنااساو لم ن ث بن ُ     

ً املٕءمنننٛ ولنننّٗي ونننة ٖحعمىننٕا ب رٖقنننٛ اءرنننر اشنننحق لٗٛ ، ٔجكٗٗننن  املعمىننن  املّنننا 
الحعنٕرد اجلدٖنندٚ يف عىمٗنٛ الحعمننٗي ٔالنحعمي، ءىننا هءندد الدعاشننٛ عمنٜ هِىٗننٛ      
طرا ٌٕ  شدٖد وَ القٕاٌ  ٔالمٕاٟا ٔانٌظىٛ جحىاظٜ وة طرق الحعمنٗي ٔالنحعمي   
اجلدٖنندٚ،   اؼننٛ اٗىننا ٖحعمننب بازمنناد كلٗنناد شدٖنندٚ يف جقننٕٖي خمرشنناد الحعمننٗي      

 ه يف ار حةاعاد.  ٔالحقمٗن وَ النغ ٔارٌحعا

( ظننٕه Fernando, Patrizia and Tiziana, 2020هشراِننا   الننا الدعاشننٛ ٔيف
النحعمي عنرب اإلٌرتٌنخ ٔالنحعمي ونَ  بعند يف ظنارد ال نٕاع٢ الفنرؿ ٔالحعنندٖاد يف          

ٔالننا جعنند  ظصننت وٍظىننٛ الؽننعٛ العاملٗننٛ وننَ هءننرب     –دعاشننٛ ةالننٛ يف وٖ الٗننا  
ٚ   الدٔه املحفرعٚ وَ اجلاٟعنٛ ٔجن    ٔ لني ونَ  ن ه     -ج٘ يف وقدونٛ الندٔه املٕبنٕٞ

اإلٌرتٌننخ املٍابعننٛ عننرب  الةٗاٌنناد الٍٕعٗننٛ  جرتءننس ظننٕه الحعمٗننن الكٗفنن٘ ملٍحنندٖاد 
ٛ  ٔالةٗاٌاد ٔالحعرٖعاد الٕٖت يف وقارد امٗنٔءذلي  ٛ  ظنٕه  اإلظؽناٟٗ  اةالن
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ْ  النا  الحعدٖاد وَ العدٖد الٍحاٟض هظّرد ٔبد الدعاشٛ، بٗد  ه ن   الحعمنٗي  جٕاشن
 يف جكىننَ الحقٍٗننٛ ،الحعنندٖاد اشحىاعٗننٛ هٔ ٛهٔ جربٕٖنن جقٍٗننٛ ءاٌننخ شننٕاٞ انزونناد

ٜ  ـع  ٛ  الةٍن ٛ  لإلٌرتٌنخ  الحعحٗن ٛ ونة جنساوَ     اؼن ٜ  الند ٕه  يف ال مةن  النٍظي  عمن
َ   نا  انشر بع  ووكاٌٗاد ـع  يف الحقين لحعدٙ ٖكىٍا ءىا الحعمٗىٗٛ  شعمنّ

 عىمٗننٛ وحابعننٛ وننَ متكننٍّي الننا اةاشننٕبٗٛ لألشّننسٚ ال مةننٛ بنن  ااحقنناعاورننر اء
 ٔالحعمي. الحعمٗي

يف ااحقناع ج ِٗنن املعمىن      َالرتبنٕٙ انٗكى  هوا وا ٖحعمب بالحعدٖاد يف اجلٕاٌت 
هلنذا الٍننٕ  وننَ الحعمنٗي  اؼننٛ اٗظننن الننٍقؾ الظناِر يف ا حننٕٝ املٍّصنن٘ املننٍظي    
وقابن ٔارٚ املٕاد الحعمٗىٗٛ عرب ارٌرتٌنخ ٔالففناٞ املفحنٕا، ءىنا هظّنرد العىمٗنٛ       

املعمى  وش كلٗناد دعني    عوش ااحقا -ظصت الدعاشٛ -الحعمٗىٗٛ   ه اجلاٟعٛ 
اث الصٗاشناد الحعفٗسٖنٛ لندٝ النٍظي الرتبٕٖنٛ، ٔبند هظّنرد الدعاشننٛ        الحفاعنن ٔغٗن  

ءننذلي هُ الحعنندٙ ارشحىنناع٘ ٖرتءننس بفنننع  الحفاعننن الةعننرٙ بنن  ال مةنننٛ        
 ٔزو ّٟي ٔب  املعمى  ءذلي ٔهبراٌّي. 

 يف الحعنندٖاد ظننٕه دعاشننٛ يف (Yousef & Ahmad,2020هشراِننا   دعاشننٛ ٔيف
 ٔءٗفٗٛا ءٕعٌٔ شاٟعٛ   ه ايفاؿ العال٘ ٗيالحعم ب ا  يف الحعمي اإللكرتٌٔ٘

ِننذٓ الحعنندٖاد وننَ   لحصننأز وننَ املقرتظنناد  عمّٗننا، طرظننخ الدعاشننٛ عنندداو   الحنمننت
  ه جقدٖي ٔعػ عىن هٔ براوض جدعٖةٗٛ ظٕه وداعٚ اإلٌرتٌنخ يف اؽنٕه املنحعمى  ،    
وجاظنننٛ وٍؽننناد جكنننُٕ عىمٗنننٛ ٔااعمنننٛ يف عىمٗنننٛ الحننندعٖض لحعفنننس القننناٟى  عمنننٜ    

ٗننٛ الحعمٗىٗنننٛ ملسٖنند ونننَ الحفاعننن ونننة طمةنننحّي ، ءىننا هٌنننْ ر بنند ونننَ جعسٖنننس      العىم
ووكاٌٗٛ الٕؼٕه وش ارٌرتٌخ بصرعاد جصىا باشحىراعٖٛ عىمٗٛ الحٕاؼن نطنراف  
العىمٗننٛ الحعمٗىٗننٛ شننٕاٞ ءنناُ الحٕاؼننن ظٗنناو ٔوةاظننراو هً ءنناُ وننَ  نن ه املننٕاد           

شنةاث النا   انٌرتٌخ عمبنا هظند   ار اٌق ا املرإعٛ عمٜ ٌظي وداعٚ الحعمي ٔبد ءاُ 
هبن جرءٗنًسا ٔهبنن وبةنارو عمنٜ الحعمنٗي ٔالنحعمي        -ظصت الدعاشٛ-ال مةٛ خشعم

 وَ  ُبعد ءىا هُ  لي ظاه دُٔ ظفٕع ال  ث لمدعٔاد الحدعٖةٗٛ عرب اإلٌرتٌخ.

( Hodges, Moore, Lockee, Trust, BondH, 2020هعندِا    ٔيف الدعاشنٛ النا  
َ ٕٞ عمنٜ الفنرق بن  النحعمي عنرب ارٌرتٌنخ ٔبن  النحعمي         ٔجّدف وش جصمٗت الفن    عن

بعد يف ظارد ال ٕاع٢، ٔبد باً الةاظرُٕ بحؽىٗي منٕ ط وكُٕ ونَ ظنرٔت جقٗنٗي    
ٔلىٕعٛ وَ انش٠مٛ الا اكنَ ونَ   هلنا جقٗنٗي الحندعٖض ونَ  بعند يف ظنارد         

ارد غنن  يف اةنن اإللكرتٌٔنن٘ال ننٕاع٢ ر ننح ف وح مةاجّننا ٔظارجّننا عننَ الننحعمي      
ال اعٟنننٛ، ٔ مؽنننخ الدعاشنننٛ وش هُ ٍِننناك ا ح اننناو شمٗننناو بننن  ِنننذَٖ الٍنننٕع  ونننَ  
الحعمٗي وَ ظٗز ٌٕ  املد  د ٔاملارشاد ٔءنذلي العىمٗنٛ الحعمٗىٗنٛ، ونَ ِنذٓ      
الفرٔق هٌْ عمبا جكُٕ انٌع ٛ غ  املحساوٍٛ هءرر وٍ قٗٛ وَ انٌع ٛ املحساوٍنٛ.  

 ٘ وراعنناٚ املرٌٔننٛ شننٕاٞ وننة الصٗاشنناد املٍظىننٛ   ءىننا  مؽننخ الدعاشننٛ وش هٌننْ ٍٖةننن
اد الحدعٖةٗننٛ ٔالح ٕٖرٖننٛ، ءىننا ٔعلمعىمٗننٛ الحعمٗىٗننٛ هٔ وننة املٕاعٗنند الٍّاٟٗننٛ لمنند 

هٌّننا هظنناعد وش ٌق ننٛ ِاوننٛ جحعمننب ب ِىٗننٛ  ٍننت املصننأاٚ بنن  الحعمننٗي يف ظالننٛ          
شنٗقٕد  امكن وٍّىا ظرٔاْ ٔوعسزاد دماظنْ ِٔنذا    اإللكرتٌٔ٘ال ٕاع٢ ٔب  الحعمي 

ؼنناٌة القننراع الرتبننٕٙ وش ج ننٕٖر الحعمننٗي يف ظننارد ال ننٕاع٢ لٗكننُٕ ع شنناو نٙ         
ظننارد طننٕاع٢ وصننحقةمٗٛ عمبننا جٕاشّّننا الحىعنناد الرتبٕٖننٛ ٔالحعمٗىٗننٛ وصننحقة و  

 بعد زٔاه شاٟعٛ ءٕعٌٔا.  
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 :ميهجية الدراصة وإجزاءاتها 
شنننننحةاٌٛ اشنننننحادً الةاظرننننناُ املنننننٍّض الٕؼنننننف٘، ءىنننننا اشنننننحادً الةاظرننننناُ ار 

رشننننح    هعاٞ ال مةننننٛ ظاوعننننٛ انونننن  شنننن اً بننننَ عةنننند العسٖننننس ظننننٕه الننننحعمي      
اإللكرتٌٔنن٘ يف ظننن شاٟعننٛ ءٕعٌٔننا. ق اشننح    هعاٞ ال مةننٛ لنننرض جقنندٖي  ننٛ   
عننَ ٔابعّنني ٔءننذلي وعراننٛ هبننرز وزمابٗنناد الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘ ٔالحعنندٖاد الننا     

ٟعننٛ ءٕعٌٔننا. ق بٍنناٞ ارشننحةاٌٛ ٖٕاشّّنا ال مةننٛ يف الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘ يف ظننن شا 
 بعد ارط   عمٜ الدعاشاد الصابقٛ.

 :عيية الدراصة 
ق ا حٗنناع عٍٗننٛ الدعاشننٛ وننَ لحىننة الدعاشننٛ بال رٖقننٛ الععننٕاٟٗٛ ٔبمننا عنندد   

 (  رمٛ لحىة الدعاشٛ، ٔاٗىا ٖ ج٘  ؽاٟؾ العٍٗٛ الدإغرااٗٛ.262العٍٗٛ  

 :اخلصائص الدميوغزافية للعيية 
 توطيع العيية مً سيح ادتيػ (:1)دزول 

 اليغبة املئوية مً عزر العيية العزر ادتيػ

 49.2 129 سكض

 50.8 133 أىجى

 100.0 262 العيية كلل

 توطيع العيية مً سيح املغتوى الزصاعي (:2دزول )
 اليغبة املئوية مً عزر العيية العزر املغتوى

 1.5 4 األول

 3.4 9 الجاىي

 5.7 15 الجالح

 3.8 10 الضابع

 29.4 77 ارتامػ

 9.2 24 الغارؼ

 37.8 99 الغابع

 9.2 24 الجامً

 100.0 262 العيية كلل

 توطيع العيية مً سيح التدضط (:3دزول ) 

 اليغبة املئوية مً عزر العيية العزر التدضط

 80.2 210 ختضضات إىغاىية

 14.5 38 ختضضات صشية
 5.3 14 ختضضات علنية

 100.0 262 كللالعيية 

 توطيع العيية مً سيح متوعط الوقت اليومي الشي تكضيُ يف التعله مً خالل اإلىرتىت (:4دزول )

 اليغبة املئوية مً عزر العيية العزر متوعط الوقت

 41.6 109 عاعة إىل عاعتني يوميًا

 21.8 57 عاعتني إىل ثالثة عاعات يوميًا

 15.3 40 ثالثة عاعات إىل أصبع عاعات يوميًا

 21.4 56 أكجض مً أصبع عاعات

 100.0 262 العيية كلل

ٖحفنننا ونننَ جٕزٖنننة العٍٗنننٛ هٌّنننا  رمنننٛ لحىنننة الدعاشنننٛ ونننَ ظٗنننز اجلنننٍض،           
 ٔالحاؽؾ، ٔاملصحٕٝ الدعاش٘، ٔوحٕشت الٕبخ الذٙ جقفْٗ عمٜ اإلٌرتٌخ.
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 :أداة الدراصة 
اشحادً الةاظراُ اشحةاٌٛ، ٔبد ق بٍاّٟا بعند ارطن   عمنٜ الدعاشناد الصنابقٛ      

ٕجٖٔبنند جكٌٕننخ ارشننحةاٌٛ وننَ ؛صننٛ حمننأع;      ُ ءننن حمننٕع وننَ لىٕعننٛ وننَ     حكنن
العةناعاد ِنن٘ لىٕعننٛ ونَ انشنن٠مٛ املنمقننٛ ونَ ٌننٕ  لٗكننرد ايفىاشن٘، جقننٗض ِننذٓ     

اإللكرتٌٔننن٘ يف ظنننن   انشننن٠مٛ هٔ الةٍنننٕد يف لىمنننّا جؽنننٕعاد ال مةنننٛ ذمنننٕ النننحعمي   
 شاٟعٛ ءٕعٌٔا ِٔ٘ ءاةج٘: 

   َعةاعاد.8ا ٕع انٔه: وحعٛ الحعمي ٖٔحكُٕ و ) 
   َعةاعاد.7ا ٕع الراٌ٘: جصّٗن عىمٗٛ الحعمي ٔشرعحّا ٖٔحكُٕ و ) 
   َعةاعاد.6ا ٕع الرالز: ج ٕٖر ٔاص  وّاعاد ٔهداٞ املحعمي ٖٔحكُٕ و ) 
  ٛٗعةاعاد.6ٔاملعاعءٛ ٖٔحكُٕ وَ  ا ٕع الرابة: الحفاعم ) 
   َعةاعاد.6ا ٕع ايفاوض: جٍٕ  وؽادع الحعمي اإللكرتٌٔ٘ ٖٔحكُٕ و ) 

ٔبنند شنناٞ جقنندٖر العةنناعاد ٔاقنناو ملقٗنناط لٗكننرد ايفىاشنن٘ ظٗننز ق وننٍا دعشنناد  
حمددٚ لكن وشابٛ ءالحال٘ ؛نض دعشناد عمنٜ  وٕاانب بعندٚ( ٔهعبنة دعشناد عمنٜ         

 وٕااب وش ظد وا( ٔدعشحاُ عمٜ  غن  وٕاانب( ٔدعشنٛ     وٕااب( ٔذ س دعشاد عمٜ 
ٔاظنندٚ عمننٜ  غنن  وٕااننب بعنندٚ(. ءىننا احننٕٙ ارشننحةاٌٛ عمننٜ شننؤال  وفحننٕظ     

 ِىا: 

          هبننرز اإلزمابٗنناد الننا ظققّننا ال مةننٛ هذٍنناٞ عىمٗننٛ الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘ يف ظننن
 شاٟعٛ ءٕعٌٔا؟

          ٛهبننرز الحعنندٖاد الننا ٔاشّّننا ال مةننٛ هذٍنناٞ الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘ يف ظننن شاٟعنن
 ءٕعٌٔا؟ 

   :صدق أداة الدراصة 
 ق الحعقب وَ ؼدق ارشحةاٌٛ وَ   ه ظصاث الؽدق الظاِرٙ 

 الصدق الظاهزي)صدق حمتوى األداة( -9
ظٗز ق عرض ارشحةاٌٛ يف ؼٕعجّا انٔلٗٛ عمٜ لىٕعٛ وَ ا كى  ج لفنخ  

َ  ؛صننٛ( هعفنناٞ وننَ  ٔٙ ايفننربٚ يف لنناه املٍنناِض ٔطننرق الحنندعٖض ٔجقٍٗنناد    ونن
الحعمٗي ٔالقٗاط ٔالحقٕٖي ٔ لني هلندف وبنداٞ النرهٙ ظنٕه ٔـنٕا العةناعاد  نأع         
ارشننحةاٌٛ ٔونندٝ اجصنناق العةنناعاد وننة ءننن حمننٕع، ٔالؽننٗاغٛ المنٕٖننٛ ٔوٍاشننةحّا        

ةاو لكننن عةنناعٚ هٔ حمننٕع. لقٗنناط وننا ٔـننعخ نشمننْ ٔجعنندٖن هٔ وـننااٛ وننا ٖرٌٔننْ وٍاشنن
ٔبد ق ان ذ ظىٗة و ظظاد ا كى  ٔوشنراٞ ونا ٖمنسً ونَ جعندٖن باإلـنااٛ هٔ       
اةننذف يف ـننٕٞ وقرتظنناجّي. ٔ رشننخ ارشننحةاٌٛ يف ؼننٕعجّا الٍّاٟٗننٛ وكٌٕننٛ وننَ     

 ( عةاعٚ.33 

 صدق البياء:  -2
ق ظصننناث ارجصننناق الننندا م٘ لمفقنننراد ٔحمأعِنننا ونننَ  ننن ه ظصننناث وعاونننن      

ب شننننُٕ بنننن  دعشننننٛ الفقننننرٚ ٔالدعشننننٛ الكمٗننننٛ  ٕعِننننا ٔالدعشننننٛ الكمٗننننٛ    اعجةننننات
 ( الٍحاٟض8 شدٔه ل شحةاٌٛ ٖٕٔـا 
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 معامالت اصتباط بريعوٌ لفكضات االعتباىة مع ستوصٍا والزصدة الللية (:5دزول )

اصتباط  الفكضة و

رصدة 

الفكضة 

مع 

 ستوصٍا

اصتباط 

رصدة 

الفكضة 

مع 

الزصدة 

الللية 

لالعتباى

 ة

 **0.479 *0.308 أؽعض بأىُ ميليين التعله بؾلل أفضل يف التعليه التكليزي 1

 **0.789 **0.430 أدز متعة يف التعله اإلللرتوىي 2

 **0.510 **0.622 غّيض التعله اإلللرتوىي مً اجتاٍاتي حنو بعض املكضصات الزصاعية 3

 **0.822 **0.466 أفضل التعله اإلللرتوىي صغه ما  يوادَيى مً صعوبات 4

 **0.632 *0.319 ميلً أٌ يؤثض التعله اإلللرتوىي على عنلييت التعليه والتعله علبيًا 5

أؽعض باذتضز عيزما يطلب مين عضو ٍيئة التزصيػ املؾاصكة يف عنلية  6

 التعله اإلللرتوىي
0.449** 0.304*

 

 **0.816 **0.378 وداسبيةأصى أٌ التعله اإلللرتوىي جيعل احملاضضات أكجض متعة  7

 **0.677 *0.334 اللرتوىيًااحملاضضة  عضو ٍيئة التزصيػأؽعض بامللل عيز تكزيه  8

احملوص األول: 

متعة 

 التعله

1 0.488** 

 **0.488 **0.555 يكلل التعله اإلللرتوىي مً متاعب التيكل مً وإىل ادتامعة 1

 **0.675 **0.775 التعلهيغاعز التعله اإلللرتوىي على خفض تللفة  2

أفضل مضوىة وعَولة تغليه الوادبات والتلاليف عرب اإلىرتىت مكاصىة  3

 بالتغليه اليزوي يف التعليه التكليزي
0.725** 0.613** 

 **0.588 **0.676 يكلل التعله اإلللرتوىي طمً عنلية التعله 4

إلملاىية إعارة مؾاٍزة يغَل اعتيعاب وفَه املفاٍيه يف التعله اإلللرتوىي  5

 احملاضضات املغذلة
0.693** 0.587** 

يغاعزىي التعله اإلللرتوىي على عضعة اعرتداع املعلومات سيح تعضض  6

 ......(0املعلومة بضوص شتتلفة )اللتابة، الضوت، الضوت والضوصة معًا،
0.848** 0.862** 

 **0.796 **0.793 الزصاعيةأعتكز أٌ التعله اإلللرتوىي يفيز يف مجيع مكضصاتي  7

احملوص الجاىي: 

تغَيل 

عنلية 

التعله 

 وعضعتَا

1 0.914** 

 **0.808 **0.875 حيغً التعله اإلللرتوىي مً أرائي يف االختباصات 1

 **0.818 **0.896 يغاعزىي التعله اإلللرتوىي على حتغني مغتوى حتضيلي الزصاعي 2

اعتكاللييت وحتفيظي على التعله  يغاعزىي التعله اإلللرتوىي يف تينية 3

 ساتيًا
0.843** 0.840** 

يظيز التعله اإلللرتوىي مً فاعلية التعله بضوصة أفضل مً التعله  4

 التكليزي
0.919** 0.890** 

 **0.828 **0.865 أعتكز أٌ التعله اإلللرتوىي حيغً مً مَاصات التواصل والتفلري 5

 **0.804 **0.826 التعله اإلللرتوىييته تكويه أرائي بضوصة مغتنضة يف  6

احملوص الجالح: 

تطويض 

وحتغني 

مَاصات 

 وأراء املتعله

1 0.954** 

 **0.774 **0.844 أؽعض بأٌ التعله اإلللرتوىي طار مً تفاعلي مع طمالئي 1

أعتكز أٌ التعله اإلللرتوىي يظيز مً التفاعل بني عضو ٍيئة التزصيػ  2

 والطالب
0.879** 0.823** 

تعذبين خاصية التفاعل مع أعتاسي وطمالئي ملياقؾة الزصوؼ يف التعله  3

 اإلللرتوىي
0.871** 0.812** 
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اصتباط  الفكضة و

رصدة 

الفكضة 

مع 

 ستوصٍا

اصتباط 

رصدة 

الفكضة 

مع 

الزصدة 

الللية 

لالعتباى

 ة

أعتكز أٌ التعله اإلللرتوىي يغاعزىي يف طيارة مؾاصكة أفلاصي وآصائي مع  4

 طمالئي
0.900** 0.838** 

 **0.856 **0.897 أصى أٌ التعله اإلللرتوىي يغاعزىي على تينية صوح التعاوٌ مع طمالئي 5

 **0.778 **0.812 أعتكز أٌ التعله اإلللرتوىي ييني الضقابة الشاتية لزى املتعله 6

احملوص الضابع: 

الفاعلية 

 واملؾاصكة

1 0.938** 

أؽعض أٌ التعله اإلللرتوىي يكلل مً االعتنار على عضو ٍيئة التزصيػ  1

 واللتاب املكضص كنضزصيً وسيزيً يف عنلية التعله

0.775** 0.667** 

أعتكز أٌ التعله اإلللرتوىي غري مً روص عضو ٍيئة التزصيػ كنضزص  2

 صئيػ للنعلومات

0.765** 0.633** 

أعتكز أٌ التعله اإلللرتوىي يوفض مضارص تعله شتتلفة تتياعب مع  3

 .(0.0.0.0.0استيادات كل طالب ) كتب إللرتوىية، ميتزيات ىكاش، 

0.841** 0.787** 

يوفض التعله اإلللرتوىي مجيع استيادات مكضصاتي الزصاعية ) مضادع،  4

 .(0.0.0.0عضوض، موار مغذلة،

0.802** 0.777** 

 **0.787 **0.843 أصى أٌ التعله اإلللرتوىي طار مً تيوع مضارص البشح عيزىا 5

أؽعض أٌ التعله اإلللرتوىي ىّوع أعاليب تكويه أعناليا ) مؾاصيع، أحباخ،  6

 .(0.0.0.0 عضوض

0.749** 0.674** 

احملوص 

ارتامػ: 

تيوع 

مضارص 

التعله 

 اإلللرتوىي

1 0.907** 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

 (:5ٖحفا وَ شدٔه  

ورجفعنٛ ونة حمٕعِنا عٍند وصنحٕٝ       اقرٚ ظؽمخ عمنٜ وعناو د اعجةنات    (30هُ  
( اقنننراد ظؽنننمخ عمنننٜ وعننناو د اعجةنننات ونننة حمٕعِنننا عٍننند     3(، ٔهُ  0.01درلنننٛ  

( اقنننرٚ ٔصٗنننة ٔا نننأع عمنننٜ وعننناو د 32(، بٍٗىنننا ظؽنننمخ  0.05وصنننحٕٝ درلنننٛ  
(، ٔظؽنمخ  0.01اعجةات ورجفعٛ ونة الدعشنٛ الكمٗنٛ ل شنحةاٌٛ عٍند وصنحٕٝ درلنٛ         

ات وننة الدعشننٛ الكمٗننٛ ل شننحةاٌٛ عٍنند وصننحٕٝ درلننٛ       ( اقننرٚ عمننٜ وعاوننن اعجةنن   1 
 ( ِذا ٖعين هُ ارشحةاٌٛ ؼادبٛ ٔؼاةٛ لمح ةٗب.0.05 

 :ثبات أداة الدراصة 
ق الح ءد وَ ذةاد ارشنحةاٌٛ ونَ  ن ه ظصناث وعاونن ذةناد هلفنا بن  اقنراد          

 ارشحةاٌٛ ٔحمأعِا.

 (Cronbach's Alpha)أ. معامل ثبات ألفا 
ذةنناد هلفننا لفقننراد ارشننحةاٌٛ وننة حمأعِننا الفرعٗننٛ ٖٕٔـننا  ق ظصنناث وعاوننن 

 ( وعاون ذةاد هلفا  أع ارشحةاٌٛ.6شدٔه  

 معامل ألفا كضوىباذ لكياؼ ثبات أراة الزصاعة: (6دزول )

 معامل ثبات ألفا عزر الفكضات+ ستوصٍا احملوص

 0.442 9 متعة التعله
 0.779 8 تغَيل عنلية التعله وعضعتَا

 0.811 7 وحتغني مَاصات وأراء املتعلهتطويض 
 0.810 7 الفاعلية واملؾاصكة

 0.798 7 تيوع مضارص التعله اإلللرتوىي
 0.751 34 االعتباىة كلل
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هُ صٗة وعاو د الرةاد  هلفنا ءرٌٔةنا ( لمىعنأع ونة       (:6ٖحفا وَ شدٔه  
ارشننحةٗاُ ءنناو و اٗىننا بمننا ذةنناد  (0.811-0.442اقراجّننا ورجفعننٛ ٔجننرتأا بنن    

(،  نننا ٖنننده عمنننٜ هُ هداٚ الدعاشنننٛ  ارشنننحةٗاُ( جحؽننن  بالرةننناد ٖٔ ىننن٠َ       0.751 
 رشحاداوّا. اُالةاظر

 :تصحيح أداة الدراصة 
 اُٖؽعا ارشحةٗاُ; لمعكي عمٜ دعشٛ النٕع٘ يف ءنن عةناعٚ اقند ظندد الةاظرن      

ًٞ عمننٜ املعادلننٛ الحالٗنن      ٛ: طننٕه ذنن س وصننحٕٖاد  ورجفعننٛ، وحٕشنن ٛ، وٍاففننٛ( بٍننا
اةنند اندٌننٜ( / عنندد املصننحٕٖاد، ٔبالحننال٘ ُظص ننت  املنندٝ     –الفننرتٚ )  اةنند انعمننٜ  

ِٕٔ طٕه الف٠ٛ، بعد  لي ُهـٗفخ ِذٓ القٗىٛ وش هبن بٗىنٛ يف   1.33) 3( /5-1 
املقٗاط  الٕاظد الؽعٗا( لحعدٖد اةد انعمٜ هلذٓ ايفمٗنٛ، ِٔكنذا هؼنةا طنٕه     

 (.7 ايف ٖا ءىا ِٕ وٕـا يف اجلدٔه 

 طول ارتاليا لتفغري متوعطات العباصات (:7دزول )

 مضتفعة متوعطة ميدفضة

 3.67أكجض مً  3.67-2.34 فأقل 2.33

 :األصاليب اإلحصائية 
وننَ  نن ه اشننحاداً الربٌنناوض اإلظؽنناٟ٘، ق اشننحاداً انشننالٗت اإلظؽنناٟٗٛ      

 الحالٗٛ:

  ،٘ارذمراف املعٗاعٙ(.اإلظؽاٞ الٕؼف٘  الحكراعاد، الٍصت، الٕشت اةصاب 
 .ُوعاون هلفا ءرٌٔةا  لقٗاط الرةاد اإلظؽاٟ٘ ل شحةٗا 
    ٜوعاونننن اعجةنننات ب شنننُٕ لؽننندق ارجصننناق الننندا م٘ ل شنننحةٗاُ، ٔاإلشابنننٛ عمننن

 الصؤاه الرالز.
   ا حةاع دt-Test.)لدرلٛ الفرٔق ب  كعاٞ عٍٗٛ الدعاشٛ جعسٝ ملحن   اجلٍض ) 
   ٙ ( لدرلننٛ الفننرٔق بنن  كعاٞ عٍٗننٛ   (one way ANOVAامٗننن الحةنناَٖ انظنناد

الدعاشٛ جعسٝ ملحن اد  املصحٕٝ الدعاش٘، ٔالحاؽنؾ، وحٕشنت الٕبنخ الٗنٕو٘     
 الذٙ جقفْٗ يف الحعمي وَ   ه اإلٌرتٌخ(.

 :عزض اليتائج ومياقشتها 
 :إجابة الضؤال األول 

لإلشابنننٛ عمنننٜ الصنننؤاه انٔه النننذٙ ونننؤدآ: تونننا ٔابنننة ار اِننناد ذمنننٕ النننحعمي      
اإللكرتٌٔ٘   ه شاٟعٛ ءٕعٌٔا لدٝ طمةٛ شاوعٛ انو  ش اً بَ عةد العسٖنس؟ت  
ق ظصنناث املحٕشننت ٔاملحٕشننت املننرشا ٔالٍصننةٛ امل٠ٕٖننٛ ٔالف٠ننٛ، ٔاٗىننا ٖنن ج٘ عننرض      

 شدأه الٍحاٟض.
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املتوعطات واالحنضافات املعياصية والفئات العتذابات الطلبة على االجتاٍات حنو التعله   (:8دزول )

 اإلللرتوىي خالل دائشة كوصوىا

املتوعط  الفكضة و

 املضدح

االحنضاف 

 املعياصي

 الفئة

 متوعط 1.362 3.24 أؽعض بأىُ ميليين التعله بؾلل أفضل يف التعليه التكليزي 1

 مضتفع 1.419 3.7 أدز متعة يف التعله اإلللرتوىي 2

 مضتفع 1.234 3.77 الزصاعيةغّيض التعله اإلللرتوىي مً اجتاٍاتي حنو بعض املكضصات  3

 متوعط 1.423 3.55 أفضل التعله اإلللرتوىي صغه ما يوادَين مً صعوبات 4

 متوعط 1.367 2.96 ميلً أٌ يؤثض التعله اإلللرتوىي على عنلييت التعليه والتعله علبيًا 5

أؽعض باذتضز عيزما يطلب مين عضو ٍيئة التزصيػ املؾاصكة يف عنلية التعله  6

 اإلللرتوىي
2.1 1.18 

 ميدفض

 متوعط 1.454 3.38 أصى أٌ التعله اإلللرتوىي جيعل احملاضضات أكجض متعة وداسبية 7

 متوعط 1.341 2.86 إللرتوىيًا أؽعض بامللل عيز تكزيه عضو ٍيئة التزصيػ احملاضضة  8

 متوعط 0.40 3.20 احملوص األول: متعة التعله

 مضتفع 0.691 4.66 متاعب التيكل مً وإىل ادتامعةيكلل التعله اإلللرتوىي مً  1

 مضتفع 1.188 4.18 يغاعز التعله اإلللرتوىي على خفض تللفة التعله 2

أفضل مضوىة وعَولة تغليه الوادبات والتلاليف عرب اإلىرتىت مكاصىة بالتغليه  3

 اليزوي يف التعليه التكليزي
 مضتفع 1.208 4.11

 متوعط 1.384 3.27 طمً عنلية التعلهيكلل التعله اإلللرتوىي  4

يغَل اعتيعاب وفَه املفاٍيه يف التعله اإلللرتوىي إلملاىية إعارة مؾاٍزة  5

 احملاضضات املغذلة
 مضتفع 1.326 3.86

يغاعزىي التعله اإلللرتوىي على عضعة اعرتداع املعلومات سيح تعضض املعلومة  6

 والضوصة معًا،......(بضوص شتتلفة )اللتابة، الضوت، الضوت 
 مضتفع 1.277 3.82

 متوعط 1.484 3.28 أعتكز أٌ التعله اإلللرتوىي يفيز يف مجيع مكضصاتي الزصاعية 7

 مضتفع 1.16 3.88 احملوص الجاىي: تغَيل عنلية التعله وعضعتَا

 متوعط 1.371 3.44 حيغً التعله اإلللرتوىي مً أرائي يف االختباصات 1

 متوعط 1.375 3.52 التعله اإلللرتوىي على حتغني مغتوى حتضيلي الزصاعييغاعزىي  2

 مضتفع 1.213 3.94 يغاعزىي التعله اإلللرتوىي يف تينية اعتكاللييت وحتفيظي على التعله ساتيًا 3

 متوعط 1.411 3.48 يظيز التعله اإلللرتوىي مً فاعلية التعله بضوصة أفضل مً التعله التكليزي 4

 متوعط 1.377 3.54 أٌ التعله اإلللرتوىي حيغً مً مَاصات التواصل والتفلري أعتكز 5

 متوعط 1.275 3.57 يته تكويه أرائي بضوصة مغتنضة يف التعله اإلللرتوىي 6

 متوعط 1.63 3.58 احملوص الجالح: تطويض وحتغني مَاصات وأراء املتعله

 متوعط 1.402 3.37 طمالئيأؽعض بأٌ التعله اإلللرتوىي طار مً تفاعلي مع  1

 متوعط 1.43 3.51 أعتكز أٌ التعله اإلللرتوىي يظيز مً التفاعل بني عضو ٍيئة التزصيػ والطالب 2

تعذبين خاصية التفاعل مع أعتاسي وطمالئي ملياقؾة الزصوؼ يف التعله  3

 اإلللرتوىي
 متوعط 1.387 3.58

مؾاصكة أفلاصي وآصائي مع  أعتكز أٌ التعله اإلللرتوىي يغاعزىي يف طيارة 4

 طمالئي
 متوعط 1.402 3.45

 متوعط 1.392 3.48 أصى أٌ التعله اإلللرتوىي يغاعزىي على تينية صوح التعاوٌ مع طمالئي 5

 مضتفع 1.307 3.94 أعتكز أٌ التعله اإلللرتوىي ييني الضقابة الشاتية لزى املتعله 6

 متوعط 1.69 3.55 احملوص الضابع: الفاعلية واملؾاصكة

أؽعض أٌ التعله اإلللرتوىي يكلل مً االعتنار على عضو ٍيئة التزصيػ واللتاب  1

 املكضص كنضزصيً وسيزيً يف عنلية التعله

 مضتفع 1.215 3.78

أعتكز أٌ التعله اإلللرتوىي غري مً روص عضو ٍيئة التزصيػ كنضزص صئيػ  2

 للنعلومات

 متوعط 1.258 3.63

اإلللرتوىي يوفض مضارص تعله شتتلفة تتياعب مع استيادات أعتكز أٌ التعله  3

 كل طالب ) كتب إللرتوىية، ميتزيات ىكاش، .....(

 مضتفع 1.29 3.83

يوفض التعله اإلللرتوىي مجيع استيادات مكضصاتي الزصاعية ) مضادع، عضوض،  4

 موار مغذلة،....(

 مضتفع 1.342 3.74

 مضتفع 1.231 3.88 تيوع مضارص البشح عيزىاأصى أٌ التعله اإلللرتوىي طار مً  5

أؽعض أٌ التعله اإلللرتوىي ىّوع أعاليب تكويه أعناليا ) مؾاصيع، أحباخ، عضوض  6

).... 

 مضتفع 1.145 3.88

 مضتفع 1.31 3.79 احملوص ارتامػ: تيوع مضارص التعله اإلللرتوىي

 متوعط 1.11 3.59 اجتاٍات الطلبة حنو التعله اإلللرتوىي

 (:8ٖحفا وَ شدٔه  
       ُشاٞ ا ٕع انٔه  وحعٛ الحعمي( يف وصحٕٝ وحٕشنت ءكنن، ٖٔنده  لني عمنٜ ه

ال مةٛ ر زمدُٔ وحعنٛ النحعمي بعنكمّا الكاونن ونَ  ن ه النحعمي اإللكرتٌٔن٘ يف         
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ظننن شاٟعننٛ ءٕعٌٔننا، ٔارمفنن  وحٕشننت ارشننحصابٛ عمننٜ عةنناعٚ  هظننعر بنناةرط  
املعناعءٛ يف عىمٗنٛ النحعمي اإللكرتٌٔن٘(     عٍدوا ٖ مت وين عفٕ ٠ِٗٛ الحدعٖض 

عمنننٜ ارمفننناض الرِةنننٛ يف الحعاونننن ونننة لىٕعنننٛ ونننَ   ظٗنننز ٖعننند  لننني دلنننٗ و
السو ٞ ب  ال مةٛ، ٖٔع ٘ عاظٛ يف الحعاون ب  عفٕ ٠ِٗٛ الحدعٖض ٔال مةٛ. 
ٗجننر   ٔيف ٌفننض الٕبننخ دمنند اعجفننا  يف عةنناعاد  هشنند وحعننٛ يف الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘، غ

ٌٔ٘ وَ ا اِاج٘ ذمٕ بع  املقرعاد الدعاشٗٛ( ٖٔده  لني عمنٜ   الحعمي اإللكرت
هُ بعنن  املقننرعاد ٖؽننما وعّننا الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘ ٔجكننُٕ  حعننٛ. ٔجحفننب ٌحنناٟض    
الدعاشٛ اةالٗنٛ ونة ٌحناٟض الدعاشناد الصنابقٛ النا هءند اّٗنا ال ن ث عمنٜ هُ           

حعمى  يف صٗنة  الحعمي اإللكرتٌٔ٘ بد ر ٖقدً املسٖد وَ اإلذناعٚ ٔاملحعنٛ لندٝ املن    
( ٖٔعنسٔ  Bisaria, & Saxena, 2020املقرعاد الدعاشٗٛ  عمٜ شةٗن املرناه، دعاشنٛ   

ُ  لي وش ودٝ ـع  اونح ك بعن  هعفناٞ ٠ِٗنٛ الحندعٖض لمىّناعاد       االةاظر
جٕظٗنننن  انٌعنننن ٛ اإلذراٟٗننننٛ اإللكرتٌٔٗننننٛ يف الننننحعمي     ادالكااٗننننٛ ٔوعراننننٛ كلٗنننن 

 اإللكرتٌٔ٘.  
 ّٗن عىمٗننٛ الننحعمي ٔشننرعحّا( يف وصننحٕٝ ورجفننة ءكننن،  شنناٞ ا ننٕع الرنناٌ٘  جصنن

ٖٔنده  لني عمنٜ هُ الننحعمي اإللكرتٌٔن٘ وفٗند يف وقننرعاد اجلاوعنٛ، ٍِٔنا جرجفننة        
عةاعاد  ٖقمن النحعمي اإللكرتٌٔن٘ ونَ وحاعنت الحٍقنن ونَ ٔوش اجلاوعنٛ، ٖصناعد         
النننحعمي اإللكرتٌٔننن٘ عمنننٜ  فننن  جكمفنننٛ النننحعمي، هافنننن ورٌٔنننٛ ٔشنننّٕلٛ جصنننمٗي  

ٔالحكننننالٗ  عننننرب اإلٌرتٌننننخ وقاعٌننننٛ بالحصننننمٗي الٗنننندٔٙ يف الحعمننننٗي      الٕاشةنننناد
الحقمٗدٙ، ٖصّن اشنحٗعاث ٔاّني املفناِٗي يف النحعمي اإللكرتٌٔن٘ إلوكاٌٗنٛ وعنادٚ        
وعاِدٚ ا اـراد املصصمٛ، ٖصاعدٌ٘ الحعمي اإللكرتٌٔ٘ عمنٜ شنرعٛ اشنرتشا     

الؽنننٕد  املعمٕوننناد ظٗنننز جعنننرض املعمٕونننٛ بؽنننٕع خمحمفنننٛ  الكحابنننٛ، الؽنننٕد،      
ٔالؽننٕعٚ وعنناو،.....(، ٔهُ العةنناعٚ  هعحقنند هُ الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘ ٖفٗنند يف صٗننة        
وقرعاجننن٘ الدعاشنننٗٛ( شننناٞد يف وصنننحٕٝ وحٕشنننت ٖنننده  لننني عمنننٜ هُ النننحعمي         
اإللكرتٌٔننن٘ ونننَ ٔشّنننٛ ٌظنننر ال ننن ث بننند ر ٖؽنننما لكاانننٛ املقنننرعاد اجلاوعٗنننٛ.    

هُ الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘   ٔبؽننٕعٚ عاوننٛ هذةحننخ الٍحنناٟض الكىٗننٛ لمدعاشننٛ اةالٗننٛ،      
شاعد عمٜ جصّٗن عىمٗا الحعمنٗي ٔالنحعمي ٔشنرعحّىا ٔجحفنب ِنذٓ الٍحناٟض ونة        

( الا هءدد عمٜ هُ الحعمي اإللكرتٌٔ٘ Chang ،2016ٌحاٟض الدعاشاد الصابقٛ  
 ٖصّن عىمٗٛ الحعمي وَ   ه زٖادٚ شرعحْ. 

   )يف وصننحٕٝ وحٕشننت شنناٞ ا ننٕع الرالننز  ج ننٕٖر ٔاصنن  وّنناعاد ٔهداٞ املننحعمي
جننٗ او يف وّناعاجّي بالقندع الكنايف      زمندٔا ءكن، ٖٔده  لني عمنٜ هُ ال مةنٛ مل    

عَ طرٖب النحعمي اإللكرتٌٔن٘، اٗىنا شناٞد العةناعاد النا جنده عمنٜ عندً ج نٕٖر           
ٔجنٗ  وّاعاد ال مةٛ عنَ طرٖنب النحعمي اإللكرتٌٔن٘ يف وصنحٕٝ وحٕشنت، ِٔن٘:        

يف ار حةاعاد، ٖصاعدٌ٘ الحعمي اإللكرتٌٔ٘  سمصَ الحعمي اإللكرتٌٔ٘ وَ هداٟ٘ 
عمننٜ اصنن  وصننحٕٝ اؽننٗم٘ الدعاشنن٘، ٖسٖنند الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘ وننَ ااعمٗننٛ     
الحعمي بؽٕعٚ هافن وَ الحعمي الحقمٗندٙ، هعحقند هُ النحعمي اإللكرتٌٔن٘ سمصنَ      
ونننَ وّننناعاد الحٕاؼنننن ٔالنننحفك ، ٖنننحي جقنننٕٖي هداٟننن٘ بؽنننٕعٚ وصنننحىرٚ يف النننحعمي  

اعجفعخ عةاعٚ  ٖصاعدٌ٘ النحعمي اإللكرتٌٔن٘ يف جٍىٗنٛ اشنحق لٗا     اإللكرتٌٔ٘( ٔ
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ٔافٗننسٙ عمننٜ الننحعمي  اجٗنناو(  ننا ٖننده عمننٜ هُ الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘ ٖسٖنند وننَ            
 املصؤٔلٗٛ ٔارشحق لٗٛ الحعمٗىٗٛ ٔانءاداٗٛ لدٝ ال مةٛ.

     شاٞ ا ٕع الرابة  الفاعمٗٛ ٔاملعاعءٛ( يف وصحٕٝ وحٕشت ءكنن، ٖٔنده  لني
النننحعمي اإللكرتٌٔننن٘ ٖقمنننن ونننَ الفاعمٗنننٛ ٔالحفاعنننن ٔاملعننناعءٛ بننن  ال مةنننٛ      هُ 

ٔشاٞد عةاعاد ا ٕع يف الحفاعنن ٔاملعناعءٛ يف وصنحٕٝ وحٕشنت، ِٔن٘:   هظنعر       
ب ُ الحعمي اإللكرتٌٔ٘ زاد وَ جفناعم٘ ونة زو ٟن٘، هعحقند هُ النحعمي اإللكرتٌٔن٘       

صنةين  اؼنٗٛ الحفاعنن    ٖسٖد وَ الحفاعن ب  عفٕ ٠ِٗٛ الحدعٖض ٔال النت، جع 
وننة هشننحا ٙ ٔزو ٟنن٘ ملٍابعننٛ النندعٔط يف الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘، هعحقنند هُ الننحعمي     
اإللكرتٌٔ٘ ٖصاعدٌ٘ يف زٖادٚ وعاعءٛ هاكاعٙ ٔكعاٟ٘ وة زو ٟ٘، هعٝ هُ الحعمي 
اإللكرتٌٔ٘ ٖصاعدٌ٘ عمٜ جٍىٗٛ عٔا الحعنأُ ونة زو ٟن٘( اٗىنا اعجفعنخ العةناعٚ       

لكرتٌٔ٘ ٍٖى٘ الربابٛ الذاجٗٛ لدٝ املحعمي(  ا ٖؤءد عمٜ  هعحقد هُ الحعمي اإل
دٔع الننننحعمي اإللكرتٌٔنننن٘ يف زٖننننادٚ اشننننحق لٗٛ ٔوصننننؤٔلٗٛ ال الننننت انءاداٗننننٛ  

 ٔالحعمٗىٗٛ.
      ،شاٞ ا ٕع ايفاوض  جٍٕ  وؽادع الحعمي اإللكرتٌٔن٘( يف وصنحٕٝ ورجفنة ءكنن

لنحعمي انءاداٗنٛ   ٖٔده  لني عمنٜ هِىٗنٛ النحعمي اإللكرتٌٔن٘ يف جٍنٕ  وؽنادع ا       
ظٗنز ٖصننىا بنارط   عمننٜ بٕاعند الةٗاٌنناد ٔاملكحةناد اإللكرتٌٔٗننٛ بعنكن هٔشننة،      
ٔشاٞد عةاعاد ا ٕع يف ا نآ ورجفنة، ِٔن٘:  هظنعر هُ النحعمي اإللكرتٌٔن٘ ٖقمنن        
وَ ارعحىاد عمٜ عفنٕ ٠ِٗنٛ الحندعٖض ٔالكحناث املقنرع ءىؽندعَٖ ٔظٗندَٖ يف        

اإللكرتٌٔ٘ ٖنٕار وؽنادع جعمني خمحمفنٛ جحٍاشنت      عىمٗٛ الحعمي، هعحقد هُ الحعمي 
ونننة اظحٗاشننناد ءنننن طالنننت   ءحنننت ولكرتٌٔٗنننٛ، وٍحننندٖاد ٌقننناػ، .....(، ٖنننٕار    
الحعمي اإللكرتٌٔ٘ صٗة اظحٗاشناد وقرعاجن٘ الدعاشنٗٛ   وراشنة، عنرٔض، ونٕاد       
وصصمٛ،....(، هعٝ هُ الحعمي اإللكرتٌٔ٘ زاد وَ جٍٕ  وؽنادع الةعنز عٍندٌا هظنعر     

ٕج  هشالٗت جقٕٖي هعىالٍا   وعاعٖة، هعاس، عرٔض ....(،  هُ الحعمي اإللكرتٌٔ٘ ٌ
اٗىا ر ٖساه ال مةٛ ٖرُٔ هِىٗٛ عفٕ ٠ِٗٛ الحدعٖض ءىؽدع عٟٗض لمىعمٕوٛ 
ظٗنننز شننناٞد العةننناعٚ  هعحقننند هُ النننحعمي اإللكرتٌٔننن٘ غننن  ونننَ دٔع عفنننٕ ٠ِٗنننٛ      

 الحدعٖض ءىؽدع عٟٗض لمىعمٕواد(.  
   الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘( يف وصننحٕٝ وحٕشننت ءكننن،    شنناٞد  ا اِنناد ال مةننٛ ذمنن ٕ

ٖٔعد  لي وٍ قٗاو يف ظن ٔشٕد ذ س حمأع يف ارشحةاٌٛ يف وصحٕٝ وحٕشنت،  
( عةناعٚ يف  14%(، اٗىنا شناٞد    55( عةاعٚ يف وصحٕٝ وحٕشنت بٍصنةٛ    18ٔشاٞد  

( عةننناعٚ يف وصنننحٕٝ ونننٍاف  بٍصنننةٛ  1%(، ٔشننناٞد  42وصنننحٕٝ ورجفنننة بٍصنننةٛ  
مننٜ هُ الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘ ٖؽننما لننةع  املقننرعاد ٔر ٖؽننما %(، ٖٔننده  لنني ع3 

ملقنننرعاد ه نننرٝ ٔهٌنننْ ر ٖسٖننند ونننَ ااعمٗنننٛ ال مةنننٛ ٔوعننناعءاجّي، اٗىنننا ٍٖىننن٘        
ارعحىاد عمٜ النذاد ٔارشنحق لٗٛ انءاداٗنٛ لندٝ ال مةنٛ، ٖٔرانة اةنرط عنَ         

 بع  ال مةٛ  ٔٙ الحفاعن املٍاف .

 :إجابة الضؤال الجاىي 
اه الراٌ٘ النذٙ ونؤدآ: تِنن جٕشند انرٔق  اد درلنٛ وظؽناٟٗٛ        لإلشابٛ عمٜ الصؤ

( عمنننٜ ار اِننناد ذمنننٕ النننحعمي اإللكرتٌٔننن٘ ٔحمأعِنننا  ننن ه   0.05عٍننند وصنننحٕٝ  
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شاٟعٛ ءٕعٌٔا لدٝ طمةنٛ شاوعنٛ انون  شن اً بنَ عةند العسٖنس عصنت  اجلنٍض،          
َ ٔاملصحٕٝ الدعاش٘، ٔالحاؽؾ، وحٕشت الٕبخ الٕٗو٘ الذٙ جقفْٗ يف الحعمي و

ملعراننٛ الفننرٔق   independent t. test نن ه اإلٌرتٌننخ(؟ت ق اشننحاداً ا حةنناع د    
ملعراننٛ الفننرٔق  (one-way ANOVA)عصننت اجلننٍض، ٔامٗننن الحةنناَٖ انظننادٙ   

عصت  املصنحٕٝ الدعاشن٘، ٔالحاؽنؾ، ٔوحٕشنت الٕبنخ الٗنٕو٘ النذٙ جقفنْٗ يف         
 Levene'sالىٕعاد  الحعمي وَ   ه اإلٌرتٌخ( ٔاشحادً ا حةاع لٗف  لحصاٌض

Test for Equality of Variances)       ٕٝنا  0.05( ٔٔشند هٌنْ غن  داه عٍند وصنح  )
 ٖؤءد الحٕزٖة ارعحدال٘ لمعٍٗٛ، ٔاٗىا ٖ ج٘ عرض الٍحاٟض.

 الفزوق حبضب اجليط -9
 ملعراٛ الفرٔق عصت اجلٍض. independent t. testق اشحاداً ا حةاع د 

العتذابات الطلبة على االجتاٍات حنو التعله  independent t. testىتائر اختباص ت   (:9دزول )

 اإلللرتوىي خالل دائشة كوصوىا حبغب ادتيػ

مغتوى 

الزال

 لة

 قينة ت

رصدات 

اذتض

 ية

 املتوعط االحنضاف املعياصي

 املتػري

 إىاخ

 =ٌ133)) 

 سكوص

( =ٌ129) 

 إىاخ

 =ٌ133)) 

 سكوص

( =ٌ129) 0.599 0.527 

260 

 متعة التعله 25.67 25.47 3.547 2.819

 تغَيل عنلية التعله وعضعتَا 26.82 27.54 6.421 6.174 0.925 0.356

 تطويض وحتغني مَاصات و أراء املتعله 20.54 22.41 7.089 6.805 2.180 0.03

 الفاعلية واملؾاصكة 20.53 22.1 7.21 7.168 1.768 0.078

 تيوع مضارص التعله اإلللرتوىي 22.35 23.14 6.213 5.699 1.068 0.286

0.143 1.469 25.583 26.631 120.65 115.91 
 اجتاٍات الطلبة حنو التعله اإلللرتوىي

 ( هٌْ:9ٖحفا وَ شدٔه  

    َعمنٜ ا نٕع الرالنز    0.05جٕشد ارٔق  اد درلٛ وظؽاٟٗٛ عٍد وصحٕٝ هبن ون )
املنننحعمي( بننن  ال مةنننٛ عصنننت اجلنننٍض لؽنننا     ج نننٕٖر ٔاصننن  وّننناعاد ٔهداٞ  

اإلٌاس. ٖٔده  لي عمٜ هُ اإلٌاس ٖرَٖ هُ الحعمي اإللكرتٌٔ٘ سمصَ ونَ هداّٟنَ   
 ٖٔ ٕع وّاعاجَّ.

     ٕٝعمنننٜ حمنننأع  وحعنننٛ  0.05ر جٕشننند انننرٔق  اد درلنننٛ وظؽننناٟٗٛ عٍننند وصنننح )
الحعمي الحعمي، جصّٗن عىمٗٛ الحعمي ٔشرعحّا، الفاعمٗٛ ٔاملعاعءٛ، جٍٕ  وؽادع 

اإللكرتٌٔن٘( ٔعمننٜ ارشننحةاٌٛ ءكنن  ا اِنناد ال مةننٛ ذمنٕ الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘(    
 ننا ٖننة  هُ ال مةننٛ صٗعنناو ٖحةٍننُٕ ا اِنناد وحقاعبننٛ ذمننٕ الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘    
با ح ف اجلٍض، ٍِٔا ر ٖؤذر اجلٍض عمٜ ار اِناد ذمنٕ النحعمي اإللكرتٌٔن٘     

الٗٛ وة بع  الدعاشاد الصابقٛ الا يف جمي ا أع. ٔجحفب ٌحاٟض الدعاشٛ اة
جؤءند عمننٜ عنندً ٔشننٕد اننرٔق بنن  اجلٍصنن  يف ار ننآ ذمننٕ الننحعمي اإللكرتٌٔنن٘  

 & ,Bisaria, & Saxena, 2020; Martin, Budhrani عمننٜ شننةٗن املرنناه، 

Wang, 2019; Aydin, 2005) 
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 الفزوق حبضب املضتوى الدراصي -2
( 0.05ملعراننٛ وننا و ا ءنناُ ٍِنناك اننرٔق  اد درلننٛ وظؽنناٟٗٛ عٍنند وصننحٕٝ درلننٛ   

لننندٝ هانننراد العٍٗنننٛ عمنننٜ ونننحن اد الدعاشنننٛ جعنننسٝ وش ونننحن  املصنننحٕٝ الدعاشننن٘،        
 ةصاث الفرٔق one way ANOVAاشحادً امٗن الحةاَٖ انظادٙ 

زصاعة حبغب متػري املغتوى الزصاعي ىتائر حتليل التبايً بني أفضار العيية على متػريات ال (:10دزول )

 ANOVAباعتدزاو حتليل التبايً 

مضزص  املتػري و

 التبايً

رصدات  زتنوع املضبعات

 اذتضية

مضبع 

 املتوعطات

ىغبة 

 ف

مغتوى 

 الزاللة

 متعة التعله 1

بني 

 اجملنوعات

116.084 7 16.583 
1.654 

 

0.121 

 
راخل 

 اجملنوعات

2546.179 254 10.024 

اجملنوع 

 الللي

2662.263 261  

2 

تغَيل عنلية التعله 

 وعضعتَا

بني 

 اجملنوعات

794.258 7 113.465 

راخل  0.005 3.019

 اجملنوعات

9547.578 254 37.589 

اجملنوع 

 الللي

10341.836 261  

3 

تطويض وحتغني مَاصات و 

 أراء املتعله

بني 

 اجملنوعات

1275.248 7 182.178 

راخل  0.000 4.024

 اجملنوعات

11498.237 254 45.269 

اجملنوع 

 الللي

12773.485 261  

 الفاعلية واملؾاصكة 4

بني 

 اجملنوعات

1169.170 7 167.024 

راخل  0.002 3.414

 اجملنوعات

12428.253 254 48.930 

اجملنوع 

 الللي

13597.424 261  

5 

تيوع مضارص التعله 

 اإلللرتوىي

بني 

 اجملنوعات

438.465 7 62.638 

راخل  0.087 1.802

 اجملنوعات

8830.909 254 34.767 

اجملنوع 

 الللي

9269.374 261  

6 

اجتاٍات الطلبة حنو 

 التعله اإلللرتوىي

بني 

 اجملنوعات

15182.851 7 2168.979 

راخل  0.002 3.370

 اجملنوعات

163456.218 254 643.528 

 اجملنوع

 الللي

178639.069 261  

 (:10ٖحفا وَ شدٔه  
          َعمننٜ وننحن اد  0.05جٕشنند اننرٔق  اد درلننٛ وظؽنناٟٗٛ عٍنند وصننحٕٝ هبننن ونن )

 جصّٗن عىمٗٛ الحعمي ٔشرعحّا، ج ٕٖر ٔاص  وّناعاد ٔهداٞ املنحعمي، الفاعمٗنٛ    
ٔاملعاعءٛ، ا اِاد ال مةنٛ ذمنٕ النحعمي اإللكرتٌٔن٘( جعنسٝ وش ونحن  املصنحٕٝ        
الدعاشنن٘، ٖٔننده  لنني عمننٜ هُ املصننحٕٝ الدعاشنن٘ ٖننؤذر يف ا اِنناد ال مةننٛ ذمننٕ  

 الحعمي اإللكرتٌٔ٘ يف جمي املحن اد.
       ٕٝعمننٜ وننحن اد  وحعننٛ   0.05ر جٕشنند اننرٔق  اد درلننٛ وظؽنناٟٗٛ عٍنند وصننح )

الحعمي، جٍٕ  وؽادع الحعمي اإللكرتٌٔ٘( جعسٝ وش وحن  املصحٕٝ الدعاش٘، ٖٔده 
املصننننحٕٝ الدعاشنننن٘ ر ٖننننؤذر يف ا اِنننناد ال مةننننٛ ذمننننٕ الننننحعمي    لنننني عمننننٜ هُ 

 اإللكرتٌٔ٘ يف جمي املحن اد.

   ْ  (Scheffe)ٔملعرانننٛ الىٕعنننٛ النننا هظننندذخ الفنننرٔق ق ظصننناث وعاونننن ظنننٗفٗ
لمفننرٔق الةعدٖننٛ ٔشننٕف ٖننحي اشننحةعاد ا ننأع الننا ر ٖٕشنند بّننا اننرٔق  اد درلننٛ،        

 (11ٖٕٔـعّا شدٔه  
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 للفضوق البعزية حبغب املغتوى الزصاعي(Scheffe)معامل ؽيفيُسغاب  (:11دزول )

 الغابع الغارؼ ارتامػ الضابع الجالح الجاىي األول املغتوى املتػري

 تغَيل عنلية التعله وعضعتَا

       6.167 الجاىي
      867. 5.3 الجالح
     2.20 3.06 3.1 الضابع

    0.21 1.98 2.84 3.318 ارتامػ
   2.48 2.26 4.46 5.33 0.833 الغارؼ
  4.34 1.85 2.07 123. 990. 5.177 الغابع
 2.15 6.5 4.01 4.23 2.03 1.16 7.333 الجامً

 تطويض وحتغني مَاصات و أراء املتعله

       5.417 الجاىي
      1.73 3.683 الجالح
     3.83 5.56 150. الضابع

    1.78 2.05 3.78 1.633 ارتامػ
   4.59 2.80 6.64 8.37 2.958 الغارؼ
  *5.8 1.27 3.06 772. 2.50 2.912 الغابع
 3.172 *9.0 4.45 6.23 2.4 0.66 6.083 الجامً

 الفاعلية واملؾاصكة

       5.806 الجاىي
      889. 4.917 الجالح
     3.56 4.45 1.35 الضابع

    1.54 2.01 2.90 2.899 ارتامػ
   3.14 1.60 5.16 6.05 -250.- الغارؼ
  5.07 1.92 3.47 091. 980. 4.826 الغابع
 3.25 *8.3 5.18 6.73 3.16 2.27 8.083 الجامً

 تيوع مضارص التعله اإلللرتوىي

       4 الجاىي
      1.66 2.333 الجالح
     1.53 3.20 0.8 الضابع

    0.95 580. 2.24 1.753 ارتامػ
   2.46 1.50 3.04 4.70 708. الغارؼ
  3.65 1.19 2.14 0.61 1.05 2.949 الغابع
 1.259 4.91 2.45 3.40 1.87 0.20 4.208 الجامً

 اجتاٍات الطلبة حنو التعله اإلللرتوىي

       25.52 الجاىي
      6.31 19.21 الجالح
     11.3 17.6 7.85 الضابع

    5.52 5.84 12.1 13.37 ارتامػ
   13.5 8.05 19.4 25.7 208. الغارؼ
  20.2 6.68 12.2 0.83 5.47 20.05 الغابع
 9.03 *29.2 15.7 21.2 9.86 3.55 29.08 الجامً

The mean difference is significant at the 0.05 level
 ( هُ:11ٖحفا وَ شدٔه  

   ٕٝعمنٜ ا نٕع الرالنز  ج نٕٖر     ( 0.05جٕشد ارٔق  اد درلٛ وظؽاٟٗٛ عٍد وصح
ٔاص  وّاعاد ٔهداٞ املحعمي( ب  ال مةٛ يف املصحٕٝ الصنادط ٔاملصنحٕٝ الصنابة    
لؽا  طمةٛ املصحٕٝ الصادط. ٖٔنده  لني عمنٜ هُ طمةنٛ املصنحٕٝ الصنادط ِني        

ٖٔرُٔ هُ الحعمي اإللكرتٌٔ٘ سمصَ ونَ هداّٟني    وَ هظدذٕا الفرٔق يف ِذا املحن 
 ٖٔ ٕع وّاعاجّي.
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 عمنٜ ا نٕع الرالنز  ج نٕٖر     0.05ٕشد ارٔق  اد درلٛ وظؽاٟٗٛ عٍد وصحٕٝ  ج )
ٔاص  وّاعاد ٔهداٞ املحعمي( ب  ال مةٛ يف املصحٕٝ الصنادط ٔاملصنحٕٝ الرناوَ    
لؽا  طمةٛ املصحٕٝ الصادط. ٖٔنده  لني عمنٜ هُ طمةنٛ املصنحٕٝ الصنادط ِني        

اإللكرتٌٔ٘ سمصَ ونَ هداّٟني    ٖٔرُٔ هُ الحعمي وَ هظدذٕا الفرٔق يف ِذا املحن 
 ٖٔ ٕع وّاعاجّي.

      ٕٝعمننننٜ ا ننننٕع الرابننننة  0.05جٕشنننند اننننرٔق  اد درلننننٛ وظؽنننناٟٗٛ عٍنننند وصننننح )
 الفاعمٗٛ ٔاملعاعءٛ( ب  ال مةٛ يف املصنحٕٝ الصنادط ٔاملصنحٕٝ الرناوَ لؽنا       
طمةننٛ املصننحٕٝ الصننادط. ٖٔننده  لنني عمننٜ هُ طمةننٛ املصننحٕٝ الصننادط ِنني وننَ         

ٖٔنننرُٔ هُ النننحعمي اإللكرتٌٔننن٘ ٖسٖننند الفاعمٗنننٛ       ِنننذا املنننحن  هظننندذٕا الفنننرٔق يف 
 ٔاملعاعءٛ.

     ٕٝعمنننٜ ارشنننحةاٌٛ ءكنننن  0.05جٕشننند انننرٔق  اد درلنننٛ وظؽننناٟٗٛ عٍننند وصنننح )
 ا اِننناد ال مةنننٛ ذمنننٕ النننحعمي اإللكرتٌٔننن٘( بننن  ال مةنننٛ يف املصنننحٕٝ الصنننادط  

طمةننٛ  ٔاملصننحٕٝ الرنناوَ لؽننا  طمةننٛ املصننحٕٝ الصننادط. ٖٔننده  لنني عمننٜ هُ         
ٔهُ ا اِنناجّي ذمننٕ   املصننحٕٝ الصننادط ِنني وننَ هظنندذٕا الفننرٔق يف ِننذا املننحن        

 الحعمي اإللكرتٌٔ٘ هافن وَ ٌظراّٟي يف املصحٕٖاد الدعاشٗٛ ان رٝ.

 الفزوق حبضب التخصص -3
( 0.05ملعراننٛ وننا و ا ءنناُ ٍِنناك اننرٔق  اد درلننٛ وظؽنناٟٗٛ عٍنند وصننحٕٝ درلننٛ   

الدعاشنٛ جعنسٝ وش ونحن  الحاؽنؾ، ق اشنحاداً       لدٝ هاراد العٍٗٛ عمٜ ونحن اد 
 ةصاث الفرٔق one way ANOVAامٗن الحةاَٖ انظادٙ 

 ىتائر حتليل التبايً بني أفضار العيية على متػريات الزصاعة حبغب متػري التدضط (:12دزول )

 ANOVAباعتدزاو حتليل التبايً 

مضزص  املتػري و

 التبايً

رصدات  زتنوع املضبعات

 اذتضية

مضبع 

 املتوعطات

ىغبة 

 ف

مغتوى 

 الزاللة

 متعة التعله 1
بني 

 اجملنوعات

93.345 2 46.672 
راخل  0.010 4.706

 اجملنوعات

2568.919 259 9.919 
  261 2662.263 اجملنوع الللي

2 

تغَيل عنلية التعله 

 وعضعتَا

بني 

 اجملنوعات

47.037 2 23.518 
راخل  0.554 592.

 اجملنوعات

10294.799 259 39.748 
  261 10341.836 اجملنوع الللي

3 

تطويض وحتغني مَاصات و 

 أراء املتعله

بني 

 اجملنوعات

197.568 2 98.784 
راخل  0.133 2.034

 اجملنوعات

12575.917 259 48.556 
  261 12773.485 اجملنوع الللي

 الفاعلية واملؾاصكة 4

بني 

 اجملنوعات

117.227 2 58.613 
راخل  0.326 1.126

 اجملنوعات

13480.197 259 52.047 
  261 13597.424 اجملنوع الللي

5 

تيوع مضارص التعله 

 اإلللرتوىي

بني 

 اجملنوعات

68.112 2 34.056 
راخل  0.385 0.959

 اجملنوعات

9201.262 259 35.526 
  261 9269.374 اجملنوع الللي

6 

اجتاٍات الطلبة حنو 

 التعله اإلللرتوىي

بني 

 اجملنوعات

1574.589 2 787.294 
راخل  0.318 1.152

 اجملنوعات

177064.480 259 683.647 
  261 178639.069 اجملنوع الللي
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 ( هُ:12ٖحفا وَ شدٔه  
     َوحعنٛ  ( عمنٜ ونحن    0.05جٕشد ارٔق  اد درلٛ وظؽاٟٗٛ عٍد وصحٕٝ هبنن ون 

الننحعمي( جعننسٝ وش وننحن  الحاؽننؾ، ٖٔننده  لنني عمننٜ هُ الحاؽننؾ ٖننؤذر يف      
 ا اِاد ال مةٛ ذمٕ الحعمي اإللكرتٌٔ٘ يف وحعٛ الحعمي.

     ٕٝعمنٜ وننحن اد  جصننّٗن  0.05ر جٕشند اننرٔق  اد درلننٛ وظؽناٟٗٛ عٍنند وصننح )
عىمٗننننٛ الننننحعمي ٔشننننرعحّا، ج ننننٕٖر ٔاصنننن  وّنننناعاد ٔهداٞ املننننحعمي، الفاعمٗننننٛ       

جٍنننٕ  وؽنننادع النننحعمي اإللكرتٌٔننن٘، ا اِننناد ال مةنننٛ ذمنننٕ النننحعمي        ملعننناعءٛ،ٔا
اإللكرتٌٔ٘( جعسٝ وش ونحن  املصنحٕٝ الدعاشن٘، ٖٔنده  لني عمنٜ هُ الحاؽنؾ        

 ر ٖؤذر يف ا اِاد ال مةٛ ذمٕ الحعمي اإللكرتٌٔ٘ يف جمي املحن اد.

 لمفرٔق Scheffeٔملعراٛ الىٕعٛ الا هظدذخ الفرٔق ق ظصاث وعاون ظٗفْٗ
الةعدٖٛ ٔشٕف ٖنحي اشنحةعاد ا نأع النا ر ٖٕشند بّنا انرٔق  اد درلنٛ، ٖٕٔـنعّا          

 (.13شدٔه  
 للفضوق البعزية حبغب التدضط Scheffeسغاب معامل ؽيفيُ (:13دزول )

 صشية إىغاىية التدضط املتػري

  148. صشية متعة التعله
 *2.519 *2.667 علنية

The mean difference is significant at the 0.05 level
 ( هُ:13ٖحفا وَ شدٔه  

    ٕٝعمنٜ ونحن   وحعنٛ النحعمي(     0.05جٕشد ارٔق  اد درلٛ وظؽاٟٗٛ عٍد وصنح )
بننننن  طمةنننننٛ الحاؽؽننننناد العمىٗنننننٛ ٔطمةنننننٛ الحاؽؽننننناد اإلٌصننننناٌٗٛ لؽنننننا     
الحاؽؽنناد العمىٗننٛ، ٖٔننده  لنني عمننٜ هُ الحاؽؽنناد العمىٗننٛ جننرٝ الننحعمي        

 حة.اإللكرتٌٔ٘  
    ٕٝعمنٜ ونحن   وحعنٛ النحعمي(     0.05جٕشد ارٔق  اد درلٛ وظؽاٟٗٛ عٍد وصنح )

بننننن  طمةنننننٛ الحاؽؽننننناد العمىٗنننننٛ ٔطمةنننننٛ الحاؽؽننننناد الؽنننننعٗٛ لؽنننننا       
الحاؽؽنناد العمىٗننٛ، ٖٔننده  لنني عمننٜ هُ الحاؽؽنناد العمىٗننٛ جننرٝ الننحعمي        

 اإللكرتٌٔ٘  حة.

 لتعله مً خالل اإلىرتىتالفزوق حبضب متوصط الوقت اليومي الذي تكضيه يف ا -4
( 0.05ملعراننٛ وننا و ا ءنناُ ٍِنناك اننرٔق  اد درلننٛ وظؽنناٟٗٛ عٍنند وصننحٕٝ درلننٛ   

لدٝ هانراد العٍٗنٛ عمنٜ ونحن اد الدعاشنٛ جعنسٝ وش ونحن  وحٕشنت الٕبنخ الٗنٕو٘           
الذٙ جقفْٗ يف النحعمي ونَ  ن ه اإلٌرتٌنخ، ق اشنحاداً امٗنن الحةناَٖ انظنادٙ         

one way ANOVA ةصاث الفرٔق: 

ر جٕشد ارٔق  اد درلنٛ وظؽناٟٗٛ عٍند وصنحٕٝ هبنن       ( هُ:14ٖحفا وَ شدٔه  
( عمننٜ وننحن اد  وحعننٛ الننحعمي، جصننّٗن عىمٗننٛ الننحعمي ٔشننرعحّا، ج ننٕٖر     0.05وننَ  

جٍٕ  وؽادع الحعمي اإللكرتٌٔن٘،   ٔاص  وّاعاد ٔهداٞ املحعمي، الفاعمٗٛ ٔاملعاعءٛ،
وحٕشنت الٕبنخ الٗنٕو٘     اإللكرتٌٔن٘( جعنسٝ وش ونحن     ا اِاد ال مةٛ ذمٕ الحعمي

الننذٙ جقفننْٗ يف الننحعمي وننَ  نن ه اإلٌرتٌننخ، ٖٔننده  لنني عمننٜ هُ وحٕشننت الٕبننخ   
ر ٖؤذر يف ا اِاد ال مةٛ ذمٕ  الٕٗو٘ الذٙ جقفْٗ يف الحعمي وَ   ه اإلٌرتٌخ

 الحعمي اإللكرتٌٔ٘ يف جمي املحن اد.
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(:ىتائر حتليل التبايً بني أفضار العيية على متػريات الزصاعة حبغب متػري متوعط الوقت 14دزول )

 ANOVAباعتدزاو حتليل التبايً  اليومي الشي تكضيُ يف التعله مً خالل اإلىرتىت

مضزص  املتػري و

 التبايً

رصدات  زتنوع املضبعات

 اذتضية

مضبع 

 املتوعطات

ىغبة 

 ف

مغتوى 

 الزاللة

 متعة التعله 1
بني 

 اجملنوعات

16.536 3 5.512 0.538 

 

0.657 

 
راخل 

 اجملنوعات

2645.727 258 10.255 
  261 2662.263 اجملنوع الللي

2 

تغَيل عنلية التعله 

 وعضعتَا

بني 

 اجملنوعات

149.304 3 49.768 1.260 

 

0.289 

 

راخل 

 اجملنوعات

10192.532 258 39.506 
  261 10341.836 الللياجملنوع 

3 

تطويض وحتغني مَاصات 

 وأراء املتعله

بني 

 اجملنوعات

147.633 3 49.211 1.006 

 

0.391 

 

راخل 

 اجملنوعات

12625.852 258 48.937 
  261 12773.485 اجملنوع الللي

 الفاعلية واملؾاصكة 4

بني 

 اجملنوعات

143.275 3 47.758 0.916 

 

0.434 

 

راخل 

 اجملنوعات

13454.149 258 52.148 
  261 13597.424 اجملنوع الللي

5 

تيوع مضارص التعله 

 اإلللرتوىي

بني 

 اجملنوعات

49.557 3 16.519 0.462 

 

0.709 

 

راخل 

 اجملنوعات

9219.817 258 35.736 
  261 9269.374 اجملنوع الللي

6 

اجتاٍات الطلبة حنو 

 التعله اإلللرتوىي

بني 

 اجملنوعات

1339.242 3 446.414 0.650 

 

0.584 

 

راخل 

 اجملنوعات

177299.827 258 687.209 
  261 178639.069 اجملنوع الللي

 :إجابة الضؤال الجالح 
لإلشابنننٛ عمنننٜ الصنننؤاه الرالنننز النننذٙ ونننؤدآ: تونننا وكٌٕننناد الع بنننٛ بننن  حمنننأع  

ءٕعٌٔا لدٝ طمةنٛ شاوعنٛ انون      ار اِاد ذمٕ الحعمي اإللكرتٌٔ٘   ه شاٟعٛ
شنن اً بننَ عةنند العسٖننس؟ت ق اشننحاداً وعاوننن اعجةننات ب شننُٕ ةصنناث وعنناو د         

 ارعجةات ب  ا أع، ٔاٗىا ٖ ج٘ عرض الٍحاٟض.

 معامالت اصتباط بريعوٌ بني ستاوص اجتاٍات الطلبة حنو التعله اإلللرتوىي (:15دزول )

 

احملوص األول: 

متعة 

 التعله

الجاىي: تغَيل احملوص 

عنلية التعله 

 وعضعتَا

احملوص الجالح: تطويض 

وحتغني مَاصات و 

 أراء املتعله

احملوص الضابع: 

الفاعلية 

 واملؾاصكة

احملوص ارتامػ: تيوع 

مضارص التعله 

 اإلللرتوىي

اجتاٍات الطلبة 

حنو التعله 

 اإلللرتوىي

 **488. **340. **367. **381. **355. 1 احملوص األول: متعة التعله

احملووووص الجووواىي: تغووووَيل   

عنليوووووووووة الوووووووووتعله  

 وعضعتَا

.355** 1 .847** .806** .797** .914** 

احملووووص الجالوووح: تطووووويض   

وحتغووووني مَوووواصات و 

 أراء املتعله

.381** .847** 1 .894** .832** .954** 

احملوووص الضابووع: الفاعليووة  

 واملؾاصكة

.367** .806** .894** 1 .810** .938** 

ارتووووامػ: تيوووووع احملوووووص 

مضوووووووووارص الوووووووووتعله  

 اإلللرتوىي

.340** .797** .832** .810** 1 .907** 

اجتاٍوووات الطلبوووة حنووووو   

 التعله اإلللرتوىي

.488** .914** .954** .938** .907** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       
 ( هُ:15ٖحفا وَ شدٔه   

  بن  صٗنة ا نأع، ٖٔنده     0.01درلنٛ وظؽناٟٗٛ عٍند وصنحٕٝ      جٕشد ع بٛ  اد )
 لنننني عمننننٜ هُ وكٌٕنننناد الع بننننٛ بنننن  حمننننأع ا اِنننناد ال مةننننٛ ذمننننٕ الننننحعمي  

 اإللكرتٌٔ٘ ورجفعٛ  ا ٖؤءد اجصاق ا أع ٔهِىٗحّا يف ا اِاد ال مةٛ.
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           ٖعند حمنٕع وحعنٛ النحعمي هبنن ا ننأع اعجةاطناو با نأع ان نرٝ  نا ٖنده عمننٜ ه ُ
ال ننن ث لنننٗض لننندّٖي املحعنننٛ الكااٗنننٛ يف النننحعمي اإللكرتٌٔننن٘ ٖٔؤءننند  لننني ونننا  

 جٕؼمخ لْ ٌحاٟض الصؤاه انٔه.

 :إجابة الضؤال الزابع 
لإلشابٛ عمٜ الصؤاه الرابة الذٙ وؤدآ: تونا هبنرز اإلزمابٗناد ٔالحعندٖاد ٔالنا      

اإللكرتٌٔن٘ يف ظنن   ٔاشّّا طمةٛ شاوعٛ انو  ش اً بنَ عةند العسٖنس هذٍناٞ النحعمي      
شاٟعٛ ءٕعٌٔا؟ت طرا شؤال  وفحٕظ  ٔامٗن وفىُٕ وشابناد ال ن ث، ٔاٗىنا    

 ٖ ج٘ عرض الٍحاٟض.

 أبزس اإلجيابيات اليت حككها الطلبة أثياء عنلية التعله اإلللرتوىي يف ظل جائحة كوروىا؟ 

 ٔشاٞد ارزمابٗاد يف امٗن وشاباد ال مةٛ ءىا ٖ ج٘:

ٗننٛ لنندٝ املننحعمي، ٔجعسٖننس املٕاِننت ٔاإلبننداعاد لنندٝ ال مةننٛ،      جٍىٗننٛ الربابننٛ الذاج 
جننٕا  الٕبننخ ٔاجلّنند، هبننن جكمفننٛ، ووكاٌٗننٛ جصننصٗن ا اـننرٚ ٔوعننادٚ  اعّننا يف         
الٕبخ املٍاشت، ، وعاعءٛ بفاعمْٗ وة عفٕ ٠ِٗٛ الحدعٖض، القدعٚ عمنٜ املعناعءٛ   

وننة زوٗ جنن٘ ونة عفننٕ ٠ِٗننٛ الحنندعٖض ملنا يف الننةع  وننَ  صننن، الحفاعنن ٔالحعننأُ    
ال الةنناد يف ادمنناز ارعىنناه، عنندً اشننحاداً ٔشنناٟن الحٍقننن لمننذِاث وش اجلاوعننٛ،     
وعناعءْ وننة النسوٗ د ٔاملعمنني ب رٖقننْ اشنّن، عنندً ٔشننٕد غٗابناد لم نن ث بكرننرٚ،     
الحٍنننٕ  يف عىمٗنننٛ  نننأث ال ننن ث، جقننندٖراد ال ننن ث ورجفعنننٛ، جٍنننٕ  يف جقصننننٗي         

وكرنن  يف صٗننة وؽننادع املعمٕونناد ٔ     النندعشاد ٔ جٍننٕ  املعنناعءاد، الةعننز بعننكن    
ارٙ وؽدابٗٛ املعمٕوٛ، ٔبالحال٘ ٌقندً وعمٕوناد ؼنعٗعٛ ونَ وؽنادع وٕذٕبنٛ ٔ       

الٕباٖٛ وَ اإلؼابٛ   ه اجلاٟعٛ، جعمي اجلىٗة عمٜ انشّسٚ  بعكن عمى٘ وٕذب،
اةدٖرننننٛ، جنمننننت ال مةننننٛ عمننننٜ املعنننناءن الحقٍٗننننٛ، ٔجعمنننني طننننرق عاننننة الٕاشةنننناد    

 ه بص شٛ لمىعاـراد ٔالفؽٕه ارارتاـٗٛ.ٔاملٍابعاد ٔالد ٕ

ٖٔحفا وَ اإلشاباد هُ ال مةٛ زمدُٔ شّٕلٛ يف الحعمي اإللكرتٌٔ٘ عَ النحعمي  
الحقمٗننندٙ ٔوعننناعءاد ٔااعمٗنننٛ ٔهُ النننحعمي اإللكرتٌٔننن٘ هذنننر بعنننكن وزمننناب٘ عمنننٜ    

ٔجحفنب ِنذٓ الٍحناٟض ونة ٌحناٟض الدعاشناد الصنابقٛ النا ٔشندد هُ النحعمي            دعشاجّي.
 (Saad, Busteed, &Ogisi, 2013رتٌٔ٘ شاعد املحعمى  عمٜ الحعمي  اإللك

  أبزس التحديات اليت واجهها الطلبة أثياء التعله اإلللرتوىي يف ظل جائحة كوروىا؟ 

ؼعٕبٛ الد ٕه لمىٕبة، اةفٕع وةكراو، ـع  ٔجعمٗب اإلٌرتٌخ، عندً اشنحعداد   
انِنننننال٘ هلنننننذا انونننننر بحنننننٕا  انشّنننننسٚ ٔارظحٗاشننننناد، طمنننننت الةعنننننٕس املحكنننننرعٚ  
ٔار حةننناعاد املحٍٕعنننٛ، ءرنننرٚ انعىننناه امل مٕبنننٛ، الحفرٖنننب بننن  النننحعمي الحقمٗننندٙ   

ونننَ اءرنننر   عنننَ بعننند ٗنننداٌ٘ ٔالنننحعمي اإللكرتٌٔننن٘ يف جقننندٖر الننندعشاد، الحننندعٖت امل  
الحنندعٖت املٗننداٌ٘ سمحنناط جنندعث يف املننداعط لكنن٘     الحعنندٖاد الننا ٔاشّّننا ال نن ث،  

سمقب اِداف ِذا املقرع، ـنت بع  هعفاٞ ٠ِٗٛ الحدعٖض عمٜ ال مةٛ وَ ظٗنز  
الٕاشةنناد ٔجقمننٗؾ ٔبننخ ار حةنناع القؽنن  نُ اءننرب ِىّنني هُ ال الننت ر ٖنننغ        

الننذَٖ اشحّنندٔا ٔ اءننرٔا شٗنندا ٔالٕبننخ شمننذهلي،   عمننٜ ال مةننٛ  ِٔننذا ٖننؤذر ءننر ا 
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ءرننرٚ الحكننالٗ  بعننكن ورِننب شنندا مل ٖعنند لنن٘ ٔبننخ  نناؿ بنن٘  نن ه الٗننًٕ، عنندً    
بةٕه بع  هعفاٞ ٠ِٗٛ الحدعٖض لمىعناءن الحقٍٗنٛ املٕذقنٛ بالؽنٕع ءعنذع ظناه       
دُٔ د ٕه ال الةٛ لمىعاـنرٚ ٔجقنًٕ بناٌساه النٗناث، وعناءن جع نن النة ك بنٕعد         

قننرعاد، هُ ار حةنناعاد ظفننٕعٙ ِٔننذا غنن  وحٕااننب وننة عىمٗننٛ الننحعمي         ٔا حفنناٞ امل
اإللكرتٌٔنن٘، اجلاٌننت الح ةٗقنن٘ يف ال ننت، الحنندعٖت العىمنن٘، عؽنن   ِننَ ال الننت      
اذٍنناٞ ا اـننرٚ، املمننن ٔءرننرٚ املمننّٗاد هذٍنناٞ عىمٗننْ الحنندعٖض عٗننز هُ ال النننت          

بعكن وٕشة  ٖصٗ ر عمٜ ٌفصْ ٖٕٔاشْ ءن الحعدٖاد، حمألٛ املعاعءٛ، الةعز
عَ املعمٕواد، جعمٗنب النرباوض ٔبنخ ار حةناعاد الٍّاٟٗنٛ ءاٌنخ جرعةٍنا، مل ٌكنَ يف         
الةداٖٛ شاِسَٖ لعدً جٕار انشّسٚ المٕظٗٛ، ؼنعٕبٛ اّني بعن  الندعٔط يف بعن       
املننننٕاد، وعنننناٖ  املننننذاءرٚ ٔالدعاشننننٛ خمحمفننننٛ عننننَ الننننحعمي الحقمٗنننندٙ، عنننندً ٌعننننر   

    ٛ جصننمٗي املّنناً ٔااننا  ارشننراٞاد بعننكن      حماـننراد وصننصمٛ يف ءننن املننٕاد، شننرع
شرٖة ب  عفٕ الحدعٖض ٔال  ث، اإلملاً باملقرع الدعاش٘ ٔحمألْ اشنحٗعابْ، عٍند   
وعشنناه املح مةنناد بعننكن شننمٗي ٔيف الٕبننخ ا نندد ٖكننُٕ ٍِنناك  مننن وننَ املٕبننة  ننا    
زمعنننن املعمننني المصنننٕٞ اش اةصننني ونننَ الننندعشاد عمنننٜ الحننن  ر بنننرغي ونننَ هُ   ننن    

مل ٖكَ وَ ال النت ومننا ونَ املٕبنة، بعن  هعفناٞ ٠ِٗنٛ الحندعٖض ٖراعنُٕ           الح   
 ٔ ٛ   شماملعنننكمٛ ٔالنننةع  ار نننر ر ّٖنننحي   ؽننني ونننَ الننندعشاد  نننا ٖنننؤذر عمنننٜ اةالننن

الٍفصٗٛ لم مةٛ بالرغي وَ ظرؼّي ٔوعشاه الٕاشت يف الٕبخ ا دد ور هٌْ ر ٖحي 
     ٛ الحننندعٖض ر ٖعنننرف  وراعنناٚ ايف ننن  غنن  النننذاج٘، العننرٔد عنننَ النندعط، عفنننٕ ٠ِٗنن

 .دعاشحّيال الت ال وةال٘ وَ املةال٘ ٔاملّحي ٔغ  املّحي نوٕع 

    ٌ جحعمننب مبعننك د ارٌرتٌننخ    ّنناٖحفننا وننَ اشننحصاباد ال مةننٛ عننَ الحعنندٖاد ه
ٔوعننك د الننة ك بننٕعد ٔوعننك د وننة عنندً جفّنني عفننٕ ٠ِٗننٛ الحنندعٖض، ٔءرننرٚ           

اٌ٘، ٔهُ بعن  املقنرعاد بند ر    الحكالٗ  ٔالٕاشةاد، ٔوعك د جحعمب بالحدعٖت املٗند 
 ٖحٍاشت جقداّا عَ طرٖب الحعمي اإللكرتٌٔ٘ ِٔذا وا ٖؤءد ٌحاٟض الصؤاه انٔه.

 :توصيات الدراصة 
 مؽخ الدعاشٛ وش بع  املقرتظاد الةعرٗٛ الا احاط وش وسٖد ونَ الةعنز   

 ٔارشحقؽاٞ، وٍّا: 

      لكرتٌٔنن٘  اؼننٛ يف  ِننن ٍِنناك ع بننٛ ملننحن  اجلننٍض يف ار ننآ ذمننٕ الننحعمي اإل
شننٗاق املىمكننٛ العربٗننٛ الصننعٕدٖٛ ٔهِىٗننٛ جصننمٗت الفننٕٞ عمننٜ ِننذٓ الع بننٛ وننة    
انِىٗننٛ الةالنننٛ يف عنندً وغفنناه الصننٗاباد ارشحىاعٗننٛ عٍنند حمألننٛ اّنني ِننذٓ      

 الظاِرٚ.
        ِٕننن لمىرظمننٛ الدعاشننٗٛ ٔالحاؽؽنناد اجلاوعٗننٛ هذننر يف ا اِنناد ال مةننٛ ذمنن

 اجلاوعٗٛ. الحعمي اإللكرتٌٔ٘ يف املرظمٛ 
         ٝوقداع الع بٛ ب  غٗاث الدعي الفنين النحقين ٔبن   منب جٕشّناد وزمابٗنٛ لند

 ال مةٛ ذمٕ الحعمي اإللكرتٌٔ٘. 
   ال مةنٛ ٔشناٟن الحٕاؼنن ارشحىناع٘ ٔالح ةٗقناد       دا اِاِن ٍِاك ع بٛ ب

 اإللكرتٌٔٗٛ ٔب  ا اِاجّي ذمٕ الحعمي اإللكرتٌٔ٘. 
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     مةنٛ ظنٕه ٌظني وداعٚ النحعمي املاحمفنٛ ٔبنان ؾ       ِنن ٍِناك انرق يف ا اِناد ال 
 Blackboard, Classera، Google Classroom    لكرنرٚ اشنحعىاهلا يف النحعمي )

اإللكرتٌٔ٘   ه اجلاٟعٛ وة عدً وغفناه غ ِنا ونَ ٌظني وداعٚ النحعمي امل ةقنٛ       
 يف املرظمٛ اجلاوعٗٛ. 
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