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 -ملخص البحث:
ييجف البحث الحالي الى التعخف عمى اتجاىات شمبة كمية التخبية لمعمػم الرخفة قدع عمػم الحياة نحػ 
التعمع االلكتخوني ، قامت الباحثة بتجريذ شالب السخحمة الثانية مادة عمع نفذ الشسػ وشالب السخحمة 

بارسال    google classroomباستخجام مشرات التعميع االلكتخوني  الخابعة مادة الكياس والتقػيع 
تدجيالت صػتية وكحلظ باستخجام تصبيق الػاتذ اب والساسشجخ حيث تع تقديع شالب الرف الخابع الى 

 مجسػعتيغ عالػاتذ اب وشالب الرف الثاني قدسػا الى اربع مجاميع عمى الساسشجخ .
 . 19/4/2020ولغاية  10/3/2020تع اعصائيع السحاضخات لمفتخة مغ 

ثع اعجت اختبارا  الباحثة باالشالع عمى عجد مغ مقاييذ االتجاىات نحػ التعمع االلكتخونيقامت 
الكتخونيا تع تقجيسو لمصمبة عبخ رابط خاص لتتع االجابة عغ فقخاتو ، تع جسع االجابات وتحميميا احرائيا 

 كسا يمي :، وكانت الشتائج 
غ متػسط اداء الصمبة بذكل عام عمى بي 0.05وجػد فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة  -1

 السكياس وبيغ الستػسط الفخضي لو, وىحا يجل عمى وجػد اتجاىات سمبية لمتعميع االلكتخوني لجييع 
بيغ متػسط اداء الصمبة )الحكػر( عمى  0.05وجػد فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة  -2

 تجاىات سمبية لمتعميع االلكتخوني لجييعالسكياس وبيغ الستػسط الفخضي لو, وىحا يجل عمى وجػد ا
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بيغ متػسط اداء الصالبات )االناث( عمى  0.05وجػد فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة  -3
 السكياس وبيغ الستػسط الفخضي لو, وىحا يجل عمى وجػد اتجاىات سمبية لمتعميع االلكتخوني لجييغ.

بيغ متػسط اداء الصمبة )الحكػر  0.05 ال يػجج فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة -4
 واالناث( عمى السكياس وبيغ الستػسط الفخضي لو.

 
 مذكلة البحث :

عاما الحطت ضعف استخجام  22مغ خالل عسل الباحثة في التجريذ الجامعي وعمى مجى اكثخ مغ 
بان اغمب نتائج التعمع االلكتخوني او استخجامو في نصاق محجود ومقترخا عمى تخررات معيشة ، عمسا 

الجراسات تؤكج عمى مداىستو في تحديغ مدتػى العسمية التعميسية وفي تشسية السدتػيات العميا مغ 
 التفكيخ وفي مخاعة الفخوق الفخدية بيغ الستعمسيغ وتكػيغ اتجاىات ايجابية نحػ السادة .

ء كػرونا وتيجيجه لحياة في ضل الطخوف التي تسخ بيا جسيع دول العالع ومشيع العخاق مغ اجتياح لػبا
البذخ عسػما ، وتساشيا مع القخار الحي اتخحتو مشطسة الرحة العالسية بالحجخ السشدلي ، اتخحت وزارة 

بتعسيع تجخبة التعميع عغ بعج ) االلكتخوني ( عمى الجامعات العخاقية كافة قخارا التعميع العالي في العخاق 
 وبزسشيا جامعة السػصل .

بجايتيا اعخاض شبو تام مغ قبل الصمبة وكانت السذاركات ضعيفة ججا ، ولكغ بجأت  مشحواجيت التجخبة 
 السذاركات تدداد تجريجيا مع مذارفة الفرل الجراسي عمى االنتياء .

تجخبتيا خالل الفرل الجراسي ارادت الباحثة ان تتعخف عمى اتجاىات الصمبة نحػ التعمع االلكتخوني بعج 
 .2020الثاني لمعام 

 
 : ييجف البحث الحالي التعخف الى :اهداف البحث 

 بذكل عام نحػ التعميع االلكتخوني.الرخفة اتجاىات شمبة قدع عمػم الحياة كمية التخبية لمعمػم  -1
 ) الحكػر ( نحػ التعميع االلكتخوني .الرخفة اتجاىات شمبة قدع عمػم الحياة كمية التخبية لمعمػم   -2
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 ) االناث ( نحػ التعميع االلكتخوني .الرخفة اتجاىات شمبة قدع عمػم الحياة كمية التخبية لمعمػم  -3
 الفخق في اتجاىات الصمبة )الحكػر واالناث( نحػ التعميع االلكتخوني . -4
 

 فرضيات البحث : 
مى بيغ متػسط اداء الصمبة بذكل عام ع 0.05اليػجج فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة  -1

 السكياس وبيغ الستػسط الفخضي لو.
 بيغ متػسط اداء الصمبة )الحكػر( عمى 0.05اليػجج فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة  -2

 السكياس وبيغ الستػسط الفخضي لو.
بيغ متػسط اداء الصالبات )االناث(  0.05اليػجج فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة  -3

 ط الفخضي لو.عمى السكياس وبيغ الستػس
بيغ متػسط اداء الصمبة )الحكػر  0.05ال يػجج فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة  -4

 واالناث( عمى السكياس وبيغ الستػسط الفخضي لو.
 حدود البحث : 

 يتحجد البحث الحالي بـــ : 
 2020 -2019ع عمػم الحياة لمعام الجراسي شمبة قد -1
 الثانية والكياس التقػيع لمسخحمة الخابعة . مادتي عمع الشفذ التخبػي لمسخحمة -2
 )عشج بجء التعميع االلكتخوني ( 2020- 2019الفرل الجراسي الثاني مغ العام الجراسي  -3
 

 تعريف المرطلحات : 
  Attitudeاوال : االتجاه    

 ذلظ ويخجع ، في السيجان السذتغميغ جسيع بو يعتخف واحج تعخيف يػجج ال حيث االتجاه تعخيفات تعجدت
 .التعخيفات ىحه ألصحاب الشطخيةخ اختـالف االش الى



 

 

 

 

 

4 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجداث احلديثت يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 (انثانج اجملهد )  2020كانون االول  16-17

 

  :عخفو كل مغحيث    

 جـعش يتكـػن  ندبيًّا ثابتة -عقمية  حالة أو نفدًيا استعجاًدا ": بأنو االتجاه م( 2007( مجيج سػسغ -1
 نحـػ الفخد استجابة عمى تػجييي– تأثيخ ذا ويكػ خبخاتو، في السؤثخة السختمفة العػامل نتيجة الفخد
 بذعػر عادة السػضػع ىحا ويختبط أو أشياء، ، أشخاص أو ، مػاضيع أو حــػادث، أو معيـشة، أفكـار
 استجابتو نتيجة الفخد، عمييا يحرل التي خالل الجرجة مغ اجخائيًّا قياسو ويتع الفخد، لجى داخمي
 (303) ص  الغخض" ليحا أُعج الحي السكياس عبارات عمى

 دراسية مادة ضاىـخة ، أو أو قزـية، نحػ الفخد يبجييا وججانية ندعة ": بأنو (م(2007)  سخايا  -2
 والسػاقف " الخبخات مغ بعجد مخوره مغ نتيجة الخفس، أو بالقبػل معيشة،

  » الجافع تثيخ االستعجاد مغ حالة االتجاه  أن فيخى  (Newcomb 1949 )  نيػكسب -3
 وراء  يسكغ الحي الجافع ولكغ ذاتو الدمػك ىػ ليذ Newcomb  1949 ) ) حدب فاالتجاه 

 (235ص  ، 1999 ، معػض خميل(.الدمػك . 

  E- Learning  ثانيا : التعليم االلكتروني   
 عخفو كل مغ : 

1- Oliver   , ( : بانو مغ الػسائل التعميسية التي تعتسج عمى تقشية االتراالت 2004في )العالق
 .االلكتخونية وتقشيات الخجمة الحاتية , التاحة السعخفة لمحيغ يتػاججون خارج قاعة السحاضخة 

( بانو شخيقة ابجاعية لتقجيع بيئة تفاعمية متسخكدة حػل الستعمسيغ ومرسسة  2007) الداعي ,  -2
مدبقا بذكل جيج ، بحيث بحيث تكػن متاحة الي فخد وفي اي مكان وزمان ، باستعشال خرائز 
ومرادر وتقشيات االنتخنت والتقشيات الخقسية بالتصابق مع مبادئ الترسيع التعميسي لبيئة تعميع السفتػحة 

 والسخنة والسػزعة .
د الدمانية والسكانية والدساح ( مغ وجية نطخ الصمبة بانو التحخر مغ القيػ  2003) الجباسي ،  -3

 والدمان .ليع بالتستع بسديج مغ الفخص التعميسية بغس الشطخ عغ العسخ والسيشة والسكان 
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 الجانب النظري :
 اوال : االتجاهات 

 آثار وتشعكذ سمػكــيع وتػجييع، تذكل فيــي الفخد، حياة في االتجاىات أىسية عمى الشفذ عمساء يؤكج
 عالم ذكخ فقج وىادف، جيج نحػ تعمع قػياً  ودافعاً  رافــجاً  االتجاىات وتسثـل ترخفاتيع، عــمى االتجاىات
 مػاقف فـي لمفخد مسـيداً  معيشاً  سمػكاً  في ضػئيا نتػقع مؤشخات بسثابة تعــج االتجاىات  أن " ) م (2000

 عمى وقجراتــيع سمػكــيع فـي يؤثخ وبخامجيا السجرسة، الجراسية، ونحػ الكتب نحػ الصالب فاتجاه الحقة،
 لـػ مسـا أكبخ نجاحـاً  يحقل أن يدتصيع أكبخ مػضػع نحػ مػجب باتجاه الحي يتستع الفخد . فسثالً  التعمع
 (2001) عبج المصيف ،.نحػه سالباً  اتجاىو كان

  » البيئية العػامل ضج أو نحػ ندعو بأنو   .( Bougardus ( 1925 )  االتجاه  بػجاردس ويعخف
 (243)( ص  ، 1993 ، مقجم الحفيظ عبج

 أو شخز حيال ثابتة سمبية أو إيجابية مذاعخ يتزسغ وأن عمى (Pettey et Kayssbo )ويعخفو
 . (148, ص  1997. ) عبج الخحسان العيداوي ,   معيشة قزية أو شيء

 
 وىـــػ واالستجابة السثيخ بيغ يقع متػسط أو تغيخ أو فخضي تكػيغ بانو 1977 ) ،زىخان ( ذكخ حيغ في

 نحػ الدالب أو ػجبــبالس سػاء السحيصة لالستجابة متعمع عقمي ، عربي، نفدي ، استعجاد عغ عبــارة
 . البيئة في رمػز أو مػضػعات أو مػاقف أو أشخاص

 ( 41 ص ,  2001 وحيج ) عبج المصيف                                                        
 

 حػل الذخــز نطخ  وجية في محرمتو تطيخ نفدي استعجاد بانو : 1985)   الشيل، أبػ( ويخى 
 الجيشية كالكيسة لكيع مغ قيسة حــػل سياسيا أو اقترــاديا أو اجتساعيا كان سػاء السػضػعات مغ مػضػع

 الشيل أبػ( . قياسو يسكغ كسا أوالحياد السعارضة أو بالسػافقة لفطيا تعبيخاً  االتجاه عغ ويعبخ الجسالية، أو
 (450 ص ، 1985 ،
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 \\: مكهنات االتجـــــــاه

 متجاخــمة ثــالثة مكػنات غمــ يتكػن  مــخكب مفيػم االتجــاه الى والشفدية التخبػية األدبيات تذيخ
  يمـي كسا ومتكامــمة؛ 

السكػن الػججاني : ويتجمى مغ خالل مذاعخ الصالب بالقبػل او الخفس لسػضػع معيغ وقج يكػن -1 
 .                                             ىحا الذعػر غيخ مشصقي 

وحقائق واقعية وافكار السكػن السعخفي :يتسثل السكػن السعخفي في كل مالجى الصالب مغ معمػمات -2
 بسػضػع االتجاه . ومعتقجات تتعمق

 السكػن الدمػكي : ويتزح باالستجابة العسمية نحػ االتجاه بصخيقة ما فاالتجاىات مػجية لمدمػك -3
 : النفدية االتجاهات ـــ طبيعة

 فيسا وخاصـة الشفذ االجتساعي، عمع مجال في الباحثيغ بيـغ ججال  الشفدية االتجاىات شبيعة تذكل
 القصبية ثشائي الشفدي االتجاه أن الباحثيغ يخى  مغ فخيقاً  ىشاك ولمتػضيح الشفدي، االتجاه بقصبية يتعمق
 وما  )التػتخ االنفعالي، الثبات ( ، )االنبداط االنصػاء(  :مثل  الذخرية الدســات شأن ذلظ فــي شأنــو
 قاما حيث( Sharly Jad et James Collique) مغ كل الػجيــة ىـحه عغ دافع وقج ذلظ، إلى

 ثشائي أنو عمى اتجاىــو مع يتعامل الفخد أن الباحثان تحميميا ليثبـت تع السيجانية الجراسات مغ بسجسػعة
 .. Pratecanix أيزا السعشــى ىــحا دعسيع ثــع " ضــج" أو " مع " بسعشى القصبية
 الحكع نطخية وىياالتجاه  ىحا قصبية تؤكج الشفدية االتجاىات في أساسية نطخية عغ السعشى ىحا وتبمػر

 والخفس القبػل : ىي أنػاع ثالثة عمى تشقدع الفخد استجابات أو اتجاىات أن تعتبخ والتي االجتساعي،
 .االىتسام  أو التقيج وعجم
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 أخخ مغ فخيقا دعا ما وىحا  " ضج"   األخخ قصبو يكػن   "مع "  اتجاه  كل أن ىحا معشى ىل ولكغ
 جابخ)  .  القصبية أحادي أنو الباحثيغ معطع أعتبخ حيغ في قصبيا ليذ االتجاه اعتبار إلى الباحثيغ
 (. 92 ص ، 2006 ، ولػكيا

 ثانيا : التعليم االلكتروني :
يعخف عرخنا الحالي بعرخ الثػرة التقشية والتزخع السعخفي فقج شيج العقج االخيخ مغ القخن العذخيغ 

مجال تقشيات السعمػمات ، وحػلت الػسائل التقشية وبجايات القخن الػاحج والعذخيغ ، تقجما ىائال في 
الحجيثة العالع الى قخية صغيخة ، وانعكذ ىحا التصػر في مجاالت عجيجة ، ولعل مغ ابخزىا مجال التعميع 

 ، وقج قجم الباحثػن في ىحا السجال العجيج مغ االسيامات التي تػضح اسذ التعميع االلكتخوني .
أنو شخيقة لمتعميع باستخجام تقشيات االترال الحجيثة مغ الحاسبات االلكتخونية ويعخف التعميع االلكتخوني ب

وشبكاتيا ووسائصيا الستعجدة مغ صػت وصػرة ورسػمات واليات البحث ومكتبات الكتخونية اليرال 
 (2003السادة العمسية لمستعمع بأقرخ وقت واقل جيج واكبخ فائجة ) السػسى ،

عشاصخ التعميسية ، بحيث يتحقق التفاعل مغ خالل الخوابط بيغ الصمبة كسا يعخف بأنو نطام خاص بال
 ( 2005وبيغ العشاصخ التعميسية االخخى ) العفيفي ، 

ان قزايا التعميع الجامعي وسبل تصػيخه ىي مغ القزايا السصخوحة بذجة في الػقت الحالي ، واليسكغ 
ستبعة في التعميع الجامعي ، وبدبب التصػرات انجاز تصػيخ قزايا التعميع العالي اال بتصػيخ الصخق ال

التقشية في الدشػات القميمة الساضية انصمقت العجيج مغ الصخق الحجيثة في التعميع وكان اىسيا التعميع 
االلكتخوني وىشاك الكثيخ الحيغ يشادون االن بتحديغ التجريذ التقميجي باستخجام التكشػلػجيات الججيجة 

 (  2014سية بصخيقة ذات مغدى مع ادوات التعميع االلكتخوني .) ابػ عقيل ، واستكسال الحمقات الجرا
ان عجم وضػح التعميع االلكتخوني ناتج عغ تعقج التكشمػجيا وسخعة تصػرىا ، فيعخف بيسير واخخون 

(Beamish and et al ,2002   ( التعميع االلكتخوني عمى انو ) انجماج مجسػعة واسعة مغ التصبيقات
ات عمى التجريب والتعمع التي تذسل التعمع القائع عمى الكػمبيػتخ ، والتعمع عبخ االنتخنت والفرػل والعسمي

 االفتخاضية والتعاون الخقسي . 
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجداث احلديثت يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 (انثانج اجملهد )  2020كانون االول  16-17

 

ويديع التعميع االلكتخوني في تقجيع اساليب متعجدة لتقػيع الصمبة االختبارات االلكتخونية واالختبارات 
القريخة الفػرية والػاجبات الفػرية ومشتجيات الشقاش التعميسية , كسا يسكغ انذاء مشتجيات خاصة بكل مادة 

عسل ,واذا اراد الصالب التػاصل مع تدسى وحجة التعميع االلكتخوني , كسا يسكغ لمسجرس ان يقييع ورش 
 2007مجرسو او زمالئو فيسكغ استخجام غخف السحادثة التي تعتبخ مغ اىع وسائل التػاصل ) الكخيع ، 

 ) 
 

 الدراسات الدابقة : 
 اوال : دراسات تتعلق باالتجاهات 

 (1999راسة عزام )د -1
 أستخجم .السجرسة نحػ العميــا األساسية السخحمة شمبة اتجاىات مكياس تصػيخ إلى الجراسة  ىجفت 

 العالي التحريل ذوي  الصمبة أن افــتخض الباحث حيث السكياس ، مــغ لمتأكـج التسييدي  الرجق الباحث
 أقــل اتجاىات لجييع الستجني التحريل ذوي  مغ أن نطــخائيع  حيــغ في لمســجرسة إيجابيــة اتجاىات لجييع

 ذوي  مع مقارنة إيجابية، أكثخ العــالي باالتجاىات  ذوي التحريل لرالــح إحرــائية بــجاللة إيجابية
 (1999. )عدام :  السشخفس رسي ا الج التحريل

 
 (2002الههر وهند ) -2
 

الجراسة الى التعخف عمى مداىسة كل مغ الستشبئات : اتجاىات الصمبة الحالية  نحـػ العمػم , ىجفت 
الشجاح فييا , وتحريميع فييـا في اتجاىاتيع السدتقبمية نحــػىا )السحظ( لكل مغ ووعييع وقجرتيع عمى  

الصالب والصالبـات لكــال الرفــيغ الدابع والتاســع االساسيغ , بشيــت خسذ ادوات لقيــاس متغـــيخات 
ة التخبية , استخجم شالبة مــغ الرفـيغ السحكػريغ في مجيخي  241شالبــًا و  412الجراســة , وشــبقت عمــى

تحميل االنحجار الستعجد وحدب مداىسة كل الستشبــئات في االتجاىات السدتقبمية نحػ العمػم لكل مغ 
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجداث احلديثت يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 (انثانج اجملهد )  2020كانون االول  16-17

 

الحكػر واالناث في كــال الرفيغ . واضيخ الشتائج ان الستشبئات في كل االتجاىات السدتقبمية نحػ العمــػم 
ف الجشذ والسدتػى الرفي , وقج تبيغ ان الػعي بالقجرة وندــبة تبــايغ السدؤوليــة عشيا تختـمف باختال

عمى الشجاح في العمػم الستشبئ مذتخك ذو مداىسة دالة إحرائيــًا لكــال السدتــػيغ الرفيغ والجشديغ , 
فقــج كانــت مداىستو الكبخى لصمبة الرف التاسع وشالب الرف الدابع , فــي حيــغ كانـــت مداىستو 

لحالية ىي الكــبخى لصالــبات  الرف الدابع , كسا ان ندـــبة التبــايغ التــي تعــدي لمستشبئات االتجـــاىات ا
 (2008دتػى الرفي . الػىخ وىشج )ذات مداىسو الجالة إحرائيَا تدداد باالرتقاء بالس

 ثانيا: الدراسات التي تتعلق بالتعليم االلكتروني 
 (  2014دراسة ) ابػ عقيل ،  -1

ىجفت الجراسة الى الكذف عغ واقع التعميع االلكتخوني ومعيقات استخجامو في التعميع الجامعي مغ وجية 
( شالبا وشالبة اختيخوا بالصخيقة العذػائية الصبكية 404نطخ شالب الجامعة ، تالفت عيشة الجراسة مغ )

( مختبخ انتخنت 12وجػد )عغ ، استخجم الباحث استبيان تع التاكج مغ صجقة وثباتو ، كذفت الشتائج 
( جياز حاسػب لع تقترخ عمى الصمبة وانسا تدتخجم لتجريب الييئة التجريدية ايزا 338تزع )

واضيخت الجراسة ان ىشاك حاسػب خاص بكل تجريذ في الجامعة ووجج ايزا ان عجد السداعجيغ .
 الفشييغ غيخ مكافئ العجاد السختبخات .

 (  2010دراسة ) الذيخاني  -2
لجراسة الى التعخف عمى مصالب التعميع االلكتخوني في تجريذ العمػم الصبيعية في التعميع العالي ىجفت ا

( مغ اعزاء الييئة التجريدية مغ الجامعات  250مغ وجية نطخ السختريغ ، تكػنت العيشة مغ )
ماورد في  كل اضيخت الشتائج انوضع كل متصمبات التعميع االلكتخوني ، الدعػدية ، استخجم الباحث اداة 

 االداة كانت فعال ىي متصمبات حكيكية لمتعميع االلكتخوني . 
 ( 2004دراسة ) فخانديذ وجػانا ،  -3

ىجفت الجراسة الى التعخف عمى اساليب التعميع االلكتخوني الجامعية والقيػد السفخوضة عمى التعميع 
خوني ، ومغ ابخز االساليب ( مادة مغ التعمع االلكت50الجامعي ، تع وصف ومخاجعة )االلكتخوني 
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجداث احلديثت يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 (انثانج اجملهد )  2020كانون االول  16-17

 

السدتخجمة في تقشيات التعميع االلكتخوني والسحتػى ىػ استخجاميا في بيئات مختمفة ، وتقجيع السػاد 
 بالفيجيػ وبالسشاىج السبتكخة .

 
 منهج الدراسة : 

 اعتسجت الجراسة الحالية السشيج الػصفي وىػ مشيج مشاسب في مثل ىحه الجراسات الػصفية وىحا السشيج
ع االلكتخوني ياستخجام التعم شة ، ويدتشبط االراء حػليداعج في الػصػل الى الحقائق في الطخوف الخاى

عمى فيع الحاضخ واسبابو ورسع خصط في التعميع الجامعي مغ وجية نطخ الصمبة انفديع ويداعج 
ه الجراسة التي السدتقبل واتجاىاتو ويتشاسب السشيج الػصفي مع شخيقة جسع البيانات السعتسجة في ىح

تعتسج في صجق بياناتيا عمى عػامل كثيخة تختبط بافخاد العيشة واتجاىاتيع وججيتيع في تقجيع البيانات ، 
 وىي مغ اكثخ الصخق استعساال في مثل ىحه الجراسات والبحػث الشفدية والتخبػية .

 
 :مجتمع الدراسة وعينتها

في كمية التخبية لمعمػم الرخفة والبالغ عجدىع  تكػن مجتسع البحث مغ جسيع شمبة قدع عمػم الحياة
 . 2020-2019لمعام الجراسي   ) 874)

( شالب وشالبة مغ جسيع مخاحل القدع وكان اختيار افخاد العيشة شػعيا  203تكػنت عيشة البحث مغ )
، وقج اعمغ الباحثان عغ السكياس س االتجاه السعج الغخاض البحث وفقا لخغبة الصالب باالجابة عمى مكيا

تجريذ مادتي عمع الشفذ الشسػ ( التي استخجمت مغ قبميسا لgoogle classroomمشرة ) مغ خالل 
عجم الخغبة باالجابة بيشسا قام  ع لمسخحمة الخابعة وقج ابجى بعس الصمبة لمسخحمة الثانية والكياس والتقػي

 فقخات السكياس . بعس الصمبة مغ السخاحل االخخى باالجابة عغ
لغخض تحقيق اىجاف البحث قام الباحثان باعجاد مكياس  :مقياس االتجاه نحه التعليم االلكتروني 

( ذات البجائل الثالثة لالجابة )اوافق ، الى حج 18تكػن السكياس مغ ) لالتجاه نحػ التعميع االلكتخوني ،
 .عمى التػالي درجة  (1،2،3ما ، غيخ مػافق ( يحرل الصالب عمى )
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجداث احلديثت يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 (انثانج اجملهد )  2020كانون االول  16-17

 

مغ قبل الصمبة وارسال اجابتيع  وتست االجابة عشيا( google formsبذكل ) تع تقجيع فقخات السكياس
 وتحميميا .

 نتائج الدراسة :
 سيتع عخض الشتائج وفقا الىجاف الجراسة وكسا يمي :

بذكل الرخفة اتجاىات شمبة قدع عمػم الحياة كمية التخبية لمعمػم التعخف عمى :  الهدف االولنتائج 
 عام الرخفة نحػ التعميع االلكتخوني.

بيغ متػسط اداء  0.05الفخضية االولى )) اليػجج فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة  -1
 الصمبة بذكل عام عمى السكياس وبيغ الستػسط الفخضي لو.((

 الججول االتي : كانت الشتائج كسا مػضح في
 

نحرف المعياري والقيمة التائية المحدهبة والجدولية الفراد عينة ( يبين الهسط الحدابي واال 1جدول )
 البحث بذكل عام 

الستػسط الفخضي  االنحخاف السعياري  الػسط الحدابي عجد افخاد العيشة 
 لمسكياس 

 tقيسة  
 السحدػبة 

203 46.110 6.351 36 3.72 

وكان الستػسط    46.110)( يتبيغ ان الػسط الحدابي لعيشة البحث الكمية بمغ )1الججول )  مغ خالل
( 1.66( وىي اكبخ مغ الججولية البالغة )3.72( وكانت الكيسة التائية السحدػبة )36الفخضي لمسكياس )

 مسا يجل عمى وجػد اتجاىات سمبية لمصمبة بذكل عام نحػ التعميع االلكتخوني .

 فس الفخضية الرفخية وبيحا تخ 
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجداث احلديثت يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 (انثانج اجملهد )  2020كانون االول  16-17

 

) الحكػر الرخفة اتجاىات شمبة قدع عمػم الحياة كمية التخبية لمعمػم :التعخف عمى نتائج الهدف الثاني 
 ( نحػ التعميع االلكتخوني .

بيغ متػسط اداء  0.05الفخضية الثانية :)) اليػجج فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة  -2
 وبيغ الستػسط الفخضي لو.الصمبة )الحكػر( عمى السكياس 

( يبين الهسط الحدابي واالنحرف المعياري والقيمة التائية المحدهبة والجدولية الفراد عينة 2جدول )
 البحث ) الذكهر( 

الػسط  عجد افخاد العيشة
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الستػسط الفخضي 
 لمسكياس 

 السحدػبة  tقيسة  

102 47.20 4.152 36 6.42 

( وكان الستػسط   47.20( يتبيغ ان الػسط الحدابي لعيشة البحث الكمية بمغ ) 2خالل الججول ) مغ 
( 1.66( وىي اكبخ مغ الججولية البالغة )6.42( وكانت الكيسة التائية السحدػبة )36الفخضي لمسكياس )

 مسا يجل عمى وجػد اتجاىات سمبية لمصمبة )الحكػر( نحػ التعميع االلكتخوني .

 ا تخفس الفخضية الرفخية وبيح

) االناث ( الرخفة اتجاىات شمبة قدع عمػم الحياة كمية التخبية لمعمػم التعخف عمى نتائج الهدف الثالث:
 نحػ التعميع االلكتخوني .

بيغ متػسط اداء  0.05الفخضية الثانية :)) اليػجج فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة  -1
 ياس وبيغ الستػسط الفخضي لو.الصالبات )االناث( عمى السك
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجداث احلديثت يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 (انثانج اجملهد )  2020كانون االول  16-17

 

( يبين الهسط الحدابي واالنحرف المعياري والقيمة التائية المحدهبة والجدولية الفراد عينة 3جدول )
 البحث ) االناث(

الستػسط الفخضي  االنحخاف السعياري  الػسط الحدابي عجد افخاد العيشة
 لمسكياس 

 السحدػبة t قيسة

101 45.02 6.823 36 3.78 

 

( وكان الستػسط   45.02( يتبيغ ان الػسط الحدابي لعيشة البحث الكمية بمغ ) 3خالل الججول )  مغ
( 1.66( وىي اكبخ مغ الججولية البالغة )3.78( وكانت الكيسة التائية السحدػبة )36الفخضي لمسكياس )

 ( نحػ التعميع االلكتخوني .االناث) جل عمى وجػد اتجاىات سمبية لمصالباتمسا ي

 بيحا تخفس الفخضية الرفخية و 

 الفخق في اتجاىات الصمبة )الحكػر واالناث( نحػ التعميع االلكتخوني .:التعخف عمى نتائج الهدف الرابع
بيغ متػسط اداء الصمبة  0.05الفخضية الخابعة :)) ال يػجج فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة 

 الفخضي لو.(( )الحكػر واالناث( عمى السكياس وبيغ الستػسط
 

الهسط الحدابي واالنحرف المعياري والقيمة التائية المحدهبة والجدولية الفراد عينة ( يبين 4جدول )
 البحث ) الذكهر و االناث(

 
عجد افخاد  الجشذ 

 العيشة
الػسط 

 الحدابي
االنحخاف 
 السعياري 

T  قيسة  السحدػبة t السحدػبة 
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجداث احلديثت يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 (انثانج اجملهد )  2020كانون االول  16-17

 

 0.071 1.421 4.152 47.20 102 ذكػر

 6.823 45.02 101 اناث 

 

الػسط بمغ  ( و47.20مغ الحكػر )( يتبيغ ان الػسط الحدابي لعيشة البحث 4مغ خالل الججول ) 
( وكانت الكيسة التائية السحدػبة 36( وكان الستػسط الفخضي لمسكياس )  45.02) الحدابي لالناث

 فخق في اتجاىات الصمبةوجػد عجم ( مسا يجل عمى 1.66( وىي اكبخ مغ الججولية البالغة )1.421)
 نحػ التعميع االلكتخوني .و )االناث( )الحكػر( 

 الفخضية الرفخية وبيحا تقبل 

 : النتائجتفدير 
 يسكغ تفديخ الشتائج التي تع التػصل الييا باالتي :

اجيدة الحاسػب وضعف  وجػد معػقات لمتعميع االلكتخوني مغ ضسشيا واىسيا عجم تػفخ -1
 شبكة االنتخنت في مجيشة السػصل . استخجاميا ، فزال عغ ضعف 

وانخفاض قجراتيع تعتبخ تجخبة التعميع االلكتخوني تجخبة ججيجة بالشدبة لمصالب والسجرس  -2
ولعل الدبب بالذكل الرحيح  ومعارفيع التقشية الستسثمة باستخجام البخمجيات السكتبية والبخيج االلكتخوني

 د بعس جػانب القرػر في السشاىج الجراسية في القدع في ذلظ يعػد الى وجػ 
انخفاض مدتػى الجانب التفاعمي بيغ السجرس والصالب العتبارات تتعمق بانعجام االتراالت  -3

 الزسشية ، فزال عغ غياب العامل االنداني والحي يشعكذ في صياغة الجػانب الدمػكية. 
 

 : التهصيات 
 تدبب اتجاىاالسمبيا النحػ التعميع االلكتخوني .االىتسام بازالة السعػقات التي قج  -1
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
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 نذخ الػعي والثقافة االلكتخونية بيغ الصالب واسخىع وتػضيح محاسغ ومداوئ استخجام االنتخنت  -2
اقامة ورش ودورات تجريبية لمسجرسيغ والصمبة حػل االستخجام االمثل لمتقشية في مجال التعميع  -3

 وتحديغ امكانياتيع في ىحا السجال .
 استخجام التعميع السجمج وتعديد استخجام التقشيات الحجيثة . -4

 المقترحات :
 اجخاء دراسة تجخيبية عغ اثخ استخجام التعميع االلكتخوني في تحريل الصمبة . -1
 اجخاء دراسة عغ معػقات التعميع االلكتخوني في التعميع . -2
 

 السخاجع والسرادر : 
االختبارات والسقاييذ الشفدية والتخبػية , عسان : أسذ بشاء  م( 2007( سػسغ شاكخ .  مجيج , -1

 ديبػنػ لمصباعة والشذخ.
 العخبية، الشيزة دار االجتساعي، الشفذ عمع في ساتراد ( . م. (1997 العيدػي، الخحسان عبج -2

 بيخوت.
 .اإلسكشجرية الجامعـــي، الفــكخ دار االجتســاعي، الشفذ عمع م(.( 1999ميخائيــل,  معػض خميل -3
  2 ط االجتساعي، الشفذ عمع في أساسية مفاليع م( .2006 ) الياشسي، لػكيا الجيغ، نرخ جابخ -4

 الجدائخ. ، الجامعية السصبػعات ديػان
 
  غخيب دار االجتساعي، الشفذ عمع م (..( 2001هللا، عبج سيج معتد خميفة، دمحم المصيف عبج -5

 \.القاىخة  ط ، ب الشذخ، لمصباعة
,  دار 5م(. مشاىج البـحث فــي العمــػم التخبػيــة والشفــدية , ط 2007رجاء محسػد ,)أبػ عالم ,   -6

 الشذخ لمجامعات , القاىخة , مرخ .
 دار ، 4 ط وعالسية، عخبية دراسات االجتساعي, الشفذ غمع م(.. (1985الشيل أبػ الديج محسػد -7
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 .بيخوت العخبية، الشيزة
 م( , جامــعة الياشسية . األردن .2008عبج الجبــار. )الػىخ محسػد شاىــخ , ىشــج  -8
، التعميع االلكتخوني )تعميع مدانج لمتعميع االعتيادي ( ورقة بحثية  2013ابػ عقيل ، ابخاليع ،  --9

 مقجمة لسؤتسخ التعميع االلكتخوني والتعمع عغ بعج جامعة الخميل ، فمدصيغ
استخجام التعميع االلكتخوني في تجريذ العمػم الصبيعية ، مصالب  2010الذيخاني ، ناصخ ، -10

بالتعميع العالي مغ وجية نطخ السختريغ ، رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة ، كمية التخبية ، جامعة ام القخى ، 
 الدعػدية .

ت ، دراسة تقػيسية لتجخبة التعميع االلكتخوني بسجارس البيان الشسػذجية لمبشا 2007الكخيع ، ميا ،  -11
 بججة ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية التخبية ، جامعة السمظ سعػد 

, التعميع عغ بعج : الحاجة اليو وكيفية تصبيقو , السمتقى  2005العفيفي ، دمحم بغ يػسف احسج , -12
 الثاني لمجسعية الدعػدية لالدارة .

لسبادئ الشطخية التي يقػم عمييا ، ، التعميع االلكتخوني ، االسذ وا 2007الداعي ، احسج جاسع ، -13
 كمية التخبية ، جامعة قصخ . 

، السشيج االنتخنيتي نسػذج مقتخح لػضع مشاىج التعميع في السسمكة 2001السػسى ، عبج هللا ،  -14
وقفة تقػيسية  –العخبية الدعػدية عبخ االنتخنت ، نجوة مشاىج التعميع العام في السسمكة العخبية الدعػدية 

 مدتقبمية ، الجسعية الدعػدية لمعمػم التخبػية والشفدية كمية التخبية ، جامعة السمظ سعػد .ورؤى 
 . 1، العػلسة والتخبية ، مصبعة سفيخ ، ط2002الجباسي ، صالح بغ مبارك ، -15
، استثسار اساليب وتقشيات السعمػمات واالتراالت في  2004العالق ، بذيخ عباس محسػد ،  -16

 االلكتخوني ، السؤتسخ العمسي الدشػي الخابع لجامعة الديتػنة االردنية ، عسان ، االردن . بيئة التعميع
 م ( , الترسيع التعميسي ذو معشى , عسان : در وائل لمشذخ. 2007سخايا , عادل .)  -17
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