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:ممخز  
الػجكر الػحؼ ٓؤديػً التعمػيع عػغ بعػج فػْ تشسيػة لػِ الكذػف عػغ إي الجراسة ٌجفت ٌح 

ضػل اىتذػار فيػخكس كػركىػا هػغ كجٍػة التعمع الحاتْ لجػ شمبة جاهعة الدرقاء الخاصػة فػْ 
كجػخػ ، ( شالبا  هغ شمبة جاهعة الدرقػاء الخاصػة138ٌع، كتكػىت عيشة الجراسة هغ )ىطخ 

 كذػػػفت ىتػػػائج ع عػػػغ بعػػػج كاسػػػتباىة الػػتعمع الػػػحاتْ.جسػػع البياىػػػات باسػػػتخجاـ اسػػػتباىة التعمػػي
الجراسة أف تقييع عيشػة الجراسػة لسدػتػػ التعمػيع عػغ بعػج كالػتعمع الػحاتْ كػاف هتػسػصا ، كأىػً 

ة الباحثػػ تكصػػأك تػجػػج عٛقػػة إيجابيػػة دالػػة إحرػػائيا  بػػيغ التعمػػيع عػػغ بعػػج كالػػتعمع الػػحاتْ، 
 عغ بعج عمػِ بعػس الجاهعػات الحكػهيػةبتعسيع تجخبة جاهعة الدرقاء الخاصة فْ التعميع 

 .فْ اٖردف
 التعميع عغ بعج، التعمع الحاتْ، جاهعة الدرقاء الخاصة.الكمسات السفتاحية: 

 
The Role of Open Distance Learning on Self-Learning 

among Az Zarka Private University's Students 

Abstract 

This study aimed to discover the Role played by open distance 

learning (ODL) on motivating the self- learning among Az Zarka private 

university's students. The study sample consisted of (138) students from 

Az Zarka private university. The data was collected by ODL and self-

learning questionnaires. The results revealed that the study sample 

evaluation to ODL and Self-Learning was moderate,  and there is a 

statistical significant relationship between ODL and self-learning. The 

researcher recommended of generalization of Az Zarka university 

experiment of ODL on other public university in Jordan. 

Key words: Open Distance Learning (ODL), Self-Learning, Az Zarka 

private University. 
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:مقجمة  

جاءت جائحة كػركىا بذكل هفاجْء، كفخضت قيػدا  عمِ جسيع هشاحْ الحياة فْ اٖردف،     
قػاىيغ الجفاع بذكل هتدمدل هع تدآج اىتذار هخض كػركىا، كقبل  كقج فخضت الحكػهية اٖردىية

لع ٓجر بخمج أؼ فخد أف كل هطاٌخ الحياة التْ تتزسغ تقاربا  جدجيا   15/3/2020ٓـػ  
 Openستتػقف، كأف التعميع سيتػقف فْ السؤسدات التخبػية كافة، كأف التعميع عغ بعج )

Distance Learning (ODL) الػحيج ٚستسخار التعمع فْ اٖردف عمِ ( سيكػف الػسيط
 هدتػػ السجارس اٖساسية كالثاىػية كالسعاٌج كالجاهعات.

إلِ تػقف التعميع كجٍا  لػجً فْ جسيع أىحاء العالع،  كقج  19-لقج أدػ اىتذار كباء كػفيج
( أكثخ هغ هميار كهئة كست 1186000000( أف ها ٓديج عغ )2020كذفت هشطسة اليػىدكػ )

( دكلة فْ العالع 144يغ شالبا  حػؿ العالع قج تػقفػا عغ الحٌاب لمسجارس كالجاهعات، كأف )كثساى
ا عغ 19-قج أكقفت التعميع كجٍا  لػجً فيٍا لسشع اىتذار كػفيج ، فقج أكجت السشطسة فْ تقاريٌخ

أف التقارب الجدجؼ فْ السؤسدات التعميسية ٓديج هغ فخص اىتذار ٌحا  19-اىتذار كػفيج
 .ءالػبا

كباىتذػػػػار كبػػػػاء كػركىػػػػا فػػػػْ هعطػػػػع دكؿ العػػػػالع، كتػقػػػػف التعمػػػػيع كجٍػػػػا  لػجػػػػً، كجػػػػجت 
السؤسدات التخبػية ىفدٍا هزصخة لمتحػؿ لمتعمػيع عػغ بعػج لزػساف اسػتسخار تعمػع الصمبػة،  كالتعمػيع 

تحقػػق فيػػً ٌػػػ ىػػػع هػػغ الػػتعمع  (Electronic-Learning ELالػػتعمع ا٘لكتخكىػػْ )أك عػػغ بعػػج 
بػية اٌٖجاؼ السخصصة دكف اٚحتكاؾ الجدػجؼ السباشػخ هػع الصمبػة، كقػج كػاف ٌػحا السؤسدات التخ 

إلػػِ اسػتخجاهً كيخجػع الدػبب فػػْ تدآػج الشػػع هػغ الػتعمع هدػػتخجها  فػْ بعػس السؤسدػػات التخبػيػة، 
 (Teeter,1997; Reis, 1995; Meloni, 1999)، فقػج أشػارت دراسػة كػل هػغ يجابيػةي ا٘آثػار 

الصػٛب ، كأف ىتػائج حقػق الشتػائج التعميسيػة السخغػػب فيٍػايهستػع كهذػػؽ ك ج عػغ بعػ التعميعإلِ أف 
ىتػائج التعمػيع اٚعتيػادؼ، كأف التعمػيع عػغ بعػج ٓديػج هػغ كاىت أفزػل هػغ عغ بعج  عيالتعمباستخجاـ 

هدػػؤكلية الصمبػػػة عػػغ تعمسٍػػػع، كيحدػػػغ هػػغ هدػػػتػػ دافعيػػتٍع لمػػػتعمع، كيشسػػػْ لػػجٍٓع الػػػتعمع الػػػحاتْ 
(self-Learning). 

عمػػِ الستدآػػج كالػػتعمع الػػحاتْ هػػغ اٚتجاٌػػات السعاصػػخة فػػْ التعمػػيع، كقػػج جػػاء ىتيجػػة لمصمػػب       
الثػػػرة هػػغ جٍػة، كضػػعف إهكاىػات الجاهعػػات عمػػِ ا٘حاشػة بٍػػا هػغ جٍػػة أخػخػ؛ بدػػبب  لسعخفػةا

تدػػٍع فػػْ تػػػفيخ  إيجػػاد كسػػائل كأسػػاليبفػػْ التفكيػػخ كاٚىفجػػار السعخفػػْ الػػحؼ أدػ إلػػِ السعخفيػػة 
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السعخفػة  ٚكتدػاب السػتعمعبالتعمع، كقج ىذأ اتجاي حجٓث ٓجعػ إلػِ أف يخصػط  ص التعمع لمخاغبيغفخ 
، كأف يحػػجد هػػػا يحتاجػػً هػػػغ السعخفػػة، فبػجػػػد كسػػػائل اٚترػػاٚت الحجٓثػػػة أصػػبح الصالػػػب شفدػػًب

يدتصيع الػصػؿ إلِ عػجد كبيػخ هػغ هكتبػات الجاهعػات السحميػة كاٖجشبيػة، كأصػبح قػادرا  عمػِ أف 
د السػاضػػيع التػػْ يحتاجٍػػا، كسػػا زاد عػػجد هحخكػػات البحػػث التػػْ يسكػػغ أف تجعمػػً يرػػل إلػػِ يحػػج

 (.2019 كزكخيا ودمحم كالجيمْ،أهٍات الكتب كالسرادر )عثساف 
الستدارعة،  لسػاجٍة التغيخاتكسا أف التعمع الحاتْ أصبح هصمبا  تخبػيا  فْ ٌحا العرخ       

، ساسية لمتعمع الحاتْاٖسٍارات كال ة كالتقشية السدتسخةالسعخفيبٍجؼ اكداب الصمبة السٍارات 
سية قياـ الستعمع بتعميع فالتعمع الحاتْ ٓخاعْ الفخكؽ ىفدً بشفدً،  كتؤكج الجراسات الشفدية عمِ ٌأ
فْ هختمف جػاىبٍا، ليربح قادرا عمِ الفخدية بيغ الستعمسيغ، كسا ٓشسْ شخرية الستعمع 

 همكاتً الحاتية، كيتيح لً اكتذاؼ قجراتً ك كلية الذخريةؤ السديشسْ ك ، الترخؼ باستقٛلية
 ( 2016)الجخؼ، 

لقج أدػ التعميع عغ بعج إلِ اعتساد جاهعة الدرقاء الخاصة عمِ قجرة الصمبة عمِ التعمع    
الحاتْ، كالبحث بأىفدٍع عغ بعس هرادر السعخفة، كسا أف غياب بعس السؤشخات حػؿ إتقاف 

دػ إلِ كجػد ىقاشات كهجادٚت حػؿ دكر التعميع عغ بعج فْ تحديغ الصمبة لبعس السٍارات أ
حا ها جعل الباحثة تقـػ بجراسة دكر التعميع عغ بعج فْ  هدتػػ التعمع الحاتْ لجػ الصمبة، ٌك

 تعديد التعمع الحاتْ لجػ شمبة جاهعة الدرقاء الخاصة.

 :مذكمة الجراسة
الػخئيذ كالػحيػج ٚسػتسخار الػتعمع فػْ  عػغ بعػج الػسػيط عيلتعمفْ ضل أزهة كػركىا أصبح ا
لتصػػػر التكشػلػػػجْ الكبيػػخ كاىتذػػار كسػػائل اٚترػػاؿ الحجٓثػػة جاهعػػة الدرقػػاء الخاصػػة، فػػْ ضػػػء ا

 سسعية كتفاعمية.ك  يةصػتتقجـ هثيخات  ب، كشبكة اىتخىت، ككسائط هتعجدةياسػ هغ ح
كجٍػا  لػجػً إلػِ  لقج كججت جاهعة الدرقاء الخاصة ىفدٍا هجبػخة عمػِ التحػػؿ هػغ التعمػيع

التعمػيع عػغ بعػػج، كاٚعتسػاد عمػِ هشرػػات تعميسيػة، كبخهجيػات إلكتخكىيػػة ككسػائل تػاصػل لزػػساف 
استسخار العسمية التعميسية، كقج أثار ٌحا التحػؿ الكثيخ هغ الشقػاش فيسػا بػيغ أعزػاء ٌيئػة التػجريذ 

ة، فػْ حػيغ شػكظ بعزػٍع كالصمبة، فقػج أقػخ بعزػٍع بفاعميتػً كجػجكاي فػْ تحقيػق الشتاجػات التعميسيػ
فػػْ هخخجاتػػً. كقػػجرة الصمبػػة عمػػِ الػػتعمع ذاتيػػا  بعيػػجا  عػػغ السخاقبػػة كالتػجيػػً السباشػػخ هػػغ السػػجرس 
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كجٍػػا  لػجػػً، كلٍػػحا فقػػج جػػاءت ٌػػحي الجراسػػة لمكذػػف عػػغ الػػجكر الػػحؼ ٓؤديػػً التعمػػيع عػػغ بعػػج فػػْ 
 تعديد التعمع الحاتْ لجػ شمبة جاهعة الدرقاء الخاصة.

 لحالية لٙجابة عغ الدؤاؿ أتْ:سعت الجراسة ا
  ؟دور التعميع عغ بعج في تعديد التعمع الحاتي لجى شمبة جامعة الدرقاء الخاصةما 

 :الفخعية أتية سئمةاٖ الخئيذ ىبثق عغ ٌحا الدؤاؿاك 
 ؟هدتػػ التعميع عغ بعج فْ جاهعة الدرقاء الخاصة هغ كجٍة ىطخ شمبتٍاها  .1
 ؟هعة الدرقاء الخاصة هغ كجٍة ىطخ شمبتٍاهدتػػ التعمع الحاتْ فْ جاها  .2
بػيغ التعمػػيع عػغ بعػػج  (α = 0.05ٌػل تػجػج عٛقػػة دالػة إحرػائيا  عشػػج هدػتػػ دٚلػة ) .3

     كالتعمع الحاتْ؟
 :أىجاف الجراسة

 التعخؼ إلِ هدتػػ التعميع عغ بعج فْ جاهعة الدرقاء الخاصة. -
 ة.التعخؼ إلِ هدتػػ التعمع الحاتْ فْ جاهعة الدرقاء الخاص -
الكذػػف عػػغ العٛقػػة بػػيغ الػػتعمع عػػغ بعػػج كالػػتعمع الػػحاتْ فػػْ جاهعػػة الدرقػػاء الخاصػػة هػػغ  -

 كجٍة ىطخ شمبتٍا.

:أىسية الجراسة  
هخخجػػػات التعمػػػيع هػػػغ خػػػٛؿ تعديػػػد الػػػتعمع الػػػحاتْ لػػػجػ  تحدػػػيغفػػػْ : تفيػػػج األىسيـــة العسميـــة

يسكػػغ  كسػػازهػػات، الصمبػػة، كتحدػػيغ هدػػتػػ التعمػػيع عػػغ بعػػج لزػػساف اسػػتسخار التعمػػيع فػػْ ضػػل اٖ
هدػتػػ التعمػيع عػغ بعػج كالػتعمع الػحاتْ فػْ الجاهعػات، كسػا الجراسػة فػْ قيػاس أداكت اٚستفادة هغ 

ٛ  تخبػيا  هغ الدجٛت التاريخية ٖزهة كػركىا.  أف البحث ُيعج سج
 :السرصمحات اإلجخائية لمجراسة

  كتقػـػ ٌػحي السشطػهػة مسيػةالعسميػة التعميسيػة التعهشطػهة تفاعمية تختبط ب :عغ بعجالتعميع ،
بػاسػػصة كاٖىذػصة السقػخرات  صالػبلكتخكىيػة رقسيػػة تعػخض لمإباٚعتسػاد عمػِ كجػػد بيئػة 

    (Berg & Simonson, 2018).كاٖجٍدة الحكية الذبكات ا٘لكتخكىية
كيعػػػّخؼ إجخائيػػػا  بأىػػػً التعمػػػيع الػػػحؼ اعتسجتػػػً جاهعػػػة الدرقػػػاء الخاصػػػة خػػػٛؿ جائحػػػة     

مػػتعمع كجٍػػا  لػجػػً، كالػػحؼ يقػػـػ عمػػِ التفاعػػل عػػغ بعػػج بػػيغ أعزػػاء ٌيئػػة كػركىػػا كبػػجٓل ل
التجريذ كالصمبة باستخجاـ هشرات تعميسية كبخاهج هحػسبة كاختبػارات إلكتخكىيػة ككسػائل 
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تػاصػل اجتسػػاعْ لزػػساف اسػػتسخار الػػتعمع، كقػػج جػخػ قياسػػً بالجرجػػة التػػْ يحرػػل عميٍػػا 
 عج فْ ٌحي الجراسة.   الصمبة عمِ هقياس التعميع عغ بعج الحؼ أُ 

كالتعمع ٓتخح هغ الستعمع  أسمػب هشطع لمتعميعيعّخؼ التعمع الحاتْ بأىً " :التعمع الحاتي
الستشػعة ٘كدابً هٍارات  لمعسمية التعميسية هغ خٛؿ السػاقف التعميسية هخكديا   هحػرا  

حاتية عمِ سخعتً كقجراتً الهع  بٍجؼ إحجاث تغييخ فْ سمػكً اىدجاها ؛كخبخات ىافعة
تجاي السصمػب لشذاط كسمػؾ الستعمع )العيبْ، ٛالتعمع كتقجيع ىطاـ التقجٓخ الفػرؼ ل

2012.) 
كيعّخؼ إجخائيا  بأىً التعمع الحؼ ٓتحسل هدؤكليتً الصالب كيكتدب هغ خٛلً       

خبخات كهعارؼ ججٓجة بتػجيً هغ السعمع، بحيث يكػف الصالب فيً باحثا  عغ السعخفة 
لٍا بسا ٓتفق هع اٌٖجاؼ السخصط لٍا. كقج جخػ قياس التعمع الحاتْ بالجرجة  كهختارا  

  التْ يحققٍا شالب جاهعة الدرقاء عمِ هقياس التعمع الحاتْ الحؼ أُعج فْ ٌحي الجراسة.     
:حجود الجراسة  

  :( شالبػػػػا  هػػػػغ شمبػػػػة جاهعػػػػة الدرقػػػػاء 138ُشبقػػػػت ٌػػػػحي الجراسػػػػة عمػػػِ )الحػػػجكد البذػػػػخية
 الخاصة

 الدرقػػاء الخاصػػة فػْ الدرقػػاء فػػْ جاهعػة جػخػ تصبيػػق ٌػػحي الجراسػة فػػْ حػجكد السكاىيػػة: ال
 اٖردف.

  :2020)الفرػػػل الثػػػاىْ لمعػػػاـ الجراسػػػْ تػػػع تصبيػػػق ٌػػػحي الجراسػػػة فػػػْ الحػػػجكد الدهشيػػػة-
2019.) 

  فػػْ ضػػل  دكر التعمػػيع عػػغ بعػػج كالػػتعمع الػػحاتْالحػػجكد السػضػػػعية: تشاكلػػت ٌػػحي الجراسػػة
هقيػػاس التعمػػيع عػػغ بعػػج كهقيػػاس الػػتعمع الػػحاتْ، كقػػج كاسػػتخجهت ا، كىػػاىتذػار فيػػخكس كػر 

تعسػػػيع ىتػػػائج ٌػػػحي ُشبقػػػت أداكت ٌػػػحي الجراسػػػة هػػػغ خػػػٛؿ البخيػػػج ا٘لكتخكىػػػْ، لػػػحلظ فػػػإف 
عمِ ججية اسػتجابة عيشػة الجراسػة عمػِ يعتسج عمِ صجؽ أدكات الجراسة كثباتٍاػ ك  الجراسة
 .هقياسْ الجراسةفقخات 
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 اإلشار الشطخي:
 ٓتشاكؿ ا٘شار الشطخؼ التعميع عغ بعج كالتعمع الحاتْ كالجراسات الدابقة كسا يأتْ:

 أوال : التعميع عغ بعج:
تدآج استخجاـ شبكة اٚىتخىت كالحػاسيب كالٍػاتف الحكية فْ السؤسدات التعميسية، كتصػر     

تدجيل كتمقْ تبادؿ السعارؼ هغ خٛؿ كسائل التػاصل بيغ الجاهعات كالصمبة، فأصبح ال
الػاجبات كحمٍا إلكتخكىيا  حتِ فْ الطخكؼ الصبيعية، كأصبحت بعس الجاهعات تعتسج بذكل 

. فْ ٌحا العرخ الجاهعات السترمة با٘ىتخىت، كسا تدآجت أعجاد عمِ ا٘ىتخىتكبيخ فْ تعميسٍا 
،  (إلكتخكىيةجاهعة ككمية ( 400) أكثخ هغ كجػدعغ  Googleىتائج البحث فْ كقج كذفت 

( شالبا  يدتخجهػف التعميع ا٘لكتخكىْ، كأف ٌشاؾ 250.000( هعمسا  ك)35.000كأف أكثخ هغ )
يات الستحجة اٖهخيكية فقط 1700بػابات جاهعية  تتزسغ أكثخ هغ ) ( هقخر جاهعْ فْ الٚػ

(Koumi, 2006). 
التعميسية إلِ  كقج تدآج التعميع عغ بعج فْ ضل جائحة كػركىا، فقج تحػلت جسيع السؤسدات     

كتدآج استخجاـ البخهجيات كالسشرات التعميع عغ بعج لزساف التباعج الجدجؼ بيغ الصمبة، 
زاد تحسيل اٖفٛـ التعميسية التعميسية، كتحػلت بعس السػاقع لسرادر لمسعارؼ كالسعمػهات، ك 

ات (؛ فقج بمغت عسميTechcrunch, 2020حدب هػقع "تيظ كخىر" )كالجركس السحػسبةػ، ك 
، أؼ هع 2020هارس/آذار  21-14هميػف هخة خٛؿ فتخة ها بيغ  62اهج ىتحسيل ٌحي البخ 

كسا تزاعف استخجاـ الكثيخ هغ التصبيقات  ،فْ كثيخ هغ الجكؿ جػاؿبجاية عسميات حطخ الت
 خجهات كهػاقع" أبل" كتصبيقات ″365كالبخاهج التعميسية؛ هثل حقيبة غػغل التعميسية ك"أكفيذ 

 .التفاعمية اٖىذصةك  التقييع
كالٍػاتف لحاسب كا٘ىتخىت حٓغ يدتخجهػف االسعمسيغ كالصٛب ال إف التدآج فْ أعجاد 
آثار ٓتستع بً التعميع ا٘لكتخكىْ هغ خرائز كلسا لً هغ إلِ ها يعػد  فْ عسمية التعمع الحكية 
ا٘لكتخكىْ هستع  أف التعميع (Teeter,1997)إدكاردز كفخيتد قج كذفت دراسة كل هغ ف، إيجابية

 .مسفاٌيعبفاعمية، كيحدغ هغ اكتداب الصمبة ل حقق الشتائج التعميسية السخغػب فيٍايكهذػؽ ك 
عغ بعػج عمػِ أىػً ىػػع هػغ التعمػيع ٚ يحزػخ فيػً شػٛب إلػِ السػجارس أك ؼ التعميع يعخّ ك 

ت أعػجت الجاهعات فْ الغػخؼ الرػفية أك قاعػات الجراسػة، كلكػشٍع ٓجرسػػف كيتعمسػػف هػػاد كهقػخرا
سمفا  هغ قبل السجرسيغ كخبخاء التعميع عغ بعج كيتفاعمػف بصخيقة هباشػخة هػع السجرسػيغ عػغ شخيػق 
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(. فػػْ حػيغ ٓػػخػ كػػػهْ Peters, 1994: 36الػسػائط التكشػلػجيػػة ٘رشػادٌع كتػجيػػً تعمسٍػع )
(Koumi, 2006 أف التعميع عغ بعج ٌػػ ) ـ سػتخجاكا شػبكة اٚىتخىػتيقػجـ لمصمبػة هػغ خػٛؿ تعمػيع

لػصػػػػؿ إلػػػِ كػػػل هػػػا ٓتعمػػػق بػػػالسػاد تحقيػػػق الشتاجػػػات التعميسيػػػة كاالتقشيػػػات ا٘لكتخكىيػػػة الحجٓثػػػة ل
   .التعميسية خارج حجكد الرف التعميسْ التقميجؼ

كتػخػ الباحثػػة أىػً يرػػعب الفرػل بػػيغ التعمػيع عػػغ بعػج ككسػػائل التكشػلػجيػا كاٚترػػاٚت 
تاجػات تعميسيػة هخصصػة عػغ بعػج كدكف احتكػاؾ الحجٓثة، كذلظ أف التعميع عغ بعج ٓتصمب تحقيق ى

حا ٚ ٓتأتْ دكف استخجاـ تكشػلػجيا اٚتراٚت الحجٓثػة، كلػحلظ فػإف التعمػيع عػغ  جدجؼ هباشخ، ٌك
 -E( أك )Electronic Learningبعػػج قػػج يدػػسِ فػػْ بعػػس الجراسػػات بػػالتعميع ا٘لكتخكىػػْ )

Learning  .) 
ػْ السػجرس سيػة فػْ التعمػيع عػغ التعمي البيئػة فإ      بعػج تتزػسغ تفاعػل ثٛثػة عشاصػخ رئيدػة، ٌك

كالصالب كالسحتػػػ التعميسػْ خػٛؿ كسػائل تػاصػل تزػسغ تػجفق السعمػهػات بػيغ السػجرس كالصالػب 
بدػٍػلة كيدػخ عػغ ُبعػػج، كدكف تػاجػج الصػخفيغ السعمػػع كالصالػب فػْ غخفػة كاحػػجة، كيكػػف الُبعػج فػػْ 

بعج فْ القخية الػاحجة، أك بػيغ شػخفيغ كػل هشٍسػا فػْ التعميع عغ ُبعج ىدبْ، فقج يحجث التعميع عغ 
اف،   (.2014دكلة )الذٌخ

ٛ ، فقػج يك      خػ بعس التخبػييغ أف التعميع عػغ بعػج سػيكػف اٚتجػاي الدػائج فػْ التعمػيع هدػتقب
 ;Teeter,1997)كذػػفت بعػػس الجراسػػات عػػغ فػائػػج هتعػػجدة لمتعمػػيع عػػغ بعػػج كجراسػػة كػػل هػػغ 

Reis, 1995; Meloni, 1999)( فػْ حػيغ ٓػضػح  فيخهػاف ،Ferriman, 2014  بعزػا ) هػغ
ق التعمػػيع التقميجيػػة، ائػػفػػػؽ عمػػِ شخ ت، كالتػػْ تجعمػػً ٓعػػغ ُبعػػجالفػائػػج كالسيػػدات التػػْ يقػػجهٍا التعمػػيع 

ْ كأتْ  :ٌك
ٓتفاعػل فيٍػا السعمػع كالصمبػة ىذػاء صػفػؼ إٓػػفخ تكػاليف : فػالتعميع عػغ بعػج تقميػل التكػاليف -

ػا،كجٍا  لػجً، كيقمل ف  ػاتيخ الكٍخبػاء كالسػاء كهػػاد التشطيػف فػْ السؤسدػات التخبػيػة كغيٌخ
كيقمػػل هػغ الػقػت خػػٛؿ التشقػل هػػغ البيػت لمسجرسػػة أك  تكػػاليف التشقػل هػغ قمػػليإضػافة إلػِ 

 الجاهعة.
اٖفػخاد بغػس الشطػخ  يدػتصيع جسيػع: هتػاح لجسيػع اٖفػخاد كالفئػات العسخيػةالتعميع عػغ بعػج  -

ع  السصخكحة عمػِ اٚىتخىػت، الجكرات كاٖفٛـ كالجركس السحػسبة  غاٚستفادة هعغ أعساٌر
 .كاكتداب هٍارات كخبخات ججٓجة بعيجة عغ قيػد السجارس التقميجية
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ٚ ٓػػختبط بػقػػت هعػػيغ، فيدػػتصيع اٖفػػخاد الػػتعمع فػػْ أؼ كقػػت شػػاءكا حدػػب فٍػػػ  السخكىػػة، -
 .الػقت السٛئع لٍع

اعٛت غيػخ السججيػة بػيغ الصػٛب هػغ خػٛؿ التفػ قػليػث تحزيػادة الػتعمع، استثسار الػقػت ك  -
تقميل الجردشة كاٖسئمة الدائجة التػْ تزػيع الػقػت، فتػدداد كسيػة هػا ٓتعمسػً الصالػب دكف أؼ 

 .تعصيٛت أك عػائق
جعػل التعمػيع أكثػػخ تشطيسػا  كهحآػجة، إضػػافة إلػِ تقيػيع اٚختبػػارات بصخيقػة هحآػجة كعادلػػة،  -

 .كالجقة فْ هتابعة إىجازات كل شالب
صجٓق لمبيئة، حيث ٚ ٓػجج استخجاـ لػٗكراؽ كاٖقػٛـ التػْ قػج تزػخ البيئػة عشػج الػتخمز  -

 .هشٍا

( أف التعميع عغ بعج سيكػف ىسط التعميع فْ السدتقبل ٖىً Yulia,2020كيخػ ٓٚػ ) 
بأجٍدة الٍاتف  الذجٓج ٓتسيد بتعمقًٓشدجع هع شبيعة الصمبة فْ ٌحا العرخ، فالجيل الحالْ 

كسا أىٍع ٓتدسػف بالسخكىة كسخعة التكيف هع التصبيقات ستخجاـ التصبيقات السختمفة، الحكية كا
ع لسحتػيات الذاشة، كقادركف عمِ تخصْ خصػات  ا٘لكتخكىية، كيشتبٍػف أكثخ هغ غيٌخ
كهخاحل تعميسية فْ زهغ قياسْ، كيدتصيعػف تجاكؿ هعارؼ هكثفة خٛؿ تفاعمٍع هع 

 التصبيقات ا٘لكتخكىية.
تعػالْ اٖصػػػات التػػْ تصالػػب بػػالتعميع عػػغ بعػج فػػْ الجاهعػػات لػػً هبػػخرات، هشٍػػا هػػا أكردي  إف    

اف )  ( كسا ٓمْ:2014الذٌخ
ــــالتعميع -  ــــات السخترــــة ب ــــة وتػصــــيات السشطس : فقػػػػج شالبػػػػت الكثيػػػػخ هػػػػغ التػجيــــات العالسي

ظ لتػػفيخ السشطسات العالسية السخترػة بػالتعمع عمػِ ضػخكرة تبشػْ الجاهعػات لمتعمػيع عػغ بعػج، كذلػ
التعمػيع ٖكبػػخ قػجر هػػغ أفػػخاد السجتسػع، إذ يعػػج التعمػيع عػػغ بعػػج كأثػخي عمػػِ اقترػاد الػػجكؿ الستقجهػػة 

 حافدا  لتبشْ التعميع عغ بعج فْ العالع العخبْ، كبذكل خاص فْ الجاهعات.
إف التعمػػيع عػغ بعػج ٓتػػيح فخصػة التعمػػيع لسػغ لػع يحػػالفٍع الحػع فػػْ  مبـخرات اجتساعيــة وثقافيـة: -
لتحػػاؽ بالجاهعػػة ىتيجػػة لػػػبعس التقاليػػج كالطػػخكؼ اٚجتساعيػػة، ففػػػْ التعمػػيع عػػغ بعػػج يدػػػتصيع ا٘

 العاهل كاٖـ الحاهل كربة البيت كالدجيغ هغ هػاصمة التعميع.
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ٓتيح التعميع عغ بعج التحاؽ شالب فْ قخية فقيخة فػْ الباديػة اٖردىيػة  مبخرات بذخية وجغخافية: -
ٚيػػات الستحػػجة اٖهخيكيػػة، دكف تكبػػج عشػػاء الدػػفخ كاٖجػػػر السختفعػػة هػػغ اٚلتحػػاؽ بجاهعػػة فػػْ الػ 

لمدفخ، كسا يدتصيع العسػاؿ فػْ السرػاىع تشسيػة أىفدػٍع هٍشيػا  هػغ خػٛؿ اٚلتحػاؽ بػجكرات تجريبيػة 
 عغ بعج.

هبػػخرات إىدػػاىية كىفدػػية: إف التعمػػيع عػػغ بعػػج يحقػػق غايػػة سػػاهية، إذ ٓػػػفخ فخصػػة التعمػػيع لسػػغ  -
ػػ هػخف يدػتصيع تحقيػػق رغبػات الستعمسػيغ الستشػعػة، كيسكػػغ ُحػـخ هشٍػا، كي حقػق التعمػيع لمجسيػػع، ٌك

 أف يدتخجعً الستعمع كيحفطً بدٍػلة.
فػػالتعميع عػػغ بعػػج تعمػػيع اقترػػادؼ كغيػػخ هكمػػف، فتكػػاليف التػاصػػل هجاىيػػة  مبــخرات اقترــادية: -

 اعً بدٍػلة كيدخ.فْ بعس الجكؿ، كسا أىً ٚ ٓتصمب شخاء هػاد دراسية، كيسكغ حفطً كاستخج
كيسكػػغ ا٘حدػػاس بٍػػحا السبػػخر خػػٛؿ جائحػػة كػركىػػا، فػػالتعميع عػػغ بعػػج قػػج  مبــخرات سياســية: -

يكػػػف الخيػػار الػحيػػج ٚسػػتسخار الػػتعمع فػػْ الحػػخكب كالرػػخاعات، كالطػػخكؼ الصارئػػة هثػػل اىتذػػار 
 اٖكبئة كالكػارث الصبيعية.  

 ثانيا : التعمع الحاتي:
حج أرقْ أىػاع التعمع، كسا ُيعج ٌجفا  تدعِ السؤسدات التخبػية إلِ تعديدي التعمع الحاتْ أ يعج    

فْ ىفػس الصمبة، فٍػ تعمع يقػـ فيً الستعمع بتحجٓج احتياجاتً التعميسية، ككسية السحتػػ الشطخؼ 
اٖسمػب الحؼ يقػـ الحؼ سيجرسً، كالػقت الحؼ ٓشاسبً، كالصخيقة السشاسبة لتعمسً، كيعّخؼ بأىً 

بالسخكر بشفدً عمِ السػاقف التعميسية السختمفة ٚكتداب السعمػهات كاٚتجاٌات  ستعمعلفيً ا
 (. 2014كعبج الخحيع،  )بجٓخ الستعمعِ ٓشتقل هحػر اٌٚتساـ هغ السعمع إل، كفيً كالسٍارات
ػ        أك السبخهج ػـ فيٍا الستعمسػف بتعميع أىفدٍع بأىفدٍع هدتخجهيغ التعميع قالعسمية التْ يٌك

جاؼ كاضحة دكف هداعجة هباشخة هغ السعمع،  أؼ هػاد  أخخػ أك هرادر تعميسية ذاتية لتحقيق ٌأ
يقـػ بً الستعمع هجفػعا بخغبتً الحاتية بٍجؼ  الشذاط التعميسْ الحؼً التعمع الحاتْ بأىكسا يعّخؼ 

تساهاتً بسا يحقق تشسيةإتشسية استعجاداتً ك   ،شخريتً كتكاهمٍا هكاىاتً كقجراتً هدتجيبا لسيػلً كٌا
كالثقة بقجراتً فْ عسمية التعميع  ،هجتسعً عغ شخيق اٚعتساد عمِ ىفدً كالتفاعل الشاجح هع

ػ ىسط هغ أىساط التعمع ٓجرؾ الصالب ها ٓخيج أف ٓتعمسً ككيف ٓتعمع كهغ أٓغ يحرل  كالتعمع، ٌك
 (.2017عمِ هرادر التعمع،)جاهعة الجلتا لمعمػـ كالتكشػلػجيا، 
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خػ الباحثة أف التعمع الحاتْ تعمع ٓشبع عغ رغبة ذاتية لجػ الستعمع تجفعً ٚكتداب كت     
السعارؼ كفقا  ٚحتياجاتً، كقج زادت تكشػلجيا اٚتراٚت كثػرة التكشػلػجيا هغ فخص التعمع 

 الحاتْ لدٍػلة الػصػؿ إلِ السعمػهات هغ خٛلٍا، كتشػع شخؽ عخض السعارؼ فيٍا.
ع اٌٖجاؼ التخبػية التْ تدعِ السؤسدات التعميسية كيتسيد التعمع الحا تْ بخرائز تجعمً أحج ٌأ

 : ( كسا يأت2019ْعثساف كآخخكف )فقا لسا أكردي لخعآتً فْ ىفػس الصمبة ك 
تساهاتٍع كدكافعٍع ة لهخاعا . أ مفخكؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ هغ حيث قجراتٍع عمِ التعمع كٌا

 ابقة. لمتعمع كهدتػػ تحريمٍع كخبخاتٍع الد
كأؼ الػسائل كالبجائل هشً، كهتِ ٓشتٍِ التعمع، ٓغ ٓبجأ أالستعمع ٌػ الحؼ يقخر هتِ ك  . ب

 . ، كاٖىدب لًيختار
 كالقخارات التْ ٓتخحٌا.  ،كعغ الشتائج التْ يحققٍا ،عغ تعمسًالخئيذ الستعمع ٌػ السدؤكؿ  . ت
 . التعميسية كالسٍشية هشاسبتً لجسيع الستعمسيغ كجسيع السدتػيات . ث
تساهاتً حاج . ج ٓتقخر فْ ضػئٍا شبيعة ٌْ اٖساس الحؼ ات الستعمع كرغباتً كقجراتً كٌا

 السشٍج الجراسْ كهحتػاي. 
اختيار لتْ يدعِ لتحقيقٍا كيتػلِ ٌػ هغ يزع اٌٖجاؼ االتعمع الحاتْ الستعمع فْ  . ح

كسا أف سخعة عخض السعمػهات السخاد  اٌٖجاؼ،تمظ اٖىذصة التعميسية السفزية لتحقيق 
 قجرتً كرغباتً. تعتسج عمِ قاىٍا تمسٍا كالسٍارات السخجػ إتع

يعسل التعمع الحاتْ عمِ التػافق بيغ السفاٌيع كالسٍارات السخاد تعمسٍا، كبيغ حاجة الستعمع  . خ
لقجرات الستعمع كتتغيخ جسيع السٍارات كالسفاٌيع تخزع  لسثل ٌحي السفاٌيع كالسٍارات بحيث

 كفق رغباتً. 

اختيار الصخيقة التْ ٓتعمسػف لمحخية فْ تمبية حاجات الستعمسيغ إلِ  ع الحاتْالتعمكيٍجؼ      
صياغة ك هخاعاة الفخكؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ، ، ك بٍا، كحب اٚعتساد عمِ الشفذ كالعسل السدتقل

التػضيف الفعاؿ لسرادر التعمع، ٖف الستعمع يدتخجـ ، كسا ٍٓجؼ إلِ الشػاتج التعميسية السخغػبة
اكتداب الستعمع هٍارات كعادات التعمع السدتسخ لسػاصمة تعمسً الحاتْ ك السرادر بشفدً، ٌحي 
تشسية الجافعية الحاتية لمستعمع ىحػ التعمع، ككحلظ كجٍة ك  ستعمع،متحديغ هفٍػـ الحات ل، ك بشفدً

، عثساف كآخخكف تجعيع فكخة التعميع السدتسخ كالدعْ ىحػ تأكيجي )ك الزبط الجاخمْ لجيً، 
2019.) 
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ْ كسا أكردٌا كل هغ الذشيغ تعمع الحاتْ كلم هبخرات تجعل الجاهعات فْ الػشغ العخبْ تتباي، ٌك
 : ( كسا يأت2016ْ)

 السؤسدات التعميسية تمبيةاٚىفجار السعخفْ كالثػرة التكشػلػجية التْ جعمت هغ الرعب  .1
 فْ فتخة زهشية كجيدة. جسيع احتياجات الستعمسيغ 

هٍارات البحث كهٍارات التفكيخ التْ تعجد الصخائق التقميجية  يصػر هغ التعمع الحاتْ .2
ا  . التْ تقـػ عمِ التمقيغ بتصػيٌخ

كثافة الجركس السحػسبة كالتصبيقات الحكية كالبخاهج التعميسية كالسشرات عمِ شبكة  .3
ا٘ىتخىت، كالتْ زادت هغ فخص التعمع الحاتْ، كجعمت هغ السسكغ تشاكؿ بعس 

 السجرسة كخارجٍا. شخيقة. داخل سػر السػضػعات بأكثخ هغ 
 . اكتطاظ الرفػؼ، كضعف كفايات السعمسيغ تكشػلػجيا   .4
ٓديج فٍػ  (Life Long Learningيحقق التعمع الحاتْ استسخارية التعمع هجػ الحياة ) .5

الستعمسيغ عمِ تحسل السدؤكلية كاٚستقٛؿ الحاتْ كتعديد الثقة بالشفذ إذ هغ قجرة 
 لجٍٓع ىحػ التعمع.  تػػ الجافعيةيدٍع ذلظ فْ رفع هد

سية التعميع عغ بعج كالتعمع الحاتْ لكل هغ الجاهعات كالصمبة، كتفاعل   ٓتبيغ هسا سبق ٌأ
التعميع عغ بعج هع التعمع الحاتْ يسكغ أف يذكل ترػرا  لتعميع هدتقبمْ ٓخاعْ حاجات السجتسع 

حا ها دفع الستغيخة، كيخاعْ الفخكؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ، كيحقق ا لشتاجات التعميسية بفاعمية، ٌك
 الباحثة لمكذف عغ دكر التعميع عغ بعج فْ تعديد التعمع الحاتْ لجػ جاهعة الدرقاء الخاصة. 

 الجراسات الدابقة:
لػػػػِ دكر الػػػتعمع الػػػحاتْ فػػػػْ تشسيػػػة السٍػػػػارات إٌػػػػجفت التعػػػخؼ ( ك 2016الذػػػشيغ )دراسػػػة 

يػػػق ذلػػػظ اسػػػتخجـ الباحػػػث قاٚبتػػػجائْ، كلتح التعمػػػيع التجريدػػػية لػػػجػ هعمسػػػْ المغػػػة العخبيػػػة بسخحمػػػة
 السػػشٍج التجخيبػػْ هعتسػػجا فػػْ ذلػػظ عمػػِ ترػػسيع السجسػعػػة الػاحػػجة، حيػػث أجخيػػت الجراسػػة عمػػِ

ا بصخيقػة عذػػائية هػغ 15عيشة بمغت ) ( هعمسا لمغة العخبية فْ هخحمة التعميع اٚبتجائْ، تع اختياٌر
ف لمػػػتعمع الػػػحاتْ دكر إيجػػػابْ فػػػْ تشسيػػػة ِ أاسػػػة إلػػثػػٛث هقاشعػػػات بسجٓشػػػة كرقمػػػة، كتػصػػػمت الجر 
دكر لمػػػتعمع الػػػحاتْ فػػػْ تشسيػػػة السٍػػػارات  دػ كجػػػ، ك السٍػػػارات التجريدػػػية لػػػجػ هعمسػػػْ المغػػػة العخييػػػة

 .  التجريدية
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 الػحاتٌْجفت إلِ قياس أثخ استخاتيجيتْ التعمػيع السباشػخ كالتعمػيع ك  (2016) عمياف دراسة
فػػػْ اٖردف، كلتحقيػػػق ٌػػػجؼ الجراسػػػة تػػػع   فػػػْ الخياضػػػياتفػػػْ تحرػػػيل شمبػػػة السخحمػػػة اٖساسػػػية 

كشالبػة، أضٍػخت الشتػائج عػغ كجػػد  شالبا 103اعتساد السشٍج شبً التجخيبْ عمِ عيشة هكػىة هغ 
   . الصمبة تحريل ْأثخ ٚستخاتيجية التعمع الحاتْ ف

تفاعػػػل الػػػتعمع ا٘لكتخكىػػػْ كرضػػػا كضػػػع ىسػػػػذج للػػػِ إٌػػػجفت ك ( Bashir,2019دراسػػػة )
كسػػا ٌػػجفت الكذػػف عػػغ ك ، كغشجيػػةعمع كىػايػػا الػػتعمع السدػػتسخ فػػْ هؤسدػػات التعمػػيع العػػالْ اٖالسػػت

تػػع هتعمسػػا  فػػْ الجاهعػات اٖكغشجيػػة، ك  232، كتكػىػت عيشػػة الجراسػػة هػغ فاعميػة الػػتعمع ا٘لكتخكىػػْ
تفاعػػل الػػتعمع ا٘لكتخكىػػْ الشتػػائج أف كذػػف  فقػػخة. 28جسػػع البياىػػات باسػػتخجاـ اسػػتبياف هكػػػف هػػغ 

ػػػ تػػألف هػػغ ٌيكػػل ثٛثػػْ العػاهػػلٓ  با٘ضػػافة إلػػػِ، كاجٍػػة السػػتعمع، كتفاعػػل التغحيػػة الخاجعػػة: ٌك
   هحتػػ التعمع.

ػػجفت( 2019) كآخػػػخكف  عثسػػػافدراسػػة  التعػػػخؼ إلػػػِ كاقػػع اكتدػػػاب الصالػػػب الجػػػاهعْ  ٌك
الجراسػة هػػغ  فػْ ضػػء هتغيػخاتالفػخكؽ  ككذػػفلسٍػارات الػتعمع الػحاتْ، كالرػعػبات التػْ تػاجٍػً، 

( شالبػػػا كشالبػػػة، تػػػع 50)الشػػػػع، التخرػػػز، كالدػػػكغ(، كاختيػػػخت عيشػػػة عذػػػػائية حجسٍػػػا ) حيػػػث
تصبيق السشٍج الػصفْ التحميمْ، كاستخجهت اٚسػتباىة كػأداة لجسػع البياىػات. تػصػمت الجراسػة إلػِ 

ف درجػػػة اسػػػتفادة الصػػػٛب هػػػغ أف الصػػػٛب يستمكػػػػف أىذػػػصة كخبػػػخات عسميػػػة بجرجػػػة هتػسػػػصة، ك أ
ف درجػػة ارتيػػاد الصػػٛب لمسكتبػػات كاٚسػػتفادة أالػػتعمع الػػحاتْ بجرجػػة هتػسػػصة، ك  ألػػْ فػػْ الحاسػػب

ف ٌشالػػظ صػػعػبات تػاجػػً الصػػٛب فػػْ اكتدػػاب أهشٍػػا فػػْ الػػتعمع الػػحاتْ كاىػػت بجرجػػة هتػسػػصة، ك 
هٍارات التعمع الػحاتْ، ككجػػد فػخكؽ فػْ تقػجٓخات الصمبػة لمػتعمع الػحاتْ تعػدػ لستغيػخات الجراسػة هػغ 

 التخرز، كالدكغ(.حيث )الشػع، ك 

خصػة اٚسػتجابة  التعػخؼ إلػِلػِ إٌػجفت ك  (Draissi & Yong, 2020)دراسػة كػل هػغ
قػػاـ البػػاحثػف فقػػج تشفيػػح التعمػػيع عػػغ بعػج، فػػْ الجاهعػػات السغخبيػة ك  COVID-19)) لتفذػْ هػػخض

الرػحف اليػهيػة كالتقػاريخ كا٘شػعارات ببفحز كثائق هختمفػة تتكػػف هػغ هقػاٚت إخباريػة خاصػة 
شتػائج الأشػارت ك ٍج تحميػل السحتػػػ، ، لػحلظ فقػج اعتسػجت ٌػحي الجراسػة عمػِ هػشقع الجاهعاتهغ هػ 
 السعيقػاتالتغمػب عمػِ فػْ الجاهعػات صػعػبة اسػتسخار  COVID-19 جائحػةها يقمػق فػْ ف أ إلِ
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أسػاليب التػجريذ ، كقػج أدت التْ تػاجً كل هػغ الصػٛب كاٖسػاتحة، كاٚسػتثسار فػْ البحػث العمسػْ
ػع زيادة اٚستقٛلية لمصالب، ككاىت الػاجبات ا٘ضػافية السخررػة ل الججٓجة إلِ مصمبػة ٌػْ أحػج ٌأ
كسػػا أف الجاهعػػات عسمػػت عمػػِ هػػغ السشػػدؿ،  الصمبػػة ٖسػػاتحة لمحفػػاظ عمػػِ زخػػع أعسػػاؿإجػػخاءات ا

 تػفيخ حخية الػصػؿ إلِ عجد قميل هغ هشرات التعمع ا٘لكتخكىْ أك قػاعج بياىات.
عػادة إ ٌػجفت تػضػيح شػخؽ تػأثيخ جائحػة كػركىػا عمػِ ك صػفية ػ ال (Yulia,2020) دراسة 

أىػػػاع اسػػتخاتيجيات الػػػتعمع التػػْ يدػػػتخجهٍا كقػػج بيشػػػت ٌػػحي الجراسػػػة  ،ىجكىيدػػياأتذػػكيل التعمػػيع فػػػْ 
غػػٛؽ الجاهعػػػات لمحػػج هػػغ اىتذػػػار فيػػخكس كػركىػػػا إ السجرسػػػف فػػْ العػػػالع عبػػخ اٚىتخىػػت بدػػػبب 

أف ٌشػاؾ سػخعة ك ة اسػتخجاـ الػتعمع هػغ خػٛؿ اٚىتخىػت، هدايػا كفعاليػ الجراسػة الػبائْ، كسا كضحت
سػػمػب التعمػػيع التقميػػجؼ ليشتذػػخ بػػجٚ هشػػً أتخاجػػع ك  ،عاليػػة لتػػأثيخ كبػػاء كػركىػػا عمػػِ ىطػػاـ التعمػػيع

كيقمػل اىتذػار  ،فػخاد ببعزػٍعبالتالْ يقمػل اخػتٛط اٖك لكػىً ٓجعع التعمع هغ السشدؿ  عغ بعج عيالتعم
 .عغ بعجالسختمفة لديادة سٛسة التعميع  تاٚستخاتيجياٌسية استخجاـ أ  ت الجراسةثبتأالفيخكس، ك 

لػػِ دراسػة تجخبػة اٚىتقػاؿ هػػغ إٌػجفت ك   (Basilaia & Kvavadze, 2020)دراسػة  
فقػػج  ،خػػٛؿ اىتذػػار كبػػاء فيػػخكس كػركىػػا فػػْ جػرجيػػا عػػغ بعػػج عيلػػِ التعمػػإالتعمػػيع فػػْ السػػجراس 

كؿ هػغ عسميػة التػجريذ فػْ إحػجػ السػجارس الخاصػة عمِ إحرػائيات اٖسػبػع اٖ الجراسة شجتتاس
قاهػػت ك  ،خػػٛؿ جائحػة كػركىػػا عػغ بعػػجلػػِ التعمػػيع إ كجٍػػا  لػجػًكتجخبتٍػا فػػْ اٚىتقػػاؿ هػغ التعمػػيع 

فػْ العسميػػة   Gsuiteك EduPage تػع اسػتخجاـ هشرػػتْعػغ بعػػج، كسػا بسشاقذػة ىتػائج التعمػيع 
التعمػػػيع التقميػػػجؼ كالتعمػػػيع عبػػػخ اٚىتخىػػػت كػػػاف أف اٚىتقػػػاؿ بػػػيغ تػصػػػمت الجراسػػػة إلػػػِ التعميسيػػػة، ك 

دارة السجرسػة فػْ إىاجحا، كيسكغ اٚستفادة هغ الشطاـ كالسٍارات التْ اكتدػبٍا السعمسػػف كالصػٛب ك 
فتػخة هػػا بعػػج الػبػػاء فػْ حػػاٚت هختمفػػة هثػػل ذكؼ اٚحتياجػػات الخاصػة الػػحٓغ ٌػػع بحاجػػة لدػػاعات 

ك زيػػػػادة اٚسػػػػتقٛلية لػػػػجػ الصالػػػػب أالجسػػػػاعْ  ك هػػػػغ خػػػػٛؿ زيػػػػادة فاعميػػػػة التػػػػجريذأ ،اضػػػػافية
 .كالحرػؿ عمِ هٍارات ججٓجة

 التعقيب عمى الجراسات الدابقة
التعمػيع عػغ بعػج فعاليػة  هغ خػٛؿ عػخض الجراسػات الدػابقة اتزػح أف بعزػٍا بحثػت فػْ 

، كبحػث بعزػٍا فػْ فاعميػة الػتعمع الػحاتْ فػْ بعػس هتغيػخات 19 -فْ ضل اىتذار فيخكس كػفيػج
يل كاكتدػػاب بعػػس السٍػػػارات كالسفػػاٌيع، كاسػػتخجهت الجراسػػػات الدػػابقة السػػشٍج الػصػػػفْ كالتحرػػ
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كالسشٍج شبً التجخيبْ، كسػا ُشبػق الجراسػات الدػابقة عمػِ عيشػات هػغ الصمبػة الجػاهعييغ كالسعمسػيغ 
 كشمبة السجارس اٖساسية.

لػت الػتعمع الػحاتْ تتذابً ٌح الجراسة هع الجراسات فْ تشاكلٍػا لمتعمػيع عػغ بعػج أك التػْ تشاك  
كاعتسادٌػػا عمػػِ السػػشٍج الػصػػفْ كالتحميمػػْ، إٚ أف ٌػػحي الجراسػػة تتسيػػد عػػغ الجراسػػات الدػػابقة فػػْ 

 تشاكلٍا لجكر التعميع عغ بعج فْ تعديد التعمع الحاتْ لجػ شمبة جاهعة الدرقاء الخاصة. 

 الصخيقة واالجخاءات:
ا، كسػا تتشػاكؿ كصػفا ٖدكات الجراسػة تتشاكؿ الصخيقة كا٘جػخاءات هشٍجيػة الجراسػة، كأفخادٌػ

 كإجخاءاتٍا كالسعالجة ا٘حرائية التْ استخجهت فيٍا.
 مشيج الجراسة:

اعتسػػػجت ٌػػػحي الجراسػػػة السػػػشٍج الػصػػػفْ التحميمػػػْ، فقػػػج جػػػخػ جسػػػع البياىػػػات هػػػغ عيشػػػة 
 ا.، كدراسة استجاباتٍع كتحميمٍالجراسة هغ شمبة جاهعة الدرقاء الخاصة باستخجاـ أداتْ الجراسة

 :فخاد العيشةأ
( شالبػا  كشالبػة هػغ شمبػة جاهعػة الدرقػاء 138شبقت ٌحي الجراسة عمِ عيشة هكػىة هػغ )

، كقػػج تػػع 2021-2020الخاصػػة هسػػغ ٓجرسػػػف فػػْ كميػػة العمػػـػ التخبػيػػة فػػْ الفرػػل الثػػاىْ لعػػاـ
ع عذػائيا ، كجخػ تػزيع أداتْ الجراسة عميٍع هغ خٛؿ البخيج ا٘لكتخكىْ.   اختياٌر

 ت الجراسة:أدوا
جاؼ    قاهت الباحثة ببشاء هقياسيغ، كيسكغ كصفٍسا كسا يأتْ: الجراسة،ٌحي لتحقيق ٌأ

ٚ : هقياس التعميع عغ بعج: أعجت الباحثة هقيػاس التعمػيع عػغ بعػج عمػِ شػكل اسػتباىة هكػىػة هػغ  أك
ار فيػػخكس اىتذػػعػػغ بعػػج خػػٛؿ فتػػخة لتعمػػيع تمقػػػا االػػحٓغ فػػخاد الجراسػػة تػجيٍٍػػا ٖ( فقػػخة، كتػػع 20)
دراسػػات تشاكلػػت التعمػػيع ا٘لكتخكىػػػْ هػػغ خػػػٛؿ اٚشػػٛع عمػػِ  سقيػػاس، كتػػع تصػػػيخ ال19-فيػػجكػ 

كسػا اسػتفادت الباحثػة هػغ ، (Basilaia, Kvavadze, 2020)كدراسػة  (Yulia,2020)كجراسػة 
السقآيذ السدتخجهة فػْ الجراسػات الدػابقة، كاختػارت بعػس الفقػخات كأعػادت صػياغتٍا، كصػاغت 

 السقيػػاس تكػػػف ، كقػػج فقػػخات فػػْ ضػػء اٖدب الشطػػخؼ الستذػػكل لػػجٍٓا عػغ التعمػػيع عػػغ بعػجبعػس ال
ٚ ، 3، هحآػػج=4كافػق=أ، 5=ةفقػػخة يقابمٍػا تػجريج خساسػْ )أكافػػق بذػج (20) الشٍائيػة هػغ ًبرػػرت
 (.1بذجة= ٚ أكافق، 2=أكافق
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عمػػِ شػػكل اسػػتباىة هكػىػػة الػػحاتْ هقيػػاس الػػتعمع ثاىيػػا  هقيػػاس الػػتعمع الػػحاتْ: قاهػػت الباحثػػة بإعػػجاد 
 الػػحاتْ هػػغ خػػٛؿ اٚشػػٛع عمػػِ دراسػػات تشاكلػػت الػػتعمع سقيػػاسالكقػػج جػػخػ بشػػاء ( فقػػخة، 20هػػغ )

كسػػػػػا اسػػػػػتفادت الباحثػػػػػة هػػػػػغ السقػػػػػآيذ ، (2016( كدراسػػػػػة )عميػػػػػاف، 2016الذػػػػػشيغ، ) كجراسػػػػػة
س السدػػتخجهة فػػْ الجراسػػات الدػػابقة، كاختػػارت بعػػس الفقػػخات كأعػػادت صػػياغتٍا، كصػػاغت بعػػ

برػػػرتً  السقيػػاس ، كقػػج تكػػػف الػػحاتْ الفقػػخات فػػْ ضػػػء اٖدب الشطػػخؼ الستذػػكل لػػجٍٓا عػػغ الػػتعمع
، 2، ٚ أكافػق=3، هحآػج=4، أكافػق=5( فقخة يقابمٍا تجريج خساسْ )أكافػق بذػجة=20الشٍائية هغ )

 (.1ٚ أكافق بذجة=
 صجق مقاييذ الجراسة:

هحكسػػػيغ هػػػغ ذكؼ الخبػػػخة  عةسػػػباٖكليػػػة عمػػػِ  سابرػػػػرتٍهقياسػػػْ الجراسػػػة عػػػخض  تػػػع
بعػػػس الجاهعػػػات اٖردىيػػػة حيػػػث جػػػخػ كاٚخترػػػاص فػػػْ هيػػػجاف البحػػػث العمسػػػْ كالتػػػجريذ فػػػْ 

كهعخفػة هػػجػ سقياسػيغ، كذلػػظ بٍػجؼ تحكػيع فقػػخات الالتػاصػل هعٍػع هػغ خػػٛؿ البخيػج ا٘لكتخكىػْ، 
، الصمبػػة ىطػػخهػػغ كجٍػػة  عػػغ بٍػػج كالػػتعمع الػػحاتْكشػػسػليتٍا لكافػػة جػاىػػب التعمػػيع  فقخاتٍسػػا كضػػػح

كقػػج تخكػػػدت آراء ، سقياسػػػيغككػػحلظ هٛئسػػة صػػػياغة الفقػػخات، كإبػػػجاء الػػخأؼ فػػْ شخيقػػػة ترػػحيح ال
فػػػْ  السقياسػػػيغبتعػػجٓل ة الباحثػػػ تكقاهػػػالسحكسػػيغ عمػػػِ إعػػػادة الرػػياغة المغػيػػػة لػػػبعس الفقػػخات، 

 .ضػء آراء السحكسيغ
 ثبات مقياسي الجراسة:

يشػة اسػتصٛعية هػغ غيػخ عيشػة الجراسػة هكػىػة تع تصبيق هقياسْ الجراسة إلكتخكىيػا عمِ ع
( شالبػا  كشالبػة هػغ شمبػة كميػة العمػـػ التخبػيػة فػْ جاهعػة الدرقػاء الخاصػة، كتػع اسػتخجاـ 18هػغ )

( ٚختبػػار ثبػػات كػػل هقيػػاس، حيػػث جػػخػ حدػػاب (Cronbach’s Alphaاختبػػار كخكهبػػاخ الفػػا
، كقػج بمػغ هعاهػل ثبػات هقيػاس التعمػيع هعاهل ارتبػاط كػل فقػخة فػْ السقيػاس بالجرجػة الكميػة لمسقيػاس

 -0.62( كتخاكحػػػت هعػػػاهٛت ارتبػػػاط فقخاتػػػً بالجرجػػػة الكميػػػة لمسقيػػػاس هػػػا بػػػيغ )0.83عػػػغ بعػػػج )
( كتخاكحػػػت هعػػػاهٛت ارتبػػػاط 0.87(، فػػػْ حػػػيغ بمػػػغ هعاهػػػل ثبػػػات هقيػػػاس الػػػتعمع الػػػحاتْ )0.89

 .(0.93 -0.67فقخاتً بالجرجة الكمية لمسقياس ها بيغ )
 :   ومشاقذتيا تائجالشعخض    
 كسا ٓمْ: ٍا فْ ضػء تدمدل أسئمة الجراسةعخض الشتائج كتحميم تع   

 ا هدتػػ التعميع عغ بعج فْ جاهعة الدرقاء الخاصة هغ كجٍة ىطخ شمبتٍا؟الدؤاؿ اٖكؿ: ه
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، ككاىػت فقػخات هقيػاس التعمػيع عػغ بعػججخػ حدػاب الستػسػصات الحدػابية كاٚىحخافػات السعياريػة ل
 (.1فْ الججكؿ )كسا الشتائج 
 لفقخات مقياس التعميع عغ بعج الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية( 1) ججوليػضح 

الستػسط  العجد الفقخة الختبة
 الحدابي

االنحخاف 
 الجرجة السعياري 

جاؼ السحتػػ التعميسْ  14 ٓػضح السجرسػف ٌأ
 عةهختف 1.03 4.00 138 السخسل لمصمبة خٛؿ التعميع عغ بعج

ٓػضف السجرسػف أىذصة سسعية كبرخية  6
 هختفعة 1.38 3.96 138 كتفاعمية خٛؿ التعميع عغ بعج

 هختفعة 1.19 3.93 138 ٓخاعْ التعميع عغ بعج الفخكؽ الفخدية بيغ الصمبة 12
 هختفعة 1.18 3.89 138 استسخ التعميع عغ بعج بفاعمية رغع أزهة كػركىا 10

كافية لترسيع كإىتاج يستمظ السجرسػف هٍارات  7
 هختفعة 1.38 3.83 138 بخاهج إلكتخكىية تعميسية

 هختفعة 1.38 3.76 138 تتشػع اٚستخاتيجيات التجريدية فْ التعميع عغ بعج 5

أشارؾ زهٛئْ كالسجرسيغ فْ تقييع التعميع عغ  11
 بعج

 هختفعة 1.50 3.74 138

 هختفعة 1.44 3.69 138 ةٓخسل السجرسػف السػاد التعميسية دكف عػائق فشي 4

9 
تػفخ الجاهعة كسائل تػاصل فعالة لمتعميع عغ 

 هختفعة 1.51 3.68 138 بعج

13 
يصػر السجرسػف كفاياتٍع التكشػلػجية باستسخار 

 هتػسصة 1.30 3.67 138 خٛؿ التعميع عغ بعج

19 
أرػ أف التعميع عغ بعج أفزل هغ التعميع 

 هتػسصة 1.22 3.67 138 السباشخ

 هتػسصة 1.50 3.54 138 ٓبشْ السجرسػف إختبارات إلكتخكىية 18

البخهجيات السدتخجهة فْ التعميع عغ بعج فعالة  1
 هتػسصة 0.94 3.53 138 كتغصْ كافة جػاىب السشٍاج

 هتػسصة 1.56 3.46 138 كفخت الجاهعة هشرة لمتعميع عغ بعج 8

تجربشْ الجاهعة اكتداب السعارؼ هغ خٛؿ  3
 بعج التعميع عغ

 هتػسصة 1.57 3.42 138

 هتػسصة 1.43 3.33 138ٓشػع السجرسػف هغ استخاتيجيات التقػيع فْ  20
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الستػسط  العجد الفقخة الختبة
 الحدابي

االنحخاف 
 الجرجة السعياري 

 التعميع عغ بعج

15 
يصمع السجرسػف عمِ تصػر تعمع الصمبة خٛؿ 

 هتػسصة 1.46 3.30 138 التعميع عغ بعج

16 
ٓػجً السجرسػف الصمبة لسرادر السعخفة السشاسبة 

 هتػسصة 1.44 3.29 138 لكل شالب

17 
تػفخ الجاهعة بخهجيات كتصبيقات هػثػقة 
 هتػسصة 1.44 3.24 138 لزساف التفاعل بيغ السجرسيغ كالصمبة

2 
تشتقل الجاهعة هغ التعميع كجٍا  لػجً إلِ التعميع 

 هتػسصة 1.31 2.88 138 عغ بعج بدٍػلة

 هتػسصة 1598 3559 138 هقياس التعميع عغ بعج
التعمػيع عػغ بعػج هػغ كجٍػة ىطػخ شمبػة جاهعػة الدرقػاء الخاصػة قػج جػاء أف ( 1ٓتبيغ هػغ الجػجكؿ )

( بػػاىحخاؼ هعيػػارؼ هقػػػجاري 3.59بجرجػػة هتػسػػصة، فقػػج بمػػغ الستػسػػط الحدػػػابْ لمتعمػػيع عػػغ بعػػج )
( أف فقػػخات هقيػػاس التعمػػيع عػػغ بعػػج قػػج تخكاحػػت بػػيغ درجػػة 1(، كسػػا ٓتبػػيغ هػػغ الجػػجكؿ )0.98)

جاؼ السحتػػ التعميسْ السخسل لمصمبة خػٛؿ الفقخة "فقج جاءت  ،هتػسصة كدرجة هختفعة ٓػضح السجرسػف ٌأ
( كبػػػاىحخاؼ هعيػػػارؼ هقػػػجاري 4.00" فػػػْ السختبػػػة اٖكلػػػِ بستػسػػػط جدػػػابْ هقػػػجاري )التعمػػػيع عػػػغ بعػػػج

"  تشتقل الجاهعة هغ التعمػيع كجٍػا  لػجػً إلػِ التعمػيع عػغ بعػج بدػٍػؿ ( بجرجة هختفعة، كجاءت الفقخة 1.03)
( بجرجػػػة 1.31( كبػػاىحخاؼ هعيػػػارؼ هقػػجاري )2.88اٖخيػػخة بستػسػػػط حدػػابْ هقػػػجاري ) فػػْ السختبػػػة
 .هتػسصة

كتعػػػدك الباحثػػػة ٌػػػحي الشتيجػػػة إلػػػِ أف جاهعػػػة الدرقػػػاء الخاصػػػة هػػػغ الجاهعػػػات اٖردىيػػػة التػػػْ 
تفاجأت بتصبيق التعميع عغ بعػج، كلػع تتػجرج فػْ التحػػؿ بػيغ التعمػيع السباشػخ إلػِ التعمػيع عػغ بعػج، 

ٚ  لمسشػػع الذػػاهل هػػغ التقػػارب الجدػػجؼ، ككجػػجت فقػج جػػا ءت أكاهػػخ الػػجفاع هتدمدػػمة كهتجرجػػة كصػػػ
الجاهعػػة ىفدػػػٍا أهػػػاـ خيػػػار تأجيػػل الجراسػػػة أك اٚسػػػتسخار فػػػْ التعمػػيع عػػػغ بعػػػج، كقػػػج أعمشػػػت كزارة 
الجاخمية كالرحة أف هجة الحطخ ستكػف أسػبػعاف، إٚ أىٍػا اسػتسخت بعػج ذلػظ، اٖهػخ الػحؼ فػخض 

الدرقػاء الخاصػػة باٚسػتسخار فػْ التعمػيع، كالتحػػػؿ السفػاجْء لمػتعمع عػغ بعػػج، دكف اف  عمػِ جاهعػة
 يكػف ٌشاؾ خبخات تخاكسية لجػ أعزاء ٌيئة التجريذ أك الصمبة.
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ٚ  بدػيصة لمتعمػيع عػغ      كسا تعدػ ٌحي الشتيجة إلِ أف جاهعػة الدرقػاء الخاصػة تسػارس أشػكا
ات، كالتدػجيل عػغ بعػج، كعقػج بعػس السػؤتسخات، كلكػغ بعج، تتسثل فْ التػاصل لحل بعس الػاجب

باتخػػػػاذ إدارة الجاهعػػػػة قػػػػخار اسػػػػتسخار الجراسػػػػة فقػػػػج تػالػػػػت اٚجتساعػػػػات عمػػػػِ كسػػػػائل التػاصػػػػل 
اٚجتسػػاعْ، كعسمػػت كحػػجة إدارة السعمػهػػات كالسػػػارد البذػػخية بجػػج لتػػجريب أعزػػاء ٌيئػػة التػػجريذ 

عتسػاد بعزػػٍا لمتعمػيع عػػغ بعػػج، كقػج تػػع اختيػػار عمػِ بعػػس البخهجيػات كالتصبيقػػات ا٘لكتخكىيػػة، كا 
 أسٍل التصبيقات لتجشب السعيقات السختبصة بالكفايات الحاسػبية لمصمبة.

كسػػػا أف جاهعػػػة الدرقػػػػاء الخاصػػػة همتدهػػػػة بسعػػػآيخ جػػػػػدة هختفعػػػة، لزػػػػساف تشافدػػػٍا هػػػػع    
عػػغ بعػػج فػػػْ  الجاهعػػات اٖردىيػػة الحكػهيػػة كالخاصػػة، كهػػػغ ضػػسغ ٌػػحي السعػػآيخ اعتسػػػاد التعمػػيع

حػاٚت الصػػارؼء، كسػا أف الجاهعػة تستمػظ خصػة إخػٛء كخصػة لمتعمػيع فػْ الصػػارؼء بسػجػب ٌػحي 
 السعآيخ، هسا يعشْ كجػد بيئة هٍيأة هدبقا  لمتحػؿ لمتعميع عغ بعج. 

كذػفت التػْ   (Basilaia & Kvavadze, 2020)كتتذػابً ىتػائج ٌػحا الدػؤاؿ هػع ىتػائج دراسػة   
لتعمػػيع فػػْ السػػجراس إلػػِ التعمػػيع عػغ بعػػج خػػٛؿ اىتذػػار كبػػاء فيػػخكس كػركىػػا فػػْ اأف اٚىتقػاؿ هػػغ 

 كاف ىاجحا . جػرجيا
: هػػا هدػػتػػ الػػتعمع الػػحاتْ لػػجػ شمبػػة جاهعػػة الدرقػػاء الخاصػػة هػػغ كجٍػػة ثػػاىْالدػػؤاؿ ال .1

 ىطخ شمبتٍا؟
لػحاتْ سقيػاس الػتعمع اقاهت الباحثة باستخٛص الستػسػصات الحدػابية كاٚىحخافػات السعياريػة ل 

 (.2كسا فْ الججكؿ )
 لفقخات مقياس التعمع الحاتي الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية( 2) ججوليػضح 

 العجد الفقخة الختبة
الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 الجرجة السعياري 

 هختفعة 1.26 4.21 138 ةىٌذي اٌمذرح عًٍ اٌزعبًِ ِع اٌحبس 4
 هختفعة 1.18 4.20 138 رجبدي اٌّعبرفٍ فٍ أسزفُذ ِٓ اٌجزَذ اإلٌىززؤ 11
ع اٌّ 6 اجع واٌّصبدر زأِزٍه اٌمذرح عًٍ اٌزعبًِِ 

 ُّخُعٍزاٌ
 هختفعة 1.20 4.17 138

 هختفعة 0.90 4.05 138 اخزبر ِب َٕبسجٍٕ ِٓ اٌّعبرف واٌّهبراد 2
أسزخذَ اٌشجىخ اٌعٕىجىرُخ فٍ اٌحصىي عًٍ  18

 اٌّعزفخ
 هختفعة 0.96 3.92 138

زٕىعخ ٌٍّعٍىِبد 15  هختفعة 1.17 3.86 138 ٌذٌ وسبئً رخزَِٓ 
ُخ عجز اإلٔززٔذ  12  هختفعة 1.36 3.80 138أشززن فٍ ِجّىعبد رعٍُّ
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الستػسط  العجد الفقخة الختبة
 الحدابي

االنحخاف 
 الجرجة السعياري 

 ٌزجبدي اٌّعٍىِبد واٌّعبرف

اءرٍ زجذَذح ِٓ خالي ل زادأوزست ِعبرف وخج 9
 اٌذارُخ

 هختفعة 1.50 3.74 138
 هتػسصة 1.43 3.60 138 ألىَ اٌّعبرف واٌّهبراد لجً لزاءرهب 3
ُخ 14  هتػسصة 1.39 3.55 138 أعزف ِىالع اٌّىزجبد وإٌّصبد اٌزعٍُّ
اجع زاٌّ ًاسزخذَ اٌجحث اٌٍِ فٍ ٌٍىصىي إٌ 17

 هتػسصة 1.48 3.55 138 واٌذورَبد

أرزدد عًٍ اٌّىزجبد ٌٍحصىي عًٍ ِعٍىِبد  10

 هتػسصة 1.26 3.52 138 جذَذح
 هتػسصة 1.31 3.45 138 ف واٌّهبرادأحذد احزُُبجبرٍ ِٓ اٌّعبر 1
ٌّ اٌّمذرح عًٍ اٌم 8  هتػسصة 1.44 3.48 138 ورذوَٓ اٌّعٍىِبد زاءحٌذ
 هتػسصة 1.48 3.41 138 رخصصٍ أسعً ٌّعزفخ ِب هى جذَذ فٍ 7
 هتػسصة 1.47 3.38 138 رزداد ثمزٍ ثٕفسٍ وٍّب رعٍّذ شُئبً جذَذاً  5
ح )وزت، اسزجُت ثّزؤخ ٌزٕىع وسبئً اٌمزاء 13

 هتػسصة 1.49 3.40 138 وثبئك إٌىززؤُخ(

ع اٌج 16 اِج اٌعٍُّخ زأِزٍه اٌمذرح عًٍ اٌزعبًِِ 
 هتػسصة 1.53 3.34 138 اٌّحىسجخ

 هتػسصة 1.52 3.24 138 أشززن فٍ اٌّىالع اٌزعٍُُّخ ٌُصٍٍٕ وً جذَذ 19
 هتػسصة 1.49 3.04 138 أعزض ِب رعٍّزه عًٍ ِذرسٍ ٌُىجهٍٕ 20

 هتػسصة 1.00 3.65 138 التعمع الحاتْهقياس 
هػػغ كجٍػػة ىطػػخ شمبػػة جاهعػػة الدرقػػاء الخاصػػة قػػج جػػاء  الػػحاتْ ( أف الػػتعمع2ٓتبػػيغ هػػغ الجػػجكؿ )

( بػػػػاىحخاؼ هعيػػػارؼ هقػػػػجاري 3.65) الػػػحاتْ بجرجػػػة هتػسػػػصة، فقػػػػج بمػػػغ الستػسػػػػط الحدػػػابْ لمػػػػتعمع
قػػػج تخكاحػػػت بػػػيغ درجػػػة  اتْالػػػح ( أف فقػػػخات هقيػػػاس الػػػتعمع2(، كسػػػا ٓتبػػػيغ هػػػغ الجػػػجكؿ )1.00)

" فػْ السختبػة اٖكلػِ  ٌذي اٌمذرح عًٍ اٌزعبِلً ِلع اٌحبسلىة كدرجة هختفعة، فقج جاءت الفقػخة " ةهتػسص
 ( بجرجػة هختفعػة، كجػاءت الفقػخة 1.26( كبػاىحخاؼ هعيػارؼ هقػجاري )4.21بستػسط جدػابْ هقػجاري )

( 3.04ستػسػػػط حدػػػابْ هقػػػجاري )" فػػػْ السختبػػػة اٖخيػػػخة بأعلللزض ِلللب رعٍّزللله عٍلللً ِذرسلللٍ ٌُلللىجهٍٕ"
 ( بجرجة هتػسصة.1.49كباىحخاؼ هعيارؼ هقجاري )

ٓتمقػػف التعمػيع السباشػخ كجٍػا  جاهعة الدرقػاء الخاصػة شمبة ٌحي الشتيجة إلِ أف  ك الباحثةكتعد 
لػجً، كقج اعتادكا عمِ التعميع السباشػخ، كقػج تفاجػأكا بػالتعميع عػغ بعػج، كأىٍػع بحاجػة إلػِ اٚعتسػاد 

ىفدػػٍع فػػْ الػتعمع، كسػػا أىٍػػع بذػكل هفػػاجْء ُشمػػب هػشٍع اٚسػػتسخار فػػْ الػتعمع كالتػاصػػل هػػع عمػِ أ
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أعزػػاء ٌيئػػة التػػجريذ، كبقيػػػة الصمبػػة فػػْ التػاصػػػل كالػػتعمع، كاٚعتسػػاد عمػػػِ جٍػػجٌع فػػْ البحػػػث 
 كالجراسة كالتػاصل عغ بعج لجسع السعمػهات الٛزهة.

ػف ٓترػػفحػف ا٘ىتخىػػت، كيبحثػػػف عػػغ كأف شمبػػة جاهعػػة الدرقػػاء الخاصػػة ٌػػع شمبػػة جػػاهعي  
هرادر السعخفة الستشػعة هغ قبل هجرسيٍع قبػل جائحػة كػركىػا، لػحلظ فٍػغ هػجربػف عمػِ اسػتخجاـ 
الحاسػػػػب كا٘ىتخىػػػت، كلػػػجٍٓع هعخفػػػة بػػػالسػاقع التعميسيػػػة، كاٖفػػػٛـ التعميسيػػػة، كلػػػجٍٓع القػػػجرة عمػػػِ 

 استخٛص الػثائق كالػسائل التعميسية هغ ا٘ىتخىت.
كسػا أف جاهعػة الدرقػػاء الخاصػة تصمػػب هػغ شمبتٍػا البحػػث كالحرػػؿ عمػػِ تقػاريخ، كبشػػاء     

عػخكض تقجيسيػة، كسػا أف بعػس أعزػاء ٌيئػة التػجريذ ٓػضفػػف دركسػا  هحػسػبة، ثػع يقػـػ الصمبػػة 
بتخديغ كل ٌحي الجركس عمِ بصاقات تخػديغ "فٛشػات" كيخاجعػىٍػا باىفدػٍع فػْ البيػت، هسػا ٓديػج 

 ِ التعمع الحاتْ.هغ التجريب عم
كقػػج تعػػػدػ ٌػػحي الشتيجػػػة إلػػِ أف شمبػػػة جاهعػػة الدرقػػػاء الخاصػػة اعتػػػادكا عمػػِ حػػػل بعػػػس    

الػاجبػػات كتشفيػػح بعػػس السذػػاريع السخافقػػة لمسقػػخر، كيػػتع التػاصػػل خػػٛؿ تشفيػػحٌا هػػع أعزػػاء ٌيئػػة 
ػػْ أىذػػصة تػػجعع الػػتعمع عػػغ بعػػج، كتعػػدز السدػػؤكلية الحاتيػػة عػػغ الػػتع مع لػػجػ التػػجريذ عػػغ بعػػج، ٌك

 الصمبة.
كاقػػع كذػػفت أف ( التػػْ 2019عثسػػاف كآخػػخكف )كتتذػػابً ىتػػائج ٌػػحا الدػػؤاؿ هػػع ىتػػائج دراسػػة 
، كأف درجػة ارتيػاد الصػٛب لمسكتبػات ا  هتػسػصكػاف  اكتداب الصالب الجاهعْ لسٍارات التعمع الػحاتْ
 .كاٚستفادة هشٍا فْ التعمع الحاتْ كاىت هتػسصة

بػيغ التعمػيع  (α = 0.05دالػة إحرػائيا  عشػج هدػتػػ دٚلػة ) ٌػل تػجػج عٛقػةالدػؤاؿ الثالػث: 
 عغ بعج كالتعمع الحاتْ؟  

لجػ التعميع عغ بعج كالتعمع الحاتْ لٙجابة عغ ٌحا الدؤاؿ تع حداب هعاهل ارتباط بيخسػف بيغ 
 (3ْ الججكؿ )ككاىت الشتائج كسا ف، جاهعة الدرقاء الخاصة شمبة

 تعميع عغ بعج والتعمع الحاتي( بيغ ال Pearsonسػن )معامل ارتباط بيخ ( 3) ججوليػضح 
 جامعة الدرقاء الخاصة لجى شمبة
 تعمع الحاْتال تعميع عغ بعجال 
 -**0.974 1 تعميع عغ بعجال
 1 -**0.974 تعمع الحاْتال

 (α = 0.01** داؿ عشج هدتػػ دٚلة )
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إيجابية دالة ٌْ عٛقة لحاتْ تعميع عغ بعج كالتعمع ا( أف العٛقة بيغ ال3ٓتبيغ هغ الججكؿ )
( عشج (0.974التعميع عغ بعج كالتعمع الحاتْ إحرائيا ، فقج بمغ هعاهل ارتباط بيخسػف بيغ 

تعميع عغ بعج زاد هدتػػ التعمع (، بسعشِ أىً كمسا زاد هدتػػ الα = 0.01هدتػػ دٚلة )
 .الحاتْ
باشخ عمِ التعمع الحاتْ، كيذكل كتعدػ ٌحي الشتيجة إلِ أف التعميع عغ بعج يعتسج بذكل ه   

التعمع الحاتْ السحخؾ الخئيذ لمتعمع عغ بعج لجػ الصالب، فالسعمع هغ جٍتً ٓخسل السػاد 
كالػسائط التعميسية، لكشً ٚ يزسغ فعالية تفاعل الصالب هعٍا، فْ حيغ يقـػ التعمع الحاتْ لجػ 

تعميسْ السخسل كالتفاعل هعً، الصالب بتحفيد الصالب عمِ اٚشٛع عمِ السػاد كالسحتػػ ال
 كأحياىا البحث فْ هرادر هعخفة أخخػ كهتشػعة لتغحية حبً لمتعمع.

كسا تعدػ ٌحي الشتيجة إلِ أف التعمع الحاتْ ٓتبع فْ اٖصل هغ رغبة ذاتية لجػ الصالب     
مع لمتعمع، كتػجً ٌحي الخغبة الصالب لمتفاعل بججية هع السحتػػ التعميسْ، ككمسا أرسل السع

هحتػػ تعميسيا  لمصمبة، تفاعل الصمبة هعً بججية، كحاكلػا فْ بعس اٖحياف التػسع أكثخ هسا 
يصمبً السعمع، هسا يزسغ تحقيق التعميع عغ بعج لمشتاجات التعميسية السخصط لٍا، كاعتساد كل هغ 

ٌْ كسائل التعميع عغ بعج كالتعمع الحاتْ فْ ٌحا العرخ عمِ كسائل التكشػلػجيا كاٚتراٚت، ك 
شائعة اٚستخجاـ لجػ شمبة جاهعة الدرقاء، فكمسا تفاعل الصمبة هع البخهجيات كاٖفٛـ التعميسية 
عمِ اٚىتخىت كالٍػاتف الحكية فإىٍع يحققػف رغباتٍع فْ التعمع الحاتْ، كفْ الػقت ىفدً بمبػف 

 هتصمبات التعميع عغ بعج.
تساد عمِ ىفدً فْ التعمع، كيكػف دكر السجرس كأف التعمع عغ بعج يفخض عمِ الصالب اٚع     

هػجٍا  كهيدخا  لمتعمع، كباعتساد الصالب عمِ ىفدً فْ التعميع عغ بعج يكػف قج أسذ لتحسل 
هدؤكلية التعمع الحاتْ، كاكتداب هٍارات التعمع الحاتْ الحؼ يقـػ عمِ اٚعتساد عمِ الشفذ فْ 

 عغ بعج هغ السجرس. الجراسة كالتحميل ككذف العٛقات، كاٚستفدار
 التػصيات:

 فْ ضػء ىتائج الجراسة تػصْ الباحثة بسا ٓمْ:   
 تعسيع تجخبة جاهعة الدرقاء عمِ بعس الجاهعات الحكػهية فْ اٖردف. .1
 تشػيع الػسائط التعميسية خٛؿ التعميع عغ بعج )أفٛـ، كثائق، صػتيات، تفاعل هباشخ(. .2
  كس كاختبارات إلكتخكىية كفقا  لمتعمع عغ بعجتجريب أعزاء ٌيئة التجريذ عمِ إعجاد در  .3



 2020 - ػىيػٓ -الجدء الثاىْ –العجد الثالث  –راسات هجمة  جاهعة فمدصيغ لٗبحاث كالج

74 

 السدج بيغ التعميع عغ بعج كالتعمع كجٍا  لػجً فْ الطخكؼ اٚعتيادية.تأكيج ضخكرة  .4
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