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التعميم الخقسى وجهدة العسمية التعميسية من وجية نظخ طالب جامعة 
 السشهفية فى زمن جائحة كهرونا

 
  لالمأ.د/ ىيام مرطفى عبجهللا

 ألتاذ/ مشاىج وطخق تجريذ االقتراد السشدلى
 جامعو السشهفية -كمية التخبية الشهعية

 
:مقجمة   

نتيجة لمتصػر الدخيع فى تكشػلػجيا التعميع فى العقجييغ الساضييغ فقج ضيخ عشو إنتاج وسائط 
يع حجيثة لمتػاصل االجتساعى عسمت عمى تغييخ أنساط حياة األفخاد اليػمية ، وعالقات

االجتساعية وشخؽ تفاعميع مع بعزيع وشالت أيزًا جػانب حياتيع الدياسية والشفدية 
واالقترادية والرحية والتخبػية , و ىحا ما افخز في السقابل ضخورة تصػيخ و تحجيث 

إف التصػر التكشػلػجي الحاصل ادخل قفدة نػعية ايجابية كبيخة في  مختمف البيئات التعميسيػة
التعميسية بسختمف أنػاعيا  و ساعج عمى إيراؿ السعمػمات و البيانػات  العمسيػة بيئة العسميػة 

التخبػية وحتى الدمػكية لمفخد الستعمع و ذلظ مغ خالؿ اعتساد أسمػب التعمع الخقسي أو 
االلكتخوني الحي يعتبخ مغ بيغ نتائج ىحا التصػر التكشػلػجي و الحي أصبح يشتذػخفي معطع 

 لمسجتسع .القصاعات السذكمة 
ومخ التعمػيع العػالي فػي مرخ بأزمػة حػادة مع مصمع  القخف العذخيغ نتيجة اجتياح وباء    

" حػاجد الدماف والسكاف، والتى انعكدت أثارىا عمى كل جػانب 94كػرونا السدتجج "كػفيج 
مغ  الحياة خاصتشا التعميع ،حيث تع إغالؽ السجارس والجامعات كأجخاءات احتخازية لمػقاية

 انتذار فيخوس كػرونا .
لحا واجيت مؤسدات التعميع العالى تحجى تحديغ جػدة عسميتيا التعميسية بعشاصخىا السختمفة 
ففخض عمييا مػاكبة مختمف التصػرات الحادثة فى العالع والتى ليا التأثيخ الكبيخ سػاء عمى 

 .نتائج السدتػى السحمى أو السدتػى العالسى 
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ورى مػاجية ىحا التحجى والترجى لو مغ خالؿ الصخؽ واالساليب لحا أصبح مغ الزخ    
 وكحا الػسائل الحجيثة لسا ليا مغ تأثيخات عمى تحديغ العسمية التعميسية خاصة .

ونطخًا ألنشا نعير اليـػ عرخ التصػر اليائل لمػسائل التكشػلػجية ، فشتج عغ ىحا التصػر 
كشػلػجيا الحجيثة تغيخات فى مجاؿ التعميع ، تغيخًا فى جسيع مجاالت الحياة ، فأوججت الت

حيث تغيخت أىجافو ومجاالتو وشخؽ وأساليبو وضيخت مرصمحات ومدسيات ججيجة لصخؽ 
التعمع الحجيث مشيا : التعمع االلكتخونى والتعمع السباشخ والتعمع عغ بعج وغيخىا ، وجسيعيا 

تعمع ) جساؿ عمى الجىذاف ، تبحث فى تػضيف التكشػلػجيا الخقسية فى عسمية التعميع وال
7002) 

وبسا أف االتجاىات الحجيثة فى التجريذ برػرة عامة تجعػ إلى تخؾ األساليب التقميجية 
السدتخجمة حاليًا والتى تخكد عمى دور السعمع كسمقغ لمسادة التعميسية ، وتيسر دور الصالب 

لغخض السشذػد فى تحقيق وتحج مغ تفاعمو داخل غخفة التعمع وخارجو ، وبالتالى ال تؤدى ا
 االىجاؼ التخبػية والسعخفية والسيارية والػججانية وتحقيق التعمع الفعاؿ.

ونتيجة التػسع السعخفى والتقشى استشجت السشطػمة التخبػية فى السجتسع إلى التعميع الخقسى   
غيخات لسا تشعكذ عميو مغ أثار إيجابية فى العسمية التعميسية ، وأصبحت ضخورية نتيجة لمت

 االجتساعية والتكشػلػجيا الحجيثة .
 التعميع الخقسى ، تصبيقات واستخاتيجيات والتعمع االلكتخونى الحجيث ، السػقع االلكتخونى 
https://sites.google.com/site/learningandteachingstrategies1/h 

صبحت تأخح كل أقبمػا السجتعمسيغ بذكل كبيخ عمى استخجاـ التكشػلػجيا في حياتيع وأ    
 وفاعمة يسكغ أف تدتخجـ التكشػلػجيا الحجيثة وتعسل عمى دمجيا وقتيع ، فيي ببيئة متصػرة

 في عسمية التعميع ، بحيث يتع االعتساد عمى التكشػلػجيا
برػرىا السختمفة في العسمية التعميسية فتتخجع إلى مسارسات  تيع  الستعمع وتأتي مغ واقع 

يا أيزًا مسارسات تعتسج عمى الحػار وإشخاؾ الستعمع في سياقات بيئتو ، وتعدز التكشػلػج
 .مثيخة لإلىتساـ مثل التعمع باالكتذاؼ وإدخاؿ ميارة حل السذكالت وميارات القيادة.
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وتعج األجيدة اإللكتخونية أحج أىع السدتحجثات التكشػلػجية العالسية فى عرخنا الحالى ، 
ًا ىامًا ومحػرًا الىتساـ الفكخ التخبػى والسادة الذاغمة وتجدج تكشػلػجيا التعمع الخقسى مػضػع

لمعجيج مغ البحػث والجراسات فى مجاؿ تصػيخ البيئة التعميسية برفة عامة والبيئة الجامعية 
برفة خاصة ، كػنيا التكشػلػجيا األكثخ كفاءة ومخونة الستخجاـ أنػاع مختمفة مغ األنذصة 

اقف التعميسية اليادفة واالسيل واألسخع فى إنجاز العجيج التذاركية والتفاعمية فى إشار السػ 
مغ األعساؿ ، مسا يعسل عمى خمق بيئات تعميسية غشية ، تثخى متصمبات األفخاد وتمبى 
حاجاتيع وتديج إنتاجاتيع ، بيجؼ الػصػؿ إلى مخخجات تعميسية عالية الجػدة ، تػاكب 

إف القيسة التى يزيفيا التعمع الخقسى مدتحجثات العرخ وتحقق متصمبات السخحمة الخاىشة، 
 عمى العسمية التعميسية تذسل جانبيغ :

 الجانب السعخفى : الستسثل فى إتقاف ميارات القخاءة والكتابة وميارات البحث  -
 الجانب التخبػى : الستسثل فى تغييخ الدمػؾ واكتداب ميارات الحياة وتشسية الحافد لمتعمع  -

قية وعسمية لفمدفة التعميع عغ بعج التى تقػـ عمى تػسيع قاعجة فيػ فى مجسمة تخجسة حقي
الفخص التعميسية أماـ األفخراد ، وتخفيس كمفتيا بالسقارنة مع نطع التعميع التقميجية  ، وأغتشاـ 
الفخص التعميسية الستاحة وغيخ السقيجة بػقت أو مكاف وغيخ السقترخة عمى مدتػى أو نػع 

ابع الستعمع تعمسو حدب شاقتو وقجرتو وسخعة تعمسو ووفقًا لسا معيغ مغ التعميع ، حيث يت
 لجيو مغ خبخات وميارات سابقة . 

أف تػضيف كل ماىػ ججيج فى مياديغ التخبية والتعميع ، مغ أجل تصػيخ أنطستيا وتفعيل 
مجخالتيا لمقياـ بجورىا الػضيفى لخجمة األفخاد والسجتسع ، ورفع وتصػيخ أساليب التعمع 

يذ بإستخجاـ أنػاع مختمفة مغ األنذصة فى إشار السػاقف التعميسية اليادفة التى تقـػ والتجر 
أساسا عمى التذارؾ والتفاعل ، لخمق بيئات تعميسية غشية ، وصػال إلى مخخجات تعميسية 

 عالية الجػدة.
مغ ىشا قامت الباحثة بجراسة واقع  مشطػمة التعمع الخقسي فى جامعة السشػفية ، في ضل 

ئحة كػرونا و ما يذيجـ العالع مغ  تغيخات وتصػرات معخفية وتقشية وعمسية سخيعة ، حيث جا
جعمت كل القائسيغ عميو وعمى راسيع السعمع والستعمع  التفكيخالججي بأىسية السخحمة التى 
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يسخبيا التعميع ،كي يكػنػا مؤىميغ وقادرييغ عمى التعامل مع ىحه الجستحجثات التقشية بجرجة 
 عالية وفاعمة ، تجفع بالعسمية التعميسية نحػ الحجاثة والتغييخ والتصػيخ الشػعي والكيفىاتقاف 

  مذكمة البحث: 
وما تخكو مغ أثار  " 94وباء كػرونا السدتجج "كػفيج انصالقا مغ سعى الجولة نتيجة إنتذار 

ة ، فى العسمية التخبػية ، صار مغ الزخورى تحديغ جػدة تعميسيا العالى خاصة مغ جي
ونطخا ألىسية العسمية التعميسية البالغة فى مشطػمة التعميع العالى كقاعجة أساسية لباقى 
الػضائف مغ جية ثانية ، فكاف يجب اختيار أساليب حجيثة لمتجريذ تحقق الشتائج التعميسية 
السدتيجفة ، ونطخًا لمتصػر التكشػلػجي الحى ادخل قفدة نػعية إيجابية في بيئة العسمية 

 –التخبػية  –عميسية بسختمف أنػاعيا ، وساعج عمى إيراؿ السعمػمات والبيانات ) العمسية الت
الدمػكية ( لمفخد الستعمع ، األمخ الحى أدى بجوره إلى تحقيق مجسػعة الشتائج التعميسية 
السدتيجفة ، وذلظ مغ خالؿ اعتساد أسمػب التعمع الخقسى أو االلكتخونى الحى يعتبخ مغ بيغ 

ىحا التصػر التكشػلػجى ، والحى أصبح يشتذخ فى معطع السؤسدات التعميسية نتائج 
 والقصاعات السذكمة لمسجتسع. 

  وفى ضهء ما لبق تبمهرت مذكمة البحث فى الدؤال الخئيذ التالى؟
التعميع الخقسى عمى جػدة العسمية التعميسية مغ وجية نطخ شالب جامعة السشػفية فى زمغ 

 ما أثخ -9   جائحة كػرونا؟ 
ما معػقات تصبيق التعميع الخقسى فى جامعة السشػفية مغ وجية نطخ الصالب بجامعة   -7

  السشػفية ؟
 أىسية البحث: تكسن أىسية البحث فى :

 تذخيز واقع التعميع الخقسى فى جامعة السشػفية ، معتسجة فى ذلظ عمى أراء الصالب . -
ح وعسمى لػاقع السدتحجثات التقشية فى مداىسة نتائج ىحا البحث فى تقجيع ترػر واض -

 جامعة السشػفية .
تصػيخ التعميع باستخجاـ التقشية فى العسمية التعميسية ، بيجؼ تحقيق تعميع أفزل عمى  -

 السدتػيات والسخاحل الستشػعة .
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 تحديغ الػاقع الخاىغ الستخجامات التعميع الخقسى وتصػيخه. -
  خجاـ الفعاؿ لمتعمع الخقسى فى العسمية التعميسية.حرخ السعيقات التى تحػؿ دوف االست -

 أىجاف البحث:
 تشبع أىسية البحث إلى:

التعميع الخقسى عمى جػدة العسمية التعميسية مغ وجية نطخ شالب جامعة السشػفية فى زمغ 
 أثخ -9 جائحة كػرونا 

خ الصالب التعخؼ عمى معيقات تصبيق التعميع الخقسى فى جامعة السشػفية مغ وجية نط -7
 .فى زمغ جائحة كػرونا

 حجود البحث:
الحجود السػضػعية : اقترخ البحث عمى دراسة واقع التعميع الخقسى فى جامعة السشػفية  -

 معػقات تصبيقة (. -مغ حيث) جػدة العسمية التعميسية
فى  7070 -7094الحجود الدمانية والسكانية : الفرل الجراسى الثانى مغ العاـ الجراسى  -
 معة السشػفية .جا

الحجود البذخية : اقترخ البحث عمى عيشة عذػائية مغ شالب الدشة الخابعة بكميات جامعة 
 <السشػفية

 
  :مرطمحات البحث 

 :  Digital Learning مفيهم التعميم الخقسى -
: بأنو تقجيع محتػى تعميسى عبخ الػسائل السعتسجة عمى تعخفو الباحثة إجخائيا  

إلى الستعمع بذكل يتيح التعميع و يحقق فػرية االتراؿ بيغ  األجيدة اإللكتخونية
الصالب والسجرسيغ إلكتخونيًا، سػاء كاف ذلظ برػرة متدامشة أـ غيخ متدامشة 
مغ خالؿ شبكة أو شبكات إلكتخونية حيث تربح السجرسة أو الكمية مؤسدة 

 شبكية .
 :  The Quality   مفيهم الجهدة -
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أنيا  تعشى عسمية التػضيف الجيج والستكامل والستدف بتعخفيا الباحثة إجخائيا : 
الخقابة ( حتى  –التػجيو  –التشطيع  –ما بيغ العسميات اإلدارية ) كالتخصيط 

يتسكغ فى الشياية مغ الحرػؿ عمى سمعة أو مشتج أو خجمة جيجة تمبى 
 حاجات السدتيمكيغ ورغباتيع .

 :خطهات البحث وإجخاءاتو 
 السعػقات( لمصالب . –يانات مغ حيث ) اإليجابية أوال: تحجيج فقخات استب

 الجراسات الدابقة  - أ
 مغ وجية نطخ)الصالب( –األدبيات التى تتحجث عغ التعميع الخقسى  - ب
 الخبخاء.  -رأى الستخرريغ  - ت

ثانيًا: وضع األسذ التى بشيت عمييا استيبانو )الصالب( لقياس رأييع فى التعميع 
 وذلظ مغ خالؿ: الخقسى وجػدة العسمية التعميسية 

 دراسات وأدبيات التعميع الخقسى . - أ
 دراسات وأدبيات أتجاىات )الصالب ( نحػ التعميع الخقسى.   - ب
 ما تػصمت إليو الباحثة فى الخصػة األولى .  - ت

 ثالثًا: إعجاد االستبانة الخاصة بالصالب.
 رابعًا: تصبيق االستبانة  وتتصمب: 

 تحجيج الكميات . - أ
خونيا الخاصة بالصالب ، لمتعخؼ عمى وجيات نطخىع فى إعجاد االستبيانات إلكت - ب

 التعميع الخقسى وجػدة العسمية التعميسية والتعخؼ عمى السعػقات  .
 التصبيق . - ت
 الشتائج .  - ث

 اإلطار الشظخى لمبحث والجرالات الدابقة:
:Digital Learning and its Techniquesأوال  :التعمم الخقسى وتقشياتو   
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كل معزمة كبيخة عشجما يتعمق األمخ بزساف جػدة التعميع ، كسا أف التعمع الخقسى يذ
مداياه متعجدة وأىع مدايا التعمع الخقسى ىػ عجـ إلتداـ الصالب بالحىاب إلى السجرسة ، 
لحلظ فيػ يدسح لمستعمسيغ مغ الحرػؿ عمى السعمػمة مغ أى مكاف تقخيبًا وفى شخؽ 

ئحة كػرونا مغ تحقيق الشتائج التعميسية ججيجة ومتعجدة ، وىحا ما ساعجنا فى ضل جا
  السدتيجفة  والتعمع الخقسى يكػف فعاؿ إذا تػفخ شخشاف أساسياف ىسا :

 التعخؼ عمى تكشػلػجيات التعمع والسيارات التقشية والتكشػلػجية.  -
 تػفيخ بيئة تعميسية ججيجة مغ التعمع عغ شخيق التعمع الحاتى . -

لسعالجات فػرية لمتحجيات البيئية السحيصة وبالسشاخ ويحتاج التعميع الخقسى      
التشطيسى لمسؤسدة التعميسية ، كسا يزع التعميع الخقسى السكػنات اإللكتخونية التالية : 

 . الكتاب اإللكتخونى ، االمتحانات اإللكتخونية ، عخض الشتائج والجرجات إلكتخونيا
:Definition of Digital Learning 1- م الخقسيتعخيف التعم  

( 7007ىشاؾ تعخيفات كثيخة لمتعمع الخقسي مشيا تعخيف إبخاىيع بغ عبج هللاا السحيدغ ) 
  لمتعميع الخ قسى عمى أنو : ذلظ 

التعميع الحي يعتسج عمى استخجاـ الػسائط االلكتخونية في االتراؿ بػيغ السعمسػيغ و 
  الستعمسيغ و السؤسدة التعميسية بخمتيا

التعميع الحى يدتيجؼ  لمتعميع الخقسى :"  (7009 : ) Al- Karam; A. M. Al- Ali & 
N. M يعخؼ كال مغ 

إيجاد بيئة تفاعمية غشية بالتصبيقات السعتسجة عمى تقشيات الحاسب اآللػي واإلنتخنػت وتسكغ 
 الصالب مغ الػصػؿ إلى مرادر التعمع في أي وقت ومغ أي مكاف"

ع الخقسى بأنو : " تقػجيع محتػػى  تعميسي (: التعمي70002كسا يػضح حدغ حديغ زيتػف)
)إلكتخوني( عبخ الػسائط السعتسجة عمى الكسبيػتخ وشبكاتو إلى الستعمع بذػكل  يتيح لو 
إمكانية التفاعل الشذط مع ىحا السحتػى ومع السعمع ومع أقخانو سػاء كاف ذلظ برػرة متدامشة 

الػقت والسكػاف  وبالدخعة التي تشاسب  أـ غيخ متدامشة ، وكحا إمكانية إتساـ ىحا التعمع في
 ضخوفو وقجراتو، فزاًل عغ إمكانية إدارة ىحا التعمع أيزًا مػغ خالؿ تمظ الػسائط
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:Patterns of Digital Education أنساط التعميم الخقسي:   2-  
 التعمع الخقسي السباشخ : و الحي يتسثل في تمظ األساليب و التقشيات التعميسيػة السعتسجة -أ

عمى الذبكة العالسية لمسعمػمات قرج إيراؿ مزاميغ تعميسية لمسػتعمع فػي   الػقت الفعمي 
  و السسارس لمتعميع أو التجريب)القدع ، السرشع( .

الخقسي غيخ السباشخ : و ىػ الحي يتسثل في عسمية التعمع مػغ خػالؿ مجسػعة التعمع  -ب
رىا تتزسغ تخكيػب وتعميسية ىامة و يعتسج الجورات التجريبية و الحرز السشطسة و التي بجو 

ال تدسح بالحزػر الفعمي ة ىحا الشػع مغ التعمع الخقسي بالشدبة لحالة وجػد ضخوؼ متعجد
 لمفخد الستعمع)التمسيح في السجرسة ، الجامعة ، العامل فػي البيئة السيشية(  

Standards Approved in the Field of Digital Education خ سعاييال -3
  السعتسجة في مجال التعميم الخقسي

يعتبخ التعمع الخقسي مغ أىع األساليب الحيػية السعتسجة في عسميػة الػتعمع  بذكل عاـ خاصة 
في ضل االنفجار السعخفي و التصػر التكشػلػػجي الحاصػل فػي مختمف السجتسعات ، األمع و 

تفاع معجالت القبػؿ في التعمع بذكل باإلضافة إلى ىحا ، نجج أف التعمع الخقسي يعسػل عمػى ار 
عاـ و اإلقجاـ عمى شمبو ، تػجريب ، تعمػيع العساؿ و تأىيميع و تحديغ أدائيع في البيئة 

 السيشية.
وفى ىحا اإلشار نجج أف معيج التجريب لتقشية السعمػمات قاـ بتصػيخ معػاييخ أساسية لمتعمع 

عع عسميػة الػتعمع صسيع التعميع و محتػاه ، الخقسي أو االلكتخوني في العجيج مغ السحاور كػج
(، تأسيذ السخكد 7007سيػلة االستعساؿ . باإلضافة إلى ىحا نجج انو تع في سػشة)

األوروبي لمجػدة في التعميع االلكتخوني و الحي ييجؼ أسػاس إلى العسل عمى تذجيع مختمف 
ني . مغ خالؿ ضخورة تػفيخ التصبيقات الشاجحة و الفعالة فػي الػتعمع الخقسػي و لاللكتخو 

جسيع التػجييات ، الجعع و الخجمات السشاسبة لمتقػيع السدتسخ لخجمات ىحا الشػع مغ التعمع 
  في بيئات تعمع تتسيد بالتغيخ و الحخكية الجائسة

:  Digital Education Goals   التعميم الخقسي:أىجاف  -4
فية و العمسيةالقجرة عمى تمبية حاجات و رغبات الستعمسيغ السعخ  -  
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 -تحديغ عسمية االحتفاظ بالسعمػمات السكتدبة و الػصػؿ إلييا في الػقت السشاسب
 سخعة تججيج السعمػمات و السعارؼ و تختيبيا حدب أىسيتيا و السػقف السعاش.

 -الصالب (  –تحديغ التفاعل و التعامل بيغ شخفي العسمية التعميسيػة ) السعمػع 
:Characteristics of Digital Learning خرائز التعمم الخقسى: -5  

 حدب االتحاد األمخيكي لمتعميم عن بعج نجج من خرائز التعميم الخقسي مايمي:
 1- دعيع عسمية تكػيغ الفخد و تػفيخ االتراؿ و التفاعل الستبادؿ.  
 2-  االنتقاؿ مغ نسػذج نقل السعخفة إلى الشسػذج التعميع السػجو  . 

ة الجيشاميكية و الحيػية لمستعمع.تذجيع السذارك -3   
االعتساد عمى السيارات و بالخرػص في شقيا التفكيخي العالي.  -4 

تػفيخ مدتػيات متعجدة مغ التفاعل و تذجيع التعميع الشذط.  -5  
:Definition of Quality and its Importanceثانيا  : تعخيف الجهدة وأىسيتيا  

السؤسدات الخجمية التى تربػ إلى تحديغ جػدة تعميسيا تعتبخ مؤسدات التعميع العالى مغ 
، لجحب الصمبة وتحقيق التسيد والخيادة مغ خالؿ مػاكبة التصػر التكشػلػجى ، لتحديغ الػاقع 
ومتصمباتو لتصػيخ السعارؼ ، السفاىيع ، العادات ، القيع ، االتجاىات ومػاكبة التقجـ العمسى 

 الحى يديخ بخصػات متدارعة.
 يف الجهدة: تعخ  -1

  Quality الجهدة
عخفيا السعيج الػششى االمخيكى لمسقاييذ والجسعية االمخيكية لسخاقبة الجػدة بانيا " مجسػعة 

 مغ الدسات والخرائز لمدمع والخجمات القادرة عمى تمبية احتياجات محجدة "
ل الرحيح مغ بيشسا عخفيا معيج الجػدة الفيجرالى االمخيكى انيا "اداء العسل الرحيح بالذك
 السخة األولى مع االعتساد عمى تقييع السدتفيج فى معخفة مجى تحدغ االداء "

ومغ مشطػر العسمية التعميسية فالجػدة تعشى " الػصػؿ الى مدتػى االداء الجيج وىى تسثل 
عبارات سمػكية ترف اداء الستعمع عقب مخورة بخبخات مشيج معيغ ويتػقع اف يدتػؼ 

 دبقًا "مدتػى تسكغ محجد م
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( بانيا الػفاء بحاجات 33، 7007(؛ أحسج أحسج )27، 7000كسا عخفيا أركارو جانيذ )
السدتفيج حاليا ومدتقبال كسا تعخؼ بانيا مجى قجرة السؤسدة عمى العسل بسا يتشاسب مع 

 االىجاؼ السشذػدة. 
مجسهعة * فى ضهء ما لبق تعخف  الباحثة الجهدة فى العسمية التعميسية إجخائيا  بأنيا 

من الخرائز والدسات التى تداعج كل من السعمم والستعمم عمى اآلداء الجيج بيجف 
الهصهل بالستعمم إلى درجة اإلتقان بعج مخوره بخبخات تعميسية معيشة مع تهفيخ وقت وجيج 

 السعمم.
 :Definition of Higher Education Quality تعخيف جهدة التعميم العالى  -2

ل عاـ احج الستصمبات الخئيدية لمتعميع العالي والجامعات السعاصخة في تسثل الجػدة بذك
الػقت الخاىغ، إذ تدايج االىتساـ بجػدة التعميع العالي عالسيا ومحميا في اآلونة األخيخة 
وتدايجت معو جيػد إيجاد معاييخ ىحه الجػدة؛ لسا لحلظ مغ أىسية في تحديغ مخخجات ىحا 

شافدة في مياديغ العسل السختمفة وفق معاييخ دولية. وبالتالي تع القصاع، وتأىيل خخيجيو لمس
التػجو مغ شخؼ كل الجوؿ نحػ تحديغ جػدة تعميسيا لمخقي والشسػ باقترادياتيا فقج 

 أصبحت جػدة التعميع العالي رىاف العرخ الحالي إذ تعشي: 
، سػؽ العسل، قجرة مجسػع خرائز ومسيدات السشتج التعميسي عمى تمبية متصمبات الصالب

السجتسع وكافة الجيات  الجاخمية والخارجية السشتفعة. مع أف تحقيق جػدة التعميع العالي 
يتصمب تػجيو كل السػارد البذخية، الدياسات، الشطع، السشاىج، العسميات والبشية التحتية مغ 

بات التي اجل خمق ضخوؼ مػاتية لالبتكار واإلبجاع في ضساف تمبية السشتج التعميسي لمستصم
، 7003تييئ الصالب لبمػغ السدتػى الحي ندعى جسيعا لبمػغو.) يػسف الصائى وأخخوف ، 

 (935ص
 :Qualityمفيهم الجهدة  -3

مع تصػر الفكخ التخبػى وضيػر مفيـػ الجػدة ازداد اىتساـ الكتاب والباحثيغ بسػضػع جػدة 
 ,Garvinضيخت كتابات كل مغ  التعميع العالى فى االونة االخيخة مغ القخف العذخيغ عشجما
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Juran, Crosby, Deming   وغيخىع مغ الباحثيغ الحيغ اسيسػا فى وضع اسذ ومعاييخ
 الجػدة .
الجػدة فى قصاع التعميع بانيا :" عسمية  ,Deming)  17-11 ,1986) ديسشج  فقج عخؼ

دتػى جػدة تصبيق مجسػعة مغ السعاييخ والسػاصفات التعميسية والتخبػية الالزمة لخفع م
السشتج التعميسى ، وجسيع جػانب العسل التعميسى والتخبػى بػاسصة كل العامميغ بالؤسدات 

 التعميسية " 
بانيا " مجسػعة عشاصخ البج اف تتػفخ فى السؤسدات  Cheng(1996)وعخفيا شيشج 

التعميسية بسا تتزسشو مغ مجخالت ، وعسميات، ومخخجات تمبى احتياجات االشخاؼ السعشية 
 مغ خالؿ تحقيق تػقعاتيع الرخيحة والزسشية . 

( بالجػدة الشػعية فى التعميع العالى بانيا " جسمة 7002ويقرج دمحم مجاىج، بجيخ الستػلى ) 
الخرائز والسعاييخ التى يشبغى اف تتػفخ فى جسيع عشاصخ العسمية التعميسية ، سػاء فيسا 

لتى تمبى احتياجات السجتسع ومتصمباتو يتعمق مشيا بالخجمات اـ العسميات اـ السخخجات ا
ورغبات الستعمسيغ وحاجاتيع وتتحقق مغ خالؿ االستخجاـ الفعاؿ لجسيع العشاصخ البذخية 

 والسادية با لسؤسدة التعميسية. 
وتعتبخ الجػدة احج أىع الػسائل واألساليب لتحديغ نػعية التعميع واالرتقاء بسدتػى أدائو في 

عميو بعس السفكخيغ بأنو عرخ الجػدة، فمع تعج الجػدة تخفا  العرخ الحالي الحي يصمق
تخنػ إليو السؤسدات التعميسية او بجيال تأخح بو او تتخكو األنطسة التعميسية ، بل أصبح 

 ضخورة ممحة تسمييا حخكة الحياة السعاصخة . 
ؤسدة ( قجرة الس7007ويسكغ القػؿ: إف الجػدة في التعميع تعشي كسا يذيخ راتب الدعػد )

التخبػية عمى تقجيع خجمة بسدتػى عاؿ مغ الجػدة الستسيدة، وتدتصيع مغ خالليا الػفاء 
 باحتياجات ورغبات عسالئيا )الصمبة، أولياء األمػر، أصحاب العسل، السجتسع، وغيخىع(.

ولحا، يقرج بالجػد ة الحرػؿ عمى مشتج جيج يتسثل فى خخيج جيج يتدع بدسات معيشة جيجة 
استخجاـ التكشػلػجى فائقة التقجـ ، باالضافة الى خجمة السجتسع وتشسية البيئة ، تداعجه عمى 

مغ خالؿ تحديغ مجخالت العسمية  التعميسية التى تتزسغ مجاخل وشخائق واساليب 
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التجريدػخاصة استخجاـ التعمع الحاتى واالسياـ فى انتاج السعخفة اكثخ مغ مجخد تمقى السعخفة 
خفة ومخاكد السعمػمات واالىتساـ بالتصبيقات العسمية والسيجانية  ، مع تػفيخ مرادر السع

 ( .7002(، دمحم نرخ )7002السجالذ القػمية الستخررة )
 
  Stages of Quality Development مخاحل تطهيخ الجهدة -4

 :Inspectionالتفتير والفحز  -أ
مشربًا عمى تفتير  مشح بجاية الدتيشات مغ ىحا القخف كاف التخكيد فى ادارة الجػدة

وفحز السشتجات بعج انتاجيا، واستبعاد السعيب حتى يزسغ السشتج اف انتاجة الحى 
يقجمو لمسدتفيج ال تػجج بو عيػب ، ولمتاكج مغ مجى مصابقة السشتجات لمسػاصفات 
السػضػعة ، ومعشى ذلظ اف ىحه العسمية ال تسشع وقػع الخصْا وما عمى الفحز اال 

 ( 4، 9442ه.  عبج الفتاح زيغ الجيغ )اكتذافو واستبعاد
 Quality Control مخاقبة الجهدة : -ب

مع تصػر وتغيخ حاجات السدتفجيغ، وزيادة  9439تخجع بجايات ىحه السخحمة الى عاـ 
حجة السشافدة لع بعج مفيـػ التفتير والفحز مالئسًا وبالتالى كانت الحاجة ماسة لطيػر 

ػيات الجػدة السصمػبة وادارتيا بصخيقة سميسة وىػ ما مفيـػ ججيج يداىع فى تحقيق مدت
ادى الى ضيػر مجخل مخاقبة الجػدة ويقرج بسخاقبة الجػدة " مجسػعة مغ العسميات 
واالجخاءات السحجدة مدبقًا والتى تيجؼ الى التاكج مغ اف االنتاج يتع وفقًا لسا ىػ 

 الخصػات التالية :  مصمػب لتحقيق مدتػى الجػدة السخغػبة " ويتع ذلظ مغ خالؿ
 وضع مجسػعة مغ السقاييذ او السعاييخ لسقابمة السػاصفات السصمػبة لمجػدة .  -
 اختبار وفحز السشتج الشيائى لمتاكج مغ تحقيقو مػاصفات الجػدة . -
 اكتذاؼ االنحخافات واتخاذ االجخاءات الترحيحية .  -
 التخصيط لمتحديغ السدتسخ لمجػدة .  -
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 Quality Assuranceالعسمية التعميسيو: تاكيج الجهدة فى  -ج
مع بجاية فتخة الدبعيشات تحػؿ مفيـػ الجػدة الى مفيـػ مشع وقػع االخصاء ويعشى ذلظ 
اف الجػدة " تبشى مغ البجاية وقبل البجء فى العسمية االنتاجية فيى تطيخ فى مخحمة 

 الترسيع الخاصة بكل مغ السشتج والعسميات االنتاجية " 
وتاكيج الجػدة يذسل عسميات التخصيط وتحديغ ترسيع السؤسدة وتصػيخ الخقابة عمى 

، 9443العسميات التخبػية والتعميسية ومذاركة االفخاد وتحفيدىع سالع سعيج القحصانى )
92.) 

 Reasons for Apphying Quality دواعى تطبيق الجهدة فى العسمية التعميسية  -5
in the Educational Process : 

فى الدشػات القميمة الساضية لػحع اف غالبية الجوؿ الشامية اخحت باستخاتيجية الكع  
الستيعاب األعجاد الكبيخة مغ الصالب فى العسمية التعميسية وأدى ذلظ إلى التزحية 
بشػعية العسمية التخبػية وعجـ اإلىتساـ بتحديغ مخخجات العسمية التخبػية كسا لػحع اف 

ػجية اليائمة والقائسة عمى ثػرة السعمػمات والسعخفة ال يسكغ مػاكبتيا الثػرة التكشػل
بالصخائق التقميجية فى العسمية التعميسية وبسا اف الصالب ىجؼ ومحػر العسمية فيجب 

ليحه األلباب كان من الزخورى  اجخاء ارضائو كفخد اساسى فى العسمية التخبػية 
شظسة وخمق االترال الفعال عمى السدتهيين التحديشات فى العسمية التخبهية بطخيقة م

االفقى والعسهدى وال يسكن تحقيق ذلك إال من خالل تطهيخ االداء التجريدى لمسعمم 
 بتطبيق الجهدة فى العسمية التعميسية

 The Teacher`s Role in Achieving  دور السعمم فى تحقيق جهده التجريذ -6
Teaching Quality : 

باعتباره شيئا، والى السعمع باعتباره اندانًا يدتخجـ ىحا الذىء  بالشطخ الى التجريذ
ويحخكو ويجػده فانشا نقخر اف جػدة التجريذ واصالتو ال يسكغ اف تتحقق اال بتحقيقيا 
لجى السعمع ، حيث اف فكخة الجػدة ال بج اف تبجا باالنداف الف اى تحقق لمجػدة البج اف 

ومالع تتػافخ الجػدة فى ىحا االنداف انعجمت فى  يكػف مشتج عقل وجيج واداء اندانى ،
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غيخه سػاء اكاف ىحا الغيخ مشتجًا ماديًا اى )شىء( او مشتجًا بذخيًا اى ) انداف ( ، وفى 
 ىحا الدياؽ يشبغى اف يػفخ السعمع لمتجريذ اداء يدتػفى الجػدة .

ؿ، ونػعية ذلظ وبتصػيخ االداء التجريدى سػؼ يختكد التعميع عمى أنساط التجريذ الفعا
التعميع يحجد فاعميتيا ميارة السعمع وبخاعتو في تييئة السشاخ التجريدي لمتعمع، وخمق 
اإلثارة العقمية لجى شالبو، والتػاصل اإليجابي فيسا بيشو وبيشيع، باإلضافة إلى شبيعة 
العالقات التي قج تداعج في استثارة دافعيتيع وبحؿ قرارى مالجييع مغ قجرات في سبيل 
التحريل العمسي الستسيد، والحي بجوره سػؼ يشعكذ عمى مدتػى عصائيع، ومجى 

 (973-902، 7000إيجابية تفاعميع. ىشج الخثيمة )
اف التخكيد عمى تصػيخ االداء التجريدى وفق معاييخ الجػدة فى التعميع يعشى جػدة مشتج 

ػدة االصيمة وىػ لجيشا انداف البج اف يدتػفى الذخوط والسػاصفات القياسية لمج
والسعاصخة فى مكػناتو الثالثة عقاًل ووججانًا واداًء وباعتبار اف ىحا السشتج وىػ االنداف 
ىػ نقصة البجاسة والػسط والشياية فى تحقيق الجػدة فى شتى مجاالت الحياة فيػ الكشد 

 السكشػف . 
ات ( اف التصػيخ عسمية مغ عسمي7000ويخى كل مغ  تػفيق مخعى، دمحم الحيمة ) 

ىشجسة السشيج يتع فييا تجعيع جػانب القػة ومعالجة او ترحيح نقاط الزعف ، وفى كل 
عشرخ مغ عشاصخ السشيج، ترسيسًا وتقػيسًا وتشفيحًا، وفى كل عامل مغ العػاماللسؤثخة 

 فيو والسترمة بو، وفى كل اساس مغ اييو وفى ضػء معاييخ محجدة . 
صخيحة أو ضسشية ) عساد أبػالخب وأخخوف  والتى تشعكذ فى قجرتو عمى إشباع حاجات

،7090) 
الى اف عسمية تصػيخ السشيج يجب اف تخاعى عشاصخ السشيج   (Sowell,1996)ويذيخ 

 بذكل متكامل، اى تخاعى: 
 * تصػيخ السحتػى السعخفى .   * تصػيخ فمدفة السشيج واىجافو.
 * تصػيخ بيئة التعمع .   * تصػيخانذصة ومرادر التعمع .

 * تصػيخ اساليب وادوات التقػيع .    صػيخشخائق التجريذ .* ت
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(   فالتقشية الحجيثة بكل اشكاليا وصػرىا تقػد الى 2-9، 7005ويخى نايف الخومى )
عالع غيخ عالسشا الحى نعيذة اليػـ، وستتبجؿ وتتغيخ مفاىيع كثيخة وسيحل محميا مفاىيع 

دتيقع فشجج انفدشا ال ندتصيع اف نتاقمع ججيجة ويشبغى االستعجاد والتخصيط ليا قبل اف ن
 معيا مع العالع الججيج .

وقج تم اإللتفاده من ىحا السحهر فى البحث الحالى فى ترسيم التبانو لمبحث وفقا  
لسعاييخ الجهده لتطهيخ االداء فى العسميو التعميسيو بحيث يكهن مدتهفيا  لذخوط 

 عارف والسيارات والهججان.ومهاصفات الجهده األصميو القياليو من حيث الس
 لجرالات الدابقة :

 (: 7093دراسة)نػرة اليدانى ،  -9
 :تيجؼ ىحه الجراسة

التعخؼ إلى واقع شالبات التخبية فى جامعة السمظ سعػد لمذبكات االجتساعية فى   -
 عسميتى التعميع والتعمع .

 وأضيخت نتائج الجراسة :
لجييع فى إثخاء الحريمة % مغ وجج أف الذبكات االجتساعية ساىست 2.25أف  -

 السعخفية فى التخرز .
% عمى مجى أىسية الذبكات االجتساعية فى التػاصل وتكػيغ مجسػعات 32أجسعت  -

 بحثية وعسمية.
 (: 7093دراسة)رقية العمػانى ،  -7

 :تيجؼ ىحه الجراسة
 تجريذ العمـػ الغدالمية فى الجامعات باستخجاـ التعميع اإللكتخونى .  -

 جراسة :وأضيخت نتائج ال
ربط الصمبة بالػاقع السعاصخ وتجريبيع عمى استعساؿ التقشيات الحجيثة باتت ال غشى  -

 لمجارس عشيا ، وساىست فى زيادة وتذجيع إشالع الصمبة .  
 ) 7092دراسة)عداـ ،  -3
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 :تيجؼ ىحه الجراسة
 قياس درجة استخجاـ اليػاتف الحكية فى العسمية التعميسية  -

 وأضيخت نتائج الجراسة :
أف درجة استخجاـ شمبة تكشػلػجيا التعميع بالجامعات األردنية فى التعميع كانت   -

 متػسصة . 
ممخز الجراسات الدابقة تعجد الجراسات الدابقة التي تشاولت متغيخات البحث 

 الحالى مغ زوايا مختمفة ، وقج اتفق
تعمع البحث الحالى مع معطع الجراسات مغ حيث يقجـ البحث ترػر عغ استخجاـ ال

 الخقسى في التعميع ومجى
تحقيق جػدة العسمية التعميسية لمصمبة . ولقج استفاد البحث الحالى مغ الجراسات 
الدابقة في بعس الجػانب مشيا بمػرة  مذكمة البحث، ، وتحجيج أىجاؼ البحث 

وأىسيتو ، واختيار مشيج البحث ، وربط نتائج الجراسات الدابقة بالجراسة الحالية بسا 
 التخابط فى مجاؿ البحث العمسى . يحقق

 ثانيا :أداة الجرالة ومشاقذة الشتائج وتفديخىا . 
 إجخاءات التجخبة : 

 مشيج البحث :
اعتسجت الباحثة السشيج الػصفي لسعالجة مذكمة ىحا البحث نطػخًا لسالئستػو لصبيعػة السذكمة، 

اسػة الطاىخة و ييتع عمى در 703)ـ ، ص 7002(والحي يعتسج كسا يحكخ عبيجات و آخخوف 
بالػاقع وييتع بػصفيا وصفًا دقيقًا وواضحًا، ويعبخ عشيا كيفيًا أو كسيًا، ويعتبخ ىحا السشيج 
ىػ السشيج السشاسب لمجراسة الحالية التي سعت الباحثة فييا إلى معخفػة التعميع الخقسى وجػدة 

 -الكػرونا فى كميات  العسمية التعميسية مغ وجية نطخ الصالب بجامعة السشػفية فى زمغ
 جامعة السشػفية 
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 عيشة الجرالة : -1
( شالب ، وتع 300جامعة السشػفية وبمغ عجدىع )  -تكػنت عيشة الجراسة مغ شمبة كميات

  أخح العيشات عذػائيًا.
 أدوات الجرالة : إعجادىا وضبطيا:  -2

التعميع إعجاد استبانة كأداة مغ أجل الكذف عغ بأراء الصالب نحػ استخجاـ مشطػمة 
 جامعة السشػفية  -الخقسى وجػدة العسمية التعميسية بكميات

 :تكػنت االستبانة مغ جدأيغ
يختبط بأراء الصالب نحػ استخجاـ مشطػمة التعميع الخقسى وجػدة  :الجدء األوؿ -9

 ( فقخة72العسمية التعميسية وتكػف مغ )
العسمية التعميسية وتكػف  الجدء الثاني :يختبط بسعػقات تصبيق التعميع الخقسى فى  -7

 ( فقخة.92مغ )
  : صجق األداة وثباتيا 

صجؽ محتػى االستبانة والتأكج مغ صالحية بشػدىا لقياس ما وضعت لقياسة  لتقجيخ
استخجمت الباحثة شخيقة صجؽ السحتػى ، حيث تع عخض االستبانة عمى مجسػعة مغ 

تكشػلػجيا  –: ) التخبػى السحكسيغ  وىع أعزاء ىيئة التجريذ فى التخررات األتية
عمع الشفذ( إلبجاء رأييع فى السعمػمات الػاردة فى االستبانة التى تعكذ رأييع  –التعميع 

 جامعة السشػفية .  –فى التعميع الخقسى وجػدة العسمية التعميسية فى كميات 
ومغ أجل التحقق مغ ثبات االستبانة  ، لمتأكج مغ صالحيتيا لمتصبيق كسا يمى : تع 

( شالبًا وشالبة 20لقياـ بتصبيق االستبانة استصالعيًا عمى عيشة مغ الصمبة بمغ عجدىع )ا
، و تع استخجاـ شخيقة التجدئة الشرفية حيث تع حداب معامل الفا كخونباخ لقياس 

 (:9الججوؿ ) ثبات أدوات الجراسة وكسا ىػ مػضح في
 معامالت ثبات ألفا كخونباخ )لسجالى البحث(( 9ججوؿ )

معامل ثبات ألفا  عجد الفقخات  حػرالس
 كخونباخ
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 0.334 29 اتجاه الصمبة نحػ التعمع الخقسى 
 

أف معامل الثبات لسحاور االستبانة، عاؿ حيث بمغ معامل 1) يتزح مغ الججوؿ رقع)
الثبات العاـ لالستبانة )اتجاه الصمبة نحػ التعمع الخقسى وجػدة العسمية التعميسية ( ىػ) 

جؿ عمى أف االستبانة تتستع بجرجة عالية مغ الثبات يسكغ االعتساد وىحا ي)0.334
  عمييا.

 
 :نتائج البحث ومشاقذتيا 

أثخ التعميع الخقسى عمى جػدة العسمية التعميسية مغ وجية  الشتائج الستعمقة بالدؤال األول:
ب نطخ شالب جامعة السشػفية فى زمغ جائحة كػرونا؟  ولإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع حدا

االنحخافات السعيارية واألوساط الحدابية ، واألىسية الشدبية الستجابات أفخاد البحث ، 
 (7وتػصمت الشتائج إلى الشتائج التالية السػضحة فى الججوؿ )

( الستػسصات الحدابية واألىسية الشدبية ألراء الصالب حػؿ أثخ التعميع الخقسى 7ججوؿ )
 عمى جػدة العسمية التعميسية: 

ية األىس
 الشدبية

الستهلط 
 الحدابى

االنحخاف 
 السعيارى 

 السدمدل الفقخة

يداعج التعمع الخقسى فى تشػع  9.97 2.09 30%
 أساليب التعمع والتعميع 

9 

يكتدب الصالب السعمػمات  9.75 3.45 24%
 الحجيثة بديػلة 

7 

يعتبخ التعمع الخقسى مستع  0.37 3.32 22.3%
 ومذػؽ لمصالب 

3 

تػفخ مرادر متشػعة لمحرػؿ  0.45 3.25 25%
 عمى السعخفة 

2 
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يداعج عمى استكذاؼ العجيج  0.30 3.20 27%
 مغ السجاالت الججيجة 

5 

تصػيخ ميارات الصالب مثل )  9.45 3.34 22.3%
 التقييع (   –التحميل 

2 

يشسى ميارات التفكيخ اإلبجاعى  9.42 3.30 22%
 عشج الصالب 

2 

 3 ػيخ أداء السعمع يداىع فى تص 9.94 3.20 27%
يداىع التعمع الخقسى فى ربط  9.90 3.52 20.3%

الصالب وعزػىيئة التجريذ 
بأحجث التصػرات العمسية 

 والتكشػلػجية 

4 

يداعج الصالب عمى قبػؿ  0.44 3.32 22.2%
 السداعجة واإلشخاؼ مغ نطائخىع  

90 

يديج التعمع الخقسى مغ ثقة  9.42 3.30 22%
 الصالب بشفدو

99 

تبادؿ الخبخات بيغ الصالب  0.33 7.45 54%
وعزػىيئة التجريذ بالكميات 

 السشاضخة 

97 

يذجع التعمع الخقسى عمى التعمع  0.30 3.20 27%
 الحاتى وفقا لقجرات الصالب 

93 

 92 يشػع فى أساليب التقػيع  9.02 3.45 24%
يديج مغ التػاصل الفعاؿ بيغ  9.99 3.20 22%

 يذالصالب وىيئة التجر 
95 

يػضح األفكار مغ خالؿ  0.30 3.20 27% 92 
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 الحػار والسشاقذة 
تشسية ميارات التفكيخ الشاقج لجى  9.70 3.90 27%

 الصالب  
92 

يتحػؿ دور عزػ ىيئة    
 التجريذ إلى مػجو ومخشج

93 

عجـ تقيج الصالب بػقت أو  0.25 2.03 39.2%
مكاف معيغ لمحرػؿ عمى 

 السعخفة  

94 

يداعج عزػ ىيئة التجريذ  9.77 3.22 24%
عمى الستابعة السدتسخة ألداء 

 الصالب  

70 

يخعى التعمع الخقسى الفخوؽ  9.999 3.05 29%
 الفخدية بيغ الصالب 

79 

تعخيف الصالب بشػاتج التعمع  9.40 3.52 20.3%
 السدتيجفة لمسقخر

77 

يخكد عمى الصالب السدتيجؼ  9.97 2.09 30%
 ةمغ العسمية التعميسي

73 

يسشح الصالب التغحية الخاجعة  0.22 2.99 37.7%
 لمتعمع  

72 

( أف جسيع األراء كانت إيجابية وبذكل متػسط ، حيث تخاوحت 7نالحع مغ الججوؿ )
%( وىحا يجؿ عمى اىتساـ أعزاء ىيئة 37.7-% 54األىسية الشدبية لسعطع الفقخات بيغ ) 

ى فى العسمية التعميسية فى ضل جائحة كػرونا التجريذ بتصبيق وتػضيف مشطػمة التعمع الخقس
السدتججة ، كسا يجؿ عمى اشالع وتجريب أعزاء ىيئة التجريذ عمى التكشػلػجيا الحجيثة فى 

 .جراسية الخاصة بالبخامج السختمفةالتجريذ لتحقيق الشتائج التعميسية السدتيجفة مغ السقخرات ال
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السختبة األولى الفقخة )يسشح الصالب التغحية وتع تختيب الفقخات تختيبا تراعجيا حيث حمت ب
% (، والسختبة الثانية الفقختاف )يداعج 37.7الخاجعة لمتعمع ( وبمغت أىسيتيا الشدبية   ) 

التعمع الخقسى فى تشػع أساليب التعمع والتعميع(،) يخكد عمى الصالب السدتيجؼ مغ العسمية 
تبة الثالثة الفقختاف )يكتدب الصالب %( والسخ 30التعميسية( وبمغت أىسيتيا الشدبية )

%( ، 24السعمػمات الحجيثة بديػلة(،) يشػع فى أساليب التقػيع( وبمغت أىسيتيا الشدبية )
التقييع ( وبمغت أىسيتيا  –والسختبة الخابعة الفقخة )تصػيخ ميارات الصالب مثل ) التحميل 

الخقسى مستع ومذػؽ لمصالب(  %(  والسختبة الخامدة الفقخة )يعتبخ التعمع22.3الشدبية) 
%( والسختبة الدادسة الفقخة ) تػفخ مرادر متشػعة لمحرػؿ 22.3وبمغت أىسيتيا الشدبية ) 

%( ،  وىحا يجؿ عمى تأثيخ وفعالية التعمع الخقسى 25عمى السعخفة( وبمغت أىسيتيا الشدبية) 
أدوات التعمع الخقسى  فى تحقيق  جػدة العسمية التعميسية مغ خالؿ تصبيق وتػضيف واستخجاـ

عبخ الػيب واالستفادة مغ كافة السرادر اإللكتخونية الستاحة عبخ الػيب ، كسا أنيا تتصمب 
مغ عزػ ىيئة التجريذ أف يمعب أدوارًا تختمف عغ الجور التقميجى ، حيث أصبح دوره 

مذخفًا يختكد عمى تخصيط العسمية التعميسية وترسيسيا وإعجادىا باإلضافة إلى كػنو أصبح 
ومجيخًا ومػجيًا ومخشجًا، وىحا يؤكج فاعمية مشطػمة التعمع الخقسى وإيجابيتيا فى التجريذ  فى 

 ضل جائحة كػرونا .
وأما أقل الفقخات كانت) تبادؿ الخبخات بيغ الصالب وعزػىيئة التجريذ بالكميات السشاضخة( 

ػمة إدارية الكتخونية %( وقج يخجع ذلظ إألى عجـ وجػد مشط54وبمغت أىسيتيا الشدبية) 
متكاممة ، ونقز التجريب والخبخة لجى أعزاء ىيئة التجريذ وىحا يتصمب االنفاؽ عمى 

 التجريب وتجييد مشطػمة إدارية الكتخونية متكاممة لجسيع الكميات بالجامعة.   
ما معػقات تصبيق التعميع الخقسى مغ وجية نطخ الصالب  الشتائج الستعمقة بالدؤال الثانى :

بجامعة السشػفية ؟  ولإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع حداب االنحخافات السعيارية واألوساط 
الحدابية ، واألىسية الشدبية لفقخات االستبانة  ، وتػصمت الشتائج إلى الشتائج التالية 

 (3السػضحة فى الججوؿ )
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سى فى العسمية ( الستػسصات الحدابية واألىسية الشدبية لسعػقات تصبيق التعميع الخق3ججوؿ )
 التعميسية:

الػسط  األىسية الشدبية
 الحدابى

اإلنحخاؼ 
 السعيارى 

 السدمدل الفقخة

تػجج شبكة إنتخنت متاحة دائسا  9.03 2.75 35%
ألعزاء ىيئة التجريذ فى 

 الكمية 

9 

تذجيع الصالب عمى التػاصل  0.25 9.55 39%
 وتبادؿ الخبخات 

7 

يالت فى تدتخجـ الفيجيػ والتدج 9.73 7 20%
 العسمية التعميسية 

3 

تدتخجـ البخيج اإللكتخونى  9.20 7.40 53%
 لمتػاصل مع شالبظ 

2 

تػجج قاعات مخررة فى  9.05 3.27 27.2%
 الكمية لمتعميع األلكتخونى 

5 

تحدغ مياراتظ الخاصة  0.25 9.55 39%
 بالحاسػب باستسخار 

2 

صعػبة الػصػؿ إلى مػقع  0.43 2.97 37.2%
 ة فى السشاشق البعيجة الجامع

2 

وجػد معسل يحتػى عمى عجد  9.27 7.70 22%
 كافى مغ أجيدة الحاسب األلى

3 

عجـ تػافخ التجريب السشاسب  9.77 3.50 20%
العزاء ىيئة التجريذ حػؿ 
تػضيف التعمع الخقسى فى 

4 
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 العسمية التعميسية  
الخمل الستكخر لمذبكة يعخؽ  9.99 2.03 39.2%

 قع  الجخػؿ لمسػ 
90 

 99 ال أمتظ جياز حاسب شخرى  9.73 7 20%
صعػبة القخاءة عمى شاشة  0.34 9.35 25% 

 الحاسب االلى 
97 

قمة تذجيع أعزاء ىيئة  0.45 3.30 22%
التجريذ الصالب بأىسية التعمع 

 الخقسى 

93 

عجـ الذعػر بالسدئػلية مغ  0.42 3.20 22%
قبل الصالب بأىسية التفاعل مع 

 لخقسى التعمع ا

92 

عجـ الػعى التكشػلػجى لمصالب  9.05 3.27 27.2%
بأىسية اتعمع الخقسى فى العسمية 

 التعميسية 

95 

صعػبة االتراؿ مع شبكة  9.04 2.20 33%
 االنتخنت وبطء الذبكة 

92 

ضعف البشية التحتية فى  9.04 2.20 33%
الكميات مغ حيث ) االتراالت 

 الكيخباء (  –

92 

( أف السعػقات التى ذكخت فى الججوؿ تؤثخ وبذكل متػسط عمى 3جوؿ )نالحع مغ الج
تصبيق وتػضيف التعمع الخقسى فى العسمية التعميسية  ، حيث تخاوحت األىسية الشدبية لسعطع 

%( وىحا يجؿ عمى وجػد التأثيخ السباشخ عمى أعزاء ىيئة 37.7-% 54الفقخات بيغ ) 
فعيمة وتػضيفة بذكل أكثخ لتحقيق الشتائج التعميسية التجريذ والصالب ، ويقمل مغ إمكانية ت
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السدتيجفة ، وكانت أعمى الفقخات والتى تذكل معيق كبيخ لتصبيق وتػضيف التعمع الخقسى 
الكيخباء ( ،)  –جاءت بالتختيب )ضعف البشية التحتية فى الكميات مغ حيث ) االتراالت 

%( ،) 33مغت أىسيتيا الشدبية ) صعػبة االتراؿ مع شبكة االنتخنت وبطء الذبكة(، وب
تػجج شبكة إنتخنت متاحة دائسا ألعزاء ىيئة التجريذ فى الكمية( وبمغت أىسيتيا الشدبية 

%( ، )صعػبة الػصػؿ إلى مػقع الجامعة فى السشاشق البعيجة( وبمغت أىسيتيا الشدبية 35)
يا الشدبية %( ،) الخمل الستكخر لمذبكة يعخؽ الجخػؿ لمسػقع( وبمغت أىسيت37.2)
%( ،) قمة تذجيع أعزاء ىيئة التجريذ الصالب بأىسية التعمع الخقسى( وبمغت 39.2)

%( ، ومغ الصبيعى نتيجة ضعف البشية التحتية وصعػبة االتراؿ 22أىسيتيا الشدبية )
باالنتخنت تذكل صعػبة عمى عزػ ىيئة التجريذ فى تفعيل وإشخاؾ  جسيع الصالب 

ة التفاعل مع مشطػمة التعمع الخقسى ألف الصالب اعتادوا عمى وتحسميع السدئػلية بأىسي
التجريذ السعتاد وعجـ تذجيع أعزاء ىيئة التجريذ لمصالب لإلنخخاط بسشطػمة التعمع الخقسى 
، وعجـ تػافخ التجريب السشاسب ألعزاء ىيئة التجريذ حػؿ كيفية تػضيف مشطػمة التعمع 

 الخقسى فى العسمية التعميسية.
رجة االخيخة مغ السعيقات )تذجيع الصالب عمى التػاصل وتبادؿ الخبخات(،) تحدغ وفى الج

%( ، وىحا يعػد إلى أف 39مياراتظ الخاصة بالحاسػب باستسخار( وبمغت أىسيتيا الشدبية )
غالبية الصالب وأعزاء ىيئة التجريذ فى أغمب الكميات بالجامعة قج تع التحاقيع بجورات 

اـ الحاسػب وتكشػلػجيا السعمػمات الالزمة إلدارة عسمية التعمع تجريبية فى مجاؿ استخج
 الخقسى بفاعمية لتحقيق جػدة العسمية التعميسية . 

 التهصيات:
تػفيخ بشية تحتية تعسل بذكل جيج ومتاحة لجسيع أعزاء ىيئة التجريذ والصالب فى كل  -

 كمية مغ الكميات 
لتجريذ وشالب الجامعة عمى استخجاـ تػفيخ فخص التجريب السشاسبة ألعزاء ىيئة ا -

 تصبيقات التعمع الخقسى 
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عقج دورات وورش عسل متخررة إلكداب أعزاء ىيئة التجريذ ميارات ترسيع  -
 الجروس باستخجاـ مشطػمة التعمع الخقسى 

 العسل عمى تػضيف التعمع الخقسى فى مجاؿ التعمع الحاتى  -
ة الحجيثة والتى تداعجىع عمى تػضيف التعمع تدويج الكميات بجسيع البخمجيات التعميسي -

 الخقسى .
إجخاء السديج مغ الجراسات واألبحاث عمى مؤسدات مختمفة الستكساؿ الرػرة الكمية حػؿ  -

 فاعمية مشطػمة التعمع الخقسى وتحجيج كافة السعيقات التى تػاجو عسمية تشفيح ىحه السشطػمة.
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