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من وجهة نعر أعزاء هيئة التجريس بكمية االقتراد والعمهم الدياسية ـ جامعة مرراتة

أ .عائذة عقيل أبه دقاقة

قسم اإلدارة /كلية االقتصاد والتجارة /جامعة املرقب
aishaageal@yahoo.com
أ .سسية معسر امدمم

قسم اإلدارة /كلية االقتصاد والعلوم السياسية /جامعة طرابلس
Somia2000@yahoo.com
مدتخمص الجراسة :
ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى دور تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني في تحديغ جػدة العسمية التعميسية وقج
اعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفي  ،مدتيجفة بحلظ جسيع أعزاء ىيئة التجريذ في كمية االقتراد والعمػم

الدياسية ـ جامعة مرخاتة  ،والبالغ عجدىع ( )011مفخدة ،ولتحقيق أىجاف الجراسة تع ترسيع استبانة لغخض
جسع البيانات األولية وزعت عمى عيشة مكػنة مغ (، )81وقج استجاب مشيع ( ، )59بشدبة استجابة  ،%74وقج
تع استخجام بخنامج  SPSSاإلحرائي لتحميل البيانات ،وقج أضيخت نتائج الجراسة أن الستػسط العام لإلجابات
جاءت بجرجة متػسصة حػل أبعاد تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني الستسثمة في (البعج الترسيسي ،البعج التشطيسي،
البعج التقشي  ،البعج الفشي "اإلرشادي" ) ـ ىحا يجل عمي أن إجابات السبحػثيغ تذيخ إلي السحايجة  .يخجع الدبب

في قمة تدميط الزػء عمى تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني والتعخيف بسجي أىسيتو وقمة الخبخاء والكفاءات السؤىمة
لسثل ىجا الشػع مغ التكشػلػجيا الحجيثة.
أضيخت نتائج الجراسة تػجج عالقة ارتباط ضعيفة ليدت ذات داللة إحرائية عشج السدتػى )α<= 0.05 (:بيغ
أبعاد تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية في الكمية قيج الجراسة حيث بمغت قيسة معامل

االرتباط ( )R = 1.067عشج مدتػى الجاللة ( )1.215يخجع ذلظ في غياب الشطخة الجمية لتكشػلػجيا التعميع
اإللكتخوني بأنو نطام تعميسي يقػم عمى بيئة إلكتخونية رقسية متكاممة خاصة بو.
الكمسات السفتاحية :ـ تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني ،تحديغ جػدة الخجمة التعميسية ،جامعة مرخاتة.
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السبحث األول :اإلطار العام لمجراسة:
0ـ 0ـ مقجمة:
في ضل التجفق الدخيع لمسعمػمات ،والتغيخ الستالحق ،ونسػ السعخفة بسعجالت سخيعة نتيجة ثػرة السعمػمات التي
نعيذيا األن أصبح العالع يعير شفخة عمسية وتكشػلػجية كبيخة كان ليا تأثيخ عمى مختمف جػانب الحياة.
إن الشيػض بالتعميع في عرخ السعخفة يقتزى تحديغ وتصػيخ شخق وتقشيات التجريذ والتجريب لتتػافق مع
التصػر العام لتكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت ،حيث أن ىحا التصػر فتح لسيجان التعميع أفاقا ججيجة وكبيخة مغ
حيث الػسائل الستاحة واإلمكانيات والتقشيات الججيجة والسزاميغ التعميسية الستصػرة الحجيثة والستقجمة (الذبهل

واخرون ،8102،ص.)9

لحا فإن االىتسام بالتعميع والبحث عغ أساليب ونساذج ججيجة لسػاجية العجيج مغ التحجيات عمى السدتػى العالسي
مشيا زيادة الصمب عمى التعميع ،زيادة كع السعمػمات في جسيع فخوع السعخفة السختمفة فزال عغ ضخورة
االستفادة مغ التصػرات في التعميع أصبح مصمبا ممحا ومغ ىحا السشصمق نتشاول فى ىحه الجراسة تخكيد عمى

وسيمة فعالة وحجيثة يسكغ أن تداعج التعميع وتجعمو يتساشى مع ما يذيجه العالع مغ ثػرة لمسعمػمات واالتراالت

وىي التعميع اإللكتخوني لحا جاءت ىحه الجراسة كسحاولة لتدميط الزػء عمى مدتػى تصبيق أبعاد تكشػلػجيا
التعميع اإللكتخوني ودوره في تحديغ جػدة الخجمة التعميسية في كمية االقتراد والعمػم الدياسية جامعة مرخاتو.
 8ـ0مذكمة الجراسة:

يػاجو التعميع في عرخ السعخفة تحجيات نتيجة اإلنجازات اليائمة في مجال تكشػلػجيا السعمػمات وتدايج الصمب
عمى دمج التقشية في التعميع بيجف بشاء جيل قادر عمى التعامل مع مفخدات العرخ الحجيثة ،فقج أصبح مغ

الزخوري عمى السؤسدات الجامعية الدعي نحػ تحديغ جػدة الخجمة التعميسية المتالك القجرة التشافدية عمى
البقاء واالس تسخار وامتالك سسات التصػر التي تتشاسب مع حجع التحجيات السدتقبمية ،عميو فان كثيخ مغ
السؤسدات الجامعية وججت أن ال خيار أماميا سػى تبشى تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني ودمجيا فى بخامجو

التعميسية (عباس،8102،ص.)00
لكي يتع ذلظ البج مغ تػافخ متصمبات خاصة وتحجيج السعاييخ وبشاء مشاىج الكتخونية وتييئة البيئة العمسية،
وتجريب اإلدارييغ وأعزاء ىيئة التجريذ عمى ىحا الشػع مغ التعميع وكحلظ العسل عمى تييئة الصالب لتقبل
واستيعاب ىحا التصػر الشػعي.
ىحا ومغ خالل الديارة السيجانية التي تست إلى كمية االقتراد والعمػم الدياسية مرخاتة وعغ شخيق السالحطة
الذخرية فقج تع رصج ومالحطة عجد مغ السطاىخ والتي مفادىا:
ـ ضعف السشاخ التعميسي واالكتفاء بسرادر التعميع التقميجي وسػء سبل التػاصل بيغ متمقى الخجمة (الصالب)
ومقجمػ الخجمة (أعزاء ىيئة التجريذ وأصحاب القخار).
ـ ضعف تػفخ البيئة اإللكتخونية التي تتيح لمصالب واألستاذ التفاعل مع العسمية التعميسية.
ـ ضعف السيارات الحىشية واإلدراكية واالبتكارية لجى الصالب لقمة اإلمكانيات التكشػلػجية والبخامج التجريبية
لحلظ.
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ـ عجم مػاكبة التصػر اليائل في التصػر التكشػلػجي وضعف السقخرات نتيجة إلتباع أساليب العخض السدتخجمة
في التعميع التقميجي وضعف أليات التحجيث السدتسخ.
بشاء عمى السطاىخ سابقة الحكخ يسكغ القػل استخاتيجية التعميع التقميجي ماىي إال شخحا مباشخ مغ خالل
الػسائل التي يتع إ تباعيا في ىحا مغ التعميع أما استخاتيجيات تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني تذسل مجسػعة مغ

الستعمسيغ يذتخكػا في السشاقذات غيخ الستدامشة مع السعمع عبخ شبكة السعمػمات الجولية والتي أصبحت
السؤسدات الجامعية مصالبة بتبشي ىحه االستخاتيجية السعاصخة حتى يسكشيا مغ تحديغ جػدة خجماتيا بالذكل

السشاسب.
وعميو تكسغ مذكمة الجراسة في التداؤل الخئيدي التالي:
ـ ما دور تكشهلهجيا التعميم اإللكتروني في تحدين جهدة الخجمة التعميسية في كمية االقتراد والعمهم
الدياسية جامعة مرراتة؟
 3ـ 0ـ فرضية الجراسة:
بشاء عمى مذكمة الجراسة صيغت فخضية الجراسة الخئيدية التالية:
ـ ال تػجج عالقة ذو داللة إحرائية بيغ أبعاد تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية بكمية
االقتراد والتجارة جامعة مرخاتة.
وتتفخع مغ ىحه الفخضية الخئيدية الفخضيات الفخعية التالية :ـ
ـ ال تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ البعج الترسيسي لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة
التعميسية بالكية قيج الجراسة.

ـ ال تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ البعج التشطيسي لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة
التعميسية بالكمية قيج الجراسة.

ـ ال تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ البعج التقشي لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة
التعميسية بالكمية قيج الجراسة.

ـ ال تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ البعج الفشي (اإلرشادي) لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة
الخجمة التعميسية بالكمية قيج الجراسة.
 2ـ0ـ أهجاف الجراسة:
تدعى الجراسة إلى تحقيق مجسػعة مغ األىجاف والتي يسكغ تمخيريا فيسا يمي :ـ
ـ التعخف عمى مفيػم وآليات تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني في كمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتة.
ـ محاولة التعخف عمى مدتػى تصبيق أبعاد تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني في كمية االقتراد والعمػم الدياسية
ـجامعة مرخاتة.
ـ إمكانية التعخف عمى دور تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني في تحديغ جػدة الخجمة التعميسية في الكمية محل
الجراسة.
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ـ تقجيع مجسػعة مغ التػصيات التي مغ شأنيا تديع في تحديغ السشاخ التعميسي بالكية محل الجراسة وذلظ بخمق
وسط تعميسي إلكتخوني في حال التعميع عغ بعج أو مكسل في حال التعميع التقميجي.
 2ـ0ـ أهسية الجراسة:
وتدتسج ىحه الجراسة أىسيتيا السػضػعية مغ عجة اعتبارات أساسية ىي:
ـ أهسية الجراسة بالشدبة لمعمم :تداىع ىحه الجراسة في كػنيا تتصخق لسػضػع ميع لع يحطى بالقجر الكافي مغ
االىتسام حدب عمع الباحثتان وىػ تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني ولع يشل حقو بالجراسة واالىتسام خاصة في ليبيا.

ـ أهسية الجراسة بالشدبة لمباحثتين :تداعج الجراسة في تشسية مجارك الباحثتيغ العمسية وإثخاء السعخفة لجييسا في
إعجاد البحػث والجراسات العمسية مسا يعصييا القجرة عمى التحميل واالستشباط مغ خالل زيادة االشالع والجراسة.

ـ أهسية الجراسة بالشدبة لمجامعة :وذلظ في كػنيا تع تصبيقيا عمى كمية االقتراد والعمػم الدياسية بجامعة

مرخاتة والتي تسثل إحجى السؤسدات الجامعية التي في حاجة لتصبيق األساليب العمسية الحجيثة لتدايخ التحدغ
الدخيع والستالحق في السجال العمسي واإلداري ،والحي يسكشيا مغ التغمب عمى الرعػبات التي تعيق تقجميا.
ـ أهسية الجراسة بالشدبة لمسجتسع :تيتع الجراسة بجراسة أبعاد تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني والحي إذا ما تػفخ في

كل مدتػيات التعميع فإنو يمعب دور ميع في االرتقاء بسدتػى خجمات التعميع وبالجػدة السصمػبة.
 6ـ0ـ مجتسع وعيشة الجراسة:

تسثل مجتسع الجراسة في جسيع أعزاء ىيئة التجريذ بكمية االقتراد والعمػم الدياسية جامعة مرخاتة ،والبالغ

عجدىع ( )011مفخدة وتع سحب عيشة عذػائية بديصة قػاميا ( )81مفخدة.
7ـ0ـ مشهجية الجراسة:

لتحقيق أىجاف الجراسة تع إتباع السشيج الػصفي التحميمي ،وذلظ مغ خالل وصف الػاقع الخاىغ لمسذكمة قيج
الجراسة وتحميل وتفديخ البيانات الستحرل عمييا باستخجام بعس األساليب اإلحرائية الستخالص دالالت ذو
معشى تخجم أغخاض ىحه الجراسة.
 8ـ 0أدوات الجراسة:
الجانب الشطخي :تع االستعانة ببعس الكتب والجوريات والخسائل العمسية وكل ما كتب في ىحا السجال ذات
العالقة بسػضػع الجراسة.
الجانب العسمي :تع استخجام االستبانة كأداة رئيدية لجسع البيانات والسعمػمات مغ مفخدات عيشة الجراسة إضافة

إلى اعتساد بعس األساليب اإلحرائية السشاسبة واختبار الفخضية لتحميل إجابات عيشة الجراسة.
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9ـ0ـ حجود الجراسة:
تسثمت حجود الجراسة فيسا يمي:
الحجود السػضػعية :تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني ،تحديغ جػدة الخجمة التعميسية.
الحجود البذخي ة :تسثل في عجد مفخدات العيشة مغ أعزاء ىيئة التجريذ بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ

جامعة مرخاتة.

الحجود السكانية :تع تصبيق ىحه الجراسة عمى كمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتة.
الحجود الدمشية :تتسثل في الفتخة التي أجخيت بيا الجراسة مغ جسع معمػمات وتػزيع االستبانة واعادتيا مغ أفخاد
عيشة الجراسة خالل الفتخة أبخيل  ،مايػ ،يػنيػ. 2108،
 01ـ0ـ مرطمحات اإلجرائية لمجراسة:
ـ تكشهلهجيا التعميم اإللكتروني:
ىي التصػرات السدتخجمة في مجال تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت وتع تػضيفيا في العسمية التعمسية

لالستفادة مشيا في رفع كفاءة العسمية التعمسية (عثسان واخرون  ،8119،ص.)2
ـ التعميم اإللكتروني:

ىػ أسمػب حجيث مغ أساليب التعميع تػضف فيو اليات االترال الحجيثة مغ حاسب وشبكاتو ووسائصو الستعجدة
مغ صػت وصػرة ورسػمات وأليات بحث ومكتبات الكتخونية وكحلظ بػابات اإلنتخنت (راشج  ،8101،ص.)3
ـ البعج التشعيسي لتكشهلهجيا التعميم اإللكتروني:
ىحا البعج يعتسج عل استخجام الػسائط اإللكتخونية ،واستقبال السعمػمات واالتراالت واكتداب السيارة والسعخفة
واعتساده عمى شبكة السعمػمات الجولية التي أصبحت وسيصا فاعال لمتعميع اإللكتخوني (فريحة  ،8101،ص.)6
ـ البعج التقشي لتكشهلهجيا التعميم اإللكتروني:
يتسثل ىحا البعج في إنذاء بشية تحتية معمػماتية تقػم عمى أساس الحػاسيب االلية في صػرة شبكة معمػمات
وارتباشيا بالػسائط الستعجدة والتكشػلػجية (الكسيذى ،8106،ص.)3
ـ البعج الترسيسي لتكشهلهجيا التعميم اإللكتروني:
ىػ كل الشساذج واألشكال والخوابط إضافة إلى ترسيع الشطع التعميسية إلى العسمية السشطسة لمتعميع اإللكتخوني
لمتخجسة مبادئ التعميع والتعمع إلى خصط والشذاشات لمسػاد التعميسية ومرادر السعمػمات والتقػيع (عفيفي

واخرون ،8106،ص.)3

ـ البعج الفشي (اإلرشادي)لتكشهلهجيا التعميم اإللكتروني:
ىػ شخيقة استخجام اليات االترال وتػضيفيا لتحديغ نػعية التعمع لتحديغ نػعية التعمع وذلظ بإتاحة الفخصة
لمػصػل إلى السرادر والخجمات بديػلة (راشج ،8101،ص.)6
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ـ جهدة الخجمة التعميسية:
يشطخ إلى الخجمة التعميسية عمى انيا نذاط غيخ ممسػس يسارسو شخف ما يتسثل في مقجم الخجمة لحداب شخف
اخخ وىػ السدتفيج أو مدتمع الخجمة بيجف إشباع حاجات األخيخ مقابل ثسغ أو بجونو وإن الجػدة التعميسية
تتحجد في ضػء صمتيا بأصحاب السرمحة في التعميع ،فزال عغ الطخوف السحيصة بأداء تمظ الخجمة

(العطهى واخرون ،8112،ص.)00
 00ـ الجراسات الدابقة:

ـ دراسة (عفيفي واخرون  ،)8106،بعشهان :تطهير الترسيم التعميسي لسقررات التعميم اإللكتروني دراسة

تطبيقية عمى جامعة الجمام ،وىجفت الجراسة إلى بشاء معاييخ جػدة الترسيع التعميسي اإللكتخوني عبخ اإلنتخنت
بجامعة الجمام وتحجيج معاييخ تقػم عمى بشاء قائسة بسعاييخ الجػدة ومؤشخاتيا الخاصة بترسيع السقخرات

التعميسية اإللكتخونية ،وقج تػصمت ىحه الجراسة إلى الشتائج التالية:

أ ـ ضخورة تػجيو السؤسدات الجامعية إلى تقجيع بخامج التعميع اإللكتخوني وتعميع عغ بعج كجدء مغ بخامجيا
التعميسية.
ب ـ إجخاء دراسات تفاعمية بغخض دراسة التفاعالت السختمفة بسقخرات التعمع اإللكتخوني وتأثيخىا عمى تعمع

الصالب ورضاىع عغ التعمع في بيئة التعمع اإللكتخوني.

ـ دراسة (خسيس واخرون ،) 8106،بعشهان :تهظيف األنترنت في مؤسدات التعميم العالي الميبية بين الهاقع
والتحجيات دراسة تطبيقية عمى كمية التقشية الهشجسية بههن ،وىجفت الجراسة الى تػضيح كيفية تػضيف
استخجام االنتخنت في تػفيخ مرادر لمسعمػمات بذكل مشطع ومػسع يداىع في تدييل الذخح ووصػل السعمػمة
والفيع الدميع ودعع عسمية التعميع الحاتي واالستعجاد لمسدتقبل اإللكتخوني ،وقج تػصمت ىحه الجراسة إلى مجسػعة

مغ الشتائج مشيا:
أ .بالخجػع إلى الجراسات السحمية الدابقة فإن مؤسدات التعميع العالي تعاني مغ مذاكل يجب تزافخ الجيػد
لحميا ليشعكذ ذلظ عمى تقجم وتصػر الجولة.
ب .إن الشذاط العمسي اإللكتخوني وحجع السذاركة لمجامعات الميبية عمى شبكة السعمػمات الجولية ىػ متأخخ

إقميسيا ودوليا.

ـ دراسة (ريهام )8108،بعشهان :تهظيف التعميم اإللكتروني لتحقيق معايير الجهدة التعميسية دراسة نعرية
قجمت لمسجمة العربية لزسان جهدة التعميم العالي وىجفت ىحه الجراسة إلى مػاكبة التغيخات التكشػلػجية مغ

خالل شخح االستفادة مغ متغيخات التكشػلػجية في مجال التعميع اإللكتخوني واعتباره مكسل لمتعميع التقميجي

وتػصمت ىحه الجراسة إلى الشتائج التالية:

أـ ضخورة زيادة التفاعل مع أنطسة التعميع اإللكتخوني وبخمجياتو.
ب ـ ضخورة االعتساد بذكل كبيخ في العسميات التعميسية عمى التعميع التعاوني اإللكتخوني.
ـ دراسة (أبه عسهد ) 8108 ،بعشهان :التعميم اإللكتروني في الجامعات الميبية دراسة مقجمة لمسؤتسر العربي

حهل التعميم العالي وسهق العسل جامعة التحجي ،وىجفت ىحه الجراسة إلى تقجيع أفكار تسثل في بشاء القجرة
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العمسية والسيشية والثقافية واالجتساعية وإحجاث تحػالت في مجال التعميع العالي وتػصمت ىحه الجراسة إلى الشتائج
التالية:
أ ـ ضخورة تػفيخ البشية التحتية ليحا الشػع مغ التعميع والتي تتسثل في إعجاد الكػادر البذخية السجربة وكحلظ تػفيخ
خصػط االتراالت السصمػبة التي تداعج عمى نقل ىحا التعميع مغ مكان ألخخ.
بـ وضع بخامج لتجريب الصالب والسعمسيغ واإلدارييغ لالستفادة القرػى مغ ىحه التقشية.
ـ دراسة (رشيجواخرون )8108،بعشهان :جهدة الخجمة التعمسية وأثرها في تحقيق في تحقيق رضا الطمبة
دراسة في كمية اإلدارة واالقتراد جامعة القادسية ،وىجفت ىحه الجراسة تحجيج جػدة الخجمة التعمسية وفق
الجػانب األكاديسية ،والجػانب غيخ األكاديسية ،والدسعة وتدييالت الػصػل حدب وجية نطخ الصمبة عيشة

البحث وتػصمت ىحه الجراسة إلى الشتائج التالية:

أـ جػانب األكاديسية مثل سخعة استجابة السػضفيغ لسصالب الصالب رغع ضغػط العسل ،ودرجة استجابة الصالب
يعج عامل حاسع لتعديد الجػدة الكمية في نطخ الصمبة عيشة البحث.
ب ـ تعسل الجػانب األكاديسية مثل درجة التػاصل السدتسخ بيغ األساتحة والصالب ودرجة استجابة األساتحة
لسالحطات وتعميقات الصالب عمى تعديد جػدة الكمية.
ـ دراسة (عبج المطيف واخرون )8108،بعشهان :التعميم اإللكتروني وسيمة فاعمة لتجهيج التعميم العالي دراسة
نعرية مقجمة لمسؤتسر الجوحة الثاني لمتطهير والتشسية وىجفت ىحه الجراسة إلى التخكيد عمى وسيمة فاعمة

وحجيثة يسكغ أن تداعج عمى تصػيخ التعميع العالي وتجعمو يتشاغع مع تصػرات تكشػلػجية وىػ التعميع اإللكتخوني

وقج تػصمت ىحه الجراسة إلى الشتائج التالية:
أ ـ إن معطع الجراسات التي تع إجخاءىا عمى مخخجات التعميع اإللكتخوني تؤكج فاعمية ىحا الشػع مغ التعميع في
تصػيخ كفاءة الصمبة والتجريذ عمى حجا سػاء.
ب ـ إقامة دورات تجريبية لمتجريدييغ والصمبة عمى استخجام وسائل تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت والبخمجيات
التعميسية.
ـ دراسة (سعج واخرون )8116 ،بعشهان :التعميم اإللكتروني ضرورة مجتسعية دراسة نعرية مقجمة لمسؤتسر
البحرين وىجفت ىحه الجراسة إلى تػضيح دور تكشػلػجية السعمػمات في تصػيخ وتشػع الفخص التعميسية
واالستستاع بثسخة الجيػد الثقافية واإللكتخونية وتػصمت ىحه الجراسة إلى الشتائج التالية:

أ ـ تشفيح مذاريع مذتخكة لتصػيخ مشاىج التعميع وأساليب التجريب باستخجام تقشية السعمػمات.
ب ـ إعجاد االستخاتيجية العخبية لمتعميع اإللكتخوني وتػسيع قاعجة استخجامو في التعميع بسخاحمو وأنػاعو كافة ومغ
خالل االستفادة مغ مختمف الػسائل الحجيثة.
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أوجه التذابه واالختالف بين الجراسة الحالية والجراسات الدابقة:
تتذابو الجراسة الحالية مع الجراسات الدابقة في اىتساميا بسػضػع دور تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني بذكل عام،
حيث أن غالبية الجراسات الدابقة ركدت عمى تػضيف التعميع اإللكتخوني في مجال التعميع العالي مثل دراسة
(رييام ( ،)2102،دراسة أبػعسػد ،)2102،دراسة (عبج المصيف )2102،في حيغ ركدت دراسة (عفيفي

واخخون  )2106،عمى تصػيخ الترسيع التعميسي لسقخات التعميع اإللكتخوني بجامعة الجمام.

اختمفت الجراسة الحالية عغ الجراسات الدابقة مغ حيث األبعاد التي تشاولتيا الجراسة الحالية ومجى تأثيخىا في

دور تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني في الجامعة محل الجراسة ،في حيغ تشاولت دراسة (عفيفي واخخون )2106،

فيسا يتعمق ببعج الترسيسي لمتعميع اإللكتخوني ،في حيغ تشاولت دراسة (سعج واخخون )2116،مغ حيث
تكشػلػجيا السعمػمات وارتباشيا بذكل عام بالتعميع اإللكتخوني ،إن ىحه الجراسة جاءت استسخار لمجراسات الدابقة

وتسيدت باختالف مغ حيث حجاثة السػضػع وكحلظ األبعاد التي تع دراستيا في جامعة محل الجراسة.
اإلطار الشعري لمجراسة:
السبحث الثاني :تكشهلهجيا التعميم اإللكتروني.
 8.0ـ مفههم تكشهلهجيا التعميم اإللكتروني:

لقج أدى التقجم التكشػلػجي إلى ضيػر أساليب ووسائل تعميسية حجيثة ،تعتسج عمى تػضيف مدتحجثات تكشػلػجية
مغ أجل تحقيق فاعمية وكفاءة أفزل لمتعميع ،ومشيا استعسال الحاسػب وممحقاتو ووسائل العخض اإللكتخونية
والقشػات الفزائية واإلقسال الرشاعية وشبكة اإلنتخنت و السكتبات اإللكتخونية ،لغخض إتاحة التعمع عمى مجار

اليػم ولسغ يخيجه وفى السكان الحى يشاسبو  ،بػاسصة شخق وأساليب متشػعة لتقجم السحتػى التعميسي بعشاصخ
مخئية ثابتة ومتحخكة وتأثيخات سسعية وبرخية ،ما يجعل التعميع أكثخ تدػيق ومتعة وبكفاءة أعمى وبجيج ووقت
أقل(.عبج المطيف،8108،ص.)8
ولقج وردت العجيج مغ التعخيفات التي تػضح ماىية تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني مشيا:
تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني ىي شخيقة لمتعميع باستخجام آليات االترال الحجيثة مغ حاسػب وشبكاتو ووسائصو
الستعجدة مغ صػت وصػرة ورسػمات وآليات بحث ومكتبات الكتخونية سػاء في الفرل أو كان عغ بعج.
(مهسى  ،8118،ص.)01
يقرج أيزا بتكشػلػجيا التعمي ع اإللكتخوني بانو عسمية التعمع وتمقى السعمػمات تتع عغ شخيق استخجام أجيدة

إلكتخونية ،ومدتحجثات تكشػلػجيا الػسائط الستعجدة حيث يتع االترال بيغ الجراسيغ والسعمسيغ عبخ وسائل

اترال عجيجة( .عثسان  ،8119،ص.)2
عخفت أيزا تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني بانو مشطػمة تعميسية لتقجيع البخامج التعميسية أو التجريبية لمستعمسيغ أو
الستجربيغ باستخجام تقشيات السعمػمات واالتراالت التفاعمية لمتحقيق التفاعل بيت الستعمع والسعمع.
(سالم ،8112،ص.)889

 8.8ـ أهجاف تكشهلهجيا التعميم اإللكتروني:
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لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني العجيج مغ األىجاف التي تخز الصالب والسعمع واإلدارة العسمية التعمسية نحكخىا
عمى الشحػ التالي( :عهض ،8112،ص.)79
أـ بالشدبة لمصالب:
ـ إكداب الصالب السيارات أو الكفاءات الالزمة الستخجام تقشيات االتراالت والسعمػمات.
ـ تسكغ الصالب مغ تمقى السادة العمسية باألسمػب الحي يتشاسب مع قجراتو مغ خالل الصخيقة السخئية أو
السدسػعة أو السخئية.
ـ تػسيع دائخة اتراالت الصالب مغ خالل شبكات االترال العالسية والسحمية وعجم االقترار عمى السعمع
كسرجر لمسعخفة.
ب ـ بالشدبة لمعزػ ىيئة التجريذ:
ـ إكداب عزػ ىيئة التجريذ السيارات التقشية الستخجام التقشيات الستخجام التقشيات السختمفة.
ـ مداعجة أعزاء ىيئة التجريذ في إعجاد السػاد التعمسية لمصالب وتعػيس نقز الخبخة لجى بعزيع.
ـ تصػيخ دور عزػ ىيئة التجريذ في العسمية التعمسية حتى يتػاكب مع التصػرات العمسية والتكشػلػجية السدتسخة
والستالحقة.
ج ـ بالشدبة لإلدارة والعسمية التعمسية في مؤسدات التعميع العالي:
ـ خمق شبكات تعمسية لمتشطيع وإدارة عسل السؤسدات التعمسية إضافة إلى تقجيع الخجمات السدانجة في العسمية

التعمسية.

ـ تبشى مبجأ التعمع مجى الحيادة ومبجأ التعميع الحاتي.
ـ إتا حة الفخصة ألكبخ عجد مغ فئات السجتسع لمحرػل عمى التعميع والتجريب وتقميل تكمفة التعميع عمى السجى
البعيج.
ـ نذخ ثقافة التقشية في السجتسع مغ خالل ثقافة التعمع والتجريب ،والتي تسكغ مغ تحديغ وتشسية قجرات الستعمسيغ
والستجربيغ بأقل تكمفة وبأذني جيج
 8.3ـ مزايا تكشهلهجيا التعميم اإللكتروني:
تتدع تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني بسدايا وإيجابيات عجيجة تجعل مشو وسيمة فاعمة لتصػيخ التعميع وزيادة كفاءتو.
(السهسى ،8118،ص.)7
أ .استعسال العجيج مغ وسائل التعميع واإليزاح الدسعية والبرخية والتي قج ال تتػافخ لجى العجيج مغ الستعمسيغ.
ب .جعل التعميع أكثخ تذػيقا ومتعة واالبتعاد عغ الختابة والسمل في التعميع التقميجي.
ج .إمكانية استعخاض كع ىائل مغ السعمػمات مغ خالل مػاقع اإلنتخنت أو الحاكخة اإللكتخونية أو قػاعج
البيانات.
د .تعجد مرادر السعخفة مغ خالل االترال وسيػلة وسخعة تحجيث السحتػى السعمػماتي.
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ه .أمكانية تبادل الخبخات والسعارف بيغ الجامعات والسخاكد البحثية والسؤسدات التعمسية بدخعة ويدخ.
و .تحديغ وتصػيخ ميارات البحث واستعسال السيارات التكشػلػجية.
ز .السػاكبة الدخيعة لمتصػر العمسي السحىل الحاصل في كافة مياديغ السعخفة.
 8.2ـ الفرق بين تكشهلهجيا التعميم اإللكتروني والتعميم التقميجي:
يسكغ عخض أوجو االختالف بيغ التعميع التقميجي تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني مغ خالل الشقاط التالية:
(الذحات،8119،ص.)08
ـ مغ حيث األسمػب السدتخجم يػضف التعميع اإللكتخوني السدتحجثات التكشػلػجية ،حيث يعتسج عمى العخوض
اإللكتخونية بيشسا يعتسج التعميع التقميجي عمى الكتاب فال يدتخجم أي الػسائل التكشػلػجية إال في بعس األحيان.

ـ مغ حيث التفاعل تقػم تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني عمى التفاعل واستخجام الػسائط الستعجدة بيشسا التعميع

التقميجي ال يعتسج عمى التفاعل السدتسخ التفاعل يكػن فقط بيغ بيغ السعمع والستعمع.

ـ مغ حيث إمكانية التحجيث تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني يسكغ تحجيثيا بكل سيػلة بيشسا التعميع التقميجي عسمية

التحجيث غيخ متاحة اال بعج نذخ الكتاب والتعجيل فيو مخة أخخى.

ـ مغ حيث اإلتاحة تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني متاحة في أي وقت ،لحا تتستع بالسخونة وإمكانية الػصػل بيشسا
التعميع التقميجي يعتسج عمى وقت محجد في الججول ،وأماكغ معيشة.
ـ مغ حيث نطام التعميع تتع تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني ضسغ نطام مفتػح مخن ومػزع حيث يدسح لمستعمع
بالتعمع وفقا لدخعتو وفى مكانو بيشسا التعميع التقميجي يحجث في نطام مغمق ضسغ مكان وزمان محجد.

 8.2ـ استراتيجيات تكشهلهجيا التعميم اإللكتروني:
ىشاك مجسػعة مغ االستخاتيجيات لمتعميع وتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني نحكخ مشيا( :الذرقاوى ،8112،ص)01
أ ـ اإللقاء اإللكتخوني ويتع ذلظ براحبة بعس السػاد التعمسية مغ خالل الباحث اإللكتخوني بالعخض الستدامغ
وغيخ الستدامغ بجانب القاعات الجراسية.
ب ـ استخاتيجية الػسائط الستعجدة التي يسكغ مغ استخجاميا في تحميل السفاىيع والسيارات اإللكتخونية وتشسيتيا

وعخض السحتػى التعميسي مغ خالليا.

ج ـ البيان العمسي اإللكتخوني ويسكغ استخجام البيان العمسي في أداء السيارات أمام الصالب بعج إعجاد خصػاتيا
إلكتخونيا عمى وسائط إلكتخونية.
د ـ ا لتجريب اإللكتخوني ويدتخجم لتجريب الصالب عمى إتقان مفاىيع وميارات التعميع والتعمع اإللكتخوني.
ه ـ التعمع الحاتي والتعمع الفخدي لديادة تشسية السيارات وىػ تعمع يقػم بو الستعمع وفق قجراتو واستعجتو الخاصة.

 8. 3ـ جهدة الخجمة التعميسية.
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 0ـ8ـ  3مفههم جهدة الخجمة التعميسية.
يجج الستبع لسػضػع الجػدة صعػبة كبيخة في الػصػل الى تعخيف محجد ليحا السرصمح يؤكج ىحا االختالف

وجيات الشطخ الستعجدة التي شخحيا الباحثػن والجارسػن الحيغ تشاولػا ىحا الحقل وقبل التصخق الى تعخيف جػدة
الخجمة التعميسية يتع التعخف أوال عمى مرصمحات السكػنة لعبارة جػدة الخجمة التعميسية.
ـ مفيػم الجػدة:
عخفت الجػدة بانيا القجرة عمى تحقيق رغبات السدتيمظ بالذكل الحي يتصابق مع تػقعاتو ويحقق رضاه التام عغ
الدمعة أو الخجمة التي تقجم إليو( .زين الجين،8119،ص)01
عخفت الجػدة مغ قبل شخف السعيج األمخيكي لمسعاييخ بانيا جسمة مغ الدسات والخرائز لمسشتج أو الخجمة
التي تجعل قادر عمى الػفاء باحتياجات معيشة مغ خالل القجرة عمى تمبية ىحه االحتياجات( .أبه
الذعر،8118،ص.)8
ـ مفيػم الخجمة:
تعخف الخجمة عمى انيا كل نذاط يحقق رضا السدتفيج مشيا دون تحػيل السمكية ومغ ىشا يسكغ تعخيف جػدة
الخجمة بانيا القجرة عمى تحقيق شمبات السدتفيج بالذكل الحي يتفق مع تػقعاتو ويحقق رضاه التام عغ الخجمة

التي قجمت لو مغ خالل الفيع الفخق بيغ تػقعات العسالء لمخجمة وإدراكيع لألداء الفعمي ليا.
(فهيسة،8112،ص.)83
ـ مفيػم التعميع:
يعخف التعميع عمى أنو كل ما يص أخ عمى سمػك الكائغ الحي مغ تغيخ ،وتعجيل ويخجع ذلظ إلى خبخة السسارسة،
أو العالقة الستبادلة بيشو وبيغ العالع الخارجي برفة أساسية ،بحيث ىحا التغيخ الحي يص أخ نتيجة لمخبخة التي
اكتدابيا ،مسا يديج مغ كفاءاتو قجرتو عمى تحقيق حاجاتو ومتصمباتو( .رفيق،8112،ص.)97
ـ مفههم جهدة الخجمة التعميسية:
إن الجػدة في التعميع ،تختمف عغ الجػدة في مػضػع االقتراد فجػدة التعميع ال تخز مشتجا معيشا أو سمعة
لمتدػيق ،ولكشيا تخز الصالب الخخيج وكيفية تقجيسو لألخخيغ.
أن جػىخ جػدة الخجمة التعميسية ىي تمبية حاجات الدبائغ ،مع العمع أنو ليذ مغ الديل في التعميع تحجيج

الدبائغ فيع يذسمػن الصمبة والسشطسات والسجتسع ككل ،كسا يتػافق ىحا السفيػم مع تمبية تػقعات الصمبة أو تقجيع

ما يفػق ويتجاوز ىحه التػقعات ،بسعشى تػقع الحاجات السدتقبمية لمصمبة( .يهسف،8112،ص.)2

وىشاك مغ عبخ عغ جػدة الخجمة التعميسية ،بالقػة الجافعة والسحخكة لجعل خجمة التعميع العالي متسيدة وجيجة
ومثل ذلظ ما تقجمو ىيئة التجريذ مغ جػدة في خجمتيا التعميسية.

ـ 8ـ3 8ـ معايير جهدة الخجمة التعميسية:
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جامعة السخقب

يعخف معيار الجػدة عمى أنو عبارة عغ خاصية مصمػبة في السشتج أو الخجمة ،ويدتعسل كأساس لقياس مدتػى
الجػدة في الخجمات،
كسا يعبخ عغ معيار الجػدة بأنو وثيقة ترجر نتيجة إجساع يحجد الستصمبات التي يجب أن يفي بيا مشتج أو
خجمة معيشة وترادق عمييا جية معتخف بييا .تحجدىا جية معيشة ،بشاء عمى مػاصفات مرادق عمييا.
(الغزالى،8119،ص.)01
 8.3ـ أهم الرعهبات التي تعترض قياس جهدة الخجمة التعميسية.
إن معاييخ جػدة الخجمة التعميسية بالسؤسدات التعميسية عسػما ،والسؤسدات الجامعية خرػصا تػاجو العجيج
مغ الرعػبات تخجع إلى الخرائز التي يسيد نطام الجامعي ومغ ىحه الرعػبات( :زكريا

واخرون،8118،ص)08

ـ لع يشل مػضػع معاييخ جػدة الخجمة التعميسية ،االىتسام الكافي اال مغ قميل مغ الباحثيغ في السشطسات

الخجمية عامة وجامعات خاصة ،وبالتالي ال تػجج مؤشخات دقيقة متفق عمييا لقياس الجػدة وخاصة عشجما تكػن

السخخجات الجامعية غيخ ممسػسة.

ـ تتسيد مخخجات الشطام الجامعي مغ خخجيغ ومشتػج عمسي ،بالتعجد والشػع وعجم التجانذ وىحا بفخض االعتساد
عمى أعجاد كبيخة مغ السؤشخات والخرائز في قياس الجػدة مسا يعشى الحاجة إلى الكثيخ مغ الػقت والجيج
المحان يتصمبان عسمية القياس.
مغ الرعب معخفة الفائجة التي تحققيا الجامعة لمسجتسع الن أعجاد كبيخة مغ تمظ السخخجات ،تبقى دون
االستفادة مشيا كحاالت عجم التعييغ كسا أن الفػائج الستحققة مغ تمظ السخخجات ألتأتى مباشخة وانسا تحتاج
سشػات شػيمة أحيانا لكي يطيخ مخدودىا.
 2ـ8ـ  .3ـ معايير جهدة الخجمة التعميسية عمى أساس مختمف السحاور:
نحاول مغ خالل ىحه الفقخة إدراج معاييخ جػدة الخجمة التعميسية وذلظ بشاء عمى عجة محاور:
(فهيسة،8112،ص.)61
أ ـ محػر الصمبة :وىع أبخز محػر في العسمية التعميسية وتحجد السعاييخ جػدة الخجمة التعميسية السختبصة بيحا
السحػر في:
ـ انتقاء الصمبة :تسثل عسمية انتقاء الصمبة لقبػليع لاللتحاق بالتعميع العالي ،إحجى السسارسات الذائعة في

الجامعات والكميات وان انتقاء الصمبة يسثل الخصػة األولى في جػدة التعميع العالي.

ـ ندبة عجد الصمبة لعزػ ىيئة التجريذ إذ يجب أن تكػن ىحه الشدبة مقبػلة ،بالجرجة التي تزسغ تحقيق فعالية
العسمية التعميسية ولمعمع ال يػجج معيار محجد متفق عميو لتحجيج ىحه الشدبة ،إذ أن ذلظ يتػقف عمى شبيعة
السادة.
ـ دافعية الصمبة واستعجادىع لمتعمع وىحا يعجمغ العػامل التي تتػقف عمييا جػدة الخجمة التعميسية ،والجافع
السعخفي لمصمبة يعشى الدعي لمسعخفة وحب االستصالع واالكتذاف والخغبة في القخاءة وشخح األسئمة.
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ب ـ محػر ىيئة التجريذ :إن جػدة الخجمة التعميسية ألي كمية أو مؤسدة جامعية إنسا تقاس بييئة تجريديا
وتقاس بسقجر ما تبحلو مغ نذاط ،وما تستمكو السادة العمسية واقتجار في إيراليا ورغبة في إعصائيا.
وإن تقيع أعزاء ىيئة التجريذ مغ جػدة في خجماتيا التعميسية يتمخز في:
ـ مقجار اإلنتاج العمسي ويدتشج إلى عجد البحػث السشذػرة في السجالت أو الجوريات عمسية متسيدة.
ـ السشذػرات العمسية أي مجسػع ما أنجده الباحث مغ مشذػرات عمسية في مجال تخررو.
ج ـ محػر السشاىج الجراسية:
تعج السػازنة بيغ األصالة والسعاصخة في إعجاد السشاىج مغ حيث السدتػى والسحتػى والصخيقة واألسمػب مغ
العػامل ا لسختبصة بجػدة الخجمة التعميسية ويختبط ىحا الجدء مغ السعاييخ ،بالسجى الحي تدتصيع فيو ىحه السشاىج
الجراسية أن تعسل عمى تشسية قجرة الصالب عمى تحجيج السذكالت وحميا سػاء كان ىحا السشيج تع أعجاده

إلكتخونيا أو تقميجيا أولػية جػدة الخجمات التعميسية تدتجعى تحديغ السشاىج.
اإلطار العسمي لمجراسة:
السبحث الثالث :ـ األساليب اإلحرائية السدتخجمة.
 3.0ـ مقجمة:
يشاول ىحا عخضا مفرالً لمسشيجية واإلجخاءات التي تع االعتساد عمييا في تشفيح الجراسة السيجانية ،بيجف

التعخف عمى دور تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني في تحديغ جػدة الخجمة التعميسية ،مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة

التجريذ بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتو وتذسل مشيجية الجراسة ،وصفاً لسجتسع وعيشة

الجراسة ،وخرائز ىحه العيشة ،واألدوات الخئيدة لمجراسة ،وفحز مرجاقيتيا وثباتيا ،إضافة إلى بيان

األساليب اإلحرائية السدتخجمة في تحميل واستخخاج نتائج الجراسة.
 مشهجية الجراسة:تع االعتساد في الجراسة عمى السشيج الػصفي التحميمي لمػصػل إلى السعخفة الجقيقة والتفريمية حػل مذكمة
الجراسة ولتحقيق فيع أفزل وأدق لمطػاىخ الستعمقة بيا  ،وباعتباره أندب السشاىج في دراسة الطاىخة محل

الجراسة ،ألنو يعتسج عمى دراسة الػاقع أو الطاىخة كسا ىي عمى أرض الػاقع ويرفيا بذكل دقيق ،ويعبخ عشيا
كساً وكيفاً  ،فالتعبيخ الكيفي يرف لشا الطاىخة ويػضح سساتيا وخرائريا  ،أما التعبيخ الكسي فيعصي وصفاً
رقسياً ويػضح مقجار ىحه الطاىخة أو حجسيا ،باإلضافة إلى تػفيخ البيانات والحقائق عغ السذكمة مػضػع
الجراسة لتفديخىا والػقػف عمى دالالتيا.

 -أداة الجراسة :تتشػع أدوات البحث العمسي السدتخجمة في الحرػل عمى السعمػمات والبيانات والحقائق ،والتي

مشيا (السالحطة ،االستبيان ،السقابمة ،االختبارات بأنػاعيا ،السقاييذ بأنػاعيا ،إلى غيخ ذلظ مغ األدوات(.
ويعتبخ االستبيان أحج أدوات البحث العمسي األكثخ استخجاماً لمحرػل (عمى معمػمات ،وبيانات عغ األفخاد).

وىي أداة دراسة مشاسبة ذات أبعاد وبشػد تدتخجم لمحرػل عمى معمػمات وبيانات وحقائق محجدة ،مختبصة بػاقع
معيغ وتقجم عمى شكل عجد مغ األسئمة يصمب اإلجابة عمييا مغ السدتيجفيغ السعشييغ بسػضػع االستبيان.
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وتبعا لحلظ قامت الباحثتان بإعجاد أداة لمجراسة الحالية تتشاسب وأىجافيا وفخوضيا ،وقج مخت عسمية ترسيع
وإعجاد االستبيان بعجة مخاحل وخصػات كسا يمي:
 .0االشالع عمى الجراسات الدابقة الستعمقة بسػضػع الجراسة الحالية.
 .2تحجيج األقدام الخئيدية التي شسميا االستبيان.
 .3جسع وتحجيج عبارات االستبيان.
 .4صياغة العبارات التي تقع تحت كل قدع.
ولقج استخجمت الباحثتان مقياس ليكخت ( )Likert Scaleالخساسي لتقجيخ درجة اإلجابة لعبارات االستبيان،

حيث مشح الجرجات مغ ( )5-0ابتجاء بالبجائل (غيخ مػافق بذجة  ،غيخ مػافق  ،مػافق إلي حج ما  ،مػافق ،

مػافق بذجة) والتي تقيذ اتجاىات وآراء السدتقرى مشيع  ،ثع تع تػزيع اإلجابات إلى خسذ مدتػيات متداوية
وتع تحجيج شػل الخاليا في مقياس ليكخت الخساسي ،مغ خالل حداب السجى بيغ درجات السقياس (= 0-5
 )4ومغ ثع تقديسو عمى أكبخ قيسة في السقياس لمحرػل عمى شػل الخمية أي ( )1.81 = 5÷ 4وبعج ذلظ تع
إضافة ىحه القيسة إلى أقل قيسة في السقياس (بجاية السقياس وىي واحج صحيح) وذلظ لتحجيج الحج األعمى ليحه

الخمية ،وىحا ما تع تصبقو عمى أسئمة السحاور ا الخاصة بجراسة فخضيات الجراسة .وىكحا أصبح شػل الخاليا
كسا ىػ مػضح بالججول التالي رقع (.)0
ججول رقم ( )0يهضح إجابات األسئمة وداللتها
اٌزمذ٠ش ف ٟاٌزؼٍ١ك ػٍٝ
إٌزبئج
دسجخ ضؼ١فخ جذا
دسجخ ضؼ١فخ
دسجخ ِزٛسطخ
دسجخ وج١شح
دسجخ وج١شح جذا

اإلجبثخ ػٍ ٝاألسئٍخ
(اٌجذ)ً٠
غ١ش ِٛافك ثشذح
غ١ش ِٛافك
ِذب٠ذ
ِٛافك
ِٛافك ثشذح

اٌٛصْ إٌسجٟ
(دسجخ اٌّٛافمخ)
% 57 - %44
% 71 - % 58
% 89 - %74
%:5 - %8:
% 144 - %:6

طٛي اٌخٍ١خ
179; – 1
477; – 17:4
575; – 4784
671; – 5764
7 – 6744

-3.8مجتسع الجراسة وعيشتها:
الججول ( )2التالي يبيغ عيشة الجراسة أعزاء ىيئة التجريذ بكمية االقتراد والعمػم الدياسيةـ جامعة مرخاتو
ججول رقم ( )8االستسارات السهزعة والستحرل عميها
اٌّجزّغ اٌذساسخ

ػٕ١خ اٌؼٕ١خ

االسزّبساد اٌّٛصػخ

االسزّبساد اٌّزذصً ػٍٙ١ب

اٌفبلذ

ٔسجخ االسزجبثخ

144

:4

:4

;7

41

96

الػصف اإلحرائي لعيشة الجراسة وفق الخرائز والدسات الذخرية:
ججول رقم ( ) 3تهزيع أفراد العيشة حدب متغيرات :الشهع ،العسر ،السؤهل العمسي ،الجرجة العمسية،
سشهات الخبرة.
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الجنس
العور

الوؤهل
العلوي

الذرجت
العلويت

سنواث
الخيرة
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الوتغيراث

العذد

النسبت الوئويت

روش
أٔثٝ
ألً ِٓ 54سٕخ
ِٓ  54اٌ ٟألً ِٓ 67سٕخ
ِٓ  67اٌ ٟالً ِٓ 84سٕخ
ِٓ  84سٕخ فأوثش
ِبجسز١ش

40
19
6
31
20
2
37

%67.8
%32.2
%10.2
%52.5
%33.9
%3.4
%62.7

دوزٛساٖ

22

%37.3

ِذبضش ِسبػذ
ِذبضش
أسزبر ِسبػذ
أسزبر ِشبسن
أسزبر
الً ِٓ 7سٕٛاد
ِٓ 7إٌ ٝالً ِٓ  14سٕخ
ِٓ  14إٌ ٝالً ِٓ 17سٕخ
ِٓ  17سٕخ فأوثش

46
18
14
7
6
16
21
17
5

%6479
%4971
;%187
%:77
%87:
%27.1
%35.6
%28.8
%2.5

القين
الوفقودة
-

-

-

-

-

أتزح مغ الججول رقع ( )3أن ندبة الحكػر %67.8أكبخ مغ ندبة اإلناث  %32.1مغ إجسالي عيشة الجراسة،
وبتقديع عيشة الجراسة حدب العسخ أتزح أن أغمب أفخاد عيشة الجراسة أعسارىع مغ  31إلى أقل مغ 45سشة

بشدبة  ،%52.5ثع يمييا الفئة العسخية مغ  45إلى أقل مغ  61سشة بشدبة  ،%33.9كحلظ تع تػزيع أفخاد
العيشة عمى حدب السؤىل العمسي حيث أن الشدبة األكبخ مغ حسمة ماجدتيخ تسثل  ، %62.7وبالشدبة لتقديسيا
حدب الجرجة العمسية أتزح أن أغمب أفخاد العيشة محاضخ مداعج بشدبة  %41.7ثع تمييا محاضخ بشدبة
 ،%27.0وإضافة إلى ذلظ تع تقديسيع حدب الخبخة حيث أتزح أن حػالي %35.6مغ أفخاد العيشة لجييع خبخة

مغ 5إلى أقل مغ  01سشة ثع يمييا مغ  01إلى أقل مغ  05سشػات بشدبة  %28.8في الكمية قيج الجراسة .
 3.3ـ ثبات االستبيان:

يقرج بثبات االستبيان أن يعصي ىحا االستبيان نفذ الشتيجة حتى ولػ تع إعادة تػزيعو أكثخ مغ مخة تحت نفذ

الطخوف والذخوط ،أو بعبارة أخخى أن ثبات االستبيان يعشي االستقخار في نتائجو وعجم تغييخىا بذكل كبيخ فيسا

لػ تع إعادة تػزيعيا عمى أفخاد العيشة عجة مخات خالل فتخات زمشية معيشة .وقج تع التأكج مغ ثبات استبيان
الجراسة مغ خالل شخيقة معامل ألفا كخونباخ
 Cronbach's Alpha Coefficientوكانت الشتائج كسا ىي مبيشة بالججول التالي عشج حداب قيسة معامل
الثبات:ـ

ججول رقع ( )4يػضح نتائج اختبار ألفا كخونباخ لقياس ثبات االستبانة
ث
-1
-4

688

الوحبور
اٌجؼذ اٌزصٌّ ّٟ١زىٌٕٛٛج١ب اٌزؼٍ ُ١اإلٌىزشٟٔٚ
اٌجؼذ اٌزٕظٌ ّٟ١زىٌٕٛٛج١ب اٌزؼٍ ُ١اإلٌىزشٟٔٚ

هعبهل ألفبكرونببخ
47;61
47;1:

الثببث
47;94
47;7:
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جامعة السخقب

اٌجؼذ اٌزمٌٕ ٟزىٌٕٛٛج١ب اٌزؼٍ ُ١اإلٌىزشٟٔٚ
اٌجؼذ اٌفٕ( ٟاإلسشبدٌ )ٞزىٌٕٛٛج١ب اٌزؼٍ ُ١اإلٌىزشٟٔٚ
ثؼذ رذس ٓ١جٛدح اٌخذِخ اٌزؼٍ١ّ١خ
جّ١غ ػجبساد االسزج١بْ

47;87
47;86
47;4:
47;9:

47;51
47;48
47:84
47;79

الثبات = الججر التخبيعي السػجب لسعامل ألفا كخونباخ
اتزح مغ الشتائج السػضحة في ججول ( )4أن قيسة معامل ألفا كخونباخ كانت مختفعة لكل السحاور وتتخاوح بيغ
( )1.940 ،1.862لكل محػر مغ محاور االستبيان .كحلظ كانت قيسة معامل ألفا لجسيع فقخات االستبيان (.)1.957
وكانت قيسة الثبات مختفعة لكل السحاور وتتخوح بيغ ( )1.971 ،1.928لكل محػر مغ محاور االستبيان .كحلظ كانت

قيسة الثبات لجسيع فقخات االستبيان مداوية لي ( )1.978وىحا يعشي انو معامل الثبات مختفع.

وبحلظ تع التأكج مغ صجق وثبات استبيان الجراسة مسا يجعمو عمى مقجار مغ الثقة برحة االستبيان وصالحيتو
لتحميل الشتائج واإلجابة عمى أسئمة الجراسة واختبار فخضياتيا.
-3.2التحميل اإلحرائي السدتخجم في الجراسة:
تست السعالجة اإلحرائية لمبيانات باستخخاج األعجاد ،الشدب السئػية ،الستػسصات الحدابية ،االنحخافات

السعيارية ،وفحز فخضيات الجراسة عشج مدتػى ( )α=1.15باستخجام االختبارات اإلحرائية التالي :معامل
االرتباط الخصي البديط ومعادلة الثبات كخونباخ ألفا ،وذلظ باستخجام بخنامج الحدم اإلحرائية .SPSS
عرض وتحميل نتائج الجراسة :ـ
أ-الستغيخات الخاصة بالبعج الترسيسي لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني
الججول رقم ( )2تقييم أفراد العيشة لمبعج الترسيسي لتكشهلهجيا التعميم اإللكتروني من خالل العبارات
ث
-1
-4
-5
-6
-7
-8
-9

العببراث
ٛ٠ظف اٌزصّ ُ١اإلٌىزش ٟٔٚاٌزؼٍ ّٟ١اٌّجبدئ اٌشئ١س١خ ٌزصُّ١
اٌشٚاثظ ٚأدٚاد اٌزصفخ ف ٟاٌّمشس.
٠زضّٓ اٌزصّ ُ١اإلٌىزشٌٍّ ٟٔٚمشس اسزخذاَ صٛر١بد رؼٍ١ّ١خ
رزّ١ض ثبٌٛضٛح ٚاٌجٛدح ِٚذػّخ ٌٍّذز ٜٛاٌزؼٍّٟ١
٠ز١خ اٌزصّ ُ١اإلٌىزش ٟٔٚاٌزؼٍ ّٟ١فشصخ اٌذػُ ٚاٌّسبػذح
ٌٍّزؼٍّ ِٓ ٓ١ر ٞٚاالدز١بجبد اٌخبصخ
ٛ٠فش رصّ ُ١اإلٌىزشٌٍّ ٟٔٚمشس اٌزؼٍٚ ّٟ١اجٙخ رزّثً سٌٛٙخ
ػشض اٌّؼٍِٛبد ٚسٌٛٙخ االسزخذاَ
ٛ٠فش اٌزصّ ُ١لٛاػذ ػبِخ السزخذاَ اٌطالة أدٚاد اٌزؼٍُ١
اإلٌىزش ِٓ ٟٔٚاٌجش٠ذ اإلٌىزشٚ ٟٔٚإٌّزذ٠بد اٌزؼٍ١ّ١خ
ٛ٠فش اٌزصّ١ِ ُ١ضح إٔشبء اٌٍّفبد اٌصٛر١خ ٚاٌّشئ١خ ٌٍطالة.
ٛ٠فش اٌزصّ ُ١اإلٌىزش ٟٔٚسٚاثظ رصً اٌطالة ثّىزجبد سلّ١خ
رخذَ جّ١غ اٌّمشساد اٌزؼٍ١ّ١خ.
هعذل العبم

الوتوسط

االنحراف
الوعيبري

درجت القبول

:2.5

1.070

غ١ش ِٛافك

:2.5

1.054

غ١ش ِٛافك

2.64

1.200

ِذب٠ذ

2.85

1.186

ِذب٠ذ

2.73

1.064

ِذب٠ذ

2.78

1.099

ِذب٠ذ

2.63

1.113

ِذب٠ذ

2.68

0.957

هحبيذ

يػضح الججول التالي الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لكل فقخة مغ فقخات البعج الترسيسي لتكشػلػجيا
التعميع اإللكتخوني حيث جاءت الفقخة (يػفخ ترسيع اإللكتخوني لمسقخر التعميسي واجية تتسثل سيػلة عخض
السعمػمات وسيػلة االستخجام) ىي األولي بجرجة متػسصة حيث كان متػسصيا الحدابي ( )2.85تالىا الفقخة
(يػفخ الترسيع ميدة إنذاء السمفات الرػتية والسخئية لمصالب ).بستػسط حدابي ( )2.78في حيغ كان أقل
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الفقخات تقجي اًخ ىي الفقخات (يػضف الترسيع اإللكتخوني التعميسي السبادئ الخئيدية لترسيع الخوابط وأدوات

الترفح في السقخر ،وكحلظ الفقخة يتزسغ الترسيع اإللكتخوني لمسقخر استخجام صػتيات تعميسية تتسيد بالػضػح

والجػدة ومجعسة لمسحتػى التعميسي) بستػسط ( .)2.58ومغ ىحا يتبيغ أن اآلراء حػل فقخات ىحا السحػر متبايشة
بيغ عجم السػافقة والسحايجة .كسا تذيخ السعصيات اإلحرائية في الججول رقع ( )5أن الستػسط العام لإلجابات

جاء بجرجة متػسصة وتقجر ب ـ ـ ـ ـ ـ ( )2.68ىحا يجل عمى أن إجابات السبحػثيغ تذيخ إلى السحايجة بالشدبة إلى
أعزاء ىيئة التجريذ بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتو.
ب ـ الستغيخات الخاصة بالبعج التشطيسي لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني:
الججول رقم ( ) 6تقييم أفراد العيشة الخاصة البعج التشعيسي لتكشهلهجيا التعميم اإللكتروني من خالل العبارات
ث

العببراث

الوتوسط

االنحراف
الوعيبري

درجت القبول

-1

٠ذذد االدز١بجبد اٌزؼٍ١ّ١خ ٌٍطٍجخ ثبسزخذاَ األدٚاد إٌّبسجخ.

2.76

1.056

ِذب٠ذ

2.69

1.103

ِذب٠ذ

52.6

1.063

ِذب٠ذ

72.6

1.079

ِذب٠ذ

2.64

1.156

ِذب٠ذ

2.73

1.243

ِذب٠ذ

2.66

1.198

ِذب٠ذ

2.68

0.925

هحبيذ

-4
-5
-6
-7
-8
-9

٠ؤوذ أ٘ذاف اٌزؼٍُ ػٍ ٝاٌمذساد اٌّؼشف١خ ِٓ خالي اٌزٕظُ١
اٌىبًِ ٌٍٛسبئظ اٌّزؼذدح.
٠شاػ ٝاٌزٕظٌٍ ُ١زؼٍ ُ١اإلٌىزش ٟٔٚف ٟاٌّسز ٜٛاٌزؼٍّٟ١
ٌٍطالة ٚاٌفشٚق اٌفشد٠خ ث.ُٕٙ١
ٕ٠ظُ ػٕبصش ِذز ٜٛاٌّمشس اإلٌىزش ٟٔٚثطش٠مخ ٚاضذخ
ِٚذذدح ٌٍؼاللبد ٚاٌشٚاثظ ث ٓ١أجضائٗ.
ٛ٠فش أٔشطخ ِٕظّخ ِٙٚبَ رؼزّذ ػٍ ٝاٌّشبسوخ ٚاٌزفبػً
اٌؼٍّ ِٓ ٟخالي ِٕبلشخ ِٛضٛػبد ِخزٍفخ داخً إٌظبَ.
ٛ٠فش اٌزٕظٌٍ ُ١زؼٍ ُ١اإلٌىزش ٟٔٚفشص اٌّّبسسخ ٚاٌزىشاس
ٌٍّزؼٍُ ٚرٛف١ش أِثٍخ ٚرذس٠جبد ٌزٌه.
٠خطظ ٌٍزذم١ك األ٘ذاف اٌزؼٍ١ّ١خ ِٓ خالي اٌزٕظُ١
ِٛضٛػبد اٌّمشس اإلٌىزش.ٟٔٚ
هعذل العبم

يػضح الججول الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لكل فقخة مغ فقخات البعج التشطيسي لتكشػلػجيا التعميع
اإللكتخوني حيث جاءت الفقخة (يحجد االحتياجات التعميسية لمصمبة باستخجام األدوات السشاسبة) في السختبة األولي
بجرجة متػسصة حيث كان متػسصيا الحدابي ( )2.76تالىا الفقخة (يػفخ التشطيع لمتعميع اإللكتخوني فخص
السسارسة والتكخار لمستعمع وتػفيخ أمثمة وتجريبات لحلظ ).بستػسط حدابي ( )2.73في حيغ كان أقل الفقخات

تقجي اًخ ىي الفقخة (يخاعى التشطيع لمتعميع اإللكتخوني في السدتػى التعميسي لمصالب والفخوق الفخدية بيشيع).

بستػسط ( .) 2.63ومغ ىحا يتبيغ أن كل اآلراء حػل فقخات ىحا السحػر كانت محايجة ،كسا تذيخ السعصيات
اإلحرائية في الججول رقع ( )6أن الستػسط العام لإلجابات جاء بجرجة متػسصة وتقجر ب ـ ـ ـ ـ ـ ( )2.68ىحا يجل
عمى أن إجابات السبحػثيغ تذيخ إلى السحايجة بالشدبة إلى أعزاء ىيئة التجريذ بكمية االقتراد والعمػم

الدياسية ـ جامعة مرخاتو.

ج ـ الستغيخات الخاصة بالبعج التقشي لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني:
الججول رقع ( )7تقييع أفخاد العيشة لمبعج التقشي لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني مغ خالل العبارات

68:
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-1
-4
-5
-6
-7
-8
-9

العببراث
ٛ٠فش رج١ٙض إٌّب٘ج اٌذساس١خ ٚاٌّبدح اٌزؼٍّ١خ ػٍ ٝشىً
األلشاص اٌّذِجخ ٌٍشجٛع إٌٙ١ب ٚلذ اٌذبجخ.
ٛ٠فش رمٕ١خ إسسبي اٌّٙبَ ٚاٌٛاججبد اٌذساس١خ ػٓ طش٠ك سثظ
جّ١غ أجٙضح اٌذبست ِٓ خالي ِٕظِٛخ ِزىبٍِخ.
ٛ٠فش اٌشثظ ثشجىخ اٌؼبٌّ١خ ٌٍّؼٍِٛبد دزّ٠ ٝىٓ رٛظ١فٙب
وٛس١ظ إػالِٚ ٟرؼٍ ّٟ١فّ ٟأْ ٚادذ.
سثظ اٌّششفٚ ٓ١اٌّخزص ٓ١األوبدِ ٓ١١ّ٠غ طالث ِٓ ُٙخالي
رمٕ١خ ِؤرّشاد اٌف١ذ.ٛ٠
ٚضغ اٌذسٚط إٌّٛرج١خ ِٓ خالي رخضٕٙ٠ب دز٠ ٝزّىٓ اٌّزؼٍُ
إٌىزش١ٔٚب ِٓ اٌشجٛع إٌٙ١ب.
٠ذذس ِذز ٜٛاٌّٛلغ ٠ٚطٛسٖ ٚفمب ٌؼٛاًِ اٌزغ١ش اٌّؼبصشح
ف ٟاٌجبٔت اٌّؼشف ٟاٌزىٌٕٛٛج.ٟ
٠خطظ السزخذاَ اٌطٍجخ اٌىّجٛ١رش ٚاألٔزشٔذ فِ ٟشبس٠ؼ ُٙفٟ
ِجّٛػبد صغ١شح أ ٚثشىً فشد.ٜ
هعذل العبم

جامعة السخقب
الوتوسط

االنحراف
الوعيبري

درجت
القبول

2.83

1.191

ِذب٠ذ

2.95

1.279

ِذب٠ذ

2.86

1.166

ِذب٠ذ

2.81

1.042

ِذب٠ذ

2.92

1.119

ِذب٠ذ

2.63

1.015

ِذب٠ذ

2.86

1.025

ِذب٠ذ

2.84

0.944

هحبيذ

يػضح الججول الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لكل فقخة مغ فقخات البعج التقشي لتكشػلػجيا التعميع
اإللكتخوني حيث جاءت الفقخة (يػفخ تقشية إرسال السيام والػاجبات الجراسية عغ شخيق ربط جسيع أجيدة
الحاسب مغ خالل مشطػمة متكاممة ).ىي األولي مغ حيث األىسية بجرجة متػسصة حيث كان متػسصيا

الحدابي ( )2.95تالىا الفقخات (يػفخ الخبط بذبكة العالسية لمسعمػمات حتى يسكغ تػضيفيا كػسيط إعالمي
وتعميسي فيّ أن واحج .والفقخة يخصط الستخجام الصمبة الكسبيػتخ واألنتخنت في مذاريعيع في مجسػعات صغيخة

أو بذكل فخدى ).بستػسط حدابي ( )2.86في حيغ كان أقل الفقخات تقجي اًخ ىي الفقخة (يحجث محتػى السػقع

ويصػره وفقا لعػامل التغيخ السعاصخة في الجانب السعخفي التكشػلػجي ).بستػسط ( .)2.63ومغ ىحا يتبيغ أن

معطع اآلراء حػل فقخات ىحا السحػر جاءت بالسحايجة ،كسا تذيخ السعصيات اإلحرائية في الججول رقع ( )7أن
الستػسط العام لإلجابات جاء بجرجة متػسصة وتقجر ب ـ ـ ـ ـ ( )2.84ىحا يجل عمى أن إجابات السبحػثيغ تذيخ إلى
السحايجة بالشدبة إلى أعزاء ىيئة التجريذ بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتو.
د ـ الستغيخات الخاصة بالبعج الفشي (اإلرشادي) لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني :ـ
الججول رقم ( ) 8تقييم أفراد العيشة لمبعج الفشي (اإلرشادي) لتكشهلهجيا التعميم اإللكتروني من خالل العبارات
ث
-1
-4
-5
-6
-7
-8
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العببراث
٠ؼذ دٌ ً١إجشائ ٟالسزخذاَ اٌّمشس ٚدساسزٗ ٚاٌزؼبًِ ِغ
اٌّٛلغ اٌزؼٍٚ ّٟ١أدٚارٗ.
ٛ٠فش طشفب ٌّسبػذح اٌطالة دذ٠ث ٟاٌزؼبًِ ِغ اٌىّجٛ١رش
ٚاألٔزشٔذٚ ،رٌه فّ١ب ٠مبثٍ ِٓ ُٙصؼٛثبد.
٠سبػذ اٌطٍجخ ػٍ ٝرٕظ ُ١اٌٛلذ ٚرمذ ُ٠اٌّسبػذح ٚاإلسشبد
إٌّبست ٌ.ُٙ
ٛ٠جٗ اٌطالة ٠ٚششذُ٘ إٌ ٝاألٔشطخ اٌز ٟرٕبست ٌُِٙٛ١
ٚلذسار.ُٙ
رمذ ُ٠اٌزفس١شادٚ ،اٌّسبػذاد ٌى١ف١خ اسزخذاَ اٌزىٌٕٛٛج١ب
اٌّزضّٕخ ٌٍّمشس اٌزؼٍ.ّٟ١
ٛ٠ظف رمٕ١بد اٌزؼٍُ اإلٌىزش ٟٔٚضّٓ أٔشطخ اٌزؼٍُ اٌفشدٞ

الوتوسط

االنحراف
الوعيبري

درجت القبول

3.05

1.090

ِذب٠ذ

:2.7

1.084

ِذب٠ذ

;12.

1.213

ِذب٠ذ

72.8

1.127

ِذب٠ذ

52.5

1.040

غ١ش ِٛافك

2.76

1.104

ِذب٠ذ
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ٚاٌزؼٍُ اٌزؼب.ٟٔٚ
٠ؼًّ ػٍ ٝاوسجب اٌطالة ِٓ أٔشطخ اٌزؼٍُ إٌىزش١ٔٚب ٌغخ
اٌذٛاس ٚػشض األفىبس ثشىً ِٕطمب.
هعذل العبم

ICETR2018
2.92

1.208

ِذب٠ذ

2.83

0.936

هحبيذ

يػضح الججول الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لكل فقخة مغ فقخات البعج الفشي (اإلرشادي) لتكشػلػجيا

التعميع اإللكتخوني حيث جاءت الفقخة (يعج دليل إجخائي الستخجام السقخر ودراستو والتعامل مع السػقع التعميسي
وأدواتو) في السختبة األولي بجرجة متػسصة حيث كان متػسصيا الحدابي ( )3.15تالىا الفقخات (يعسل عمى
إكداب الصالب مغ أنذصة التعمع إلكتخونيا لغة الحػار وعخض األفكار بذكل مشصقا ).بستػسط حدابي ()2.94
في حيغ كان أقل الفقخات تقجي اًخ ىي الفقخة (تقجيع التفديخات ،والسداعجات لكيفية استخجام التكشػلػجيا الستزسشة

لمسقخر التعميسي ).بستػسط ( .)2.53ومغ ىحا يتبيغ أن اآلراء حػل فقخات ىحا السحػر كانت متبايشة بيغ عجم

السػافقة والسحايجة ،كسا تذيخ السعصيات اإلحرائية في الججول رقع ( )8أن الستػسط العام لإلجابات جاء بجرجة
متػسصة وتقجر ب ـ ـ ـ ـ ـ ( )2.83ىحا يجل عمى أن إجابات السبحػثيغ تذيخ إلى السحايجة بالشدبة إلى أعزاء ىيئة
التجريذ بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتو.
ه ـ الستغيخات الخاصة بتحديغ جػدة الخجمة التعميسية:
الججول رقع ( )9تقييع أفخاد العيشة لبعج تحديغ جػدة الخجمة التعميسية مغ خالل العبارات
ث
-1
-4
-5
-6
-7
-8
-9

العببراث
اٌج١ئخ اإلٌىزش١ٔٚخ رم ٜٛاٌذافؼ١خ ٚاالسزؼذاد ٌٍزؼٍُ ٚدت
االسزطالع ٚاالوزشبف ٌذ ٜاٌّزؼٍّ.ٓ١
إدذاس رغ١ش رشث٘ ٞٛبدف ٚثٕبء رّٕ١خ اإلثذاع ػٕذ اٌّزؼٍّ.ٓ١
رٛفش اٌج١ئخ اإلٌىزش١ٔٚخ ِخشجبد رٍج ٝادز١بجبد ِزطٍجبد
اٌّجزّغ ػٍ ٝاٌّذ ٜاٌجؼ١ذ.
ر١ٌٛذ ثمبفخ االٌزضاَ ٚرذس ٓ١اٌؼٍّ١بد ٚاٌزٕبسك ث ٓ١األ٘ذاف.
اٌف ُٙاٌّزطٛس ٚاٌّزىبًِ ٌٍصٛسح اٌّسزمجٍ١خ ف ٟاٌّجبي
اإلٌىزش ٟٔٚاٌزطج١م ٟاٌفؼٍ.ٟ
اٌزخط١ظ أل٘ذاف ٚاضذخ ٍِّٛٚسخ فٔ ٟزبئج جٛدح األداء
إٌىزش١ٔٚب.
رذس ٓ١ث١ئخ اٌؼًّ ٚسفغ لذساد ٌٍطشف ٓ١اٌّؼٍّٚ ٓ١اٌّزؼٍّٓ١
ِٓ خالي ِؤسسخ رٕظ١ّ١خ رؼٍ١ّ١خ.
هعذل العبم

الوتوسط

االنحراف
الوعيبري

درجت
الووبرست

3.76

;.98

ِٛافك

3.59

4.967

ِٛافك

3.71

4.912

ِٛافك

3.67

4.866

ِٛافك

3.63

4.786

ِٛافك

3.68

4.955

ِٛافك

3.93

4.785

ِٛافك

3.71

0.664

هوافق

يػضح الججول الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لكل فقخة مغ فقخات بعج تحديغ جػدة الخجمة التعميسية
حيث جاءت الفقخة (تحديغ بيئة العسل ورفع قجرات لمصخفيغ السعمسيغ والستعمسيغ مغ خالل مؤسدة تشطيسية

تعميسية) ىي األولي بجرجة كبيخة حيث كان متػسصيا الحدابي ( )3.93تالىا الفقخة (البيئة اإللكتخونية تقػى

الجافعية واالستعجاد لمتعمع وحب االستصالع واالكتذاف لجى الستعمسيغ) بستػسط حدابي ( )3.76في حيغ كان

أقل الفقخات تقجي اًخ ىي الفقخة (إحجاث تغيخ تخبػي ىادف وبشاء تشسية اإلبجاع عشج الستعمسيغ) بستػسط (.)3.59

ومغ ىحا يتبيغ أن اآلراء حػل فقخات ىحا السحػر كميا جاءت بالسػافقة .كسا تذيخ السعصيات اإلحرائية في
الججول رقع ( )9أن الستػسط العام لإلجابات جاء بجرجة كبيخة وتقجر ب ـ ـ ـ ( )3.70ىحا يجل عمى أن إجابات
السبحػثيغ تذيخ إلى السػافقة عمى عبارات بعج تحديغ جػدة الخجمة التعميسية.
 3.2ـ اختبار الفرضيات:
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دور تكشهلهجيا التعميم اإللكتروني في تحدين جهدة الخجمة التعميسية من وجهة نعر أعزاء هيئة .........
جامعة السخقب

أ .عائذة عقيل أبػ دقاقة ؛ أ .سسية معسخ امدمع

ـ الفرضية األولي:
الفـ ــخض الرـ ــفخي :ال تػجـ ــج عالقـ ــة ذات داللـ ــة إحرـ ــائية عشـ ــج السدـ ــتػى α<=0.05 :بـ ــيغ البعـ ــج الترـ ــسيسي
لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية بكمية االقتراد والعمػم الدياسيةـ جامعة مرخاتة
الف ــخض الب ــجيل :تػج ــج عالق ــة ذات دالل ــة إحر ــائية عش ــج السد ــتػى0.05 :

=< αب ــيغ ب ــيغ البع ــج التر ــسيسي

لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتة

لمتحقــق مــغ صــحة الد ـؤال الدــابق تــع اســتخخاج معامــل االرتبــاط البدــيط لسعخفــة العالقــة بــيغ البعــج الترــسيسي
لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية في الجامعة قيج الجراسة ،وذلظ كسا ىػ مػضح في
الججول رقع (.)01
ججول رقع ( :)01نتائج معامل االرتباط البديط لسعخفة العالقة بيغ البعج الترسيسي
لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية في الكمية قيج الجراسة
الستغيرات السدتقمة

معامل االرتباط R

الجالة اإلحرائية

البعج الترسيسي لتكشهلهجيا التعميم اإللكتروني

1.014

1.432

تذيخ السعصيات الػاردة في الججول الدابق أنو تػجج عالقة ارتباط ضعيفة ليدت ذات داللة إحرائية عشج
السدتػى α<= 0.05 :بيغ البعج الترسيسي لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية في
الكمية قيج الجراسة  ،حيث بمغت قيسة معامل االرتباط (  ) R = 1.014عشج مدتػى الجاللة ( ، )0.432وىي

أكبخ مغ مدتػي الجاللة السعشػية ( ،)α<= 0.05وىحه الشتائج تقتزي بقبػل الفخضية الرفخية و التي تشز
عمي عجم وجػد عالقة ذات داللة إحرائية عشج السدتػى ( ) α<= 0.05بيغ البعج الترسيسي لتكشػلػجيا
التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية في الكمية قيج الجراسة .
ـ الفرضية الثانية:
الفخض الرفخي :ال تػجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج السدتػى α<= 0.05 :بيغ البعج التشطيسي لتكشػلػجيا
التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتة
الفخض البجيل :تػجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج السدتػى α<= 0.05 :بيغ البعج التشطيسي لتكشػلػجيا
التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتة

لم تحقق مغ صحة الدؤال الدابق تع استخخاج معامل االرتباط البديط لسعخفة البعج التشطيسي لتكشػلػجيا التعميع
اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتة ،وذلظ كسا ىػ
مػضح في الججول رقع(.)00
ججول رقم ( :)00نتائج معامل االرتباط البديط لسعرفة العالقة بين البعج التشعيسي
لتكشهلهجيا التعميم اإللكتروني وتحدين جهدة الخجمة التعميسية بكمية االقتراد والعمهم الدياسية ـ جامعة مرراتة
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الستغيرات السدتقمة
البعج التشعيسي لتكشهلهجيا التعميم
اإللكتروني

ICETR2018

معامل االرتباط R

الجالة اإلحرائية

1.092

1.046

تذيخ السعصيات الػاردة في الججول الدابق أنو تػجج عالقة ارتباط ضعيفة ليدت ذات داللة إحرائية عشج

السدتػى α<= 0.05 :بيغ البعج التشطيسي لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية في

الكمية قيج الجراسة  ،حيث بمغت قيسة معامل االرتباط (  ) R = 1.092عشج مدتػى الجاللة ( ، )1.046وىي

أكبخ مغ مدتػي الجاللة السعشػية (، ) α<= 0.05وىحه الشتائج تقتزي بقبػل الفخضية الرفخية و التي تشز

عمي عجم وجػد عالقة ذات داللة إحرائية عشج السدتػى ( ) α<= 0.05بيغ البعج التشطيسي لتكشػلػجيا التعميع
اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية في الكمية قيج الجراسة .

ـ الفرضية الثالثة:
الفخض الرفخي :ال تػجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج السدتػى α<= 0.05 :بيغ البعج التقشي لتكشػلػجيا
التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتة.
الفخض البجيل :تػجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج السدتػى α<= 0.05 :بيغ بيغ البعج التقشي لتكشػلػجيا
التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتة.
لمتحقق مغ صحة الدؤال الدابق تع استخخاج معامل االرتباط البديط لسعخفة العالقة البعج التقشي لتكشػلػجيا

التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتة ،وذلظ كسا
ىػ مػضح في الججول رقع(.)02
ججول رقم ( :) 08نتائج معامل االرتباط البديط لسعرفة العالقة بين البعج التقشي
لتكشهلهجيا التعميم اإللكتروني وتحدين جهدة الخجمة التعميسية بكمية االقتراد والعمهم الدياسية ـ جامعة مرراتة

الستغيرات السدتقمة

معامل االرتباط R

الجالة اإلحرائية

البعج التقشي لتكشهلهجيا التعميم اإللكتروني

1.100

1.451

تذيخ السعصيات الػاردة في الججول الدابق أنو تػجج عالقة ارتباط ضعيفة ليدت ذات داللة إحرائية عشج
السدتػى α<= 0.05 :بيغ البعج التقشي لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية في الكمية

قيج الجراسة  ،حيث بمغت قيسة معامل االرتباط (  ) R = 1.011عشج مدتػى الجاللة ( ، )1.451وىي أكبخ

مغ مدتػي الجاللة السعشػية (، ) α<= 0.05وىحه الشتائج تقتزي بقبػل الفخضية الرفخية و التي تشز عمي
عجم وجػد عالقة ذات داللة إحرائية عشج السدتػى ( ) α<= 0.05بيغ البعج التقشي لتكشػلػجيا التعميع
اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية في الكمية قيج الجراسة.
ـ الفرضية الرابعة:

694

icetr. elmergib.edu.ly

دور تكشهلهجيا التعميم اإللكتروني في تحدين جهدة الخجمة التعميسية من وجهة نعر أعزاء هيئة .........
جامعة السخقب

أ .عائذة عقيل أبػ دقاقة ؛ أ .سسية معسخ امدمع

الفخض الرفخي :ال تػجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج السدتػى α<= 0.05 :بيغ البعج الفشي (اإلرشادي)
لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتة
الفخض البجيل :تػجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج السدتػى α<= 0.05 :بيغ بيغ البعج الفشي (اإلرشادي)
لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتة
لمتحقق مغ صحة الدؤال الدابق تع استخخاج معامل االرتباط البديط لسعخفة العالقة البعج الفشي (اإلرشادي)
لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتة،
وذلظ كسا ىػ مػضح في الججول رقع(.)02
ججول رقع ( :)02نتائج معامل االرتباط البديط لسعخفة العالقة بيغ البعج التقشي
لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتة
الستغيرات السدتقمة

معامل االرتباط R

الجالة اإلحرائية

البعج الفشي (اإلرشادي) لتكشهلهجيا التعميم اإللكتروني

0.189

0.153

تذيخ السعصيات الػاردة في الججول الدابق أنو تػجج عالقة ارتباط ضعيفة ليدت ذات داللة إحرائية عشج
السدتػى α<= 0.05 :بيغ البعج الفشي (اإلرشادي) لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة
التعميسية في الكمية قيج الجراسة  ،حيث بمغت قيسة معامل االرتباط (  ) R = 1.089عشج مدتػى الجاللة

( ، )1.053وىي أكبخ مغ مدتػي الجاللة السعشػية (، ) α<= 0.05وىحه الشتائج تقتزي بقبػل الفخضية
الرفخية و التي تشز عمي عجم وجػد عالقة ذات داللة إحرائية عشج السدتػى ( ) α<= 0.05بيغ البعج
الفشي (اإلرشادي) لتكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية في الكمية قيج الجراسة.
ـ الفرضية الرئيدية:
الفخض الرفخي :ال تػجج عالقة ذو داللة إحرائية بيغ أبعاد التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية
بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتة
الفخض البجيل :تػجج عالقة ذو داللة إحرائية بيغ أبعاد التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية
بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتة
لمتحقق مغ صحة الدؤال الدابق تع استخخاج معامل االرتباط البديط لسعخفة العالقة أبعاد التعميع اإللكتخوني
وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتة ،وذلظ كسا ىػ مػضح في

الججول رقع(.)02

ججول رقع ( :)02نتائج معامل االرتباط البديط لسعخفة العالقة بيغ أبعاد
التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتة
الستغيرات السدتقمة
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0.205

0.167

تذيخ السعصيات الػاردة في الججول الدابق أنو تػجج عالقة ارتباط ضعيفة ليدت ذات داللة إحرائية عشج
السدتػى α<= 0.05 :أبعاد التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية في الكمية قيج الجراسة  ،حيث
بمغت قيسة معامل االرتباط (  ) R = 1.067عشج مدتػى الجاللة ( ، )1.215وىي أكبخ مغ مدتػي الجاللة

السعشػية (، ) α<= 0.05وىحه الشتائج تقتزي بقبػل الفخضية الرفخية و التي تشز عمي عجم وجػد عالقة

ذات داللة إحرائية عشج السدتػى ( ) α<= 0.05بيغ أبعاد التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية
بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتة .
ـ الشتائج:
مغ خالل ما تع جسعو وتحميمو مغ بيانات الجراسة السيجانية تػصمشا إلى الشتائج التالية:
0ـ أضيخت نتائج الجراسة أن الستػسط العام لإلجابات السبحػثيغ حػل محػر البعج الترسيسي لتكشػلػجيا التعميع
اإللكتخوني جاءت بجرجة متػسصة وتقجر ب ( )2.68وىحا يجل إن إجابات السبحػثيغ تذيخ إلى السحايجة حػل

ىحا البعج.
 2ـ كسا بيشت نتائج الجراسة أن الستػسط العام لإلجابات السبحػثيغ حػل محػر البعج التشطيسي لتكشػلػجيا التعميع
اإللكتخوني جاءت بجرجة متػسصة وتقجر ب( )2.68وىحا يجل عمى إن إجابات السبحػثيغ تذيخ إلى السحايجة

حػل عبارات ىحا البعج.

 3ـ أضيخت نتائج الجراسة أن الستػسط العام لإلجابات السبحػثيغ حػل محػر البعج التقشي لتكشػلػجيا التعميع
اإللكتخوني جاءت بجرجة متػسصة وتقجر ب ـ ـ ـ ـ ـ ( )2.84وىحا يجل عمى أن إجابات السبحػثيغ تذيخ إلى السحايجة
حػل عبارات ىحا البعج.
 4ـ كسا بيشت نتائج الجراسة أن الستػسط العام لإلجابات السبحػثيغ حػل محػر الفشي(اإلرشادي)لتكشػلػجيا
التعميع اإللكتخوني جاءت
بجرجة متػسصة وتقجر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )2.83وىحا يجل عمى أن إجابات السبحػثيغ تذيخ إلى السحايجة حػل عبارات ىحا
البعج.
-5أضيخت نتائج الجراسة تػجج عالقة ارتباط ضعيفة ليدت ذات داللة إحرائية عشج السدتػى)α<= 0.05 (:

بيغ أبعاد التعميع اإللكتخوني وتحديغ جػدة الخجمة التعميسية في الكمية قيج الجراسة حيث بمغت قيسة معامل

االرتباط ( )R = 1.067عشج مدتػى الجاللة ( )1.215يخجع ذلظ في غياب الشطخة الجمية لمتعميع اإللكتخوني
بأنو نطام تعميسي يقػم عمى بيئة إلكتخونية رقسية متكاممة خاصة بو.
6ـ يػفخ الترسيع اإللكتخوني سيػلة عخض السعمػمات وسيػلة االستخجام في كمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ
جامعة مرخاتة مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ بيا بجرجة متػسصة حيث كان متػسصيا الحدابي العام

( )2.85بالشدبة إلى تحديغ جػدة الخجمة التعميسية.
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7ـ يحجد االحتياجات التعميسية لمصمبة باستخجام األدوات السشاسبة بجرجة (متػسصة)حيث كان متػسصيا الحدابي
( )2.76بالشدبة إلى تحديغ جػدة الخجمة التعميسية.
8ـ تحديغ بيئة العسل ورفع قجرات الصخفيغ السعمسيغ والستعمسيغ مغ خالل مؤسدة تشطيسية تعميسية إلكتخونية في
كمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتة مغ وجية أعزاء ىيئة التجريذ جاءت (بجرجة عالية) حيث
بمغ الستػسط الحدابي العام (.)3.93
التهصيات:
 0ـ العسل عمى نذخ ثقافة تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني بيغ أعزاء ىيئة التجريذ وتػضيح أىسيتو في العسمية
التعميسية مغ خالل عقج ورش عسل داخمية وذلظ لمتعسق أكثخ في مدايا التعميع اإللكتخوني وشخيقة استخجامو،
ألن ذلظ يؤدي إلى تعديد مكانة الجامعة في السجتسع.
2ـ ـ زيادة التفاعل وإعصاء اىتسام بذكل أكبخ بالعسميات التعميسية مغ خالل تصبيق أبعاد تكشػلػجيا التعميع
اإللكتخوني في السجاالت التعميسية السختمفة بالجامعة.
 3ـ ضخورة وضع الخصط السشاسبة لمتػضيح كيفية إمكانية تصبيق مدتػيات أبعاد تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني
وفق اإلمكانيات السادية الستاحة ،ومتابعة وتقييع شخيقة تصبيق تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني وتقجيع الجعع الفشي

الالزم ليا.

 4ـ البجء في تصبيق تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوني بذكل تجخيبي بتصػيخ عجد محجود مغ السقخرات إلكتخونيا
داخل كمية االقتراد والعمػم الدياسية جامعة مرخاتة.
5ـ تػفيخ البشية التحتية ،وتتسثل في إعجاد الكػادر البذخية السجربة ،وتػفيخ خصػط االترال الدخيع واألجيدة
والسعجات ذات الدخعة والتخديغ العالييغ.
 6ـ إدخال تصػر تكشػلػجيا السعمػمات في العسمية التجريدية مغ خالل استخجام األلػاح اإللكتخونية وأنطسة إدارة
التعميع وغيخىا مغ الػسائل الستقجمة بكمية االقتراد والعمػم الدياسية ـ جامعة مرخاتة.
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Abstract:
The aim of this study was to identify the role of e-learning in improving the quality
of the educational process. The study followed the descriptive approach to achieve its
objective, including all members of the Faculty of Economics and Political Science,
Misurata University. The study population included (100) members the sample was
included (80) members of teaching staff at Misurata University ,Which responded
around 59 of teaching staff with a response rate of 74%, the statistical Package for
Social Sciences( SPSS ) was used to analyze the data . The results of the study
showed that the average of the responses was medium on the dimensions of e
learning, Including (organizational dimension, technical dimension, design
dimension, technical extension dimension), indicating that the respondents' answers
were medium.
The reason for that was the lack of interest in e-learning and the definition it as
importance and the lack of experts and qualified to use this modern technology.
The results of the study showed a weak correlation between the dimensions of elearning and improvement of the quality of educational service in the university. The
correlation coefficient was (R equal 0.167) at the level of significance (0.205) which
related to lass of a clear view of e-learning as an educational system based on an
integrated digital electronic environment.
Key Words: Electronic learning technology, quality of educational service, Misurata
University.
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قائسة السراجع:
أوال :ـ الكتب :ـ

0ـ الدالع ،أحسج ،2114 ،تكشػلػجيا التعمع والتعميع اإللكتخوني ،الخياض ،دار السعخفة لمصباعة والشذخ.
2ـ التػردى ،عػض ،2114 ،السجرسة اإللكتخونية وأدوار حجيثة لمسعمع ،الخياض ،دا ار لخاية لمشذخ والتػزيع.

3ـ زيغ الجيغ ،فخيج عبج الفتاح  ،0996،إدارة الجػدة الذاممة في السؤسدات العخبية ،القاىخة ،دار الذخوق
لمصباعة والشذخ.
ثانيا :ـ الجوريات العمسية :ـ

 0عدام ،زكخيا أحسج ،2118 ،مجمة التعميع لمعمػم اإلندانية ،العجد  ،33معاييخ االعتساد العام والخاص فى رفع
جػدة خجمات التعميع العالي ،جامعة زرقاء األىمية ،األردن.

 2ـ الذخقاوي ،جسال مرصفى عبج الخحسغ ،2115 ،مجمة كمية التخبية ،العجد  ،58تشسية مفاىيع اإللكتخوني
وميارتو لجى شالب كمية التخبية بدمصة عسان.
ثالثا :ـ السؤتسرات العمسية.

0ـ الذحات ،عثسان ،2119 ،تػضيف تكشػلػجيا التعميع ضخورة حتسية لتحقيق جػدة التعميع العالي ،السؤتسخ
العمسي الدابع.
2ـ ـ السػسى ،عبج هللا عبج العديد ،2112 ،التعميع اإللكتخوني ،ورقة مقجمة لمسؤتسخ إلى مجرسة السدتقبل جامعة
السمظ سعػد.

 3ـ رشيج ،صالح عبج الخضا ،العصػى ،عامخ عمى ،2119 ،جػدة الخجمة التعميسية أثخىا في تحقيق رضا
الصمبة ،دراسة في كمية اإلدارة واالقتراد ،مؤتسخ التخبية ،جامعة القادسية.
4ـ أبػ شعخ ،ىشج غدان ،2118 ،معاييخ الجػدة السعتسجة في السؤسدات التعميع العالي ،مقالة عمسية ممتقى
الجولي الثالث مشطسات االعسال.

 5ـ الغدالي ،أسامة ،2119 ،ضسان الجػدة في السؤسدات التعميع العالي ،مخكد ضسان الجػدة واعتساد
مؤسدات التعميع العالي.
6ـ عباس ،إيسان دمحم ،2105،التعميع اإللكتخوني مجخل إلى التجريب غيخ التقميجي ،السشطسة العخبية لمتشسية
اإلدارية ،ورقة بحثية مرخ.

.7أبػفأرة ،يػسف ،2119 ،ورقة اشتخاك الصمبة في تقييع جػدة التعميع العالي ،مؤتسخ االقتراد السعخفي األول
األردن.
8ـ الذبػل ،ىاشع ،غمػم ،مشرػر ،2104التعميع اإللكتخوني واقع وشسػح ورقة عسل مقجمة لشجوة التعميع
اإللكتخوني ،مجراس السمظ فيرل ،الخياض.

9ـ زاولو ،رفيق ،2114 ،تشطيع وىيكمة الجامعة الجدائخية رسالة مقجمة لشيل شيادة الساجدتيخ مغ الجامعة

الفمدصيشية.
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