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 مضخخلص البحث:

الخٗلُم ًٖ بٗض في  ٞاٖلُتهظه الضعاؾت ئلى ال٨ك٠ ًٖ مضي هضٞذ                

غ الُلبت، و٢ض ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت حامٗت الكغ٢ُت أزىا ء حاةدت ٧ىعوها مً وحهت ٓه

البت في ب٩لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت بجامٗت الكغ٢ُت999مً )  َو
ً
في ؾلُىت  ( َالبا

وجم الخأ٦ض مً نض٢ها وزباتها،  اؾدباهت، ولجم٘ البُاهاث ٢ام الباخثىن بخُىٍغ ٖمان

٣ٞغة99مً )ج٩ىهذ الاؾدباهه في نىعتها النهاةُت  خُث أْهغث هخاةج الضعاؾت أن . ( 

دىع م لجمُ٘ مداوع الاؾدباهت باؾخثىاء حاءث بمؿخىي مخىؾِاإلاخىؾُاث الحؿابُت 

الخٗلُم ًٖ بٗض في لٟاٖلُت وطل٪  خُث خهل ٖلى مؿخىي مغجٟ٘، الخىانل والخٟاٖل

ً وحهت هٓغ الُلبت في يىء مخٛيراث الضعاؾ  تحامٗت الكغ٢ُت أزىاء حاةدت ٧ىعوها م

       ِ ٦ما أْهغث هخاةج الضعاؾت وحىص ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت بين مخىؾ

ج٣ضًغاث الُلبت لٟاٖلُت الخٗلُم ًٖ بٗض حٗؼي إلاخٛير الؿىت الضعاؾُت، ولهالح َلبت 

الؿىت ألاولى، ٦ما ْهغث ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت بين مخىؾِ ج٣ضًغاث الُلبت 

 (والهاج٠ الى٣ا٫،الحاؾىب الشخص ي  )ت حٗؼي إلاخٛير الجهاػ اإلاؿخسضم في الضعاؾ

ً ٌؿخسضمىن الحاؾىب الشخص ي  .ولهالح الُلبت الظً

 حاةدت ٧ىعوها -الخٗلُم ًٖ بٗض -الٟاٖلُت :الكلماث املفخاحُت 
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Abstract : 

 

        This study aimed to investigate the effectiveness of distance 
education at A’Sharqiyah University during the Corona pandemic 

(Covid 19) from the students' point of view. The study sample 
consisted of (299) male and female students from the College of Arts 
and Humanities at A’Sharqiyah University. To collect data, the 

researchers developed a questionnaire, and its validity and reliability 
were confirmed. The questionnaire reliability according to 

Cronbach’s alpha coefficient reached (0.97), and in its final form 
consisted of (29). A paragraph divided into four dimensions: the 
scientific material (e-content), teaching, communication and 

interaction, measurement and evaluation. 
     The results of the study showed that the mean ranged between the 

average for the scientific subject dimension, the average for the 
teaching dimension, high for the communication and interaction 
dimension, and the average for the measurement and evaluation 

dimension for the effectiveness of distance education at A’Sharqiyah 
University during the Corona pandemic from the students’ point of 

view in light of the study variables. Additionally, the results of the 
study revealed that there were statistically significant differences 
between the average students’ estimates of the effectiveness of 

distance education due to the variable of the academic year, and in 
favor of first-year students. It also shows statistically significant 

differences between the average students’ estimates of the 
effectiveness of distance education due to the variable of the device 
used in the study who use the personal computer and the mobile 

phone and for the benefit of students who use the personal computer. 
Key words: effectiveness, distance education, corona pandemic. 

 ملذمت 

ٗت في اإلاجاالث الؿُاؾُت  ٌكهض الٗالم مً خىلىا حٛيراث هاةلت وؾَغ

الضو٫ حاصة والا٢خهاصًت والاحخماُٖت والٗلمُت والخ٨ىىلىحُا والصحُت ٧اٞت، وحؿعى 

إلاىا٦بت هظه الخٛيراث، وال ٌُٛب ًٖ ألاطهان صوع التربُت والخٗلُم في مجا٫ الخ٣ضم 

 في عقي اإلاجخمٗاث وجُىعها، ولهما ألازغ ال٨بير في 
ً
 ٞٗاال

ً
والخُىع، ٞهما ٌؿهمان ئؾهاما

 بىاء ؤلاوؿان ومضي ج٨ُٟه وجىا٣ٞه م٘ ما ًجغي خىله.
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هغ التي  ئن الخٗلُم الٗهغي هى وؾُلت اإلاجخم٘ الغةِؿُت إلاىاحهت جدضًاث اٗل

جدؿم بال٨ثير مً الخٛيراث والخُىعاث في الىىاحي اإلاسخلٟت؛ وهى أؾاؽ اإلاؿخ٣بل ألحُا٫ 

ؼ،  بضالٍٗؼ ٤ هدى الاؾخ٣غاع والغزاء والخ٣ضم )الُبار ٖو  (. 9009الخ٣ت، ٦ما أهه الٍُغ

كهض الٗالم الُىم زىعاث ٖلمُت وج٨ىىلىحُت وا٢خهاصًت ٖضًضة ً غ٦ؼ َو

مٗٓمها ٖلى الاؾدثماع باإلاٗلىمت وال٣ٗل البكغي، ٞالٗهغ الظي وِٗكه هى ٖهغ الثىعة 

هغ  هغ الاهٟخاح الث٣افي الحًاعي الٗالمي، ٖو ، ٖو ير اإلادؿإع هغ الٛخ الخ٨ىىلىحُت، ٖو

ال٢اث ؤلاهخاج، والثىعة اإلاٗلىماجُت  التي هي مً أهم  -حُٛير ألاهمُت اليؿبُت ل٣ىي ٖو

ت الٗلمُت اإلاخ٣ضمت، والاؾخسضام  -اصي والٗكغًٍ زىام ال٣غن الح حٗخمض ٖلى اإلاٗٞغ

ٗت)الهاقمي والٗؼاوي،   (. 9000ألامثل للمٗلىماث اإلاخض٣ٞت بمٗضالث ؾَغ

في أعحاء الٗالم ، هدً في خاحت  COVID-19وفي ْل اهدكاع وباء ٧ىعوها 

غوٝ الىباء، ؾ ُاث ْو م ًم٨ىه الخٗاٌل م٘ مُٗ ىاء ٧ان للبدث ًٖ همِ مً الخُٗل

هظا الىمِ مً الخٗلُم مؿخجض أو ٢اةم ومُب٤ بالٟٗل اإلاهم هى جىا٣ٞه م٘ هظا الىباء، 

ومً زم ٞان اؾخسضام همِ الخٗلُم ًٖ بٗض ٌٗض أخض الىؾاةل الىاجحت في الخٗامل م٘ 

م ًٖ بٗض ًخميز 9090ئق٩الُاث الخٗلُم الىاججت ًٖ حاةدت ٧ىعوها)عمًان،  (. ٞالخُٗل

خُاصي، ألاولى هي اإلاغوهت ال٨بيرة في جى٢ُذ  بميزجين عةِؿِخين ًٟخ٣ضهما الخٗلُم الٖا

٤ أي ػمان  الضعاؾت بما ًخالءم م٘ أويإ الضاعؽ، والثاهُت هي الخٗلُم ٞو

 (.9090وم٩ان) الخغوص ي، والٗامغي، 

لظل٪ جبلىع الخٗلم ًٖ بٗض ٦أخض نُٜ الخٗلم الظاحي التي جغ٦ؼ ٖلى الضعاؾين، 

ت والح٣اة٤ لهم مهما ج٩ىن ْغوٞهم الا٢خهاصًت والاحخماُٖت، وحٗمل ٖلى جىنُل اإلا ٗٞغ

 إلابضأ ج٩اٞإ الٟغم 
ً
غافي، وجد٣ُ٣ا ً الخٗلُم واإلا٩ان الٛج ومهما ج٨ً ٞغنت اه٣ُاٖهمٖ 

م ) ال٣دُاوي،  (. ل٣ض أزبدذ البدىر والضعاؾاث 9090الخٗلُمُت وصًم٣غاَُت الخُٗل

ً بٗض، ٖىضما اإلاسخلٟت زال٫ الثالزت ٣ٖىص اإلاايُت أن اؾتر  م والخٗلمٖ  اجُجُت الخُٗل

ُٟها في اإلاإؾؿاث ألا٧اصًمُت اإلاسخلٟت ٧اإلاضاعؽ واإلاٗاهض  ًدؿً اؾخسضامها وجْى

غ وجِؿير الٗمل في هظه اإلاىٓىماث  ُاث والجامٗاث، ًم٨نها أن حؿاهم في جٍُى وال٩ل

 (.9090التربىٍت ؾىاء في بِئاتها الخ٣لُضًت أو الاٞترايُت )نٟغ، 

ٗلم ًٖ بٗض مثل  و٢ض ٞغيذ الٗضًض مً اإلاىهاث الخٗلُمُت هٟؿها في ْل الخ

، Microsoft teams، وما٨ًغوؾىٞذ جُمؼ School madrasati" مىهت مضعؾتي 
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، Classera، ٦الؾيرا Blackboard، وبال٥ بىعص Microsoft formsوما٨ًغوؾىٞذ ٞىعمؼ 

بنر Zoomػوم  ، Google class room، حىحل ٦الؽ عوم GoToWebinar، حى جى ٍو

 مً ٢بل Ain Channels، ٢ىىاث ٖين Edmodoئصمىصو 
ً
 قضًضا

ً
، والتي وحضث ئ٢باال

 ً اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت، وحمُٗها جدُذ الخٟاٖل بين اإلاٗلم والُالب بالهىعة والهىث م

زال٫ ٖغى ٧امل للم٣غ الضعاس ي وئم٩اهُت الحىاع والى٣اف وج٣ضًم الازخباعاث 

ل٪ الازخباعاث، م٘ خٟٔ مدخىي اإلا٣غعاث الضعاؾُت والغحٕى ؤلال٨تروهُت والخصحُذ لخ

ً ٢بل الُالب واإلاإؾؿت الخٗلُمُت ) ال٣دُاوي،   (.9090ئليها م

ً بٗض هى الخُاع اإلاخاح  COVID-19وفي ْل حاةدت ٧ىعوها  أنبذ الخٗلُمٖ 

م إلاإؾؿاث الخٗلُم الٗالي، وبالخالي جدى٫ الخٗلُم في هظه اإلاإؾؿاث بمسخل٠ صو٫ الٗال

مً الخٗلُم الخ٣لُضي ) وحها لىحه( ئلى الخٗلُم ًٖ بٗض. وعٚم أن الٗضًض مً الضعاؾاث 

ُت 9090الؿاب٣ت أزبدذ ٞاٖلُت الخٗلُم ًٖ بٗض )نٟغ،  غ الىؾاةل وؤلام٩اه ( في خالت جٞى

الالػمت لظل٪ ئال أن جل٪ الضعاؾاث جمذ في الٓغوٝ الُبُُٗت وفي بِئاث مسخلٟت 

مُت بم٩ان ال٨ك٠ ًٖ ٞاٖلُت الخٗلُم ًٖ بٗض ومضي اؾخٟاصة وبالخالي أنبذ مً ألاه

الُلبت في ْل الجاةدت وما ٞغيخه مً مدضصاث في البِئت الٗماهُت. ومً هىا حاءث 

ً بٗض في حامٗت الكغ٢ُت أزىاء حاةدت  ٗلمٖ  ٨ٞغة ال٣ُام بضعاؾت خى٫ مضي ٞاٖلُت الخ

ً وحهت هٓغ الُلبت.  ٧ىعوها م

 مشكلت الذراصت. 2

جُاث ااإلاىاؾبت في ئصاعة أػمت لٗل الخ باٖض الاحخماعي أخض ألاؾالُب الاؾتراُج

، والظي اجبٗخه ال٨ثير مً صو٫ الٗالم ومنها ؾلُىت ٖمان، COVID-19جٟش ي ٧ىعوها 

ٗلم ًٖ بٗض،  ُاث والجامٗاث والخىحه ئلى ٨ٞغة الخ خُث أصي ئلى ئٚال١ اإلاضاعؽ وال٩ل

ً هىا حاءث ٨ٞغة هظه الضعاؾت إلاداولتها  الاحابت ًٖ الؿإالين الخالُين: وم

٧لُاات  ماا مااضي ٞاٖلُاات الخٗلاُم ٖااً بٗااض أزىااء حاةداات ٧ىعوهااا مااً وحهات هٓااغ َلباات .0

 آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت بجامٗت الكغ٢ُت؟ 

( بين مخىؾِ a ≤ 0.05هل جىحض ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت ٖىض مؿخىي الضاللت )  .9

ااااؼي  ااااض حٗا ااااً بٗا ااااُم ٖا اااات الخٗلا اااات لٟاٖلُا ااااىت  ج٣ااااضًغاث الُلبا اااات ) الؿا ااااراث الضعاؾا إلاخٛيا

الضعاؾُت، وم٩ان الؿ٨ً، والجهاػ اإلاؿاخسضم فاي الاخٗلم، ومهاضع الاهترهاذ، وهىُٖات 

 الخٗلُم اإلاًٟل بٗض اهتهاء حاةدت ٧ىعوها(؟
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 أهذاف الذراصت: .3

 تهضٝ هظه الضعاؾت ئلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ آلاجُت:

 بٗض أزىاء حاةدت ٧ىعوها مً وح ً مٖ  هت هٓغ َلبت الخٗٝغ مضي ٞاٖلُت الخُٗل

 ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت بجامٗت الكغ٢ُت.

 ج٣ضًغاث أٞغاص ُٖىت الضعاؾت لٟاٖلُت ال٨ك٠ ًٖ الٟغو١ بين مخىؾُاث 

غ الُلبت  ُت أزىاء حاةدت ٧ىعوها مً وحهت ٓه الخٗلُم ًٖ بٗض في حامٗت الكغ٢

 - الخٗلمالجهاػ اإلاؿخسضم أزىاء  -مخٛيراث الضعاؾت )الؿىت الضعاؾُت  -في يىء 

هىُٖت الخٗلُم اإلاًٟل مً ٢بل الُالب بٗض  -م٩ان الؿ٨ً مهضع الاهترهذ

 الجاةدت(.

 أهمُت الذراصت:  .4

ت:   1.4  ألاهمُت الىظٍر

 .ت لهظه الضعاؾت في ٧ىنها جبدث في ٞاٖلُت الخٗلم ًٖ بٗض  جخضح ألاهمُت الىٍٓغ

  التي جىاولذ هظا  - ٖلى خض ٖلم الباخثىن  -أنها الضعاؾت ألاولى 
ً
، هٓغا اإلاىيٕى

.
ً
ً بٗض في حامٗت الكغ٢ُت في ؾلُىت ٖمان جدضًضا  لحضازت ججغبت الخٗلُم ٖ

 ألاهمُت العملُت: 2.4

  مؿاٖضة مإؾؿاث الخٗلُم الٗالي الح٩ىمُت والخانت في ٦ُُٟت الاؾخٟاصة

ً بٗض حاطبت ومُٟضة.  وجدؿين ألاصاء في جىٞير بِئت حٗلُم ٖ

  عاحٗت إلاإؾؿاث الخٗلُم الٗالي الح٩ىمُت حؿهم هظه الضعاؾت في ئُٖاء حٛظًت

 والخانت في جُىٍغ وجدضًث بغامجها وأؾالُب الخضَعـ لضيها.

  .في الخٗلُم ًٖ بٗض ٘ ً الاهخمام والخىؾ  ئْهاع مضي الٟاةضة اإلاغحىة م

 حذود الذراصت:.5

 الحذود املىضىعُت ً ٗلم ٖ ت مضي ٞاٖلُت الخ : ا٢خهغث هظه الضعاؾت ٖلى مٗٞغ

ً وحهت هٓغ الُلبت.بٗض في حامٗت   الكغ٢ُت أزىاء حاةدت ٧ىعوها م

 :ا٢خهغث هظه الضعاؾت ٖلى حامٗت الكغ٢ُت بؿلُىت ٖمان. الحذود املكاهُت 

 :ت ا٢خهغث هظه الضعاؾت ٖلى ٞئت َلبت ٧لُت آلاصاب والٗلىم  الحذود البشٍر

 ؤلاوؿاهُت )الؿىىاث الضعاؾُت ألاولى والثاهُت والثالثت(.
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 :9090/ 9090ٍغذ الضعاؾت اإلاُضاهُت في الٗام ألا٧اصًمي أح الحذود السماهُت. 

 مصطلحاث الذراصت:.6

 مهُلح ئخهاتي ًض٫ ٖلى مجمىٖت مً اإلا٣اًِـ ؤلاخهاةُت التي الفاعلُت :

ًم٨ً أن ٌؿخسضمها الباخث في الٗلىم التربىٍت والاحخماُٖت والىٟؿُت، 

ٗبر للخٗٝغ ٖلى ألاهمُت الٗملُت للىخاةج التي أؾٟغث ٖنها بدى  زه وصعاؾاجه، َو

( ويهخم بهٟت زانت بم٣ُاؽ م٣ضاع آلازغ الظي effectiveٖىه بمهُلح ) 

جدضزه اإلاخٛيراث اإلاؿخ٣لت في اإلاخٛير أو اإلاخٛيراث الخابٗت التي ٣ًىم ٖليها جهمُم 

ٗلم مً زال٫  البدث. ٣هض به في هظا البدث مؿخىي جد٤ُ٣ مسغحاث الخ ٍو

لٗلىم ؤلاوؿاهُت في حامٗت الكغ٢ُت بؿلُىت الخٟاٖل بين َلبت ٧لُت آلاصاب وا

 ٖمان م٘ أًٖاء هُئت الخضَعـ باؾخسضام بغهامج ما٨ًغوؾىٞذ جُمؼ

(Microsoft Teams ( ُمؼ، ومىهت مىوص٫ ( الخٗلُمُت، و٣ٞا Moodle( ج

 لخ٣ضًغاث الُلبت أهٟؿهم.

 :مىٓىمت جٟاٖلُت جغجبِ بالٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت، وج٣ىم الخعلُم عً بعذ 

خماص ٖلى وحىص بِئت ئل٨تروهُت ع٢مُت حٗغى للُالب  هظه اإلاىٓىمت بااٖل

 & Bergاإلا٣غعاث وألاوكُت بىاؾُت الكب٩اث ؤلال٨تروهُت وألاحهؼة الظ٦ُت )

Simonson,2018 ٣هض به في هظه الضعاؾت جضَعـ َلبت الجامٗت ًٖ بٗض (، ٍو

، ومىهت ( جُمؼ Microsoft Teams) باؾخسضام بغهامج ما٨ًغوؾىٞذ جُمؼ

 ( الخٗلُمُت.Moodleمىوص٫ )

 :ؿخجض  09-٧ىُٞض جائحت كىروها
ُ
هى اإلاغى الىاحم ًٖ ٞيروؽ ٧ىعوها اإلا

ؿمى ٞيروؽ ٧ىعوها
ُ
. و٢ض ا٦دكٟذ اإلاىٓمت هظا الٟيروؽ 9 -ؾاعؽ-اإلا

ؿخجض ألو٫ مغة في 
ُ
ٖت ٧9009اهىن ألاو٫/ صٌؿمبر  10اإلا ، بٗض ؤلاباٙل ًٖ مجمى

الٟيروس ي في ًىهان بجمهىعٍت الهين الكٗبُت، مً خاالث الالتهاب الغةىي 

أة مثل  خالالث ألاقض َو  جتراوح مً هؼالث البرص الكاتٗت ئلى الٖا
ً
وحؿبب أمغايا

ومخالػمت الالتهاب الغةىي الحاص  (MERS) مخالػمت الكغ١ ألاوؾِ الخىٟؿُت

 (.9090الىزُم )الؿاعؽ(. ) مىٓمت الصحت الٗاإلاُت،
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 :ت بمداٞٓت قما٫  والًت ئبغاء ٧اصًمُت زانت ج٣٘ فيهي مإؾؿت أ جامعت الشرُك

ُت م 9009لؿىت  78ال٣غاع الىػاعي ع٢م م خؿب 9009جأؾؿذ في ماًى  . في الكغ٢

م الٗالي. بضأث الجامٗت وكاَها ألا٧اصًمي في مىؾم  الهاصع مً وػاعة الخُٗل

٠ الضعاس ي لٗام   .م9000الخٍغ

 إلاطار الىظري والذراصاث الضابلت:. 7

غي و الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جخهل بمىيٕى هظه  اع الٓى جىاو٫ هظا الجؼء ؤلَا

 غى لظل٪ :الضعاؾت، وُٞما ًلي ٖ

 أوال: إلاطار الىظري 1.7

٘  الخعلُم عً بعذ:1.1.7 جؼاًض الخٗلُم ًٖ بٗض في ْل حاةدت ٧ىعوها، ٣ٞض جدىلذ حمُ

اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت ئلى الخٗلُم ًٖ بٗض لًمان الخباٖض الجؿضي بين الُلبت، وفي 

٘ الى٢ذ هٟؿه جؼاًض اؾخسضام البرمجُاث واإلاىهاث الخٗلُمُت، وجدىلذ بٌٗ اإلاىا ٢

إلاهاصع للمٗاٝع واإلاٗلىماث، وػاص جدمُل ألاٞالم الخٗلُمُت والضعوؽ اإلادىؾبت، 

ين أن  غي بٌٗ التربٍى وجًا٠ٖ اؾخسضام ال٨ثير مً الخُب٣ُاث والبرامج الخٗلُمُت، ٍو

 )الغبابٗت، 
ً
ٝ 9090الخٗلُم ًٖ بٗض ؾ٩ُىن الاججاه الؿاةض في الخٗلُم مؿخ٣بال ّٗغ (. وَُ

ٖملُت جٟاٖل بين اإلاخٗلم والخبراث الخٗلُمُت مً زال٫ الىؾاةل  ٞالخٗلُم ًٖ بٗض بأهه

الخٗلُمُت اإلاخىىٖت، و اإلاهاصع الاٞترايُت وألاصواث الخٟاٖلُت التي جم٨ىه مً الخىانل 

ُت  م٘ اإلاٗلم في مىا٠٢ حٗلُمُت بهىعة مباقغة مً زال٫ وؾاةِ ج٨ىىلىحُت واٞتراي

خٗلُمُت التي ال ج٩ىن أمامه بهىعة ٌؿخُُ٘ مً زاللها أن ًخىانل م٘ اإلاهاصع ال

م مهاصع الخٗلم وحؿهل مً ٖملُت ا٦دؿابها  مباقغة، ألن الخ٨ىىلىحُا الحضًثت حٓٗ

 (.9090) هىضي، 

ً بعذ وخصائصه:2.1.7  مميزاث الخعلُم ع

م ًٖ بٗض، والتي ججٗله ًخٟى١ ٖلى  هىا٥ ال٨ثير مً الٟىاةض واإلايزاث التي ٣ًضمها الخُٗل

 خ٣لُضًت وهي ٧اآلحي:َغاة٤ الخٗلُم ال

  ٞيها ج٣لُل الخ٩ال٠ُ: ٞالخٗلُم ًٖ بٗض ًىٞغ ج٩ال٠ُ ئوكاء نٟىٝ ًخٟاٖل 

 ً يرها م ٣لل ٞىاجير ال٨هغباء واإلااء والهُاهت ٚو  لىحه، ٍو
ً
اإلاٗلم والُلبت وحها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_(%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_(%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_(%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86


  الججم راشذ بً محمذ الحجري ، عبذهللا بً علي الفارس ي ، كاصم بً عبذ هللا

26 

 
 

غ  ٞى الخضماث في اإلاإؾؿاث التربىٍت، ئياٞت ئلى أهه ٣ًلل مً ج٩ال٠ُ الخى٣ل ٍو

 الب طهابا وئًابا مً وئلى الجامٗت.الى٢ذ الظي ٌؿخٛغ٢ه الُ

  ت: ٌؿخُُ٘ حمُ٘ ألاٞغاص الخٗلُم ًٖ بٗض مخاح لجمُ٘ ألاٞغاص والٟئاث الٗمٍغ

بٌٛ الىٓغ ًٖ أٖماعهم الاؾخٟاصة مً الضوعاث وألاٞالم والضعوؽ اإلادىؾبت 

ىص  ٢ُ ً  ٖ اإلاُغوخت ٖلى الاهترهذ، وا٦دؿاب مهاعاث وزبراث حضًضة بُٗضة

 اإلاضاعؽ الخ٣لُضًت.

  ألاٞغاص الخٗلم في أي و٢ذ قاءوا ُ٘ ين، ِٞؿخُ غجبِ بى٢ذ ٗم اإلاغوهت، ٞهى الً 

 خؿب الى٢ذ اإلاالةم لهم.

  الب ير اإلاجضًت بين اُل ٗلم، خُث ج٣ل الخٟاٖالثٚ  اؾدثماع الى٢ذ وػٍاصة الخ

مً زال٫ ج٣لُل الضعصقت وألاؾئلت الؼاةضة التي جًُ٘ الى٢ذ، ٞتزصاص ٦مُت ما 

 ي حُُٗالث أو ٖىاة٤.ًخٗلمه الُالب صون أ

  ىحض اؾخسضام لألوعا١ التي جًغ البِئت ٖىض الخسلو نض٤ً للبِئت، خُث الً 

 منها.

اااغي ًااااىال) ( أن الخٗلااااُم ٖاااً بٗااااض 9090( ٦ماااا وعص فااااي )الغبابٗااات،Yulia,2020ٍو

ؾاا٩ُىن همااِا الخٗلاااُم فاااي اإلاؿاااخ٣بل ألهاااه ًيبااجم ماا٘ا َبُٗااات الُلبااات فاااي هاااظا الٗهاااغ، 

٣اااه الكااضًض بااأحهؼة الهىاجااا٠ الظ٦ُاات واؾااخسضام الخُب٣ُااااث ٞالجُاال الحااالي ًخميااز بخٗل

ت الخ٨ُاااا٠ ماا٘ا الخُب٣ُاااااث ؤلال٨تروهُاااات،  اااا أنهااام ًدؿاااامىن باإلاغوهاااات وؾاااٖغ اإلاسخلٟااات، ٦ما

يخبهااىن أ٦ اار مااً ٚياارهم إلادخىٍاااث الكاقااات، و٢اااصعون ٖلااى جسُااي زُااىاث ومغاخااال  ٍو

ؿاااخُُٗىن جاااضاو٫ مٗااااٝع م٨ثٟااات ماااً زاااال٫ جٟاااا ٖلهم ماا٘ا حٗلُمُاات فاااي ػماااً ٢ُاسااا ي، َو

 الخُب٣ُاث ؤلال٨تروهُت.

خصف الخعلُم عً بعذ ِبعّذة خصائص مً أهمها ما ًأح  ) رمضان،   (: 2222ٍو

0.  
ً
جباٖض بين اإلاخٗلم واإلاٗلم في ٖملُت الخضَعـ مً خُث الؼمان واإلا٩ان أو ٦الهما مٗا

ىص اإلا٩ان والؼمان م٣اعهت بىٓم الخٗلُم اإلاٗخا صة مما ًإصي ئلى جدٍغغ الضاعؾين مً ٢ُ

 لىحه بين اإلاخٗلم واإلاٗلم.
ً
 خُث ج٩ىن وحها

يرها  .9 اؾخسضام وؾاةِ مخٗضصة حٗخمض ٖلى اإلاىاص اإلاُبىٖت واإلاؿمىٖت واإلاغةُت ٚو

ض ؤلال٨ترووي وألاهترهذ وطل٪  مً وؾاةِ ج٨ىىلىحُت مخ٣ضمت مثل الحاؾباث والبًر

 للغبِ بين اإلاخٗلم واإلاٗلم وه٣ل اإلااصة الخٗلُمُت.
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ٗلم ًٖ بٗض زانت وحىص مإؾؿت حٗلُمُ .1 م والخ ً ٖملُت الخُٗل ت مُٗىت مؿإولتٖ 

ملُاث الخ٣ىٍم واإلاخابٗت.  باليؿبت لخسُِ البرامج وئٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُت وؤلاصاعة ٖو

وحىص اجها٫ زىاتي الاججاه بين اإلاإؾؿت الخٗلُمُت واإلاخٗلم إلاؿاٖضجه ٖلى  .4

ً الاؾخٟاصة مً البرامج أو الضزى٫ في خىاع م٘ اإلاٗلم وػمال  ةه مً الضاعؾين آلازٍغ

 بما ًم٨ً اإلاخٗلم مً اإلاكاع٦ت ؤلاًجابُت في بغامج الخٗلُم التي ًدخاحها.

ين وميؿ٣ي اإلاىاص الخٗلُمُت  .5 ئم٩اهُت ٣ٖض ل٣اءاث صوعٍت بين الضاعؾين وبين اإلاكٞغ

 لخد٤ُ٣ أهضاٝ حٗلُمُت واحخماُٖت.

لخٗلم بداحت زهىنُت ٖملُت الخٗلُم والخٗلم مً خُث حٗخمض ٖلى اعجباٍ ا .6

 اإلاخٗلم وصواٞٗه بما ًدىاؾب م٘ ٢ضعاجه وط٧اءاث ٧ل صاعؽ.

ٗلم في ازخُاع الى٢ذ اإلاىاؾب للدبجُل وازخُاع البرامج الخٗلُمُت وصزى٫  .7 ت اإلاخ خٍغ

ىه في الخٗلُم  ى١ ٢ٍغ ُت بضعحت ٟج الامخدان والخسغج بما ًىاؾب ْغوٞه الشخه

 م مىيىٖت.الىٓامي الخ٣لُضي خُث ًخ٣ُض الُالب بلىاةذ وهٓ

ير مُٗىت جخ٤ٟ م٘ َبُٗت  .8 ٤ مًٗا  ٞو
ً
خماص ٖلى ئٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُت مؿب٣ا الٖا

ُت  الخٗلُم ًٖ بٗض وئهخاج هظه اإلاىاص الخٗلُمُت في نىعة بغامج جلٍٟؼىهُت واطاٖ

يرها مما ٨ًٟل اهخاحها ٖلى مؿخىي ٖا٫ مً  وأ٢غام مضمجت وخ٣اة٤ حٗلُمُت ٚو

 الجىصة وال٨ٟاءة.

الخٗلُم ًٖ بٗض ُٞما ٣ًضمه مً زضمت حٗلُمُت مجخمُٗت  وج٨مً أهضاٝ

د٤٣ ألاهضٝا الخٗلُمُت  ىبت؛ ألهه ٌؿخسضم أؾالُب جًبِ الٗملُت الخٗلُمُت، ٍو مٚغ

غ  ٞى ت بٌٛ الىٓغ ًٖ الحضوص الؼماهُت واإلا٩اهُت، ٍو ؿهل الىنى٫ للمٗٞغ اإلاغحىة، َو

ىع الٗملُت الخٗلُم ىا٦ب جُىع الٗالم، مهضع صزل إلاإؾؿاث الخٗلُم الٗالي، وٍُ ُت، ٍو

غص الث٣افي  ٘ مؿخىي اٟل م الجامعي، و٦ظل٪ ٌؿهم في ٞع دُذ ٞغم إلاً ٞاجه الخُٗل ٍو

ىٞغ مهاصع حٗلُمُت مخٗضصة )الخغوص ي والٗامغي،   (.9090والٗلمي والاحخماعي ٍو

 الذراصاث الضابلت .8

  (Cicha et al., 2021) دراصت صُدشا وآخرون

ث َالب الؿىت ألاولى خى٫ الخٗلُم ًٖ بٗض لتي هضٞذ ئلى ال٨ك٠ ًٖ جى٢ٗاا

، (GETAMEL )و٤ٞ همىطج ٢بى٫ الخ٨ىىلىحُا الٗامت اإلاىؾٗت اإلاٗض٫ للخٗلم ؤلال٨ترووي 

الظي جم اؾخسضامه في الضعاؾت. خللذ الضعاؾت جأزير الخجغبت وال٣ىاٖض الظاجُت ، واإلاخٗت 
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ىجغ، وال٨ٟاءة الظاجُت ُٞم الب هدى أزىاء الخٗلم، وال٣ل٤ مً ال٨مُب ا ًخٗل٤ بخى٢ٗاث اُل

ُت  .COVID-19 الخٗلم ًٖ بٗض أزىاء حاةدت جم حم٘ البُاهاث باؾخسضام اؾدباهت ئل٨تروه

 َالبا مً َلبت الؿىت ألاولى في الجامٗت، جم جدلُل البُاهاث باؾخسضام بغهامج 670مً 

SmartPLS 3   ىامل التي جإزغ ٖلى الُال ً أقاعث هخاةج الضعاؾت ئلى أن أهم اٗل م٨ ب ٍو

أن ج٣ىٗهم للخُٛير مً الضعاؾت في ال٣اٖاث الضعاؾُت ئلى الضعاؾت  ًٖ بٗض الكٗىع 

غي الباخثىن أن هخاةج هظه  باإلاخٗت في هظا الىٕى مً الخٗلُم والكٗىع بال٨ٟاءة الظاجُت.ٍو

م ، بما في طل٪ اإلاٗلمين ،  الضعاؾت ًم٨ً أن ج٩ىن طاث أهمُت زانت إلاماعس ي الخُٗل

ض مً البدث ًٖ هماطج الخٗلم ؤلال٨ترووي ، بما في طل٪ ، ٖلى وحه  وه٣ُت اهُال١ للمٍؼ

ً بٗض.  الخهىم ، ٞهم جى٢ٗاث الُالب ُٞما ًخٗل٤ بالخٗلم ٖ

 ( 2222دراصت أبى شخُذم وآخرون )

ً ٞاٖلُت الخٗلُم ؤلال٨ترووي في ْل اهدكاع ٞيروؽ   ٖ هضٞذ ئلى ال٨ك٠

غ اإلاضعؾين في حامٗت ٞلؿُ ين الخ٣ىُت )زًىعي(، ولخد٤ُ٣ ٧ىعوها مً وحهت ٓه

خماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً  أهضاٝ الضعاؾت حغي الٖا

( ًٖى هُئت جضَعـ في حامٗت زًىعي ممً ٢امىا بالخضَعـ زال٫ ٞترة اهدكاع 50)

ٞاًغوؽ ٧ىعوها مً زال٫ هٓام الخٗلُم ؤلال٨ترووي، وحغي حم٘ البُاهاث الالػمت 

( وجم جُب٣ُه ٖلى ُٖىت الضعاؾت. ٦كٟذ 0.80ام اؾخبُان بلٜ مٗامل زباجه )باؾخسض

هخاةج الضعاؾت أن ج٣ُُم ُٖىت الضعاؾت لٟاٖلُت الخٗلُم ؤلال٨ترووي في ْل اهدكاع ٞيروؽ 

ت الخٗلُم  ، وحاء ج٣ُُمهم إلاجا٫ اؾخمغاٍع
ً
غهم ٧ان مخىؾُا ٧ىعوها مً وحهت ٓه

ٗلُم ؤلال٨ترووي ومجا٫ جٟاٖل أًٖاء هُئت ؤلال٨ترووي ومجا٫ م٣ُٗاث اؾخسضام الخ

الخضَعـ م٘ الخٗلُم ؤلال٨ترووي، ومجا٫ جٟاٖل الُلبت في اؾخسضام الخٗلُم ؤلال٨ترووي 

 ً بُت في مجا٫ الخٗلُم ؤلال٨ترووي ل٩ل م ، وأوص ى الباخثىن ب٣ٗض صوعاث جضٍع
ً
مخىؾُا

دى٫ صون الاؾخٟاصة اإلاضعؾين والُلبت واإلاؿاٖضة في الخسلو مً ٧اٞت اإلا٣ُٗاث التي ج

م الىحاهي والخٗلُم  مً هٓام الخٗلُم ؤلال٨ترووي اإلاخب٘، ويغوعة اإلاؼاوحت بين الخُٗل

 ؤلال٨ترووي في مإؾؿاث الخٗلُم الٗالي مؿخ٣بال.

 ( Asdar, 2020دراصت أصذار )

ئلى ال٨ك٠ ًٖ ٞٗالُت الخٗلم ؤلال٨ترووي في جضَعـ لٛت  هظه الضعاؽ  هضٞذ 

. اؾخسضمذ الضعاؾت أؾلىب البدث 09-ُت أزىاء حاةدت ٧ىُٞض البهاؾا ؤلاهضوهِؿ
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اإلاسخلِ خُث حمٗذ بين اإلاىهجين ال٨مي والىىعي وجم حم٘ البُاهاث باؾخسضام زالر 

أصواث هي: الازخباع والاؾخبُاهاث واإلا٣ابالث للحهى٫ ٖلى بُاهاث مخ٩املت جخٗل٤ بٟٗالُت 

ؽ لٛت البهاؾا ؤلاهضوهِؿُت بأعبٗت حىاهب في جضَعـ لٛت البهاؾا. ُج٣ا الخٗلم ؤلال٨ترووي

جخ٩ىن مً الاؾخمإ والخدضر وال٣غاءة وال٨خابت. أْهغث الىخاةج أن الخٗلم ؤلال٨ترووي 

 في حىاهب الاؾخمإ وال٣غاءة ول٨ىه ٚير ٞٗا٫ في حىاهب الخدضر 
ً

ًم٨ً أن ٩ًىن ٞٗاال

 وال٨خابت.

ابا وصالح )  ( 2222دراصت أٍو

دى٫ الُلبت ئلى الخٗلُم ًٖ بٗض في ئٚال١ الجامٗت هضٞذ ئلى ج٣ُُم ججغبت ج

٠ُ ٖضة أصواث Covid-19بؿبب  ، وطل٪ باؾخسضام اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، وجْى

ئخهاةُت، خُث اهُل٣ذ الضعاؾت مً مداولت ٞهم الخُت التي عؾمتها حٗلُماث وػاعة 

لبت ٧لُت الخٗلُم الٗالي إلاىاحهت الٓٝغ الُاعب، زم أحٍغذ صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى َ

الا٢خهاص بجامٗت ٚغصاًت، خُث حمٗذ البُاهاث بىاؾُت اؾدباهت ال٨تروهُت مً ُٖىت 

 للخٗلم  000بلٛذ 
ً
 م٣بىال

ً
 م٘ ألاػمت واؾخٗضاصا

ً
َالب ، أْهغث الىخاةج أن هىا٥ ج٨ُٟا

ًٖ بٗض، وأن الُلبت ًًٟلىن الضٖاماث التي جدؿم بالخٟاٖل ٚير اإلاتزامً، ئال أن 

، وجٟاوث بين اإلاؿخىٍاث والخسههاث، في خين جُلب مؿخىي الخٟاٖل ٧ا
ً
ن مىسًٟا

 أ٦بر، وجىنلذ الضعاؾت ئلى أن هىا٥ Moodleالىلىج ئلى مىهت الجامٗت )
ً
( صٖما

ً جٟاٖل الُلبت م٘ ألاوكُت اإلاخاخت في مسخل٠ اإلاىهاث. ت جدض م  م٣ُٗاث ماصًت وبكٍغ

 (  2222ت الخروص ي، والعامري ) دراص

م الٗالي بؿلُىت ٖمان خى٫ هضٞذ ئلى الخٗٝغ ٖل الب مإؾؿاث الخُٗل  َ ى آعاء

ججغبت الخٗلُم ًٖ بٗض في ْل حاةدت ٧ىعها، واؾخسضمذ اإلاىهج الىنٟي، ولخد٤ُ٣ 

ًا 91أهضاٞها جم بىاء اؾدباهت ج٩ىهذ مً ) ( ٣ٞغة، مىػٖت ٖلى مدىعًٍ، مدىع مؼا

م ًٖ بٗض05الخٗلُم ًٖ بٗض ج٩ىن مً ) ( 8ج٩ىن مً ) ( ٣ٞغة، ومدىع نٗىباث الخُٗل

البت مً مإؾؿاث الخٗلُم الٗالي بؿلُىت ٣ٞ977غاث، وجألٟذ ُٖىتها مً ) ( َالب َو

٣ت الٗكىاةُت البؿُُت مً مسخل٠ مداٞٓاث الؿلُىت،  ٖمان، جم ازخُاعها بالٍُغ

وأْهغث الىخاةج ئلى أن آعاء الُلبت خى٫ الخٗلُم ًٖ بٗض حاء بضعحت مخىؾُت 

ؼي إلاخٛيري  (.1.16وبمخىؾِ خؿابي م٣ضاعه )  ٗح
ً
٦ما ال جىحض ٞغو١ صالت ئخهاةُا

الجيـ وهىُٖت اإلاإؾؿت التي ًضعؽ بها الُلبت. وأونذ بٗضة جىنُاث أهمها يغوعة 
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جضعب الُلبت ٖلى البرامج اإلاؿخسضمت في ٖملُت الخٗلُم ًٖ بٗض، وجىمُت الاججاهاث 

 ؤلاًجابُت هدى الخٗلُم ًٖ بٗض.

 ( 2222دراصت السبىن )

 بالخٗلُم  عاؾتهظه الض ؾٗذ
ً
ئلى ال٨ك٠ ًٖ ٞاٖلُت الخٗلم ًٖ بٗض م٣اعها

اإلاباقغ في جدهُل َلبت اله٠ ألاو٫ زاهىي في ماصة اللٛت الٗغبُت في ألاعصن، ولخد٤ُ٣ 

( َالبا مً مضعؾت حبه الثاهىٍت للبىين للٗام 15هظا الهضٝ جم ازخُاع ُٖىت م٩ىهت مً )

ُلهم في9090الضعاس ي  ماصة اللٛت الٗغبُت في الٟهلين ألاو٫  م، مً زال٫ م٣اعهت جده

، والبالٚت، والى٣ض، ٢ًاًا أصبُت(، وبٗض ئحغاء ألاؾالُب  والثاوي في )الىدى، والهٝغ

٣ت الخٗلُم اإلاباقغ م٣اعهت ًبالخٗلُم ًٖ  ؤلاخهاةُت بالبُاهاث أقاعث الىخاةج ئلى جٟى١ ٍَغ

لباخث بًغوعة جبجي بٗض في الخدهُل لضي ُٖىت الضعاؾت. وفي يىء الىخاةج أوص ى ا

ًت  ٣ت الخ٣لُض ٣ت الخٗلم اإلاخماػج )اإلاضمج( مً زال٫ الضمج بين الٍُغ ٍغ  َ اؾخسضام

والال٨تروهُت في جضعـَ مبدث اللٛت الٗغبُت ويغوعة ئٖاصة جهمُم اإلادخىي الخٗلُمي 

 بما ًيبجم ومبضأ الخٗلُم ًٖ بٗض.

 (Obeidat et al., 2020دراصت عبُذاث، وآخرون )

ل٨ك٠ ًٖ ج٣ُُم الُالب لٟٗالُت الخٗلمي ؤلال٨ترووي أزىاء حاةدت هضٞذ ئلى ا

COVID-19  َالًبا الاؾخُإل ٖبر ؤلاهترهذ  199في الجامٗت الهاقمُت. أ٦مل ما مجمىٖه

للضعاؾت. و٢ض أْهغث هخاةج الضعاؾت أن الخ٣ُُم الٗام للُالب لخجاعبهم في الخٗلم 

ا بك٩ل ٖام. وم٘ طل٪ ًُ ، أٞاص الُالب أنهم واحهىا مكا٧ل في  ؤلال٨ترووي ٧ان ئًجاب

ا باإلاؿاةل الخ٣ىُت )ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ، 
ً
زبراث الخٗلم ؤلال٨ترووي والتي ٧ان مٗٓمها مغجبُ

ٖضم وحىص قب٨ت ئهترهذ ٢ىٍت و٧اُٞت ، وه٣و أحهؼة ال٨مبُىجغ اإلادمىلت ، وما ئلى 

 مً  Microsoft Teamsطل٪(. ٧اهذ مىهت 
ً
الب للخٗلم هي اإلاىهت ألا٦ ر جًُٟال ٢بل اُل

ؤلال٨ترووي ، وونل ٚالبُت الُالب ئلى اإلادخىي الخٗلُمي باؾخسضام الهىاج٠ الظ٦ُت. 

٣ِٞ الجيـ والخسهو ألا٧اصًمي للُالب ٧ان لهما اعجباَاث مهمت م٘ جهىعاتهم 

 لٟٗالُت الخٗلم ؤلال٨ترووي.

  ( Al-balas et al., 2020دراصت الباالش وآخرون )

وا٢٘ الخٗلُم ؤلال٨ترووي ًٖ بٗض بين َالب الُب زال٫  هضٞذ ئلى اؾخ٨كاٝ

ت في ألاعصن، و٦ظل٪ للخٗٝغ ٖلى الخدضًاث التي واحهتهم، ومؿخىي  ٍغ ؾىىاتهم الؿٍغ
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ً الخٗلُم ؤلال٨ترووي. ولجم٘ البُاهاث جم اؾخسضام اؾدباهت ئل٨تروهُت وػٖذ  عياهمٖ 

مً أبغػ هخاةج الضعاؾت؛ أن (. و٧ان 588ٖلى الُلبت ُٖىت الضعاؾت الظًً بلٜ ٖضصهم )

% و٧ان مغجٟٗا بك٩ل ملحىّ لضي الُلبت طوي الخبرة 96.8الغيا الٗام للُلبت بلٜ 

الؿاب٣ت في الخٗلم ًٖ بٗض في ٧لُاث الُب، ٦ما بُيذ الىخاةج أن مؿخىي الاؾخٟاصة 

اصة مؿخىي الخٟاٖل لضي ألاؾخاطة، و٦ظل٪ في خالت اؾخسضام ألاؾاجظة  ا٢ترن م٘ ٍػ

ض % مً الُلبت أن أبغػ الخدضًاث التي 69.0مً الىؾاةِ اإلاخٗضصة. ٦ما أحاب  اإلاٍؼ

 واحتهم هي مؿخىي  حُُٛت قب٨ت الاهترهذ وحىصتها.

 ( Badhe et al., 2020دراصت بادهي وآخرون )

م ًٖ بٗض، والخٗلُم  هضٞذ ئلى ئحغاء م٣اعهت بين وحهاث هٓغ الُلبت هدى الخُٗل

بثالر ٧لُاث للُب في الهىض. جم حم٘ البُاهاث  الخ٣لُضي في ال٣اٖاث الضعاؾُت

َالبا جم ازخُاعهم ٖكىاةُا مً حامٗت الٗلىم  970باؾخسضام اؾدباهت وػٖذ ٖلى  

ـ 89.6الُبُت. ٧ان مً أبغػ هخاةج الضعاؾت أن  % مً ُٖىت الضعاؾت ًغون أن الخضَع

% 00.4ن ٣ِٞ الخ٣لُضي في ال٣اٖاث الضعاؾُت أ٦ ر ٞٗالُت مً الخٗلُم ًٖ بٗض في خي

مً الُلبت قٗغوا بأن الخٗلُم ًٖ بٗض هى ألاًٞل. وفي يىء الىخاةج أونذ الضعاؾت 

 بأهمُت جُىٍغ َغ١ وأؾالُب حضًضة للخٗلُم ًٖ بٗض، وجضٍعب ألاؾاجظة ٖلى جُب٣ُها.

 الخعلُب على الذراصاث الضابلت:

م الضعاؾاث الؿاب٣ت ٖلى ٞاٖلُت الخٗلُم ًٖ بٗض في ْل اهدك اع ع٦ؼث مٓٗ

ٞيروؽ حاةدت ٧ىعوها مً وحهت هٓغ ألاؾاجظة والُلبت، خُث أقاعث صعاؾت أبىشخُضم 

( ئلى أن ٞاٖلُت الخٗلُم ؤلال٨ترووي في ْل اهدكاع ٞيروؽ ٧ىعوها مً وحهت هٓغ 9090)

ابا ونالح) ، بِىما أقاعث صعاؾت أٍو
ً
( أن ج٠ُ٨ الُلبت م٘ 9090اإلاٗلمين ٧ان مخىؾُا

، بِىما أقاعث ئلى مؿخىي الخٟاٖل ٧ان ألاػمت واؾخٗضاصاهم للخٗل
ً
ً بٗض ٧ان م٣بىال مٖ 

، بِىما أقاعث صعاؾت الؼبىن )
ً
٣ت الخٗلُم 9090مىسًٟا ( أقاعث الىخاةج ئلى جٟى١ ٍَغ

 بالخٗلم ًٖ بٗض في جدهُل ُٖىت الضعاؾت، وأما صعاؾت ٖبُضاث، 
ً
اإلاباقغ م٣اعها

بُضاث، والكبلي ) الب لخجاعبهم في الخٗلم ( جىنلذ ئلى أن الخ٣ُُم الٗا9090ٖو م لُل

ا بك٩ل ٖام، أما الضعاؾت الحالُت ٞخميزث باؾخسضام مخٛيراث  ًُ ؤلال٨ترووي ٧ان ئًجاب

غ١ ئليها ٦ثيرا مً ٢بل الضعاؾاث الؿاب٣ت مثل هىُٖت الجهاػ  صعاؾت لم ًخم الُخ
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ص اإلاؿخسضم للخٗلم، ومهضع الاهترهذ، واؾخٟاص الباخثىن مً الضعاؾاث الؿاب٣ت في ئٖضا

اع الىٓغي، وبىاء أصاة الضعاؾت، واإلاخٛيراث طاث الٗال٢ت.  ؤلَا

 إجراءاث الذراصت.9

غاى  مىهج الذراصت:1.9 اجبٗذ الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي اإلاؿحي؛ هٓغا إلاالةمخه أٚل

 ٘ الضعاؾت، خُث جم جدلُل ألاصب التربىي، والضعاؾاث الؿاب٣ت طاث الٗال٢ت، وججمُ

ً الاؾدباه  اث بدُث ا٢خهغث الضعاؾت ٖلى الخدلُل ال٨مي.البُاهاث ألاولُت م

ج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً حمُ٘ الُلبت الضعاؾين ب٩لُت  مجخمع الذراصت وعُىتها:2.9

ً  9090/ 9090آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت في حامٗت الكغ٢ُت في الٗام ألا٧اصًمي  والظً

البت. وأما ُٖىت الضعاؾت ٣ٞض جم ازخ0841ًبلٜ ٖضصهم ) ٣ت ( َالبا َو ُاعها بالٍُغ

ُت ٖلى حمُ٘ أٞغاص مجخم٘ الضعاؾت،  ٤ جىػَ٘ الاؾدباهت ؤلال٨تروه ٍغ  َ الٗكىاةُت ًٖ

البت، وُٞما ًلي جىيُذ جٟهُلي لُٗىت الضعاؾت  999خُث بلٛذ الُٗىت  َالبا َو

 (.0وزهاةهها في الجضو٫ ع٢م )

 : عُىت الذراصت وخصائصها1الجذول 

 ىٍتاليضبت املئ الخكرار الفئاث املخغير

 62.5 187 ألاولى الضىت الذراصُت

 13.0 39 الثاهُت

 24.4 73 الثالثت

 66.6 199 ٢ٍغت أو ٍع٠ مكان الضكً

 33.4 100 مضًىت

هىعُت الجهاز املضخخذم 

 في الخعلم
 49.2 147 خاؾىب شخص ي 

 4.7 14 حهاػ لىحي )الخابلذ (

 46.2 138 هاج٠ ه٣ا٫ 

 71.9 215 واي ٞاي منزلي مصذر الاهترهذ

 28.1 84 الهاج٠ الى٣ا٫

هىعُت الخعلُم املفضل 

مً كبل الطالب بعذ 

 الجائحت

 15.7 47 الخٗلُم ًٖ بٗض 

 23.1 69 الخٗلُم اإلاضمج

الخٗلُم اإلاباقغ 

 )ال٣اٖاث الضعاؾُت(   

183 61.2 
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 لُٗىت الضعاؾت مً الُلبت و٣ٞا للمخٛيراث، خُث 0ًبين الجضو٫ )
ً
 ٖاما

ً
( ونٟا

% ، وخىالي عب٘ الُلبت 69.5ن أن الٛالبُت مً َلبت الؿىت ألاولى بيؿبت بلٛذ ًدبي

اإلاكاع٦ين مً َلبت الؿىت الثالثت بِىما اليؿبت اإلاخب٣ُت مً َلبت الؿىت الثاهُت. ٦ما 

 ً ًا مً الجضو٫ أن زلثي الُلبت مً ؾ٩ان ال٣غي والٍغ٠ بِىما الثلث الباقي م ًدبين ًأ

الُلبت ًخىٞغ لضيهم الىاي ٞاي اإلانزلي بِىما اليؿبت  % م70.9ًؾ٩ان اإلاضن، وأن 

٤ الهاج٠ ٣ِٞ. ً ٍَغ  اإلاخب٣ُت وألا٢ل ًخهلىن بكب٨ت الاهترهذ ٖ

غ لضيهم 50( بأن خىالي  ٦0ما ًٓهغ مً الجضو٫ ) % مً الُلبت ٧ان ًخٞى

% ٌؿخسضمىن الهاج٠ الى٣ا٫، بِىما اليؿبت 46.9خاؾىب شخص ي أزىاء الضعاؾت، و

% مً الُلبت 60.9م الجهاػ اللىحي ) الخابلُذ(. ومما ًلٟذ الاهدباه أن البا٢ُت حؿخسض

هاء الجاةدت، وخىالي عب٘ الُلبت ًًٟلىن الخٗلُم اإلاباقغ ) في ال٣اٖاث الضعاؾُت( بٗض اهت

ًغجحىن الخٗلُم اإلاضمج، بِىما الٟئت ألا٢ل ًًٟلىن اؾخمغاع الخٗلُم ًٖ بٗض، وهظا ئلى 

غابي ) ( التي جىاولذ مضي ٞٗالُت الٗملُت 9090خض ما ًخىا٤ٞ م٘ هخاةج صعاؾت نافي ٚو

مً الُلبت % 77.6الخٗلُمُت في البِئت الاٞترايُت لضي َلبت الجامٗت خُث جبين أن 

 Badheًًٟلىن الخٗلُم الخ٣لُضي اإلاباقغ، ٦ما جخ٤ٟ أًًا م٘ صعاؾت باصهي وآزغون ) 

al., 2020 مً الُلبت ًغون بأن الخٗلُم في الهٟىٝ الخ٣لُضًت 89( خُث أن خىالي %

م ًٖ بٗض. ٦ظل٪ ج٩اص جخُاب٤ هخاةج هظه الضعاؾت  ) الخٗلُم اإلاباقغ( أًٞل مً الخُٗل

% مً الُلبت أنهم ًًٟلىن 00( خُث أحاب Asdar, 2020ؾضاع )م٘ هخاةج صعاؾت أ

ت 91الخٗلُم ًٖ بٗض، و  م اإلاضمج بِىما ألا٦ ًر ًًٟلىن الخُٗل ًلىن الخٗلُم %67  ًٟ %

 اإلاباقغ في ال٣اٖاث الضعاؾُت.

 أدواث الذراصت:3.9

للحهى٫ ٖلى البُاهاث اإلاُلىبت جم ئٖضاص اؾدباهت لل٨ك٠ ًٖ مضي ٞاٖلُت  

غ أٞغاص الُٗىت، خُث ج٩ىهذ الاؾدباهت مً حؼةين: الجؼء  الخٗلُم ًٖ بٗض مً وحهت ٓه

غاص الُٗىت والتي جمثلذ في الؿىت  ألاو٫ واقخمل ٖلى البُاهاث الٗامت ) الضًمٛغاُٞت( أٞل

ت/ مضًىت(، وهىُٖت الجهاػ اإلاؿخسضم للخٗلم، ومهضع  الضعاؾُت، وم٩ان الؿ٨ً ) ٢ٍغ

ً بٗض، الاهترهذ، وهىُٖت الخٗلُم الظي ً ًٟله الُالب مؿخ٣بال بٗض اهتهاء الجاةدت )ٖ 

٣ٞغة مىػٖت ٖلى أعبٗت مداوع  99مضمج، مباقغ(. أما الجؼء الثاوي ٣ٞض اقخمل ٖلى 
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٣ٞغاث(  ٣ٞ7غاث(، والخىانل والخٟاٖل ) ٣ٞ00غاث( ، والخضَعـ ) 7هي: اإلااصة الٗلمُت ) 

 ٣ٞغاث(. 5، وال٣ُاؽ والخ٣ىٍم )

 أداة الذراصت:صذق  4.9

( مً اإلاد٨مين  6للاخأ٦ض مً نض١ أصاة الضعاؾت، جم جىػَٗها ٖلى ٖضص ) 

)أًٖاء هُئت الخضَعـ مً ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت بجامٗت الكغ٢ُت ( إلاغاحٗتها 

وئبضاء آعائهم خىلها مً خُث الهُاٚت اللٛىٍت لل٣ٟغاث، ومضي مىاؾبتها، واعجباَها 

ت ئلُه بك٩ل زام، وبٗض ججمُ٘ اإلاالخٓاث جم ئحغاء باألصاة بك٩ل ٖام واإلادىع اإلاىخمُ

 الخٗضًالث بىاًءا ٖلى أعاء اإلاد٨مين.

 زباث أداة الذراصت:5.9

للخأ٦ض مً زباث الاؾدباهت جم اؾخسغاج مٗامل الاحؿا١ الضازلي ألٟا ٦غوهبار   

(Alpha Cronbach( خُاث بلٜا مٗامال الثبااث لالؾادباهت ٩٦ال ،)٦ماا جام خؿاااب 97,0 )

(، وبكا٩ل 9الثباث ل٩ل مدىع مً مداوع الاؾدباهت ٦ما هاى مىحاح فاي الجاضو٫ )مٗامل 

 ٖام ٌكير ئلى أن الاؾدباهت جخمخ٘ بضعحه ٖالُت مً الثباث، ونالحت للخُب٤ُ.

 : معامل الثباث )ألفا كروهباخ( لالصدباهت مىزعت حضب املحاور 2الجذول 

 معامل الثباث عذد الفلراث الاصدباهت

 0.90 7 ) اإلادخىي ؤلال٨ترووي(اإلااصة الٗلمُت 

 0.92 00 الخضَعـ

 0.89 7 الخىانل والخٟاٖل

م  0.86 5 ال٣ُاؽ والخ٣ٍى

 97,0 99 مٗامل الثباث ال٨لي لالؾدباهت

 ججمُع البُاهاث:6.9

ً نالخُت الاؾدباهت للخُب٤ُ مً خُث الهض١ والثباث وبىاءها  بٗض الخد٤٣ م

اااض فااي ناااىعتها النهاةُااات جاام جىػَٗهاااا ٖلاااى ح مُا٘ا الُلبااات )مجخماا٘ا الضعاؾاات( بىاؾاااُت البًر

ااااةل الخىانااال الاحخماااااعي   -05/5الاااىاحـ آب(، وطلاااا٪ فاااي الٟتاااارة مااااً (ؤلال٨تروواااي ووؾا

 م.10/5/9090
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 معُار جحلُل الىخائج:7.9

 املضخىي امللابل له املخىصط الحضاب 

 مىسٌٟ 9.11 – 0.00

 مخىؾِ 1.67 – 9.14

 مغجٟ٘ 5.00 – 1.68

 ث إلاحصائُت:املعالجا.12

اااا٤  ا ااااةُا ٖااااً ٍَغ ااااذ مٗالجاااات البُاهاااااث ئخها ااائلت الضعاؾاااات، جما لإلحاباااات ٖااااً أؾا

( خُاااث جاااام SPSSالحاؾاااىب بىاؾاااُت بغهاااامج الحؼمااات ؤلاخهااااةُت للٗلاااىم الاحخماُٖااات )

 اؾخسضام ألاؾالُب الخالُت:

  ٪اإلاخىؾاِا الحؿاااابي ، الاهدااغاٝ اإلاُٗااااعي ، اليؿاابت اإلائىٍااات، والخ٨ااغاعاث وطلااا

 لُٗىت.لىن٠ ج٣ضًغاث ا

  ( ألاخاصي ً ت صاللت الٟغو١ بين One-Way ANOVAازخباع جدلُل الخباً ( إلاٗٞغ

 اؾخجاباث أٞغاص الُٗىت باليؿبت للمخٛيراث التي جخ٩ىن مً زالر ٞئاث ٞأ٦ ر. 

 ( ازخباااع ثt-test للمجماااىٖخين اإلاؿاااخ٣لخين؛ للخد٣ااا٤ مااً صاللااات الٟاااغو١ باااين )

 التي جخ٩ىن مً ٞئخين. اؾخجاباث أٞغاص الُٗىت باليؿبت للمخٛيراث

هخائج الذراصت ومىاكشتها:.  00  

 إجابت الضؤال ألاول:1.11

 ٧لُات  ما مضي ٞاٖلُت الخٗلُم ًٖ بٗض أزىاء حاةدت ٧ىعوها ماً وحهات هٓاغ َلبات

 آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت بجامٗت الكغ٢ُت؟ 

ٝ اإلاُٗا ً هظا الؿإا٫ جم اؾخسضام اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغا عي لجمُ٘ لإلحابت ٖ

 (.٣ٞ1غاث الاؾدباهت، ٦ما هى مىحح في الجضو٫)
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 : 3الجذول 

املخىصطاث الحضابُت والاهحراف املعُاري ملذي فاعلُت الخعلُم عً بعذ أزىاء جائحت 

 كىروها مً وجهت هظر الطلبت عُىت الذراصت

املخىصط  الفلراث م

 الحضاب 

الاهحراف 

 املعُاري 

 املضخىي 

 العلمُت ) املحخىي الالكتروو ( املادةاملحىر ألاول:  

اإلاٗاٝع واإلاٗلىماث التي جم ا٦دؿابها بىاؾُت الخٗلُم ًٖ بٗض ال  0

  ج٣ل ًٖ جل٪ التي هدهل ٖليها بالٍُغ٣ت اإلاباقغة

 مخىؾِ 1.25 3.13

 مخىؾِ 1.12 3.60 .ٌكخمل اإلادخىي ؤلال٨ترووي ٖلى جماٍعً وأوكُت حؿاٖض ٖلى الخٗلم 9

للم٣غعاث اإلاخىاٞغ في اإلاىهت الخٗلُمُت )مىوص٫(  اإلادخىي الخٗلُمي 1

ٍٝ ومىاؾب  .٧ا

 مغجٟ٘ 1.19 3.68

 مغجٟ٘ 1.16 3.69  .ًدىاؾب هٓام  الخٗلُم ًٖ بٗض م٘ اإلا٣غعاث طاث الُبُٗت الىٍٓغت 4

ًدىاؾب هٓام  الخٗلُم ًٖ بٗض م٘ اإلا٣غعاث طاث الُبُٗت  5

 .الخُب٣ُُت

 مخىؾِ 1.23 2.55

ٗلُم ًٖ بٗض للُالب الىنى٫ للماصة الخٗلُمُت في ًدُذ هٓام  الخ 6

 .أي و٢ذ

 مغجٟ٘ 1.05 3.98

أعي بأن الخٗلُم ًٖ بٗض ًد٤٣ ألاهضاٝ الخٗلُمُت للم٣غعاث  7

 .الضعاؾُت

 مخىؾِ 1.20 3.26

طاملحىر الثاو :    الخذَر

 مخىؾِ 1.16 3.13 .ٌؿاٖض  الخٗلُم ًٖ بٗض ٖلى ٞهم اإلااصة الٗلمُت واؾدُٗابها 0

غ مهاعاث الخ٨ٟير 9  مخىؾِ 1.12 3.26 .ٌؿاٖض  الخٗلُم ًٖ بٗض ٖلى جٍُى

 مغجٟ٘ 1.14 3.86 .ٌؿاٖض  الخٗلُم ًٖ بٗض ٖلى جىمُت مهاعاث الخٗلم الظاحي 1

ض ٖلى  4 َغ١ الخضَعـ اإلاخبٗت مً ٢بل ألاؾاجظة مىاؾبت وحؿٖا

 .والتر٦يز والٟهم

 مخىؾِ 1.13 3.33

ض ٖلى ٞهم اإلااصة جخًمً اإلادايغاث ٖلى أوكُ 5 ت وجُب٣ُاث حؿٖا

 الٗلمُت

 مخىؾِ 1.04 3.45

ٌؿاٖض الخٗلُم ًٖ بٗض ٖلى جىٞير الى٢ذ للُالب م٣اعهت بالخٗلُم  6

 اإلاباقغ ) في ال٣اٖت الضعاؾُت(

 مخىؾِ 1.30 3.53

ٖت  7 ًدؿم الخٗلُم ًٖ بٗض باإلاغوهت م٣اعهت بالخٗلُم اإلاباقغ ) في ال٣ا

 الضعاؾُت(

 ؾِمخى  1.22 3.50
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 مخىؾِ 1.23 3.01  .الٗغوى اإلا٣ضمت أزىاء اإلادايغاث قاة٣ت وٚير مملت 8

 مغجٟ٘ 1.05 3.99 .ؾاٖضوي الخٗلُم ًٖ بٗض ٖلى ا٦دؿاب الٗضًض مً اإلاهاعاث الخ٣ىُت 9

أقٗغ بأن مؿخىي ٞهم واؾدُٗاب اإلا٣غع باؾخسضام الخٗلُم ًٖ  00

 ال٣اٖت الضعاؾُت( بٗض ال ٣ًل ٦ثيرا ًٖ مؿخىي الخٗلُم اإلاباقغ ) في

 مخىؾِ 1.25 3.05

 الخىاصل والخفاعلاملحىر الثالث:  

أؾخُُ٘ بؿهىلت َغح الدؿاؤالث والاؾخٟؿاعاث ٖلى ألاؾاجظة أزىاء  0

 اإلادايغاث

 مغجٟ٘ 1.03 3.83

ٌشج٘ ألاؾاجظة الُلبت ٖلى َغح حؿاؤالتهم واؾخٟؿاعاتهم أزىاء  9

 اإلادايغاث

 مغجٟ٘ 880. 4.06

 مغجٟ٘ 940. 3.98 .اجظة ٖلى ؤلاحابت ًٖ حؿاؤالث واؾخٟؿاعاث الُلبتًدغم ألاؾ 1

أعي بأن مؿخىي الخٟاٖل م٘ ألاؾخاط أزىاء الخٗلُم ًٖ بٗض ال ٣ًل  4

 ٦ثيرا ًٖ الخٟاٖل أزىاء الخٗلُم اإلاباقغ ) في ال٣اٖت الضعاؾُت(

 مخىؾِ 1.28 3.34

الىٓام  ًىٞغ هٓام  الخٗلُم ًٖ بٗض جىانال مباقغا بين أَغاٝ 5

 الخٗلُمي ) ؤلاصاعة، وألاؾخاط، والُالب(

 مخىؾِ 1.18 3.44

أٖخ٣ض بأن الخٗلُم ًٖ بٗض أ٦ ر مغوهت ومخٗت مً الخٗلُم اإلاباقغ  6

 .بالجامٗت

 مخىؾِ 1.25 3.25

 مغجٟ٘ 1.18 3.75 .ٌشج٘ الخٗلُم ًٖ بٗض الحىاع واإلاىا٢كت بضون أي ٢ل٤ أو ئخغاج 7

    الخلىٍماللُاش و املحىر الرابع:  

 مغجٟ٘ 1.06 3.68 .ًخم الخ٣ُُم بك٩ل مؿخمغ زال٫ الٟهل الضعاس ي 0

م اإلاخبٗت مً ٢بل ألاؾاجظة مىاؾبت 9  مخىؾِ 1.07 3.50  .أؾالُب ال٣ُاؽ والخ٣ٍى

م اإلاخبٗت مً ٢بل ألاؾاجظة مخىىٖت 1  مخىؾِ 1.03 3.58 .أؾالُب ال٣ُاؽ والخ٣ٍى

مىاؾبت ل٣ُاؽ جدهُل  أعي بأن الازخباعاث ًٖ بٗض وؾُلت 4

 .الُالب

 مخىؾِ 1.30 3.06

هىا٥ مهضا٢ُت في ج٣ُُم الُلبت مً زال٫ هٓام  الخٗلُم ًٖ بٗض  5

 .وبالخالي ٞان هخاةج الازخباعاث ؤلال٨تروهُت ٖاصلت

 مخىؾِ 1.28 3.02

 مخىصط 0.83 3.46 املخىصط العام 

أن ٞاٖلُت الخٗلُم ًٖ بٗض الؾخجاباث الُلبت ب (3.46ٌكير اإلاخىؾِ الٗام )         

 ِ ٣ٞغاث الاؾدباهت. وعٚم أن مؿخىي الٟاٖلُت مخىؾ بمؿخىي مخىؾِ في ٚالبُت 

م ًٖ بٗض  جابُا ٖلى جد٤ُ٣ الخُٗل خؿب اؾخجاباث الُالباث ٞان طل٪ ٌٗخبر مإقغا ًئ

الٗضًض مً ألاهضاٝ باٖخباعها أو٫ ججغبت في الجامٗت ؾىاء باليؿبت للُلبت أم الاؾاجظة 
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ًاث التي ٢ض ج٩ىن واحهذ الُلبت في ْل حاةدت ٧ىعوها. ًٞال ٖ ً الهٗىباث والخدض

أؾخُُ٘ بؿهىلت وبم٣اعهت هظه الىدُجت م٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت هجض أن ال٣ٟغة ألاولى ) 

( في هظا اإلادىع خهلذ  َغح الدؿاؤالث والاؾخٟؿاعاث ٖلى ألاؾاجظة أزىاء اإلادايغاث

ىي مخىؾِ في صعاؾت ٖبُضاث وآزغون ٖلى مؿخىي مغجٟ٘ بِىما خهلذ ٖلى مؿخ

(Obeidat et al., 2020.) 

         ٔ غ ئلى ٣ٞغاث اإلادىع ألاو٫ وهى اإلااصة الٗلمُت )اإلادخىي ؤلال٨ترووي( ًالخ وبالٓى

( 9.55أن ال٣ٟغاث جغاوخذ بين اإلاؿخىي اإلاخىؾِ واإلاغجٟ٘ خُث أن أ٢ل مخىؾِ ) 

ً  ٖ بٗض ًدىاؾب م٘ اإلا٣غعاث طاث  لل٣ٟغة الخامؿت والتي جىو ٖلى أن الخٗلُم

الُبُٗت الخُب٣ُُت مما ٌكير أن الُلبت ٢ض واحهىا نٗىباث في صعاؾت اإلا٣غعاث طاث 

الُبُٗت الخُب٣ُُت الٗملُت، وفي اإلا٣ابل هجض أن مخىؾِ ال٣ٟغة التي جىو ٖلى الخٗلُم 

ت )  ا ٌكير ( وهى ج٣ضًغ مغجٟ٘ مم1.78ًٖ بٗض ًدىاؾب م٘ اإلا٣غعاث طاث الُبُٗت الىٍٓغ

ت. ومما ًلٟذ  ئلى ٞاٖلُت الخٗلُم ًٖ بٗض في جضَعـ اإلا٣غعاث طاث الُبُٗت الىٍٓغ

٣ٟغاث ٖلى مؿخىي مغجٟ٘ وهظا ٌٗض مً الجىاهب  الاهدباه في هظا اإلادىع خهى٫ بٌٗ ال

م ًٖ بٗض خُث أنبدذ اإلااصة الٗلمُت مخىاٞغة ومخاخت للُالب  الاًجابُت في الخُٗل

م٨ىه الغحٕى ئليها في  ًخىا٤ٞ م٘ صعاؾت ٖبُضاث وآزغون )ٍو  Obeidat etأي و٢ذ وهظا 

al., 2020.) 

دبين مً الجضو٫)           ً ٣ٞغاث اإلادىع الثاوي ) الخضَعـ( ( أن ٚالبُتها في  1وأما 

اإلاؿخىي اإلاخىؾِ باؾخثىاء ال٣ٟغجين الثالثت والخاؾٗت. خُث ًٓهغ مً زاللهما أن 

خماص ٖلى الىٟـ الخٗلُم ًٖ بٗض ؾاٖض الُلبت ٖلى جىم ُت مهاعاث الخٗلم الظاحي والٖا

إل ٖلى مسخل٠ اإلاغاح٘ اإلاخىاٞغة لضي الُلبت ؾىاء ؤلال٨تروهُت أو  مً زال٫ الَا

 أًجابُا لضي الُلبت خُث ايُغ الُلبت 
ً
الىع٢ُت. ٦ما ٧ان للخٗلُم ًٖ بٗض أزغا

ُاث وبالخالي ا٦دؿبىا الٗضًض مً اإلاهاعاث الخ٣ىُت طا ث الٗال٢ت بالٗملُت الؾخسضام الخ٣ى

الخٗلُمُت. ومما هى حضًغ بالظ٦غ أن ال٣ٟغجين الؿاصؾت والؿابٗت خهلخا ٖلى مؿخىي 

٣ًترب مً اإلاؿخىي اإلاغجٟ٘ خُث ًإ٦ض الُلبت ٖلى أن مً مميزاث الخٗلُم  ِ ول٨ً  مخىؾ

ير الى٢ذ م٣اعهت بالخٗلُم اإلاباقغ في ال٣اٖاث الضعاؾُت وهظا ًخىا٤ٞ  ًٖ بٗض اإلاغوهت وجٞى

غبي ) (، و٦ظل٪ صعاؾت ٧ل مً الخغوص ي والٗامغي 9090م٘ هدُجت صعاؾت نافي ٚو
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(، و صعاؾت ٖبُضاث وآزغون Al-balas et al., 2020(، وصعاؾت الباالؽ وآزغون )9090)

(Obeidat et al., 2020.) 

( وهى مخىؾِ ٩ًاص 1.67وأما اإلادىع الثالث ٣ٞض خهل ٖلى مخىؾِ ٖام بلٜ )         

( ٣ِٞ وفي طل٪ صاللت واححت ٖلى  01.ٗا و٣ٞا للمُٗاع خُث ه٣و بمٗض٫ ) ٩ًىن مغجٟ

أن الخٗلُم ًٖ بٗض لم ٠٣ً ٣ٖبت أمام الخٟاٖل بين الُلبت وألاؾاجظة أزىاء اإلادايغاث 

خُث ٌؿخُُ٘ الُلبت بؿهىلت َغح الدؿاؤالث والاؾخٟؿاعاث ٖلى ألاؾاجظة أزىاء 

لُلبت ٖلى َغح حؿاؤالتهم واؾخٟؿاعاتهم اإلادايغاث، ٦ما خغم ألاؾاجظة ٖلى حشجُ٘ ا

ً حؿاؤالث   ٖ أزىاء اإلادايغاث، وفي الى٢ذ هٟؿه ًدغم ألاؾاجظة ٖلى ؤلاحابت

ابه ونالح ) واؾخٟؿاعاث الُلبت ًخىا٤ٞ م٘ صعاؾت أٍو ( التي أْهغث أن 9090وهظا ال 

-Mahmoud Alفي خين ًخٗاعى م٘ صعاؾت مدمىص الباالؽ ) مؿخىي الخٟاٖل مىسٌٟ

balas, 2020 التي أقاعث هخاةجها ئلى أن الخٗلُم ًٖ بٗض ال ٌؿاٖض ٖلى الخٟاٖل بين )

م ًٖ بٗض في هظا اإلادىع بأهه ٌشج٘ الُلبت ٖلى  الحىاع الُالب واإلاٗلم. ٦ما جميز الخُٗل

 واإلاىا٢كت بضون أي ٢ل٤ أو ئخغاج م٣اعهت بالخٗلُم اإلاباقغ في ال٣اٖاث الضعاؾُت.

٘ وأما باليؿبت ل          م ٣ٞض خهلذ حمُ لمدىع الغاب٘ اإلاخٗل٤ بال٣ُاؽ والخ٣ٍى

ت الخ٣ُُم  ٣ٟغة ألاولى التي حكير ئلى اؾخمغاٍع ال٣ٟغاث ٖلى مؿخىي مخىؾِ باؾخثىاء ال

هل الضعاس ي خُث خهلذ ٖلى مخىؾِ )  (. ومما ًلٟذ الاهدباه أن 3.68زال٫ اٟل

م أزىاء الخٗل ً مهضا٢ُت الخ٣ٍى ً بٗض ٢ض خهلذ ال٣ٟغة الخامؿت التي جخدضرٖ  ُمٖ 

( وفي طل٪ ئقاعة ئلى أن مؿخىي اإلاهضا٢ُت ألؾالُب 3.02ٖلى مؿخىي مخىؾِ ) 

غ الُلبت وال ًغقى ئلى اإلاؿخىي  الخ٣ىٍم أزىاء الخٗلُم حاء بمؿخىي مخىؾِ مً وحهت ٓه

 ً ض م دخاج ئلى مٍؼ  ً ُاؽ والخ٣ىٍم  م أهمُخه، وبالخالي الًؼا٫ مجا٫ ال٣ اإلاغجٟ٘ ٚع

 ٘ ً بٗض، ٖلما الخُىٍغ؛ لٞغ ٓام الخٗلُمٖ  ُخىا٦ب ٦ظل٪ م٘ ه مؿخىي اإلاهضا٢ُت؛ ول

 Obeidat etضعاؾت ٖبُضاث وآزغون )بأن الىدُجت في هظه الضعاؾت حٗخبر أًٞل م٣اعهت ب

al., 2020 ٣ٞغة )الامخداهاث ؤلال٨تروهُت ًٖ بٗض ٖاصلت( ٖلى ج٣ضًغ ( خُث خهلذ 

 مىسٌٟ.

 إجابت الضؤال الثاو :2.11

( بااين a ≤ 0.05طاث صاللات ئخهااةُت ٖىاض مؿاخىي الضاللاات ) هال جىحاض ٞاغو١ 

مخىؾاِا ج٣ااضًغاث الُلباات لٟاٖلُااات الخٗلااُم ٖااً بٗااض حٗاااؼي إلاخٛيااراث الؿااىت الضعاؾاااُت، 
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وم٩ان الؿ٨ً، والجهاػ اإلاؿخسضم في الخٗلم، ومهضع الاهترهذ، وهىُٖت الخٗلُم اإلاًٟل 

 بٗض اهتهاء حاةدت ٧ىعوها؟

جم اؾخسضام جدلُل الخباًً ألاخاصي للمخٛيراث طاث الثالر لإلحابت ٖلى الؿإا٫ الثاوي 

 مؿخىٍاث ٞأ٦ ر، ٦ما جم اؾخسضام ازخباع ث للُٗىاث اإلاؿخ٣لت لل٨ك٠ ًٖ الٟغو١.

الضىت الذراصُت، الجهاز  جحلُل الخباًً ألاحادي لكل مً مخغيراث: 4الجذول 

 كىروهابعذ اهتهاء جائحت  املضخخذم في الخعلم، هىعُت الخعلُم املفضل 
مجمىع  مصذر الخباًً املخغيراث

 املربعاث

درجاث 

ت  الحٍر

ف  الخباًً

 املحضىبت

 الذاللت 

بين  الضىت الذراصُت

 اإلاجمىٖاث 

صازل 

 اإلاجمىٖاث

 الخباًً ال٨لي

6.947 

900.97 

907.99 

9 

996 

998 

1.094 

679. 

4.60 .01 

 صالت*

الجهاز 

املضخخذم في 

 الخعلم

بين 

 اإلاجمىٖاث 

صازل 

 اثاإلاجمىٖ

 الخباًً ال٨لي

4.484 

909.74 

907.99 

9 

996 

998 

9.949 

685. 

1.97 .039 

 صالت*

هىعُت الخعلُم 

املفضل بعذ 

اهتهاء جائحت 

 كىروها

بين 

 اإلاجمىٖاث 

صازل 

 اإلاجمىٖاث

 الخباًً ال٨لي

44.78 

069.44 

907.99 

9 

996 

998 

99.190 

.549 

40.80 .00 

 صالت*

 aصلت ئخهاةُت ٖىض مؿخىي الضاللت )  ( وحىص ٞغو١ طاث4ًدبين مً الجضو٫ )

ً بٗض حٗؼي إلاخٛير الؿىت 0.05 ≥  ٖ ( بين مخىؾِ ج٣ضًغاث الُلبت لٟاٖلُت الخٗلُم

( وحىص ٞغو١ طاث 5الضعاؾُت، ومً زال٫ ئحغاء اإلا٣اعهاث البٗضًت ًٓهغ مً الجضو٫ )

الثاهُت  بين ج٣ضًغاث َلبت الؿىت ألاولى والؿىت 0.05صاللت ئخهاةُت ٖىض مؿخىي صاللت 

إلاضي ٞاٖلُت الخٗلُم ًٖ بٗض ولهالح َلبت الؿىت ألاولى ولٗل طل٪ ٌٗؼي ئلى مؿخىي 

م ًٖ بٗض خُث لم ٌؿب٤  الاؾخٟاصة التي خهل ٖليها َلبت الؿىت ألاولى مً زال٫ الخُٗل
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لهم الضعاؾت في الجامٗت وبالخالي لم ًخم٨ىىا مً اإلا٣اعهت بين مضي ٞاٖلُت الخٗلُم ًٖ 

م اإلاباقغ في ال٣اٖاث الضعاؾُت بالجامٗت، وأما َلبت الؿىت الثاهُت ٣ٞض بٗض، والخٗلُ

 ً زًٗىا للىىٖين وبالخالي مً زال٫ اإلا٣اعهت ٧اهذ ج٣ضًغاتهم إلاضي ٞاٖلُت الخٗلُم ٖ

بٗض أ٢ل مً ج٣ضًغاث َلبت الؿىت ألاولى، وهظه الىدُجت ال جخىا٤ٞ م٘ صعاؾت ٖبُضاث 

لم جٓهغ ٞغو١ بين الُلبت حٗؼي إلاخٛير الؿىت  ( خُثObeidat et al., 2020وآزغون )

 الضعاؾُت.

لت اخخبار شُفُه ) : 5الجذول  ( للفروق بين scheffeهخائج امللارهاث البعذًت بطٍر

مخىصطاث جلذًراث الطلبت ملذي فاعلُت الخعلُم عً بعذ أزىاء جائحت كىروها ملخغير 

 الضىت الذراصُت

املخىصط  مضخىٍاث املخغير املخغير

 اب الحض

 ال٣ُمت الاخخمالُت

 الثالثت الثاهُت ألاولى

الضىت 

 الذراصُت

 24374. *37215. - 3.57 ألاولى

 12841.- - - 3.19 الثاهُت

 - - - 3.32 الثالثت

 0.05صالت ٖىض مؿخىي صاللت  *

( ًٓهغ أهه جىحض ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت ٖىض مؿخىي ٦4ظل٪ مً الجضو٫ )

ير  بين مخىؾِ  0.05صاللت  ً بٗض حٗؼي إلاٛخ ج٣ضًغاث الُلبت إلاضي ٞاٖلُت الخٗلُمٖ 

الجهاػ اإلاؿخسضم في الضعاؾت. ومً زال٫ ئحغاء اإلا٣اعهاث البٗضًت جبين وحىص ٞغو١ طاث 

بين ج٣ضًغاث الُلبت الظًً ٌؿخسضمىن  0.05صاللت ئخهاةُت ٖىض مؿخىي صاللت 

خسضمىن الحاؾىب الحاؾىب الشخص ي والهاج٠ الى٣ا٫ ولهالح الُلبت الظًً ٌؿ

ٌٗؼي ئلى أن الحاؾىب الشخص ي ٌٗخبر ٖامال 6الشخص ي ٦ما ًٓهغ في حضو٫ ) ( وهظا 

مؿاٖضا للخٗلم ئطا ما ٢ىعن بالهاج٠ الى٣ا٫ مً خُث ٖضة حىاهب منها الحجم 

ومىيٕى الٗغوى الخ٣ضًمُت والهىع، ًٞال ًٖ ؾهىلت الخٗامل م٘ الحاؾىب 

دها ال اة٠ التي ًُد حاؾىب في اإلاىهاث ال جخىٞغ بىٟـ اإلاؿخىي الشخص ي، ٦ظل٪ الْى

ً جُب٣ُاث الهىاج٠.  في هٓيراتها م

ً بٗض  ئن هظه الىدُجت حضًغة باالهخمام باٖخباع أن مً مخُلباث الخٗلُمٖ 

ض مً ٞاٖلُت الخٗلُم  ٖاة مضي جىاٞغ أحهؼة الحاؾىب لضي الُلبت؛ هٓغا ألنها جٍؼ مغا
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الُلبت الظًً ٌؿخسضمىن الحىاؾِب والخٗلم. ومما هى حضًغ بالظ٦غ أن ج٣ضًغاث 

لٟاٖلُت الخٗلُم ًٖ بٗض حاءث أٖلى ًٖ ج٣ضًغاث الُلبت الظًً ٌؿخسضمىن الهاج٠ 

% 80( أقاعث ئلى أن Obeidat et al., 2020الى٣ا٫ ئال أن هخاةج صعاؾت ٖبُضاث وآزغون )

 لؿهىلت
ً
غا ًًٟلىن اؾخسضام الهىاج٠ الى٣الت في الضعاؾت ًٖ بٗض؛ ٓه ٞخذ  مً الُلبت 

ل اإلالٟاث و٣ٞا لىحهت هٓغهم.  اإلاىهاث وجنًز

لت اخخبار شُفُه ) : 6الجذول  ( للفروق بين scheffeهخائج امللارهاث البعذًت بطٍر

مخىصطاث جلذًراث الطلبت ملذي فاعلُت الخعلُم عً بعذ أزىاء جائحت كىروها ملخغير 

 الجهاز املضخخذم في الذراصت

مضخىٍاث  املخغير

 املخغير

 املخىصط

 الحضاب 

 ال٣ُمت الاخخمالُت

خاؾىب 

 شخص ي

 هاج٠ ه٣ا٫ حهاػ لىحي

الجهاػ 
في  اإلاؿخسضم
 الضعاؾت

خاؾىب 
 شخص ي

3.58 - .01888 .24716* 

 22828. - - 3.56 حهاػ لىحي
 - - - 3.33 هاج٠ ه٣ا٫

 0.05صالت ٖىض مؿخىي صاللت  *

ض اهتهاء حاةدت وأما باليؿبت إلاخٛير هىُٖت الخٗلُم اإلاًٟلت لضي الُلبت بٗ

بين  0.05( ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت ٖىض مؿخىي صاللت ٧4ىعوها ًدبين مً الجضو٫ )

مخىؾِ ج٣ضًغاث الُلبت إلاضي ٞاٖلُت الخٗلُم ًٖ بٗض حٗؼي إلاخٛير هىُٖت الخٗلُم 

( جبين 7اإلاًٟل بٗض اهتهاء حاةدت ٧ىعوها. ومً زال٫ ئحغاء اإلا٣اعهاث البٗضًت حضو٫ )

ً  0.05صاللت ئخهاةُت ٖىض مؿخىي صاللت  وحىص ٞغو١ طاث بين ج٣ضًغاث الُلبت الظً

ت الخٗلُم ًٖ بٗض وبين الُلبت الظًً ًًٟلىن الخٗلُم اإلاباقغ في  ًًٟلىن اؾخمغاٍع

ال٣اٖاث الضعاؾُت، وأًًا ٦ظل٪ بين الُلبت الظًً ًًٟلىن الخٗلُم اإلاضمج والُلبت 

ً الظًً ًًٟلىن الخٗلُم اإلاباقغ في ال٣اٖاث الض عاؾُت، ولهالح ٧ل مً الُلبت الظً

ً بٗض والخٗلُم اإلاضمج. بالخالي ًخضح أن الُلبت الظي ًًٟلىن   ٖ ًًٟلىن الخٗلُم

ً بٗض مغجٟٗت خُث  م ًٖ بٗض ٧اهذ ج٣ضًغاتهم إلاضي ٞاٖلُت الخٗلُمٖ  ت الخُٗل اؾخمغاٍع

ًلىن الخٗلُم اإلابا4.13بلٜ اإلاخىؾِ ) قغ في ( بِىما ٧اهذ ج٣ضًغاث الُلبت الظًً ًٟ

( م٘ ٞاع١ ٦بير في اإلاخىؾِ الحؿابي. ولٗل 3.16ال٣اٖاث الضعاؾُت بمؿخىي مخىؾِ )
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م ًٖ بٗض  هظا ٌٗؼي ئلى ٖضة أؾباب منها أن صعحت اؾخٟاصة هإالء الُلبت مً الخُٗل

أزىاء الجاةدت ٧اهذ ٦بيرة وبالخالي حك٩لذ لضيهم اججاهاث ئًجابُت و٢ىاٖت بأن الخٗلُم 

د٤٣ ألا  ٟاصة لضي هإالء الُلبت ًٖ بٗض ٞٗا٫ ٍو هضاٝ، وعبما ًغجبِ مؿخىي الاؾخ

ً بٗض في خين لم  بٗىامل أزغي جخمثل في جىاٞغ الٓغوٝ وؤلام٩اهُاث اإلاىاؾبت للخٗلمٖ 

 ً ًها ٖلى ألا٢ل لضي الُلبت الظً ًخىاٞغ ٗب جخىاٞغ هٟـ هظه الٓغوٝ اإلاالةمت أو لم 

ٖاث الضعاؾ ت، وعبما حٗؼي هظه الىدُجت و٣ٞا ًًٟلىن الخٗلُم اإلاباقغ والٗىصة ئلى ٢ا

ت ) ُا TAMلىٍٓغ م ًٖ بٗض او٨ٗـ ئًجاب ( ئلى أن قٗىع الُلبت باالؾخٟاصة مً الخُٗل

ىامل  ٟاصة مً اٗل ً بٗض ئط ٌٗخبر مٗض٫ الاؾخ  ٖ م ٖلى ج٣ضًغاتهم إلاضي ٞاٖلُت الخُٗل

 ,.Cicha et alاإلاإزغة في طل٪ ٦ما أقاعث ئلى طل٪ هخاةج صعاؾت ؾُدكا وآزغون ) 

( . ئياٞت إلاا ؾب٤ ٞاهه ئلى خض ما ًىحض اؾخٗضاص لضي الُلبت للخٗلم ًٖ بٗض (2021

 ً  ألنها أنبدذ حؼء م
ً
غا خُث أن لضيهم اإلاهاعاث الاؾاؾُت الؾخسضام الخ٣ىُت؛ ٓه

ً بٗض  خُاتهم، وما ًدخاحىن ئلُه هى الخٗىص والخضٍعب ٖلى اؾخسضامها في الخٗلُمٖ 

ابه ونالح،   (.9090)أٍو
لت اخخبار شُفُه )  : 7الجذول  ( للفروق بين scheffeهخائج امللارهاث البعذًت بطٍر

مخىصطاث جلذًراث الطلبت ملذي فاعلُت الخعلُم عً بعذ أزىاء جائحت كىروها ملخغير 
 هىعُت الخعلُم املفضل بعذ اهتهاء الجائحت

مضخىٍاث  املخغير
 املخغير

املخىصط 
 الحضاب 

 ال٣ُمت الاخخمالُت
الخٗلُم 

 ً بٗضٖ
الخٗلُم 
 اإلاضمج

الخٗلُم 
 اإلاباقغ

هىُٖت 
الخٗلُم 

اإلاًٟل بٗض 
اهتهاء 

 الجاةدت

 ً الخٗلُم ٖ
 بٗض

4.13 - .325 .960* 

 *635. - - 3.80 الخٗلُم اإلاضمج
الخٗلُم 
 اإلاباقغ

3.16 - - - 

 0.05صالت ٖىض مؿخىي صاللت  *

ث للٟغو١  ولل٨ك٠ ًٖ الٟغو١ بين اإلاخٛيراث طاث اإلاؿخىٍين جم خؿاب ٢ُمت

ت،  بين مخىؾِ ج٣ضًغاث الُلبت لٟاٖلُت الخٗلُم ًٖ بٗض جبٗا إلاخٛير م٩ان الؿ٨ً )٢ٍغ

ُت  9مضًىت( جبين مً الخدلُل ٦ما ًٓهغ في حضو٫ ) ( ٖضم وحىص ٞغو١ طاث صاللت ئخهاة

ير  ,05ٖىض مؿخىي  بين مخىؾِ ج٣ضًغاث الُلبت إلاضي ٞاٖلُت الخٗلُم ًٖ بٗض حٗؼي إلاٛخ

َٗجي طل٪ أن م٩ان الؿ٨ً ال ًإزغ ٦ثيرا ٖلى ٞاٖلُت الخٗلم ًٖ بٗض في م٩ان الؿ٨ً، و 

خالت جىاٞغ ؤلام٩اهاث لضي الُلبت مً خُث جىاٞغ ألاحهؼة وقب٨ت الاهترهذ، ٦ما ٌكير ئلى 
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م الك٩ىي  أن قب٨ت الاهترهذ مخىاٞغة بهىعة ٖامت لضي الُلبت، و٧اُٞت للضعاؾت ٚع

ت،  وهظه الىدُجت جخىا٤ٞ م٘ صعاؾت ٖبُضاث اإلاخ٨غعة ًٖ ي٠ٗ الكب٨ت مً ٢بل الُلب

ً Obeidat et al., 2020وآزغون ) ( خُث لم جٓهغ ٞغو١ بين الُلبت حٗؼي إلا٩ان الؿ٨

ت، مضًىت(.  ) ٢ٍغ

كُمت ث للفروق بين مخىصط جلذًراث الطلبت لفاعلُت الخعلُم عً بعذ : 8الجذول 

 ملخغيري مكان الضكً، ومصذر الاهترهذ
ملخىصط ا العذد  املخغيراث

 الحضاب 

الاهحراف 

 املعُاري 

درجت  كُمت ث

ت  الحٍر

مضخىي 

 الذاللت

مكان 

 الضكً

٢ٍغت 

 )ٍع٠(

199 3.42 .836 -0.179 297 .171 

 ٚير صالت

   824. 3.56 100 مضًىت

مصذر 

 الاهترهذ

 071. 997 0.800 791. 3.52 215 واي ٞاي

الهاج٠  ٚير صالت

 الى٣ا٫

84 3.32 .924   

( ٖضم وحىص ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت ٖىض  8ن مً الجضو٫ ) ٦ظل٪ ًدبي

ير  ,05مؿخىي  ً بٗض جبٗا إلاٛخ  ٖ بين مخىؾِ ج٣ضًغاث الُلبت إلاضي ٞاٖلُت الخٗلُم

مهضع الاهترهذ ) واي ٞاي، هاج٠ ه٣ا٫( اإلاخىاٞغ لضي الُالب. وهظه الىدُجت حكير ئلى أن 

ير جىاٞغ الاهترهذ هى ألاهم بٌٛ الىٓغ ًٖ مهضعه، وب الخالي ٞاهه لِـ مً الًغوعي جٞى

اهترهذ منزلي للخٗلم ًٖ بٗض؛ ول٨ً عبما ج٩ىن ج٩لٟت الاهترهذ بىاؾُت الهاج٠ الى٣ا٫ 

 أٖلى مً ج٩لٟت الاهترهذ اإلانزلي.

 خاجمت البحث:. 12

 ِ أْهغث هخاةج الضعاؾت أن اإلاخىؾُاث الحؿابُت حاءث بمؿخىي مخىؾ

الخىانل والخٟاٖل خُث خهل ٖلى مؿخىي  لجمُ٘ مداوع الاؾدباهت باؾخثىاء مدىع 

مغجٟ٘، وطل٪ لٟاٖلُت الخٗلُم ًٖ بٗض في حامٗت الكغ٢ُت أزىاء حاةدت ٧ىعوها مً وحهت 

هٓغ الُلبت في يىء مخٛيراث الضعاؾت، وهظه هدُجت مشجٗت وواٖضة خُث حكير ئلى 

أن جد٤٣ مسغحاث الخٗلم بضعحت مخىؾُت لضي الُلبت مً وحهت هٓغهم أهٟؿهم، ٦ما 

الخٗلُم ًٖ بٗض لم ًإزغ ٖلى مؿخىي الخٟاٖل والخىانل بين الُلبت وألاؾاجظة خُث 

م أن هظه هي اإلاغة ألاولى التي ًُب٤ ٞيها الخٗلُم ًٖ بٗض  خهل ٖلى ج٣ضًغ مغجٟ٘، ٚع
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بؿبب حاةدت ٧ىعوها، وبالخالي ٞان هظه الىخاةج حشج٘ ٖلى جبجي الخٗلُم ًٖ بٗض في 

 م٘ أهمُت تهُئت البيُت الخدخُت الالػمت لظل٪ والاؾخمغاع في الجامٗاث الٗماهُت مؿخ٣بال 

غ١ التي جدىاؾب م٘ هٓام  ٠ُ أًٞل الاؾالُب واُل جضٍعب الهُئت الخضَعؿُت لخْى

ً بٗض.   الخٗلُم ٖ

 الخىصُاث:.13

 : في يىء الىخاةج التي جىنلذ ئليها الضعاؾت ًىص ي الباخثىن بما ًلي

ير أهم صٖم البيُت ألاؾاؾُت لخ٨ىىلىحُا الا .0 جهاالث ٖلى مؿخىي الضولت لخٞى

 م٣ىماث الخٗلُم ًٖ بٗض.

ً بٗض وزانت قب٨ت اهترهذ وأحهؼة  .9  ٖ ت للخٗلُم جىٞير اإلاخُلباث الًغوٍع

 الحاؾىب للُلبت.

ؼ مؿخىي الىعي بجضوي الخٗلُم ًٖ بٗض مً زال٫ حُٛير  .1 الٗمل ٖلى حٍٗؼ

جظة والُلبت وأولُاء الاججاهاث وال٣ىاٖاث لضي حمُ٘ اإلاٗىُين بما ٞيهم ألاؾا

د٤٣ ًد٤٣ ألاهضاٝ اإلاغحىة مىه. ً بٗض ٞٗا٫ ٍو  أمىعهم وأن الخٗلُم ٖ

 املراجع. 14

 املراجع العربُت:أوال :

(. 9090أبااى شااخُضم، ساااحغ ؾااالم و ٖاااىاص، زىلاات والٗمااض، ٖباااض  ، قااضًض، هاااىع) .0

ين فاعلُت الخعلُم إلالكتروو  في ظل اهدشار فيروش كىروها مً وجهت هظر املذرص

ـــــــىري( :  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــت )خضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــطين الخلىُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــت فلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــي جامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فـ

https://www.ajsp.net/research/%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D

9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9

%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%

AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D

8%B8%D9%84%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8

%B1%20%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%

D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.pdf 

ابه، نالح ونالح، أبى ال٣اؾم الكُش)  .9 (. ج٣ُُم ججغبت الخٗلُم ًٖ بٗض في 9090أٍو

ًت  COVID-19ْل حاةدت  مً وحهت هٓغ الُلبت، صعاؾت خالت بجامٗت ٚغصا
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ت والاجخماعُتمجلت در بالجؼاةغ،  ( 1، الٗضص )1، اإلاجلض اصاث في العلىم إلاوضاُه

(96 .) 

الب 9090الخغوص ي، أخمض بً مدمض و الٗامغي، هجمى بيذ ؾُٗض) .1  َ (. آعاء

م الٗالي بؿلُىت ٖمان خى٫ ججغبت الخٗلُم ًٖ بٗض في ْل حاةدت  مإؾؿاث الخُٗل

، 40، اإلاجلض عاليمجلت اجحاد الجامعاث العربُت للبحىر في الخعلُم ال٧ىعوها، 

 .991 – 909، م 9090( صٌؿمبر 4الٗضص)

ِس ى ؾامذ ) .4 م الظاحي 9090الغبابٗت، أماوي ٖ ً بٗض في حٍٗؼؼ الخُٗل (. صوع الخٗلُمٖ 

، مجلت جامعت فلضطين لألبحار والذراصاثلضي َلبت حامٗت الؼع٢اء الخانت، 

 .75-59، م9090(، ًىهُى 1(، الٗضص )00حامٗت ٞلؿُين، اإلاجلض )

(. صوع الخٗلُم ًٖ بٗض في خل ئق٩الُاث وباء 9090مًان، مدمض حابغ مدمىص )ع  .5

(، 77، ٧لُت التربُت، حامٗت ؾىهاج، اإلاجلض )املجلت التربىٍت٧ىعوها اإلاؿخجض، 

 .0510-0541، م 9090ؾبخمبر 

ىصة مدمض)  .6  بالخٗلُم اإلاباقغ 9090الؼبىن، زالضٖ 
ً
ٗلم ًٖ بٗض م٣اعها (. ٞاٖلُت الخ

املجلت بت اله٠ ألاو٫ زاهىي في ماصة اللٛت الٗغبُت في ألاعصن، في جدهُل َل

 .909-900، م 9090، ًىلُى 04، الٗضص العربُت للتربُت الىىعُت

غبي، عمؼي . ) .7 (. وا٢٘ اؾخسضام الخٗلُم الال٨ترووي الاٞتراض ي 9090نافي، لُُٟت ٚو

ت في ْل حاةدت ٧ىعوها: صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت  مً َلبت ٧لُت بالجامٗت الجؼاةٍغ

مجلت دراصاث في العلىم الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت بجامٗت الٗغبي الخبس ي. 

 . 57- 40( ، م 97) 4، الٗضص 1، اإلاجلض إلاوضاهُت والاجخماعُت

م الح٩ىمي 9090نٟغ، ٖماع خؿً ) .8 (. مٗى٢اث الخٗلُم والخٗلم ًٖ بٗض في الخُٗل

" مً وحهت 09-ها اإلاؿخجض" ٧ىُٞضبضولت ال٩ىٍذ أزىاء جٟش ي حاةدت ٞيروؽ ٧ىعو 

ًاء هُئت الخضَعـ بجامٗت ال٩ىٍذ: صعاؾت اؾخُالُٖت جدلُلُت،  املجلت هٓغ ٖأ

 .9004-9057، م 9090، هىٞمبر 79، الٗضصالتربىٍت

ؼ، ًاؾغ قٗبان ) .9 بض الٍٗؼ (. ٞاٖلُت اؾخسضام 9009الُبار، خؿىاء ٖبض الٗاَي ٖو

الب قٗبت بغامج اإلادا٧اة الال٨تروهُت في جىمُت مها عاث ئصاعة ٢ىاٖض البُاهاث لضيَ 

ُا  ُاث التربُت الىىُٖت، اإلاإجمغ الٗلمي الثاوي ٖكغ ج٨ىىلىح ج٨ىىلىحُا الخٗلُم ب٩ل
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ت الخٗلُم الال٨ترووي بين جدضًاث الحايغ وآٞا١ اإلاؿخ٣بل،  ت املصٍر مجلت الجمُع

 . 071 -097، لخكىىلىجُا الخعلُم

00. ( ٗلم ًٖ بٗض في ْل (. 9090ال٣دُاوي، بسُخان مدمض ٖاًٌ وا٢٘ اؾخسضام الخ

غ مٗلمي التربُت ؤلاؾالمُت باإلاغخلت اإلاخىؾُت،  كلُت حاةدت ٧ىعوها مً وحهت ٓه

 .490-190، م 9090، حامٗت ال٣اهغة، ًىلُى الذراصاث العلُا للتربُت

ؼاوي، ٞاةؼة مدمض ) .00 . املىهج والاكخصاد املعرفي(. 9007الهاقمي، ٖبض الغخمً واٗل

٘ والُباٖت.. ٖمان: صا9ٍ  ع اإلاؿيرة لليكغ والخىػَ

(. ج٣ُُم ججغبت الخٗلُم ًٖ بٗض ب٩لُت الٗلىم 9090هىضي، أؾامت مدؿً مدمىص ) .09

٠: صعاؾت خالت،  مجلت البحىر في ؤلاؾالمُت للىاٞضًً بجامٗت ألاػهغ الكٍغ

 .44-0، م9090(، ًىلُى 99، حامٗت اإلاىُا، الٗضص )مجاالث التربُت الىىعُت
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