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 الممخص
ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى فاعمية التعميم اإللكتروني في ظل انتشار جائحة كورونا        

مة الثانوية في منطقة الفروانية بدولة الكويت، وتم استخدام المنيج من وجية نظر طمبة المرح
( طالبًا وطالبة من الصف الثاني عشر في 07الوصفي التحميمي، وتكونت عينة الدراسة من )

( فقرة وزعت 07منطقة الفروانية في دولة الكويت، وتم استخدام أداة االستبانة حيث تكونت من )
تمرارية التعميم اإللكتروني في ظل انتشار جائحة كورونا، وتفاعل عمى ثالثة مجاالت وىي: اس

المعممين مع التعميم اإللكتروني في ظل انتشار جائحة كورونا، وتفاعل الطمبة مع التعميم 
اإللكتروني في ظل انتشار جائحة كورونا، وتم توزيع االستبانة بالطريقة اإللكترونية، وقد أشارت 

ية التعميم اإللكتروني في ظل انتشار جائحة كورونا من وجية نظر طمبة نتائج الدراسة إلى فاعم
المرحمة الثانوي في منطقة الفروانية بدولة الكويت جاء بدرجة متوسطة، كما أشار نتائج الدراسة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس في جميع المجاالت وفي الدرجة إلى 
           في جميع المجاالت وفي  التخصصتعزى ألثر داللة إحصائية الكمية، وجود فروق ذات 

وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة توفير بيئة تعميمية الدرجة الكمية وجاءت الفروق لصالح األدبي، 
زالة كافة المعيقات  مناسبة لتطبيق استراتيجية التعميم اإللكتروني في مدارس المرحمة الثانوية وا 

ة والمادية والفنية، وضرورة استثمار التوجيات االيجابية لمطمبة نحو استخدام المادية والبشري
استراتيجية التعميم عن بعد، والعمل عمى وضع الخطط المناسبة والبرامج لالستفادة من ىذه 
التوجيات، وضرورة العمل عمى الدمج بين التعميم الوجاىي والتعميم اإللكتروني لالستفادة من 

 اإللكتروني. التعميم  مزايا
 التعميم اإللكتروني، جائحة كورونا، المرحمة الثانوية  الكممات المفتاحية:
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Abstract 
This study aimed to identify the effectiveness of e-learning in light 

of the spread of the Corona pandemic from the point of view of high 
school students in the Farwaniya area in the State of Kuwait, and the 
descriptive analytical approach was used, and the study sample 
consisted of (70) students from the twelfth grade in the Farwaniya area 
In the State of Kuwait, the questionnaire tool was used as it consisted of 
(20) paragraphs distributed into three areas: the continuity of e-learning 
in light of the spread of the Corona pandemic, the interaction of 
teachers with e-learning in light of the spread of the Corona pandemic, 
and the interaction of students with e-learning in In light of the spread 
of the Corona pandemic, and the questionnaire was distributed 
electronically, the results of the study indicated the effectiveness of e-
learning in light of the spread of the Corona pandemic from the 
viewpoint of secondary school students in the Farwaniya area in the 
State of Kuwait, it was of a medium degree, and the results of the study 
indicated that there were no differences Statistical significance attributed 
to the effect of gender in all fields and in the total degree, the existence 
of statistically significant differences due to the effect of specialization in 
all fields and in the total degree and the differences came in favor of the 
literary, and the study recommended harm Providing an appropriate 
educational environment to implement the e-learning strategy in 
secondary schools, removing all material, human, material and technical 
obstacles, and the necessity to invest positive trends for students 
towards using the distance education strategy, and work to develop 
appropriate plans and programs to take advantage of these trends, and 
the need to work on Combining face-to-face and e-learning to take 
advantage of the benefits of e-learning. 
Key words: e-learning, coved-19 , secondary school 
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 Introductionمقدمة الدراسة 
أدت التطورات الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وانتشار المعرفة 
اإللكترونية بين الطمبة في المدارس إلى ظيور العديد من األشكال الجديدة في النظام التعميمي، 
ونالحظ أن في العقد الماضي ظير بشكل أساسي أدوات التدريب والتدريس التي تعتمد عمى 

ساليب التفاعل معو مستفيدة من الشبكات المحمية واألقراص المضغوطة، وتطور في الحاسوب وأ
 وقتنا الحالي مفيوم التعمم اإللكتروني وامتازت أدواتو باستعمال شبكة اإلنترنت.

ولعل من األسباب التي أدت إلى المجوء لنظام التعميم  اإللكتروني وتعميم استخدامو في 
ا أصبح يعاني منو نظام التعميم التقميدي من قصور كونو يعتمد معظم المؤسسات التعميمية، م

بشكل كامل عمى الحفظ والتمقين من خالل تكديس المعمومات دونما تحديث، أي أنيا تعتمد عمى 
المناىج والمقررات التربوية دون أي تجديد في المحتوى ومسايرة معموماتو من التطور التقني في 

بط بالتعمم والتعميم، وىذا ما نممسو بشكل واضح في عممية التعمم المجال المعموماتي الذي يرت
اإللكتروني الذي يعتمد عمى التكيف مع العممية التعميمية كونيا الداعم لتطورات بالمجتمع، من 
خالل مواكبة التطورات والتغيرات المستجدة واالنفجار المعرفي وبالتالي يسعى لتحقيق معايير 

ل االعتماد عمى أدوات اإلعالم الجديد التي تعمل عمى تحريض اإلطالع الجودة بالتعميم من خال
مكانياتيم الفكرية الذىنية خصوصًا في  واإلبداع والتحميل لدى الطمبة وصقل قدراتيم ومواىبيم وا 

 (.0707وجود إشراف أكاديمي من قبل ىيئة التدريس)الحضرواي،

شودة منيا ال بد أن تكون مواكبة ولكي تستطيع المؤسسات التربوية تحقق األىداف المن
لممستجدات والتطورات السريعة لمتكنولوجيا ولمعمم، وعمى المسؤولين عنيا أن يعمموا بشكل 
مستمر عمى تحديث المناىج، وأن يعدلوا من مصادر التعمم بما يتالءم مع احتياجات خطط 

ي تمك المؤسسات في ضوء التنمية من أجل إيجاد التكامل بينيا مع تحديث األجيزة التعميمية ف
رؤية استراتيجية مستقبمية مواكبة لمجتمع التكنولوجيا وعصر المعمومات من حيث استخدام 

 (.0702التكنولوجيا في التعميم )العرب،
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ولقد شيدت النظم التعميمية تطورًا بالغًا عمى مستوى استراتيجيات التعميم والتعمم نتيجة 
ووسائل االتصاالت، لذا أصبح من الميم تطوير النظم التعميمية لتطور ثورة المعمومات والتقنيات 

(. حيث تسعى النظم التعميمية الحديثة إلى 0707بما ينسجم مع ثورة التكنولوجيا الجديدة)الزبون،
االستفادة من التطورات التقنية من خالل دمج التكنولوجيا في عممية التعميم من أجل توفير بنية 

، وبالتالي يمكن أن يسيم ذلك في مساعدة معممي المغة في تحسين تعميمية محفزة وجذابة
والجدير بالذكر أن التقنيات التكنولوجيا أصبحت مكماًل .(fojtik,2018)ممارساتيم التعميمية 

عالي الجودة في العممية التعميمية، حيث أن دمج التكنولوجيا في عممية التعميم يحقق العديد من 
حفيز الطمبة نحو التعميم، كما أن أدوات التكنولوجيا عديدة ويمكن أن اإلنجازات، ويعمل عمى ت

يتم استخداميا في أي وقت وفي أي مكان يتوفر فيو شبكة اإلنترنت وجياز الحاسوب 
(heriberto& et.al.2017) . وتكمن أىمية توظيف التكنولوجيا الحديثة بالتعميم في أن تمك

ت التعميم الناجمة عن ازدحام صفوف الدراسة، والفروق التكنولوجيا تعتبر قادرة عمى حل مشكال
الفردية بين الطالب، وعدم كفاءة المعممين، إضافة إلى جعل التعميم مشوقًا مما يزيد من فاعمية 

 .(zare,2018)التفاعل الصفي بين الطمبة والمعممين
            لتدريسأن التكنولوجيا الحديثة تعتبر وسيمة ىامة لمتطوير والتغيير في عممية ا  

                   والتعمم كونيا تسيم في إعداد الطمبة بالميارات التي تنسجم مع عصرنا الحالي، 
كما أن التكنولوجيا الحديثة توفر العديد من األدوات الالزمة التي تساعد المعممين عمى 

               أداء الطمبة استخداميا داخل وخارج نطاق المدرسة مما تساعد ىذه األدوات في تحسين
(lal kumar& et . al.2019) ويحتل نظام التعميم اإللكتروني في عصرنا الحالي مكانة .

مرموقة وبشكل خاص في الدول المتطورة، حيث جعمت من البيئة الرقمية أداة أساسية في التقدم 
طريق النمو ومنيا  االزدىار والتطور في كافة المجاالت، في حين نجد أن الدول السائرة في

الدول العربية تبعد عن تحقيق الجودة المرغوبة التي تعتبر ضمان لمتطوير والتنمية والتقدم 
التكنولوجي والعممي واالقتصادي، حيث أن استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال يساىم في 

دعم كافة المصادر تقدم المجتمعات ومواكبتيا لالنفجار المعرفي والثورة المعموماتية، وىذا ب
 (.0707اإللكترونية بنوعييا البحثية واالتصالية )بن خرور،

ويعد موضوع التعميم اإللكتروني من أفضل ما تم تحقيقو في عصر التطور والتكنولوجيا  
واإلبداع في زمننا ىذا، ويعود الفضل إلى مبتكرين التكنولوجيا التعميمية والعممية المتطورة، 

التعميمية، طرق التدريس والتقييم، حيث أن دون ىذه الوسائل ال يستطيع وتتضمنيا الوسائل 
المعمم أن يمتمك الكفاءة العممية، أو الخبرة المينية في ميدان التخصص، فإنو من المحتمل أن 

 (. 0702يعجز عن توصيل المادة العممية لطمبة في ضوء غياب الوسائل التي تم ذكرىا)سنوسي،
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تروني الثورة الحديثة في أساليب التعميم والتعمم بتقنياتيا، التي تسخر كما أن التعميم االلك
أحدث ما تتوصل إليو التقنية من أجيزة، بدءًا من استخدام وسائل العرض اإللكترونية إلى إلقاء 
الدروس في الصفوف التقميدية فقد أخذ ىذا النوع من التعميم بالتعاظم، واالتساع في جميع أنحاء 

دفعت عدة عوامل بالمؤسسات التعميمية العتماده، لكي يتم توفير فرص أكبر،  العالم، وقد
 (.   0702وخفض تكمفة التعميم بما يوازي التعميم التقميدي )اليمين،

والجدير بالذكر أن أساليب التعميم التقميدية لم تعد كافية مع التطورات الراىنة في مجال 
األعداد المتزايدة من الطالب، كما أنيا لم تعد  تكنولوجيا االتصال والمعمومات وبخاصة مع

مناسبة مع التوجييات العالمية الحديثة في التعميم في مجتمع قائم عمى المعرفة، ومن ضمن 
التوجيات العالمية الحديثة في التعميم حاليًا، التوجو نحو التعميم االلكتروني الذي تنفق عميو 

 (. 0702ًا )فياللي،الدول المتقدمة مميارات الدوالرات سنوي

وتعتبر عممية التحول من النظام التعميمي التقميدية إلى النظام التعميمي اإللكتروني 
المتكامل عممية معقدة وشائكة تتطمب التحضير الجيد ليذه العممية، وتوفير األدوات والمستمزمات 

متواصل مع الطمبة الالزمة لعممية التحول، باإلضافة إلى اختيار الطرق والوسائل المناسبة ل
 (. 0707واختيار األدوات المالئمة لمتقييم تنسجم مع الطبيعة اإللكترونية لممادة الدراسية)السالمي،

ومن ىذا المنطمق وتماشيًا مع الوضع الوبائي في ظل جائحة كورونا وما نتج عنو من  
ني في ظل تعطل تعطيل المدارس والجامعات والمجوء الستخدام استراتيجية التعميم اإللكترو 

، فقد جاءت ىذه الدراسة لمحاولة التعرف عمى فاعمية 02-الدراسة الناجمة عن وباء كوفيدا
  التعميم اإللكتروني في ظل انتشار جائحة كورونا من وجية نظر طمبة المرحمة الثانوية في

 منطقة الفروانية.

 Problemمشكمة الدراسة 
تثناء كما أنيا أصابت العالم بالشمل التام، إن جائحة كورونا ضربت العالم كمو دون اس

فقد تم تعطيل مؤسسات الدولة والقطاع الخاصة، كما تم تعطيل كافة المؤسسات التربوية 
والتعميمية بكافة مراحميا، ولم تكون دولة الكويت بمعزل عن ذلك فمقد توقفت فيو المؤسسات 

ر عممية التعميم في ظل تفشي فيروس التعميمية فييا حتى يتم إيجاد الطرق المالئمة الستمرا
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كورونا، ويعتبر التعميم اإللكتروني من النماذج الحديثة نسبيًا لمتعميم، وبدأ ينتشر استخدامو بشكل 
وأسع في مختمف المدارس والكميات والجامعات، حتى أصبحت بعض المدارس والكميات تقدم 

أحدثتو من إجراءات مختمفة وما صاحبيا وما  02-برامج متكاممة بطريقة إلكترونية جائحة كوفيدا
من إيقاف لمتعميم بالطريقة التقميدية جعل التركيز منصبًا عمى التعميم اإللكتروني بشكل 

 (. 0707كبير)السالمي،

وأوصت العديد من الدراسات السابقة باستخدام التعميم اإللكتروني وتطبيقاتو وتدريس 
، (0702( و)المطيري ونوبي،0707دراسة )الزبون،القرارات الدراسية مثل دراسة كل من مثل 

(، ومن ىذا (lal kumar& ravindra&dr.m.t.v,2019 ، و  (fauziyah & et.al2019)و
المنطمق جاءت ىذه الدراسة لكشف عن فاعمية التعميم اإللكتروني في ظل انتشار جائحة كورونا 

 حيث تحددت في األسئمة االتية:من وجية نظر طمبة المرحمة الثانوية في منطقة الفروانية، 

ما مدى فاعمية التعميم اإللكتروني في ظل انتشار جائحة كورونا من وجية نظر طمبة  .0
 المرحمة الثانوي في منطقة الفروانية بدولة الكويت؟

في استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير ( α ≤ 7.70)ىل ىنالك فروق ذات داللة إحصائية  .0
 )الجنس، التخصص(؟

 Objectivesالدراسة  أىداف
 تيدف ىذه الدراسة إلى ما يمي:

التعرف عمى مدى فاعمية التعميم اإللكتروني في ظل انتشار جائحة كورونا من وجية نظر  .0
 الثانوي في منطقة الفروانية بدولة الكويت؟ طمبة المرحمة 

ات عينة ( في استجاب ≥   α  7.70التعرف عمى اذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية ) .0
  )الجنس، التخصص(؟  الدراسة تعزى لمتغير 

 Importanceأىمية الدراسة 
 تبرز أىمية ىذه الدراسة من الناحيتين النظرية والعممية عمى النحو التالي:
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 األىمية النظرية:

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من تناوليا لمفيوم التعميم االلكتروني الذي يعد لو دور ىام 

عممية التعميمية في عصرنا الحالي، حيث تبحث ىذه الدراسة في أثر استراتيجية ومحوري في ال

التعميم اإللكتروني في تدريس مادة المغة العربية مما يعطي مؤشرًا ميمًا في معرفة مدى تأثير 

استراتيجية التعميم، كما وتعتبر الدراسة الحالية ميمة في الوقت الحالي في حدود عمم الباحث في 

الكويتية التي تناولت ىذا الموضوع نظرًا لحداثة تطبيق ىذه االستراتيجية في ظل وباء  البيئة

 .02-كوفيدا

 األىمية العممية:

تبرز أىمية الدراسة من الناحية العممية في إمكانية استفادة الباحثون في مجال التربية 

عطاء رؤية لمجيات المعنية بتطوير التعميم المدمج في كل المدارس لكي يتم دمج  بصفة عامة، وا 

تسيم ىذه الكشف عن مدى تأثر الجانب ىذه التقنية وتبنييا في كل مراحل التعميم، كما و 

المياري لمادة المغة العربية بأسموب التعميم اإللكتروني وبالتالي تقديم توصيات تسيم في معالجة 

المستقبل في حال جوانب الضعف التي تكشف عنيا نتائج الدراسة من أجل التغمب عميو في 

 استمر استخدام استراتيجية التعميم اإللكتروني في دولة الكويت.

 research limtationsحدود الدراسة 

طبقت ىذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  الحدود الزمانية: -

 م.0707/0700

         ي منطقة الفروانيةطبقت ىذه الدراسة في مدارس المرحمة الثانوية ف الحدود المكانية: -

 بدولة الكويت.

 طبقت ىذه الدراسة عمى طمبة الصف الثاني عشر في منطقة الفروانية. الحدود البشرية: -
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  research terms     مصطمحات الدراسة

تعّرف االستراتيجية بأّنيا خطة عامة وبشكل منظم وتتكون من العديد من  االستراتيجية:

عميمية المرتبة في تسمسل مناسب من أجل تحقيق أىداف تعميمية معينة اإلجراءات واألنشطة الت

(، كما يمكن تعريفيا بأنيا مجموعة من اإلجراءات 0702في فترة زمنية محددة )الديرشوي،

والممارسات التي يتم اتباعيا من قبل األفراد في المؤسسات لموصول إلى المخرجات في ضوء 

جموعة من الطرق واألنشطة والوسائل وأساليب التقويم التي األىداف التي تم وضعيا، وتتضمن م

 (.0700تساىم في تحقيق األىداف )البحيري،

ويعرف بأنو "نظام تعميمي يعتمد عمى وسائل االتصال الحديثة، : التعميم اإللكتروني

ل ووسائط تكنولوجيا المعمومات المتمثمة بالحاسبات، والشبكات، والبرامج الحاسوبية، بيدف تفعي

ثراء تعمم المتعمم من خالل المنياج اإللكتروني وبيئة تعميمية الكترونية"  دور المعمم، وا 

: أحد أنماط التعميم التي تم استخداميا في ويعرفو الباحث إجرائياً (، 000،ص0702)الزبون،

تدريس مادة أساسيات قواعد المغة العربية لدى طمبة المرحمة الثانوية في دولة الكويت، والذي 

 يعتمد عمى استخدام الوسائط اإللكترونية في توصيل المادة التعميمية.

وىو اإلنجاز األكاديمي الذي يحققو الطمبة في مادة أو أكثر، وىو : التحصيل الدراسي

: ويعرفو الباحث إجرائيًا بأنو(، 0702خالصة المعارف والمفاىيم والقيم التي تم تعمميا)غنيم،

ة المرحمة الثانوية من األداء والكفاية في مادة أساسيات المغة المستوى الذي سيصل إليو طمب

 العربية، يقوم بو المعمم من خالل االختبارات التحصيمية في مادة المغة العربية.

 اإلطار النظري

قام الباحث بتقسيم االطار النظري الى محورين بحيث يتناول المحور األول استراتيجية 

 ن الثاني التحصيل الدراسي وكانت عمى النحو االتي:التعميم اإللكتروني والمحوري
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 المحور األول: استراتيجية التعميم اإللكتروني
 مفيوم التعميم اإللكتروني

يعتبر التعميم عبارة عن عممية منظمة تيدف إلى اكساب الفرد المتعمم لألسس العامة 
واضحة ومحددة، ويمكن  التي يتم من خالليا بناء المعرفة، ويتم ذلك من بشكل منظم وبأىداف

القول بأن التعميم عبارة عن نقل المعمومات والمعارف بشكل منظم لطالب أو أنو عبارة عن 
 (.0702معارف ومعمومات وميارات وخبرات يتم اكتسابيا من المتمقي بشكل معين )الصاروي،

استخدام ويعتبر التعميم اإللكتروني ذلك النوع من التعميم الذي يعتمد بشكل أساسي عمى 
الوسائط اإللكترونية في االتصال، واكتساب الميارات، واستقبال المعمومات، والتفاعل بين المعمم 
والطالب وبين الطالب والمدرسة وال يستمزم ىذا النوع من التعميم وجود مباني مدرسية أو صفوف 

ذا النوع بالوسائل دراسية، بل أنو يمغي وجود المكونات المادية االفتراضية بوسائميا، ويرتبط ى
 (.  0772االلكترونية )عبود،

 أىداف التعميم اإللكتروني:
تتعدد أىداف التعميم اإللكتروني حيث أنو يمكن تمخيصيا بالنقاط التالية: إكساب األفراد 
المتعممين الميارات والكفايات التي تمزم الستخدام ثقافة المعمومات واالتصاالت، وتخريج أجيال 

ممين والمتعممين قادرين عمى التعامل مع متطمبات العصر الحديث، وسد النقص جديدة من المع
الحاصل في الكوادر األكاديمية في بعض القطاعات التعميمية وذلك عن طريق توفير صفوف 

دارتيا )اليمين،  (.0702افتراضية، وخمق شبكات تعميمية لتنظيم عمل المؤسسات التعميمية وا 

 لكتروني:أساليب وعناصر التعميم اإل 
 (:2019إن التعميم اإللكتروني يتضمن عنصرين ىامين وىما )سنوسى،

وقد يكون المعمم والطمبة متواجدين في الوقت نفسو، ويتواصمون بشكل مباشر، . المتزامن: 1
ولكن ليس بالضرورة أن يتواجدون بمكان واحد، ومن إيجابيات ىذا األسموب أن الطمبة 

           عمى التغذية الراجعة بالشكل المباشر لدراستو وفي يستطيعون الحصول من المعمم 
 الوقت نفسو.
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حيث أن ىذا النوع ال يتطمب فيو تواجد المعمم والطمبة في مكان واحد وفي . غير المتزامن: 2
الوقت نفسو مثل استخدام اإليميالت ومنتديات المناقشة، ومن ايجابيات ىذا األسموب أن 

وقت المالئم ليم، وحسب الجيد الذين يرغبون في إعطائو، كذلك الطمبة يتعممون حسب ال
يستطيعون الطمبة إعادة دراسة المادة والرجوع إلييا إلكترونيا كمما احتاجوا ذلك، أما من 
سمبيات ىذا األسموب فيي عدم استطاعة الطمبة الحصول عمى التغذية الراجعة من المعمم 

 البرنامج أو الدرس. إال في وقت متأخر، أو عند االنتياء من

 :سمات وخصائص التعميم اإللكتروني 
             ىنالك العديد من المبررات الستخدام التعميم اإللكتروني ال يمكن حصرىا، وذكر 

( ان أىم فوائد ومزايا التعميم اإللكتروني ىو القدرة عمى تعميم عدد كبير 0702)صبار وحسن، 
مكانية تبادل النقاش والحوار، والتقييم بالشكل الفوري من الطمبة دون أي قيود مكانية وزم انية، وا 

والسريع، ومعرفة النتائج وتصحيح األخطاء، وتعدد مصادر المعرفة نتيجة االتصال بالمواقع 
المختمفة عمى االنترنت، ونشر االتصال بين الطمبة مما يحقق التوافق واالنسجام بين الفئات 

افقة والمتساوية، و دعم اإلبداع واالبتكار لممتعممين وكذلك إمكانية المختمفة ذات المستويات المتو 
من جية والمعممين من جية أخرى، االستعانة بالخبراء، وان يسيم تبادل المعارف بين الطمبة 

 توفير التغذية الراجعة من خالل اجتماع الطمبة وجيًا لوجو والمعممين من جية أخرى.و 

 وني في تعميم المغة العربية:معوقات تطبيق التعميم اإللكتر 
( 0702ىنالك معوقات لتطبيق التعميم اإللكتروني داخل الفصول الدراسية، حددىا بركة )

 عمى النحو التالي:

من جية المعممين عدم وجود الدافع لدى المعممين إلعداد مواد يستخدمونيا  معوقات بشرية: -
عممي المغة العربية في مجال تكنولوجيا في عممية التعميم اإللكتروني، والمقدرة المحدودة لم

المعمومات واالتصاالت وضعف التأىيل ليم حيث من الممكن أن يكون تأىيل بعض 
المعممين غير كافي، ومن جية الطمبة فقد تكون رغبتيم منخفضة لتعمم المغة العربية، 

 والمقدرة المحدودة لمطمبة في استخدام الحاسوب وفي قراءة النص العربي.
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ضعف تطبيق وسائل التعميم التي تزيد من تشويق الطمبة لمتعميم، وعدم  ات عممية:معوق -

 وجود البنية التحتية، وعدم توفير اإلمكانات المتاحة في المدرسة.

 المحور الثاني: التحصيل الدراسي

 مفيوم التحصيل الدراسي

معيار أساسي إن التحصيل الدراسي يعتبر من أبرز نتائج العممية التعميمية كما يعتبر 

لمنتائج الكيفية والكمية ليذه العممية حيث يمكن من خاللو تحديد المستوى األكاديمي لمطمبة 

والحكم عمى حجم اإلنتاج التربوي كيفًا وكمًا عمى ما تحدثو العممية التعميمية من أثار ونتائج في 

 (.0707بناء شخصية الطمبة )الزبون،

األداء الذي يصل إليو الطالب في تحقيق واكتساب يعرف مفيوم التحصيل الدراسي بأنو: 

أىداف المادة التعميمية، ويحدد ذلك بالدرجة التي يتم تحقيقيا في االختبار التحصيمي 

(. ويعرف أيضًا التحصيل الدراسي بأنو مقدار ما يحصل عميو الطالب من 0702)العنزي،

ر وقدرات عمى حل المشكالت معمومات ومعارف وميارات اتجاىات وميول وقيم وأساليب تفكي

نتيجة لدراسة ما ىو مقرر عمييم من الكتب المدرسية، ويمكن قياسو باالختبارات التحصيمية التي 

يعدىا المعممين. ويعرف التحصيل الدراسي بأنو المعرفة التي تم الحصول عمييا، أو الميارات 

يا بواسطة درجات االختبار من التي اكتسبيا الطالب في إحدى المواد الدراسية، والتي تم تحدي

 (.0702قبل المعمم )الثمالي،

وينتج التحصيل الدراسي لدى الطمبة عن طريق تحديد المعمم ليدفو من تقديم 

                 الموضوعات الدراسية ويغمب عمى ىذا المفيوم جانب المعرفة والميارات المكتسبة

 (.0772)الكثيري والنصار،
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 سي:أىمية التحصيل الدرا
يعتبر موضوع التحصيل الدراسي من المواضيع الميمة التي أىتم بيا كافة التربويين 

اىتمام الطمبة انفسيم، ويعود السبب في ذلك إلى الدور الذي يمعبو  وأولياء األمور، إلى جانب
التحصيل الدراسي في حياة الطالب وفي حياة أسرتو، وذلك اعتباره من العوامل األساسية التي 
يعتمدىا المؤسسات التعميمية في قبول الطمبة وتوزيعو عمى الكميات، كما يمعب التحصيل 

العممية التعميمية في كافة المراحل الدراسية، وىو المعيار األىم  الدراسي دور أساسي في استمرار
في انتقال الطمبة من صف ألخر ومن مرحمة تعميمية ألخرى، باإلضافة إلى أنو العامل الحاسم 

 (.0772في تحديد التخصصات التي يطمح إلييا الطالب وأسرتو )عمي،

ساسية يتوقف عمى نجاح ويعتبر التحصيل بالنسبة لمفرد ىو ىدف من األىداف األ
الطالب في الدراسة والحصول عمى الشيادة الدراسية التي يسعى لمحصول عمييا وحصولو عمى 
العمل، وأىمية التحصيل مظير من مظاىر التحسن في معدالت التوقف واإلنتاج لمنظام 

ردود أكثر من التعميمي وانخفاض معدالت التبذير واإلنييار في ىذا النظام يعتبر أيضًا ضمانًا لم
كفاية نظام تعميمي تيسير احتياجات مجتمع من طاقاتو البشرية وىو ىدف أساسي من أىداف 
العممية التربوية ومؤشر ميم من مؤشرات نجاحيا وىو حجر األساس في بناء مستقبل جيد 

 (.0700لمطالب )عوض اهلل،

 العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي:
( 0770طمبة يتأثر بمجموعة من العوامل قسميا الحاج )إن التحصيل الدراسي لدى ال

 عمى النحو التالي:

: وىي التي تحيط بالطمبة سواء من جية المعمم، كاإلعداد والتدريب، المؤثرات الخارجية -
والرضا الوظيفي أو األساليب والطرق التدريسية، أو من جية البيئة التعميمية، كالمباني 

 في المدرسة، أو النظام المدرسي أو غيرىا.المدرسية أو الجو االجتماعي 
: وىي التي تكون من جية الطمبة أنفسيم، كالذكاء والرضا عن الدراسة المؤثرات الداخمية -

والجد فييا والصحة النفسية والجسدية، فالطمية األذكياء أكثر تحصياًل ممن ىم أقل ذكاء 
 ب الميممين في دراستيم.منيم، والطالب المجدون في دراستيم أكثر تحصياًل من الطال
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 الدراسات السابقة

تم التطرق إلى الدراسات ذات الصمة بموضوع الدراسة حيث رتبيا الباحث من االحدث 
          دراسة ىدفت الى الكشف عن فاعمية التعمم  (2020اجرى الزبون ) الى االقدم حيث 

  انوي في مادة المغة العربية عن بعد مقارنة بالتعميم المباشر في تحصيل طمبة الصف االول ث
            طالبًا من مدرسة جبة  50في األردن، ولتحقيق ىذا اليدف تم اختيار عينة مكونة من 

، من خالل مقارنة تحصيل الطمبة في مادة المغة العربية، 0707الثانوية لمبنين لمعام الدراسي 
              خدام طريقة التعميم المتمازجوبعد مقارنة النتائج توصمت الدراسة إلى ضرورة تبني است

              قام بإجرائيا رافندرا و الكمرا واخرونفي تدريس مبحث المغة العربية، وفي دراسة اجنبية 
lal kumar& ravindra&dr.m.t.v,2019) دراسة كان اليدف منيا إلقاء الضوء عمى دمج )
تدريس، بحيث تكون مثمرة ليس فقط عمى التعميم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في عممية ال

نما تفيد التعمم الذاتي، وتشمل ىذه االتجاىات استخدام البث الصوتي، ومنتجات  التفاعمي وا 
الفصل الدراسية االفتراضية، واستخدام المؤتمرات عن بعد، واشكال الوسائط المتعددة، ومفيوم 

التكنولوجيا تضيف بعدًا جديدًا في مختمف  التعمم عمى شبكة اإلنترنت، وتوصمت إلى أن ىذه
دراسة كان   (fauziyah & et.al2019)جوانب عممية التدريس والتعمم، وقدم فوزياه واخرون 

وميارات العممية  معرفة تأثير استراتيجية التعمم المدمج عمى التحصيل التعميمياليدف منيا 
ستخدام المنيج شبو التجريبي ، وتم تقسيم التعميمية  العممية العممية في جامعة نيجري ، وتم ا

العينة  من طمبة الصف الثامن إلى مجموعة تجريبية تم تدريسيا بطريقة التعميم المدمج، 
والضابطة بالطريقة التقميدية، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن استراتيجية التعمم المدمج وجدت أثر 

ات العممية التعميمية في دورة زارعي األنسجة التعميمي لمطالب وميار فاعمية في تعزيز التحصيل 
( دراسة ىدفت إلى 0702النباتية مقارنة باستراتيجية التعمم التقميدية، وأجرى القرني والقرني )

المعرفة وتقديم نموذج مقترح لدور  التعرف عمى دور التطبيقات اإللكترونية في بناء مجتمع
فة، واتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي وتم إعداد التطبيقات اإللكترونية في بناء مجتمع المعر 
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طالبًا، وبعد ما تم جمع البيانات  07فقرة، وزع عمى عينة مكونة من  07استبيان مكون من 
توصمت الدراسة إلى استجابات أفراد العينة لدور الكبير لمتطبيقات اإللكترونية في بناء مجتمع 

إللكترونية في مجال نشر المعرفة، يميو إنتاج المعرفة، تم وجاء الدور األكبر لتطبيقات االمعرفة، 
( دراسة ىدفت الى تصميم استراتيجية لبيئة 0702استخدام المعرفة، وقدم المطيري ونوبي )

لمتعمم المدمج والكشف عن أثرىا في تنمية التحصيل والدافعية لدى طمبة المرحمة الثانوية بدولة 
( 02لتطويري، حيث تم اشتقاق قائمة جوانب معرفية )الكويت، حيث تم استخدام المنيج ا

(، وقائمة معايير التصميم التعميمي 00(، وجوانب تنمية الدافعية )0وجوانب الميارات العقمية )
( مؤشر، كما تم إعداد مقياسين المقياس 05( معيار وعدد )00لبيئة التعمم المدمج حي شممت )

( طالب 57الدافعية نحو التعمم، وتكونت العينة من ) األول الختبار التحصيل والمقياس الثاني
وطالبة حيث استخدم التصميم الشبو تجريبي لممجموعة التجريبية الواحدة مع القياس القبمي 
والبعدي، ودلت النتائج عمى وجود أثر لتطبيق بيئة التعمم المدمج في تنمية التحصيل والدافعية 

حجم التأثير كبير لمتحصيل  %، وكان27ائية ليا نحو التعمم المدمج، ودرجة التمكن الني
 والدافعية نحو التعمم.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

بعد استعراض الدراسات السابقة ذات الصمة تبين أىمية استخدام استراتيجية التعميم 
 (،0702( و)الربابعة،0707اإللكتروني في تدريس المقررات الدراسية مثل دراسة )الزبون،

(، وتعتبر (lal kumar& ravindra&dr.m.t.v,2019 ، و  (fauziyah & et.al2019)و
الدراسة الحالية إضافة عممية مميزة لمدراسات السابقة حيث إنيا سعت لممقارنة بين نتائج الطمبة 
من خالل تطبيق التعميم بالطريقة التقميدية وتدريسيم باستراتيجية التعميم اإللكتروني، وتميزت ىذه 

راسة بإن تم تطبيقيا بدولة الكويت حيث تعتبر من أول الدراسات التي طبقت في دولة الكويت الد
 في حدود عمم الباحث.
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 منيج الدراسة:
تم االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي، كونو مالئم ألغراض ىذه الدراسة، القائم 

ت الدراسة وأسباب عمى تحديد خصائص الظاىرة، ووصف لطبيعة ونوع العالقة بين متغيرا
 العالقة والتعرف عمى حقيقتيا وافعيًا. 

 مجتمع وعينة الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من طمبة الصف الثاني عشر في منطقة الفروانية في دولة     

( طالبًا وطالبة من مجتمع 07م، وتم اختيار عينة بمغت )0700/0707الكويت لمعام الدراسي 
 ضح ذلك:الدراسة، والجدول اآلتي يو 

 (1جدول )

 توزيع أفراد عينة الدراسة

 أدوات الدراسة
لتحديد فاعمية التعميم اإللكتروني في ظل انتشار جائحة كورونا من وجية نظر طمبة 

( وزعت 07رحمة الثانوي في منطقة الفروانية بدولة الكويت، تم إعداد استبانة تكونت من )الم
 عمى ثالثة مجاالت وىي:

 النسبة التكرار الفئات المتغيرات

 51.4 36 ذكر الجنس

 48.6 34 أنثى 

 47.1 33 أدبي التخصص

 52.9 37 عممي 

 100.0 70 المجموع
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 ( فقرات2استمرارية التعميم اإللكتروني في ظل انتشار جائحة كورونا. ) المجال األول: -

           ورونا.تفاعل المعممين مع التعميم اإللكتروني في ظل انتشار جائحة ك المجال الثاني: -

 ( فقرات0)

           تفاعل الطمبة مع التعميم اإللكتروني في ظل انتشار جائحة كورونا.  المجال الثالث: -

 ( فقرات0)

وتم توزيع االستبانة بالطريقة اإللكترونية عمى أفراد عينة الدراسة، تتم االستجابة عمييا 

 يد، معارض، معارض بشدة(.وفقُا لخمسة بدائل وىي: )موافق بشدة، موافق، محا

 صدق أداة الدراسة 
تم تحكيم االستبانة من قبل محكمين من أعضاء الييئة التدريسية، باإلضافة الى عدد    

عمى فقراتيا، بعد  حيث وافق المحكمونمن أصحاب االختصاص في المناىج وطرق والتدريس، 

 %(.20اعتمادية معيار توافق )اجراء الباحث التعديالت الالزمة، والتي اقترحت من قبميم ب

 ثبات أداة الدراسة
عادة االختبار             لمتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وا 

(test-retestعادة تطبيقو بعد أسبوعين عمى مجموعة من             ( بتطبيق المقياس، وا 

   حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتيم (، ومن ثم تم00خارج عينة الدراسة مكّونة من )

 في المرتين.

وتم أيضًا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخمي حسب معادلة كرونباخ ألفا،  

( يبين معامل االتساق الداخمي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة 0والجدول رقم )

 ئمة لغايات ىذه الدراسة.لممجاالت والدرجة الكمية واعتبرت ىذه القيم مال
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 (2جدول )

 معامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لممجاالت والدرجة الكمية

 االتساق الداخمي ثبات اإلعادة المجال

 7.00 0.91 كورونا جائحة ظل في اإللكتروني التعميم استمرارية

 0.74 7.22 .كورونا حةجائ انتشار ظل في اإللكتروني التعميم مع المعممين تفاعل

 0.75 7.22 كورونا جائحة انتشار ظل في اإللكتروني التعميم مع الطمبة تفاعل

 0.87 7.27 الدرجة الكمية

 متغيرات الدراسة:

 ىنالك بعض المتغيرات التي اشتممت عمييا ىذه الدراسة:

 الجنس ولو فئتان )ذكر، أنثى(، التخصص )عممي، أدبي( المتغير المستقل: -

 فاعمية التعميم اإللكتروني في ظل انتشار جائحة كورونا. تغير التابع:الم -

 نتائج الدراسة ومناقشتيا:

يتضمن ىذا الجزء عرضًا لمنتائج التي تم التوصل إلييا، ومناقشة لنتائج الدراسة، وذلك 

 عمى النحو التالي:

نا من وجية كورو  جائحة انتشار ظل في اإللكتروني التعميم فاعميةالسؤال األول: ما 

 نظر طمبة المرحمة الثانوية في منطقة الفروانية في دولة الكويت؟

 فاعميةالمعيارية للإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 والجدول أدناه يوضح ذلك. ،كورونا جائحة انتشار ظل في اإللكتروني التعميم
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 (3جدول )

 جائحة انتشار ظل في اإللكتروني التعميم فاعميةنحرافات المعيارية لالمتوسطات الحسابية واال 
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية كورونا

 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

0 0 
 ظل في اإللكتروني التعميم مع المعممين تفاعل
 .كورونا جائحة انتشار

 متوسط 568. 3.52

0 0 
 جائحة ظل في اإللكتروني التعميم استمرارية
 كورونا

 متوسط 662. 3.45

5 5 
 ظل في اإللكتروني التعميم مع الطمبة تفاعل
 كورونا جائحة انتشار

 متوسط 779. 3.45

 متوسط 622. 3.48 اإللكتروني التعميم فاعمية  

حيث ، (3.52-3.45المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن ( 5يبين الجدول ) 
في المرتبة األولى  كورونا جائحة انتشار ظل في اإللكتروني التعميم مع المعممين تفاعل جاء

 ظل في اإللكتروني التعميم استمرارية، بينما جاء كل من (3.52)متوسط حسابي بمغ بأعمى 
في المرتبة  كورونا جائحة انتشار ظل في اإللكتروني التعميم مع الطمبة تفاعل، و كورونا جائحة

 ككل اإللكتروني التعميم فاعمية(، وبمغ المتوسط الحسابي ل3.45األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )
(. ويفسر الباحث ىذه النتيجة أن التعميم اإللكتروني لم يكن في خطط المؤسسات 5.22)

ن التعميمية قبل جائحة كورونا حيث تحولت بشكل فجائي نحو التعميم اإللكتروني مما يقمل م
خبرتيا في مجال التعميم اإللكتروني، ويجعل ىذ النوع من التعميم بحاجة إلى تحسين مستواه، كما 
يفسر الباحث ىذه النتيجة بان تحول نظام التعميم إلى الطريقة اإللكتروني قد يؤثر عمى تفاعل 

لكتروني مما الطمبة والمعممين كونيم لم يتمقوا تدريبًا مسبقًا عمى استخدام منظومة التعميم اإل
يفرض ذلك بعض المعيقات، وتعزى ىذه النتيجة أيضًا إلى أن استراتيجية التعميم اإللكتروني 
تعتبر مستجد تربوي فرضتو أزمة كورونا، وكل مستجد تربوي يواجو العديد من الصعوبات في 

وني بشكل بداية االمر، ثم تأتي الخبرة إلزالة كافة عوائق استمراريتو وتكييف التعميم اإللكتر 
يتناسب مع ظروف بيئة التعميم. وقد تتشابو نتائج الدراسة مع نتائج دراسة كل من 

 (.(lal kumar& ravindra&dr.m.t.v,2019( ودراسة 0707)الزبون،
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وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة  
 انت عمى النحو التالي:، حيث ككل مجال عمى حدةعمى فقرات 

 التعميم فاعميةفي  (  =0.00)"ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية  :السؤال الثاني
 كورونا تعزى لمتغير الجنس، والتخصص؟ جائحة انتشار ظل في اإللكتروني

 فاعميةل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لإلجابة عن ىذا السؤال
ولبيان حسب متغيري الجنس، والتخصص،  كورونا جائحة انتشار ظل في لكترونياإل التعميم

 وضح ذلكتول أدناه اوالجد، الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت"

 الجنس أوال:
 (7جدول )

 فاعميةالجنس عمى ألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبارات" 
 كورونا جائحة انتشار ظل في اإللكتروني مالتعمي

 العدد الجنس 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 "ت"

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 جائحة ظل في اإللكتروني التعميم استمرارية

 كورونا

 6157. 3.49 36 ذكر
.6047 68 .5487 

 7147. 3.40 34 أنثى

 ظل في اإللكتروني يمالتعم مع المعممين تفاعل

 .كورونا جائحة انتشار

 5677. 3.56 36 ذكر
.4687 68 .6417 

 5767. 3.49 34 أنثى

 ظل في اإللكتروني التعميم مع الطمبة تفاعل

 كورونا جائحة انتشار

 7697. 3.53 36 ذكر
.8727 68 .3867 

 7937. 3.37 34 أنثى

 6087. 3.53 36 ذكر اإللكتروني التعميم فاعمية
.6797 68 .4997 

 6427. 3.42 34 أنثى

تعزى ألثر الجنس  ()( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 0يتبين من الجدول )
 في جميع المجاالت وفي الدرجة الكمية.
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 ثانيا: التخصص
 (8جدول )

 فاعميةالتخصص عمى ألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 
 كورونا جائحة انتشار ظل في اإللكتروني التعميم

المتوسط  العدد التخصص 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 اإللكتروني التعميم استمرارية
 كورونا جائحة ظل في

 520. 3.75 33 أدبي
4.000 68 .000 

 662. 3.18 37 عممي
 التعميم مع المعممين تفاعل

 انتشار ظل في اإللكتروني
 .كورونا جائحة

 447. 3.73 33 أدبي
 605. 3.34 37 عممي 003. 68 3.048

 التعميم مع الطمبة تفاعل
 انتشار ظل في اإللكتروني

 كورونا جائحة

 651. 3.76 33 أدبي
 792. 3.18 37 عممي 002. 68 3.286

 487. 3.75 33 أدبي اإللكتروني التعميم فاعمية
3.733 68 .000 

 636. 3.24 37 عممي

 التخصصتعزى ألثر  () وجود فروق ذات داللة إحصائية (2يتبين من الجدول ) 
، ويفسر الباحث ىذه في جميع المجاالت وفي الدرجة الكمية وجاءت الفروق لصالح األدبي

روني فعال نظرًا ألن طبيعة النتيجة بأن الطمبة ذوي التخصص األدبي يرون ان التعميم اإللكت
موادىم تعتمد عمى الحفظ بينما طمبة التخصص العممي ونظرُا لطبيعة موادىم التي تحتاج إلى 

 التعميم بالشكل الوجاىي لذلك يجدون أن التعميم اإللكتروني ال يتناسب مع طبيعة موادىم.
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 التوصيات:
 في ضوء نتائج الدراسة فقد أوصى الباحث بما يمي:

توفير بيئة تعميمية مالئمة لتطبيق استراتيجية التعميم اإللكتروني في مدارس ضرورة  .0
زالة كافة المعيقات المادية والبشرية والمادية والفنية.  المرحمة الثانوية وا 

ضرورة استثمار التوجيات االيجابية لمطمبة نحو استخدام استراتيجية التعميم اإللكتروني ،  .0
 بة والبرامج لالستفادة من ىذه التوجيات.والعمل عمى وضع الخطط المناس

ضرورة العمل عمى الدمج بين التعميم الوجاىي والتعميم اإللكتروني لالستفادة من مزايا  .5
 التعميم اإللكتروني. 
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 قائمة المصادر والمراجع 
 المراجع العربية

نتاج مواد تعميم الكبار(. 0702بركة، زيد ) الوطنية أثناء  ، السودان: المكتبةتصميم المناىج وا 
 النشر.

، مجمة إشكاالت في المغة واآلداب(. التعميم اإللكتروني ومعوقاتو، 0707بن خرور، خير الدين )
2(0،)002-020. 
(. أثر الواجبات المنزلية في التحصيل الدراسي واالحتفاظ بالتعمم 0702المثالي، عبد الرزاق )

، لكمية التربية المجمة العمميةلدى طالب الصف الخامس االبتدائي، 
50(0،)025-022. 

 ، ابيا: المكتبة العامة.العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي(، 0770الحاج، فايز )
، التعميم اإللكتروني بين استراتيجية التطبيق ومعيقات التحقيق(. 0707الحضرواي، العربي )

 جامعة محمد الخامس، الرباط.
ستراتيجية التعمم المدمج عمى التحصيل الدراسي (. أثر ا0702الديرشوي، عبد المييمن. )

واستبقاء المعمومات لدى طالبات الصف الحادي عشر األدبي في مادة 
 (0)22، دراسات العموم التربويةالجغرافيا بمركز محافظة الكرك، 

(. أثر تطبيق استراتيجية التعميم المدمج في التحصيل الدراسي لمنياج 0702الربابعة، نيفين.)
مجمة العربية لمصف السابع األساسي في مدارس العاصمة عمان،  المغة

 (25)02.البحوث التربوية والنفسية
(. درجة توافر متطمبات تطبيق التعميم اإللكترونية في األردن من وجية 0702الزبون، أحمد )

نظر عينة من معممي التربية اإلسالمية في محافظتي جرش وعجمون، 
 (0)25، دراسات، العموم التربوية

(. فاعمية التعمم عن بعد مقارنة بالتعميم المباشر في تحصيل طمبة الصف 0707الزبون، خالد )
المجمة العربية لمتربية األول ثانوي في مادة المغة العربية في األردن، 

 .007-070(، 05)2، النوعية
بة قسم دراسات (. التعميم اإللكتروني في دراسات المعمومات: تقييم تجر 0707السالمي، جمال )

مجمة دراسات المعمومات المعمومات بجامعة السمطان قابوس، 
 .050-070(، 2)0، والتكنولوجيا
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عصرنة مرفق التعميم الجزائري بين حتمية التغيير ومعوقات التطبيق_ (. 0702سنوسي، عمي )
، مداخمة لصالح الممتقى التعميم اإللكتروني والتعميم عن بعد نموذجاً 

، جامعة 0702نوفمبر  00-02ام القانوني لممرفق العام الدولي: النظ
 المسيمة، الجزائر.

(. أثر استعمال استراتيجية التعميم اإللكتروني في تحصيل 0702صبار، أحمد وحسن، ميند )
مجمة جامعة تكريت طالبات الصف األول المتوسط في مادة الفيزياء، 

 .207-520(،0)05،لمعموم االنسانية
مجمة (. واقع التعميم االلكتروني ونظم الحاسبات وأثره في التعميم في العراق، 0772عبود، سالم )

 00، كمية بغداد لمعموم االقتصادية
(. درجة امتالك أعضاء ىيئة التدريس لميارات استخدام االنترنت، 0702العرب، اسماء ربحي )

 .020-055(، 20)50، المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب
(. فاعمية استخدام استراتيجية الخرائط الذىنية في تنمية التحصيل والتفكير 0702ي، سعود )العنز 

اإلبداعي لدى طمبة الثالث متوسط في مادة الدراسات االجتماعية 
 .225-202(، 025)5، مجمة التربيةوالوطنية، 

المعاقين  تقدير الذات وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى االطفال(. 0700عوض اهلل، شيرين )
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النيمين. سمعيًا بمعيد االمل،

(. فاعمية برنامج في مشاركة الوالدين في تحصيل الرياضيات ومستوى 0702غنيم، لمى )
، دراسات العموم التربويةالتكيف النفسي لمطمبة ذوي اإلعاقة السمعية، 

22 ،220-202. 
(. الجامعة الجزائرية وتجربة التعميم االلكتروني عن بعد، 0702فياللي، غنية وبوعرج، لمياء )

  2.عالمجمة العربية لإلعالم وثقافة الطفل
(. دور التطبيقات االلكترونية في بناء مجتمع 0702القرني، حسن والقرني عبدالرحمن )

-00: نموذج مقترح، المؤتمر العممي األكاديمي الدولي التاسع المعرفة
 ، اسطنبول، تركيا0702تموز –يوليو  02

(. أثر استخدام التعميم المزيج في تحصيل طالبات 0700المرشدي، عماد والربيعي، عباس. )
. مجمة كمية الصف الثاني المتوسط ودافعيتين نحو مادة عمم األحياء

 .0072:0007(، 50) التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية،
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استراتيجية لتصميم التعمم المدمج وأثرىا في تنمية  (.0702) احمد. ونوبي، يوسف المطيري،
، بحث التحصيل والدافعية لدى طمبة المرحمة الثانوية بدولة الكويت

 منشور، جامعة الخميج العربي.
(. عوائق استخدام التعميم االلكتروني في تدريس طمبة 0702اليمين، فالتو وصدراتي، فضيمة )

 2ع مجمة العربية لإلعالم وثقافة الطفل،الالماستر بالجامعة الجزائرية، 
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