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 2021 كانون األول ولالجزء األ /عاشرالعدد ال
 

درجة توافر الكفايات اإللكترونية في مجال التواصل اإللكتروني المدرسي لدى مديري    

ومديرات المدارس الحكومية في تربية الشونة الجنوبية  من وجهة نظر المديرين أنفسهم،  

 والمشرفون التربويون ورؤساء األقسام. 

The degree of availability of electronic competencies in the field of 

school electronic communication among the principals of public 

schools in the education of Southern Shouneh from the point of 

view of the principals themselves, educational supervisors and 

heads of departments. 

 سلوى سلمان عزيز الروله الحمايده _ وزارة التربية والتعليم _ تربية الشونة الجنوبية. 

 الملخص

هدفت هذه الدراسة  لل  العرف  لى  ررة  وففف الفاياي  اللفعفنية  ف  جاي  العفالةا اللفعفني  الردرسة  

جديفي  وفبة  الشةفي  الاوفبة   نو  اواي  الروج  الفلةا   نورتىت  لدى جديفي نجديفا  الردارس الحكفجة  ف  

ليو  الدراسةةةةة   ارةر جديفي نجديفا  الردارس العي ر  لل  جديفي  وفبة  الشةةةةةفي  الاوفبة  نالرشةةةةةففي  نر سةةةةةي  

(  نورتىت أراة الدراسةةةةةةةة   يسةةةةةةةةعايي  وففيت ج  ةء ي  ناعةةةةةةةةعرا الاء  األن  لى   56األقسةةةةةةةةيغ نالايل) لدره   
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البةييي  الدارفغفافة : الاوس  نالرؤها الرىر   نالخبفة  أجي الاء  التيي  فقد اععرا لى  الفاياي  اللفعفني   

الالزج  لررىة  العفالا اللفعفني  الردرس   الفاياي  الحيسفبة  الريج   ن كاياي  اسعخداغ عاك  الحيسفب  

نو  العأكد ج  ثايوجي  حسيب جريجا كفنيايخ ألاي نبىغت   ن كاياي  وفظةف العطبةقي  اللفعفنية  ف  العرىة ( 

(  نأظجف  الوعي   أن ررة  0.965(  نو  حسةةةةةةةةةةةيب جريجا ال ةةةةةةةةةةةد) الدا ى  نبىغت قةرعه  0.932قةرعه  

وففف الفاةياةي  اللفعفنيةة  الالزجة  لررىةة  العفالةةةةةةةةةةةةةةا اللفعفني  الرةدرسةةةةةةةةةةةةةة   لةدى جةديفي نجةديفا  الرةدارس 

يفي  وفبة  الشةةةفي  الاوفبة  كييت جعفسةةةط  ف  جاي  الفاياي  الحيسةةةفبة  الريج  نكاياي   الحكفجة  العي ر  لرد 

اسةةةةةةةةةةةةعخداغ الحيسةةةةةةةةةةةةفب ن كاياي  وفظةف العفوفلفةةي ف  لرىة  العرىة   كري أظجف  الوعي   نةفر ففن)  ا  

اسةةةةةة   رارفل   رالل  لح ةةةةةةي ة  ف  ررة  وففف الفاياي  ومرءى لرعغيف الاوس  نالرؤها الرىر . نأنلةةةةةةت الدر 

ج  العفلةةةي  أهرجي: وةةفنرة سةةد الحيةي  العدريبة  لدى جديفي نجديفا  الردارس الحكفجة  ف  لفا  الشةةفي  

الاوفبة  نإةفا  رراسةةةةةةةةةة  جريثى  لىدراسةةةةةةةةةة  الحيلة  لى  ليوي  أم فى حع  يعسةةةةةةةةةةو  لفزارة العفبة  العرف  لى   

 الحيةي  العدريبة  لرديفي الردارس ف  األررن.

 المفتاحية: الكفايات اإللكترونية، مدراء المدارس الحكومية، عملية التواصل المدرسي.  الكلمات

Abstract. 

This study aimed to identify the degree of availability of electronic competencies 

in the field of school electronic communication among the principals of public 

schools in the Directorate of Education of the Southern Shouneh, and the 

descriptive approach was followed. 56), the study tool was represented by a 

questionnaire that consisted of two parts. Employing electronic applications in 
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education), and its stability was confirmed by calculating Cronbach’s alpha 

coefficient and its value was (0.932), and the internal validity coefficient was 

calculated and its value was (0.965). The Southern Shouna Education Directorate 

was average in the field of general computer competencies and computer use 

competencies and the competencies of employing technology in the education 

process, and the results showed that there were statistically significant differences 

in the degree of availability of competencies due to the variable of gender and 

educational qualification. The study recommended a set of recommendations, the 

most important of which are: The necessity of meeting the training needs of public 

school principals in the Southern Shouneh District and conducting a study similar 

to the current study on other samples so that the Ministry of Education can identify 

the training needs of school principals in Jordan. 

Keywords: electronic competencies, public school principals, school 

communication process. 
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 المقدمة :

أه  أنةه الوشيط اليسيي   نالع  وفواط  حةية كةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةفر  نكةةةةةةةةةا جارفل   كري  ورد الرارة ج   

وشةةةةةةكا الرارة التفنة الارىة  ف  أا  رنل  ج  الدن  أليجي وريل  ةيياأي ج  أه  الافايل ف  الحةية 

الرريلةةةةةةةةفة الرعطفرة كري وعفقا يعي   الاجفر الاريدة  لى  ررة  الررا الراري نقدروه نجدى  

لى  جارفلعه  نورد الرارة الردرسةةة  األسةةيس ف  وفةةه الررىة  العرىةرة  ج   ال  لرارة  وأثيفه  

 القي ري  لىيجي نوفةيجج  لل  وحقيق األهدا  الروشفرة.

كري ألةةةةةاحت العفوفلفةةي سةةةةةرةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أسةةةةةيسةةةةةة  لىعرىة  ف  غيلبة  الراعرري  نألةةةةةاحت وطبةقي   

فجي  الريلرة  وغيفا  كبيفة ف  فىسةةةةةةا  نأهدا  العفوفلفةةي جتا الفسةةةةةةي ط الرعردرة نعةةةةةةاك  الررى

نجويه  نطفا ق نإرارة الوظيغ العرىةر ؛ لذا  ي  لى  الوظ  العرىةرة  أن ورد ياسةةةةةةةةةةجي لععفا غ جر  

هذه العقوةي  الحديت  نكةفة  اسةةةةةةةعخداججي  لةس فقط ج  أةا وفلةةةةةةةيا الررفف  نوورة  الرجيرا   

وجي نبي  األففار الرسعايدي  نالرعريجىي  جرجةي  شكا  با نأاضي ج  أةا وسجيا لرىة  االو ي  بي 

 (.2016أكتف كاي ة نفيلىة  األسدي  نالرسرفري  نالعرةر  

نيرد جديف الردرسة  جسةؤنالأ هيجيأ ف  سةيف الررىة  العفبفي  ف  جدرسةعه  ل  لن الفتيف ج  البفاج  

الاشةةةةةةةةفي  نالريرا   ناغوي جي  الويةح  الع  وحققجي الردرسةةةةةةةة  ووار ج  قدروه لى  قةيرة الر ةةةةةةةةيرر 

 يلررىفجي   ناسةةةةةةةةةةةعتيرة رنو الرويقشةةةةةةةةةةة  نالاح  بي  أففارهي  كري أيه يففف ج   ال  جريرسةةةةةةةةةةةعه 
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نواةيلىةه جر البةدا ةا الرطفنحة  ففلةةةةةةةةةةةةةةيأ لعقية  جةي احةدد ف  الرةدرسةةةةةةةةةةةةةة   نيرةيرس رنراأ قةةيراةي ف  

لىةه أن احيفظ لى  جدرسةةةةةةةةةةةةةعه ج  حي  العوظة   نالعخطةط  نالعوسةةةةةةةةةةةةةيق  نالعافي  ؛ لذا ف ن 

اياعةةيو نا  ف  العرةةيجةةا جر ج ةةةةةةةةةةةةةةةيرر الررىفجةةي   نأن اكفن جحاءاأ نجفةجةةي لىاجةةي  نالىاةةين 

 ( .  2019نالجيئي  الع  وضرجي الردرس   الردنان  

كري ارد العفالةةةةةةا أجفا ججري لوايو الرارة ف  كيف  جسةةةةةةعفييوجي  ن يلةةةةةة  الرسةةةةةةعفى العوايذي أن 

ا العفالةةةةةةةا الردرسةةةةةةة  ججر  وقر لى  ليوق الرديف نه  ليايز  الةفا   نيرعبف وفظةف نسةةةةةةةي  

األلرةةي  ج   ال  اخ في  كري أن  وفالا الرديف جر كيف  ألضي  الردرس  ةء  ال يعاةةءأ جةة   

الررا اليفج  له. فرىةه أن يفظا كيف  نسةةةةي ط العفالةةةةا الردرسةةةة  ن لى لعحقيق ألى  قدر ج   

العفالةةةةةةةةةةةةةةا ج  األجفر الجةيجة  للرارة الرؤثفة نالارةيلة  نوفةر  العاةيلةا نالعاةيه  بي  الرةيجىي  فةرةد  

أهرة  العفالةةا الردرسةة  لل  كفيه ليجال جشةةعفكي بي  ةريةةةةةةةةةةةةةةةةةر الررىيةةةةةةةةةةةةةةةةةي   نيرعبف العفالةةا 

الردرسةةةةة  لرىيةةةةة  وسر  لل  يقا الررىفجي  نالاج  الراعفو لألناجف ناأللري  نالررىةي  الخيل   

 (2020بعحقيق األهدا  العفبفي   حسييي  

نبرةةةةةةةد ظةةةةةةةجةةةةةةةفر عاك  االيعفيت نجي أحدثعه ج  فةضين جرفف  نجي حققعه ج  سجفل  نسفل  ف  

الح ةةةةةةةةف  لى  الررىفجي  نإةفا  االو ةةةةةةةةيال  الرخعىا  رنن العقيد  حدنر الءجين نالركين لذلى  

ألةةةةةةةاض ج  الضةةةةةةةفنري اسةةةةةةةعترير هذه العقوةي  الحديت  ف  الوظيغ العفبفي لري لجذه العقوةي  ج   
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فا د ةر  وسةيلد ف  وطفيف الررىة  العرىةرة   نوسةيلد الرديف أن اكفن ييةحي نطرفحي نجبعففاأ   ف

نريويجةكةيأ  ناسر االطال  لري اافي ف  حقا العطفرا  العقوة  ناالو يال   نوسيلد االو يال   

جي  اللفعفنية  جديف الردرس  ف  وففيف الفقت نالاجد ف  حا الرشكال  نالح ف  لى  الررىف 

 أسةةةف  نقت جرك  جري ارفر  يلوار الفبيف لى  الررىة  العرىةرة  بفجعجي نبيلعيل  ا ةةةا لل  لرارة  

 (.2012أكتف كاي ة نفيلىة   الشيلف  نلعيا   نالحاير  نجحرفر   

كري أن الرديف الاّري  اسةةعايل لىرسةةعادا  ج  حفله  نوررا لى  وحسةةي  لراروه  ري يعفا غ جر  

يعسةةةةةةةةةةة   يلعقدغ السةةةةةةةةةةةفير ف  كيف  الرايال   فجف ل ةةةةةةةةةةةف التفرة الرىرة    ل ةةةةةةةةةةةفيي الحيل  الذي

نالررىفجيوة  نالعفوفلفةة  الع  ألةةةاض فيجي العغييف الراري وةةةفنرة حعرة ؛ لذا ألةةةاض لءاجيأ لى  

الرارة الردرسةةةةةةةةة  أن وفاكل العطفرا  نالعقوةي  نيواغ  أن يعففف لدى جديف الردرسةةةةةةةة  جارفل   

نية  الجيج  لرديف الردرسةة  حع  وركوه ج  االسةةعايرة ج  العفوفلفةةي الحديت   ج  الفاياي  اللفعف 

ف  لرىةة  االو ةةةةةةةةةةةةةةي  الرةدرسةةةةةةةةةةةةةة  . كرةي  أن اجعالق الرةدرا  لىفاةياي  اللفعفنيةة  نقدروج  لى  

وفظةاجةةي ف  وحقيق أهةةدا  الررىةةة  العرىةرةةة   ألةةةةةةةةةةةةةةاض ةء ا ال يعاءأ ج  جعطىاةةي  الر ةةةةةةةةةةةةةةف 

 (.  2014الحدي  الاي طي  
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 مشكلة الدراسة :

ف  ظا العغيفا  الع  اشةةةةجدهي الريل  اليفغ  نالاجفر الع  وسةةةةيف ف  وطفيف الررىة  العرىةرة  ف  

األررن  نف  ظا ايعشةةير العفوفلفةةي نالعرى  نالرارة اللفعفنية  نجي ففوةةعه لىيوي ةي ح  كفرنيي  

وفلفةةي نالعقوةي  االلفعفنية   ج  ظفن  العرى  ل   رد ألةةاحت الحية  جىح  لل  اسةةعخداغ العف

لىعفالةةا جر الطىا  نالررىري  نأنلةي  أجفره  نةرةر القي ري  لى  الررىة  العرىةرة  ن لى لوريغ  

الررىة  العرىةرة  لى  أكرا نةه  نج  هوي وبفز الحية  لل  رراسةةةةةةةةةة  نبح  لىفقف  لى  ررة   

ي  الردرسة   نالعأكد ج  يايو هذه الررىة    وفافف الفاياي  اللفعفنية  الالزج  لىعفالةا اللفعفن 

نوالف  األ طي  نال ةةةةةةةةةرفبي  الع  وفاةه جدرا  الردارس  كري وعوين  الدراسةةةةةةةةة  الحيلة  رراسةةةةةةةةة   

جسةةةةةةةعفى الفاياي  االلفعفنية  الخيلةةةةةةة   ررىة  العفالةةةةةةةا الردرسةةةةةةة  لدى جدرا  الردارس العي ر  

األقا حظأي ف  الررىف  األررية  الجيعةةةةةةةةةرة      لعفبة  لفا  الشةةةةةةةةةفي  الاوفبة  الذي امرد ج  الرويطق

نيسةةةةةةةةةج  رراسةةةةةةةةة  جسةةةةةةةةةعفى الفاياي  اللفعفنية  لدى جديفي نجديفا  الردارس ف  وورة  الروطق   

جحىةةأي ج   ال  العرف  لى  االحعةةيةةي  العةدريبةة  لرةدرا  نجةديفا  الرةدارس. فر   ال  لالقة  

لاوفبة  لرسةةةةةت قى  اسةةةةةعخداغ الرديفا  لررىة   الايحت   رديفا  جدارس الييد  ف  لفا  الشةةةةةفي  ا

العفالةةةةةةةا اللفعفني  الردرسةةةةةةة   نبوي أ لى  جي سةةةةةةةبق وفلد لديجي الف ا  ف  الفشةةةةةةةا ل  ررة   

 الفاياي  االلفعفنية  الالزج   لررىة  العفالا اللفعفني  الردرس .
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 أسئلة الدراسة :

 حينلت الدراس  الةي   ل  األسئى  اخوة :

جي ررة  وفافف الفاياي  اللفعفنية  ف  جاي  العفالا اللفعفني   :  السؤال األول •

الردرس  لدى جديفي نجديفا  الردارس الحكفجة  ف  جديفي  وفبة  الشفي  الاوفبة  ج   

 نةج  يظف جديفي نجديفا  الردارس أياسج   نالرشفففن العفبفيفن نر سي  األقسيغ؟

رالل  اح ةةةةةةي ة  لدى ليو  الدراسةةةةةة  ورءى لىاوس   ها وفةد ففن)  ا  السؤؤؤؤؤال ال:اني:   •

   نالخبفة نالرؤها الرىر ؟

 أهمية الدراسة :

يعفقر ج   ال  يعةي   هةذه الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة  العرف  لل  ررةة  وفافف الفاةياةي  االلفعفنيةة  جاةي  بيئة   

العفالةةةةةةا اللفعفني  الردرسةةةةةة  لدى جديفي الردارس الحكفجة  ف  وفبة  الشةةةةةةفي  الاوفبة  نورد  

الدراسةةةة  لوةةةةيف  لىرة  ةديدة ف  حقا العفالةةةةا اللفعفني  ف  األررن. نوفر  أهريعجي ف   هذه

وسىةط الضف  لى  جسعفى الفاياي  اللفعفنية  لدى جدرا  نجديفا  الردارس الحكفجة  نالفشا 

 ل  حيةيوج  العدريبة  لىعريجا جر بيئ  العفالا االلفعفني  الردرس .  

ج  الويحة  الوظفي  ف  أيجي ووينلت أحد الرفوفلي  الرجر  الع  ل   كري وعرتا أهرة  الدراس  

وعطف) لجي الدراسي  السي ق  نهف الفاياي  االلفعفنية  ف  جاي  العفالا االةعريل   كري  
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وفر  أهريعجي ف  كفيجي جوعرة  لل  االوايهي  الحديت   نجوسار  جر وفلةي  الرؤورفا   

 عفني . نالروظفي  ف  جاي  العرى  اللف

كري قد وايد هذه الدراس  جدرا  الردارس ج   ال  اطاللج  لى  جسعفى كايايوج  اللفعفنية   

 نحيةيوج  الالزج  لررىة  العفالا الردرس . 

 أهداف الدراسة :

 هدفت الدراس  الحيلة  لل :

العرف  لى  ررةةة  وففف الفاةةياةةي  اللفعفنيةةة  لةةدى جةةديفي نجةةديفا  الرةةدارس ف  لفا    -

 الشفي  الاوفبة .

العرف  لى  الافن) ف  ررةة  اجعالق الفاةياةي  نفق جعغيفا  الاوس  نالخبفة  نالرؤهةا  -

 الرىر .

 مصطلحات الدراسة :

نه  جارفلة  ج  الررةير  نالرجةيرا  ناالواةيهةي  الخةيلةةةةةةةةةةةةةة   ةيلعرى   الكفؤايؤات اإللكترونيؤة:    -

 (.2021دا  العفبفي  نالعرىةرة   الروءي اللفعفني  نالرارة اللفعفنية  الرسعخدج  لعحقيق األه

أيجي جارفل  الرجيرا  الخيلةةة   يسةةةعخداغ الحيسةةةفب نااليعفيت الالزج  وتعرفها الباح:ة إجرائًيا:  

 لعوايذ لرىة  العفالا الردرس  ف  جديفي  وفبة  لفا  الشفي  الاوفبة .
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الرع ةةى   ررىةي  واير    نه  دايرة ل  الاريلةي  نالةفا ا التواصؤل اججتماعي المدرسؤي:  -

الررىفجةي  نوفزيرجةي لى  الراةيال  الرةدرسةةةةةةةةةةةةةةةة  الرخعىاة   الرعرىقة  بعاةير  األففةير نالفسةةةةةةةةةةةةةةي ةا 

   (.2020نالررىفجي  حف  القضياي الخيل   يلررىة  الراري  نالعرىةرة  حسييي  

ا:   رةةة  ن لةةى لورةةيغ  لرىةةةي  العاةةيلةةا الرعاةةيرلةة  بي  أطفا  الررىةةة  العرىة وتعرفهؤا البؤاح:ؤة إجرائيؤً

 ةرةر الررىةي  الراري  را ا الردرس  ن يرةجي جر الرسعفيي  الراري  الرىةي ف  نزارة العفبة .

  :محددات الدراسة

اقع ف  هذه الدراس  لى  جديفي نجديفا  جدارس لفا  الشفي  الاوفبة  نالرشففي   -

 . 2022- 2021  العفبفيي  نر سي  األقسيغ ف  الرديفي  ف  الا ا الدراس  األن 

 وحدر  يعي   هذه الدراس   أراوجي نجريجال  ال د) نالتاي  لجي.  -

 اإلطار النظري والدراسات ذات الصلة :

 اإلطار النظري :

ورد الرؤسةسةي  العفبفي  أراة حيفي  نفيلى  ف  الراعرري  اليسةيية   نه  ج  الوظ  االةعريدة   

أكيرارة  ورىةرة  نوفبفي  ف  آن ناحد  وعسةةةةةة   خ ةةةةةةي    الافيدة ف  الراعرر  فج  جؤسةةةةةةسةةةةةةي  

جريءة  وارىجةي  ا  طةي ر  ةيي ف  أهةدافجةي نأيشةةةةةةةةةةةةةةطعجةي نجخفةةيوجةي  جرةي اارةا لالقعجةي  ةيلبيئة   

 ا  طبةر  حفكة  نجرقدة  جري يفق  بجي لرسةةةةعفى الفييرا  بي  الرؤسةةةةسةةةةي  األ فى  ن لى ألن  
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الح ةةةةةةةة  الروةر الذي وىاأ للةه الراعرري   نإ ا  العفبة  وشةةةةةةةةكا الرد ا لىعورة  الشةةةةةةةةيجى   نه   

كييت الرؤسةةةةةةةسةةةةةةةي  العفبفي  ج  األرنا  الحيفي  ف  الراعرر  ف ن الرارة العفبفي  ه  الراعيو   

نيقط  البد  ف  لرىة  للةةةةةةةةةةةةةالو العرىة  نوطفيفه  ليفاكل حيةي  الراعرر نوطىريوه   شةةةةةةةةةةةةةيف   

2011) 

العرىةرة  نالرارة العفبفي  ه  الفحدة الرسؤنل  لةة  ووايذ   وشكا الرارة الردرسة  ةء اأ ج  الرارة

سةةةةةةةيسةةةةةةي  الرارة العفبفي  نالرارة العرىةرة  نأهدافجي حي  وقفغ الرارة الردرسةةةةةةة  بعحقيق رسةةةةةةيل   

الردرسةةةةة   نه  أه  نحدة لراري  ف  حىق  الرارة العفبفي   كري ارد جديف الردرسةةةةة  هف الرسةةةةةؤن   

  الردرسةةة  ج  ةرةر الوفاح   نلىةه ارك  أن يدرق حا  الرسةةةؤنلةي  األن  ل  سةةةيف الررا ف

نالرجيغ الرىقية لى  ليوقه ل  جسةةؤنلةي  لديدة نجعوفل  ن يلةة  ف  هذا الرةةةةةةةةةةةةةةةة ةةف يعطىل ج   

 (.2019جديف الردرس  اجعالق الفاياي  الالزج  لىقةيغ بجذه الفاةاي  نالرجةيغ الخةيط 

رفلة  ج  الررىةةي  العوايةذاة  نالاوةة  الع  يع  ووايةذهةي ل  نورف  الرارة الرةدرسةةةةةةةةةةةةةةةة   ةأيجةي   جا 

طفيق الررا اليسةةةةةةةيي  الاريل  العريني   ق ةةةةةةةد وففيف الرويخ الاففي نالواسةةةةةةة  نالريري الذي  

اسةةةةيلد لى  حاء الجر   نبر  الف ا  ف  الررا الوشةةةةط الروظ   ففراي كين أغ ةريدةي ج  أةا  

أهدا  الردرسةةة  العفبفي  ناالةعريدة  كري يوشةةةدهي    حا الرشةةةكال  نوذليا ال ةةةريب حع  وعحقق

 (.2016الراعرر  األسدي  نالرسرفري  نالعرةر  
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حيةة  اافا الةةدنر الراري الةةذي اقفغ  ةةه جةةديف الرةةدرسةةةةةةةةةةةةةةة  وفافف جارفلةة  ج  الخ ةةةةةةةةةةةةةةةي   

نالرريءا  الع  وؤهىه لىقةيغ  أداي  هذا الدنر لى  الرسةةةةةةةةةةعفى الرىر   نالتقيف   نالررى   نوففف  

 ةةةةح  الايدة نالذكي   نالقدرة  نالسةةةةري  الشةةةةخ ةةةةة   نال بد ج  أن يوطىق جديف الردرسةةةة  ج   ال

رراا  جرففة  نيكفن لداه كاياي  جرففة  وؤهىه القةيغ  يلررا الرطىفب جوه   نأن اطفر يفلي ج   

أن العريء ارءز ج   اللةه جكةييعةه ف  العرةيجةا جر اخ في   نإقوةيلج   حكرعةه نإراروةه  نررايعةه  ن 

وففن لداه جريرسةةةةي  وفةفة   نوفقري  ليلة  نجعفالةةةةى  نجفاقا  را ر  ألرا  الطىا   نوقفي  أرا   

الردرس   نوطفيف جسعرف لىاجيز العرىةر  نفقي لحيةي  الردرس  نأن وففن لداه ر ي  جشعفك  .  

نهذه   ةةةةةةةةةي   ةفهفي   ل ا جي نةد  ف  جديف الردرسةةةةةةةةة  وقفر لل  وحسةةةةةةةةةي  أرا  الردرسةةةةةةةةة   

 (.2019خةيط    ال

نيق ةد  يلرارة الردرسةة   أيجي كا يشةيط جوظ  جق ةفر نهير  وعحقق جةةةةةةةةةةةةةةة  نرا ةةةةةةةةةةةةةةةه األهدا  

العفبفي  الروشةةةفرة ج  الردرسةةة  نه  جارفل  ج  الررىةي  الرعفيجى  نالخطط الع  اشةةةف  لى  

ج  لبىفغ  جريرسةعجي جديف جرد للداراأ  يلةيأ ن ن ججيرا  جعريءة وعويسةل نجعطىاي  الررىةي  الالز 

 (2016الداحيي    )  األهدا  الردرسة  الرحدرة

كري وعردر أعكي  الفاياي  اللفعفنية  جوجي الفاياي  الخيل  بةةةةةتقيف  العرى  اللفعفني  ج  حي   

جاجفجه نااايبةي  نسىبةي  العرى  اللفعفني  ن  ي  ه نجفالةةةةةةةةةةةايوه  نجرففةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةفسةةةةةةةةةةةي ا  
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ةه. نالفاياي  الخيلةةةةةةةةة   قةيرة الحيسةةةةةةةةةفب نبر  الرريييف  ناألسيليل  نالررةةةةةةةةةيييف الرسعخدج  ف

الريلرة   ا  ال ةةةةةةةةةى   يلعرى  اللفعفني  نأرناوه نكاياي  اسةةةةةةةةةعخداغ اليعفيت نالشةةةةةةةةةاكي   جدى  

اجعالق كاياي  العريجا جر اليعفيت ناألرنا  العايلىة  الع  وقدججي الشةةةةةةةاكي  نكاياي  و ةةةةةةةرة   

 (.  2021عردرة   الحدار  نالفحش البفجاةي  العرىةرة  نالفسي ط الر

 سةةبل سةةر  جؤسةةسةةي  العرىة  الرخعىا  ف  عةةع  أيحي  الريل  لل  وطفيف العرىة   نالعفكيء لى  

الوفدة   نوففيف ففي الةةةةةةةةةعرى  لاريةةةةةةةةةر األففار نبشكا لير   نوحقيق لربدأ الرسيناة  ألاض ج   

فلفةة  الحديت    الحيسفب نعاك   الضفنريي  لىةةةةةةةة  الرؤسسةةةةةةةةي  العرىةرة  لر ي  الفسي ا العفو 

اليعفيت ف   دج  الررىة  العرىةرة  . نواريىجي اسعخدجت عاك  اليعفيةةةةةةةةةت كفسةةةةةةةةةيى  لالو ةةةةةةةةةي   

نالاح  نالرفاسةةةةةال  ف  جوع ةةةةةا القفن الريوةةةةة   نحديتي وبوت  ر  الرؤسةةةةةسةةةةةي  ف  الدن  

ةة   نهوةيق لةدة لفاجةا  الرعقةدجة  نالةدن  الوةيجةة  وفظةف هةذه الشةةةةةةةةةةةةةةاكة  ف   ةدجة  الررىةة  العرىةر

 (2016سيلد  لى  اسعخداغ اليعفيت ف  العرىة  نجوجي القرءي 

كري وسةيلد عةاك  الحيسةفب ف  وسةجيا نلةف  الررىة  العرىةرة  لل  أهدافجي ج   ال  االو ةي   

نالعفالا السفيرين ف  وفالا الرديف نالررىرفن نالطىا  جر  رضج  الار  نجر الررى   سفل  

ةة  رنن جفاليد جساق  أن وحديد سيلي  جكعبة   نج   ال   دج  البفيد اللفعفني   ن فيلىيةة  نج

اسةةةعطةر الرديف نالررى  االو ةةةي   طىبعه نلي الوج  نإرسةةةي  جرىفجي  لرارفل  ج  الررىري  أن 
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الطىا   نوفةةه ايعايه الطىا  لل  جفاةر جخعىا  لى  اليعفيت  كري وايد عةةةةةةةةةةاك  الحيسةةةةةةةةةةفب ف    

را  نالررىري  نالطىا  ج  الةةةد ف  لل  جفاكةةةء الررىفجةةةي  نجحفكةةةي  الاحةةة  الرخعىا   وركي  الرد

لىفلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف  لل  أي جفةر جفةفر ف  الركعاي  الريلرة . كري ورّك  عةةةةةةاك  الحيسةةةةةةفب الردرا   

نالررىري  نالطىا  ج  االعةةةةةةةةعفاق  روعداي  الحفار ارك  لىررىري  نالطالب االعةةةةةةةةعفاق جر قي ر  

 (.  2015بفيد اللفعفني   لبد الاري  حفار لبف ال

نورف  الفاةةياةة   ةةأيجةةي القةةدرة لى  الررةةا  اةةيلىةةة    ةةأقةةا ةجةةد ننقةةت نكىاةة   نوففن الفاةةياةة  لجةةي 

ي لىفايا  األرا ة   ناأل يفة وسةيف لرىةي    جرففة  أن أرا ة   نالفايا  الررففة  وففن جوطىقأي نأسةيسةأ

 (.  2016   عال  الرجيغ الع  وفواط بجي  جفل  نالحيى    نإةفا ا  ارك  جالحظعجي  نوخعىا  

نه  جارفل  ج  الررىفجي  نالرجيرا  ناالوايهي  نالقة  الع  وفةه السةةةةةةىفق العدريسةةةةةة  لىررى  

را ا ال ةةةةةةةةةةا ن يرةه نوسةةةةةةةةةةيلده لى  أرا  لرىه  رسةةةةةةةةةةعفى جري  ج  العرك   رفةل جريييف  

 (2019الردنان ) يل  ارك  الحك  لىيجي .  
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 لدراسات السابقة :ا

وفلةىت الايحت  لل  جارفل  ج  هذه الدراسةي   ا  الرالق  غيف الرايعةفة بدراسةعجي  نو  وفويبجي  

 حسل اروايطجي  يلدراس  ج  األحدد نحع  األقدغ

رراسةةةةةةةةةةةةةةة  هةدفةت لل  العرف  لى  ررةة  وففف الفاةياةي  العقوةة     (2021أجرت الوحش والحؤداد 

لعةدريس ف  كىةة  العفبةة   اةيجرة  لب  نو  اسةةةةةةةةةةةةةةعخةداغ الروج   اللفعفنيةة  لةدى ألضةةةةةةةةةةةةةةةي  هيئة  ا

( لضةةف هيئ  ودريس ف  كىة  العفبة   ايجر   40الفلةةا  العحىيى   نوففيت ليو  الدراسةة  ج   

( كايا  جفزل  لى  سةع  جحينر أسةيسةة  ه  118لب  نورتىت أراة الدراسة   يسةعايي  جكفي  ج   

لفعفنية   ناسةةةةةةةعخداغ األةجءة اللفعفنية   ناسةةةةةةةعخداغ عةةةةةةةاك   كاياي :  الررفف  نالتقيف  العقوة  ال

اليعفيت نجفاقر الفيل اللفعفنية   نو ةةةةةةةةةةةةةرة  ناسةةةةةةةةةةةةةعخداغ بفاج  الع ةةةةةةةةةةةةةرة  نوألةف الرقفرا   

اللفعفنيةةةة   ناسةةةةةةةةةةةةةةعخةةةداغ يظ  لرارة العرى  اللفعفنيةةةة   نإرارة الرقفرا  نالرحعفى اللفعفني (   

فاياي  العقوة  اللفعفنية  لدى ألضةةةةةةةةي  هيئ  العدريس ف  كىة   نأظجف  الوعي   أن ررة  وففف ال

 %(.47.95(  ننزن يسب   1.44العفبة   ايجر  لب  شكا كى  كييت وعةا   رعفسط  

رراسةةةةةةةةةة  هدفت لل  الفشةةةةةةةةةةا ل  ررة  وفافف الفاياي    (2019كما أجرت الصؤؤؤؤؤؤؤايب وع دربه  

لةدى جةديفي الرةدارس الحكفجةة  ف  اللفعفنيةة   راةي  بيئة  العفالةةةةةةةةةةةةةةةا اللفعفني  الرةدرسةةةةةةةةةةةةةة   

جحيفظع  قىقيىة  نسةةةةىايت ج  نةجي  يظف الرديفي  أياسةةةةج   نورتىت أراة  الدراسةةةة    يسةةةةعايي    
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( جديفا نجديفة و  ا عةيره  لشةةفا ةأي ج   جحيفظع  قىقيىة  نسةةىايت.  100كري وففيت الريو  ج   

جاةةةي  بيئةةة  العفالةةةةةةةةةةةةةةةةا اللفعفني   نأظجف  الوعةةةي   أن ررةةة  وفافف الفاةةةياةةي  اللفعفنيةةةة  ف   

(  كري بيوت الوعي      3.14الردرسةةةةة  كييت جعفسةةةةةط  نبى) الرعفسةةةةةط الحسةةةةةيب  لىدرة  الفىة     

لدغ نةفر ففن) رال  اح ةةي ةي ف  ررة  وفافف هذه الفاياي  واري لرعغيفا : الاوس نالعخ ةة  

جعغيف سةةةةةةةةةةةةةةوفا  الخبفة    لىر   أرب ( نالرؤهةا الرىر  لىرةديف  ف  حي  كةييةت الافن) رالة  ف 

الراري  ف  جاي  الفاياي  الحيسةةةفبة  الريج  نجاي  الفاياي  اسةةةعخداغ عةةةاك  االيعفيت  كري أن 

 الافن) كييت رال  ف  جعغيف لرف الرديف ف  جايال  الدراس  كيف .

رراسةةةةةةةةةةةةةة  هةدفةت لل  العرف  لى  ررةة  وفافف كاةياةي  العرى  اللفعفني     (2019أجرت العؤدوان 

  يظف جةديفي الرةةدارس الحكفجةةة  االرريةةة  نالرعةقةةي  الع  وفاةجج  ف  لفا  الشةةةةةةةةةةةةةةفية  ج  نةجةة 

(  39الاوفبة   نو  اسةعخداغ الروج  الفلةا  الرسةح   نورتىت أراة الدراسة   يسةعايي  جكفي  ج   

( جديف نجديفة  يلطفيق  الق ةةةدا  ف  الردارس الحكفجة   30فقفة طاقت لى  الريو  الركفي  ج   

   2019/2018  ف  لفا  الشةةةةةةةةةةةةةفي  الاوفبة  ن لى ف  الا ةةةةةةةةةةةةةا الدراسةةةةةةةةةةةةة  االن  لىريغ االررية 

نأظجف  يعي   الدراس  ان ررة  وفافف واجيءا  العرى  االلفعفني  ف  الردارس الحكفجة  االررية   

ف  الشةةةةةةةةةةةفي  الاوفبة  ةي   بدرة  جعفسةةةةةةةةةةةط   نكاياي  العرى  االلفعفني  لرديفي ف  الردارس 

ريةة  ف  الشةةةةةةةةةةةةةةفية  الاوفبةة  ةةي   بةدرةة  جفوارة  نجعةقةي  العرىة  االلفعفني  ف  الحكفجةة  االر 
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الردارس الحكفجة  االررية  ف  الشةةفي  الاوفبة  ةي   بدرة  جعفسةةط   نل  وظجف الوعي   نةفر  

( ورءى ألثف الاوس  الرسةةةةةةةةعفى α=   0.05ففن)  ا  رالل  لح ةةةةةةةةي ة  لود جسةةةةةةةةعفى الدالل     

 فة.الدراس   نسوفا  الخب 

ه   رراسةةةةةةةةةةةةةةة  هةةدفةةت لل  العرف  لى  جةةدى وفافف كاةةياةةي  العرىة     (2016أجرى يوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  وبلؤ 

اللفعفني  لدى ألضةةةةةةةةةي  هيئ  العدريس  ايجر  الاطيي  نالرسةةةةةةةةةيهر  ف  رفر الفايا  اللفعفنية   

لدى ألضةةةةةي  هيئ  العدريس  يلايجري   نواريا لرىة  العدريس اللفعفنية  نو  اسةةةةةعخداغ الروج   

( لضةةةةفا ج  ألضةةةةي  هيئ    51  نورتىت أراة الدراسةةةة   يسةةةةعايي   نوففيت الريو  ج     الفلةةةةا 

العةةدريس  اةةيجرةة  الاطةةييةة  نأظجف  الوعةةي   أن كاةةياةةي  العرىة  اللفعفني  جاعررةة  غيف جعحققةة   

 يل ةةةةةةةةةةةفرة الرطىفب  لدى ألضةةةةةةةةةةةي  هيئ  العدريس  ايجر  الاطيي   نلدغ نةفر ففن)  ا  رالل  

وفافف الفاياي  اللفعفنية  لدى ألضةةةةةةةةةي  هيئ  العدريس ورءى لرعغيف الوف     لح ةةةةةةةةةي ة  ف  ررة 

  كف  أيت (  ننةفر ففن)  ا  راللةة  لح ةةةةةةةةةةةةةةةي ةةة  ف  ررةةة  وفافف الفاةةياةةي  اللفعفنيةةة  لةةدى  

ألضةي  هيئ  العدريس ومرءى لرعغيف يف  الفىة   نلدغ نةفر ففن)  ا  رالل  لح ةي ة  ف  ررة   

 فنية  لدى ألضي  هيئ  العدريس ورءى لرعغيف الدرة  الرىرة .وفافف الفاياي  اللفع 

رراسةةةةةةةة  هدفت لل  العرف  لى  ررة  اسةةةةةةةةعخداغ جديفي الردارس   (2016كما أجرى الديحاني  

التييفي  ف  رنل  الففيت للرارة االلفعفنية   نلالقعجي بعحسةةةةةي  أرا ج  ج  نةج  يظف الررىري    
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نجرىرة  ج  جحةيفظة  الاجفا  بةدنلة  الففيةت  نو  اسةةةةةةةةةةةةةةعخةداغ   ( جرىرةيأ   523نوففيةت الريوة  ج     

االروايط   نأظجف  الوعي   أن ررة  اسةعخداغ جديفي الردارس التييفي  ف  رنل   الروج  الفلةا 

الففيةت للرارة اللفعفنيةة  ج  نةجة  يظف الررىري  ةةي   بةدرةة  جفوارة   نأظجف  الوعةي   لةدغ 

فرا  أففار ليو  الدراسةةةةةةةةة  يحف ررة  اسةةةةةةةةةعخداغ جديفي  نةفر ففن)  ا  رالل  لح ةةةةةةةةةي ة  لع ةةةةةةةةة 

الرةةةدارس التةةةييفيةةة  ف  رنلةةة  الففيةةةت للرارة اللفعفنيةةةة  ورءى لرعغيف الوف  االةعرةةةيل  نجعغيف  

سةةةةةةةةةةةةةةوفا  الخبفة ف  ةرةر الراةيال  جةي لةدا جاةي  الرعةي رة  نالعقية  االلفعفني  نةةي   الافن) 

نةفر ففن)  ا  رالل  لح ةةةي ة  لع ةةةفرا  أففار   ل ةةةيلض الررىري   نوفلةةةىت الدراسةةة  لل  لدغ

ليو  الدراسةةةةةةة  يحف ررة  اسةةةةةةةعخداغ جديفي الردارس التييفي  ف  رنل  الففيت للرارة اللفعفنية   

ورءى ألثف الرؤهةا الرىر  ف  ةرةر الراةيال  ناألراة  ككةا. كرةي وفلةةةةةةةةةةةةةةىةت الةدراسةةةةةةةةةةةةةة  لل  أن 

فيةت ج  نةجة  يظف الررىري  ةةي  بةدرةة   جسةةةةةةةةةةةةةةعفى أرا  جةديفي الرةدارس التةييفية  ف  رنلة  الف

جفوار   كري أظجف  الوعي   لدغ نةفر ففن)  ا  رالل  لح ةةي ة  لع ةةفرا  أففار ليو  الدراسةة   

يحف جسةةةعفى أرا  جديفي الردارس التييفي  ورءى ألثف الوف  االةعريل  نالرؤها الرىر  نسةةةوفا   

ررة  اسةةةةةةةةةةةعخداغ جديفي الردارس التييفي     الخبفة . كري أظجف  الوعي   نةفر لالق  اروايطة  بي 

 ف  رنل  الففيت للرارة اللفعفنية  نوحسي  أرا ج  ج  نةج  يظف الررىري .
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رراسةةةةةةةةةةةةةة  هدفت لل  العرف  لى  ررة  اجعالق جديفي الردارس   (2015أجرت أبو السؤؤؤؤؤؤؤؤؤعود  

نةجةة  يظف    الحكفجةةة  ف  لفا  الرفقف لفاةةياةةي  الرارة اللفعفنيةةة  نررةةة  جرةةيرسةةةةةةةةةةةةةةعج  لجةةي ج 

( جرىرةي نجرىرة  و  ا عةةيره   ةيلطفيقة  الطاقةة  الرشةةةةةةةةةةةةةةفا ةة .  285الررىري   نوففيةت الريوة  ج   

نورتىت أرنا  الدراسةةةةة   يسةةةةةعايي  لقةيس ررة  اجعالق جديفي الردارس الحكفجة  ف  لفا  الرفقف 

 .ى جديف الردرسةةةة لفاياي  الرارة اللفعفنية   ناسةةةةعايي  لقةيس ررة  الرريرسةةةة  لجذه الفاياي  لد

نأظجف  الوعةةةي   أن ررةةةة  اجعالق جةةةديفي الرةةةدارس الحكفجةةةة  ف  لفا  الرفقف لفاةةةياةةةي  الرارة  

اللفعفنيةة  ج  نةجة  يظف الررىري  كةييةت جعفسةةةةةةةةةةةةةةطة   نأن ررةة  جرةيرسةةةةةةةةةةةةةةة  جةديفي الرةدارس  

فسةةةةةةةةةةةط    الحكفجة  ف  لفا  الرفقف لفاياي  الرارة اللفعفنية  ج  نةج  يظف الررىري  كييت جع 

ررة  اجعالق جديفي   (α ≤ 0.05) نأيه ال وفةد ففن)  ا  رالل  لح ةةةةةةةةةةةةةةي ة  لود جسةةةةةةةةةةةةةةعفى 

الرةةدارس الحكفجةةة  ف  لفا  الرفقف لفاةةياةةي  الرارة اللفعفنيةةة  ج  نةجةة  يظف الررىري  وارةةي  

واري   (α≤ 0.05) لرعغيف الوف  االةعريل   ننةفر ففن)  ا  رالل  لح ةةةةةةةةةةي ة  لود جسةةةةةةةةةةعفى 

 ≥α) نلدغ وفةد ففن)  ا  رالل  لح ي ة  لود جسعفى  .ها الرىر   سوفا  الخبفةلرعغيف الرؤ 

ف  ررة  جريرسةةةة  جديفي الردارس الحكفجة  ف  لفا  الرفقف لفاياي  الرارة اللفعفنية    (0.05

 .ج  نةج  يظف الررىري  واري لرعغيف الوف  االةعريل 
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رراسةةةةةةةةة  هدفت لل  العرف  لى  ررة  الفاياي  العقوة  نجرفقيوجي لدى   (2014أجرى البابطين  

قةي ةد الرةدرسةةةةةةةةةةةةةة  التةييفية  ج  نةجة  يظف جرىر  الرفحىة  التةييفية   رةديوة  الفيةيا. نوففيةت ليوة   

( جرىريأ . نورتىت أراة الدراسةةةةةة   يسةةةةةةعايي   نأظجف  الوعي   أن وفويل جحينر  363الدراسةةةةةة  ج   

راةي  الرجةيري أنالو نالراةي  الررفف  ثةييةةيو نجاةي  االواةيهةي  ثةيلتةي. كرةي  الفاةياةي  العقوةة  كةين ال

أظجف  الوعي   أن الفاياي  العقوة  الع  وعفافف لدى قي د الردرسةةة  التييفي  ف  الرايال  الررففة  

 نالرجيري  ناالوايهي  بدرة  جعفسط  ج  نةج  يظف الررىري   رديو  الفييا.  

( رراسةةة  هدفت لل  اسةةةعرفاا  ر  العحداي  الع  Mingaine  ,  2013بيوري أةفى جيوايي   

يفةججةةي الرةةديفنن ف  أثوةةي  وطبيق وفوفلفةةةةي الررىفجةةي  ناالو ةةةةةةةةةةةةةةةيال  ف  الرةةدارس التةةييفيةة   

(  350(ف  كيوةي  نو  اسةعخداغ الروج  الفلةا  االسةعق ةي    نوففن جاعرر الدراسة  ج    الريج 

(  105قةةيطرةة  جيفن  بيورةةي وففيةةت ليوةة  الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة  ج   جةةديفاأ لىرةةدارس التةةييفيةة  الرةةيجةة  ف  ج

 يلطفيق  الرشةةةةةةةفا ة  الطاقة  الاسةةةةةةةةط . نأظجف  الوعي   أيه نلى   جسةةةةةةةعايبي  نالع  و  ا عةيرهي

الفغ  ج  أن الرةدرا  ناةجفا وحةداةي  لةديةدة أثوةي  ووايةذ وفوفلفةةةي الررىفجةي  ناالو ةةةةةةةةةةةةةةيال  ف  

ةة  واةيه وطبةقةه  حية  أيةه أثف وةأثيفا لااةيبةةيأ لى  الررىةة  الرةدارس  فقةد بةدا أن لةديج  جفاقا لااةيب 

 بفجعجي.  
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رراسةةةةةةةةةةةةةة  ف  بفسةةةةةةةةةةةةةةعفايي هدفت لل  العرف  لل  جدى قدرة    (Totolo,   2011وأجرت توتولو  

جديفي الردارس التييفي  لى  اسةةةةةةةةةعخداغ الحيسةةةةةةةةةفب نجىحقيوه ف  لرىج  الراري  نوففيت ليو   

رىفن ف  الردارس الحكفجة  التييفي  ف  بفسةةةةةعفايي  نلعحقيق  ( جديفاأ نجديفة ار111الدراسةةةةة  ج   

(  نه   TAMهد  الدراسةةة  اسةةةعايب أففار ليو  الدراسةةة  السةةةعايي  وقبا الرسةةةيلدة العفوفلفةة   

( فقفة لقةيس االوايهي  يحف العفوفلفةةي ف  الرارة نالفاياي  الرفواط   56اسةةةةةةةةعايي  جكفي  ج   

ي  ارعىففن اوايهي  ااايبة  يحف اسةةةعخداغ العفوفلفةةي ف  الرارة   بجي  نبيوت الدراسةةة  أن الرديف 

كري بيوت أن جرظ  ألريلج  وعرحفر حف  اسةةةةةةةةةةعقاي  البةييي  نوخءيوجي نجريلاعجي  لوةةةةةةةةةةيف  لل  

اسةةةةةةعخداغ وقوةي  اليعفيت نالبفيد اللفعفني  جكوت الرديفي  نالرديفا  ج  العفالةةةةةةا جر الرارة  

    اريلة  .الرىةي نالراعرر الرحى

رراسةةةةةةةةةةةةةة  ف  جةديوة  هيفسةةةةةةةةةةةةةةع  األجفيكةة  هةدفةت لل  وحىيةا    (Robert,    2011أجرى روبرت  

و ةةةةفرا  جديفي الردارس حف  اسةةةةعخداغ وفوفلفةةي الرارة االلفعفنية  ف  جدارسةةةةج  الرريلةةةةفة   

  ( فقفة32( جديفاأ نجديفة نورتىت أرنا  الدراسةةةةة   يسةةةةةعايي  جكفي  ج     310وففيت الريو  ج     

حف  وطبةقي  الرارة االلفعفنية   نجقيبى  يفدة  حف  رنر االلفعفنية  ف  لرىج  الراري  نبرةد  

% ج  الرديفي  أعةيرنا لل  أهرة  وطبيق الرارة    62.3ةرر البةييي  نوحىيىجي بيوت الدراسة  أن  

ج  .  اللفعفنية  ف  جدارسةةةةةةج   سةةةةةةبل رنرهي ف  وطفيف أرا ج  الراري نوخفةف لل  الررا لو 
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كري رأى الرديفنن أن الرارة االلفعفنية  وحس  ج  لرا الراعرر الردرس  ككا نوفبط الردرس   

جر جحةطجي االةعريل  نو  نةفر ففن)  ا  رالل  لح ةةي ة  ف  و ةةفرا  الرديفي  حف  أهرة   

الرارة االلفعفنية  ف  الردارس الرريلةةةةةةةةةةةةةفة ورءى لرعغيفا  الاوس و حا  الردرسةةةةةةةةةةةةة  و  بفا   

 رديف .ال

رراسةةةةةةةةةةةة  هدفت لل  العرف  لى  و ةةةةةةةةةةةةفرا  الرديفي     (  Li & Ni,   2011وأجرى لي وني  

السةةةةعخداغ العفوفلفةةي ج  قبا جرىر  الىغ  الياىيءي  ف  الرفحى  األسةةةةيسةةةةة  ف  ال ةةةةي  . نو   

( فقفة جفزل  لى  ليو   49اسةةعخداغ الروج  الفلةةا   نورتىت أراة الدراسةة   يسةةعايي  جكفي  ج   

( جديفاأ . نأظجف  يعي   الدراسةةةة  نةفر اوايهي  ليلة  لدى الرديفي   135اسةةةة  الركفي  ج   الدر 

ألهرة  العقوةي  العفوفلفةة  ناسةةةةةةعخداججي ف  الررىة  العرىةرة   كري أظجف  الوعي   اسةةةةةةعخداجي   

العقوةي  العفوفلفةة  ف  جايال  لديدة جوجي: العخطةط العرىةر   نأسةةةةةةةةةيليل العدريس ال ةةةةةةةةةا   

نوورة  العافيف لدى الطىا   نلدغ نةفر ففن) رال  لح ي ةيأ ف  ررة  أهرة  العقوةي  العفوفلفةة   

 ج  نةج  يظف الرديفي  ورءى لىخبفة نالرؤها الرىر  .

رراسةةةةةة  هدفت لل  الفشةةةةةةا ل  ررة  اجعالق جديفي الردارس الحكفجة     (2011أجرى العنزي  

عفنيةة  ج  نةجة  يظف الررىري  فيجةي. نوففيةت الريوة  ج   ف  جةديوة  الفيةيا لفاةياةي  الرارة اللف

(  48( جرىريأ و  ا عةيره   يلطفيق  الرشةةةةةةةفا ة  نورتىت أراة الدراسةةةةةةة   يسةةةةةةةعايي  جكفي  ج   682 
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فقفة. نأظجف  الوعةةي   أن ررةةة  اجعالق جةةديفي الرةةدارس الحكفجةةة  ف  جةةديوةة  الفيةةيا لفاةةياةةي   

ن هويلى ففن)  ا  رالل  لح ةةةةةةي ة  لود جسةةةةةةعفى الدالل   الرارة اللفعفنية  كييت جعفسةةةةةةط   نأ

 ( ورءى لل  الرؤها الرىر  نالخبفة ف   ر  جايال  الدراس  . α=0.05الح ي ة   

( رراسةةةةةةةةةةة  هدفت لل  العحقيق ف  العحداي  الع  وفاةججي  Manjo & Boit, 2010وأجرى مينجو وبويت  

أةفيت هذه الردارس التييفي  الفيوة  ف  اسةةةةةةةةةةةعخداغ وفوفلفةةي الررىفجي  ناالو ةةةةةةةةةةةيال  لعرءيء الردرسةةةةةةةةةةةة . 

الدراسةةة  ف  كيوةي  نو  الروج  االسةةةعق ةةةي   الفلةةةا   وففن جاعرر الدراسةةة  ج  جدرا  الردرسةة   

( جسةةةةعايل  128ءة حيسةةةةفب ف  جوطق  يي دي. نوففيت الريو  ج   التييفي  الع  يعففف فيجي أةج

نالذي  و  ا عةيره   يلطفيق  الرشةةةةةةةةفا ة   نأظجف  يعي   الدراسةةةةةةةة  أيه نلى  الفغ  ج  أن الردرا   

ناةجفا وحةداةي  لويةدة أثوةي  ووايةذ وفوفلفةةةي الررىفجةي  ناالو ةةةةةةةةةةةةةةيال  ف  الرةدارس  فقةد بةدا أن 

 طبةقه  حي  أيه أثف وأثيفاأ لاايبةيأ لى  الررىة  العرىةرة .لديج  جفاقا لاايبة  وايه و 

هةدفةت هةذه الةدراسةةةةةةةةةةةةةة  لل  الفشةةةةةةةةةةةةةةا ل  الفاةياةي  العفوفلفةةة  الالزج     (2007أجرى الع ؤدلي  

لرةةديفي الرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدارس ف  جوطقةة  األحرةةدي العرىةرةةة  بةةدنلةة  الففيةةت  ج  نةجةة  يظف الرةةديفي   

رتىةةةت الريوةةة   ارةر جةةةديفي نجةةةديفا  الرةةةدارس نالرةةةديفا   نلالقةةة   لةةةى بار  الرعغيفا   نو 

( جةةديفاأ  117االبعةةدا ةةة  نالرعفسةةةةةةةةةةةةةةطةة  نالتةةييفيةة  ف  جوطقةة  األحرةةدي العرىةرةةة   نالاةةيل) لةةدره   

( فقفة  نأظجف  الوعي   أن الدرة  الفىة  45نجديفة  نورتىت أراة الدراسةةةةةةة   يسةةةةةةةعايي  جكفي  ج   
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ا  الرةدارس ف  جوطقة  األحرةدي العرىةرةة  ه  بدرةة   لىفاةياي  العفوفلفةةة  الالزج  لرةديفي نجديف 

جعفسةةةةةةةط   نأن اسةةةةةةةعخداغ بفييج  لشةةةةةةةؤنن الراعرر الرحى  قىيا. كري أظجف  الوعي   لدغ نةفر  

( ف  اسةةةةةعاي ي  أففار الريو  حف  الفاياي  العفوفلفةة   α=0.05ففن)  ا  رالل  الح ةةةةةي ة   

عغيف الرؤهةةةةا الرىر . ننةفر ففن)  ا  رالل  الالزج  لرديفي الردارس ورءى لرعغيف الاةةةةوس نج

( ف  اسعاي ي  أففار الدراس  حةةةةف  ررة  الفاياي  العفوفلفةة  الالزج  لج  0.05α=لح ي ة     

 ورءى لل  جعغيف سوفا  الخبفة نجعغيف جةسعفى الردرس . 

 التعقيب على الدراسات السابقة :

الفاياي  اللفعفنية  لدى جدرا  الردارس    جعغيف ا عىات الدراسةةةةةةةةةةي  السةةةةةةةةةةي ق  ج  حي  ووينلجي

 Liو   2011فعوينلت  رضةةجي رراسةة  الفاياي  الخيلةة   يلرارة اللفعفنية  جتا رراسةة  ل  ني   

& Ni    نرراسةة  2015(  نرراسةة  السةةرفر 2016( نرراسةة  الداحيي  2011(  نرراسةة  الروءي )

الع  يفاةججي الرديفنن ف  أثوي  (  نووين   ر  الدراسةةةةةةةةةةي  رراسةةةةةةةةةة  العحداي   2016الاي طي  

(  نرراسة   Mingaineو    2013وطبيق وفوفلفةةي الررىفجي  ناالو ةيال   جتا رراسة  جيوايي   

 (.Manjo & Boit, 2010جيواف نبفيت  

( ج  حي  الجد  ف  رراسةةةةعجي ررة   2019نوعشةةةةي   هذه لدراسةةةة  جر رراسةةةة  ال ةةةةيا) نلبدربه  

 زج  لررىة  العفالا الردرس .وففف الفاياي  االلفعفنية  الال
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الحظ ج  الدراسةةةةي  السةةةةي ق  قى  الدراسةةةةي  الع  ووينلت رراسةةةة  ررة  وففف الفاياي  اللفعفنية   

 .الخيل   راي  العفالا الردرس  لدى جدرا  الردارس ف  األررن ف  حدنر لى  الايحت 

رنا  الدراسةةةةة   ناسةةةةةعاير  نقد ا عىات هذه الدراسةةةةة  ل  الدراسةةةةةي  السةةةةةي ق   يلريو   نالحدنر  نأ

الايحت  ج  الدراسةةةةةةةةةةةي  السةةةةةةةةةةةي ق  ف  وحديد جوج  الدراسةةةةةةةةةةة   نوطفيف أرنا  الدراسةةةةةةةةةةة   نوحديد  

 الرريلاي  الح ي ة  الرويسا  ألغفاا الدراس .

 الطريقة واإلجراءات :

 منهجية الدراسة :

ر الفاياي  و  اسةةةةةعخداغ الروج  الفلةةةةةا  لرال رعه لعحقيق أهدا  الدراسةةةةة   حي  و  نلةةةةةا ناق

االلفعفنية  ف  جاي  العفالةةةةةا اللفعفني  الردرسةةةةة  لدى جديفي نجديفا  جدارس لفا  الشةةةةةفي  

 الاوفبة .

 :   مجتمع الدراسة وعينته 

وضةر  جاعرر الدراسة  ةرةر جديفي نجديفا  الردارس نالرشةففي  العفبفيي  نر سةي  األقسةيغ ف  

(  54جديفي  وفبة  الشةةةةةةةفي  الاوفبة   نورتىت الريو   ارةر أففار جاعرر الدراسةةةةةةة  نالايل) لدره   

ؤها  الرنبرعغيفا  رارغفافة  وعضةةر  الاوس نالخبفة  ن  ج  الردرا  نالرشةةففي  نر سةةي  األقسةةيغ. 

وحديد جسةةةةةةةةةعفى  لري لجذه الرفاجا ج  وأثيف لى  جحينر الدراسةةةةةةةةة   نالع  وؤثف بدنرهي ف    الرىر 
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وفزير أففار ليو  الدراسة   (  1حي  اقدغ الادن   وففف الفاياي  االلفعفنية  ف  الراي  العرىةر و  

 .لىيجي

(: توزيع أفراد عينة الدراسة على المتغيرات الديمغرافية 1الجدول    
أفؤؤؤؤؤؤراد   الفئة المتغير الرقم عؤؤؤؤؤؤدد 

 العينة
النسؤؤؤبة المئوية  

% 

 51.9 28  كف الجنس 1
 48.1 26 ايت 

 100.0 54 المجموع
 18.5 10 سوفا   5أقا ج   الخ رة 2

 81.5 44 سوفا   5أكتف ج  
 100.0 54 المجموع

الؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤؤؤهؤؤؤؤؤؤؤل   3
 العلمي 

 31.5 17  كيلفريفس
 68.5 37 الى  ج   كيلفريفس

 100.0 54 المجموع
 

 أداة الدراسة:  
هدفت أراة الدراسةةةةةةة  العرف  لى  ررة  وففف الفاياي  اللفعفنية  لدى جديفي نجديفا  الردارس 
الحكفجة  العي ر  لرديفي  وفبة  الشةةةةةفي  الاوفبة   نوففيت أراة الدراسةةةةة  ج  ةء ي  اعةةةةةعرا الاء   

ووةينلعجةي الةدراسةةةةةةةةةةةةةة   الاوس  نالخبفة  نالرؤهةا الرىر (   األن  لى  الرعغيفا  الةدارفغفافةة  الع   
( فقفة جفزلة  لى  ثالثة  جاةيال  الفاةياةي  اللفعفنيةة  لرةدرا   30ناعةةةةةةةةةةةةةةعرةا الاء  التةيي  لى   

الردارس نالالزج  لررىة  العفالةا اللفعفني  نه   الفاياي  االلفعفنية  الريج   كاياي  عةاكي  
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عفنية  ف  الررىة  العرىةرة ( ج  وطفيف الايحت   رد الفةف   وفظةف العطبةقي  اللف الحيسةةةةةةةةةةةفب 
 لل  األرب الوظفي  نالدراسي  السي ق . 

 تصحيح أداة الدراسة : 
و  وحديد يقط  القطر أن جحى جرعرد جقسةةةةةةة  لل  ثالد جسةةةةةةةعفيي  ف  الدراسةةةةةةة  ج   ال  ثالث   

( نأقا قةر  لى  3ةيس  جسةةعفيي   حي  و  حسةةيب قةر  الاف) بي  ألى  قةر  لى  ودري  الرق

نبرد  لى يع  لوةةيف  هذه   1.33=  3(/5-1( جقسةةفجيأ لى  ثالد جسةةعفيي   1ودري  الرقةيس  

( بجةةد  وحةةديةةد الحةةد األلى  لىائةة   نوحةةديةةد  1القةرةة  لل  أقةةا قةرةة  ف  العةةدرس لىرقةةةيس نه   

 .( يفوض حدنر الرسعفيي  التالث 2أهرة  الائ   نالادن   

 

 (: محكات اعتماد درجة استجابات أفراد العينة على فقرات الدراسة 2الجدول   

 درجة اجستجابة طول الفئة

 1-2.33 جوخاض 

 2.34-3.66 جعفسط 

 3.67-5 ليلة 
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 : صدق األداة
ألاي كفنيايخ  ن لى    جريجا    الايحت   يسعخداغ  ن لىعحقق ج  ال د) الدا ى  ألراة الدراس   قيجت

لحسيب جريجال  ال د) الدا ى  لرعغيفا  الدراس   غفا قةيس ال د) الدا ى  لاقفا  أراة 

اسيني    حي   الاي كفريايق  القةر   (.  0.932أن جريجا  أكبف ج   قةر  ةيدة كفيه  ارد  نالذي 

(  0.965القةر   كري بى) جريجا ال د) الدا ى   و  نالرقبفل  لغياي  الدراس  الحيلة (  0.7الحفة   

 (. 0.7نه  قةر  ةيدة نجقبفل  كفيه أكبف ج   

 ثبات األداة :

لىعحقق ج  ثاي  أراة الدراس   و  حسيب التاي   يسعخداغ طفيق  كفنيايخ ألاي لالوسي) الدا ى  

ألاي   كفنيايخ  جريجا  قةر   نبىغت  الاقفا   نجقبفل  ألغفاا  0.932بي   جفوار   قةر   نه    )

 ( . 2014ال  جفوار  نجقبفل  األغفاا الدراس   لفرة  الدراس  نه  جريج

 

 إجراءات الدراسة : 

  غفا الةي   ل  أسئى  الدراس  قيجت الايحت   يلةفا ا  اخوة : 

 االطال  لى  الدراسي  السي ق  نوحىيىجي.  -

 بوي  أراة الدراس   نالعأكد ج    ي  جي السةكفجعفي .  -

 وحديد جاعرر الدراس  نليوعجي.  -
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 االسعايي  لى  أففار ليو  الدراس   وفزير  -

ةرر البةييي  نإةفا  العحىيال  الح ي ة  نجريلاعجي  يسعخداغ بفييج  الفزغ الح ي ة    -

 SPSS V.26   نو  العرير جسعفى الدالل  الح ي ة  )α=0.5 .  لعاسيف الوعي ) 

 المعالجة اإلحصائية : 

 ( لااير ثاي  أراة الدراس . Cronbach-Alphaو  حسيب جريجا كفنيايخ ألاي   -

 و  حسيب الح ي ا  الفلفة   الرعفسطي   نااليحفافي  الرعةيري   نالدرة (.  -

 Relative important index (RII)حسيب جؤعف األهرة  الوسبة    -

جسعقىعي    - لريوعي   نيعو   جين  ا عاير  اسعخداغ   Mann whitney for twoو  

independent samples 

 نتائج الدراسة :

الاء  ج  الاح  اسعرفاا لبةييي  الدراس  لل  ةييل أسيليل العحىيا الح ي       اشرا هذا

و    الع   البةييي   لى   العريرا  الدراس   ففوةي   نا عاير  البةييي   وحىيا  ف   وطبةقجي  و   الع  

 جدرا   وعرتا ف     ال  وطبيق أراة الدراس  االسعايي  لى  أففار ليو  الدراس  نالع   وارةرجي ج  

نوعضر  الرحينر  الشفي  الاوفبة   ( ف  جديفي  وفبة   الردارس  نالرشففي  العفبفيي  نر سي  األقسيغ

الرارة االلفعفنية   الفاياي  الحيسفبة  الريج و كاياي  اسعخداغ عاكي  الحيسفبو وفظةف    العيلة   
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الاح  نفح  ففوةيوجي نالعحقق جوجي.   و  غفا وحقيق أهدا العطبةقي  اللفعفنية  ف  العرىة  ( 

ن لى ج   ال  وطبيق  ر  األسيليل الح ي ة  الرعفففة ف  بفييج  العحىيا الح ي   الحءغ  

االةعريدة    الرىفغ  ف    – Statistical Package for Social Sciencesالح ي ة  

SPSS V.25  ا  الدراس  نالع   حف  جعغيف   (  ن لى بجد  قةيس اسعاي ي  أففار ليو  الريو

و وحديد  ررة  وففف الفاياي  اللفعفنية  ف  جاي  العفالا اللفعفني  الردرس واح  ف  وحديد  

الافن) الرروفي  بي  اسعاي ي  أففار ليو  الدراس   جدار  نجشففي  نر سي  أقسيغ( ومرءى لرعغيفا   

 لدراس  لى  الوحف اخو : الرفاجا الدارغفافة   حي  و  العفلا ال  الوعي   نفقي ألسئى  ا

 جي ررة  وفافف الفاياي  اللفعفنية  ف  جاي   :   وًج: النتائج المتعلقة بالسؤال األولأ
 العفالا اللفعفني  الردرس  لدى جديفي نجديفا  الردارس الحكفجة  ف  جديفي  وفبة   

 لعفبفيفن الشفي  الاوفبة  ج  نةج  يظف جديفي نجديفا  الردارس أياسج   نالرشفففن ا
  نر سي  األقسيغ؟ 

 نللةي   ل  هذا السؤا  و  لةفا  العحىيال  الح ي ة  اخوة :

: و  اسةةةةعخفاس الرعفسةةةةطي  الحسةةةةيبة  نااليحفافي  الرعةيري  لدرة  وففف الفاياي  اللفعفنية   أوًج 

(  3ادن   الريج  لدى جديفي نجديفا  الردارس الحكفجة  ف  جديفي  وفبة  الشةةةةةةفي  الاوفبة   نال

 يفوض  لى.
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 (الكفايات اجلكترونية(: المتوسطات الحسابية واجنحرافات المعيارية وترتيب فقرات المحور األول  3الجدول  

 

 المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

 اجنحراف 
 المعياري 

 مستوى 
 التقييم

RII% 
مؤشر  
 األهمية 

 الرتبة 

حيةةةةة    1 البفاج  ج   العرةةةةةيجةةةةةا جر  أةيةةةةةد 
 حاظجي نيقىجي نورديىجي نحذفجي 

 جعفسط   0.57 2.83
56.67 

6 

أةيةةد اسةةةةةةةةةةةةةةعخةةداغ جىحقةةي  الحةةيسةةةةةةةةةةةةةةفب  2
 كيلطي ر  نالريسض الضف   نغيفهي.

 جعفسط   0.56 2.61
52.22 

7 

أسةعطةر اسةعخداغ يظيغ وشةغيا نيودنز ن   3
 الداراوه نوحديتيوه.

 جعفسط   0.58 3.00
60 

4 

أوفالةةةةةةةةةا جر زجال  الررا لبف عةةةةةةةةةاك    4
 االيعفيت.

 جعفسط   0.71 3.06
61.11 

1 

أمةيةد اسةةةةةةةةةةةةةةعخةداغ بفاج  جةياكفنسةةةةةةةةةةةةةةففةت  5
 انفةس  ننرر  اكسا  بفربفيوت(

 جعفسط   0.55 3.04
60.74 

2 

 5 58.52 جعفسط   0.64 2.93 لدي الررفف   ركفيي  الحيسفب الريرا . 6
 ةةةةيلر ةةةةةةةةةةةةةةطىحةةةةي   لةةةةدي جرففةةةة  كةةةةيفةةةةة    7

 الرسعخدج  ف  جاي  الحيسفب 
 جعفسط   0.55 3

60 
4 

 8 47.78 جعفسط   0.66 2.39 اوق  لغي  البفجا . 8
 9 42.59 جعفسط   0.7 2.13 اسعطةر لةيي  ةجيز الحيسفب. 9
اسةةةةةةعطةر اسةةةةةةعريرة البةييي  نالرىاي  ف   10

 حيل  وىاجي أن لدغ حاظجي.
 جعفسط   0.57 3.02

60.37 
3 

اسةةةةةةةةعطةر العريجا جر الرشةةةةةةةةكال  الاوة    11
 الع  وفاةجو  أثوي  اسعخداغ الحيسفب.

 جعفسط   0.6 3.02
60.37 

3 

 3 57.41 جعفسط   0.39 2.87 الكلي
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الفاةةياةةي  ( أن الرعفسةةةةةةةةةةةةةةطةةي  الحسةةةةةةةةةةةةةةةيبةةة  نااليحفافةةي  الرعةةةيريةة  لاقفا   3يعبي  ج  الاةةدن   
أن الاقفا  كةةةييةةةت  رسةةةةةةةةةةةةةةعفى  (. كرةةةي يعبي  ج  الاةةةدن   2.13-3.06وعفانو بي      اللفعفنيةةةة ا

أوفالةةةةةةةةةا جر زجال   ( األكتف وفففأا لدى ليو  الدراسةةةةةةةةة  نالع  وو   4جعفسةةةةةةةةةط. نكييت الاقفة  
عةةاك  االيعفيت.  نقد ورءى هذه الوعةا  لل  زييرة ايعشةةير اليعفيت نسةةجفل  اسةةعخداغ الررا لبف  

جفاقر العفالةةةةةةةةا اللفعفني  الع  فعحت األبفاب أجيغ الارةر لىعفالةةةةةةةةا سةةةةةةةةفيأي ف  عةةةةةةةةّع  أيحي  
(  أقةا ررةة  وففف لةدى أففار الريوة  نالع  وو   اسةةةةةةةةةةةةةةعطةر  9الرةيل . كرةي ح ةةةةةةةةةةةةةةىةت الاقفة رق   

 يي  نالرىاي  ف  حيل  وىاجي أن لدغ حاظجي اسعريرة البةي
نبيلعيل  ف ن جسةةةةةعفى وففف الفاياي  االلفعفنية  الريج  كين بدرة  جعفسةةةةةط . نوعاق هذه الوعةا   

(  ف  ررةةة  وففف الفاةةياةةي   2019(  نرراسةةةةةةةةةةةةةةة  الروءي  2007جر كةةا ج  رراسةةةةةةةةةةةةةةة  الربةةدل  
 اللفعفنية .

اليحفافي  الرعةيري  لدرة  كاياي  اسةةةعخداغ عةةةاكي   و  اسةةةعخفاس الرعفسةةةطي  الحسةةةيبة  ناثانًيا:  

الحيسةةةةةةةفب لدى جديفي نجديفا  الردارس الحكفجة  ف  جديفي  وفبة  الشةةةةةةةفي  الاوفبة   نالادن   

 ( يفوض  لى.  4 

  



 

33 
 

 (كفايات شبكات الحاسوبالمتوسطات الحسابية واجنحرافات المعيارية وترتيب فقرات المحور ال:اني  (: 4الجدول  

 

 المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي

 اجنحراف
 المعياري 

 مستوى 
 التقييم

RII% 
مؤشؤؤؤؤؤؤر  
 األهمية

 الرتبة 

الاحةةةة  الرخعىاةةةة    1 اةيةةةةد اسةةةةةةةةةةةةةةعخةةةةداغ جحفكةةةةي  
 لىفلف  لل  البةييي .

 4 60.37 جعفسط   0.74 3.02

اسةةةةةةةةةةةةةةعطةر ووءيةا البفاج  نالرىاةي  ج  عةةةةةةةةةةةةةةاكة   2
 االيعفيت.

 5 60.00 جعفسط   0.75 3.00

 5 60.00 جعفسط   0.64 3.00 اسعخدغ العفوفلفةةي لعطفيف ججيراو  الرجوة . 3
 4 60.37 جعفسط   0.71 3.02 اسعطةر ايشي  بفيد الفعفني  ناسعخدجه. 4
 5 60.00 جعفسط   0.78 3.00 اسعطةر رفر الرىاي  لى  عاك  االيعفيت. 5
اسةةةةةةةةةةةعطةر الد ف  لل  قفالد البةييي  نالركعاي   6

 اللفعفنية .
 4 60.37 جعفسط   0.71 3.02

اسةةةةةةعطةر العفالةةةةةةا جر أنلةي  األجفر ج   ال   7
 جفقر الردرس  اللفعفني .

 6 59.26 جعفسط   0.73 2.96

أعةةةةةةةةةةةةةةةةيرق  ةةيلروعةةداةةي  العرىةرةةة  لى  عةةةةةةةةةةةةةةاكةة   8
 االيعفيت.

 3 60.74 جعفسط   0.55 3.04

أعةةةةةةةةةةةةةةةيرق ف  الةةدنرا  اللفعفنيةةة  الع  وعةحجةةي   9
 الرفاقر االلفعفنية  ر  

 2 62.22 جعفسط   0.54 3.11

أعةةةةةةةةةةةةةةةيرق ف  الرؤورفا  الرف ةةة  لبف عةةةةةةةةةةةةةةاكةة    10
 االيعفيت 

 1 62.96 جعفسط   0.53 3.15

 1 62.96 جعفسط   0.54 3.07 الكلي
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كاياي  اسةةةةعخداغ ( أن الرعفسةةةةطي  الحسةةةةيبة  نااليحفافي  الرعةيري  لاقفا   4يعبي  ج  الادن   
يعضةةةةةض ان الاقفا  كييت    (4( كري يعبي  ج  الادن   3.15-3يعفانو بي   عةةةةةاكي  الحيسةةةةةفب 

أعةةةةيرق   األكتف وفففأا لدى ليو  الدراسةةةة  نالع  وو     (10   بدرة  وففف جعفسةةةةط   نكييت الاقفة
رؤورفا  الرف ة  لبف عةةةةةةةةةةةاك  االيعفيت    نقد ورءن الايحت  هذه الوعةا  لل  الظفن  الع  ف  ال

ففوعجي ةي ح  كفرنيي نجي ففوعه ج  اغالقي  ف  الردارس نوحف  يظيغ العرىة  االلعةيري لل  
يظيغ العرى  ل   مرد جري ففا لى  الردرا  نالرشةةةففي  حضةةةفر الرؤورفا  العرىةرة  االفعفاوةةةة  

  (MICROSOFT TEAMS)أن وطبةقي  االو ةةةةةةةةةةةي  الرف ة  جتا جياكفنسةةةةةةةةةةةففت وةرء    كري
سةةةةجا لى  جديفي الردارس الفلةةةةف  لل  الرؤورفا  الرف ة   كري يعبي  ج    (ZOOMنوطبيق  
حيز  لى  أقا ررة  وففف لدى ليو  الدراسةةةةةةةةةةةة   نالع  وو   اجعىى (  7( أن الاقفة  4الادن   

اسةةةةةعخداغ عةةةةةاكي   ي    كري يعبي  ج  الادن  أن ررة  وففف كاياي   الررفف   حقف) الرىفة  الافف 
 جعفسط .بدرة     الحيسفب كييت

و  اسةةةةةةةةةعخفاس الرعفسةةةةةةةةةطي  الحسةةةةةةةةةيبة  نااليحفافي  الرعةيري  لدرة  كاياي  وفظةف    ثالً:ا:
العطبةقةةي  اللفعفنيةةة  ف  العرىة   لةةدى جةةديفي نجةةديفا  الرةةدارس الحكفجةةة  ف  جةةديفيةة  وفبةةة   

 ( يفوض  لى. 5الاوفبة   نالادن    الشفي 
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 توظيف التط يقات اإللكترونية في (: المتوسؤؤؤطات الحسؤؤؤابية واجنحرافات المعيارية  وترتيب فقرات المحور ال:ال   5الجدول  
 التعليم (

 المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي

 اجنحراف
 المعياري 

 مستوى 
 التقييم

RII% 
مؤشؤؤؤؤؤؤر  
 األهمية

 الرتبة 

اسةةةةةعخدغ الحيسةةةةةفب ف  وحديد أيشةةةةةط    1
 العرى .

 4 60.74 جعفسط   0.51 3.04

أحدر أسةةةةةةةيليل العايلا االلفعفني  بي    2
 الرعرىري .

 4 60.74 جعفسط   0.61 3.04

اوي ر لرىة  العرىة   يسةةةةةةةعخداغ العقوةي    3
 العفوفلفةةي الرعطفرة.

 7 59.63 جعفسط   0.63 2.98

العقية    4 أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيليةةةةةةل  االلفعفني   أطبق 
 الرخعىا .

 3 61.85 جعفسط   0.68 3.09

أقةدغ وغةذاة  راةرة  ففرية  لعرفيف الررى   5
  رسعفاه الررى .

 5 60.37 جعفسط   0.66 3.02

الرحعفى   6 لفا  أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيليةةةةةةةل  أحةةةةةةةدر 
 الفعفنيةأي.

 5 60.37 جعفسط   0.66 3.02

اعةةةةةةف  لى  جىاي  الطىا  االلفعفنية    7
 نأرا ه.نالع  وعرىق  أيشطعه 

 6 60 جعفسط   0.67 3.00

 1 64.07 جعفسط   0.68 3.20 اوي ر الفاةاي  االلفعفنية . 8
جة   ةال   9 ي  الةفةعةفنيةةةةةةةةةأ الةرةقةفرا   أريةف 

 عاك  الحيسفب.
 2 61.48 جعفسط   0.66 3.11

 2 60.74 جعفسط   0.67 3.07 الكلي
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وفظةف العطبةقي   ( أن الرعفسةطي  الحسةيبة  نااليحفافي  الرعةيري  لاقفا   5يعبي  ج  الادن   

نكييت    عفسةةةةةةةةةةةط يعضةةةةةةةةةةةض أن الاقفا  كييت بدرة  وففف ج  (3.2-2.98يعفانو بي   االلفعفنية   

  ( 3 األكتف وفففأا لدى ليو  الدراسةة  نالع  وو   احدر الفاةاي  االلفعفنية .  ن الاقفة    (8الاقفة  

األقا وفففأا نالع  وو    أوي ر لرىة  العرىة   يسةةةعخداغ العقوةي  العفوفلفةة  الرعطفرة.  لدى أففار  

بةدرةة     جسةةةةةةةةةةةةةةعفى وفظةف العطبةقةي  اللفعفنيةة  ف  الررىةة  العرىةرةة  كةييةتالريوة  نبةيلعةيل  فة ن  

لعفوفلفةةةةي   . نقةةد ورءن الاةةيحتةة  هةةذه الوعةاةة  لل  أن قوةةيلةة   ر  الرةةدرا   ةةأهرةةة  اجعفسةةةةةةةةةةةةةةطةة 

نالفاةياي  اللفعفنيةة  ف  وطفيف الررىةة  العرىةرةة  نوعاق هذه الوعةاة  جر كا ج  يعةاة  رراسةةةةةةةةةةةةةة   

( ف  جسةعفى الفاياي  اللفعفنية  لدى جديفي الردارس الحكفجة  ف  لفا  الشةفي  2019الردنان 

 ( ف  ررة  وففف الفاياي .2012( نالروءي 2015الاوفبة   نرراس  السرفر 

 وفةد ففن)  ا  رالل  لح ي ة  لود جسعفى   : هاا: النتائج المتعلقة بالسؤال ال:انيثاني

 ( بي  اسعاي ي  الردرا  ن الرشففي  نر سي  األقسيغ ورءى لل  α=0.05الدالل    

 ؟الرؤها الرىر (جعغيفا  الرعغيفا  الدارغفافة   الاوس ن الخبفة ن  

 نللةي   ل  هذا السؤا  و  ا عاير الافن) بي  الرعفسطي  الحسيبة  السعاي ي  أففار 

 .( ا عاير الافن) 7ليو  الدراس  نيبي  الادن   
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 الفروق بين استجابات أفراد العينة  (:اختبار7الجدول  

 

 

 

 

 

 ( أن هويلى ففن) جروفي   ا  رالل  لح ي ة  لود جسعفى الدالل  7يعبي  ج  الادن   

 ( بي  اسعاي ي  الردرا  نالرشففي  نر سي  األقسيغ  ومرءى لرعغيفα=0.05الح ي ة   

 ج  جسعفى الدالل  قا( نالع  أ0.032الاوس ج   ال   القةر  االحعريلة  الع  وسيني    

   ومرءى لرعغيف الاوس ف نبيلعيل  هويق فف)  ن رالل  لح ي ة   0,05α=الح ي ة    

جسةةةعفى وففف الفاياي  نقد ومرءى هذه الوعةا  لل  الادا  ف  العدريل نالسةةةر  يحف العورة  الره 

 (  2019(  نرراس  الردنان  2015هذه الوعةا  جر يعةا  رراس  السرفر ية  نوخعىا  

 ف  نةفر ففن) ف  اجعالق الفاياي  االلفعفنية  ج  قبا جدرا  الردارس ومرءى لرعغيف  

 الاوس.

نكري يعبي  ج  الادن  لدغ نةفر ففن) جروفي   ا  رالل  لح ةةةةةةةةةةةي ة  بي  اسةةةةةةةةةةةعاي ي  الردرا   

ومرءى لرعغيف سةوفا  الخبفة ج   ال  القةر  االحعريلة  الع  وسةيني         نالرشةففي  ن ر سةي  األقسةيغ

 مستوى الدجلة اإلحصائية  P.value قيمة اإلحصاء  المتغير الديمغرافي 

 را   Z=2.143 0.032 الجنس

 غيف را  Z=1.596 0.111 الخ رة

 را  Z=2.038 0.042 المؤهل العلمي
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(  نقد ومرءى هذه الوعةا  لل  0,05α=( نالع  أكبف ج  جسةةةةةةةعفى الدالل  الح ةةةةةةةي ة   0.111 

أيه لةس  يلضةةفنرة اكعسةةيب الفاياي  العفوفلفةة   يلخبفة نلف  ج   ال  العدريل نالدراسةة   كري  

 اريىفن لل  وورة  أياسةةةةةةةةةةةةةج  ججوةأي نبيلعيل  سةةةةةةةةةةةةةوفا   بفوج  ه  دايرة ل  أن  ر  الردرا  ال

سةةةةةةةةةوفا   دج  وعففر فيجي  بفا  قىيى   يسةةةةةةةةةعرفار رنن واديدهي نوعاق هذه الوعةا  جر رراسةةةةةةةةة   

( ف  أيه ال يفةد  فف) ف  وففف الفاياي  اللفعفنية   2019(  نرراسةةة  الردنان 2015السةةةرفر  

ي لرعغيف الخبفة.   وارأ

كري يبي  الادن  نةفر ففن) جروفي   ا  رالل  لح ي ة  بي  اسعاي ي  الردرا  نالرشففي  ن ر

0.04ج   ال  القةر  االحعريلة  الع  وسةةةيني  رؤها الرىر    سةةةي  األقسةةةيغ ومرءى لل  جعغيف ال

. نقد ومرءى هذه الوعةا  لل  أيه لفا جفو0,05α=( نالع  أقا ج  جسةعفى الدالل  االح ةي ة   2

   ورىةرة  ججيرا  نجخفةي  وخعىا ل  الرفاحا األم فى فعسج  الدراسي  ل

 الرىةي جتال ف  وففي  الرجيرا  الررففة  نالاحتة  نالعدريسة .

 التوصيات :

 ف  وف  الوعي   الع  وفلىت لليجي الدراس  وفل  الايحت   ري يى :

الرةدارس لى  اجعالق الفاةياةي   وشةةةةةةةةةةةةةةكيةا لراةين ن رنرا  وةدريبةة  اكفن هةدفجةي وةدريةل جةديفي    -

 .الرعرىق   يلرارة اللفعفنية  الردرسة  ن جريرسعجي
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لةفا  رراسة  جريثى  لىدراسة  الحيلة  لى  ليوي  أم فى حع  يعسةو  لفزارة العفبة  العرف  لى   -

 الحيةي  العدريبة  لرديفي الردارس ف  األررن.

 وقوةي  العفوفلفةةي الحديت  لري لذلى ج  أهرة . االهعريغ بعدريل جدرا  نجديفا  الردارس لى     -

 وففيف كفارر ودريبة  جؤهى  ج  قبا الفزارة لعدريل الردرا  لى  الفاياي  االلفعفنية . -

وةةةةةةةةةةةةةةفنرة وحايء الرةدرا  نالرةديفا  جر  ارعىففن كاةياةي  للفعفنيةة  لعشةةةةةةةةةةةةةةاةر الرةدرا  لى    -

 اجعالكجي.

 

 المراجع :

رةة  اجعالق جةديفي الرةدارس الحكفجةة  ف  لفا  الرفقف لفاةياةي   (. ر2015أبف السةةةةةةةةةةةةةةرفر  آال  

االرارة االلفعفنية  نررة  جريرسةةةةةةعج  لجي ج  نةج  يظف الررىري   رسةةةةةةيل  جيةسةةةةةةعيف غيف  

 جوشفرة  ةيجر  الشف) األنسط  األررن.

(. األسةةةةةةةةةةةةةةس الرىرةة  نالررىةة  لعفوفلفةةةي العرىة   لرةين: جكعاة  الحةيجةد  2015أبف ةرةي    ةيلةد 

 لىوشف نالعفزير.  

(. العورة  الرجوة  القي ر  لى  2016األسةةةةةةةةةدي  سةةةةةةةةةريد  نالرسةةةةةةةةةرفري  جحرد  نالعرةر   هوي  

 الفاي ا  نالفاياي  العرىةرة . لرين: رار الروجاة  لىوشف نالعفزير.
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(. ررةة  وفافف الفاةياةي  العقوةة  لةدى قةي ةد الرةدرسةةةةةةةةةةةةةة  التةييفية   رةديوة   2014الاةي طي   لبةدالفحر  

 .68-41   47ا  جاى  ةيجر  الرىى سرفر   الفيي

(.  ر  ال ةةةةرفبي  الع  وحف  رنن وحقيق العفالةةةةا الردرسةةةة  نسةةةةبا  2020حسةةةةييي   جحرد 

 .  837-813(   5 109جفاةجعجي  جاى  كىة  العفبة   يلرو فرة   

(. ج ةةةةةةةةةةةةةةيرر العرى  اللفعفني : الاء  األن : األففار نالفسةةةةةةةةةةةةةةي ط.  2015 رةس  جحرةد لطةة  

 هفة: رار السحيب لىوشف نالعفزير.ج ف  القي

(. ررة  اسةةةةةةةةعخداغ جديفي الردارس الخيلةةةةةةةة  ف  الريلةةةةةةةةر  لرين للرارة  2019الخةيط  ياي  

اللفعفنية  نلالقعجي  رسةةةعفى أرا ج  الفظةا  ج  نةج  يظف جسةةةيلديج   رسةةةيل  جيةسةةةعيف  

 غيف جوشفرة  ةيجر  الشف) األنسط  األررن.  

ية  ف  رنلة  الففيةت للرارة  (. ررةة  جرةيرسةةةةةةةةةةةةةة  جةديفي الرةدارس التةييف 2016الةداحةيي   لبةد   

 االلفعفنية  . رسيل  جيةسعيف غيف جوشفرة  ةيجر  جؤو   األررن

(. وطفيف الو ةةةةةةةةةةةي  2012الشةةةةةةةةةةةيلف  لدل   نلعيبة   آجي   نالحاير  را د  ننجحرفر  ييرا  

الراري لرديفي الردارس التييفي  ف  فىسةةطي  لى  وةةف  الرارة اللفعفنية . جاى  الاح   

 .1195-1169(.  2 13الرىر  ف  العفبة .  
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(. الفاةةياةةي  العفوفلفةةةة  لرةةديفي الرةةدارس ف  جوطقةة  األحرةةدي ف  2007الربةةدل   سةةةةةةةةةةةةةةةةيج  

 الففيت.  رسيل  جيةسعيف غيف جوشفرة  ةيجر  اليفجفق  األررن.

(. ررةةة  وففف كاةةياةةي  العرى  اللفعفني  ج  نةجةة  يظف جةةديفي الرةةدارس 2019الرةةدنان  ليوةةي 

حكفجة  األررية  نالرعةقي  الع  وفاةجج  ف  لفا  الشةفي  الاوفبة   رسةيل  جيةسةعيف غيف  ال

 جوشفرة  ةيجر  الشف) األسط  لرين  األررن.

(. جسةةةةةةعفى جريرسةةةةةة  الفاياي  اللفعفنية  لدى جرىر  نجرىري  الررىف  2021الروءي  سةةةةةةالج  

ة  ف  العفبة  نلى  الواس   الرفبة  السةةةةةةةةةةرفرا  ف  ظا ةي ح  كفرنيي  جاى  رراسةةةةةةةةةةي  لفب 

131   385-415. 

(. ررةة  اجعالق جةديفي الرةدارس الحكفجةة  ف  جةديوة  الفيةيا لفاةياةي   2011الروءي  لةةةةةةةةةةةةةةيلض 

الرارة اللفعفنية  ج  نةج  يظف الررىري  فيجي  رسةةةةةةيل  جيةسةةةةةةعيف غيف جوشةةةةةةفرة  ةيجر   

 اليفجفق  األررن.

 ررىة  العدريسة . اربد: رار األجا لىوشف نالعفزير.(. القةيس نالعقفي  ف  ال2014لفرة  أحرد . 

(. الحيسةةةةةفب نطف) العدريس نالعقفي . لرين: رار 2009قطةط  غسةةةةةين  نالخفيسةةةةةي   سةةةةةريف  

 التقيف  لىوشف نالعفزير.  
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(. وقوةي  العرىة  نججيرا  االو ةةةةةةي   السةةةةةةرفرا   الفييا: رار الشةةةةةةقفي  2016القريءي  حرد  

 لىوشف نالعفزير.

(. ررة  وففف الفاياي  العقوة  اللفعفنية  لدى ألضةةةةةةةةةي  2021أيفر  نالحدار  سةةةةةةةةةىفى الفحش   

   11هيئ  العدريس ف  كىة  العفبة   ايجر  لب. جاى  اخراب لىدراسةةةةي  الواسةةةةة  نالعفبفي  

125-165. 

(. ررة  وفافف الفاياي  االلفعفنية  لدى ألضةةةةةةةةي  هيئ   2016يفسةةةةةةةةا  جحرد  بى   ال ةةةةةةةةديق  

يجر  الاطيي  ج  نةج  يظف ألضةةي  هيئ  العدريس  جاى  ةيجر  الاطيي  لىرىفغ الدريس  ا 

 .111-72(   1 40اليسيية  ناالةعريدة    

(. الرويه  العفبفي  الحديت   لرين: رار الرسةةةةةةةةةيفة لىوشةةةةةةةةةف 2016جفل   وففيق  نالحيى   جحرد 

 نالعفزير.
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