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 اإلهجاء
 

كفاحوسالحهاالعلموالمعرفة,إلىمنعلمنًإنالدنٌا

إلىالذيلمٌبخلعلًبأيشًءإلىمنسعىألجلراحتًونجاحً..إلىأعظم

واعزرجلفًالكون"أبًالعزٌز".

إلىمنساندتنًفًصالتهاودعائها,إلىمنسهرتاللٌالًتنٌردربً,

ملابتسامةفًإلىمنتشاركنًأفراحًوإحزانً,إلىنبعالعطفوالحنانإلىأج

حٌاتً,وأروعامرأةفًالوجود"أمًالغالٌة".

إلىالذٌنقٌلعنهمٌدٌمنى,وضلعثابتالٌمٌل,وقطعةمنأالمواألب,تجعل

الحٌاةمتوردة"إخوانًوأخواتًاألحباء".

إلىصدٌقاتالمشواراللواتًقاسمننًلحظاتهوسرنامعانحوالنجاحواإلبداع

هرةتعلمنا"صدٌقاتًالمخلصات".لنقطفز

إلىكلمنكانلهمأثراًعلىحٌاتً,والىكلمنأحبهمقلبًونسٌهمقلمً,

أهديعملًإلٌهمجمٌعا.

ابتساممحمود

أٌةولٌد
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 شكخ وتقجيخ                    
 
 

، والحي أليسشا الرحة والعافية نحسج هللا عد وجل الحي وفقشا في إتساـ ىحا البحث العمسي 
 والعديسة ..فالحسج هلل حسجا كثيخا.

نتقجـ بجديل الذكخ والتقجيخ إلى األستاذ السداعج الجكتؾر " احسج يؾنذ الدبعاوي " السذخؼ 
عمى البحث، عمى كل ما قجمو لشا مؽ تؾجييات ومعمؾمات ساىست وبأثخ كبيخ في إثخاء 

 فة ، شكخا لكل ما قجمتو لشا مؽ جيج وعظاء.مؾضؾع دراستشا في جؾانبيا السختم

كسا نتقجـ بالذكخ الجديل لخئاسة وأساتحة قدؼ إدارة األعساؿ السحتخميؽ لسا قجمؾه مؽ مداعجة 
 وتؾجيو.

كسا ال نشدى الديج الجكتؾر " خيخي رشيج بجؿ " عمى ما قجمو لشا مؽ مداعجة إلتساـ الجانب 
 العسمي مؽ بحثشا.

 شكخًا لكؼ جسيعًا.
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 المقجمة
التعميؼ اإللكتخوني وسيمة مؽ الؾسائل التي تجعؼ العسمية التعميسية وتحؾليا مؽ طؾر التمقيؽ إلى   

ويجسع كل األشكاؿ اإللكتخونية لمتعميؼ والتعمؼ، حيث طؾر اإلبجاع والتفاعل وتشسية السيارات، 
تدتخجـ أحجث الظخؽ في مجاالت التعميؼ والشذخ والتخفيو باعتساد الحؾاسيب و وسائميا التخديشية 
وشبكاتيا، ويعج أيزًا مؽ أىؼ أساليب التعميؼ الحجيثة، فيؾ يداعج في حل مذكمة االنفجار 

عميؼ، وتؾسيع فخص القبؾؿ في التعميؼ، والتسكؽ مؽ تجريب السعخفي، واإلقباؿ الستدايج عمى الت
وتعميؼ العامميؽ وتأىيميؼ دوف تخؾ أعساليؼ، وتعميؼ ربات البيؾت، مسا يديؼ في رفع ندبة 
الستعمسيؽ، والقزاء عمى األمية. ويحسل التعميؼ اإللكتخوني القجرة الؾاسعة لمؾصؾؿ لكبل مؽ 

 فخاد العجيج مؽ الفخص التعميسية.السرادر واألفخاد، فقج أصبح متاح لؤل

يسثل التعميؼ االلكتخوني احج اىؼ التظبيقات الحجيثة في مجاؿ التخبية والتعميؼ، ولقج كاف ىشاؾ 
اىتساـ متدايج مؽ قبل الجامعات والسؤسدات التعميسية مؽ اجل تبشي التظبيقات الخاصة بالتعميؼ 

لسعمؾمات واالتراالت الى تحؾؿ العالؼ الى قخية وقج ادى التظؾر اليائل في تقشيات اااللكتخوني. 
الكتخونية فتدابقت الجوؿ الستقجمة كالؾاليات الستحجة والسانيا والياباف في ادخاؿ ىحه التقشية في 
االنغسة التخبؾية، فعسمت عمى ادخاؿ التعجيبلت الزخورية عمى انغستيا التعميسية بسا يدتجيب 

البخز الستسخار تفؾقيا ،فبجت االستفادة مشيا في الغخؼ لمتقجـ العمسي الحي يذكل السؤشخ ا
الرفية لمسجارس والجامعات، واسدت بشى تحتية متكاممة لتعمؼ يعتسج عمى ىحه التقشيات يظمق 

اف ىحا الشسط مؽ (. 2013:53عميو تدسية التعميؼ االلكتخوني )وفاء ابؾ عقل وثائخة صباح ،
التعمؼ االلكتخوني ال يعشي مجخد استغبلؿ اإلمكانيات التعميؼ ىؾ جدء مؽ التعميؼ عؽ بعج. اف 

الفشية الحجيثة في تؾصيل السعخفة والسادة الجراسية الى الخاغبيؽ عبخ االنتخنت وتقجيسا الييؼ 
فحدب، بل ىؾ ثؾرة في عالؼ التعميؼ والتعمؼ. اذ عسمت ىحه الثؾرة السعمؾماتية عمى خمق بيئة 

ؼ التعميؼ التقميجية متسثبل ذلػ بانتذار التعميؼ عبخ الذبكات تخبؾية بجيمة لسا معسؾؿ بو في نغ
يع انحاء العالؼ االلكتخونية بتؾفيخ بخامج عجيجة مع الذبكة االلكتخونية تسكؽ الجارسيؽ في جس

 . وااللتحاؽ بيا
السؤسدات التعميسية ىي مدألة قبؾؿ ىحه التظبيقات ولكؽ القزية االساسية التي واجيت 

ؼ، ولقج اثبتت الكثيخ مؽ الجراسات في مجاؿ نغؼ السعمؾمات اإلدارية وأنغسة الخاصة بالتعمي
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التعميؼ االلكتخوني اف ىشاؾ دور ميؼ لمكفاءة الحاتية لمحاسؾب في قبؾؿ وانتذار مثل ىحه األنغسة 
 (. 25، 2424)الشعيسي، 

األنغسة قج تؾاجو فزبل عؽ ذلػ، فأف نجاح نغاـ التعميؼ يعج قزية حخجة، كؾف اف الكثيخ مؽ 
مدألة الفذل. اذ اف الشجاح يتعمق بالكثيخ مؽ العؾامل التي يجب التحقيق فييا واختبارىا. وجاء 

 البحث الحالي الختبار اثخ الكفاءة الحاتية في نجاح نغاـ التعميؼ االلكتخوني.
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 الفرل األول

 منهجية البحث
 

 مذكمة البحث :اوال
السعمؾمات ومؽ ضسشيا نغاـ التعميؼ االلكتخونية احج اىؼ القزايا يعج نجاح تظبيقات تكشؾلؾجيا  

التي تؾاجو والسؤسدات التعميسية باختبلؼ انؾاعيا. لقج بحثت الجراسات بذكل مؾسع في مدببات 
فذل ونجاح نغؼ التعميؼ االلكتخوني بخاصة ونغؼ السعمؾمات بعامة. ولقج وججت اف بعض 

ي نجاح وفذل ىحه االنغسة. لقج اشخت االدبيات اىسية الخرائص الفخدية قج تكؾف الدبب ف
الكفاءة الحاتية كعامل اساس في مجاؿ نغؼ السعمؾمات، لحلػ فأىسيتو لؽ تقل عؽ اىسية العؾامل 
االخخى سؾاء كانت مشغسية او شخرية او العؾامل الستعمقة بالتكشؾلؾجيا. بشاءا عمى ذلػ تسثمت 

 مذكمة البحث بالتداؤالت االتية:
 ىشاؾ عبلقة ارتباط معشؾية بيؽ الكفاءة الحاتية وبيؽ نجاح نغاـ التعميؼ االلكتخوني؟ ىل .1
 ىل تؤثخ الكفاءة الحاتية تأثيخا معشؾيا في نجاح نغاـ التعميؼ االلكتخوني؟ .2

 
 ثانيا: فخضيات البحث

 عبلقة ارتباط معشؾية بيؽ الكفاءة الحاتية وبيؽ نجاح نغاـ التعميؼىشاؾ : الفخضية األولى
 .االلكتخوني

 .تؤثخ الكفاءة الحاتية تأثيخا معشؾيا في نجاح نغاـ التعميؼ االلكتخوني :الفخضية الثانية
 ويشبثق عؽ ىحه الفخضية ثبلثة فخضيات فخعية:

 تؤثخ الكفاءة الحاتية تأثيخا معشؾيا في استعساؿ نغاـ التعميؼ االلكتخوني.: الفخضية الفخعية األولى
تؤثخ الكفاءة الحاتية تأثيخا معشؾيا في رضا السدتفيج عؽ نغاـ التعميؼ : يةالثانالفخضية الفخعية 

 االلكتخوني.
تؤثخ الكفاءة الحاتية تأثيخا معشؾيا في السشفعة الفخدية الشاتجة عؽ نغاـ : الفخضية الفخعية الثالثة

 التعميؼ االلكتخوني.
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 : اهمية البحثثالثا
البحث أىسيتو الشغخية مؽ أىسية مؾضؾعي الكفاءة الحاتية ونجاح نغاـ التعميؼ االلكتخوني،  يأخح

اذ اف االدبيات تشاولت ىحيؽ السؾضؾعيؽ )بذكل مشفرل( بكثيخ مؽ االىتساـ والتفريل في 
لحلػ فأف االىسية الشغخية لمبحث تتسثل في دراسة ىحيؽ الستغيخيؽ السيسيؽ البحث والتحقيق. 

 ي اطار البحث الحالي.سؾية ف
اما في الجانب العسمي فاف اىسية البحث تشبع مؽ اىسية ميجاف التظبيق والستسثل بجامعة 

شخعت جامعة السؾصل في تظبيق نغاـ التعميؼ االلكتخوني شأنيا كذأف الجامعات  السؾصل. اذ
اـ ججيج يظبق العخاقية بؾصفو نغامًا بجيبًل عؽ التعميؼ التقميجي في عل جائحة ، واف اي نغ

ذاكل وبخاصة ألوؿ مخة وبجوف اف تكؾف ىشاؾ مجة تجخيبية لتظبيقو البج مؽ اف يؾاجو بعض الس
و، لحلػ جاء البحث الحالي لبياف دور الكفاءة الحاتية لمحاسؾب والتحجيات التي تحج مؽ نجاح

 .لجى تجريديي جامعة السؾصل في نجاح نغاـ التعميؼ االلكتخوني
 

 بحث: اهجاف الرابعا
 بيؽ الكفاءة الحاتية ونجاح نغاـ التعميؼ االلكتخوني.تحجيج طبيعة العبلقة  .1
بياف تأثيخ الكفاءة الحاتية في نجاح نغاـ التعميؼ االلكتخوني، أي التعخؼ عمى نقظة  .2

 جؾىخية تتسثل في ىل اف الكفاءة الحاتية تعج مدببا لشجاح نغاـ التعميؼ االلكتخوني.
 
 حجود الجراسة خامدا: 

 يسكؽ تقديؼ حجود ىحه الجراسة الى حجود مكانية وحجود زمانية وبذخية: 

الحجود السكانية: تتحجد حجود الجراسة السكانية بالسؾاقع التي تؼ اختيارىا بؾصفيا  .1
 .بجامعة السؾصلعيشة لمجراسة مسثمة 

الحجود الدمانية: انحرخت حجود الجراسة الدمانية في السجة التي تست فييا الجراسة  .2
 . 15/7/2421 -14/12/2424وىي مؽ 
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الحجود البذخية :تسثمت الحجود البذخية لمجراسة باالشخاص الحيؽ تؼ تؾزيع استسارة  .3
في  االساتحة العامميؽ في جامعة السؾصل وتحجيجاعيشة مؽ االستبانة عمييؼ وشسمت 

 .كمية عمـؾ الحاسبات والخياضيات
 

 ادوات جمع البياناتسادسا: 

 الجانب النظخي : . 1

التي و عمى العجيج مؽ السرادر البحث  الجانب الشغخي فقج اعتسج تغظية السعمؾمات في مؽ اجل
الكفاءة الحاتية التي تتعمق بسؾضؾعي الجراسة )سجبلت ودراسات واطاريح بتسثمت بالسخاجع 

االنتخنتؾمؽ السكتبة ، وتؼ الحرؾؿ عمييا مؽ  (ونجاح نغاـ التعميؼ االلكتخونيلمحاسؾب 
 االلكتخونية لكمية االدارة واالقتراد في جامعة السؾصل. 

 بيانات ومعمهمات الجانب الميجاني : . 2

ولقج تؼ تؾزيع ، االستبانة كأدة رئيدة لجسيع البياناتد ااعتس فمقج تؼالجانب السيجاني ب يتعمقفيسا 
في كميات عمؾـ الحاسبات والخياضيات بجسيع اقداميا وكاف استبانة عمى الكادر ( استسارة 94)

  %.71,2وكانت ندبة االستجابة ، صالحة لمتحميلمختجعة وجسيعيا ( استسارة 64) ىشاؾ
 

 ا: استمارة االستبانةسابع

استسارة استبانة تكؾنت مؽ ثبلثة  اعتسج البحث لجسع السعمؾمات الخاصة بالجانب السيجاني عمى
 (. 1اجداء وىي كسا مؾضحة في الججوؿ )

 ( تفاصيل استمارة االستبانة1الجدول )

 المصدر المحتويات الجزء

 الجدء االوؿ
معمؾمات تعخيفية عؽ السدتجيب 
 مثل العسخ والجشذ ومجة الخجمة

 والمقب العمسي والذيادة
- 
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 الجدء الثاني
الكفاءة الحاتية لمحاسؾب : وتزسؽ 

 فقخات  5
 (2424)الشعيسي ، 

 الجدء الثالث

( فقخة 17ويتزسؽ ىحا الجدء )
ثبلثة ابعاد لكياس الشجاح لكياس 

 وىي: السشغسي
 12-6: الفقخات استعساؿ الشغاـ (2445، الذمبي)

 18-13: الفقخات رضا السدتفيج

 22 -19السشافع الفخدية: الفقخات 

 ( يؾضح استسارة االستبانة التي تؼ استخجاميا في البحث. 1والسمحق )
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 الفرل الثاني

 االطار النظخي لمبحث

 اإللكتخونيالمبحث األول : مفاهيم أساسية في التعميم 

 أوال: مفههم التعميم االلكتخوني

مؽ طؾر التمقيؽ إلى التعميؼ اإللكتخوني وسيمة مؽ الؾسائل التي تجعؼ العسمية التعميسية وتحؾليا   
طؾر اإلبجاع والتفاعل وتشسية السيارات، ويجسع كل األشكاؿ اإللكتخونية لمتعميؼ والتعمؼ، حيث 
تدتخجـ أحجث الظخؽ في مجاالت التعميؼ والشذخ والتخفيو باعتساد الحؾاسيب و وسائميا التخديشية 

ج في حل مذكمة االنفجار وشبكاتيا، ويعج أيزًا مؽ أىؼ أساليب التعميؼ الحجيثة، فيؾ يداع
السعخفي، واإلقباؿ الستدايج عمى التعميؼ، وتؾسيع فخص القبؾؿ في التعميؼ، والتسكؽ مؽ تجريب 
وتعميؼ العامميؽ وتأىيميؼ دوف تخؾ أعساليؼ، وتعميؼ ربات البيؾت، مسا يديؼ في رفع ندبة 

الؾاسعة لمؾصؾؿ لكبل مؽ الستعمسيؽ، والقزاء عمى األمية. ويحسل التعميؼ اإللكتخوني القجرة 
 السرادر واألفخاد، فقج أصبح متاح لؤلفخاد العجيج مؽ الفخص التعميسية.

وفي إطار تعخيف التعميؼ اإللكتخوني فيشغخ إليو عمى أنو ىؾ التعميؼ الحي ييجؼ إلى إيجاد بيئة 
الب مؽ تفاعمية غشية بالتظبيقات السعتسجة عمى تقشيات الحاسب اآللي واالنتخنت، وتسكؽ الظ

 ).284، 2448وآخخوف،الؾصؾؿ إلى مرادر التعمؼ في أي وقت ومؽ أي مكاف. )عبؾد 

وُيعخؼ التعميؼ اإللكتخوني عمى أنو ىؾ نغاـ تفاعمي يعتسج عمى بيئة إلكتخونية متكاممة، 
ويدتيجؼ بشاء السقخرات الجراسية بظخيقة يديل تؾصيميا، بؾاسظة الذبكات اإللكتخونية، 

البخامج والتظبيقات، التي تؾفخ بيئة مثالية لجمج الشص بالرؾرة والرؾت، وتقجـ واالعتساد عمى 
إمكانية إثخاء السعمؾمات مؽ خبلؿ الخوابط إلى مرادر السعمؾمات في مؾاقع مختمفة. فزبًل عؽ 

 ،الداحيإمكانية اإلرشاد والتؾجيو وتشغيؼ االختيارات وإدارة السرادر والعسميات وتقؾيسيا.)حميسة 
2411/2412 ،58.) 

وكسا يعخؼ بأنو التعميؼ السقجـ عمى شبكة االنتخنت، وذلػ مؽ خبلؿ استخجاـ التقشيات اإللكتخونية 
الحجيثة لمؾصؾؿ إلى كل ما يتعمق بالسؾاد التعميسية خارج حجود الرف التعميسي التقميجي ) ابؾ 

 (.5شخيجـ وآخخوف، 
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مؽ الؾسائل التعميسية التي تعتسج عمى تقشية االتراالت اإللكتخونية  وتقانات الخجمة  بأنو وعخؼ 
 .(289، 2449، خارج قاعة السحاضخة. )يؾسف وحديؽ الحاتية، إلتاحة السعخفة لمحيؽ يتؾاججوف 

                           

جسيع الؾسائل ( بأنو عبارة عؽ تقجيؼ السادة الستعمسة عبخ 125، 2419، وعخفو )حياة
اإللكتخونية السعشية في عسمية التعميؼ والتعمؼ سؾاء كاف ذلػ عبخ الذبكة اإللكتخونية، أـ وسيمة 

 إلكتخونية كالحاسب اآللي وشبكاتو، أـ الياتف الشقاؿ أو السحسؾؿ وغيخىا.

( تعخيف لمتعميؼ اإللكتخوني 2448وقج ورد في مؾقع بؾابة )مكتب التخبية العخبي لجوؿ الخميج،  
بأنو "تعميؼ قخيب مؽ مفيؾـ التعميؼ السعتسج عمى اإلنتخنت ولكشو يختمف عشو في أنو يدتخجـ تقشية 

سمية التعميؼ اإلنتخنت، ويزيف إلى ذلػ أدوات يتؼ فييا التحكؼ في ترسيؼ وتشفيح وإدارة وتقؾيؼ ع
 إف نغاـ التعميؼ . (117، 2415، والتعمؼ، باستخجاـ بخامج إلدارة السحتؾى والتعمؼ. )األتخبي

اإللكتخوني ىؾ أحج مقؾمات حياة السجسعات السعاصخة، إف التعميؼ مثل غيخه مؽ الخجمات يبحث 
نغاـ التعميؼ  عؽ ندخة إلكتخونية لو في عل مجتسع إلكتخوني، يتسيد بخجمات إلكتخونية، وألف

أيزًا بأنو نؾع مؽ تؼ تعخيفو و  .(9، 2449، يبحث دائسًا عؽ أدوات وطخؽ تعمؼ ججيجة )كافي
السعمؼ والظالب ويستج االتراؿ اإللكتخوني بيؽ التعميؼ يتيح لمظالب أكبخ قجر مؽ التفاعل 

نتخنت ويتجرج مؽ اإللكتخوني ليذسل األشكاؿ اإلذاعية والفيجيؾ والبخيج اإللكتخوني وبرفة أكبخ اإل
 . (23، 2415عامخ، ) والجراسات العمياالتجريب بؾاسظة ورش العسل إلى بخامج البكالؾريؾس 

عمى استخجاـ الؾسائط اإللكتخونية في تحقيق بأنو ذلػ الشؾع مؽ التعميؼ الحي يعتسج ويعخؼ أيزًا 
الدمشية إلى الستعمسيؽ دوف اعتبار لمحؾاجد األىجاؼ التعميسية وتؾصيل السحتؾى التعميسي 

مثل الكسبيؾتخ الحجيثة األجيدة اإللكتخونية في اإللكتخونية وقج تتسثل تمػ الؾسائط والسكانية 
وما شبكات الحاسب الستسثمة في االنتخنت، وأجيدة االستكباؿ مؽ األقسار الرشاعية أو مؽ خبلؿ 

الذيخاني، . )التعميسية والسكتبات اإللكتخونيةأفخزتو مؽ وسائط أخخى مثل السؾاقع 
1429_1434) 

ىؾ مرظمح يجسع مجاالت الػتعمؼ مػؽ خػبلؿ اإلنتخنػت والتػجريب وأخيخًا نقرج بالتعميؼ اإللكتخوني 
االترػػػاالت والسعمؾمػػػات لبشػػػاء مػػػؽ خػػػبلؿ الؾيػػػب والتػػػجريب باسػػػتخجاـ التكشؾلؾجيػػػا مثػػػل تكشؾلؾجيػػػا 

 (. 3، 2416، )عبج الشعيؼفي أي وقت ومؽ أي مكاف.وتعديد وتقجيؼ وتيديخ التعمؼ 

 أهمية التعميم االلكتخوني ثانيا: 
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يعتبخ التعميؼ االلكتخوني ضخورة حتسية لكل السجتسعات سؾاء الستقجمة مشيا او الشامية وبخاصة 
في عل الستغيخات الستدارعة والستبلحقة فيحا الشؾع مؽ التعميؼ يقجـ فخصًا وخجمات تتعجى 

(. ويداعج التعميؼ االلكتخوني 44: 43، 2415الرعؾبات الستزسشة في التعميؼ السعتاد) عامخ ، 
 سا تأتي أىسيتو مؽ انو يداىؼ فيعمى اتقاف ميارة ما ، وسيؾلة الجراسة وطبعًا التستع بالتعمؼ ، ك

عؾقات جسيع السذاريع الحكؾمية في التخبية مثل تحديؽ السدتؾيات ، تحديؽ الجؾدة ، ازالة م
التعميؼ والسداىسة في التعمؼ ، اال اف التعميؼ االلكتخوني ليذ مخسخًا في تجريدشا وتعميسشا عمى 

 كل مدتؾى نحؽ بحاجة الى استخاتيجية التعميؼ االلكتخوني الحي يسذ حياة كل فخد متعمؼ

 (.142، 2416) الجبالي ، 

واف كثيخ مؽ دوؿ العالؼ تؾلي اىتسامًا بالتعميؼ االلكتخوني وتتجو الى التؾسع في تظبيقو وىحا 
عامخ )التؾجو يعكذ اىسية ىحا الشؾع مؽ التعميؼ ويسكؽ انجاز اىسية التعميؼ االلكتخوني في االتي 

 ،2415 ،52:) 

ت التي قج ال تتؾفخ في االستفادة مؽ مرادر التعميؼ والتعمؼ الستاحة عمى شبكة االنتخني -1
 .والسجتسعات وبخاصة الجوؿ الشاميةالعجيج مؽ الجوؿ 

تجعيؼ طخؽ تجريذ ججيجة تعتسج عمى الستعمؼ وتخكد عمى اىسية قجراتو وامكاناتو باالضافة  -2
 الى الخرائص والدسات الفخدية 

 السداعجة عمى تعمؼ المغات االجشبية . -3

لخاصة والغيخ قادريؽ عمى الحزؾر يؾميًا الى السجرسة افادة الظبلب ذوي االحتياجات ا -4
 بدبب ارتفاع كمفة السؾاصبلت او تعظل وسائل السؾاصبلت العامة .

في التعميؼ االلكتخوني ال تؾقف دور الستعمؼ عشج اكتداب السعارؼ والسيارات التعميسية ولكؽ  -5
عمؾمات والتي اصبحت ضخورة سيكتدب ميارات التعامل مع التقشيات الحجيثة في االتراؿ والس

 في ىحا العرخ ومكياسًا لمتظؾر.

 االفادة لقظاع كبيخ لمعامميؽ في السؤسدات السختمفة -6

االفادة لدكاف السجتسعات الشائية في مجاؿ التعميؼ والتجريب بأستخجاـ تكشؾلؾجيا السعمؾمات  -7
 واالتراؿ .



11 
 

حجثات التكشؾلؾجية التي اثبتت اىسيتيا وفي دراسات اخخى يعتبخ التعميؼ االلكتخوني مؽ السدت
وفعاليتيا في اكداب الظبلب مختمف السعارؼ والسيارات واالتجاىات العمسية وقج حاولشا تجسيع 

 (: 128-127، 2419ىحه في الشقاط التالية ) حياة ، 

لة زيادة امكانية االتراؿ بيؽ الظمبة فيسا بيشيؼ ، وبيشيؼ وبيؽ الجامعة وذلػ مؽ خبلؿ سيؾ  -1
البخيج االلكتخوني ، غخؼ الحؾار والجردشة حه االطخاؼ في عجة اتجاىات مثل االتراؿ ما بيؽ ى

 ، ومجالذ الشقاش .

السداىسة في تبادؿ وجيات الشغخ بيؽ مختمف الظمبة فالسشتجيات الفؾرية كسجالذ الشقاش  -2
يع السظخوحة بيؽ وغخؼ الجردشة والحؾار تتيح الفخص لتبادؿ وجيات الشغخ في مختمف السؾاض
 الظمبة وىؾ ما يداعج في تكؾيؽ السعارؼ واالراء القؾية والدجيجة لجى الظمبة .

االحداس بالسداواة بيؽ مختمف السدتخجميؽ مسا يتيح لمظمبة فخصة االداء بالخأي دوف حخج  -3
 او خجل او غيخىا مؽ االسباب . 

ت وحتى خارج اوقات العسل الخسسية سيؾلة التؾاصل مع االستاذ والؾصؾؿ اليو في اسخع وق -4
حيث بأمكاف الستعمؼ اف يخسل استذارتو لبلستاذ في اي وقت وفي اي مكاف عبخ البخيج 

 االلكتخوني .

ُيخمص الظالب مؽ الحزؾر الفعمي لتسيده بالسخونة واالتاحة مسا يداعج الظالب عمى التعمؼ  -5
 دوف التقيج بالؾقت والسكاف.

الفيؼ بالشدبة يؼ الظمبة باألضافة الى التكخار الحي يداىؼ في تخسيخ يديل ويعجد طخؽ تقي -6
 .لمعسمية التعميسية

 .ضؾء معاييخ عمسية محجدةيداعج ايزًا التعميؼ االلكتخوني عمى بشاء السقخرات الجراسية في  -7

 

 ( الى اف اىسية التعميؼ االلكتخوني : 18، 2449وقج اشار )كافي ،  

 التعميسية بكفايات عالية واقتراد في الؾقت والجيج .تحقيق االىجاؼ  -1

 تحقيق التعمؼ في طخؽ تشاسب خرائص الستعمؼ وبأسمؾب مذؾؽ ومستع . -2

 تؾفيخ مرادر ثخية لمسعمؾمات يسكؽ الؾصؾؿ الييا في وقت قريخ . -3
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سعارؼ يحفد الستعمؼ في ميارات التعمؼ الحاتي واالعتساد عمى نفدو في اكتداب الخبخات وال -4
 واكتدابو ادوات التعمؼ الفعالة .

يكدب التعميؼ االلكتخوني الجافعية لمسعمؼ والستعمؼ في مؾاكبة العرخ والتقجـ السدتسخ في  -5
 التكشؾلؾجيا والعمـؾ والتؾاصل مع شتى السجاالت .

يتشاسب مع معظيات العرخ فيؾ االسمؾب االمثل في تييئة جيل السدتقبل لمحياة العمسية  -6
 لعسمية .وا

 يعتبخ التعميؼ االلكتخوني مؽ االساليب الحجيثة في مجاالت التعميؼ والتجريذ . -6

 

 ثالثا: اهجاف التعميم االلكتخوني

ليدت التكشؾلؾجيا في حج ذاتيا التي تغيخ او تحدؽ العسمية التعميسية حيث يجب التشبيو الى ما  
االداري ومعغؼ االدارة والسيارات االخخى  يختبط بو مؽ عسميات االدارة واالستخاتيجية والييكل

تعتبخ مفاتيح نجاح الدخاؿ اي تكشؾلؾجيا عمى انيا غاية في حج ذاتيا بل ىي وسيمة لمغاية ، 
 (: 122، 2415ويسكؽ التظخؽ عمى بعض اىجاؼ التعميؼ االلكتخوني ) االتخبي ، 

ذ بفخض اعجاد مجتسع ججيج يديؼ في انذاء بشية وقاعجة مؽ تقشية السعمؾمات قائسة عمى اس -1
 لستظمبات القخف الحادي والعذخيؽ .

 تشسية االتجاه االيجابي نحؾ تقشية السعمؾمات . -2

 مشح الجيل متدع مؽ الخيارات . -3

محاكاة السذكبلت واالوضاع الحياتية الؾاقعية داخل البيئة . يخى االتخبي انو يسكؽ مؽ  -4
 خبلؿ التعميؼ االلكتخوني تحقيق العجيج مؽ االىجاؼ ، يمخص اىسيا فيسا يمي : 

 تؾفيخ مرادر متعجدة ومتبايشة لمسعمؾمات تتيح فخص السقارنة والسشاقذة والتحميل والتقييؼ. -1

 جسة العسمية التعميسية بتججيج دور السعمؼ والستعمؼ والسؤسدة التعميسية .اعادة ىش -2

استخجاـ وسائط التعميؼ االلكتخوني في ربط وتفاعل السشغؾمة التعميسية ) السعمؼ ، والستعمؼ ،  -3
 والسؤسدة التعميسية ، والبيت ، والسجتسع ، والبيئة ( 
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 نسحجة معيارية لمتعميؼ .-4

 التخبؾية مؽ خبلؿ وسائط التعميؼ االلكتخوني .تبادؿ الخبخات  -5

تشسية ميارات وقجرات الظبلب وبشاء شخرايتيؼ ألعجاد جيل قادر عمى التؾاصل مع  -6
 االخخيؽ وعمى التفاعل مع متغيخات العرخ مؽ خبلؿ الؾسائل التقشية الحجيثة .

مؾاكبة مدتججات نذخ الثقافة التقشية بسا يداعج في خمق مجتسع الكتخوني قادر عمى  -7
 العرخ.

 (: 2448وكسا يدعى التعميؼ االلكتخوني لتحقيق اىجاؼ اخخى مؽ اىسيا ما يمي ) الذيؾاني ، 

اعادة صياغة االدوار في الظخيقة التي تتؼ بيا عسمية التعميؼ والتعمؼ بسا يتؾافق مع مدتججات  -1
 الفكخ التخبؾي .

العسمية التعميسية كالتؾاصل بيؽ البيت والسجرسة ايجاد الحؾافد وتذجيع التؾاصل بيؽ مشغؾمة  -2
 والبيئة السحيظة .

تشاقل الخبخات التخبؾية بيؽ السعمسيؽ والسجرسيؽ والسذخفيؽ مؽ خبلؿ ايجاد قشؾات اتراؿ  -3
 ومشتجيات لتبادؿ الخبخات والشقاشات التخبؾية. 

 (: 15:  14، 2416ويخى عبج الشعيؼ اف اىجاؼ التعميؼ االلكتخوني ىي ) عبج الشعيؼ ، 

االىتساـ باألنذظة التعميسية التي يقؾـ بيا الستعمؼ ، والتي مؽ خبلليا يسكؽ تشسية جؾانب  -1
 مختمفؾ لمستعمؼ .

تحجيج اليجؼ العاـ مؽ العسمية التعميسية بجقة ، ثؼ تحجيج االىجاؼ الفخعية التي تشجرج تحت  -2
 والكياس .اليجؼ العاـ وصياغتيا بذكل سمؾكي قابل لمتحقيق 

تؾفيخ الؾسائل التعميسية )صؾت ، فيجيؾ ، صؾر اشكاؿ، خخائط ،رسـؾ ثابتة ، والسؾضؾعات  -4
 السخاد تعمسيا ( .

 خمق بيئة تعميسية مؽ خبلؿ تقشيات الكتخونية ججيجة والتشؾع في مرادر السعمؾمات والخبخة . -5

 ة .خمق شبكات تعميسية لتشغيؼ وادارة عسل السؤسدات التعميسي -6

 تقجيؼ التعميؼ االلكتخوني الحي يشاسب فئات عسخية مختمفة مع مخاعاة الفخوؽ الفخدية بيشيؼ . -7
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 عناصخ التعميم اإللكتخوني رابعا: 

في أي نغاـ تعميسي تعج متساثمة، بؾصفيا مختكدات ال يسكؽ االستغشاء إف السختكدات التعميسة 
ذلػ عمى يكسؽ في الكيفيات التي تتفاعل مع بعزيا، ويسكؽ إيزاح عشيا، اال اف االختبلؼ 

 :(294: 289، 2449)يؾسف و حديؽ، الشحؾ اآلتي 

باحتياجاتيؼ فإف االىتساـ  لحا، بعج عشرخ الظبلب األساس في أي بخنامج تعميسي _ الظمبة: 1
ويتسثل الجور البخامج التعميسي. يعج مكياسًا مؽ السقاييذ التي يحكؼ بيا عمى مجى نجاح وميؾليؼ 

فزبًل عؽ القجرة عمى تحميل ، إذ يتظمب التعمؼ وجؾد دوافع داخمية لمستعمؼ، الخئيذ لمظالب بالتعمؼ
يتؼ دراستو، إمكانية السؾائسة بيؽ السختكدات التعميسية وتظبيق السحتؾى التعميسي الحي 

 . والسدتمدمات التقشية

الظبلب تحجيات إضافية، إذ غالبًا ما يكؾف تشذأ مدافة مادية  وعشجما يتؼ التعميؼ في عل وجؾد
نفديا، إذ أف ىؤالء مفرؾليؽ عؽ غيخىؼ مسؽ يذتخكؾف معيؼ في الخمفية الثقافية واالىتسامات 

لمتعامل مع السجرس خارج الفرل الجراسي، إذ البج لمظمبة مؽ الظبلب يستمكؾف فخصًا قميمة 
بيؽ الظمبة مؽ جانب في عسمية التؾصيل مؽ أجل سج الفجؾة التي تفرل اعتساد الؾسائط التقشية 

 وبيؽ أعزاء الييئة التجريدية مؽ جانب آخخ.

: يعج أعزاء الييئة التجريدية في مختمف أنؾاع التعميؼ مؽ أبخز السختكدات التجريدية _ الييئة2
ل التعميؼ اإللكتخوني عؽ وعمى الخغؼ مؽ اختبلؼ اسمؾب عسالتي تحجد نجاح العسمية التعميسية، 

السشظمقات األكاديسية الجؾانب، اال اف دور التجريدي يدتشج إلى التعميؼ التقميج في العجيج مؽ 
يتؾلى ميسة تقجيؼ السادة العمسية، غيخ أف اآللية السعتسجة في إلقاء نفديا، بؾصفو الفخد الحي 

مع الظمبة ىي التي الؾسائط الخقسية، وما يتبع ذلػ مؽ جؾانب تفاعمية السحاضخات مؽ خبلؿ 
والتي ستثيخ جسمة مؽ التحجيات، ويسكؽ تحجيج بعض الخظؾات ستكؾف محؾر االختبلؼ، 

التحجيات الخاصة بستظمبات التعميؼ اإللكتخوني عمى األساسية التي يقؾـ بييا التجريدي لسؾاجية 
 الشحؾ اآلتي :

 االتراؿ السباشخ وجعًا لؾجو. ات الظمبة الستعمسيؽ في عل غياب *تحجيج احتياج

 والستبايشة لمظمبة. تمبي االحتياجات الستشؾعة اعتساد ميارات تجريدية *



14 
 

 *امتبلؾ السيارات التقشية البلزمة لمتعامل مع الذبكات وتقانات السعمؾمات. 

: تعج السشاىج الجراسية العشرخ الثالث الخئيذ مؽ عشاصخ العسمية _ السشاىج الجراسية 3
مؽ حيث التعميسية في السؤسدات السختمفة، ويشدجؼ محتؾيات السشاىج التعميسية التقميجية 

عمى وفق اسمؾب التعميؼ اإللكتخوني، اال انو السزسؾف بذكل كبيخ مع مزسؾف السشاىج السعتجة 
تتبلءـ مع طبيعة عسل عادة الشغخ في بعض السفخدات لكي الرياغات وإ يدتمـد إجخاء بعض 

 ذات التظبيقات العسمية. اإللكتخوني وتحجيجًا في السؾضؾعات التعميؼ 

لشجاح التأكج مؽ أف العسميات السظمؾبة : إذ يقؾـ ىؤالء األشخاص مؽ _ السؾعفؾف السداعجوف 4
الشاجحة لمتعميؼ اإللكتخوني يتؼ تؾحيج البخامج قج تؼ التعامل معيا بفاعمية. ففي معغؼ البخامج 

الظمبة وندخ وتؾزيع السؾاد وتؾفيخ الكتب اإللكتخونية وعسل مياـ الخجمات الجاعسة لتذسل تدجيل 
 التقاريخ الخاصة بالجرجات وإدارة السرادر التقشية. 

تعقيجًا في إدارة التعميؼ اإللكتخوني، : تدداد السذكبلت التشغيسية واإلدارية _ اإلداريؾف 5
، في حيؽ يسكؽ نجاح التعميؼ اإللكتخوني التقميجية تسيل لمسخكدية والجسؾدوالسعخوؼ أف الجامعة 

الستبايشة في ندق متكامل يدعى في البلمخكدية والسخونة البلزميؽ لتكامل العجيج مؽ السكؾنات 
 لبمؾغ غاية مذتخكة. 
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 الكفاءة الحاتية في الحاسهب :المبحث الثاني

 

 أوال: مفههم الكفاءة الحاتية

 لو مقالة نذخ عشجما( Bandura 1977لقج عيخ مفيؾـ الكفاءة الحاتية السجركة عمى يج بانجورا )
 الحاتية الكفاءة أىسية عمى السقاؿ في أكج وقج". الدمؾؾ لتعجيل نغخية نحؾ الحات كفاءة" بعشؾاف

 في الذخص قجرة حؾؿ التؾقعات عمىومؤشخًا  الدمؾؾ عجيلعامبًل وسيظًا لتلكؾنيا ُتعج  الُسجركة
 االدراؾ في متسثمة واقعية برؾرة ليا والتخظيط ناجحة برؾرة وادائيا مختمفة ميسات عمى التغمب
 تشفيح عشج التحسل ومجى مقبؾلة، برؾرة معيؽ سمؾؾ تشفيح مؽ تسكشو التي الحاتية القجرات لحجؼ

 تكؾف  أف سكؽبذكٍل مباشٍخ في انساط الدمؾؾ والتفكيخ، بحيث ي تؤثخ أنيا كسا. الدمؾؾ ىحا
 نحؾ تفكيخىؼ في يسيمؾف  الحاتية بكفاءتيؼ إيجابي شعؾر لجييؼ الحيؽفاألفخاد . سمبية أو إيجابية
 في بذكٍل فّعاٍؿ. سمؾكيؼ في يؤثخ مسا مشظكية حمؾؿ الى التؾصل محاوليؽ السذكبلت تحميل
 مزظخبيؽ يجعميؼ الجاخل الى الحاتية كفاءتيؼ في يذعخوف بتجفٍ  الحيؽاألفخاد  تفكيخ يتجو حيؽ
لسياميؼ ُمتخدديؽ في سمؾكياتيؼ ُمقمميؽ مؽ كفاءتيؼ الذخرية، وغيخ قادريؽ عمى  مؾاجيتيؼ عشج

 الفخد ادراؾ اف بانجورا ويخى (. 534، 2416)كخماش،  االستخجاـ الفّعاؿ لقجراتيؼ السعخفية
 التحكؼ عمى وبقجرتو االنجاز، مؽ معيؽ مدتؾى  تحقيق عمى لقجرتو بتقييسو يتعمق الحاتية لكفاءتو

 يدعى الحي اليجؼ او العسل وطبيعة الحاتية الكفاءة مدتؾى  في الحكؼ ذلػ ويؤثخ ،باألحجاث
 التي الترجي في مثابختو مجى وعمى سيبحلو، الحي الجيج مقجار وفي تحكيقو، الى الفخد

 (. 228، 2412)عمؾاف،  .التفكيخ في اسمؾبو وفي تعتخضو،

  

 في السخاد وبمؾغ الخمة سج ويف ما الكفاءةيسكؽ القؾؿ اف  والحات لمكفاءة المغؾي  السفيؾـوفي اطار 
 اكتفى(. جايشي باهلل كفى)و( بايحد باهلل كفػى: )ػليالتشد  وفػي االخػخ عػؽ االستغشاء تعشي ،األمخ

 وحدػب( ذو) مؤنػث وىػي( الػحات) مؽ ةيالعخب المغة في الحات أما. وقشع بو استغشى: بالذيء
 الكمسة فيحه ، وجؾىخه شويع أو ، الذيء نفذ. الذيء ذات ، والعمػؾـ واألدب المغػة فػي السشجػج

 وفػػي، (ػػةيباليؾ  الفػػخد إحدػػاس) فتعشػػي الػشفذ عمؼ مجاؿ في أما ، الشفذ لكمسة مخادفة لغؾياً 
 بيسا لبلستغشاء لمذخص ؽيالبلزمت والسيارة السعخفة عمى لمجاللة تدػػتخجـ ػػةيفالكفا االصػػظبلح

 أو إتقانػو درجػة عػؽ الشغػخ بغض بجونيسا إتسامو أو العسل انجاز سكؽي ال ثيبح بعسمو اـيولمك
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 عمػى القػجرة بأنيػا تعخؼ والتػي الكفػاءة معشػى مػؽ بػةيقخ  تكػؾف  السعشػى بيػحا وىػي كسالػو، دقػة
وتعبيخ آخخ  الجيػج أو لمؾقػت اعيضػ دوف  مػؽ الستاحػة السػؾارد باسػتخجاـ السحػجدة األىػجاؼ انجػاز

 باألمخ معخفة دوف  مؽ تتؼ أف سكؽي ال األىجاؼ قيوتحق العسل انجاز عمى القجرة ىي الكفػاءة أف
 (.  37، 2413)عبؾد و غياض، واالنجاز حيالتشف مؽ التسكؽ اجل مؽ سابق إعجاد في

 وذلػ مختمفة نغخ ووجيات اراء عيخت حيث الحاتية الكفاءة تعخيف في الباحثؾف  اختمف لقج
 عمى الفخد قجرة لسجى مؤشخ انيا مى( ع98، 2413)حديؽ،  عخفيا فقج ،باحث كل تؾجو حدب
 أكثخ الحاتية يكؾف  بالكفاءة عاؿٍ  إحداس لجيو الحي فالفخد ، وأعسالو ،الذخرية أفعالو في التحكؼ

 عاؿ مدتؾى  ذات مدتقبمية أىجاؼ ووضع ، القخارات واتخاذ ،بيئتو تحجيات مؾاجية عمى قجرة
 الكفاءة مؽ السشخفض السدتؾى  ذو فالفخد ذلػ مؽ العكذ وعمى وفعالة كفؾءة برؾرة والعسل
 تذاؤمية أفكار وامتبلؾ الحاتي، التقجيخ وانخفاض والعجد، والقمق، ، باالكتئاب ترفٌ   الحاتية

 الذخري.  والشسؾ ،اإلنجاز عمى القجرة مجى عؽ

والكفاءة الحاتية ىي القجرة اإلجخائية التي ال تختبط بسا يستمكو الفخد وإنسا بايسانو بسا يدتظيع عسمو 
ميسا كانت السرادر الستؾفخة. فبل يدأؿ الفخد عؽ درجة تستعو بالقجرات ولكؽ عؽ قؾة ثقتو 

تشفيح األنذظة السظمؾبة في عل متظمبات السؾقف ويعكذ تقييؼ األفخاد لكفاءتيؼ  بقجرتو عمى
الحاتية مدتؾى الرعؾبة التي يعتقجوف أنيؼ سيؾاجيؾنيا ويعتسج عمى السعتقجات التي تبشى وتذكل 

 . )627  ،2417أثشاء فتخة أعجادىؼ قبل الخجمة، وعمى مجة ثقتيؼ بأنفديؼ. )حديؽ، و سمساف،

لحاتية تعخؼ أيزًا عمى انيا ىي التؾقعات التي يحسميا األفخاد عؽ قجراتيؼ عمى أداء والكفاءة ا
مياـ محجدة، لحا تعج الستحكؼ الخئيدي الحي يختبط بسعتقجات الفخد التي تحجد القجرة الستظمبة 
لعسل ما في وقت ما، ومؽ ثؼ فيي تجعل األفخاد يقبمؾف عمى عسل ما أو ال يقبمؾف، أو يحاولؾف 

 (. 28، 2412:2413)إيساف،  أو ال يؤدونياء مياـ معيشة أدا

واف الكفاءة الحاتية ىي مجسؾع مؽ األحكاـ الرادرة عؽ الفخد، والتي تعبخ عؽ معتقجاتو حؾؿ 
قجراتو عمى الكياـ بدمؾكات معيشة، ومخونتو في التعامل مع السؾاقف الرعبة والسعقجة، وتحجي 

( 251، 2448(. ويخى )آؿ مخاد،34، 2412:2413اف، الرعاب، ومجى مثابختو لئلنجاز )إيس
الكفاءة الحاتية بأنيا اإلدراؾ الحاتي لقجرة الفخد ع أداء الدمؾؾ الحي يحقق نتائج مخغؾبة في أي 
مؾقف معيؽ وتؾقعاتو عؽ كيفية األداء الحدؽ، وكسية الجيج والشذاط والسثابخة السظمؾبة عشج 
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أيزًا بأنيا معتقجات وىي  جاح في تحقيق ذلػ الدمؾؾ.تعاممو مع السؾاقف والتشبؤ بسجى الش
 األفخاد الستعمقة بإمكانيتيؼ لمكياـ بسدتؾيات معيشة مؽ األداء تؤثخ في حؾادث ميسة في حياتيؼ.

وتعخؼ الكفاءة الحاتية عمى انيا أحكاـ الفخد أو تؾقعاتو عؽ أدائو لمدمؾؾ في مؾاقف تتدؼ 
اختيار األنذظة الستزسشة في األداء والجيج السبحوؿ بالغسؾض، وتشعكذ ىحه التؾقعات عمى 

ومؾاجية الرعؾبات وإنجاز الدمؾؾ. وتتؾلج الكفاءة الحاتية مؽ تجارب الحياة ومؽ أشخاص 
نتخحىؼ قجوة لشا، والكفاءة الحاتية يسكؽ تحجد السدار الحي يتبعو الفخد اما في صؾرة ابتكارية أو 

 (. 488، 2416نسظية )العمي، و دمحم،

مخكدًا ميسًا في دافعية السجرس يداعجه عمى الكياـ  تسثل الحاتية الكفاءةفي اطار التعميؼ فو 
وفعاؿ، كسا أنيا تداعجه عمى مؾاجية الرعاب التي تعتخض  باألنذظة التعميسية بذكل قؾي 

( 299، 2419)الديج، وأشار (. 74، 2415تحديؽ أدائو وتظؾيخ قجراتو. )عياد، وصالحة،
 لتشتج الستجاخمة أو الستخابظة، السجركات أو السعتقجات، مؽ متسايدة مجسؾعة بأنيا تيةالحا كفاءةلم

 ،االنفعالية والحاالت والجافعية التفكيخ، لعسميات الحاتي بالزبط الستعسقة الؾعائف مؽ مجسؾعة
 .والفديؾلؾجية

وفي مفاليؼ آخخ وججنا أف الكفػاءة الحاتية  السجركة بأنيا قبؾؿ واعتبار الحات وشعؾر الفخد بكيستو 
كذخص ألف ىحا الذعؾر يتخجؼ مؽ خبلؿ إعيار الفخد لمكفاءة في بعض السجاالت السيسة 
بالشدبة لؾ كسا أنو شعؾر الفخد بكيستو يتخجؼ أيزًا مؽ خبلؿ ردود أفعاؿ األشخاص السيسيؽ 

 (. 196، 2418)عبج الخؤوؼ،  في السؾضؾعات السختمفةأحكاميؼ تجاه كفاءة شخرية و 

إف وعي األفخاد بكفاءتيؼ الحاتية ىي مؽ أكثخ األمؾر أىسية وتأثيخًا في حياتيؼ، وتتزح أىسية 
الكفاءة الحاتية مؽ خبلؿ عبلقتيا بعجد مؽ السفاليؼ السؤثخة في فاعمية الفخد وقجرتو الفعمية عمى 

 :(244، 2418)دمحم وعامخ،  نجاز ، ويتزح ذلػ مؽ خبلؿ ما يمياإل

_اختيار الدمؾؾ :تؤثخ الكفاءة الحاتية في ميل األفخاد إلى االشتغاؿ في السجاالت التي يذعخوف 1
فييا بقجر عاؿ مؽ القجرة عمى السشاقذة والثقة واالنجاز ويتجشبؾف السجاالت التي يذعخوف فييا 

إنجازىا أو بغيخ ذلػ، فيي تؤثخ في اختيار األفخاد لمسيسات والدمؾكيات السختمفة وإقجاميؼ عمى 
احجاميؼ عشيا ، كسا بيشا األدب التخبؾي أف اعتقادات الكفاءة الحاتية تؤثخ لذكل قؾي في اختيار 
األفخاد لتخرراتيؼ الجراسية وقجراتيؼ السيشية، وىحا يعسل بالتالي عمى تحجيج السجاالت التي 

لسجاالت، وىكحا فإف يقحؼ فييا الفخد نفدو وتحجيجىا مدتؾى السثابخة والجيج السبحوؿ في تمػ ا
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األفخاد ال يقجمؾف عمى الشذاط اال اذا كاف لجييؼ اعتقاد وتؾقع بأنيؼ سيحرمؾف عمى نتائج 
مخغؾبة، فاالىتساـ والخغبة ال تكفياف إلقجاـ الفخد عمى ميسة في حاؿ اعتقاده بأنو ليذ كفء 

 إلتساميا. 

فعية مؽ خبلؿ األىجاؼ التي _مدتؾى اليجؼ ومقجار الجيج: تؤثخ الكفاءة الحاتية في الجا2
يزعيا الفخد لشفدو ومثابتو عمى تحكيقيا وإصخاره عمى مقاومة الرعؾبات التي تعتخضو والتغمب 
عمييا فاألفخاد ذوي الكفاءة الحاتية العالية يزعؾف أىجافًا فاعمية السدتؾى، ويكؾنؾف أكثخ مثابخة 

لكفاءة الحاتية الستجنية يزعؾف أىجافًا واجتيادًا في سعييؼ لتحكيقيا في حيؽ أف األفخاد ذوي ا
 متجنية السدتؾى ويكؾنؾف أقل مثابخة وحساسًا لتحكيقيا. 

 ثانيًا: الكفاءة الحاتية في الحاسهب

تذيخ الكفاءة الحاتية العامة لمحاسؾب إلى تقجيخ الفخد لمكفاءة عبخ تظبيقو في مجاالت متعجدة. 
ة الحاسؾب مثبًل إلى قجرة األفخاد ذوي الكفاءة العالية وأيزًا تذيخ الكفاءة الحاتية الستعساؿ أجيد 

في استعساؿ عجٍد أكبخ مؽ أجيدة الحاسؾب واالستستاع باستعساليا وتقميل ندبة القمق بذأنيا. وقج 
تبيؽ أف الكفاءة الحاتية لمحاسؾب ليا تأثيخ كبيخ في الكفاءة الحاتية السحجدة لمبخامج، والسيسا في 

التجريب.  وتعخؼ الكفاءة الحاتية لمحاسؾب عمى أنيا" حكؼ الذخص عمى السخاحل السبكخة مؽ 
 (.  25_24، 2424قجراتو الستعساؿ الحاسؾب"  )الشعيسي،

وعخفت الكفاءة الحاتية في الحاسؾب عمى انيا اعتقاد الذخص في مقجراتو عمى استخجاـ 
اـ الحاسؾب يسكؽ أف الحاسؾب، واف األشخاص الحيؽ لجييؼ ثقة مشخفزة في قجرتيؼ عمى استخج

يكؾف اداىؼ أكثخ ضعفًا في السياـ القائسة عمى الحاسؾب. في حيؽ اكجت العجيج مؽ الجراسات 
عمى أف االتجاىات اإليجابية نحؾ الحاسؾب، وارتفاع الكفاءة الحاتية في الحاسؾب، وانخفاض 

ارات مدتؾى قمق الحاسؾب، يسكؽ أف تكؾف عؾامل ميسة في مداعجة األشخاص لتعمؼ مي
(. ومؽ ناحية أخخى يخى )عياد، و 76_75، 2415الحاسؾب واستخجامو. )عياد، و صالحة، 

( أف خبخة الحاسؾب الدابقة يسكؽ أف تقؾد الذخص إلى االعتقاد بديؾلة 76، 2415صالحة، 
 التظبيقات الحاسؾبية السختمفة، و عسؾمًا فإف الكفاءة الحاتية يسكؽ أف تجفع األفخاد لبحؿ السديج مؽ

 الجيج نحؾ تعمؼ األفكار والتظبيقات الحاسؾبية الججيجة .
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 اليجؼ وكاف ،االجتساعية السعخفة بشغخية يعخؼ ما خبلؿ مؽ الحاتية الكفاءة مفيـؾ انبثقولقج 
 أف إلى السجاؿ ىحا في الجراسات تؾصمت ولقج ،اإلنداني التفديخ ىؾ الشغخية ليحه االساسي
 في االجتساعية السعخفة نغخية تظبيق تؼ ولقج. الحاتية بالكفاءة تتأثخ وسمؾكياتو الفخد معتقجات
 الستعمقة الدمؾكيات في تؤثخ الحاتية الكفاءة أفكسا . السعمؾمات تقانة مجاؿ ومشيا عجيجة مجاالت

 تؤديو الحي السيؼ الجور إلىىحا الدياؽ تذيخ معغؼ الجراسات  وفي. السعمؾمات تقانة بتبشي
 لديؾلة السحجدة العؾامل مؽ وتعج ،التقانة إيجابًا في قخار استعساؿ التأثيخ في الحاتية الكفاءة

 التقانة ىحه وقبؾؿ الفعمي االستعساؿ في كبيخ تأثيخ ذو عامل وىي السعمؾمات  نغاـ استعساؿ
                                (.        155، 2424)طو والدبعاوي،  وانتذارىا

سيامات السعخفية في أدبيات نغؼ نو عمى الخغؼ مؽ اإل( بأ25، 2424أشارت )الشعيسي، 
بعاد الكفاءة أداؿ ىشاؾ غسؾض في تحجيج ينو ال أال إالسعمؾمات بخرؾص الكفاءة الحاتية، 

نتج عشو نؾعيؽ مؽ  السدتعسمة، والحيالحاتية، إذ اف التخكيد الحالي مشرب عمى نؾع التقانة 
 .وب لسيسة معيشة والكفاءة الحاتية العامة لالكفاءة وىي الكفاءة الحاتية لمحاسؾ 

 ثالثًا :أبعاد الكفاءة الحاتية  

تتسثل أبعاد الكفاءة الحاتية بثبلثة أبعاد أساسية ىي الحجؼ والقؾة والعسؾمية، الحجؼ مختبط بجرجة 
الرعؾبة السترؾرة لسيسة ما )بديظة ، معتجلة ، صعبة(، إذ يكؾف الفخد أكثخ عخضة لخبط 

ألنذظة سمؾكو بالسياـ التي ُتعج بديظة، أما القؾة تختبط  بسجى تفاوت قؾة وحجؼ الثقة في أداء ا
السختمفة )ثقة عالية ، مشخفزة(، ويختبط العسؾـ بكيفية انتقاؿ السعتقج بديؾلة إلى الحاالت 
اآلخخى، أي أف التشفيح الشاجح لسيسة ما قج يغخس إحداًسا عاًما بالكفاءة الحاتية داخل الفخد، وىحا 

 يشظؾي عمى إمكانية نقل الكفاءة ألنذظة آخخ تتظمب متظمبات ميسة مساثمة 

ف ىحه األبعاد الثبلثة متسايدة ولكشيا متخابظة مع بعزيا البعض، ويسكؽ تؾضيحيؼ بذكل بديط ا
 (: 23،  2424)الشعيسي، كسا في أدناه 

_حجؼ الكفاءة الحاتية: يذيخ حجؼ الكفاءة الحاتية إلى مدتؾى صعؾبة السيسة التي يعتقج السخء 1
خ مؽ الكفاءة الحاتية سؾؼ يخوف أنفديؼ قادريؽ أنيا قابمو لمتحقيق. األفخاد الحيؽ لجييؼ قجر كبي

عمي إنجاز السياـ الرعبة، في حيؽ أف األشخاص ذوي الكفاءة الحاتية السشخفزة سيخوف 
أنفديؼ قادريؽ فقط عمى تشفيح أشكاؿ بديظة مؽ الدمؾؾ. وفي إطار ربط الكفاءة الحاتية بالسذكمة 
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السذكمة، فالفخد يدتظيع أف يجسع خبخة كفاءتو  التي تؾاجو الفخد. فإف ىحا السدتؾى يتعمق بتعقج
 الحاتية لحل السذكبلت السختمفة في صعؾباتيا.

_قؾة الكفاءة الحاتية: تذيخ قؾه الكفاءة الحاتية إلى مدتؾى القشاعة بالحكؼ، كسا أنو يعكذ 2
كفاءة مقاومة الكفاءة الحاتية لعجـ تأكيج السعمؾمات. إف األفخاد الحيؽ لجييؼ إحداس ضعيف بال

الحاتية سيرابؾف باإلحباط بديؾلو أكبخ بالعكبات التي تعتخض ألدائيؼ، وسيدتجيبؾف بخفض 
تؾقعاتيؼ حؾؿ قجراتيؼ. وعمى الشكيض مؽ ذلػ، فإف األفخاد الحيؽ لجييؼ إحداس قؾي بالكفاءة لؽ 
تخدعيؼ السذاكل الرعبة، وسيحتفغؾف بإحداسيؼ بالكفاءة الحاتية، ونتيجة إلصخارىؼ عمى 
االستسخار، فسؽ السخجح أف يتغمبؾا عمى أيو عكبة مؾجؾدة. إف قؾة الكفاءة الحاتية وثباتيا ىؾ بقاء 
معتقجات الكفاءة الحاتية عشج مدتؾاىا في عخوؼ مختمفة ومتشاقزة، فتؾقعات الكفاءة الحاتية 

حيؽ أف  القؾية تغل أكثخ قجرة عمى السقاومة ويؤدي ذلػ إلى مثابخة الفخد لتحقيق أىجافو، في
 الكفاءة الحاتية الزعيفة يسكؽ أف تشظفئ بديؾلة عشج مخور الفخد بأي إحباط أو فذل.

_عسؾمية الكفاءة الحاتية: تذيخ العسؾمية لمكفاءة الحاتية إلى مجى اقترار الترؾرات الخاصة 3
بعض بالكفاءة الحاتية عمي حاالت معيشة. إذ إنو قج يعتقج بعض األفخاد أنيؼ قادروف عمى أداء 

الدمؾكيات، ولكؽ فقط تحت مجسؾعة معيشة مؽ الغخوؼ، في حيؽ أف البعض اآلخخ قج يعتقجوف 
 أنيؼ يسكؽ أف يشفحوا سمؾكيات معيشة تحت أي عخؼ مؽ الغخوؼ. 

 :وىي( 99، 2413وىشاؾ مجسؾعة مؽ األبعاد التي أشار إلييا )سمساف وحديؽ، 

لحاتية اعتقادات أو إدراكات الشاس في قجرتيؼ _البعج العاـ: يجب أف تتشاوؿ مقاييذ الكفاءة ا1
 عمى األداء عشج مختمف مدتؾيات صعؾبة في بيئة العسل والؾعيفة.

_ البعج االجتساعي :يجب أف تعكذ مقاييذ الكفاءة أو الفاعمية الحاتية اعتقادات أو إدراكات 2
 بعزيؼ البعض.األفخاد داخل الحياة االجتساعية التي يتفاعل مؽ خبلليا األفخاد مع 

_ البعج األكاديسي: يجب أف تعكذ مقاييذ الكفاءة الحاتية اعتقادات أو إدراكات األفخاد، 3
وقجراتيؼ عبخ مختمف السجاالت، والسدتؾيات األكاديسية ذات الظبيعة العامة أو الشؾعية خبلؿ 

 مخاحل العسخ السختمفة التي يسخ بييا.
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فخد في كفاءتو الحاتية، بسعشى مجى ثقة الفخد في قجراتو _ السدتؾى : يذيخ إلى مدتؾى اعتقاد ال4
ومعمؾماتو، ويجب أف يعكذ السكياس اعتقادات الفخد، وتقجيخه لحاتو بأف لجيو مدتؾى مؽ الكفاءة 

 يسكشو مؽ أداء ما يؾكل إليو أو يكمف بو.

 و أدائيا._ العسؾمية : تذيخ إلى اتداع مجة األنذظة، والسياـ التي يعتقج الفخد أف بإمكان5

_ القؾة أو الذجة : يذيخ إلى قؾة أو عسق باإلحداس بالكفاءة الحاتية، ويجب أف تعكذ فقخات 6
السكياس عمى ما يعتقج الفخد أو يجرؾ أنو يسكشو عسمو أو إنجازه بالفعل ال ما سؾؼ يعسمو أو 

 يشجده.

 قًا ليا وىي:( ثبلثة ابعاد تتغيخ الكفاءة الحاتية وف44_39، 2413)إيساف،  تكسا حجد 

األخيخيؽ  ت_ العسؾمية:  وتعشي انتقاؿ التؾقعات الفاعمة مؽ مؾقف إلى مؾقف متذابو وانظباعا1
وىي تختمف في عشؾنتيا فسشيا مؽ يكؾف محجدًا لخمق تؾقعات التفؾؽ أو تستج لتذسل العبلج 

 الشؾعي كسا أف التفديخات الؾصفية وخرائص الذخص تؤثخ في ذلػ.

د مؽ خبلؿ مجاالت األنذظة الستدعة في مقابل السجاالت السحجدة وأنيا واف العسؾمية تحج
تختمف باختبلؼ عجد مؽ األبعاد مثل :درجة تذابو األنذظة والظخؽ التي تعبخ بييا عؽ 
اإلمكانات أو القجرات الدمؾكية والسعخفية والؾججانية، ومؽ خبلؿ التفديخات الؾصفية لمسؾاقف 

 مؾؾ السؾجو.وخرائص الذخص الستعمقة بالد

_ مقجار الفعالية : ويتحجد مقجار الفعالية بسدتؾى اإلتقاف وبحلػ الجيج واإلنتاجية والجقة 2
والتشغيؼ الحاتي. ومقجار الفعالية يختمف تبعًا لظبيعة أو صعؾبة السؾقف، ويتزح قجرة الفعالية 

بيؽ األفخاد في تؾقعات برؾرة أكبخ عشجما تكؾف السياـ مختبة وفقًا لسدتؾى الرعؾبة واالختبلفات 
الفعالية، ويسكؽ تحجيجه بالسياـ البديط الستذابو، ومتؾسط الرعؾبة ولكشيا تتظمب مدتؾى أداء 

 شاؽ في معغسيا.

_ القؾة: وتتحجد في ضؾء خبخة الفخد ومجى مبلءمتيا وكسا أف الذعؾر بالفاعمية يعبخ عؽ 3
أو الظالب في اختيار األنذظة التي سؾؼ تؤدي السثابخة الكبيخة والقجرة العالية التي تداعج الفخد 

بشجاح. واف قؾة الذعؾر بالفاعمية تعبخ عؽ السثابخة العالية والقجرة السختفعة التي تسكؽ مؽ اختيار 
 األنذظة التي سؾؼ تؤدي بشجاح.
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 :(246_245، 2418)دمحم وعامخ،  وفي مرجر آخخ تظخؽ إلى ابعاد الكفاءة بالحات بالتالي

لكفاءة : ويقرج بييا مدتؾى قؾة دوافع الفخد لؤلداء في السجاالت والسؾاقف السختمفة، _  قجرة ا1
ويختمف ىحا السدتؾى تبعًا لظبيعة أو صعؾبة السؾقف، ويبجو قجر الكفاءة برؾرة أوضح عشجما 
تكؾف السياـ مختبة وفقًا لسدتؾى الرعؾبة واالختبلفات بيؽ األفخاد في تؾقعات الكفاءة، ويسكؽ 

جىا بالسياـ البديظة الستذابية ومتؾسط الرعؾبة، ولكشيا تتظمب مدتؾى أداء شاؽ في تحجي
 معغسيا.

_ العسؾمية :ويذيخ ىحا البعج إلى انتقاؿ كفاءة الحات مؽ مؾقف ما إلى مؾاقف مذابية، فالفخد 2
 يسكشو الشجاح في أداء مياـ مقارنة بشجاحو في أداء أعساؿ ومياـ مذابو.

جة: وتتحجد قؾة كفاءة الحات لجى الفخد في ضؾء خبخاتو الدابقة ومجى مبلئستيا _ القيؾد أو الذ3
 لمسؾقف.

ويذيخ أيزًا ىحا البعج إلى عسق االحداس بالكفاءة الحاتية بسعشى قجرة أو شجة أو عسق أو ادراؾ 
الفخد إف بإمكانو أداء السياـ أو األنذظة مؾضؾع الكياس ويتجرج بعج القؾة عمى مترل ما بيؽ 

 قؾي ججًا أو ضعيف ججًا. 

 

 مرادر الكفاءة الحاتية  :رابعاً 

ة الحاتية فتذيخ الكثيخ مؽ األبحاث إلى وجؾد أربعة مرادر رئيدة وفيسا يتعمق بسرادر الكفاء
 :)22_21، 2424الشعيسي، ) لمكفاءة الحاتية ىحه السرادر تتسثل باآلتي

_ التجارب الدابقة أي الشجاح أو الفذل في مؾقف معيؽ إذ تعتسج عمى العسمية وعمى الجيؾد 1
السبحولة في التغمب عمى العكبات، وتكؾف الكفاءة الحاتية أعمى عشجما يؤدي األفخاد إنجازاتيؼ 

وذلػ  الساضية بظخيقة إيجابية، إّف اإلنجازات األدائية تسثل السرجر األكثخ تأثيخًا في الكفاءة
كؾنيا ىي التي تغيخ لمفخد أف بإمكانو أف يجسع ما يمدمو مؽ أجل الشجاح، إذ إف الشجاح يبشي 
اعتقادًا قؾيًا بالكفاءة الحاتية. أّما اإلخفاقات فيي تخفزيا خاصة إذا عيخت قبل أف يبشى شعؾر 

ؾف أكثخ قؾي بالكفاءة، وإذا كاف األشخاص ال يحرمؾف إال عمى نجاحات سيمة، ومؽ ثّؼ يربح
رغبة في الشتائج الدخيعة وأكثخ عخضة لئلحباط واالندحاب بدبب الفذل؛ أال أف بشاء شعؾر قؾي 

 بالكفاءة يتظمب مؾاجية العؾائق والرعؾبات وذلػ بؾساطة الجيج الستؾاصل. 
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_السعمؾمات التي حرل عمييا مؽ التجارب البجيمة أو التجخبة غيخ السباشخة القائسة عمى 2
ت اآلخخيؽ، إذ يسكؽ لقؾاعج السجسؾعة وعبلقة الفخد مع اآلخخيؽ أف تعدز أو نسحجة تحريبل

                                                             الحاتية تقمل مؽ معتقجات الكفاءة،
وعادة يسيل الفخد إلى مبلحغة غيخه مؽ  الشاس لكي يدتفيج مؽ خبخاتيؼ وإنجازاتيؼ، ألف     

اآلخخيؽ وتقميجىؼ وبخاصة الشساذج اإليجابية مؽ السسكؽ أف يكؾف مرجرًا لسيارات مبلحغة 
مفيجة ويشقل لؤلفخاد اإلحداس بالكفاءة والقجرة عمى تحقيق مسارسات ناجحة، ومؽ ثّؼ فإف ىحا 
السرجر يعتسج التعمؼ بالسبلحغة أو التعمؼ باألنسؾذج ومبلحغة اآلخخيؽ، وىي تسثل الخبخات 

 ة. غيخ السباشخ 

_ اإلقشاع المفغي والجعؼ االجتساعي والتغحية الخاجعة التقييسية مؽ األشخاص السيسيؽ، إذ يعج 3
الحاتية؛ إذ يعتسج الشاس  ةاإلقشاع المفغي أو االجتساعي مرجر تأثيخ ميؼ يعسل عمى تشسية الكفاء

أف قجرتيؼ عمى في ىحا الذأف عمى أراء اآلخخيؽ وانظباعاتيؼ برفة كبيخة في محاولة إقشاعيؼ بذ
أف اإلقشاع المفغي ىؾ الحجيث الحي يتعمق بخبخات معيشة  تحقيق إنجازات ميسة في حياتيؼ.

لآلخخيؽ، واالقتشاع بيا مؽ قبل الفخد، أو معمؾمات تأتي إلى الفخد لفغيًا عؽ طخيق اآلخخيؽ قج 
 لمكياـ بالسيسة. يُكدبو نؾعًا مؽ التقميج في األداء ويؤثخ في سمؾؾ الفخد في أثشاء محاوالتو

 

_ اإلثارة العاطفية والجدجية وتفديخات ىحه في السؾاقف السيسة )الحاالت الفديؾلؾجية 4
والعاطفية( )تؤثخ الحالػػة البجنيػػة والؾججانيػػة لؤلفػػخاد في معتقػػجاتيؼ لقػػجراتيؼ أو إمكانػػاتيؼ، ويسكػػؽ 

ػعف السػػؤدي لػػؤلداء الزػػعيف، كسػػا يسكػػؽ تفدػػيخ تفدػػيخ ردود األفعػػاؿ الستػػؾتخة كعبلمػػات لمزػ
الذػػعؾر بالتعػػب واأللػػؼ فػػي األنذظة التػػي تتظمػػب القػػؾة والتحسػػل كعبلمػػات لزػعف معتقػجات 
األفخاد فػي كفػاءتيؼ، كسػا تؤدي الحالػة السداجيػة أو العاطفية دورىػا فػي ذلػػ. إذ إف الحالػة 

 جيجة تحدؽ معتقجات الكفاءة، في حيؽ أف الحالة السداجية الديئة تزعفيا. السداجيػة ال

 األفػخاد لػجى ػةيالحات الكفػاءة معتقػجات أف إلػى( 44_39، 2413وقج إشارة  )عبؾد و غياض، 
 :ىي ةيدراس مرػادر بأربعػة تتػأثخ

  خمػق فػي ػةيفاعم بياألسػال أكثػخ ىػي السباشػخة ػةيالؾاقع الخبػخات أف: الدابقة االنجاز خبخات- 1
 عمػى عسػلي الفذػل أف ؽيحػ فػي بالكفػاءة قػؾي  اعتقػاد بشػاء إلػى ػؤديي فالشجػاح بالكفػاءة اإلحدػاس

 تؾقعؾف ي فأنيؼ عةيسخ  ولكشيا سابقة خبخات ىشاؾ كانت فإذا الكفاءة ضعف أو بعجـ اعتقاد ؽيتكػؾ 
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 ولكي بالكفاءة سالب معتقج ؽيبتكؾ  مخاطخة سثلي الحالة ىحه في الفذل أف إال  عةيسخ  نجاحات
 ربػط عمػى عتسػجي ػايوقؾ  مخنػا ػةيالحات بالكفػاءة إحداسػو كػؾف ي أف ػويعم اإلحدػاس ىػحا الفػخد تفػادىي

 ػويلج شسػيي واف السدػتسخ والجيػج بالقػجرة السرػاعب عمػى التغمػب فػي الشاجحػة الدػابقة الخبػخات
 إال أتيي ال الشجاح واف الفخد تعمؼ في نافع ىجؼ بسثابػة تكػؾف  والشكدػات الرػعؾبات بػاف القشاعػة

 عمػى وقػادر الشجػاح مػؽ التسكؽ سمػي بأنو قشاعة ويلج تتؾلج وبالتالي الستؾاصل الجيج خبلؿ مؽ
 . بدػخعة مشيػا والشيػؾض السرػاعب أمػاـ الرػسؾد

 :(السكتدبة) ةيالتمقائ الخبخات- 2

 ؽياآلخػخ  مبلحغػة تػؤدي إذ ػةيالحات الكفػاءة تؾقعات  ػةيوتشسلتكػؾيؽ  الثػاني السرػجروىحا 
إلى اعتقاد األفػخاد الػحيؽ يبلحغػؾف ىػحه  السدػتسخ والجيػج السثػابخة خػبلؿ فسػؽ.  لمفػخد ؽيالسذػابي

الشسػاذج بػاف لػجييؼ القػجرة لمقيػاـ باألنذػظة السذػابية نفدػيا لتحقيػق الشجػاح وبالسقابػل فػاف 
مبلحغػة ومذػاىجة الشسػاذج وىػؼ يفذػمؾف بػالخغؼ مػؽ بػحؿ الجيػج يػؤدي إلػى إضػعاؼ معتقجات 

قجوف بأنيؼ يذبيؾنيؼ ،أي كمسا كاف االعتقاد بالتذابو كبيخ كػاف الكفاءة لجى مؽ يبلحغؾنيؼ ويعت
اقتشػاع الفػخد بالشجػاح أو الفذػل كبيػخ وبالسقابػل فكمسػا كػاف االعتقػاد بػاف ىشػاؾ اختبلفػًا كبيػخ ًا 

نتػائج  فػاف معتقػجات الكفاءة السجركػة ال تتػأثخ بجرجػة كبيػخة بدػمؾؾ الشسػؾذج ومػا يتختػب عميػو مػؽ
وىػحا يؤكػج أىسيػة الػتعمؼ االجتساعي التمقائي . و السيسا عشجما يكؾف الفخد غيخ متأكج مؽ مقجرتو 
عمى الكياـ بدػمؾؾ معػيؽ أو عشػجما تكػؾف خبخاتػو محػجودة فػبل يكػؾف أمامػو خيػار سػؾى مزػاىاة 

ع السرادر لتؾقعات الكفاءة خبختػو بتجػارب اآلخػخيؽ وتذػكل السقارنػات االجتساعية احج أنؾا 
 الحاتية.  

 االجتساعي اإلقشاع:_ 3

ويتسثػل ىػحا فػي إقشػاع األفػخاد بػأنيؼ يسمكػؾف مػؽ القػجرات مػا يػؤىميؼ لمشجػاح ىػحا يعشػي أف عمػى 
السيتسػيؽ بخفػع كفػاءة األفػخاد مػؽ اآلبػاء والسػخبيؽ اسػتخجاـ أسمؾب اإلقشاع وتؾفيخ الغخوؼ التي 

سكؽ مؽ الشجاح وإال فاف خيبة األمل التي يتعخض ليا األفخاد ستحج مؽ فاعمية اإلقشاع و أف ت
الفخد قج يتػحكخ كمسػات قيمػت مشػح طفؾلتػو ويكػؾف ليػا اثػخ عسيػق في إحداسو بالثقة خبلؿ مديخة 

ػة زائػجة فػي قػجراتيؼ حياتو، و أف اإلقشػاع يكػؾف أكثػخ فاعميػة مػع األفػخاد الػحيؽ لػجييؼ بالفعػل ثق
 ويدػاعج عمػى زيػادة ورفػع مدػتؾى األداء. 
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 الحالة البجنية والؾججانية : - 4

أف اثػػخ الحالػػة البجنيػػة والؾججانيػػة لؤلفػػخاد عمػػى معتقػػجاتيؼ لقػػجراتيؼ أو إمكانػػاتيؼ ويسكػػؽ تفدػػيخ 
ػػؤدي لػػؤلداء الزػػعيف كسػػا يسكػػؽ تفدػػيخ الذػػعؾر ردود األفعػػاؿ الستػػؾتخة كعبلمػػات لمزػػعف الس

بالتعػػب واأللػػؼ فػػي األنذػػظة التػػي تتظمػػب القػػؾة والتحسػػل كعبلمػػات لزػعف معتقػجات األفػخاد فػي 
كفػاءتيؼ ، كسػا تمعػب الحالػة السداجيػة دورىػا فػي ذلػػ إذ أف الحالػة السداجيػة الجيجة تحدؽ 

ت الكفاءة في حيؽ أف الحالة السداجية الديئة تزعفيا ومؽ ثؼ فاف شػجة ردود األفعػاؿ معتقجا
البجنيػػة واالنفعاليػػة ليدػػت العامػػل السيػػؼ ولكػػؽ السيػػؼ ىػػؾ كيفيػػة إدراؾ وتفدػػيخ األفػػخاد ليػػا 

يؼ الفاعمة كعامل مقؾي فػػاألفخاد الػػحيؽ يتستعؾف بسعتقجات كفاءة عالية يسيمؾف إلى تغيخ إثارت
لؤلداء في حيؽ أولئػػ الػحيؽ يقعؾف ضحايا لمذػ الحاتي يسيمؾف إلى اعتبار إثارتيؼ كعامل ضعف 
فػي السػؤثخات الفدػيؾلؾجية تأخػح دورا مؤثخا في الفاعمية الرحية والخياضية وغيخىا مؽ األنذظة 

 الجدسانية. 

ى أف الكفاءة الحاتية تتظؾر معتقجاتيا ( إل629_628، 2417وتظخؽ كل مؽ )حديؽ وسمساف، 
 معتسجة عمى أربع مرادر رئيدة وىي:

_ خبخات االتقاف: فخبخات الشجاح تجعؼ الكفاءة الحاتية لجى الفخد، فإذا تكخر نجاح الفخد في 1
أعساؿ معيشة ازداد شعؾره بالكفاءة الحاتية، في حيؽ أف تكخار الفذل لجى الفخد يقمل مؽ شعؾره 

 ية.بكفاءة ذات

_ خبخات االنابة : التي يدتقييا الفخد مؽ الشساذج االجتساعية السحيظة، إذ يدداد شعؾر الفخد 2
 بكفاءة الحاتية عشجما يبلحظ أف مؽ يساثمؾنو في القجرة قادروف عمى الكياـ بيسة ما.

اص _ االقتشاع : فسعتقجات الكفاءة الحاتية تتأثخ باإلقشاع الحي يتمقاه الفخد مؽ بعض األشخ3
 السؾثؾؽ بقجرتيؼ عمى أداء ميسة ما.

_ الحاالت االنفعالية والفديؾلؾجية : فسعتقجات الكفاءة الحاتية تتأثخ بسدتؾى االستثارة 4
االنفعالية، فاإلثارة االنفعالية الذجيجة تؤثخ سمبًا عمى الكفاءة الحاتية بيشسا تعسل االستثارة االنفعالية 

 ورفع الكفاءة الحاتية. الستؾسظة عمى تحديؽ مدتؾى األداء
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 ( أف ىشاؾ عجة مرادر لمكفاءة الحاتية ومشيا:244، 2418كسا أخبخنا )دمحم وعامخ، 

_ اإلنجاز الذخري: فالشجاح الدابق لمفخد في إنجاز السيسات السظمؾبة يؤدي إلى زيادة 1
ي الدياؽ نفدو، تؾقعات الكفاءة الحاتية لجيو، وبالتالي تدداد فخص نجاحو في السياـ السذابو وف

فإف الفذل الدابق في إنجاز السيسات السظمؾبة يؤدي إلى نقص تؾقعات الكفاءة الحاتية، وبالتالي 
 فقل فخص السحاولة لمكياـ بالسياـ السذابو.

_ الخبخات البجيمة: تكتدب تمػ الخبخات مؽ مبلحغة الفخد لؤلداء الشاجح لآلخخيؽ حيث إف 2
ياـ بشجاح يؤدي إلى زيادة الكفاءة الحاتية لمفخد بيشسا مبلحغة مبلحغة اآلخخيؽ وىؼ يؤدوف الس

 األخخيؽ وىؼ يخفقؾف ربسا يؤدي إلى انخفاض الكفاءة الحاتية.

_ اإلقشاع المفغي: عشجما يقؾـ شخص ذو مكانة لجى الفخد بسحاولة تحفيده لفغيًا كأف يقؾؿ انػ 3
اإلقشاع يؤدي إلى زيادة الكفاءة الحاتية  قادر عمى انجاز السيسة  أو مؽ الديل عميػ الكياـ، ىحا

 لمفخد.

_ التشبييات االنفعالية: االنفعاالت الذجيجة مثل القمق ربسا تؤدي إلى أحكاـ سمبية عؽ الكفاءة 4
 الحاتية، وبالتالي عجـ القجرة عمى الكياـ بالسيسات السشاطة لمفخد. 
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 نجاح نظام التعميم االلكتخوني :الثالثالمبحث 

نتائج التعميؼ االلكتخوني نجاحيا في مختمف جؾانب العسمية التعميسية التعمسية ،ومؽ أثبتت 
خرائرو أنو يتيح فخص تعمؼ قؾية ومتيشة ومبشية عمى السذاركة، ويعدز مؽ فمدفة التعمؼ 
الستسخكدة حؾؿ الستعمؼ، ويتخؾ اثخًا ايجابيًا عمى مختمف مؾاقف التعمؼ، ويشسي الجؾانب الؾراء 

 ،عخفة الستشؾعة بأشكاليا السختمفةلمتعمؼ، كسا يتيح فخصًا غشية لمتعخؼ إلى مرادر الس السعخفية
. اما عشج التحجث عؽ نغاـ لفخدية بيؽ الستعمسيؽ أو تقميمياالتي تداعج عمى إذابة الفخوؽ ا

السعمؾمات االدارية الحي يعج أحج أىؼ حقؾؿ الشغخية اإلدارية وتظبيقاتيا الحجيثة في مختمف 
شغسات وبخاصة في الؾقت الحاضخ إذ أصبحت السعمؾمات السادة االولية في مسارسة الس

االنذظة االدارية في عل التغيخات الستدارعة ،ونتيجة لتدايج الحاجة لمسعمؾمات وضخامة حجسيا 
وسخعة تغيخىا دعت اغمب السشغسات الى إقامة نغاـ خاص تشاط بو مياـ جسع البيانات 

عمؾمات الى السدتفيجيؽ مشيا ، وقج لعبت تقشية السعمؾمات دورًا بارزًا في ومعالجتيا وايراؿ الس
عسل نغاـ السعمؾمات االدارية مؽ خبلؿ جسع البيانات ومعالجتيا وتؾفيخ السعمؾمات التي تحقق 

 حاجة السدتفيج .

 نجاح نظام المعمهمات: اوالً 

أف قياس نجاح أنغسة السعمؾمات اإلدارية يكؾف ميسًا لفيؼ الكيسة والكفاءة ألنذظة نغؼ 
السعمؾمات واستثسارىا ، ومؽ السبلحظ أف أنغسة السعمؾمات أنغسة مكمفة مؽ ناحية الذخاء ، 
واالستخجاـ ، والريانة ، ووفق افتخاضات التؾجو العقبلني فسؽ الظبيعي االفتخاض أف 

Management Information System MIS  يؾفخ قيسة اقترادية وأف ىحه الكيسة تغظي
يحقق عؾائج ومشافع  MISالكمفة الدابقة السشفقة عمى الشغاـ وتأسيدًا عمى ىحا االفتخاض فأف 

 . مفة السشفقة لسعسارية ىحا الشغاـأعمى مؽ الك

مسيدات عامة  وأف معاييخ نجاح نغؼ السعمؾمات قج تختمف مؽ شخص إلى أخخ إال أف ىشاؾ
ترف إطار أي نغاـ معمؾمات ناجح وىي دقة وصحة الشغاـ ، واستقبللية الشغاـ وأف يدتخجـ 
بذسؾلية مؽ قبل جسيع السدتفيجيؽ ، إذ أف وجؾد ىحه الرفات تجعؼ الشغاـ وتخفع مؽ جؾدتو ، 

سالية ومؽ ثؼ يداعج نغاـ السعمؾمات الشاجح في رفع جؾدة السشغسة ، ويداىؼ في الجؾدة اإلج
لئلدارة عؽ طخيق جعل مدؤولياتيا عمى عاتق كل فخد مؽ السشغسة ، فالسرسؼ واإلداري 

ألنو مختبط بشذاط السشغسة اليؾمي ، والسقرؾد  MISوالسدتخجـ والعامل ىؼ جدء ميؼ في نجاح 
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بالشجاح أف يكؾف نغاـ معمؾمات ذو جؾدة عالية يقؾـ بتحقيق جسيع أىجاؼ ومتظمبات السدتفيج 
يغظي جسيع إجخاءات العسل السظمؾبة حاليا ومدتكببًل ويعسل بظخيقة تقشية صحيحة بجوف بذكل 

أخظاء وأف يكؾف سيل الريانة والتظؾيخ بذخط أف تفؾؽ محرمة الفؾائج السادية والسعشؾية لمشغاـ 
عمى محرمة التكاليف السشفقة عميو. اما فذل الشغاـ فيعشي ليذ تؾقفو فقط ، وإنسا عجـ 

غيل ، والتذالترسيؼ ، والتكاليف ، والبياناتبظخيقة فعالة ، ويعؾد ذلػ إلى مذاكل في استخجامو 
. ويسكؽ تعخيف نجاح الشغاـ السعمؾمات بأنو قجرة نغاـ ( 48،  47:  2446) الحيالي ، 

السعمؾمات االدارية عمى تحقيق اىجافو . ويخى الباحث الى اف نجاح نغاـ السعمؾمات االدارية 
السشغسة في تحقيق اىجافيا السحجدة مدبقا وغاياتيا التي تكسؽ في الشؾعية والتؾقيت يعشي "نجاح 

السشاسب". وكسا ُعخؼ ايزًا بأنو الجرجة التي تذبع فييا حاجات السدتفيج مؽ السعمؾمات وتظؾر 
 .( 53:  2445) الذمبي ،  خار وتديج مؽ درجة رضاه الؾعيفياتخاذه لمق

االدارية بأىسية كبيخة بدبب مداىستو في تؾفيخ السعمؾمات ويحغى نجاح نغاـ السعمؾمات 
الرحيحة والحجيثة والجقيقة إذ يعج نغاـ السعمؾمات غيخ كفؾء في معالجة البيانات اذا كانت 
مخخجات الشغاـ غيخ مفيجة ، أما إذا كاف نغاـ السعمؾمات االدارية فعااًل فزبًل عؽ انخفاض 

 ( . 19:  2443) حدؽ ، السعمؾمات بالخرائص السظمؾبة  يخكفاءتو فأنو يبقى مفيجًا في تؾف

) الحيالي ، واستشادًا لسا تقجـ البج اف يكؾف ىشاؾ عؾامل تداىؼ في نجاح نغاـ السعمؾمات وىي 
2446  :52 ) : 

 .ؾيات السشغسة ووعائفيا اإلداريةتؾفيخ كسية كافية مؽ السعمؾمات لتمبية احتياجات كافة مدت -1

 الخبخات مؽ القؾة البذخية القائسيؽ عمى استخجاـ وإدامة نغاـ السعمؾمات اإلدارية.تؾفخ  -2

 .اتي في السشغسة وتشغيسو بذكل جيجإمكانية استثسار السؾرد السعمؾم -3

 .ؾاء متظمبات تظبيق نغؼ السعمؾماتقجرة الييكل التشغيسي في السشغسة عمى احت -4

 .ـ معمؾمات إداريةلفكخة تظبيق نغادعؼ اإلدارة العميا  -5

ي اف يكؾف الشغاـ مبخرًا اقتراديًا إلى مخدودات تظبيق نغاـ السعمؾمات اإلداري تغظ -6
 .تكاليفو

مجى الؾعي والفيؼ واإلدراؾ الؾاسع ألىسية نغاـ السعمؾمات اإلدارية مؽ قبل كافة السدؤوليؽ  -7
 ؾمات. ومدتخجمي الشغاـ ومقجمي السعم
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شاجح بالجرجة األساس إلى كدب رضا السدتفيجيؽ ويتحقق ىحا اليجؼ وييجؼ نغاـ السعمؾمات ال
مؽ خبلؿ تؾفيخ السعمؾمات بالخرائص السظمؾبة ، إذ تدداد قيسة السعمؾمات التي يدودىا نغاـ 
السعمؾمات االدارية كمسا زادت درجة اشباعيا لحاجات السدتفيجيؽ وتغيخ ىشا اىسية تقشية 

لجور الحي تمعبو في تؾفيخ السعمؾمات بالخرائص السظمؾبة ، السعمؾمات بذكل بارز مؽ خبلؿ ا
 د طبيعة الجراسة وىحه الخرائص ىيواعتسج الباحث الخرائص االكثخ شيؾعًا مع االخح باإلعجا

 :(31،  34:  2443) حدؽ ، 

 التؾقيت -1

وتعج خاصية التؾقيت مؽ الخرائص السيسة الؾاجب تؾافخىا في السعمؾمات ، إذ ال قيسة 
عمؾمات اذا لؼ ترل الى السدتفيجيؽ في الؾقت السشاسب ، إذ تعج السعمؾمات السادة األولية لمس

لمقخارات وتؾفيخىا في الؾقت السظمؾب فيي عشرخ حاسؼ في اتخاذىا ، ويمعب التؾقيت دورًا كبيخًا 
في مداعجة السشغسة لمحرؾؿ عمى مدايا تشافدية والتفؾؽ عمى السشافديؽ مؽ خبلؿ تؾفيخ 

مؾمات في الؾقت السشاسب عؽ التغيخات الحاصمة في البيئة التي تعسل فييا السشغسة كتغيخ السع
 اذواؽ ومتظمبات الدبائؽ ، او رضا الدبائؽ عؽ جؾدة السشتجات السقجمة مؽ قبل السشغسة . 

 الجقة -2

اف الجقة تعشي خمؾ السعمؾمات مؽ األخظاء والتحيد الف عجـ دقة السعمؾمات قج تشتج عشيا 
قخارات خاطئة وغيخ كفؾءة، إذ تؤكج الجراسات إلى اف سبلمة وفعالية القخار اإلداري يتؾقف 
بالجرجة األولى عمى سبلمة ودقة السعمؾمات التي يبشى عمييا القخار إذ يؤكج الباحث الى اف 
السعمؾمات السدودة الى االدارة يجب اف تكؾف صحيحة وال تحتؾي عمى اخظاء جؾىخية ألنيا 

مغممة ويبيؽ ايزًا إف السعمؾمات الجقيقة البج اف تكؾف خالية مؽ التحيد بحيث ال تؤثخ ستكؾف 
عمى صانع القخار ، وقج عدزت ىحه الخاصية التظؾر الجؾىخي في حقؾؿ السعمؾماتية وتدايج 
استخجاـ الحاسبات الجقيقة برؾرة كبيخة مسا أسيست في تقميل االخظاء في السعمؾمات ، إذ اف 

 التي تحتؾي عمى أخظاء تكؾف ليا قيسة وفائجة محجودة . السعمؾمات

 السبلئسة -3
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ويقرج بالسبلئسة وجؾد عبلقة وثيقة بيؽ السعمؾمات والحاجات التي تعج مؽ اجميا ىحه السعمؾمات 
ولكي تكؾف السعمؾمات مفيجة يجب اف تكؾف ذات عبلقة وثيقة باتخاذ القخارات ،إذ يفزل 

ات مفيجة ومبلئسة لحل مذكمة معيشة حتى لؾ كانت كسية السجيخوف الحرؾؿ عمى معمؾم
السعمؾمات قميمة مقارنة بالسعمؾمات غيخ السبلئسة لمحالة وبكسيات كبيخة ،إذ تؤدي ىحه السعمؾمات 

ؽ السعمؾمات وليدت ذات اىسية ، الى عاىخة االغخاؽ أي ضياع متخح القخار بيؽ كسية ىائمة م
دارة الحجيثة ىي في عجـ تؾفخ السعمؾمات ، وكسية ىحه اتزح أف السذكمة التي تؾاجو اإلو 

 السعمؾمات ومجى مبلءمتيا التخاذ قخار حؾؿ السذكمة القائسة . 

 الؾضؾح -4

أف وضؾح السعمؾمات ىي امكانية فيسيا واستيعابيا بديؾلة مؽ قبل السدتفيج أي يجرؾ السدتفيج 
ثخ فائجة في السجاؿ السظمؾب عميا اكمعشى السعمؾمات التي يدتمسيا، و اف وضؾح السعمؾمات يج

ولديادة وضؾح السعمؾمات يسكؽ دمج السعمؾمات الستذابية وفرل الستبايشة ووضعيا في  .فييا
 ججاوؿ واشكاؿ تتدؼ بالديؾلة بحيث يسكؽ تفديخىا بكل بداطة .

 الذسؾلية -5

فيج يجب اف إف خاصية الذسؾلية تعشي اف السعمؾمات التي يتؼ الحرؾؿ عمييا مؽ قبل السدت
تذسل جسيع جؾانب الحالة القائسة والتي جسعت السعمؾمات مؽ اجميا بغض الشغخ عؽ كسية 
السعمؾمات فيسا اذا كانت قميمة اـ كثيخة شخط اف تغظي ىحه السعمؾمات الغخض مؽ جسعيا ، فقج 

ة تكؾف السعمؾمات السحرمة عمييا مخترخة ولكشيا شاممة تمبي حاجة السدتفيج وخاصة االدار 
العميا إذ تحتاج إلى معمؾمات مخترخة أما اإلدارة التشفيحية فتحتاج إلى معمؾمات اكثخ شسؾاًل 

 بدبب طبيعة السذكبلت التي تتعامل معيا ىحه السدتؾيات االدارية. 

 مقاييذ نجاح نظام المعمهماتثانيا: 

السعمؾمات الستؾفخة في نغاـ األداء السشغسي : يخبط ىحا السكياس بيؽ األداء السشغسي وبيؽ  - أ
السعمؾمات اإلدارية وذلػ مؽ خبلؿ القخارات التي يتؼ اتخاذىا باالعتساد عمى ىحه السعمؾمات فقمة 
تؾفخ معمؾمات بالخرائص السظمؾبة سؾؼ يشعكذ عمى القخارات الستخحة ومؽ ثسة ضعف 

 .( 23:  2443السشغسي ) حدؽ ،  األداء
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ىحا السكياس وجؾد عبلقة مباشخة بيؽ خرائص السعمؾمات الستاحة أداء السدتفيج : يفتخض  - ب
في الشغاـ وبيؽ االداء الفخدي في صشع القخارات خاصة واف ىجؼ نغاـ السعمؾمات اإلدارية ىؾ 

مى االبجاع في تدويج متخحي القخارات بالسعمؾمات العالية الجؾدة إذ تداعج ىحه السعمؾمات ع
  .( 23: 2443) حدؽ ، القخارات الستخحة

استخجاـ الشغاـ : اف درجة استخجاـ الشغاـ تعج دالة عمى فاعميتو إذ تكؾف الفاعمية عالية  -ج
عشجما يتحقق مدتؾى عاٍؿ مؽ االستخجاـ وتكخارىا مؽ قبل السدتفيجيؽ ، ويذيخ ىحا السكياس الى 

ي اداء مياميؼ ، مجى اعتساد السدتفيجيؽ عمى السخخجات السعمؾماتية لشغاـ السعمؾمات االدارية ف
ويعج  .( 24:  2443) حدؽ ،  خجاـ مؽ خبلؿ عجد مخات االستخجاـوقياس مدتؾى االست

إلى جانب القشاعة عمى أساس أف فذل  MISمدتؾى االستخجاـ مؤشخًا أساسيا لكياس نجاح 
يعتسجاف عمى مدتؾى استخجاـ السدتفيج ليا ، ألف األنغسة صسست ألجل تؾليج  MISونجاح 

لمسدتفيجيؽ فأف عجـ استخجاميا يعشي عجـ االنتفاع مشيا في صشع القخارات وىحا يعشي  السخخجات
 .( 64:  2446ذميا ) الحيالي ، ف

قشاعة السدتفيج : يقـؾ ىحا السكياس عمى افتخاض وجؾد عبلقة مباشخة بيؽ فاعمية نغاـ  -د
كانت قشاعة السدتفيج عالية السعمؾمات االدارية وبيؽ قشاعة او إرضاء السدتفيج مؽ الشغاـ فكمسا 

وتعج قشاعة السدتفيج مؽ  .( 24:  2443) حدؽ ،  اـ تعشي اف فاعمية الشغاـ عاليةعؽ الشغ
أكثخ السقاييذ استخجاما لتكيؼ نجاح أنغسة السعمؾمات ألنيا تفتخض بأف ىشاؾ عبلقة مباشخة بيؽ 

الشغاـ يعبخ عشو بالسجى الحي فاعمية الشغاـ وبيؽ قشاعة السدتفيج مؽ الشغاـ، وعميو فأف نجاح 
 .( 65:  2446) الحيالي ، يعتقج فيو السدتفيج بأف الشغاـ يمبي احتياجاتو السعمؾماتية

 / عهامل نجاح نظام التعميم االلكتخوني  ثالثا

يسثل نجاح نغاـ التعميؼ االلكتخوني احج أىؼ السؾضؾعات التي حغيت بأىتساـ الباحثيؽ في ىحا 
لو اىسية في تعديد االداء الجامعي وتحقيق اىجاؼ السرمحة مؽ ىحا الشغاـ  السجاؿ ، وذلػ لسا

ومشيؼ الستعمسيؽ والكادر االكاديسي والجامعة . لقج جاءت العجيج مؽ الجراسات مؽ اجل التحقيق 
في عؾامل نجاح نغاـ التعميؼ االلكتخوني ، وتذيخ االدبيات الى اف عؾامل الشجاح مؽ السفتخض 

ى ىحه العؾامل وعمى عسمية ة وذلػ مؽ أجل تؾفيخ أفزل امكانية لمديظخة عماف تكؾف محجود
 .قياسيا
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وإف عسمية تحجيج عؾامل الشجاح لشغاـ التعميؼ ليدت بالديمة واتدست بالتعقج وذلػ بدبب التشؾع 
في اصحاب السرمحة السدتفيجيؽ مؽ ىحا الشغاـ واختبلؼ وجيات نغخىؼ تجاه ىحه العؾامل مثل 

تكشؾلؾجيا اعزاء الييأة التجريدية وإدارة السؤسدات التعميسية والكادر العامل في مجاؿ الستعمؼ و 
 .( 19،  4:  2421) الكيبلني ،  السعمؾمات واالتراالت 

لحخجة لشغاـ التعميؼ فخأى عامخ وبيحا الرجد فقج اختمف الباحثيؽ عمى تحجيج عؾامل الشجاح ا
لكتخوني وتحقيق االىجاؼ السخجؾة مشو يشبغي تؾفخ ( لكي يشجح التعميؼ اال 27،  26،  2418)

 عجة عؾامل تعسل عمى نجاحو وتخسيخو لعل مؽ اىسيا : 

دخؾؿ مشاىج تعميؼ الحاسؾب وتكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت والتعامل مع شبكة  -1
 االنتخنيت في جسيع السخاحل التعميسية .

دنى مدتؾى نغخًا لجورىا الحيؾي الستعاطف تخفيض تعخفة االشتخاؾ بذبكة االنتخنيت الى أ -2
 في حياتشا السعاصخة خاصة .

ضخورة اتجاه الجوؿ الى االستثسار في صشاعة تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت والبخمجيات  -3
ووضعو عمى رأس اولؾيات االستثسارات السمحة والفاعمة مسا يداعج عمى انتذار ثقافة عرخ 

شؾلؾجية الحجيثة وعشجىا يسكؽ اف نخفع في الؾطؽ العخبي شعار الحاسؾب والتعامل مع التك
 حاسؾب لكل مؾاطؽ .

اتجاه الجوؿ العخبية الى انذاء وزارات لبلتراالت والسعمؾمات مؽ شأنو االسخاع في تؾفيخ  -4
البشية االساسية البلزمة لتظؾيخ تكشؾلؾجيا االتراالت والسعمؾمات وزيادة سعة شبكات االتراؿ 

 داىؼ في انتذار التعميؼ االلكتخوني الحي يعتسج عمى عمى تكشؾلؾجيا اترالية متقجمة .وىؾ ما ي

بشاء كؾادر مؽ السبخمجيؽ الؾطشية السؤىميؽ تأليبًل عمسيًا وعسميًا عالسي والسدمحيؽ بثقافة  -5
ع عخبية اسبلمية وذلػ مؽ اجل خمق وابتكار بخامجيات تتؾافق مع احتياجاتشا العقمية وتخاعي جسي

ثؾابتشا الجيشية والحزارية وتعكذ تؾجياتشا التخبؾية والثقافية بجاًل مؽ االعتساد عمى بخامجيات 
جاىدة مدتؾردة قج ال تبلئؼ حاجاتتا وربسا يرعب متابعة صيانتيا مدتكببًل وفي الؾقت نفدو خمق 

 سؾؽ تشافدو يسكؽ اف تخمق فخصًا تدؾيكية لسختمف دوؿ العالؼ االسبلمي.
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معغؼ الجوؿ االف الى تظبيق مفيؾـ الحكؾمة االلكتخونية والحي اخح تظبيقو يتدايج بذجة اتجاه  -6
خبلؿ اآلونة االخيخة مؽ شأنو السداىسة في نجاح التعميؼ االلكتخوني خاصة واف تعامل مع 

 الجيات الحكؾمية او تعامل الجيات والسؤسدات الحكؾمية مع بعزيا البعض .

(  19:  2421جاح الحخجة لمتعميؼ عؽ بعج تؾصمت ) الكيبلني ، وفي سياؽ دراسة لعؾامل الش
الى اف ىشاؾ سبعة عؾامل نجاح حخجة في بخامج التعمؼ عؽ بعج لمسؤسدات التعميسية تتسثل بسا 

 يمي : 

 حقؾؽ السمكية الفكخية . -1

 مبلئسة البيئة لمتعميؼ عؽ بعج .-2

 بشاء الكؾرس . -3

 محتؾى الكؾرس .-4

 متعامل مع السذاكل غيخ الستؾقعة .االستعجاد ل -5

 مشرة لمتعميؼ عؽ بعج . - 6

 التقييؼ السدتسخ وقياس الشجاح .  - 7

عجيجة يعجدىا كثيخًا مؽ الباحثيؽ  ت( اف ىشاؾ عؾامل ومقؾما 185:  2415وأشار عامخ ) 
تداعج عمى نجاح التعميؼ االلكتخوني مؾزعة عمى كل مؽ السعمؼ ، والستعمؼ ، والبيئة التعميسية ، 

 : خمجيات السدتخجمة ولعل مؽ أبخزىاواالجيدة والب

ؼ اعزاء ىيئة التجريذ : فبلبج مؽ وجؾد الحساس لتقابميؼ ىحه التقشيات الحجيثة والبج مؽ في -1
دورىؼ السيؼ في تظؾيخىا مع اىسية تجريديؼ في ىحا السجاؿ وتعخيفيؼ الخبط بيؽ االىجاؼ التخبؾية 

 لمبخنامج ومدتؾى احتياجات الظبلب . 

الفشيؾف : وىؤالء البج اف يكؾف لجييؼ الجراسة الكافية بالتكشؾلؾجيا الستعمقة بالذبكات العالسية  -2
لحخص عمى االختيار االمثل لمتجييدات التقشية االساسية ووسائل التعميؼ الحجيثة الستعجدة وا

 والبخامج السدتخجمة وتحجيثيا بذكل مدتسخ .

االدارة : فبلبج اف يكؾف لجى السدؤوليؽ القشاعة التامة بأىسية التعميؼ االلكتخوني والقجرة عمى  -3
سيدانية البلزمة لمبجء التخظيط الجيج وتقجيؼ االفكار وصشع القخار والتؾاصل مع الفشيؽ لتؾفيخ ال
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بعسمية التحؾيل واالستسخار بيا وتظؾيخىا ، كسا يجب عمييؼ التخكيد عمى الجانب االكاديسي 
 والحي يعتبخ مدؤوليتيؼ االولى واالىؼ . 

الظمبة : البج اف يكؾف لجى الظمبة الخغبة في التعميؼ الحاتي والقجرة عمى التحميل والخبط بيؽ  -4
السعمؾمات مع الظمبة االخخيؽ والبج اف يكؾف لجييؼ الذعؾر بأىسية العمؼ الحي السعمؾمات وتبادؿ 

يجرسو وأف يكؾف عمى قشاعة تامة بأىسية ىحه الظخيقة . كسا يجب أف يتؼ تعخيف الظالب وتجريبو 
عمى استخجاـ أدوات التعميؼ االلكتخوني وأف يكؾف ممسًا بالسيارات االساسية في استخجاـ الحاسب 

 ذكل عاـ وترميح االعظاؿ العادية لمجياز .اآللي ب

 التظؾيخ السدتسخ لخظؾات تشفيح التعميؼ االلكتخوني . -5

 تظؾيخ السؾاد التعميسية بذكل مذؾؽ وفعاؿ ذات لغة مفيؾمة وسيمة  -6

دقة اختيار واعجاد البخامج التعميسية الخاصة بشغاـ التعميؼ االلكتخوني مع مخاعاتيا لظبيعة  -7
 ات الستعمؼ .وصؾؿ ورغب

اما عشج التحجث عؽ اىسية ىحه العؾامل فيسكؽ القؾؿ اف الحاجة نذأت لبلىتساـ بعؾامل الشجاح 
الحخجة في العجيج مؽ السشغسات وفي جسيع القظاعات خبلؿ العقؾد القميمة الساضية ، وذلػ 

ميو وىي مفيجة الستعساليا بذكل واسع لتؾفيخ وسيمة لترسيؼ فعاؿ ألنغسة قياس االداء والخقابة ع
 ايزًا في تحجيج االولؾيات واالحتياجات الحاسسة لمسشغسة .

،  16:  2421) الكيبلني ، ويسكؽ تحجيج أىسية ىحه العؾامل مؽ خبلؿ دورىا في تحقيق االتي 
17 ) : 

تداعج عسمية تحجيج تمػ العؾامل مؽ السجيخيؽ عمى تخكيد اىتساـ االدارة بيا وضساف تمقييا  -1
 متجقيق والفحص مؽ االدارة .السدتسخ ل

اف عسمية وضع السجيخيؽ لسقاييذ ججيجة لتمػ العؾامل يتظمب تؾفيخ تقاريخ عؽ كل  -2
 اإلجخاءات في السشغسة .

اف تحجيج عؾامل الشجاح الحخجة يدسح بتعخيف واضح لكسية السعمؾمات التي يتؼ جسعيا مؽ  -3
 انات غيخ الزخورية .السشغسة ويحج مؽ زيادة تكمفة جسع السديج مؽ البي
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تحجيج عؾامل الشجاح الحخجة يؾجو تحخكات السشغسة بعيجًا عؽ فتح تكييف ادارتيا في مجاؿ  -4
التقاريخ التي مؽ الديل جسعيا وبجاًل مؽ ذلػ فأنيا تمفت االنتباه الى تمػ البيانات التي يرعب 

 تؾفخىا وتكؾف ميسة لشجاح السشغسة برفة خاصة .

بعض عؾامل الشجاح الحخجة الدمشية يشبغي اف يكؾف في تغييخ مدتسخ مع  اف عسمية تحجيج -5
التقاريخ الججيجة التي يجخي تظؾيخىا حدب الحاجة الستيعاب التغيخات التي تظخأ عمى السشغسة 

 بسا في ذلػ االستخاتيجية ، البيئة ، وليكل السشغسة .

جاالتيا االساسية سيشتج عشيا فذل في ونغخًا ألىسية تمػ العؾامل فأف الشتائج غيخ الجقيقة في م
انجاز اىجافيا ، واف اعتساد االدارة العميا عمى مشيجية او طخيقة عؾامل الشجاح الحخجة اصبحت 
مدألة ضخورية ليحه االدارات إذ انو ىحا سيسكشيا مؽ تحجيج العشاصخ االساسية في عسمية 

ب اف تعالج شبثق عؽ ىحا السجاؿ يجالتغييخ والتي تحتاج الى رقابة بعشاية ، وأف اي قزية ت
 .ليكؾف التغييخ ناجحاً 
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 الفرل الثالث

 االطار العممي لمبحث
 المبحث االول: الهصف والتذخيص لمتغيخات البحث

 اوال: وصف الكفاءة الحاتية لمحاسهب

( الى التؾزيعات التكخارية واالوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابات 1يذيخ الججوؿ )
السبحؾثيؽ حؾؿ الكفاءة الحاتية لمحاسؾب حيث تؼ قياس الكفاءة الحاتية بخسدة فقخات تسثمت 

( وبانحخاؼ معياري 3.249وقج جاء ىحا البعج بؾسط حدابي قجره ) X5الى  X1بالفقخات مؽ 
امتمػ ميارة التعامل مع االجداء السادية لتقانة  " X5( وقج جاء بالتختيب االوؿ الفقخة 9824غ )بم

( وبانحخاؼ معياري 3.437السعمؾمات التعميسية " وقج حرمت عمى اعمى وسط حدابي قجره )
" استعسالي الشغاـ نفدو في فتخة سابقة  X3( اما في التختيب الثاني فقج جاءت الفقخة 1.283)
( اما في التختيب 1.261( وبانحخاؼ معياري )3.234السيسة نفديا " بؾسط حدابي قجره ) داءأل

لؾسيمة مداعجة ) قخاءة االرشادات او القخص  باستعسالي " X2 االخيخ فقج جاءت الفقخة 
 (1.239معياري ) وبانحخاؼ( 3.446التعميسي ("بؾسط حدابي قجره )

 
 لبعج الكفاءة الحاتية( مؤشخات الؾصف االحرائي 1الججوؿ )

االَذشاف 

 انًعُاسٌ

انىسط 

 انذساتٍ

 ال اذفق ذًايا

1 

 ال اذفق

2 

َىعا يا اذفق   

3 

 اذفق

4 

ذًاواذفق   

5 

 انفقشاخ

 خ % خ % خ % خ % خ %

1.314 3.218 14.4 9 17.2 11 18.8 12 32.8 21 17.2 11 X1 

1.239 3.046 12.5 8 21.9 14 28.1 18 23.4 15 14.1 14 X2 

1.261 3.234 9.4 6 18.8 12 29.7 19 23.4 15 18.8 12 X3 

1.261 3.109 12.5 8 18.8 12 31.3 20 20.3 13 17.2 11 X4 

1.283 3.437 9.4 6 14.1 9 26.6 17 23.4 15 26.6 17 X5 

 انىسط انذساتٍ نهثعذ ككم 3.209 9820
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 ثانيا: وصف استعمال النظام
 

الى التؾزيعات التكخارية واالوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية فيذيخ ( 2الججوؿ ) اما
الستجابات السبحؾثيؽ حؾؿ استعساؿ نغاـ التعميؼ االلكتخوني حيث تؼ قياس استعساؿ الشغاـ 

( 3.437وقج جاء ىحا البعج بؾسط حدابي قجره )X12الى  X6بدبعة فقخات تسثمت بالفقخات مؽ 
يتؼ استعساؿ الشغاـ برؾرة  " X9وقج جاء بالتختيب االوؿ الفقخة ( 8385وبانحخاؼ معياري بمغ )

( وبانحخاؼ 3.421مكخرة ومشتغسة " وقج حرمت عمى اعمى وسط حدابي قجره )
يتسيد الشغاـ بديؾلة االستخجاـ  " X6( اما في التختيب الثاني فقج جاءت الفقخة 1.179معياري)

(اما في التختيب االخيخ فقج جاءت 1.231 ( وبانحخاؼ معياري )3.234" بؾسط حدابي قجره )
 (2.544متظمبات تذغيل واضحة " بؾسط حدابي قجره )  بإجخاءاتيتسيد الشغاـ  " X11الفقخة 

 . (1.297وبانحخاؼ معياري )
 

 ( مؤشخات الؾصف االحرائي لبعج استعساؿ نغاـ التعميؼ االلكتخوني2الججوؿ )
 االَذشاف

 انًعُاسٌ

انىسط 

 انذساتٍ

ذًايا ال اذفق  

1 

 ال اذفق

2 

َىعا يا اذفق   

3 

 اذفق

4 

ذًاواذفق   

5 

 انفقشاخ

 خ % خ % خ % خ % خ %

1.231 3.234 9.4 6 18.8 12 29.7 19 23.4 15 18.8 12 X6 

1.338 2.781 18.8 12 29.7 19 21.9 14 14.1 9 15.6 10 X7 

1.055 3.109 6.3 4 23.4 15 31.3 20 31.3 20 7.8 5 X8 

1.179 3.421 3.1 2 23.4 15 25 16 25 16 23.4 15 X9 

1.055 3.109 6.3 4 23.4 15 31.3 20 31.3 20 7.8 5 X10 

1.297 2.500 26.6 17 28.1 18 26.6 17 6.3 4 12.5 8 X11 

1.055 3.109 6.3 4 23.4 15 31.3 20 31.3 20 7.8 5 X12 

 انىسط انذساتٍ نهثعذ ككم 3.037 8385
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 المدتفيج ثالثا: وصف رضا
( الى التؾزيعات التكخارية واالوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابات 3يذيخ الججوؿ )و 

السبحؾثيؽ حؾؿ استعساؿ نغاـ التعميؼ االلكتخوني حيث تؼ قياس استعساؿ الشغاـ بخسدة فقخات 
وبانحخاؼ  (2.974وقج جاء ىحا البعج بؾسط حدابي قجره ) x18الى x13تسثمت بالفقخات مؽ 

يسكؽ بديؾلة االتراؿ والتفاعل مع  " x18( وقج جاء بالتختيب االوؿ الفقخة 8463معياري بمغ )
الكادر التقشي لشغاـ التعميؼ االلكتخوني في الكمية" وقج حرمت عمى اعمى وسط حدابي قجره 

عتسج " ي x17( اما في التختيب الثاني فقج جاءت الفقخة 1.269( وبانحخاؼ معياري )3.421)
التجريدي برؾرة كبيخة عمى مخخجات الشغاـ في اداءه لمؾعائف التعميسية داخل الكمية " بؾسط 

( اما في التختيب االخيخ فقج جاءت الفقخة 1.326( وبانحخاؼ معياري )3.446حدابي قجره )
X15 " تدداد قشاعة السدتفيج بالشغاـ مؽ خبلؿ قجرة الشغاـ عمى ايجاد الحمؾؿ لمسذكبلت التي 

وبانحخاؼ  ( 2.649يتعخض ليا السدتفيج سؾاء كاف تجريدي او طالب "بؾسط حدابي قجره )
        ( .1.344معياري )

 
 رضا السدتفيج( مؤشخات الؾصف االحرائي لبعج 3الججوؿ )

االَذشاف 

 انًعُاسٌ

انىسط 

 انذساتٍ

 ال اذفق ذًايا

1 

 ال اذفق

2 

َىعا يا اذفق   

3 

 اذفق

4 

ذًاواذفق   

5 

 انفقشاخ

 خ % خ % خ % خ % خ %

1.284 2.968 15.6 10 21.9 14 26.6 17 21.9 14 14.1 9 X13 

1.253 3.015 14.1 9 20.3 13 29.7 19 21.9 14 14.1 9 X14 

1.340 2.609 29.7 19 17.2 11 25.0 16 18.8 12 9.4 6 X15 

1.147 2.781 14.4 9 29.7 19 26.6 17 23.4 15 6.3 4 X16 

1.326 3.046 14.1 9 23.4 15 25.0 16 18.8 12 18.8 12 X17 

1.269 3.421 10.9 7 10.9 7 26.6 17 28.1 18 23.4 15 X18 

 انىسط انذساتٍ نهثعذ ككم 2.974 8463
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 رابعا: وصف المنافع الفخدية من النظام
( الى التؾزيعات التكخارية واالوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابات 4يذيخ الججوؿ )

الى  x19فقخات تسثمت بالفقخات مؽ  بأربعةالسبحؾثيؽ حؾؿ السشفعة الفخدية حيث تؼ قياس السشفعة 
x22 ( وقج 8674( وبانحخاؼ معياري بمغ )3.214وقج جاء ىحا البعج بؾسط حدابي قجره ) جاء

زمبلئي السقخبيؽ مشي في العسل ) اساتحة الجامعة( " وقج حرمت  "x19بالتختيب االوؿ الفقخة 
( اما في التختيب الثاني فقج 1.168( وبانحخاؼ معياري )3.515عمى اعمى وسط حدابي قجره )

قـؾ يديؼ نغاـ التعميؼ االلكتخوني في تظؾيخ تظبيقات العسل التعميسي الحي ا " x20جاءت الفقخة 
( اما في التختيب االخيخ فقج 1.286( وبانحخاؼ معياري )2.894بتأديتو " بؾسط حدابي قجره )

بؾسط حدابي  استخجاـ نغاـ التعميؼ االلكتخوني يديؼ في تظؾيخي لحاتي " " x21 جاءت الفقخة 
  ( .3.218( وبانحخاؼ معياري )1.133قجره )

 
 لبعج السشفعة الفخدية( مؤشخات الؾصف االحرائي 4الججوؿ )        

االَذشاف 

 انًعُاسٌ

انىسط 

 انذساتٍ

 ال اذفق ذًايا

1 

 ال اذفق

2 

َىعا يا اذفق   

3 

 اذفق

4 

ذًاواذفق   

5 

 انفقشاخ

 خ % خ % خ % خ % خ %

1.168 3.515 7.8 5 9.4 6 28.1 18 32.8 21 21.9 14 X19 

1.286 2.890 17.2 11 23.4 15 25 16 21.9 14 12.5 8 X20 

3.218 1.133 6.3 4 26.6 17 15.6 10 42.2 27 9.4 6 X21 

3.218 1.227 9.4 6 20.3 13 26.6 17 26.6 17 17.2 17 X22 

 انىسط انذساتٍ نهثعذ ككم  3.210 8674
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 المبحث الثاني

 اختبار فخضيات البحث

االولى باعتساد تؼ اعتساد اسمؾبيؽ احرائييؽ في اختيخ فخضيات البحث، اذ تؼ اختبار الفخضية 
 (. 6( و ) 5يؽ )اسمؾب تحميل االرتباط. وكانت الشتائج عمى الشحؾ السبيؽ في الججول

 

 ( معامل االرتباط بين الكفاءة الحاتية لمحاسهب ونجاح نظام التعميم االلكتخوني 5الججول )
 )المدتهى الكمي(

 

 معامالت االرتباط

 النجاح الكفاءة 

الذاتية للحاسوب الكفاءة  Pearson Correlation 1 .510
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 64 64 

Pearson Correlation .510 نجاح نظام التعليم االلكتروني
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 64 64 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

بيؽ  (0.510)( اف ىشاؾ عبلقة ارتباط معشؾية بمغت قيستيا 5يبلحظ مؽ خبلؿ الججوؿ ) 
الكفاءة الحاتية لمحاسؾب ونجاح نغاـ التعميؼ االلكتخوني، وىي قيسة معشؾية دالة عمى العبلقة 

 الظخدية بيؽ الستغيخيؽ.

 مية عمى المتغيخات التفري ( معامالت االرتباط بين متغيخات الجراسة 6الججول )
 

 معامالت االرتباط

 

 الكفاءة

 الذاتية

 استعمال

 رضا المستفيد النظام

المنافع 

 الفردية

 الكفاءة

 الذاتية

Pearson 

Correlation 

1 .448** .404** .389** 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .001 

N 64 64 64 64 
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 استعمال

 النظام

Pearson 

Correlation 

.448** 1 .607** .458** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 64 64 64 64 

رضا 

 المستفيد

Pearson 

Correlation 

.404** .607** 1 .395** 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .001 

N 64 64 64 64 

المنافع 

 الفردية

Pearson 

Correlation 

.389** .458** .395** 1 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .001  

N 64 64 64 64 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 SPSS انًصذس: يٍ اعذاد انثادثراٌ تاالسرُاد انً َرائج تشَايج 

 

( اف الكفاءة الحاتية ارتبظت معشؾيا بعؾامل الشجاح  6يبلحظ مؽ خبلؿ الشغخ في الججوؿ )
(، وارتبظت مع رضا السدتفيج بكيسة 0.448بكيسة )الثبلثة، اذ ارتبظت الكفاءة باستعساؿ الشغاـ 

 . وىي جسيعيا قيؼ ارتباط معشؾية.(0.389)، والسشافع الفخدية بكيسة (0.404)معشؾية بمغت 

 ا عمى الشتائج السبيشة في اعبله تقبل الفخضية االولى والتي تشص عمى:بشاء

 .عالقة ارتباط معنهية بين الكفاءة الحاتية وبين نجاح نظام التعميم االلكتخوني هناك
وفيسا يتعمق باختبار الفخضية الثانية والفخضيات الفخعية السشبثقة عشيا فمقج تؼ استعساؿ اسمؾب 

ف الكفاءة الحاتية لمحاسؾب كانت الستغيخ السدتقل، اما الستغيخات السعتسجة تحميل االنحجار، اذ ا
فتسثمت بشجاح نغاـ التعميؼ االلكتخوني واالبعاد الفخعية الخاصة بكياسو )استعساؿ الشغاـ، رضا 
السدتفيج، السشافع الفخدية(. وكانت نتائج اختبار تأثيخ الكفاءة الحاتية عمى نجاح نغاـ التعميؼ 

 (.  7تخوني عمى السدتؾى الكمي عمى الشحؾ السبيؽ في الججوؿ )االلك

انكفاءج انزاذُح نهذاسىب فٍ َجاح َظاو انرعهُى ( َرائج ذذهُم االَذذاس نرأثُش 7انجذول)

 االنكرشوٍَ )انًسرىي انكهٍ(

ّدبذ ّظبً اىزعيٌٍ اىَزغٍش اىَعزَذ ) اىَزغٍش اىَسزقو

 (االىنزشًّٗ

R 

Square 

F 

Beta T value Sig. اىَحس٘ثخ Sig. 

*4.669 358. اىنفبءح اىزارٍخ ىيحبس٘ة
 

.000 .26 21.803 0.000 

 اىزأثٍش غٍش ٍعْ٘ي  N.Sاىزأثٍش ٍعْ٘ي          * 
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( اف ىشاؾ تأثيخ معشؾي لمكفاءة الحاتية في الحاسؾب في  7يتبيؽ مؽ خبلؿ الشغخ في الججوؿ )
% مؽ التغيخ في نجاح 26نجاح نغاـ التعميؼ االلكتخوني. اذ فدخت الكفاءة الحاتية ما ندبتو 

، وىحا ما 0.000ومدتؾى السعشؾية  21.083السحدؾبة  Fنغاـ التعميؼ االلكتخوني. وكانت قيسة 
 يجؿ عمى معشؾية الشسؾذج ومعشؾية تأثيخ الكفاءة الحاتية في نجاح نغاـ التعميؼ االلكتخوني. 

ولمحرؾؿ عمى السديج مؽ التفاصيل فمقج تؼ اختبار تأثيخ الكفاءة الحاتية في كل عامل فخعي مؽ 
الشحؾ السبيؽ في  عؾامل نجاح نغاـ التعميؼ االلكتخوني مؽ العؾامل الثبلثة، وكانت الشتائج عمى

 (.14( و ) 9( و )  8الججوؿ )

انكفاءج انزاذُح نهذاسىب فٍ اسرعًال َظاو انرعهُى ( َرائج ذذهُم االَذذاس نرأثُش 8انجذول)

 االنكرشوٍَ )عهً يسرىي انعىايم انفشعُح نهُجاح(

 R (اسزعَبه اىْظبًاىَزغٍش اىَعزَذ ) اىَزغٍش اىَسزقو

Square 

F 

Beta T value Sig. اىَحس٘ثخ Sig. 

*3.950 383. اىنفبءح اىزارٍخ ىيحبس٘ة
 

.000 .201 15.606 0.000 

 اىزأثٍش غٍش ٍعْ٘ي  N.Sاىزأثٍش ٍعْ٘ي          * 

 

 

انكفاءج انزاذُح نهذاسىب فٍ سضا انًسرفُذ عٍ َظاو ( َرائج ذذهُم االَذذاس نرأثُش 9انجذول)

 نهُجاح(انرعهُى االنكرشوٍَ )عهً يسرىي انعىايم انفشعُح 

 R (سضب اىَسزفٍذاىَزغٍش اىَعزَذ ) اىَزغٍش اىَسزقو

Square 

F 

Beta T value Sig. اىَحس٘ثخ Sig. 

*3.477 384. اىنفبءح اىزارٍخ ىيحبس٘ة
 

.000 .163 12.088 0.000 

 اىزأثٍش غٍش ٍعْ٘ي  N.Sاىزأثٍش ٍعْ٘ي          * 

 
 

انزاذُح نهذاسىب فٍ انًُافع انفشدَح نُظاو  انكفاءج( َرائج ذذهُم االَذذاس نرأثُش 10انجذول)

 انرعهُى االنكرشوٍَ )عهً يسرىي انعىايم انفشعُح نهُجاح(

 R (اىَْبفع اىفشدٌخاىَزغٍش اىَعزَذ ) اىَزغٍش اىَسزقو

Square 

F 

Beta T value Sig. اىَحس٘ثخ Sig. 

*3.324 344. اىنفبءح اىزارٍخ ىيحبس٘ة
 

.001 .151 11.052 0.001 

 اىزأثٍش غٍش ٍعْ٘ي  N.Sاىزأثٍش ٍعْ٘ي          * 

 
تبيؽ نتائج تحميل االنحجار اف العؾامل الفخعية الثبلثة لشجاح نغاـ التعميؼ االلكتخوني قج تأثخت 
بالكفاءة الحاتية لمحاسؾب، اذ كانت ندبة ما تفدخه الكفاءة الحاتية في الحاسؾب لمستغيخ الفخعي 

%( مؽ التغيخ في  16.3%(، وفدخت ما ندبتو )24.1االلكتخوني )الستعساؿ نغاـ التعميؼ 
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%( مؽ التغيخ في السشافع الفخدية مؽ استخجاـ نغاـ التعميؼ االلكتخوني، 15.1رضا السدتفيج، و)
 . (0.001)( و 0.000وكاف التأثيخ في ىحه الشساذج الثبلثة معشؾي وعشج مدتؾى معشؾية )

ة الثانية والفخضيات الفخعية الثبلثة السشبثقة عشيا والتي تشص وفقا لحلػ فأف البحث يقبل الفخضي
 عمى:

 .تؤثخ الكفاءة الحاتية تأثيخا معشؾيا في نجاح نغاـ التعميؼ االلكتخوني :الفخضية الثانية
 ويشبثق عؽ ىحه الفخضية ثبلثة فخضيات فخعية:

 تعساؿ نغاـ التعميؼ االلكتخوني.تؤثخ الكفاءة الحاتية تأثيخا معشؾيا في اس: الفخضية الفخعية األولى
تؤثخ الكفاءة الحاتية تأثيخا معشؾيا في رضا السدتفيج عؽ نغاـ التعميؼ : الثانيةالفخضية الفخعية 

 االلكتخوني.
تؤثخ الكفاءة الحاتية تأثيخا معشؾيا في السشفعة الفخدية الشاتجة عؽ نغاـ : الفخضية الفخعية الثالثة

 التعميؼ االلكتخوني.
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 الفرل الخابع 

 االستنتاجات والتهصيات

 اوال: االستنتاجات
اشخت نتائج التحميل الؾصفي امتبلؾ التجريدييؽ السبحؾثيؽ الكفاءة الحاتية في استخجاـ،  .1

اذ انيؼ يستمكؾف القجرة عمى استخجاـ الشغاـ بكفاءة وفاعمية. اذ ايستمكؾف السيارات الكافية 
الستعمقة بيحا الشغاـ، فزبل عؽ امتبلؾ ميارة التعامل مع  الستخجاـ التظبيقات والبخامجيات

 األجداء السادية لتكشؾلؾجيا السعمؾمات الخاصة بالتعميؼ.

بيشت نتائج التحميل اف الشغاـ يعج ناجحا، اذ كانت جسيع السؤشخات وبخاصة السؤشخات  .2
عؽ الشغاـ والسشافع الفخدية األساسية الستسثمة باستعساؿ نغاـ التعميؼ االلكتخوني ورضا السدتفيج 

 الستحققة مؽ الشغاـ متؾافخة حدب راي االفخاد السدتجيبيؽ.

امتاز الشغاـ بديؾلة االستخجاـ وتؼ استعسالو مؽ التجريدييؽ برؾرة مدتسخة، فزبل عؽ  .3
 الشغاـ الشغاـ امتاز باجخاءات تذغيل واضحة وسيمة الفيؼ.

بحؾثيؽ عمى نغاـ التعميؼ االلكتخوني، اذ اف كاف ىشاؾ رضا جيج مؽ قبل االفخاد الس .4
 التجريدييؽ يجركؾف قيسة ومشفعة الشغاـ السعتسج في الكمية. 

اكج التجريدييؽ السبحؾثيؽ اف مخخجات الشغاـ تديؼ وبذكل واضح في دعؼ العسمية  .5
 العسمية. التجريديية وفي أداء وعيفتو كتجريدي، اذ يؾفخ الكثيخ مؽ السقؾمات األساسية الداء ىحه

اشخت الشتائج اف التجريدييؽ يحرمؾف عمى مشافع خاصة بيؼ مؽ تبشي نغاـ التعميؼ  .6
االلكتخوني مثل الشغخة الجيجة مؽ زمبلء العسل، فزبل عؽ اف الشغاـ يديؼ في عسمية تظؾيخ 

 الحات لمتجريدييؽ، ومؽ السسكؽ اف يكؾف الشغاـ مرجرا لتعمؼ التجريدييؽ عمى ميارات ججيجة. 
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 ثانيا: التهصيات
ضخورة اف تكؾف ىشاؾ دورات تجريبية مكثفة لمتجريدييؽ عمى استعساؿ نغاـ التعميؼ  .1

االلكتخوني بتفاصيمو الكثيخة، وذلػ مؽ اجل تعديد الكفاءة الحاتية لمتجريدييؽ وتؾليج شعؾر إيجابي 
 بقجرتيؼ عمى استخجاـ الشغاـ.

جرة عمى استخجاـ اكثخ مؽ نغاـ تعميؼ مؽ الزخوري اف يكؾف لجى التجريدي الق .2
او تظبيق  MOODELاو تظبيق  Google classroomالكتخوني، عمى سبيل السثاؿ 

WebCT  .وذلػ مؽ اجل االستفاد  مؽ ايجابيات ىحه االنغسة وتبلفي الدمبيات 

يتظمب نجاح نغاـ التعميؼ االلكتخوني اف يتؼ تؾفيخ انغسة تستاز بديؾلة االستخجاـ  .3
ؾلة التعمؼ، وىحه السدألة تعج ميسة ججا في مجاؿ تؾليج شعؾر ايجابي ومؾاقف ايجابية مؽ وسي

 قبل السدتفيجيؽ تجاه ىحا الشغاـ.

مؽ الزخوري اف يتؼ تؾفيخ بخامجيات داعسة لمشغاـ االس السعتسج في التعميؼ  .4
خات وبخامجيات االلكتخوني، مثل بخامجيات ترسيؼ السحاضخات وبخامج التدجيل الرؾتي لمسحاض

 تدجيل السحاضخات الفيجيؾية.

حث التجريدييؽ عمى استخجاـ الشغاـ برؾرة مدتسخة وعجـ االكتفاء بالتعميؼ الحزؾري،  .5
اذ انو مؽ السسكؽ اف يتؼ االستفادة مؽ ىحه األنغسة في مجاؿ إيجاد ججاوؿ الجروس السخنة، 

 وتؾصيل خجمة التعميؼ لمسشاطق البعيجة والشائية.
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 المرادر
 الخسائل واالطاريح

(. فاعمية نغاـ السعمؾمات اإلدارية وفق عبلقة مذاركة 2445الذمبي، فخاس سميساف ) .1
السدتفيج بجؾدة ترسيؼ الشغاـ _ دراسة استظبلعية في عيشة مؽ السرارؼ التجارية 

 كمية اإلدارة واالقتراد، جامعة السؾصل. أطخوحة دكتؾراه غيخ مشذؾرة،األردنية. 
( التعميؼ اإللكتخوني بالجامعة الجدائخية مقؾمات التجديج وعؾائق 2412الداحي، حميسة، ) .2

، كمية العمؾـ االندانية والعمؾـ االجتساعية، جامعة رسالة ماجدتيخالتظبيق، 
 مشتؾري_قدشظيشة_.

، مظالب استخجاـ التعميؼ اإللكتخوني في تجريذ 1434_ 1429الذيخاني، ناصخ،  .3
، كمية اطخوحة دكتؾراه بالتعميؼ العالي مؽ وجية نغخ السختريؽ،  العمؾـ الظبيعية

 التخبية، جامعة أـ القخى.
، الكفاءة الحاتية األكاديسية واستخاتيجيات التعمؼ السشغؼ ذاتيًا لجى 2413إيساف، يؾفقو،  .4

غيخ مشذؾرة، كمية العمـؾ  رسالة ماجدتيخالسخاىقيؽ ذوي صعؾبات التعمؼ واالسؾياء، 
 )الجدائخ(. 2واالجتساعية، جامعة سظيف االندانية

انعكاسات خرائص السدتفيج والعؾامل السشغسية في  25_24، 2424الشعيسي، تقى،  .5
تحفيد إنتذار تظبيقات تقانة السعمؾمات الظبية :دراسة مدحية آلراء عيشة مؽ الكادر 

 خ، غيخ مشذؾرة، كمية اإلدارةرسالة ماجدتيالظبي في مدتذفيات دىؾؾ الخاصة، 
 واالقتراد، جامعة السؾصل.

، خرائص السدتفيج ودورىا في انتذار تقانة 2424طو، تقى، والدبعاوي، أحسج،  .6
، السجمج مجمة تشسية الخافجيؽالسعمؾمات الرحية في السدتذفيات الخاصة في دىؾؾ، 

 .172_ 154، ص128، العجد 39
ارية في اقامة ( ، اثخ مؤشخات فاعمية نغاـ السعمؾمات االد2443حدؽ ، دمحم ، ) .7

متظمبات نغاـ ادارة الجؾدة : دراسة استظبلعية في عيشة مؽ السشغسات قيج التأىيل 
رسالة في محافغة نيشؾى ،  ISO 9001-200لمحرؾؿ عمى شيادة نغاـ ادارة الجؾدة 

 ، جامعة السؾصل ، كمية االدارة واالقتراد . ماجدتيخ
اح نغاـ السعمؾمات االدارية في تحقيق ( ، االثخ التتابعي ونج2446الحيالي ، احسج ، ) .8

السيدة التشافدية : دراسة استظبلعية في عيشة مؽ السرارؼ الحكؾمية واالىمية في 
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، غيخ مشذؾرة ، جامعة السؾصل ، كمية االدارة  رسالة  ماجدتيخمحافغة نيشؾى ، 
 واالقتراد .

االلكتخوني : دراسة  ( ، عؾامل الشجاح الحخجة لتظبيق التعميؼ2421الكيبلني ، وسؽ ، ) .9
، غيخ  رسالة ماجدتيخمدحية مقارنة الراء عيشة مؽ االكاديسييؽ في جامعة السؾصل ، 

 مشذؾرة ، جامعة السؾصل ، كمية االدارة واالقتراد .
 المجالت العممية

(، إمكانية السؾاءمة بيؽ السختكدات التعميسية 2414يؾسف، بداـ، وحديؽ، دمحم، ) .1
، 285، )144، 32، مجمة تشسية الخافجيؽلمتعميؼ اإللكتخوني، والسدتمدمات التقشية 

346.) 
، دار ومؤسدة رسبلف التعميؼ اإللكتخوني واالقتراد السعخفي، 2449كافي، مرظفى،  .2

 .لمظباعة والشذخ والتؾزيع
، العخبي لمشذخ التعميؼ اإللكتخوني والخجمات السعمؾماتية، 2415األتخبي، شخيف،  .3

 والتؾزيع، القاىخة.
مجمة التعميؼ عؽ بعج ياة، قدادري، ضؾابط ومعاييخ الجؾدة في التعميؼ اإللكتخوني، ح .4

، ص 2419، 7، جامعة بشي سؾيف، اتحاد الجامعات العخبية، مج والتعميؼ السفتؾح
119 _148. 

، انعكاس الكفاءة الحاتية لمسجيخيؽ في سمؾكياتيؼ، 2413حديؽ، حديؽ، وسمساف، ناعؼ،  .5
 . 114_94، ص74، العجد 19، السجمج دية واإلداريةمجمة العمـؾ االقترا

، 2424شخيجـ، سحخ، وعؾد، خؾلة، و خميمة، شيج، والعسيج، عبجهللا، وشجيج، نؾر،  .6
فاعمية التعميؼ اإللكتخوني في عل انتذار فيخوس كؾرونا مؽ وجية نغخ السجرسيؽ في 

، العجد الستخررةالسجمة الجولية لمبحؾث الشؾعية جامعة فمدظيؽ التقشية )خزؾري(، 
 .199_ 173، ص 24

، الكفاءة الحاتية األكاديسية السجركة لجى طمبة كمية التخبية 2416كخماش، حؾراء،  .7
/جامعة مجمة كمية التخبية األساسية لمعمؾـ التخبؾية واإلندانية األساسية في جامعة بابل، 

 .544_ 527، ص29بابل، العجد
وتقشيؽ مكياس تؾقعات الكفاءة الحاتية  ، بشاء2413عبؾد، عبلء، و غياض، حديؽ،  .8

، العجد 13، السجمج مجمة القادسية لعمؾـ التخبية الخياضيةلظمبة كمية التخبية الخياضية، 
 .64_ 35، ص 3
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،القخارات التعميسية وتأثخىا بالكفاءة الحاتية 2417حديؽ، حديؽ، و سمساف _سمساف،  .9
، 42_الشجف االشخؼ، العجد الجامعة مجمة الكمية اإلسبلميةلخؤساء األقداـ العمسية، 

 .647_617ص
، بشاء وتظبيق مكياس الكفاءة الحاتية لجى الخياضييؽ، 2448اؿ مخاد، نبخاس،  .14

 .284_ 246، ص 11، العجد 15، مجمج مجمة جامعة تكخيت لمعمـؾ اإلندانية
،الكفاءة الحاتية وعبلقتيا بالكيؼ 2416العمي، ماجج، ودمحم، عبجالسظمب،  .11

، 3، العجد العمؾـ التخبؾيةالجراسي لجى طمبة السخحمة الثانؾية بجولة الكؾيت،  والتحريل
 . 522_ 482ص 

، الكفاءة الحاتية في الحاسؾب وعبلقتيا 2415عياد، فؤاد، و صالحة، ياسخ،  .12
السجمة باالتجاه نحؾ التعمؼ اإللكتخوني لجى أعزاء ىيئة التجريذ بجامعة األقرى، 

 .94_65، ص 19، العجد 8، السجمج ميؼ الجامعيالعخبية لزساف جؾدة التع
، فاعمية تؾعيف تظبيقات 2416تؾني، دمحم، وأميؽ، زيشب، ومؾسى، إيساف،  .13

مجمة البحؾث في جؾجل التعميسية في تشسية الكفاءة الحاتية لجى طبلب تكشؾلؾجيا التعميؼ، 
 .33_1، ص 7، العجد مجبلت التخبية الشؾعية

، اتجاىات أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعة الخميجية نحؾ 2419الديج، يدخى،  .14
التكشؾلؾجية والتجريدية واحتياجاتيؼ التجريبية، :التعمؼ السجمج وعبلقتيا بكفاءتيؼ الحاتية 

 .368_266، ص 63، العجد السجمة التخبؾية
مجمة  ، الكفاءة الحاتية السجركة عشج طمبة جامعة بغجاد،2412عمؾا، سالي،  .15

 .248_ 224، ص 33، العجد البحؾث التخبؾية والشفدية
، واقع التعميؼ 2448عبؾد، سالؼ، وفزل هللا، جاف، وصبخي، حداـ،  .16

كمية بغجاد لمعمؼ االقترادية اإللكتخوني ونغؼ الحاسبات وأثخه في التعميؼ في العخاؽ، 
 .346_275، ص 17، العجد الجامعة

 
 ثالثا: الكتب

 ، دار العمـؾ لمشذخ والتؾزيع.مفيؾـ وتقخيخ الحات، 2418دمحم، طارؽ، وعامخ، السرخي،  .1
السشرات التعميسية السقخرات التعميسية الستاحة عبخ ، 2416عبج الشعيؼ، رضؾاف،  .2

 ، دار العمؾـ لمشذخ والتؾزيع.اإلنتخنت
ار االسخة لمشذخ ، دالتعميؼ اإللكتخوني مجخل إلى حؾسبة التعميؼ، 2416الجبالي، حسدة،  .3

 والتؾزيع.
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، التعميؼ اإللكتخوني والتعميؼ االفتخاضي اتجاىات عالسية معاصخة، 2415عامخ، طارؽ،  .4
 السجسؾعة العخبية لمتجريب والشذخ.
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 المالحق

 

 ( استمارة استبانة2ممحق )
 جايعح انًىصم

 كهُح االداسج واالقرصاد

 قسى اداسج االعًال

 اسرًاسج اسرثاَح

 اىفبضو  االسزبراىفبضيخ/ االسزبرح

 رحٍخ طٍجخ:

 اسرًاسج اسرثاَح /و 

انكفاءج فً ئداسح األعَبه ٗاىَ٘سً٘ ) ىجحث رخشجاالسزَبسح اىزً ثٍِ ٌذٌنٌ ًٕ أداح ثحثٍخ 

انزاذُح نهذاسىب ودوسها فٍ َجاح َظاو انرعهُى االنكرشوٍَ: دساسح ذذهُهُح الساء عُُح يٍ 

(. ّٗظشا ىَب ّعٖذٓ فٍنٌ انكادس انرذسَسٍ فٍ كهُح عهىو انذاسثاخ وانشَاضُاخ/جايعح انًىصم

ٍِ خجشح ٗقذسح عيٍَخ ٗمّ٘نٌ األقذس عيى اىزعبٍو ٍع فقشاد االسزجبّخ، ّضع ثسشٗس ٗرفبؤه 

√ أٌذٌنٌ اىنشٌَخ اسزجبّخ اىذساسخ ٌشخى اىزفضو ثبإلخبثخ عِ فقشارٖب، ٗرىل ث٘ضع عالٍخ ) ثٍِ 

ٍعْب. عيَبً أُ اإلخبثبد رسزخذً  ( أٍبً اىخٍبس اىزي ٌعجش عِ ٗخٖخ ّظشمٌ، شبمشٌِ سيفبً رعبّٗنٌ

ى ألغشاض اىجحث اىعيًَ فقظ ٗىٍس ْٕبك اىضشٗسح ىزمش األسٌ. ٗاُ ّزبئح اإلخبثبد سزظٖش عي

 شنو ٍدَ٘عبد ئحصبئٍخ ال عالقخ ىٖب ثأشخبصنٌ.

ٌشخى اإلخبثخ عِ األسئيخ خٍَعٖب ألُ رشك أي سإاه دُٗ اإلخبثخ ٌعًْ عذً صالحٍخ اإلسزَبسح 

 ىيزحيٍو.

 

           شبمشٌِ رعبّٗنٌ ٍعْب

 انًششف انطانثاخ

 اترساو يذًىد صانخ

 اَح ونُذ انُاس 

 انذكرىس ادًذ َىَس انسثعاوٌ
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 انًذىس االول: انًعهىياخ انرعشَفُح

 انجُس:

 انعًش:

 انهقة انعهًٍ:

 يذج انخذيح االجًانُح:

 انشهادج:

 

 اوال: الكفاءة الحاتية لمحاسهب
اذفق 

 ذًايا
 اذفق

اذفق َىعا 

 يا
 ال اذفق

ال اذفق 

 ذًايا
 انفقشج

ى أستترطُع مكًتتال انًهًتتح انًطهىتتتح يُتٍت تاستترعًال       َظتتاو انرعهتُت

 (:3انً  1)انفقشاخ  فٍ انذاالخ اِذُح: االنكرشوٍَ

ارا نى َكٍ تجاَثٍ أدذ إلخثاسٌ عٍ كُفُح أداء انًهًتح  -1     

 انًطهىتح.

تاستتترعًانٍ نىستتتُهح يستتتاعذج )قتتتشاءج اإلس تتتاداخ أو  -2     

 انقشص انرعهًٍُ(.

استترعًانٍ انُظتتاو َفستتت فتتٍ فرتتشج ستتاتقح  داء انًهًتتح  -3     

 َفسها.

ح  -4      زيل ٍٖابساد مبفٍاخ السازعَبه ٍخزيات اىزاجٍقابد ٗاىجاشٍا ٍأ

ٌ االىنزشًّٗ. زعيقخ ثْظبً اىزعٍي  اَى

ٍاابد  -5      ع٘ي بدٌااخ ىزقبّااخ اَى زياال ٍٖاابسح اىزعبٍااو ٍااع األخااضاء اَى ٍأ

ٍَخ.  اىزعٍي

 

 مؤشخات قياس نجاح نظام المعمهمات اإلدارية 
 أوال: استعمال نظام التعميم االلكتخوني

اذفق 

 ذًايا
 اذفق

اذفق َىعا 

 يا
 ال اذفق

ال اذفق 

 ذًايا
 انفقشج

ظبً ثسٖ٘ىخ االسزخذاً  -6       ٌزٍَض اْى

ظبً   -7      سزفٍذ فً صٌبدح ٍعذه اسزعَبه اْى  رسٌٖ خجشح ٍٗعشفخ اَى

ظبً ٍِا اخاو أداء ٍٖابً  ٍْ٘عاخ ثمانو ٍزٍَاض  -8      ٌزٌ اسزعَبه اْى

خداخو   . اىنٍي

ظبً ثص٘سح ٍنشسح ٍْٗزظَخ .ٌزٌ اسزعَبه  -9       اْى

احذح ٍشرفع. اىزذسٌسً اسزعَبه ٍعذه -11      شح ا٘ى ظبً ىَي  ىْي

ظبً ثاخشاءاد ٍزايجبد رمغٍو ٗاضحخ. -11       ٌَزبص اْى

ً رحقٍق إٔذاف  -12      ً ف ظب ٌ اسزعَبه اْى ٍٍِ اىدبٍعخٌسٖ  ٗاىزذسٌس

 ٍعبَ.
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اذفق 

 ذًايا
 اذفق

اذفق َىعا 

 يا
 ال اذفق

ال اذفق 

 ذًايا
 انفقشج

ظابً فًا  اىزذسٌسًاٌَزيل  -13      دبثٍاخ ردابٓ اْى ٍمابعش ٍٗ٘اقات ٌئ

خ  . اىنٍي

عزَذ فً  اىزذسٌسًٌذسك  -14      ظبً اَى خقٍَخ ٍْٗفعخ اْى  . اىنٍي

ظابً ٍِا خااله  -15      سازفٍذ ثبْى ظابً عياى قاذسح  رضداد قْبعخ اَى اْى

سازفٍذ  اب اَى منالد اىزًا ٌزعاشض ٖى ه ىَي دبد اىح٘ي اء مبّاذ ٌئ س٘ا

 .رذسٌسً ٗا طبىت

خٍااااب  -16      ٘ىخ االرصاااابه ٍااااع ٍااااالك ٗحااااذح رنْ٘٘ى ٌَناااِا ثساااٖا

ٍبد ع٘ي  اَى

ظابً فًا  اىزذسٌسًٌعزَذ  -17      سح مجٍاشح عياى ٍخشخابد اْى ثص٘ا

ظبئت خ  أداءٓ ى٘ي ٍَخ داخو اىنٍي  .اىزعٍي

٘ىخ االرصاابه ٗاىزفبعااو ٍااع  -18      ظاابً  اىناابدس اىزقْاًاٌَناِا ثساٖا ْى

ٌ االىنزشًّٗ خفً  اىزعٍي  . اىنٍي

 

 

 ثالثا: المنفعة الفخدية
اذفق 

 ذًايا
 اذفق

اذفق َىعا 

 يا
 ال اذفق

ال اذفق 

 ذًايا
 انفقشج

ً اىعَو )اسبرزح اىدبٍعخ( ٌمدعًّ٘  -19      ِ ًٍْ ف قشثٍ ً اَى صٍالئ

 ٌ  االىنزشًّٗعيى اسزخذاً ّظبً اىزعٍي

ٌش راجٍقابد اىعَاو  -21      ٌ االىنزشًّٗا  فًا را٘ا ٌسٌٖ ّظابً اىزعيٍا

ًَ اىزي اقً٘ ثزأدٌزٔ  اىزعٍي

ٌ االىنزشًّٗ ٌسٌٖ فً راٌ٘شي ىزارً -21       اسزخذاً ّظبً اىزعٍي

ٌ االىنزشًّٗ فً  -22      ذ اىنثٍش ٍِ خاله اسزخذاً ّظبً اىزعٍي رعَي

 عَيً

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


