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   وعالقته بالدافعية لإلنجاز والتوافق الدراسى التعليم اإللكترونى

 لدى عينة من طلبة الجامعة 

 حنان احمد عبد الرحمن  

 قسم علم النفس كلية الدراسات اإلنسانية جامعة األزهر ،القاهرة ، مصر.   

 HananMohamed.56@Azhar.edu.egالبريد الجامعى : 

 الملخص:
تعمل التكنولوجيا على تقريب المسافات بين أطراف العملية التعليمية  فالتعليم  
اإللكترونى أسللللللو  م م فى التعليم الودعم ويعمل على فتال مجانت متنوعة  
للتفلاعلل بين أطراف العمليلة التعليميلة ويتيال الفرتللللللللللللللة لت لا   األفكلار ويوف   

الدافعية لإلنجاز عنصللللللر م م  الطل ة على التفاعل ويرت ط بالدافعية لإلنجاز ف
فى توفي  الطللالللب فى الموقت التعليمى وتلعللب  ور كبير فى توقيف أهللداف  
التعليم كذلك التوافف الدراسللللللللللللللى ف و مرت ط بمجموعة من العوامل التى تتعلف  
بالطالب ذاته أو الظروف انقتصلا ةة وانجتمايية والتى تثرر على أ اهه أل   

العالقات الناجوة بين الطالب وبيئته الدراسللللللللللللية  التوافف الدراسللللللللللللى هو نتيجة  
بين التعليم اإللكترونى   العالقلللللة  التعرف على  الى  الولللللالى  ال ولللللم  وي لللللدف 
والدافعية لإلنجازوالتوافف الدراسلللى لدي عينة من طل ة الجامعة كذلك الك لللت 
عن الفروق بين الطل للللة فى التعليم اإللكترونى والللللدافعيللللة لإلنجللللاز والتوافف 

أ بى وتكونت    –اناث  والتخصلللللل  علمى    -باختالف النوع  ذكور الدراسللللللى
طالب وطال ة من جامعة األزهر من التخصلللللللللصلللللللللات    300عينة ال وم من  

العلميللة واأل بيللة وطبف علي م مقللاعيس التعليم اإللكترونى والللدافعيللة لإلنجللاز  
والتوافف الدراسللللللللى وهى من  اعدا  ال اأتة وقد أت ا ال وم المن   الوتللللللللفى 
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وليلى المقلللار  وأسللللللللللللللفرت النتلللاه  عن وجو  عالقلللة سللللللللللللللللال لللة  اللللة عنلللد  الت
بين أبعلا  مييلاا التعليم اإللكترونى وأبعلا  مييلاا اللدافعيلة    05.مسللللللللللللللتوي.

فى الدرجة الكلية للميياسللين ووجو    0.01لإلنجازو سللال ة و الة عند مسللتوي  
ترونى  بين أبعا  ميياا التعليم اإللك  0.05عالقة سللللللللللال ة  الة عند مسللللللللللتوي  

وأبعا  ميياا التوافف الدراسللللى والدرجة الكلية عدا بعد العالقات ما األسللللاتذة  
فالعالقة بينه وبين أبعا  ميياا التعليم اإللكترونى موج ة ولكن غير  الة كما  

فى أبعا  ميياا    01.أسلللللللللللفرت النتاه  عن وجو  فروق  الة عند مسلللللللللللتوي  
  العلمى ووجو  فروق فى  التعليم اإللكترونى فى التخصل  لصلالال التخصل

أبعللا  الللدافعيللة لإلنجللازوالللدرجللة الكليللة للمييللاا فى التخصلللللللللللللل  لصلللللللللللللللالال  
عدا بعد الصلللبر والمتابرة فقد كا   ا  01. التخصللل  األ بى عند مسلللتوي  

كما    01.وفروق فى متغير النوع لصللللللللللللالال اإلناث عند مسللللللللللللتوي    05.عند  
صللل  فى أبعا  ميياا  أسلللفرت النتاه  عن عدو  وجو  فروق فى النوع والتخ

التوافف الدراسللى  وفى الدرجة الكلية للميياا  عدا بعد التفوق الدراسللى فتوجد 
 لصالال التخص  األ بى .   01.فيه فروق فى التخص   عند مستوي 

المحتااااحياااة التعليم اإللكترونى    الكلماااال  التوافف   –الللللدافعيللللة لإلنجللللاز    –: 
 الدراسى . 
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Abstract : 

Technology brings distances between educational practical 

parties. E-education is an important method in modern 

education, because it works to open various areas of 

interaction between the educational practical parties and 

provides the opportunity to exchange ideas and motivates 

students to interact and is related to the motivation for 

achievement, urges the motivation for achievement is an 

important element in motivating the student in the 

educational situation and plays a major role in achieving 

the goals of learning, as well as the academic adjustment 

linked to a set of factors related to the student himself or 

economic and social conditions that affect his performance 

because the academic adjustment Is the result of successful 

relationships between the student and his study 

environment.The aim of the current research is to realize 

the relation between E-learning and Performance 

Motivation and Academic Adjustment among university 

students, and find out differences between university 

students in E-learning Performance Motivation and 

Academic Adjustment depending on type variable males-

females specialization scientific - Arts The current research 

sample consisted of 300 university students from the 

scientific and arts majors The study applied on E-learning 
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scale Performance Motivation scale and Academic 

Adjustment scale  this scales prepared by the researcher 

The research followed the descriptive method analytical 

and comparative approach and the results of the study 

showed negative correlation significant at the level of.05 

between  E-learning  dimensions and Performance 

Motivation dimensions and the total score is negative 

correlation  significant at the level of .01 and negative 

correlation significant at the level of .05 between E-

learning dimensions and Academic Adjustment dimensions 

and the total score except the relation with professors 

dimension is  positive relation but anon-significant relation 

Also the results of the study showed statistically significant 

difference at the level of .01 in dimensions E-learning  for 

the scientific major and statistically significant difference 

at the level of .01 in dimensions Performance Motivation 

and the total score of the scale for the arts major except 

patience and perseverance dimension significance level of 

.05 and difference in type variable for  females at level .01 

and no difference in type and specialization in Academic 

Adjustment dimensions and the total score except academic 

excellence dimension had difference in specialization for 

the arts major at level .01  .   

Keywords: E-learning - Performance Motivation - 

Academic Adjustment.   
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 مقدمة . 
التعليم      على  وانعكس  الوياة  مجانت  جميا  شمل  التكنولجى  التطور  ا  

هو الطريف األساسى للتطور والتقدو ،ويستخدو التقدو التكنولوجى فى    ،فالتعليم
،وقد  عت  عالية  بجو ة  للطل ة  المعلومة  وإةصا   التعليمية  العملية  توسين 
الواجة الى انستعانة بالطرق الودعتة للتغلب على العي ات والصعوبات فى  

لكترونية فى التعليم  العملية التعليمية واإلستعانة ب  كة اإلنترنت والمناه  اإل
 ( . 2010)الوجاةا ،

من أهم أهداف التعليم اإللكترونى توفير تعليم غنى بمصا ر متنوعة وفف  و    
أاجات المتعلمين وم ارات م ،فالتعليم اإللكترونى ةساعد على توقيف التفاعل  
فى بيئة التعلم ،وذلك ن  التكنولوجيا الودعتة تساعد فى تقريب المسافات بين  

ف العملية التعليمية وقدرته على توفير فرص لدعم قدرات الطل ة ،وهو  أطرا
ةعمل اةضًاعلى فتال مجانت متنوعة للنقاش والتفاعل متل البريد اإللكترونى  
لت ا   األفكار ويوف  الطل ة على التفاعل فى أي وقت  عتيال الفرتة  الذي 

 ( .2012)مومو  ،
( ف و  2011لكترونى متل )ال ا ي ،ومن هنا عري ال عض بأهمية التعليم اإل   

عري أنه أت ال من أش ر األساليب الودعتة التى تنا ي ب ا المنظمات التعليمية 
ساليب التى  لدرجة أن ا تنا ي بجعله بدعاًل للتعليم التقليدي وأعت اره من أهم األ

ةمكن استخدام ا لما عتمتا به من م اةا وخصاه  تمي ه عن التعليم التقليدي  
 ةساعد الطالب على التعلم الن ط والمر  ويجعل التعليم مدي الوياة . ، ف و 

( فيريا  أ  التعليم اإللكترونى أسلو  م م  2012أما ) الطاهر وعطية ،    
التقليدي لكنه نوع جدعد   للتعليم  بدعاًل  التعليم الودعم ولكن ن ةعد تعلمًا  فى 
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التودة مواج ة  أجل  من  وذلك  التقليدي  للتعليم  عواج  ا  وإضافة  التى  ات 
 المتعلمين .  

)منسى       اليه  أشار  ما  وهذا  لإلنجاز  بالدافعية  اإللكترونى  التعليم  ويرت ط 
( أيم عري أ  الدافعية لإلنجاز ةعتبر  2017:114) مرسى ، ى( ف2003،

فى   عامل م م فى توفي  الطالب فى الموقت التعليمى وتجعله أكتر اندماجاً 
من متابرة الطالب   ،والدراسة كذلك ت يد الدافعية لإلنجازالتعلم واألق ا  على  

 فى مواقت التعلم وتجعله عبذ  الكتير من الج د فى الموا  الدراسية المختلفة . 

    ، )خالف  أشار  كما  لإلنجاز  ،2016فالدافعية  مرسى   ( فى   )2017 :  
تلعب  ور كبير فى توقيف أهداف التعلم ، ف ى تعمل على رفا مستوي   (114

البيئية   الظروف  أو  العقلية  بالقدرات  عتمتا  فالطالب قد  الدراسى ،  التوصيل 
 المناس ة ولكن ن عوجد لدةه قدرة على التعلم وذلك إلفتقا ه الدافعية لإلنجاز  

وقد أربتت بعض الدراسات أ  هناك عالقة بين التعليم اإللكترونى والدافعية     
(،و راسة ) الدسوقى 2008وار ،) البرعاوي ، والس    لإلنجاز متل  راسة  

( ، ومن هنا تتضال أهمية الدافعية لإلنجاز فى العملية التعليمية ، كما  2014،
( الى أ  الدافعية لإلنجاز وسيلة ةمكن استخدام ا  (Mcclelland,2009أشار  

أهداف تعليمية معينة بصورة فعالة ، وذلك أل  الدافعية هى أأد  فى توقيف  
ة المتعلم على التوصيل الدراسى واإلنجاز لذلك كا  من  العوامل المود ة لقدر 

 الم م تناو  هذه العالقة بال وم والدراسة. 
( الى أنه النتيجة 2006)عوض ،كذلك اةضًا التوافف الدراسى ف و كما أشار     

الدراسية   وبيئته  الطالب  بين  الناجوة  للعالقات  تقدو  الن اهية  الى  عث ي  مما 
الطالب ونموه النفسى ،ومن أهم المثشرات الجيدة ل ذه العالقة انجت ا  فى  
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التوصيل ،والرضا بالمعاعير الدراسية ،وأ اء واج اته ،وكل ما ةطلب منه بصورة  
 .  منظمة 

( الى أ  هناك مجموعة من العوامل تساعد  2005وقد أشار ) ال هرانى،    
من هذه العوامل ما هو متعلف بالطالب ذاته كقدراته  على التوافف الدراسى و 

النفسية وإمكانياته ،  وافعه ،ت جيا الطالب على العمل الم ترك ، اراره روح  
متعلف  المنافسة   هو  ما  ومن ا   ، اإلنجاز  من  قدر  أكبر  لتوقيف  الطل ة  بين 

 بالظروف اإلقتصا ةة والمعي  ة وانجتمايية .  

معرفة العالقة بين التعليم اإللكترونى وما ةوتاجه    فكا  من الم م والضروري    
من قدرات لدي الطالب أو امكانيات اجتمايية واقتصا ةة سواء  اخل األسرة 
هذه   وطبيعة  الدراسى  بالتوافف  الطالب  شعور  ومدي  التعليمية  المثسسة  أو 

 العالقة اةجابية أو سلبية . 
ط من أنماط التعليم الذي والتعليم اإللكترونى المقصو  فى هذا ال وم نم   

مس الطل ة  الى  التعليم  تقدةم  الى  ك  كة  تع دف  التكنولوجية  الوساهل  خدمًا 
األنترنت والكمبيوتر ل رح الموا  الدراسية عن طريف مواضرات اإللكترونية  

 قاعات الجامعة . للطل ة مقابل مواضرات تقليدةة  اخل 

 . وتساؤالته مشكلة البحث 
ش د العالم فى السنوات األخيرة تغيرات وتطورات سريعة فى مجا  تكنولوجيا  
والمجتما  الوياة  جوانب  جميا  فى  األرر  من  كتير  ل ا  ،وكا   المعلومات 
وخاتةً فى المنظومة التعليمية ، فأت ال استخداو الكمبيوتر والتقنيات الودعتة  

فاجئة سواء كانت فى عملية التعليم أمر طبيعى ،وخاتًة عند أدوث ظروف م
الجامعات  التقليدي  اخل  التعليم  توو   و   أو غيرها  أو توية  اجتمايية 
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الطل ة    اً ر والمدارا كما أدث مثخ نتيجة إلنت ار فيروا كورونا مما أجبر 
والتعليم عن بعد باستخداو األنترنت عدو اإلنتظاو فى الوضور للجامعة ،على  

الودعتة   ومن  والتقنيات  التى  ،  التعليم  األس ا   ا خا   على  وت جا  توم 
: ( ،و)سالو   2005اإللكترونى فى العملية التعليمية ما أشار اليه ) اسالو، 

( أنه ةمكن الطل ه  616- 2018:615( فى ) تالح الدعن ،  2009وزمالؤه :  
تقليدةة مما   المختلفة بوساهل غير  الخبرات  ، والمدرسين من الوصو  على 

تمكين الطل ة ، ومدرسي م من انطالع على  ةكو   عمًا للتعليم الصفى ، و 
الخبرات ، والمعارف ، والمعلومات من مصا ر تعليمية مولية ، وعالمية ،كذلك 

، والمدرسين ، والطال   تس يل التواتل بين اإل ارات ، والمثسسات التعليمية  
التعليم   الفرتة لمن ةجدو  تعوبات فى  اتاأة  لمعرفة كل ما هو جدعد ، 

لل ،التقليدي  التعلم  فى  وقدرات م   ، تلبى أاجات م  بأساليب  ارارة    دراسة  اةضًا 
وخلف أاف  قوي لدي كل من الطل ة ، والمعلمين على تطوير م ارات م  ، 

 وبالتالى زيا ة الدافعية للنجاح واإلنجاز . 
بالدافعية      اإللكترونى  التعليم  عالقة  لدراسة  بال اأتة  ما  عى  وهذا 

فعية لإلنجاز من األمور المتعلقة بالتعليم والتى نبد من  لإلنجاز،وذلك أل  الدا
األهتماو ب ا لكى ةكو  الطالب مقبالً  على العملية التعليمية راغ ًا في ا ،فالتعليم  
من   وغيرها  وال صرية  السمعية  المتيرات  من  كتير  للطالب  ةقدو  اإللكترونى 

ل الموقت التعليمى  المتيرات التى تعتبر أساا فى العملية التعليمية وقد تجع
 أكتر متعة وتدفا الطالب وتوف ه.  

اما عن العالقة بين التوافف الدراسى بالتعليم اإللكترونى ،فقد اختلفت األراء     
أو  اراره اإلةجابية والسلبية على الطل ة ،وبما أنه نتوجد  راسة ت ير الى 
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،وذلك )فى أدو  اطالع ال اأتة ( مما أ ي الى ال وم هذه العالقة وطبيعت ا  
 . الوالى كمواولة لدراسة هذه العالقة 

الذكور واإلناث ،وهى   ذلك اةضاً ك    الجامعة من  العينة وهى طل ة  طبيعة 
مرألة عمرية هامة ف م ال  ا  عما  الدولة وأمل المستقبل ،وقد تم اختيارهم  
من طل ة جامعة األزهر وذلك لعدو تعامل م كتيرًاما الكمبيوتر عكس الجامعات  

اهل التكنولوجية والتعليم  األخري ، فطل ة التعليم العاو تعاملوا واستخدموا الوس
 .اإللكترونى فى التعليم التانوي 

 وعلى ضوء المسوغات السابقة ةمكن تودعد م كلة ال وم فى التساؤنت التالية. 
هلللل توجلللد عالقلللة بين التعليم اإللكترونى واللللدافعيلللة لإلنجلللاز للللدي أفرا    -1

 العينة؟ 

 هل توجد عالقة بين التعليم اإللكترونى والتوافف الدراسى  لدي أفرا  العينة؟    -2
التعليم اإللكترونى    -3 ال وم على ميياا  أفرا  عينة  بين  هل توجد فروق 

 ؟أ بى ( – التخص  ) علمى  اناث (  –بإختالف النوع ) ذكو  
لإل  - 4 الدافعية  ميياا  على  ال وم  عينة  أفرا   بين  فروق  توجد  نجاز هل 

 بإختالف النوع  

 ؟ أ بى (   –التخص  ) علمى  اناث (  –) ذكو 
التو   -5 ميياا  على  ال وم  عينة  أفرا   بين  فروق  توجد  الدراسى اهل  فف 

 أ بى ( ؟  –اناث ( التخص  )علمى -بإختالف النوع ) ذكور 
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 هدف البحث .

 ع دف ال وم الوالى الى مواولة التعرف على . 

 اإللكترونى وعالقته بالدافعية لإلنجاز والتوافف الدراسى .التعليم  -

معرفلة الفروق بين عينلة ال ولم فى متغيرات التعليم اإللكترونى ، اللدافعيلة    -
وفقللًا ل عض المتغيرات الللدةموجرافيللة وهى النوع    لإلنجللاز، التوافف الللدراسللللللللللللللى

 والتخص  .

الخروج ب عض التوتيات للمختصين لوضا برام  لتنمية متغيرات ال وم   -
 لدي أفرا  العينة مما ةساعد فى توقيف النجاح .

 أهمية البحث . 
 تتمثل أهمية البحث فى جانبين هما . 

 أواُل : األهمية النظرية . 
ال وم   أهمية  العصر  تتمتل  فى  الم مة  المتغيرات  بعض  تناو   فى  الوالى 

الودعم متل التعليم اإللكترونى ، والذي علعب  ورًا كبيرًافى العملية التعليمية  
كذلك   ، التعليم  وتطوير  ال  رية  التنمية  توقيف  فى  ةساعد  والذي   ، الودعتة 

عليم ، ونبد  الدافعية لإلنجاز والتوافف الدراسى وهما من المتغيرات المتعلقة بالت
من انهتماو ب ما لكى ةستطيا الطالب توقيف النجاح ويكو  مقباًل على التعليم  

  ًا فيه . اغر 

اةضًا طبيعة عينة ال وم وهم ش ا  الجامعة وهم المستقبل والتروة ال  رية  
للبال  وقد تم اختيارهم من طل ة جامعة األزهر ال ريف ألن م لم ةسبف ل م  
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اإللكترونى   الجامعات  التعليم  طل ة  متل  كتيرًا  الودعتة  التقنيات  استخداو  أو 
 اآلخري . 

التعرف على أرار استخداو التقنيات الودعتة فى التعليم ،وتودعد الجوانب ًا  وأخير 
 .اإلةجابية لتدييم ا ،ومواولة التغلب على األرار السلبية 

 ثانيًا : األهمية التطبيقية . 

 اإللكترونى ، والدافعية لإلنجاز ، والتوافف الدراسى . تصميم ميياا للتعليم    -

قلد تسلللللللللللللل م نتلاه  ال ولم فى ف م ملدي عالقلة التعليم اإللكترونى بلاللدافعيلة    -
هم على النجاح  د اعسللللللللللللللإلنجاز والتوافف الدراسلللللللللللللى لدي طل ة الجامعة مما ة

 ق.و والتف
المسئولين    - نظر  توجيه  فى  ال وم  نتاه   تس م  العملية  قد  والقاهمين على 

رشا ةة لتوسين مستوي التعليم  التعليمية الى م يد من انبواث وعمل البرام  ان
 اإللكترونى والدافعية لإلنجاز والتوافف الدراسى. 

  محددال البحث .
ال وم من )  - ال  رية : تكونت عينة  ( طالب وطال ة من 300المود ات 

 تخصصات علمى وأ بى . 

انية : تم تطبيف أ وات ال وم على عينة من طل ة جامعة  المود ات المك  -
 األزهر بالقاهرة . 

المود ات ال منية : تم تطبيف أ وات ال وم فى الفصل الدراسى األو  للعاو    -
 2020/2021الجامعى 
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 التحديد اإلجرائى لمصطلحال البحث .

      E-Learning     :ىالتعليم اإللكترون-
من   أسلو   اإللكترونية  هو  الوساهل  استخداو  فيه  عتم  الذي  التعليم  أساليب 

م التقليدي  ينية الودعتة متل ش كة اإلنترنت والواسو  ما استخداو التعلقوالت
لمساعدة الطالب على الوصو  على المعلومة   وج ًا لوجه اخل قاعات الدراسة  

ذلك على الجانب  ومدي تأرير من خال  أسلوبى التعليم اإللكترونى والتقليدي  
 .األكا ةمى ،والنفسى انجتماعى ،وانقتصا ي ،والصوى 

التعليم   ميياا  فى  الطالب  علي ا  ةوصل  التى  بالدرجة   : اجراهيًا  ويعرف 
 لى .ااإللكترونى المستخدو فى ال وم الو

  Performance Motivation :  الدافعية لإلنجاز -
قوة ذاتية موركة وطاقة كامنة وإستعدا   اخلى عدفا الطالب بصورة مستمرة  
الى الصبر والمتابرة ، ووضا أهداف للمستقبل ، وطموح ةسعى لتوييقه لكى  

 ةصل الى النجاح والتفوق .  

ةوصل   التى  بالدرجة   : اجراهيًا  الدافعية  ويعرف  ميياا  فى  الطالب  علي ا 
 نجاز المستخدو فى ال وم الوالى .لإل

 :   Academic Adjustmentالتوافق الدراسى  -

وهو قدرة الطالب الجامعى على التوافف والتفاعل الجيد بما لدةه من امكانيات  
ما البيئة الجامعية وذلك من خال  عالقاته بأساتذته وزمالهه وتفوقه الدراسى 

 النجاح .التقدو و وقف له بما ة
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ويعرف اجراهيًا : بالدرجة التى ةوصل علي ا الطالب فى ميياا التوافف الدراسى  
 المستخدو فى ال وم الوالى . 

    E-Learning :  التعليم اإللكترونى

ساعد التقدو التكنولوجى على ظ ور طرق وأساليب متعد ة وجدعدة للتعليم     
غير الم اشر متل ش كة اإلنترنت والواسو  ،والقنوات الفضاهية ،وذلك إلتاأة  
الموتوي   تقدو  أدعتة  تكنولوجية  وطرق  أساليب  خال   من  للتعليم  الفرتة 

ها من المثررات السمعية  التعليمى سواء كا  مكتوبًا أو منطوقًا أو مرهيًا وغير 
وال صرية من خال  شاشة الواسو  بأقل وقت وج د مما ةساهم فى رفا كفاءة  

 ( . 2010التعليم وجو ته . )الفريجات ،

 وقد تعد ت تعريفات التعليم اإللكترونى ، نذكر من ا  
ي ات  أيم عرفه بإنه التعليمات والتوج (  Clark & Mayer ,2002)  تعريف

ين من خال  الواسو  عن طريف األقراص المدمجة ، أو التى تعطى للمتعلم
ش كات اإلنترنت ، واستخداو الوساهط المتعد ه إلةصا  الموتوي التعليمى ،  

 وذلك ب دف بناء معرفة وم ارات جدعدة لدي المتعلمين .
فيري التعليم اإللكترونى بأنه استخداو ال  كة التكنولوجية    (  Deva,2003)اما  

 فى تصميم وانتقاء عمليىة التعليم ، باإلضافة الى اإلشراف علي ا . 

المقدو على ش كة اإلنترنت وذلك من    (Koumi,2006)وعرفه   التعليم  بأنه 
  خال  استخداو التقنيات اإللكترونية الودعتة للوتو  الى كل ما عتعلف بالموا

 التعليمية خارج أدو  الصت التقليدي .  
( فقد اتفقا على أ  التعليم اإللكترونى  2009اما )عبد العاطى ، وأبو خطوة ،

التواتل   لتوقيف  اإللكترونية  الوساهل  استخداو  على  ةعتمد  الذي  بين  هو 
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األمتل  انستخداو  ،وتوقيف  التعليمية  والمثسسة  والمعلمين  المتعلمين 
 هط اإللكترونية من أج  ة وبرام  . للمستودرات والوسا

( بأنه ذلك التعليم الذي ةقدو الموتوي التعليمى بصورة  2011وعرفه ) ال ا ي ، 
رقمية من خال  الوساهل التكنولوجية ، وتتضمن البرمجيات والوواسيب التى 
تتيال التفاعل والتواتل بين عناتر العملية التعليمية عبر ش كات اإلنترنت  

 ويات ا مولية ، وطنية ، عالمية . على اختالف مست
أ  التعليم اإللكترونى عملية    (Basilaia , Kvavadze ,2020)ويري كل من  

منظمة ت دف الى توقيف النتاجات التعليمية باستخداو وساهل تكنولوجية توفر  
فى   التعليمية  واألن طة  والموتوي  المتعلم  بين  وتفاعل  وأفالو  وتورة  توتًا 

 الوقت وال من المناسب له . 

فات ان أن ا  أنه بالرغم من تعد  التعري  ومن التعريحال السابقة ترى الباحثة :
تتفف فى أ  التعليم اإللكترونى هو انسلو  الذي ةعتمد على استخداو الوساهل  
التكنولوجية والتقنيات الودعتة من ش كة اإلنترنت وأليات اإلتصا  الودعتة لتقدةم  
معلمي م  ما  للتواتل  ل م  الفرتة  وإتاأة   ، للمتعلمين  التعليمية  الخدمات 

 ما  أو مكا  . والمثسسات التعليمية فى أي ز 

أسلو  من أساليب التعليم الذي عتم فيه استخداو الوساهل      بأنه ،الباحثة    ه وتعرف
نية الودعتة متل ش كة اإلنترنت والواسو  ما استخداو التعليم  قاإللكترونية والت

التقليدي  اخل قاعات الدراسة وج ًا لوجه  لمساعدة الطالب على الوصو  
وتأرير ذلك على  على المعلومة من خال  أسلوبى التعليم اإللكترونى والتقليدي  

 .الجانب األكا ةمى ،والنفسى انجتماعى ،وانقتصا ي ،والصوى 
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 أنواع التعليم اإللكترونى  
متعد ة   أنواع  اإللكترونى  الللتعليم   ( أشار  ،كما  ( من  2014ع ا ي ،وزكريا 

 أنواعه . 

.    E -learning ) ( Asynchronous  المت امنغير    التعليم اإللكترونى    -
غير الم اشر الذي ن عتطلب أ  ةكو  المعلم والمتعلم على  وهو نوع التعليم  

البريد   التفاعل من خال   ويتم   ، نفسه  المكا   أو  نفسه  الوقت  فى  األنترنت 
لكترونى أو ال  كات األلكترونية أيم عتم ت ا   المعلومات بين المعلمين  اإل

 .والمتعلمين فى أوقات متتالية 

وهو التعليم  .(  (    Synchronous E- learningكترونى المت امن  التعليم اإل  -
وجو  المتعلمين فى الوقت نفسه أماو أج  ة الكمبيوتر ألجراء الذي ةوتاج الى  

الووارات ف و تفاعل أى ويتضمن بم توت المعلم الى الطال  ، ف و عوفر  
 المعلومات الفورية من أ اء المتعلم وتعدعل عملية التعليم ب كل فوري.

 لكترونى .( أ  من أنواع التعليم اإل2005،وقد أشار ) رابت 

لكترونى بييا ة المتعلم . ويكو  على شكل  روا منفصلة عتوكم  التعليم اإل  -
اةضًا   تدريبية ويسمى  أسئلة  أو  أو على شكل اخت ارات قصيرة  المتعلم  في ا 
بالتعلم الذاتى ون عوجد فى هذا النوع معلمًا أو م رفًا ، ون عوفر ألية تسمال  

ر الوقت والسرعة  للمتعلمين انتصا  بعض م ب عض ، وللمتعلم الورية فى اختيا
 المناس ة فى اننت اء من الوأدات التعليمية . 

 لكترونى وهو . ( نوع آخرمن التعليم اإل2009ويقدو ) ال ناق ، وبنى  ومى ،
المتماذج    - بين  (Blended learning)التعليم  ما  التعليم  فيه  م   ويتم   .

التقليدةة فصو  تعطى ة كل م اشر للمتعلمين كما هو الوا  فى فصو  التعليم  
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بأنه   القو   لقاءات وتفاعل عبر ش كة اإلنترنت ،ويمكن  الى جنب ما  جن ًا 
  .لكترونى غير المت امنلكترونى المت امن ، والتعليم اإلم ي  من التعليم اإل

لكترونى  ( نوع آخر من التعليم اإل2012و قد أضاف ) الطاهر ، وعطية ،
 وهو . 

المساعد    - اإللكترونى  وهو    (  Supplementary E-learning)التعليم 
عوظت أ وات التعليم فى  عم التعليم التقليدي ،ويتم هذا التوظيف اما خارج  

الت أرناء  أو  الدراسية  التقليدةة  د القاعات  الدراسة  أجرات  فى  ،وقاعات  ريس 
 المواضرات .

التعليم اإللكترونى    مما سبق ترى الباحثة . ليس نمطًا واأدًا أو من جًا  أ  
خدو أي من ا وفقًا لظروفه  تواأدًا ، ولكن له أنواع متعد ة ةستطيا المتعلم أ  ةس

توتيل  وإمكانياته   على  تساعد  مي ة  وأسالي ه  اإللكترونى  التعليم  فتنوع   ،
المعلومة فى الوقت والكيفية المناس ة للمتعلم  و  قيد أو شرط مما ةس ل من  

 مية . العملية التعلي

ال  تبنت  الذي  اوقد  المتماذج  اإللكترونى  التعليم  نوع  الوالى  ال وم  فى  أتة 
خال   من  والتواتل  المواضرات  قاعات  التقليدي  اخل  التعليم  بين  عدم  

 ش كانت األنترنت وأج  ة الكمبيوتر . 

فيري   اإللكترونى  التعليم  وتعد   لتنوع  التعليم    (  Yulia,2020)ونظرًا  أ  
الجيل  أفرا   المستقبل ،وذلك أل   الساهد فى  التعليم  اإللكترونى سيكو  نمط 

و  بتعلق م باألج  ة الودعتة متل ال واتت الذكية لذا فقد أت ال الوالى عتمي  
ت ال التفاعل ما األن طة   م  التكنولوجيا فى التعليم مطلب وتوجه عالمى وأ
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التعليمية من خال  األج  ة المومولة ة كل عاماًل موف ًا للتعلم بدن من الدراسة  
 التقليدةة . 

 أهداف التعليم اإللكترونى 
التعليم اإللكترونى ع دف الى  عم وتع ي   2007أشار ) الويلة ، ( الى أ  

ت ا   خال   من  والمعلمين  المتعلمين  بين  التفاعل  ،وعقد    عملية  الخبرات 
الووارات والنقاشات التربوية ال ا فة لت ا   الخبرات عن طريف استخداو ش كات  
والمتعلمين   المعلمين  من  كل  كفاءة  ل يا ة  ،ويسعى  المختلفة  اإلتصا  

 والمثسسات التعليمية .

التعليم اإللكترونى توسين األ اء 2009وأشار )اسماعيل ، ( أ  من أهداف 
من خال  بيئات التعلم الموف ة التى عوفرها التعلم اإللكترونى  األكا ةمى للطل ة  

للطل ة لضما  استعدا  الطل ة إلستخداو التكنولوجيا فى ظل عصر المعرفة ، 
لمساعة  متعد ه  فرص  ،وتوفير  لذلك  الالزمة  والخبرات  بالم ارات  وت ويدهم 

 الطل ة على التفاعل ما التقدو التكنولوجى . 

البحثة   ترى  هنا  .ومن  العملية    أن  توسين  الى  ةسعى  اإللكترونى  التعليم 
التعليمية ومساعدة المتعلمين وذلك بتذليل الصعا  والم كالت التى عواج ون ا  
المتعلمين   بين  التفاعل  فرص  من  ويع ز  التعلم  عملية  وبين  بين م  وتوو  

 والمعلمين .

 . تتمتل فى مما سبف عتضال لنا أ  للتعليم اإللكترونى م اةا وفواهد و 
اتاأة الفرتة للمتعلم للتوكم فى تعلمه من خال  التفاعل ما بيئات التعلم    

الرقمية ، وأنه ةس م فى تنمية التفكير ،وإرراء عملية التعلم ، وإتاأة الفرتة 
 . (2004)سالم، للمتعلمين لإلعتما  على أنفس م 
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التعليم اإللكترونى اكت2005وقد ذكر )رابت ، الخبرات  ( أ  من فواهد  سا  
المصا ر  مي ة  من  انستفا ة  ةمكن ا  اإللكترونى  التعليم  فدروا   ، المتعد ة 

كة النت والتى أقرها خبراء من مختلت المجانت ، كذلك ةمكن   المتاأة على ش 
ما   تتناسب  التى  بالطريقة  العلمية  الما ة  تلقى  فيمكن  التدريس  تغيير طرق 

م مصا ره  اإللكترونى  فالتعليم   ، فى  الطالب  انستمرارية  فى  ،ويفيد  تنوعة 
بإمكانه   أل    ، بانستقرار  ة عر  المتعلم  ةجعل  مما  المناه   الى  الوتو  

 الوصو  على المعلومة التى عريدها فى الوقت الذي عناس ه . 

فيري من فواهد التعليم اإللكترونى أنه ةس م فى تنمية    (  2009)شواته ،أما  
و  اإلبدايية  القدرات  وينمى  الطل ة  التفكير  ن اط  من  وي يد   ، للمتعلم  الناقدة 

على طر  ةعتمد  ألنه  الما ة  تعلم  فى  ويقدو ي ،وفاعليت م   ، الم كالت  قة أل 
التعليمى بطرق متنوعة من تور ، ومقاطا فيدعو ، ورسومات ،   الموتوي 
وكتب ،ومقررات الكترونية مما ةجعل عملية التعلم أكتر ارارة و افعية للمتعلمين  

بتوفير أرية التواتل ما المعلم فى أي وقت ، ويوفر تنوع زمالء  ،كذلك عتمي   
 المتعلم من مختلت انواء العالم .

أ  من فواهد وم اةا التعليم اإللكترونى تقليل    (  Ferriman,2014)كم أشار  
التكاليف ف و عوفر ان اء تفوف جدعدة ويوفر الك رباء والماء باإلضافة الى  

الى المدرسة أو الجامعة مما ةقلل أ  من أنواعه ن ةوتاج الطالب الى الذها   
ة تكاليف التنقل ، ومتاح لجميا الفئات العمرية كذلك استتمار الوقت ، وزيا  

متابعة   فى  و قة  أيا ةة  أكتر  بطريقة  انخت ارات  تقييم  الى  باإلضافة  التعلم 
انجازات الطل ة ، وهو ةعتبر تدعف للبيئة أيم ن عوجد استخداو ألشياء تضر  

 بالبيئة والنظافة متل األقالو واألوراق . 
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 سلبيال التعليم اإللكترونى 
أ  من سلبيات التعليم اإللكترونى انعتما  على    (  Hetsevich,2017)عري  

التكنولوجيا ب كل كبير ، فقد ن عتوفر لجميا األفرا  أج  ة أو هواتت ذكية أو  
ش كة اتصا  ،وقد ةجد بعض األشخاص تعوبة فى توفي  أنفس م ألنه تعلم  
ذاتى أو قد ةسبب الع لة والوأده ، وقد تن أ الع لة بسبب تفاعل الطل ة ما  

 وهواتت بدًن من تفاعل م ما بعض م ال عض .  ة كمبيوتر أج

للتعليم اإللكترونى م اةا وفواهد ف و ذو فاهدة   اأ  كم  مما سبق تر الباحثة .
لمختلت فئات األفرا  واألعمار متاح لجميا المتعلمين عبر األنترنت ان أنه له  
توفير   فى  ال عض  قدرة  عدو  فى  تتمتل  اقتصا ةة  تكو   قد  وسلبياته  عيوبه 
  األج  ة المناس ة للوصو  على هذا النوع من التعليم أو تكو  نفسية اجتمايية 

وليست  أفتراضية  وفصو   أج  ة  ما  للتعامل  نتيجة  والوأدة  الع لة  فيسبب 
أيييية ، فالبد من التواز  فى التعامل أل  كما للتعليم اإللكترونى ممي ات فله  

 .عيو  وسلبيات 

   Achievement Motivationالدافعية لإلنجاز : 

ل والعمل  المنافسة  فى  الرغ ة  الى  ة ير  متغير  لإلنجاز  الى الدافا  لوتو  
النجاح ،والتفوق على اآلخرين فى األعما  التى توتاج الى الن اط ،وتتضمن  

 ( . 2008:39 رجة من الصعوبة ) الضفيري ،
لإلنجاز عتضمن الرغ ة فى العمل الجيد والنجاح فيه ،والعمل ب كل   فالدافا

المجازفة ومواج ة الم كالت وأل ا ، وتفضيل الم ماو التى تتضمن    مستقل ،
 (. 2012:16) شوا ه ،
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( بأنه من  وافا الكفاةة الذاتية ، وهو سمة  31:  2009وقد عرفه ) الي انى ،
هذا  عتصت ب ا بنو ال  ر بصرف النظر عن أعمارهم ، ومستويات م ،ويتمتل  

الدافا فى الرغ ة فى اليياو بعمل جيد والنجاح فى ذلك العمل ، ويعتبر  افا  
عد ة انبعا  ، ومن مكوناته المتابره، الطموح  ، هدف  اإلنجاز من الدوافا مت

 ةسعى لتوييقه . 

الورب  ( والسعى 10  :  2011ى،ويعرفه  الجيد  باأل اء  الطالب  رغ ة  بأنه   )
 لتوقيف النجاح ، والتمي .

بأنه ذلك ال اعم الذاتى والمورك النفسى الداخلى   (  Singh ,2011)ويعرفه  
على   األفرا   مساعدة  شأنه  من  توقيف  الذي  وتع زمن   ، أعمال م  مواتلة 

 األهداف التى ةسعو  الى توييق ا . 

، بذ  149:    2013وتعرفه ) زهرا   الى  الطالب  تدفا  بأنه أالة  اخلية   )
الج د ،والمتابره وتودي الصعوبات ،والمعوقات ، وإتقا  العمل الدراسى لتوقيف  

 أفضل مستوي من األ اء ، والنجاح ،و التفوق الدراسى . 

. أ  الدافعية لإلنجاز متغير شدعد التعقيد التعريحال السابقة ترى الباحثة    من
الجا  ، والمنافسة ، والمتابره لتودي الصعوبات  ة عر فيه الفر  بالرغ ة للعمل  

 ، ومواج ه الم كالت للوتو  الى النجاح ، والتفوق . 

وإستعدا   اخلى عدفا قوة ذاتية موركة وطاقة كامنة  بأنه    الباحثة  هوقد عرفت 
الطالب بصورة مستمرة الى الصبر والمتابرة ، ووضا أهداف للمستقبل ، وطموح  

    .ةسعى لتوييقه لكى ةصل الى النجاح والتفوق 
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 أنواع الدافعية لإلنجاز   
( الى أ   95:  2000هناك أنواع مختلفة للدافعية لإلنجاز ،وقد أشار ) خليفة ،

 هناك نوعين أساسيين هما .

 افعية اإلنجاز الذاتية : وهى تطبيف المعاعير الداخلية أو ال خصية فى    -
 ز .امواقت اإلنج

 افعية اإلنجاز انجتمايية : وهى تطبيف معاعير التفوق التى تعتمد على    -
 اء الفر  باآلخرين . المقارنة انجتمايية ، أي مقارنة أ  

أ  الدافعية لإلنجاز ليست واأدة ولكن ا قد تكو   اخلية ذاتية    وترى الباحثة .
المواقت  فى  ةوركه  واستعدا   اخلى  شخصية  أي   ، الفر   من  اخل  نابعة 
انجتمايية   المعاعير  الى  ترجا  اجتمايية  خارجية  تكو   قد  أو   ، المختلفة 

 المتعلقة باآلخرين .  

 م بالدافعية  يعالقة التعل
الدوافا هى الوسيلة األساسية إلرارة اهتماو المتعلم،    ( أ  2003عري ) منسى ، 

وذلك   ، التعليمى  الموقت  ةوتاج ا  التى  الن اط  أوجه  ممارسة  نوو  وتدفعه 
 إلكتسا  الم ارات ، والمعارف المطلوبة . 

( الى أ  الدافعية لإلنجاز هى ما ةجعل المتعلم  2003كذلك أشار ) زاعد ،
لم ، فالدافعية تود  اإلتجاه والفاعلية لتعلم  ةورص على اإلندماج فى عملية التع

الطال  ، كما ةمكن للدافعية أ  تعوض ال عور بالتعب أو النق  فى القدره  
 على التعلم لدي الطال  . 

عتير الرغ ة لدي الطالب، . أ  الدافا عامل أساسى    مما سبق يتضح للباحثة
ارات مما عث ي  ويعمل على اندماجه ، وأرته على اكتسا  المعارف ، والم 
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الى زيا ة الدافعية لإلنجاز لدةه فيصل الى النجاح مما ةعوض شعوره بالتعب  
 المبذو  . 

 القيمة التربوية للدافعية لإلنجاز وفوائده  
أ  الدافعية للتعلم عامل أساسى ورهيسى ةورك ويدفا اإلنسا  الى اكتسا   

  ر  على توقيف أهدافه، الخبرات، والمعلومات ، والم ارات ، فالدافعية تساعد الف
 وهى تخدو عمليات التعلم أيم أ  ل ا العدعد من الفواهد نذكر من ا . 

 اراره وجذ  انت اه المتعلمين نوو موضوع التعلم .  -
التعلم المتاأة وزيا ة مستوي المتابره  توجيه سلوك المتعلمين نوو مصا ر    -

 وال وم لدع م .
الوساهل واإلمكانيات الما ةة وغير الما ةة التى  توجيه المتعلمين إلختيار    -

 ف ال دف .يتساعد فى توق 

توفير الظروف الم جعة لودوث عملية التعلم واستمرارية تفاعل المتعلم ما    -
 الموقت التعليمى .

التعلم    - على  وتوفي ه   ، ن اطه  ،وإرارة  الفر   لدي  الكامنة  الطاقات  اطالق 
 بإهتماو .

 زيا ة اهتماو المتعلمين باألن طة واإلجراءات التعليمية .) ال غلو  ،المواميد،  -
2007) 

:  2017( فى ) مرسى ،2006، الترتوري ،2004كذلك أشار كل من )عالونه  
 ( الى أ  للدافعية وظاهت وفواهد رهيسية هى .137
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و لم  م الفر  على اليياو بسلوك معين أتى ولوارارة السلوك ، ف ى التى ت  -
 كن السبب فى أدوره .ت

التأرير فى طبيعة التوقعات التى ة عر ب ا الفر  ، وبالتالى تثرر فى أهداف م    -
 ومستوي طموأ م . 

نوو المعلومات التى عتوجب عليه  تثرر الدافعية فى توجيه سلوك المتعلم    -
 انهتماو ب ا وتدله على الطريقة المناس ة ل ذا انهتماو . 

ذلك  تساعد    - نوو  مدفوعًا  ةكو   عندما  وخاتة  الجيد  األ اء  على  الفر  
 فالطالب الذي لدةه  افعية للتعلم أكتر وأفضل أ اء .

وبما أ  الدافعية هى قوة تعمل على ارارة المتعلم ، وتوركه للوتو  الى أهدافه 
ى من شأن ا أرارة  افعية  ت وتوقيف النجاح ، فكا  من الم م معرفة األساليب ال

 علم لإلنجاز   المت

 أساليب إثارة الدافعية للتعلم  
( الى بعض هذه األساليب وهى ، وضوح ال دف ، 2002أشار ) ال ويدي ،

التع ي  ، معرفة نتيجة التعلم ، اس او المتعلمين فى تخطيط األن طة التعليمية، 
مالءمة األن طة التعليمية لقدرات المتعلمين ، ارت اط موضوع الدرا بغيره من  

 فسى مريال .  نموضوعات الدراسية ، توفير مناخ  ال

( الى أ  من أساليب ارارة الدافعية ، اعدا  بيئة  2004كما أشار ) ال يات ،
واستتارة  وافع م   الطل ة  أاجات  اش اع   ، التعلم  األساسى  هدف ا  تعليمية 

،  الداخلية، جعل الما ة التعليمية متيرة للطل ة ، تعدعل التفسيرات السببية للنجاح
والف ل ، استخداو استراتيجيات تعدعل السلوك ، مساعدة كل طالب فى وضا 
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 ا ، اتاأة الفرتة للطل ة ليتوملوا المسئولية تجاه األن طة  األهداف ، وتوييق
 التعليمية التى ةختارون ا .

أ  الدافعية لإلنجاز ل ا العدعد من الفواهد   .من خالل ما سبق ترى الباحثة  
الوساهل  أفضل  الى  وتوج ه  التعلم  فى  أهدافه  توقيف  من  الفر   تمكن  التى 
واإلمكانات التى تساعده فى توقيف أهدافه وأستتارة طاقاته الكامنة لتوفي ه على  

 التعلم بجد وإجت ا  . 

ح واإلنجاز ،ولكن  هى قوة نبد من وجو ها  اخل الطالب لتوركه نوو النجاو
ورك ا  اخل المتعلم ،  تنبد من توافر أساليب تعمل على ارارة هذه الدافعية و 

ا لتضمن للطالب توقيف أهدافه متل المناخ المناسب ، تنوع األن طة   واستمراريت
التعليمية ، جعل الما ة التعليمية متيرة ، وربط الموا  التعليمية بعض ا ب عض،  

 السابف ذكرها . وغيرها من األساليب 

 عالقة التعليم اإللكترونى بالدافعية لإلنجاز  
( أ  التعليم اإللكترونى ع يد من ن لللللللللللاط الطل ة  2009أشلللللللللللار ) شلللللللللللواته ، 

وفلاعليت م فى تعلم الملا ة ألنله ةعتملد على طريقلة ألل الم للللللللللللللكالت ، ويقلدو  
الموتوي التعليمى بطرق متنوعة من تلللللللور ، ومقاطا فيدعو ، ورسلللللللومات ، 

،ومقررات الكترونيلللة ، مملللا  عتير ويوف  المتعلم وي يلللد من  افعيتللله  وكتلللب  
 ويجعل عملية التعلم أكتر ارارة .

   ( : Academic Adjustment) التوافق الدراسى 
تكوين   فى  الطالب  مساعدة  على  تعمل  نفسية  عملية  هو  الدراسى  التوافف 
أساتذة،   ، من  التعليمية  البيئة  مكونات  وبين  بينه  الناجوة  الجيدة  العالقات 
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،وذلك   التعليمية  المثسسة  ،وأنظمة  اخل  ،ومناه   ،وموا   راسية  وزمالء 
 ( . 2005، لمساعدة الطالب للوتو  الى التفوق ، والنجاح . ) ال هرانى 

ه تتوقت على بعدعن أساسيين،    ركم( بأنه قدره      2006عبد  الغنى ، وعرفه )  
بعد عقلى ، وبعد اجتماعى ، اذ عتوقت على كفاةة انتاجية ، وعالقات انسانية،  
وأوجه    ، ،وال مالء  األساتذة  ف ى   ، المدرسية  للبيئة  األساسية  المكونات  اما 

 الدراسة ، والوقت . الن اط انجتماعى ، وموا  
( بأنه قدرة الطالب على التوافف ما البيئة المدرسية 2006كما عرفته ) اماو ،

مقررات  راسية   من  تتضمنه  قدرة  بما  كذلك   ، الدراسة  وزمالء   ، ،وأساتذته 
له   ةوقف  بما  الجيد  اإلستذكار  عا ات  وإت اع   ، الوقت  تنظيم  على  الطالب 

 النجاح ، وإش اع أاجاته . 

( ،   وعرفه  ةعبر عن عالقة  2010شاهين  الذي  والتالؤو  الرضا  بأنه مدي   )
ويعتمد فى   ، الكلية  أو  المدرسة  وبيئة   ، التعليمية  العملية  بمكونات  الطالب 
من  العدعد  من  عليه  ويستد    ، وانجتماعى  ال خصى  توافقه  على  تكوينه 

 المظاهر أو األ اءات السلوكية للطالب .
ي قدرة الطالب على التوافف ما الوسط المدرسى  ( بأنه مد 2013وعرفه ) لبوز ،

بكل ما ةومله من اقامة عالقات ما المدرسين ، وما زمالهه ، ومساعرته للموا  
الدراسية ، وتستمر هذه العالقة أو تنقطا بوسب توافقه مع ا وما المواقت  

 انجتمايية المدرسية ،ويد  استمرارها على التوافف الجيد . 
فى     (  Visharati,2014)  اما   المواج ه  على  القدرة  أنه  على  عرفه  فقد 

بين   المواهمة  توقيف  الفر ةة ، وهو  الواجات  وإش اع   ، انجتمايية  المواقت 
 ، وعملية تكيف للسلوك ما تغيرات البيئة . الفر  والبيئة 
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، أماو   ( والسعى 2015وعرفه   ، عليه  واإلق ا   للتعليم  الفر   أب  بأنه    )
عتالءو ب كل  بناء عالقات   للتوصيل  ، ما  ال خصية  وقدراته ، وطموأاته 

اجتمايية جيدة بكل من ةويط به من أفرا  العملية التعليمية ،و اإلنصياع لكل  
 قواعد العملية التعليمية . 

أ  التوافف الدراسى عملية متعلقة بقدرة    .  من التعريحال السابقة ترى الباحثة
الطالب على التالءو والتكيف بين البيئة الدراسية بمكونات ا متمتلة فى ال مالء، 
وبيئته   وسلوكياته  وأاجاته  الطالب  ،وقدرات  الدراسية  والمناه    ، وانساتذة 

 انجتمايية مما ةوقف له ال عور بالرضا والتوافف .

بأنه  قدرة الطالب الجامعى على التوافف والتفاعل الجيد بما  الباحثة .   ه وتعرف
لدةه من امكانيات ما البيئة الجامعية وذلك من خال  عالقاته بأساتذته وزمالهه  

 وتفوقه الدراسى بما ةوقف له التقدو والنجاح. 

 مظاهر التوافق الدراسى  

 ( فى 2002أد ها ) شقورة ،  

 المناه  ،والمقررات .اهتماو الطالب بو الدراسة ، و نو  يةانةجاب  نظرةال -

 .  أب الطالب لمدرسيه ،وأأترام م وتقدعرهم العالقة بالمدرسين . أي   -
 اخل وخارج المدرسة، ناجوة ما ال مالء  العالقات ال  وهى  العالقة بال مالء .  -
 .نى ةسو ها الو  ،والتعاو  وال
الدراسة .    - تتالءو ما  طريقة  الدراسة  أستخداو طرق متعد ة ،ومتنوعة فى 

 .الموا  المختلفة لتوقييف النجاح 
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، والتى  أ  التوافف الدراسى له العدعد من المظاهر    مما سبق ترى الباحثة .
أ  توافرت فى الطالب أ ت الى شعوره بالتوافف ، والرضا ، والنجاح ، وهى  

، والمقررات ،وانستمتاع ب ا ،والقدرة   متمتلة فى أهتمامه بالدراسة ،والمناه  
على اقامة العالقات الجيدة ما األساتذة ، وال مالء ،والقدرة على تنظيم الوقت  

 لالستفا ة بأكبر قدر ممكن . 

 فق الدراسى  االعوامل المساعدة على التو  
  التى تثرر فى التوافف الدراسى   ةلفهناك مجموعة من العوامل المتنوعة ،والمخت

 وهى .  (  2005أشار الي ا ) ال هرانى ،

 التوافف النفسى للفر  ، وقدراته على انستقال  النفسى . -
الفر    - مستوي  ارتفا  فكلما  انقتصا ةة،والمعي ية،وانجتمايية،  الظروف 

 وأسرته اجتماييًا واقتصا ةًا كلما زا  توافقه الدراسى .

 افا للتعليم ، وإعدا  األجواء المالهمة للتعليم . ارارة الدو  -

 .روح المنافسة بين الطل ة لتوقيف أكبر قدر من اإلنجاز  -

 ت جيا الطالب على العمل الم ترك والتعاو  الفعا  . -

 مشكالل التوافق الدراسى  
قد ةعانى الطالب من بعض الم كالت التى توو   و  شعوره بالتوافف الدراسى 

 متل .
ةعانى من بعض انمراض التى تث ي الى    د الوالة الصوية للطالب . فق  -

 عدو قدرته على التركي  فى الدراسة .
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سراف فى الرعاةة أو التدليل الذاهد مما  كاإلالتذبذ  فى المعاملة األسرية .    -
 ةجعله معتمد على والدةه.

والمجتما ،مما عث ي الى عدو    عدو وجو  تلة بين المثسسة التعليمية ،  -
ال على  الطالب  السلوك  يقدرة  أو  المرض  وا عاء   ، الدراسية  بمتطل اته  ياو 

 (. 2005العدوانى مما ةجعله مرفوضًا من ال مالء وبيئة الدراسة .) العمرية ،  

وبما أ  هناك أس ا  متنوعة لعدو التوافف الدراسى ،  فيختلت عدو التوافف 
واةضاً  السبب  من    بإختالف  فكا   الم كلة  وأل   ، العالج  طريقة  تختلت 

 الضروري األشارة الى طرق أل م كالت التوافف الدراسى . 

 عالج مشكالل التوافق الدراسى 
الطالب البدنية ، فيجب عرضه  ة  اذا كا  عدو التوافف بسبب ضعت أيوي  -

 على األط اء . 

فى المكا   اما اذا كا  بسبب ضعت ال صر ، فالعمل على جلوا الطالب    -
 المناسب  اخل قاعة الدراسة ما اإلضاءة الكافية . 

كا  بسبب عوامل نفسية ، أو م اكل أسرية وجب اللجوء الى العيا ة   وإذا  -
 النفسية . 

 مراعاة الفروق الفر ةة بين الطل ة . -

 األهتماو بالنواأى انجتمايية .  -

 وميو  الطال  . ت يئة الجوالدراسى  المناسب الذي ة  ا رغ ات ،  -

 انهتماو بإعا ة النظر بصورة مستمرة فى المناه  ،وطرق التدريس . -
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عدو توجيه اللوو ب كل مستمر عندما ةف ل الطالب فى توقيف أمر ما .   -
 ( .2011)بركه ،

أوالم كالت التى قد تث ي  أ  هناك بعض األس ا     مماسبق ترى الباحثة .
للطالب ، وبالتالى نبد من معرفة السبب الرهيسى ،  الى سث التوافف الدراسى  

الطالب   ةوقف شعور  مما  وإزالته   ، ، وعالجه  التوافف  عدو  الى  أ ي  والذي 
بالتوافف الدراسى ، أل  بإزالة السبب ت و  الم كلة ويتم أل ا وبالتالى عتوقف  

  ال دف ، وهو التوافف ، والنجاح .

 نجاز ،والتعليم اإللكترونى  عالقة التوافق الدراسى بالدافعية لإل 
بالدراسة ، فالتوافف  التوافف الدراسى مطلب أساسى لنجاح الطالب واستمراره 
الدراسى ي ارة عن عالقة تفاعلية بين الطالب ، والبيئة الدراسية لتوقيف التواؤو  
بينه وبين مكونات هذه البيئة ،واستيعا  الموا  الدراسية بنجاح ، ونجاح الطالب  

ى ما لدةه من  افعيه نوو الدراسة ، فالدافعية هى المورك األساسى  عتوقت عل
لسلوك الطالب نوو التفوق ، والنجاح ، وانستمرار فى التعلم ، وكلما كانت  

: ص ( ،    2017الدوافا قوية كلما كا  انجازه أفضل . )شاعب ، أمو مو ،
ط الطل ة ،  ( أ  التعليم اإللكترونى ع يد من ن ا2009وكما أشار ) شواته ، 
علي ا  ف  من  افعيت م عن طريف الوساهل التى ةعتمد  ووفاعليت م ، ويتير ، وي 

هذا النمط من التعليم ، مما ةجعل عملية التعليم أكتر ارارة ، وأكتر  افعية  
   لإلنجاز ، وبالتالى الى النجاح ، والتفوق   وبالتالى الى التوافف الدراسى .
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 الدراسال السابقة 

 أواًل : التعليم اإللكترونى وعالقته بالدافعية لإلنجاز  
(  راسة هدفت الى معرفة فعالية برنام  التعليم الذاتى  2005طار ،  يأجري ) الب 

باستخداو الكمبيوتر لتعليم مقرر أسا  اإلن اءات فى تنمية التوصيل الدراسى  
لمجموعتين  قد توتلت الدراسة الى وجو  فروق بين ا، والدافعية لإلنجاز ،و 

التجريبية والضابطة فى التطبيف ال عدي فى الدافعية لإلنجاز لصالال المجموعة  
التجريبية ، مما ة ير الى فعالية برنام  التعلم الذاتى باستخداو الكمبيوتر فى  

 تنمية الدافعية لإلنجاز .
( والتى هدفت الى معرفة اتجاه طل ة  2008و راسة ) البرعاوي ، والسوار ،

تعليم التقنى نوو استخداو التقنيات الودعتة ، والدافعية لإلنجاز لدع م ،  كلية ال
( طال ًا وطال ة من طل ة الوساهط المتعد ه فى 234وتكونت عينة الدراسة من )

الجامعة اإلسالمية وكلية المجتما ، وتوتلت الدراسة الى أ  اتجاه الطل ة  
، كذلك وجو  عالقة ارت اطية  نوو استخداو التقنيات الودعتة فى التعليم مرتفا  

للدافعية  الكلية  الدرجة  وبين  التقنى  التعليم  نوو  لالتجاه  الكلية  الدرجة  بين 
لإلنجاز،واةضًا وجو  فروق  الة بين الدرجة الكلية لالتجاه نوو التعليم التقنى  

 ترجا لمتغيرات الجنس ،المستوي الدراسى ، نوع المثسسة التعليمية.
 ( (Anthony ,R . Artino Jr, Jason M. Stephens,2009و راسة  

الجامعيين    وهدفت  الطل ة  للتعلم لدي  الدافعية  بين  المقارنة  الى  الدراسة  هذه 
الى  وطل ة الدراسات العليا فى التعليم عن طريف اإلنترنت وتوتلت النتاه   

نجاح التعليم باإلنترنت وأنه بنجاح التعليم عبر اإلنترنت نبد من توافر الدافعية  
 لدي المتعلمين . 
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م فى البيئة التعليمية من  كدفت الى التو راسة ه(  (Nehme,2010وأجري  
وغيرها من البرام  اإللكترونية ، وتوتلت الدراسة   Bb, webخال  برنام   

الطالب فقد  التعليمية زيا ة  افعية  العملية  أرناء  الم مة  العوامل  الى أ  من 
بينت الدراسة أ   افعية الطالب وأ اؤه التعليمى ةكو  أفضل كلما كا  التفاعل  

 لطالب والمعلم أفضل ويقلل التوترلدةه  . بين ا

( والتى هدفت الى األرتقاء بمستوي األ اء الم اري  2011و راسة ) أسن ،
مقرر  تصميم  فاعلية  لتقصى  مو    نظاو  العليا نستخداو  الدراسات  لطال  
الكترونى على تنمية م ارات طل ة الدراسات العليا بقسم تكنولوجيا التعليم على  

برنا لإلنجاز استخداو  الدافعية  على  ،وأرره  مو    الرقمى  التعلم  ا ارة  م  
الدراسات العليا بقسم تكنولوجيا  ،والتوصيل الدراسى ،وتكونت العينة من طل ة 

الدا أ   الى  الدراسة  وتوتلت   ، بن ا  جامعة  التربية  بكلية  عية  فالمعلومات 
المجموعة لإلنجاز قد ارتفعت نتيجة نستخداو نظاو مو   وذلك لدي طل ة  

مو    بنظاو  تعليمية  ووساهل  بصرية  أساليب  نستخداو  نتيجة  التجريبية 
 . اإللكترونى

( وت دف هذه الدراسة الى معرفة التعليم  2012 راسة ) عبد الداةم ، ونصار ,
بالدافعية   وعالقته  المفتوأة  القدا  جامعة  فى  استخدامًا  األكتر  اإللكترونى 

ئات التعليم اإللكترونى من اعدا  ال اأتين ، لإلنجاز ،وتم استخداو است انة بي
وميياا الدافعية لإلنجاز ل ارمانس تعريب تالح ابو ناهيه ، وتكونت العينة  

وطال ة ،وتوتلت النتاه  الى عدو وجو  عالقة ذات  نلة   طال اً (  340)من  
التعليم اإللكترونى ،والدافعية لإلنجاز   بيئات  بين استخداو  ،ووجو  اأصاهية 

 فى الدافعية لإلنجازت عًا للنوع لصالال اإلناث . 0،05 الة عند مستوي   فروق 
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 ,Perez- Sabater ,Carmen, ; Montero-Fleta, Begana راسة  

وهدفت هذه الدراسة الى التعرف على أساليب تنمية الدافعية لإلنجاز    ((  2012
وتو   ، الودعتة  اإللكترونية  والتطبيقات  البرام   الطال  من خال   تلت  لدي 

نبد من توفير أساليب تساعد فى   هالنتاه  الى أهمية الدوافا الداخلية ، وأن
توفير بيئة تعليمية تنمى الدوافا لدي الطال  متل استخداو األنترنت ،وأج  ة 

الدراسى   التوصيل  أرر فعا  على  ، وترت ط  الكمبيوتر ، ف ذه األساليب ل ا 
 بالدافعية للتعلم لدي الطال  .

( وهدفت الى معرفة اتجاهات الطل ة نوو تعلم المناه   2014)الدسوقى , راسة  
الكترونيًا ،و قد تم استخداو المن   الوتفى انرت اطى ،والمن   ش ه التجريبى  
، وتم استخداو ميياا  افا اإلنجاز لألطفا  والراشدعن ترجمة ،وإعدا  فاروق  

اتجاهات الطال  نوو  ، وقد أظ رت النتاه  ارتفاع  1981عبد الفتاح موسى  
المناه  الكترونيًا ب كل عاو ، كذلك وجو  عالقة ارت اطية ذات  نلة   تعلم 
والدرجة  اإللكترونى  التعليم  نوو  الطل ة  نتجاه  الكلية  الدرجة  بين  اأصاهية 

 الكلية لدافعية اإلنجاز . 
, الوها   التعليم  (  2015و راسة )عبد  الى استخداو نظاو مو   فى  وهدفت 

 ة التعليم التجاري بكلية التربية بسوهاج ،وقياا أرر استخداو البرنام   لدي طل
( طال ًا  20على التوصيل الدراسى ،والدافعية لإلنجاز ، وتكونت العينة من )

من الفرقة الرابعة بكلية التربية من شع ة التعليم التجاري ،وأسفرت النتاه  عن  
لصالال التطبيف    0،01وي  وجو  فروق فى التطبيف القبلى وال عدي عند مست

ال عدي مما عد  على فاعلية البرنام  اإللكترونى مو   فى الدافعية لإلنجاز ،  
 والتوصيل الدراسى . 
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وهدفت الى معرفة العوامل األساسية فى  (  (Zhang & Dang2015و راسة 
تنمية الدافعية لإلنجاز لدي الطال  و ور ش كة اإلنترنت فى ذلك ، وتوتلت 

ى أهمية ش كة اإلنترنت فى تدريس من   علوو الواسب وتكنولوجيا  الدراسة ال
 المعلومات فى تنمية  افعية اإلنجاز . 

( وهدفت الى قياا فاعلية استخداو تطبيقات اإلنترنت  2016 راسة ) الج مى ,
فى تنمية م ارات الرسم الفنى ،و افعية اإلنجاز ، وتكونت عينة الدراسة من  

من  68) وطال ة  طال ًا  الى  (  تقسيم م  تم  بالسويس  الصناعى  التعليم  كلية 
من)  مجموعة  اإلنترنت  32مجموعتين  باستخداو  تدريس م  تم  من  (  واآلخري 

استخداو  36) فاعلية  النتاه  عن  وأسفرت   ، التقليدةة  بالطريقة  تدريس م  تم   )
 تطبيقات اإلنترنت فى تنمية  افعية اإلنجاز لدي عينة الدراسة .

، نمط    (2017 راسة ) مرسى  بين  التفاعل  أرر  الى معرفة  الدراسة  وهدفت 
التوصيل   المعرفى على  الت اركية ،واألسلو   الويب  الت ارك عبر موررات 

( طابًا من طال  كلية  60الدراسى ، والدافعية لإلنجاز ،وتكونت العينة من )
تكونت كل   أربا مجموعات  الى  تقسيم م  وتم  التعلم  تكنولوجيا  التربية شع ة 

( طابًا وتوتلت الدراسة الى وجو  فروق  الة اأصاهيًا بين  15ن )مجموعة م
متوسطى  رجات طال  مجموعة الت ارك عبر موررات الويب الت اركية على  

 كل من التوصيل الدراسى ،والدافعية لإلنجاز .

   وعالقته ببعض المتغيرال النحسية  عليم اإللكترونىتلاثانيا : 

وهلدفلت هلذه اللدراسلللللللللللللللة الى معرفلة أرر التعليم  ( 2006 راسلللللللللللللللة ) الويللة ، 
التوصلللللللللللللليل الم اشللللللللللللللر ، والمثجل لطل ة كلية   اإللكترونى، وجنس الطل ة فى

العلوو التربويللة فى مسلللللللللللللللاق تكنولوجيللا التعليم مقللارنللة بللالطريقللة انعتيللا ةللة ، 
( طللال للًا وطللال للة ،وقسللللللللللللللمللت العينللة الى 60وتكونللت عينللة الللدراسلللللللللللللللة من )  
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مجموعتين تجريبية ،وضللللللللللابطة ، وأظ رت النتاه  أ  هناك فروق ذات  نلة  
فى التوصلللليل الدراسللللى الم اشللللر والمثجل بين    0,05اأصللللاهية عند مسللللتوي  

أفرا  العينة لصلللللللللللالال الطل ة الذعن  رسلللللللللللوا بالتعليم اإللكترونى ، وفى الجنس  
 لصالال اإلناث .

( وهدفت الى معرفة أرر استخداو التعليم اإللكترونى  2011 راسة ابو الفو  )
فى مساق فى مستوي التوصيل الدراسى لطل ة كلية العلوو فى جامعة اليرموك  

العلوو الوياتية ، وتكونت العينة من شعبتين من شعب الكلية ، وكا  عد هم  
( طابًا وطال ة ،وقسموا الى مجموعتين تجريبية وضابطة وتم اعدا  موقا  62)

الكترونى لتطبيف الدراسة ،واخت ار توصيلى ، وأسفرت النتاه  عن وجو  فرق  
ال المجموعة  ليقة التدريس لصاعرجا الى أرر طر 0,05 ا  اأصاهيًا عند مستوي 

الجنس لصالال اإلناث ، وأوتت    0,05التجريبية ، وفرق عند مستوي   فى 
أعضاء هيئة التدريس على استخداو  الدراسة باستخداو التعليم اإللكترونى وأم  

 التعليم اإللكترونى . 
للدورات   وهدفت   (  Siirak,2011) راسة   وتقدعرهم  الطل ة  معرفة رضا  الى 

التعليمية  التى تقدو ل م الكترونيًا ،وتم استخداو انست انة كأ اة لجما البيانات، 
من العينة قرروا أ  التعليم اإللكترونى بنظاو    %96وأسفرت النتاه  عن أ   

وأشار    ، الم يد  تعلم  على  وي جع م  فعا   نظاو  أ    %80مو    العينة  من 
على م ار  وي جع م  مفيد  مو    بنظاو  العلمية  والدورات  األوساط  فى    كت م 

منو م فرتة التعلم فى المكا  ،وال ما  المناسبن  ي الوصو  على المعلومات و 
 ل م .

(  راسة هدفت في ا الى معرفة أرر استخداو التعلم  2012وأجرت ) ابو عقل ،
ل ة جامعة القدا  اإللكترونى فى تدريس العلوو على التوصيل الدراسى لدي ط
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المفتوأة ، وتكونت العينة من طل ة جامعة القدا المفتوأة ، وتم استخداو  
المن   الوتفى التجريبى ، وتوتلت النتاه  الى وجو  فروق  الة اأصاهيًا  

بين أفرا  العينة فى األن طة ، والتوصيل الدراسى لصالال    0,05عند مستوي 
 المجموعة التجريبية . 

وهدفت الى التعرف الى واقا التعليم اإللكترونى فى  (  2016 راسة )أنتولى ،
جامعة النجاح الوطنية و وره فى توقيف التفاعل بين المتعلمين لدي طل ة كلية  

( من أعضاء  9،و تكونت العينة من ) الدراسات العليا ، وأعضاء هيئة التدريس  
ى برام  كلية  ( طال ًا وطال ة من كلية الدراسات العليا ف428)هيئة التدريس ،و

النتاه  الى أ    التربية ، وتم استخداو المن   الوتفى التوليلى ، وتوتلت 
( ونس ة  373الدرجة الكلية من وج ة نظر طل ة كلية الدراسات العليا بمتوسط )

أفرا   74،6مئوية )  عد  على  رجة مرتفعة نستجابات  الدراسة  ( وهذا  عينة 
 علمين من خال  التعليم اإللكترونى . وهذا عد  على أ   هناك تفاعل بين المت

      ثالثًا : التعليم اإللكترونى وعالقته ببعض المتغيرال الديموجرافية 
الوميري   ( المجتما  2014،     راسة  اتجاهات  على  التعرف  الى  هدفت   )

نوو   التعليمى  المجتما  اتجاه  استخداو ميياا  وتم   ، تبوك  بمنطقة  التعليمى 
 ( عضو هيئة تدريس ، 412ف التعليم اإللكترونى ، وتكونت العينة من )يتطب 
( من طل ة  3628( من طل ة الجامعة ،و)8052( معلمًا، ومعلمة ،و)936و)  

،وتوت التعليم  رانوي  نوو  التعليمى  المجتما  اتجاهات  أ   الى  الدراسة  لت 
اإللكترونى اةجابية ، ونتوجد فروق ذات  نلة اأصاهية بين أفرا  العينة تع ي  

 لمتغير النوع .
( أيم هدفت الى معرفة التعليم عن طريف التليفو   2014 راسة ) العمري ،

طل ة   لدي  استخد المومو   ومعوقات   ، اليرموك  أرر  جامعة  ومعرفة   ، امه 



 

 

1930 

التخص  ، والعمر ، والمستوي الدراسى ، والنوع ، ومعد  انستخداو على  
التعليم بالتليفو  المومو  ، وقد تم استخداو المن   الوتفى ، وتكونت العينة  

( طال ًا وطال ة من كلية التربية ، وقد توتلت النتاه  الى عدو وجو  342من )
ت الدراسة ماعدا معد  انستخداو كا  لصالال  فروق  الة اأصاهيًا فى متغيرا

 انستخداو اليومى .

 ، وألس   ، )عوض  نوو    (2015 راسة  انتجاه  على  التعرف  الى  وهدفت 
تكنولوجيا التعلم عن بعد وعالقته ب عض المتغيرات لدي طل ة الدراسات العليا  

التربية  ( طال ًا وطال ة بكلية 91فى الجامعة الفلسطينية ، وتكونت العينة من ) 
اتجاهات   أ   النتاه  عن  وأسفرت   ، التوليلى  الوتفى  المن    استخداو  وتم 
الطل ة نوو تكنولوجيا التعليم اةجابية ، وعدو وجو  فروق  الة بين العينة ت عًا 

 لمتغير الجنس ، والمستوي التعليمى ، والتقدعر العاو . 
( وهدفت الى التعرف على اتجاهات طل ة جامعة 2016 راسة ) ال ريف ،  

( من طل ة الجامعة  366شقراء نوو التعليم اإللكترونى ، وتكونت العينة من ) 
بال كالوريوا ، وتم استخداو المن   الوتفى التوليلى ، وتوتلت النتاه  الى  

ت عًا لمتغير التخص )أ بى   ووجو  فروق (  علمى  –أنه نتوجد فروق  الة 
 اناث ( لصالال اإلناث . –ت عًا لمتغير النوع ) ذكور  0,05 الة عند مستوي 

 رابعًا : الدافعية لإلنجاز وعالقتها ببعض المتغيرال الديموجرافية  
الى معرفة أرر مستوي  افعية اإلنجاز ،  ( وهدفت  2005 راسة ) الطوا  ،  

( طالب 100نت العينة من )والذكاء ، والجنس على التوصيل الدراسى ، وتكو 
وطالب من جامعة اإلمارات العربية المتوده ، وتوتلت النتاه  الى عدو وجو  

 فروق بين الطال  والطال ات فى مستوي الدافعية لإلنجاز .
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وهدفت الى معرفة التفاؤ  والت اؤو بالدافعية لإلنجاز    (2007 راسة ) الرشو  ،  
بن سعو  اإلسالمية ، وتكونت العينة    لدي عينة من طل ة جامعة انماو مومد 

( طالب وطال ة ، وتم استخداو المن   الوتفى ، وتوتلت الدراسة  502من )
 الى وجو  فروق بين الجنسين فى الدافعية لإلنجاز لصالال الذكور.

( وهدفت الى معرفة العالقة بين الوعى بالعمليات 2007 راسة ) ابن بريكه ،  
العليا لألساتذه ، وتكونت العينة  دي طل ة المدارا  المعرفية ، و افا اإلنجازل

( طال ًا وطال ة من تخصصات علمى ، وأ بى ، وتوتلت النتاه   763من )
اإلناث وفى   اإلنجاز لصالال  واإلناث فى  افا  الذكور  بين  الى وجو  فروق 

   التخص  لصالال التخص  األ بى .
  ، سالم   ( عالقة  2009 راسة  معرفة  الى  وهدفت  والفرع (  الذات  فاعلية 

من   العينة  وتكونت   ، عجلو   كلية  طال ات  لدي  اإلنجاز  بدافا  انكا ةمى 
( طال ة من التخصصات علمى ، وأ بى ، وتوتلت النتاه  الى وجو  200)

فروق  الة اأصاهيًا بين متوسطات  رجات أفر ا  العينة فى مستوي الدافعية  
 ى .لإلنجاز ترجا الى التخص  العلمى ، واأل ب

 خامسًا : التوافق الدراسى وعالقته ببعض المتغيرال الديموجرافية  

( هدفت الى الك ت عن طبيعة العالقة بين أساليب  2013 اسة ) ي اهلل لبوز ،
( 200التن ئة فى األسرة وعالقة ذلك بالتوافف الدراسى ، وتكونت العينة من )

النت ، وتوتلت  التانوي  التانى  الصت  الى عدو وجو  طال ًا وطال ة من  اه  
 فروق  الة اأصاهيا فى التوافف الدراسى بين الجنسين . 

فى  ( وهدفت الى معرفة الفروق بين الذكور واإلناث  2010 راسة ) ويس ،  
التوافف الدراسى ، كذلك معرفة الفروق وفقًا للتخص  علمى ،وأ بى ،وتكونت 
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توتلت الدراسة  طل ة الجامعة ، و   ( طال ًا وطال ة من86عينة الدراسة من ) 
الى وجو  فروق فى التوافف الدراسى تع ي للنوع لصالال الذكور ، وعدو وجو  

 فروق ت عًا للتخص  .  
( وهدفت الى معرفة أرر نظاو الدراسة ، والجنس 2013 راسة ) ال كعه ،  

على التوافف الدراسى لدي طل ة جامعة النجاح ، وجامعة القدا ، وتم استخداو  
 ًا وطال ة من الجامعيتين ،  ل( طا759وتكونت العينة من ) المن   الوتفى ،  

بين   0,05وتوتلت النتاه  الى وجو  فروق فى التوافف الدراسى عند مستوي 
 الطل ة تع ي للنوع لصالال الذكور . 

  ، القوطانى   ( الدراسى  2018 راسة  التوافف  مستوي  معرفة  الى  وهدفت   )
فروق  الجامعى لدي طل ة جامعة شقراء ، وعالقته ب عض المتغيرات ، ومعرفة ال

ت عاً  التوافف  )   فى  العينة من  وتكونت   ، والتخص    ، ( طالب  500للجنس 
وطال ة من التخصصات العلمية ، واأل بية ،وتوتلت الدراسة الى وجو  فروق  

التخص  لصالال    0,05 ا  عند مستوي   الذكور ، وفى  النوع لصالال  فى 
 العلمى . 

 على الدراسال السابقة   التعليق

 اسات السابقة توتلت ال اأتة الى .من خال  استعراض الدر 

متل  راسة     - اإللكترونى  ،والتعليم  لإلنجاز  الدافعية  بين  عالقة  هناك  أ  
( ولكن ا  رست التعليم اإللكترونى كاتجاه ، وبعض الدراسات  2014)الدسوقى ،

 ، ونصار   ، الداةم  )عبد  متل  راسة  وجو  عالقة  عدو  الى  أشارت   اآلخري 
راسات تناولت التعليم اإللكترونى ,وأرره على الدافعية  ( ،كذلك معظم الد 2012

لإلنجاز وليست عالقته ، وكا  للتعليم اإللكترونى أرر اةجابى على الدافعية  
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، مرسى   ( متل  راسة  الطل ة  لدي  الدراسات  2017لإلنجاز  ت اعنت  فقد    )
التعليم اإللكترونى   أرر  فتناولت  ال دف  الوالى من أيم  ال وم  السابقة ما 

لى متغير الدافعية لإلنجاز ، وكانت  راسات تجريبية ، أما ال وم الوالى  ع
ف و بوم وتفى عدرا العالقة بين المتغيرين  فلم تجد ال اأتة  راسة تناولته  
 ما التعليم اإللكترونى لمعرفة العالقه بين ما وذلك فى أدو )اطالع ال اأتة (. 

لكترونى ،و التوافف الدراسى  لم تجد ال اأتة  راسات ربطت بين التعليم اإل  -
بأبعا ه ، وهى عالقات الطالب بأساتذته ،وزمالهه ، وتفوقه الدراسى ،وذلك فى 
)أدو  اطالع ال اأتة ( ، وإنما كانت هناك بعض الدراسات التى تناولت تفاعل  
)أنتولى   متل  راسة  اإللكترونى  التعليم  فى  ال عض  بعض م  ما  الطال  

الطل ة  2016، رضا  أو   ، متل  راسة  (  اإللكترونى  للتعليم  تقدعرهم  و   ،
Siirak,2011  ) أو أرر التعليم اإللكترونى على التوصيل الدراسى للطل ة ،)ٍ

 ( ،و راسة  2006متل  راسة ) الويلة ،

( ، وقللد كللانللت الللدراسلللللللللللللللات تجربيللة تللدرا األرر فلم تجللد  2011) ابوالفو  ،
ال لاأتلة  راسللللللللللللللة تلدرا العالقلة ، وذللك ) فى ألدو  اطالع ال لاأتلة ( وهلذا ما  
 عى بلال لاأتلة الى تنلاو  متغير التوافف اللدراسللللللللللللللى وربطله بلالتعليم اإللكترونى  

 لمعرفة طبيعة عالقت ما اةجابية أو سلبية .  
لدراسلللللللللللات السلللللللللللابقة مجموعة من المتغيرات الدةموجرافية وأاولت تناولت ا  -

معرفلة الفروق فى هلذه المتغيرات بين أفرا  عينلات لا ،وتوتللللللللللللللللت بعض هلذه  
الدراسللات الى وجو  فروق  الة اأصللاهيًا فى المتغيرات جميعا أو بعضللًا من ا  

( فى التعليم  2015( ، و ) عوض ، وألس ،2016متل  راسللللة ) ال للللريف ،
(  2007( ، و راسلللللة ) ابن بريكه ،2007ترونى  ،و  راسلللللة ) الرشلللللو  ،اإللك
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( فى الدافعية لإلنجاز ،و  راسللللللللللة ) القوطانى ، 2005و راسللللللللللة ) الطوا  ،
 .    ( فى التوافف الدراسى 2013 راسة ) عبدهللا لبوز ،( ،و 2018

 تميز هذا البحث عن الدراسال السابقة من حيث 
م تجد ال اأتة  راسلة تناولت طل ة جامعة األزهر  مجتما ال وم أو العينة فل  -

 بالدراسة فى أدو  )اطالع ال اأتة ( .
والللللدافعيللللة   - العالقللللة بين التعليم اإللكترونى ،  ال وللللم وهو معرفللللة  هللللدف 

فى  تلللللللإلنجاز ، والتوافف الدراسللللللى ، واةضللللللا  من   ال وم ، وهو المن   الو 
 التوليلى المقار  .

العالقة بين التعليم اإللكترونى، والتوافف الدراسلى، عدو وجو   راسلة تناولت    -
   التوصيل الدراسى وذلك اةضًا فى أدو  )اطالع ال اأتة(.اوانما ك

 الحروض 
ت لللاطيلللة ذات  نللللة اأصللللللللللللللللاهيلللة بين التعليم اإللكترونى  توجلللد عالقلللة ار   -1

 والدافعية لإلنجاز .
التعليم اإللكترونى  ن توجلد عالقلة ارت لاطيلة ذات  نللة اأصلللللللللللللللاهيلة بين    -2

 والتوافف الدراسى .

توجد فروق ذات  نلة اأصللللاهية بين متوسللللطى  رجات أفرا  العينة على    -3
انلللاث ( التخصلللللللللللللل     –مييلللاا التعليم اإللكترونى بلللاختالف النوع ) ذكور  

 أ بى ( . –)علمى 
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توجد فروق ذات  نلة اأصللللاهية بين متوسللللطى  رجات أفرا  العينة على    -4
اناث ( التخصلل  )علمى    –افعية لإلنجاز باختالف النوع ) ذكور ميياا الد 

 أ بى ( . –
توجد فروق ذات  نلة اأصللللاهية بين متوسللللطى  رجات أفرا  العينة على    -5

اناث ( التخصل  )علمى   –ميياا التوافف الدراسلى  باختالف النوع ) ذكور 
 أ بى ( . –

 إجراءال البحث  

 أواًل : منهج البحث 
ةعتملللد ال ولللم الولللالى على المن   الوتللللللللللللللفى التوليلى المقلللار  اللللذي ع تم  

 بوتت الظاهرة كما هى .

 ثانيًا : عينة البحث 

 عينة البحث االستطالعية  –أ 

 ( طال ًا ، وطال ة .  75تكونت عينة ال وم انستطاليية من ) 

 العينة األساسية  –  

من جامعة األزهر  ( طالب وطال ة  300سللللية من )  تكونت عينة ال وم األسللللا
من الذكور واإلناث من ذوي التخصللللللللصللللللللات العلمية واأل بية ،من أتللللللللوا   

 .المستوي انقتصا ي وانجتماعى المتوسط  

 توزيا عينة ال وم األساسية .  ويوضال الجدو  التالى 
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 (  1جدول ) 

 والتخصصتوزيع عينة البحث األساسية وفقًا لمتغير النوع 

 التخصص

 النوع
 العد  الكلى  أ بى علمى 

 ذكور

 إناث
75 

75 

75 

75 

150 

150 

 300 150 150 المجموع

 ثالثًا : أدوال البحث 
تمتللت أ وات ال ولم فى مييلاا التعليم اإللكترونى ، مييلاا اللدافعيلة لإلنجلاز  

 .،وهم من اعدا  ال اأتة  ، ميياا التوافف الدراسى

 مقياس التعليم اإللكترونى  -أ
فى ضللللللللللللللوء ملا تم انطالع عليله من  راسللللللللللللللات تنلاوللت التعليم اإللكترونى ، 

أتة بتودعد مف وو  اقامت ال ، رم  وبعض المقاعيس التى أعدت لدراسته وقياسه  
أيلللم تكو  من أربا  التعليم اإللكترونى ، وتولللدعلللد هلللدف المييلللاا وأبعلللا ه  

، رم قامت بعرض الميياا فى تللللللورته األولية على عد  من األسللللللاتذة  ا  أبع
كذلك  فى علم النفس للوكم على مدي تلللللللللالأيته ، ومدي مالءمة ي اراته ،

الوكم على مدي تلالأية مفتاح التصلويال فى ضلوء اتجاه الع ارات الموج ة  
ن ، وقد تم تعدعل الميياا فى ضللوء توجي ات السللا ة الموكمي من ا والسللال ة 

فتم تعدعل بعض الع ارات ، واست عا  آخري ما انأتفاظ بالع ارات التى اتفف  
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(  40علي ا السلللللللللللا ة الموكمو  ، وتكو  الميياا فى تلللللللللللورته الن اهية من )
، ( ي ارات لكل بعد 10ي ارة موزعة على أبعا  الميياا بالتسللللللللللاوي بمعد  )

تنطبف الى   –لى  تنطبف ع)قد جعلت ال اأتة مسلللتوي اإلجابة عنوصلللر بين  و 
، وقلد تم توزيا اللدرجلة على ي لارات المييلاا كملا على  ن تنطبف (    –ألد ملا  

( للسللللللللللللللللال للة ، وللمييللاا أمللاكن  3-2-1( للع للارات الموج للة ، و)3-2-1)
لتسللللللللللللللجيللل اإلجللابللات فى نفس المييللاا بجللانللب الع للارات ، والمجموع الكلى 

أعلى  رجلة للمييلاا  (  رجلة ، فتكو   60(  رجلة بمتوسللللللللللللللط )120للمييلاا )
 أي أعلى من المتوسلللللللط    ( وت للللللللير الدرجة المرتفعة40( ، وأقل  رجة )120)

 الى تفضيل المفووص التعليم اإللكترونى والعكس تويال .

 أبعاد المقياس 

أ اء وهو القدرة على التوصلللللللليل الدراسللللللللى ، والتركي ، و   البعد األكاديمى : -
 الم او الدراسية بإنت اه ، ويقظة .

وهو مدي شللللللللللعور الطالب بالرضللللللللللا أوبالقلف   عد النحساااااااى االجتماعى :الب-
والخوف أرنللاء التعلم ممللا عثرر على أللالتلله النفسلللللللللللللليللة ، ومللدي قللدرتلله على  

 التواتل الفعا  ما اآلخرين مما عثرر على عالقاته انجتمايية.

وهو الصللللللللعوبات الما ةة وانقتصللللللللا ةة التى عواج  ا   البعد االقتصاااااادى : -
 ناء عملية التعلم ، ومدي شعوره بالضغط الما ي .الطالب أر

وانضللللللطرا   وهو مدي شللللللعور الطالب باأللم الجسللللللمى  البعد الصااااحى : -
 العضوي ، وال عور بعدو كفاءته جسدةًا ، وكفاءة أواسه على األ اء الجيد .
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 الخصائص السكومترية للمقياس 

انرت اط بين  رجة الع ارة  :  قامت ال اأتة بوسللللا  معامل الداخلي  االتساااا 
و رجة ال عد التي تنتمي اليه، كما قامت بوسللللللللللا  معامل انرت اط بين  رجة 

 ال عد والدرجة الكلية للميياا على النوو التالي:

 (2جدو   )

 معامالت انرت اط بين  رجة كل ي ارة من ي ارات ميياا التعليم اإللكترونى  

 ( 75  =) والدرجة الكلية للميياا     

ال عد  
 كا ةمى األ

ال عد  
نفسى  ال

 انجتماعى 

ال عد  
 قتصا ي ان

ال عد  
 صوىال

معامل  و 
 انرت اط 

معامل  و  
 انرت اط 

معامل  و 
 انرت اط 

معامل  و 
 انرت اط 

1  **688 . 2  **606 . 3  **525 . 4  **518 . 

5  **790 . 6  **685 . 7  **766 . 8  **579 . 

9  **807 . 10  **369 . 11  **664 . 12  **771 . 

13  **678 . 14  **490 . 15  **657 . 16  **591 

17  **622 . 18  **784 . 19  **416 . 20  **762 . 
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21  **760 . 22  **697 . 23  **802 . 24  **765 . 

25  **682 . 26  **552 . 27  **620 . 28  **662 . 

29  **786 . 30  **666 . 31  **801 . 32  **718 . 

33  **520 . 34  **795 . 35  **529 . 36  **608 . 

37  **346 . 38  **576 39  **780 . 40  **608 . 

 0.23=  0.05 0.30=  0.01مستوي الدنلة  

 . 01**  ا  عند مستوي 

تضال من الجدو  أعاله أ  جميا الع ارات ترت ط بالدرجة الكلية لل عد الذي أ
 . 01تنتمي اليه ارت اطا  ان اأصاهيا عند مستوي 

 (3جدو  )

 معامالت انرت اط بين األبعا  الفريية للميياا والدرجة الكلية 

 (=  75 ) 

 معامل انرت اط  ال عد 

 . 845**  ال عد األكا ةمى 

 . 896**  ال عد النفسى انجتماعى ا

 . 683**   عد انقتصا ي ال

 . 870**   عد الصوىال

 . 01**  ا  عند مستوي   



 

 

1940 

األبعا  ترت ط بالدرجة الكلية للميياا ارت اطا  تضال من الجدو  أعاله أ   أ
 .01 ان اأصاهيا عند مستوي 

قامت ال اأتة بوسا  الصدق التميي ي للميياا على  الصد  التمييزي:  
 النوو التالي:

 (4جدو   )

  نلة الفروق بين المرتفعين والمنخفضين فى التعليم اإللكترونى  

 (=  75 ) 

وراف انن المتوسط العد    المجموعة
 المعياري 

مستوي   قيمة "ت"
 الدنلة

 . 01 23.241 3.20 67.55 18 منخفضين 

 6.88 109.16 18 مرتفعيين 

وهي قيمة  الة   23.241تضلللللللللال أ  قيمة "ت" بلغت أومن الجدو  السلللللللللابف 
. ولصللللللالال المرتفعين كما هو واضللللللال من مقارنة  01اأصللللللاهيا عند مسللللللتوي  

ة لللللللللير الى القدرة التميي ية للميياا في  المتوسلللللللللطات في الجدو  أعاله، مما 
 التميي  بين المنخفضين والمرتفعين.

  خقامت ال اأتة بوسلللللا  الت ات مسلللللتخدمة معامل ر ات الفا لكرون ا   الثبال:
قلاملت بوسللللللللللللللا  الت لات عن طريقلة    ومعلاملل ر لات التج هلة النصللللللللللللللفيلة ، كملا

item deleted 
  



 

 

 

1941 

 (5جدو  )
األبعا  الفريية والدرجة الكلية لميياا التعليم اإللكترونى   معامالت ر ات 

 (  75  = )والتج هة النصفية   باستخداو معامل ر ات ألفا كرون اخ 

  عدال
 معامل 

 ألفا

 التج هة النصفية 

معامل  
 جتما 

 ر ات 

النصت  
 األو 

ر ات  
النصت  

 التاني

الت ات بعد  
معا لة  

التصويال  
-لسبيرما  
 براو  

 . 818 . 823 . 699 . 825 . 859 كا ةمى األ

نفسى ال
 انجتماعى

824 . 650 . 766 . 803 . 802 . 

 . 814 . 824 . 806 . 699 . 855 قتصا ي ان

 . 823 . 824 . 774 . 748 . 856 صوى ال

 . 825 . 826 . 883 . 908 . 936 الدرجة الكلية 

  –.  824تضللللال أ  معامل ر ات ألفا لألبعا  تراوح بين  أومن الجدو  السللللابف 
. وهو معامل ر ات مرتفا ةسلللللللللمال  936. وبلغ معامل ألفا للدرجة الكلية  859

الوالي.  وقد بلغ معامل الت ات بطريقة     الل اأتة باسللللللتخداو الميياا في بوت
  –التج هة النصللللفية للميياا ككل بعد اسللللتخداو معا لة التصللللويال لسللللبيرما   



 

 

1942 

.  825. وهو أةضلللللللللللللا معامل ر ات مرتفا، وقد بلغ معامل جتما   826  براو  
 وهو معامل ر ات مرتفا.

 item deletedالثبال بطريقة 

 (6جدو  )

 ( 75  =)        معامالت الت ات 

 معامل الت ات  رقم الع ارة 

1 935 . 

2 934 . 

3 933 . 

4 935 . 

5 935 . 

6 933 . 

7 933 . 

8 934 . 

9 935 . 

10 936 . 

11 935 . 

12 934 . 

13 937 . 

14 935 . 

15 933 . 



 

 

 

1943 

16 934 . 

17 935 . 

18 934 . 

19 933 . 

20 934 . 

21 936 . 

22 936 . 

23 935 . 

24 935 . 

25 934 . 

26 935 . 

27 937 . 

28 935 . 

29 936 . 

30 935 . 

31 935 . 

32 934 . 

33 934 . 

34 935 . 

35 933 . 

36 933 . 

37 934 



 

 

1944 

38 933 . 

39 935 . 

40 935 . 

ويالأظ من الجدو  السلابف أ  معامل الت ات للع ارات باسلتخداو تلك الطريقة  
 . وهو معامل ر ات مرتفا.937 –. 933تراوح بين 

 ثانيًا : مقياس الدافعية لإلنجاز 
تم انطالع على التراث السلللليكولوجى ، وال ووث النفسللللية ، والدراسللللات وريقة  

تم  و   ،ض المقاعيس التى أعدت ليياسللللللهعالدافعية لإلنجاز ، وبالصلللللللة بمف وو  
تولللدعلللد تعريف اللللدافعيلللة لإلنجلللاز ، وتولللدعلللد ال لللدف من المييلللاا ، وأبعلللا   
المييلاا أيلم عتكو  المييلاا من رالث أبعلا  ، وقلد تم عرض المييلاا فى  

على عد  من أسلاتذة علم النفس ، وذلك للوكم على تلالأية  تلورته األولية 
الميياا ومدي مالءمت ا لما وضعت ليياسه ، وقد تم تعدعل الميياا  ي ارات  

فى ضللوء تعدعل السللا ة الموكمين ، ويتكو  الميياا فى تللورته الن اهية من  
( ي ارة لكل بعد ، وقد تم وضللللللللللا مفتاح التصللللللللللويال  12( ي ارة بواقا ) 36)

  ن  –تنطبف الى أد ما    –على أسلللاا اختيار من رالث بداهل ) تنطبف على  
( للع لللاررات اإلةجلللابيلللة ، 1-2-3تنطبف ( ، وتم توزيا اللللدرجلللة كملللا على )  

( بمتوسللللللللط  108، والمجموع الكلى للميياا )( للع ارات السلللللللللبية  3-2-1و)
( ، وت ير الدرجة 36( ، وأقل  رجة )108(  رجة ، وتكو  أعلى  رجة )54)

الى تمتا المفووص بللالللدافعيللة لإلنجللاز    أي أعلى من المتوسللللللللللللللط    المرتفعللة
 والعكس تويال .

  



 

 

 

1945 

 أبعاد المقياس 

وهو ملللدي الت او الطلللاللللب ، وقلللدرتللله على مواج لللة  الصااااااااابر والمثااابرة :    -
الم لللللكالت والصلللللعا  التى تواج ه أرناء أ اهه للم او واألن لللللطة ، والواج ات 

 الدراسية المطلو  منه انجازها بدقه ، واتقا  .

وهومدي قدرة الطالب على وضلللا مجموعة من األهداف    اف :تحديد األهد -
 الخاتة به ، ومدي قدرته على األلت او ب ا ، وتوييق ا ، وتنفيذها .  

وهو مدي المسللللللتوي الذي عرغب الطالب فى بلوغه ، والوتللللللو   الطموح :  -
 اليه ، ويسعى لتوييقه فى الوياة الواقعية عن طريف سعيه ، واجت ا ه .

 يكومترية الخصائص الس

:  قامت ال اأتة بوسلللللا  معامل انرت اط بين  رجة الع ارة  االتساااا  الداخلي
و رجة ال عد التي تنتمي اليه، كما قامت بوسللللللللللا  معامل انرت اط بين  رجة 

 ال عد والدرجة الكلية للميياا على النوو التالي:

  



 

 

1946 

 (7جدو  )
الدافعية لإلنجاز معامالت انرت اط بين كل ي ارة من ي ارات ميياا 

 ( 75  = )      الكلية للميياا والدرجة

  الصبر والمتابرة  
تودعد 
 األهداف

 طموحال 

 و  معامل انرت اط  و 
معامل 
 انرت اط 

 و 
معامل 
 انرت اط 

1  **640 . 2  **394 . 3  **540 . 

4  **724 . 5  **455 . 6  **512 . 

7  **451 . 8  **447 . 9  **613 . 

10  **728 . 11  **478 . 12  **460 .. 

13  **519 . 14  **563 . 15  **610 . 

61  **551 . 17  **559 . 18  **650 . 

19 .453 ** 20  **464 . 21  **661 . 

22  **611 . 23  **450 . 24  **554 . 

25  **430 . 26  **637 . 27  **535 . 

28  **682 . 29  **615 . 30  **452 . 

31  **705 . 32  **558 . 33  **707 . 

34  **559 . 35  **740 . 36  **318 . 

 . 01**  ا  عند مستوي 



 

 

 

1947 

تضال من الجدو  أعاله أ  جميا الع ارات ترت ط بالدرجة الكلية لل عد الذي أ
 .   01تنتمي اليه ارت اطا  ان اأصاهيا عند مستوي 

 (8جدو  )

 معامالت انرت اط بين األبعا  الفريية للميياا والدرجة الكلية

 ( =  75 ) 

 معامل انرت اط  ال عد 

 . 867**  صبر والمتابرة  ال

 . 883**  تودعد األهداف  

 . 878**  طموحال

 . 01**  ا  عند مستوي 

تضال من الجدو  أعاله أ  األبعا  ترت ط بالدرجة الكلية للميياا ارت اطا  أ
 .01 ان اأصاهيا عند مستوي 

قامت ال اأتة بوسا  الصدق التميي ي للميياا على  الصد  التمييزي:  
 التالي:النوو 

  



 

 

1948 

 (9جدو  )

  نلة الفروق بين المرتفعين والمنخفضين فى الدافعية لإلنجاز  

 (=  75 ) 

اننوراف  المتوسط العد    المجموعة
 المعياري 

مستوي   قيمة "ت"
 الدنلة

 . 01 16.485 5.98 75.55 20 منخفضين 

 2.53 99.72 18 مرتفعيين 

وهي قيمة  الة   16.485تضلللللللللال أ  قيمة "ت" بلغت أومن الجدو  السلللللللللابف 
. ولصللللللالال المرتفعين كما هو واضللللللال من مقارنة  01اأصللللللاهيا عند مسللللللتوي  

المتوسلللللللللطات في الجدو  أعاله، مما ة لللللللللير الى القدرة التميي ية للميياا في  
 التميي  بين المنخفضين والمرتفعين.

  خقامت ال اأتة بوسلللللا  الت ات مسلللللتخدمة معامل ر ات الفا لكرون ا   الثبال:
 itemومعامل ر ات التج هة النصلفية ، كماقامت بوسلا  الت ات عن طريقة  

deleted  
  



 

 

 

1949 

 (10جدو   )
األبعا  الفريية والدرجة الكلية لميياا الدافعية لإلنجاز  معامالت ر ات 

 ( 75  = )والتج هة النصفية   باستخداو ألفا كرون اخ 

  عدال
 معامل 

 ألفا

 التج هة النصفية 

معامل  
 جتما 

 ر ات 

النصت  
 األو 

ر ات  
النصت  

 التاني

الت ات بعد  
معا لة  

التصويال  
-لسبيرما  
 براو  

صبر  ال
 والمتابرة 

769 . 716 . 504 . 768 . 760 . 

تودعد 
 األهداف 

759 . 548 . 680 . 731 . 715 . 

 . 722 . 722 . 593 . 703 . 771 طموحال

الدرجة  
 الكلية 

896 . 820 . 830 . 829 . 828 . 

  –.  759تضللللال أ  معامل ر ات ألفا لألبعا  تراوح بين  أومن الجدو  السللللابف 
. وهو معامل ر ات مرتفا ةسلللللللللمال  896. وبلغ معامل ألفا للدرجة الكلية  771

لل اأتة باسللللللتخداو الميياا في بوت ا الوالي.  وقد بلغ معامل الت ات بطريقة  
  –يال لسللللبيرما   التج هة النصللللفية للميياا ككل بعد اسللللتخداو معا لة التصللللو



 

 

1950 

. وهو  828. وهو معللامللل ر للات مرتفا، وقللد بلغ معللامللل جتمللا   829براو   
 معامل ر ات مرتفا.

 item deletedالثبال بطريقة 

 (11جدو  )

 معامالت الت ات  

 ( =  75 ) 

 معامل الت ات  رقم الع ارة 

1 893 . 

2 889 . 

3 895 . 

4 890 . 

5 896 . 

6 893 . 

7 902 . 

8 892 . 

9 895 . 

10 890 . 

11 889 . 

12 890 . 

13 898 . 

14 891 . 



 

 

 

1951 

15 892 . 

16 894 . 

17 893 . 

18 891 . 

19 895 . 

20 897 . 

21 892 . 

22 889 . 

23 895 . 

24 888 . 

25 892 . 

26 892 . 

27 890 . 

28 894 . 

29 891 . 

30 891 . 

31 892 . 

32 892 . 

33 894 . 

34 892 . 

35 890 . 

36 902 . 



 

 

1952 

 
ويالأظ من الجدو  السلابف أ  معامل الت ات للع ارات باسلتخداو تلك الطريقة  

 . وهو معامل ر ات مرتفا.897 –. 888تراوح بين 

 ثالثا : مقياس التوافق الدراسى 

فى ضوء ما تم انطالع عليه من  راسات تناولت التوافف الدراسى  ، وبعض 
قامت ال اأتة بتودعد مف وو التوافف  ، المقاعيس التى أعدت لدراسلللللته وقياسللللله  

الدراسلللللللللللللى ، وتودعد هدف الميياا وأبعا ه أيم تكو  من رالث  أبعا  ، رم  
قامت بعرض الميياا فى تلللللللللورته األولية على عد  من األسلللللللللاتذة فى علم  
النفس للوكم على ملدي تللللللللللللللالأيتله ، وملدي مالءملة ي لاراتله ، كلذللك الوكم  

ى ضلللوء اتجاه الع ارات الموج ة من ا  على مدي تلللالأية مفتاح التصلللويال ف
والسللللال ة  وقد تم تعدعل الميياا فى ضللللوء توجي ات السللللا ة الموكمين ، فتم  
تعلدعلل بعض الع لارات ، واسللللللللللللللت علا  آخري ما انأتفلاظ بلالع لارات التى اتفف  

(  30علي ا السلللللللللللا ة الموكمو  ، وتكو  الميياا فى تلللللللللللورته الن اهية من )
( ي ارات لكل بعد ، 10لميياا بالتسللللللللللاوي بمعد  )ي ارة موزعة على أبعا  ا

تنطبف الى   –تنطبف على  )وقد جعلت ال اأتة مسلللتوي اإلجابة عنوصلللر بين  
ن تنطبف ( ، وقلد تم توزيا اللدرجلة على ي لارات المييلاا كملا على    –ألد ملا  

( للسللللللللللللللللال للة ، وللمييللاا أمللاكن  3-2-1( للع للارات الموج للة ، و)3-2-1)
نفس المييللاا بجللانللب الع للارات ، والمجموع الكلى   لتسللللللللللللللجيللل اإلجللابللات فى

(  رجللة ، فتكو  أعلى  رجللة للمييلاا  45(  رجللة بمتوسللللللللللللللط )90للمييللاا )
الى أي أعلى من المتوسللط  المرتفعة    ( وت للير الدرجة30( ، وأقل  رجة )90)

 تمتا المفووص بالتوافف الدراسى .

  



 

 

 

1953 

 أبعاد المقياس 

،والراأة النفسلللللية  ر الطالب بالتوافف وهو مدي شلللللعو العالقال مع األسااااتذة : 
أرناء تعامله ما أسلللاتذته سلللواء  اخل قاعة المواضلللرات أو خارج ا ، وألت امه  
بأخالقيات الورو الجامعى ، ومسللللللللللاعرته للمعاعير انجتمايية الجامعية ، وأ   

 ةسو  العالقة الو  ، وانأتراو ، واألهتماو مما ةس ل العملية التعليمية.

وهو مدي شلللللللللللعور الطالب بالتوافف ، والسلللللللللللعا ة عند  العالقال مع الزمالء : 
تواجلللده بين زمالهللله ،وأرنلللاء تعلللاملللله مع م ، وم للللللللللللللللاركتللله ل م فى انعملللا   

 الجمايية التعاونية ، وشعوره بالونء ، واننتماء ل مالهه . 

 وهو القدرات ، والم ارات التى تمكن الطالب من أ اءالتحو  الدراساااااااى :   -
واج اته الدراسللية ، وم امه التعليمية بمسللتوي عالى ةفوق أقرانه ، وزمالهه فى  

 المرألة التعليمية ، مما ة عره بتقدعر اآلخرين له.

 الخصائص السيكومترية  

:  قامت ال اأتة بوسلللللا  معامل انرت اط بين  رجة الع ارة  االتساااا  الداخلي
بوسللللللللللا  معامل انرت اط بين  رجة و رجة ال عد التي تنتمي اليه، كما قامت 

 ال عد والدرجة الكلية للميياا على النوو التالي:

  



 

 

1954 

 (12جدو  )
والدرجة  معامالت انرت اط بين كل ي ارة من ي ارات ميياا التوافف الدراسى

 (75  = )الكلية للميياا    

 
عالقات ما ال

 األساتذة 
 

عالقات ما ال
 ال مالء 

 
تفوق  ال

 الدراسى

 و  معامل انرت اط  و 
معامل 
 انرت اط 

 و 
معامل 
 انرت اط 

1  **454 . 11  **538 . 21  **436 . 

2  **604 . 12  **538 . 22  **515 . 

3  **666 . 13  **569 . 23 .207 * 

4  **389 . 14  **539 . 24 210*. 

5  **469 . 15  **630 . 25  **577 . 

6  **427 . 16  **380 . 26  **577 . 

7  **330 . 17  **352 . 27  **556 . 

8  **314 . 18  **608 . 28  **641 . 

9  **554 . 19  **541 . 29  **535 . 

10  **435 . 20  **526 30  **531 . 

 . 05* ا  عند                  . 01**  ا  عند مستوي   
تضلللللللال من الجدو  أعاله أ  جميا الع ارات ترت ط بالدرجة الكلية لل عد الذي أ

،   23. عدا الع ارتين رقمي 01تنتمي اليه ارت اطا  ان اأصلاهيا عند مسلتوي  
 . 05ف ما   التين عند  24



 

 

 

1955 

 (13جدو  )
 معامالت انرت اط بين األبعا  الفريية للميياا والدرجة الكلية

 ( =  75 ) 
 معامل انرت اط  ال عد 

 . 810**  لعالقات ما األساتذة ا

 . 809**  عالقات ما ال مالء ال

 . 679**  تفوق الدراسى ال
 .01**  ا  عند مستوي                                

تضللللللللللللللال من الجلدو  أعاله أ  األبعلا  ترت ط بلاللدرجلة الكليلة للمييلاا ارت لاطلا  أ
 .01 ان اأصاهيا عند مستوي 

قامت ال اأتة بوسا  الصدق التميي ي للميياا على  الصد  التمييزي:  
 النوو التالي:

 (14جدو  )
  نلة الفروق بين المرتفعين والمنخفضين فى التوافف الدراسى 

 ( =  75 ) 

 المتوسط العد  المجموعة
اننوراف 
 المعياري 

 قيمة "ت"
مستوي  
 الدنلة

 2.65 65.21 19 منخفضين 
21.974 01 . 

 2.14 82.42 19 مرتفعيين 

وهي قيمة  الة   21.974تضلللللللللال أ  قيمة "ت" بلغت أومن الجدو  السلللللللللابف 
. ولصللللللالال المرتفعين كما هو واضللللللال من مقارنة  01اأصللللللاهيا عند مسللللللتوي  



 

 

1956 

المتوسلللللللللطات في الجدو  أعاله، مما ة لللللللللير الى القدرة التميي ية للميياا في  
 والمرتفعين.التميي  بين المنخفضين 

قامت ال اأتة بوسلللللا  الت ات مسلللللتخدمة معامل ر ات الفا لكرون اك    الثبال:
 itemومعامل ر ات التج هة النصلفية ، كماقامت بوسلا  الت ات عن طريقة  

deleted  
 (15جدو  )

 األبعا  الفريية والدرجة الكلية لميياا التوافف الدراسى   معامالت ر ات 

 ( 75 =) هة النصفية والتجبطريف ألفا كرون اخ 

 العامل
 معامل 

 ألفا

 التج هة النصفية 

معامل  
 جتما 

 ر ات 
النصت  

 األو 

ر ات  
النصت  

 التاني

الت ات بعد  
معا لة  

التصويال  
-لسبيرما  
 براو  

عالقات ال
 ما األساتذة 

585 . 504 . 309 . 568 . 555 . 

عالقات ال
 ما ال مالء

706 . 645 . 471 . 675 . 675 . 

تفوق ال
 الدراسى 

613 . 105 . 601 . 629 . 590 . 

الدرجة  
 الكلية 

784 . 717 . 684 . 596 . 594 . 
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  –.  585تضللللال أ  معامل ر ات ألفا لألبعا  تراوح بين  أومن الجدو  السللللابف 
. وهو معامل ر ات معقو  ةسللللللمال  784. وبلغ معامل ألفا للدرجة الكلية  706

لل اأتة باسللللللتخداو الميياا في بوت ا الوالي.  وقد بلغ معامل الت ات بطريقة  
  –التج هة النصللللفية للميياا ككل بعد اسللللتخداو معا لة التصللللويال لسللللبيرما   

. وهو  594  . وهو معللامللل ر للات مقبو ، وقللد بلغ معللامللل جتمللا 596براو   
 معامل ر ات مقبو .

 item deletedالثبال بطريقة 

 (16جدو  )

 معامالت الت ات       

 =  (75 ) 

 ت ات المعامل  رقم الع ارة 

1 779 . 

2 772 . 

3 766 

4 787 . 

5 791 . 

6 780 . 

7 790 . 

8 775 . 

9 771 . 

10 772 . 
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11 776 . 

12 777 . 

13 780 . 

14 775 . 

15 770 . 

16 778 . 

17 777 . 

18 773 . 

19 772 . 

20 778 . 

21 781 . 

22 777 . 

23 792 . 

24 789 . 

25 778 . 

26 778 . 

27 788 . 

28 773 . 

29 774 . 

30 773 . 

ويالأظ من الجدو  السلابف أ  معامل الت ات للع ارات باسلتخداو تلك الطريقة  
 . وهو معامل ر ات مرتفا.792 –. 766تراوح بين 
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 نتائج البحث ومناقشتها وتحسيرها : 

 ى أنه  لالحرض : األول وينص ع
توجد عالقة ارت اطية ذات  نلة اأصللللللللللاهية بين التعليم انلكتروني والدافعية  

 لالنجاز لدي أفرا  العينة.
وللتوقف من الفرض السللللللللللللابف اسللللللللللللتخدمت ال اأتة معامل ارت اط بيرسللللللللللللو   

Pearson correlation coefficient :على النوو التالي 

 (17جدو  )

 ي والدافعية لالنجازمعامالت انرت اط بين التعليم انلكترون 

  = (300 ) 
 الدافعية لإلنجاز 

 
 التعليم اإللكترونى 

الصبر 
 والمتابرة

تودعد 
 األهداف 

 الطموح 
الدرجة  
 الكلية

 -.*140 -.*   130 -.*136 -.*125 األكا ةمي

 -.1*31 -.*144 -.*131 - .491 * النفسي انجتماعي

 - .122* -.*133 -.*130 - .176** انقتصا ي 

 - .1 45 * - .381 * - .211 * - .132* الصوي 

 - .751 ** - .812 * -.1*35 - .130* الدرجة الكلية 

 0.11=   0.05                0.15=    0.01مستوي  نلة 

 من الجدو  السابف ماعلي:  أتضال
أبعا   بين    0.05عند مسللللللللتوي   الة    وسللللللللال ة  ارت اطية    وجو  عالقة

وسللللللللللللال ة  ميياا التعليم اإللكترونى وأبعا  ميياا الدافعية لإلنجاز ، 



 

 

1960 

الللدرجللة الكليللة لمييللاا التعليم اإللكترونى ،والللدرجللة  فى    0.01عنللد  و 
 الكلية للدافعية لإلنجاز . 

 مناقشة نتائج الحرض األول وتحسيرها 
( الى وجو  17أشلللارت نتاه  الفرض األو  كما هو موضلللال بجدو  )

 وجو  عالقة سال ة 
بين أبعا  ميياا التعليم اإللكترونى وأبعا    0.05 الة عند مستوي    و

بين     0.01سلللللللللال ة و الة عند مسلللللللللتوي    وميياا الدافعية لإلنجاز، 
الللدرجللة الكليللة لمييللاا التعليم اإللكترونى ،والللدرجللة الكليللة للللدافعيللة  

 . لإلنجاز 

ما نتيجلة  راسللللللللللللللة تختلت أ   نتيجلة ال ولم الولالى    ويتضاااااااااح لناا
( وكانت ت دف الى معرفة اتجاهات الطل ة نوو  2014)الدسللللللوقى ، 

وأسللللللللللللللفرت النتيجلة عن  التعليم اإللكترونى وعالقتله بلاللدافعيلة لإلنجلاز 
و  عالقة ارت اطية ذات  نلة اأصللللللللللللاهية بين انتجاه نوو التعليم  وج

(  2008و راسة ) البرعاوي ،والسوار ،  اإللكترونى والدافعية لإلنجاز،
وهلدفلت الى معرفلة اتجلاه طل لة كليلات التعليم التقنى نوو اسللللللللللللللتخلداو  
التقنيللات الوللدعتللة والللدافعيللة لإلنجللاز وتوتلللللللللللللللللت الى وجو  عالقللة  

  اتللا وهللتجللاه نوو التعليم التقنى والللدافعيللة لإلنجللاز  ارت للاطيللة بين ان
أدو   )العالقة بين المتغيرين فى  اتناولت ا   تلال تا   الوأيد   اتا الدراس

( أيم كانت الدراسللللات السللللابقة تتناو  المتغيرين من  اطالع ال اأتة  
تللللأرير التعلم اإللكترونى على الللللدافعيللللة لإلنجللللاز   أيللللم التللللأرير أي 

 وكانت تستخدو المن   التجريبى . 



 

 

 

1961 

:  2012كما أشللللللار )شللللللوا ه ، البحث الحالى  يجة  ويمكن تحسااااير نت
( الى أ  اللدافعيلة لإلنجلاز تتضللللللللللللللمن الرغ لة فى العملل الجيلد ، 16
نجاح فيه ،والعمل ب لللللللكل مسلللللللتقل ،ومواج ة الم لللللللكالت ،والعمل وال

 .على أل ا ،وتفضيل الم مات التى تنطوي على المجازفة 
وكما هو واضللللللللللللللال هنا العالقة سللللللللللللللال ة بين أبعا  التعليم اإللكترونى  
والللدافعيللة لإلنجللاز فللالجللانللب األكللا ةمى ةوتللاج الى متللابعللة الللدروا 

ل ،والمذاكرة ،وم ارات تعليمية  بتركي  ، وبذ  المج و  فى التوصلللللللللللي
،ومتللابعللة  مختلفللة قللد ن ةسللللللللللللللتطيا الطللالللب توييق للا بللال قللاء بللالمن    

، وشلعور الطالب هنا بالقلف والضلغط النفسلى     المواضلرات الكترونياً 
وأبعا  انجتماعى  ال عد النفسلى كما واضلال هنا أ  العالقة سلال ة بين  

هل التكنولوجية فى التعلم  الدافعية لإلنجاز النات  عن اسلللللتخداو الوسلللللا
،والتى توتلاج الى م لارة قلد ن تتوفر للدي جميا الطل لة ،فلال عض لم  

التى تمكنه من األسللللللللتخداو    دورات عتأهل لذلك أو لم ةوصللللللللل على ال
م لللا فى بعض الموا  اسللللللللللللللتخلللد بلللالرغم من االجيلللد ألج  ة الكمبيوتر  

الدراسلللللللية  اخل الكلية ،ولكن ليس بصلللللللورة عامة فى التعليم والبرام   
التى تمكنه من التواتللل ما األسللاتذة وال مالء لوضللور المواضللرات  

وغيرها من    google meet , ,Microsoft teemاإللكترونية متل 
بالسلب على نفسية الطالب وقد عث ي الى شعوره    نعكسالبرام  مما ع

النلاتجلة عن ال قلاء بلالمن   ،واإلبتعلا  عن البيئلة الجلامعيلة ، بلالوألدة  
والتعامل ما ال مالء واألسللاتذة ،والعالقات انجتمايية الم اشللرة وج ًا  

،  لوجله ف و عتعلاملل ما علالم افتراضللللللللللللللى من خال  ج لاز الكمبيوتر
أ  اللدافعيلة لإلنجلاز نوعين ذاتية  (   2000:95وقلد أشللللللللللللللار )خليفلة ،
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بيف المعللاعير الللداخليللة ال للللللللللللللخصلللللللللللللليللة فى مواقت اإلنجلاز  ،وهى تط
،و افعيلللة اجتملللاييلللة ،وهى تطبيف معلللاعير التفوق التى تعتملللد على  
المقلللارنلللة انجتملللاييلللة ، أي مقلللارنلللة أ اء الفر  بلللال خرين ،وبملللا أ   
التعليم اإللكترونى عتم بللالمن   فال ةوتللك الطللالللب ب مالهلله األأتكللاك  
الم اشر كما ةودث  اخل قاعة المواضرات كنوع من التوفي  وأرارته  

جتملاييلًا مملا عثرر على أرلارة  افعيلة الطلاللب ،وإنلدملاجله فى  ذاتيلًا أو ا
،واةضلًا شلعور الطالب بالقلف على الجانب انقتصلا ي   عملية التعلم  

كالتفكير فى أشلللللتراك النت أو تللللليانة الج از أو شلللللراء ج از أأدث 
ليتمكن من الوتلللللللللللو  الى المواقا التعليمية بصلللللللللللورة أفضلللللللللللل ،مما  

على  وبالتالى  لتعليم اإللكترونى  لب لطانظرة العلى   عنعكس بالسلللللللللللب 
قدرته على الصللللللبر والمتابرة بل على الدافعية لإلنجاز بصللللللورة عامة  
أيللم أ  الللدافعيللة لإلنجللاز توتللاج الى الصللللللللللللللبر والمتللابرة ،وتوللدعللد 
ال للللللللللللللعور   توتللللاج الى  الجوانللللب  األهللللداف ،والطموح ،وجميا هللللذه 

قة السلللللللال ة  ، ولكن العالبانطمئنا  ووضلللللللوح الرؤية نوو المسلللللللتقبل  
بين التعليم اإللكترونى والجانب انقتصللللا ي أ ي الى شللللعور الطالب 
بلالقلف الملا ي مملا قلد عثرر على قلدرتله على تولدعلد أهلدافله كلذللك على  
قلدرتله على الصللللللللللللللبر والمتلابرة ، ومسللللللللللللللتوي طموأله ، كلذللك العالقلة 
السلللللال ة بين الجانب الصلللللوى وأبعا  الدافعية لإلنجاز والدرجة الكلية  

يوتر لوضللللللور المواضللللللرات أو  بانسللللللتخداو المتواتللللللل لج از الكمف
عملل األبولاث قلد عثرر بلالسللللللللللللللللب على الجلانلب الصللللللللللللللوى للطلاللب 
وخاتللللللة العضللللللالت لعدو الوركة وبعض الوواا كواسللللللة ال صللللللر  

سلللتخداو سلللماعات األذ  لالسلللتماع للمواضلللرات كل والسلللما نتيجة ن
ًا ةمكن القو  أ   ، وأخير ذلك عثرر على الن لللللاط البدنى بصلللللفة عامة  



 

 

 

1963 

التعليم اإللكترونى وأبعلا ه ، واللدافعيلة لإلنجلاز  العالقلة السللللللللللللللال لة بين  
يجللة لسلللللللللللللللبيللات التعليم اإللكترونى كمللا أشلللللللللللللللار توأبعللا ه قللد تكو  ن

(Hetsevich,2017  )    فمن سلللللللللللللللبيات التعليم اإللكترونى انعتما،
أو    على التكنولوجيلا ب للللللللللللللكلل كبير ، وقلد نعتوفر للدي الجميا أج  ة

هواتت ذكية ، أو شلللللللللللل كة اتصللللللللللللا  ، كذلك تدنى مسللللللللللللتوي التوفي   
،والتنظيم ،وقد ةجد ال عض تللللعوبة فى توفي  أنفسلللل م على التعلم ، 
اةضلللللللللللًا الع لة والوأدة ،وقد تن لللللللللللأ بسلللللللللللبب تفاعل الطل ة ما أج  ة  

 كمبيوتر ،وهواتت بدًن من تفاعل م ما بعض م ال عض . 
التعليم اإللكترونى على الطل لللة فى ظروف أو قلللد ترجا الى فرض  

غير عللا ةللة، وهى جللاهوللة كورونللا أيللم تم تطبيف ال وللم فى الترو  
الجللللامعى   للعللللاو  بللللاإلل او    2020/2021األو   ف للللللللللللللعور الطللللالللللب 

غط النفسلى ،وشلعوره باألزمة النفسلية وانقتصلا ةة التى تعرض ،والضل
خاتلة األسلرة مما  وبالتالى تأررت ب ا المجتمعات المولية و ل ا العالم 

 عليه بالسلب .نعكس أ

 الحرض الثاني وينص على أنه :

ن توجد عالقة ارت اطية ذات  نلة اأصللاهية بين التعليم انلكتروني والتوافف  
 الدراسي لدي أفرا  العينة.

وللتوقف من الفرض السللللللللللللابف اسللللللللللللتخدمت ال اأتة معامل ارت اط بيرسللللللللللللو   
Pearson correlation coefficient :على النوو التالي 
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 (18جدو   )

 لكتروني والتوافف الدراسيمعامالت انرت اط بين التعليم اإل

  = (300 ) 
 التوافف الدراسى 

 

 التعليم اإللكترونى 

العالقات ما 
 األساتذة 

العالقات 
 ما ال مالء

التفوق 
 الدراسي 

الدرجة  
 الكلية 

 - . 144 * - . 139 * - .124* . 029 األكا ةمي 

 - . 141 * - . 124 * - . 813 * . 073 انجتماعيالنفسي 

 - . 152   * - .132* - . 127 * . 072 انقتصا ي

 - . 138 * - . 124 * - . 131 * . 023 الصوي 

 - . 149 * - . 136 * - . 129 * . 051 الدرجة الكلية 

 ويالأظ من الجدو  السابف ماعلي: 
أبعلا   . بين  05سللللللللللللللال لة و الة عنلد مسللللللللللللللتوي   ارت لاطيلة   وجو  عالقة

ميياا التعليم اإللكترونى ،وأبعا  ميياا التوافف الدراسلللللى ،و الدرجة 
الكليللة، عللدا بعللد العالقللات ما األسلللللللللللللللاتللذة فللالعالقللة بينلله وبين أبعللا  

 ميياا التعليم اإللكترونى كانت موج ة ،ولكن غير  الة . 

 مناقشة نتائج الحرض الثانى وتحسيرها  
( الى وجو  18ارت نتاه  الفرض التانى كما هو موضللال بجدو  )أشلل

أبعا  ميياا التعليم  . بين  05وجو  عالقة سللللال ة و الة عند مسللللتوي  
اإللكترونى ،وأبعلا  مييلاا التوافف اللدراسللللللللللللللى ،و اللدرجلة الكليلة، علدا  
بعلد العالقلات ما األسللللللللللللللاتلذة فلالعالقلة بينله وبين أبعلا  مييلاا التعليم  

 نت موج ة ،ولكن غير  الة . اإللكترونى كا



 

 

 

1965 

( الى أ   :20178 كما أشلار )شلاعب ،وأمومو، ويمكن تحساير ذل   
التوافف الدراسلللى مطلب أسلللاسلللى لنجاح الطالب واسلللتمراره بالدراسلللة ، 

ق الدراسللى ةعبر عن عالقة تفاعلية  عنامية بين الطالب ،والبيئة  افالتو 
هذه البيئة ، وكما أشلللللللار  الدراسلللللللية لتوقيف التواؤو بينه وبين مكونات  

( أنه عملية نفسللية تعمل على مسللاعدة الطالب فى  2005)ال هرانى ،
تكوين العالقات الجيدة الناجوة بينه ،وبين مكونات البيئة الدراسللللللللللللية  
من ، أسلللللللللاتذة ،وزمالء ،وموا   راسلللللللللية ،ومناه   راسلللللللللية ،و أنظمة  

لى  اخل المثسللللللللسللللللللة التعليمية ،وذلك لمسللللللللاعدة الطالب للوتللللللللو  ا
الللللدراسللللللللللللللى ةوتللللاج تفللللاعللللل    التفوق ،والنجللللاح ، أي أ  التوافف  الى 

،واأتكلللاك بين الطلللاللللب ،والبيئلللة التعليميلللة بكلللل جوانب لللا ، وبملللا أ   
التعليم اإللكترونى عتم  اخلل المنلاز  ،ف لذه الجوانلب غير متوفرة أرنلاء  
العملية التعليمية ، فال توجد عالقة م اشلللللللرة بين الطالب ، وأسلللللللاتذته  

قللة افتراضلللللللللللللليللة من خال  أج  ة الكمبيوتر ،ممللا عثرر على  بللل عال
العمل التعاونى الم للللللللترك ، والتعاو  الفعا   شللللللللعوره بالمنافسللللللللة ،أو 

بالسلللللللللللب على التفوق الدراسللللللللللى ، وبالتالى    نعكسالم اشللللللللللر ، مما ع
( أ  هناك عوامل  2005التوافف الدراسلللللى ، وكما أشلللللار ) ال هرانى ،

يف التوافف الدراسلى ، وقد تكو  هذه  مسلاعدة تسلاعد الطالب على توق
العوامللل متعلقللة بللالطللالللب ذاتلله ،و وافعلله ،واأتيللاجللاتلله ،كقللدرتلله على  
التوافف النفسللللللى ،وانسللللللتقال  النفسللللللى ،أو عوامل متعلقة بالمسللللللتوي  
انجتماعى ،و انقتصللللللللللللا ي ،فكلما ارتفا مسللللللللللللتوي الفر  ،وأسللللللللللللرته 

، أو عوامل متعلقة    اجتماييًا ،واقتصلللللللللللا ةًا كلما زا  توافقه الدراسلللللللللللى
المثسللللسللللة التعليمية كالمناه  الدراسللللية أو غيرها من العوامل ، فكل ب



 

 

1966 

ذلك عتير روح المنافسلة بين الطل ة ،ويعمل على ت لجيع م مما عث ي  
 الى النجاح ، والتفوق ، وبالتالى ال عور بالتوافف الدراسى .

  أ  العالقة سلللللللللللال ة بين  وكما هو واضاااااااح من نتائج الحرض الحالى
أبعا  التوافف الدراسلللللى عدا بعد العالقات ما األسلللللاتذة ،وأبعا  التعليم  
اإللكترونى ، فالتوافف الدراسى ةوتاج الى التفوق األكا ةمى ،وال عور 
بلانطمئنلا  وانسللللللللللللللتقرار النفسللللللللللللللى ،والعالقلات الجيلدة ما ال مالء ، 
والتفاعل البناء التعاونى ،كذلك اةضلللللللللًا الجانب انقتصلللللللللا ي ، فكلما 
ارتفا مسللللللللللللتوي الفر  وأسللللللللللللرته اقتصللللللللللللا ةًا،واجتماييًا كلما زا  تفوقه  

( ،وبما أ  التعليم  2005الدراسللللللللى وهذا ما أشللللللللار اليه ) ال هرانى ، 
اإللكترونى ةمتل ضللغط ما ي بالنسلل ة للطالب من أيم تكلفة النت، 
والك رباء ، وشلللللراء األج  ة الودعتة المناسللللل ة لوضلللللور المواضلللللرات  

لتعليم اإللكترونى مملللا قلللد عثرر على تركي  الطلللاللللب اإللكترونيلللة ،وا
،وتفوقه ، وبالتالى على توافقه الدراسلللى ، كذلك اةضلللًا قد عتأرر توافف 

مرية عالطالب الدراسللللللللللى بالجانب الصللللللللللوى ،وهو ما أشللللللللللار اليه )ال
( الى أ  الطلاللب قلد ةعلانى من بعض األمراض الصللللللللللللللويلة  2005،

التى تث ي الى عدو قدرته على التركي  فى الدراسلللللللللللة مما عثرر على  
،وهو ما توقف فى التعليم اإللكترونى ، فالعالقة سلال ة  تفوقه الدراسلى 

بين الجانب الصلللللوى وأبعا  التوافف الدراسلللللى ،والدرجة الكلية للتوافف 
فالتعليم اإللكترونى ،وكما أشلللللرنا سلللللابقًا قد عثرر بالسللللللب   الدراسلللللى ،

على الن للللللللللللللاط البلدنى للطلاللب ، أو على بعض أواسلللللللللللللله مملا ةعيف  
على نجللاح الطللالللب   نعكس بللالسلللللللللللللللللب العمليللة التعليميللة ،وبللالتللالى ع

 ،وبالتالى توافقه الدراسى . ه،وتفوق



 

 

 

1967 

النفسللللللللللى  ال عد األكا ةمى و اما العالقة الموجبة غير الدالة وهى بين  
وانقتصلللا ي والدرجة الكلية للتعليم اإللكترونى  والصلللوىى  انجتماعى  

والعالقات ما األسللللللللللاتذة فى التوافف الدراسللللللللللى ،ويمكن تفسللللللللللير هذه  
عالقة الطالب بأسللللللللللاتذته تختلت عن عالقته ب مالهه  النتيجة الى أ  

رسللللللللللا  رسللللللللللاهل للطل ة ، التعليم اإللكترونى ةمكن األسللللللللللاتذة من ا،ف
بم او وواج ات ،والتواتللللللللللللللل مع م عبر البرام  اإللكترونية    وتكليف م

 اخلل العالقلة  متلل البريلد اإللكترونى ،وغيرهلا من البرام  ، فقلد تكو   
فال تتلللأرر كتيرًا بلللالتعليم  قلللاعلللة المولللاضللللللللللللللرات أو الجلللامعلللة فقط ،  

اما عالقته ب مالهه ف ى أكتر أيوية ون للللللللللللاط ،فالطالب اإللكترونى،  
عل المسللللللللللللتمر ما أقرانه ،وزمالهه ،ف ذه العالقات قد ةوتاج الى التفا

  انجتمايية نبد من ا  لتوقيف اإلشل اع النفسلى ،والتوافف انجتماعى،
    وبالتالى التوافف الدراسى .

 :الحرض الثالث وينص على أنه 
توجد فروق ذات  نلة اأصللللاهية بين متوسللللطي  رجات أفرا  العينة   

اللتلعللليلم   مليليلللللللاا  اللنلوع)ذكلورعلللى  بلللللللاخلتلالف  انلللللللاث(  -انللكلتلرونلي 
 أ بي(.-والتخص  )علمي

  2x2وللتوقف من الفرض السابف استخدمت ال اأتة توليل الت اعن  
 على النوو التالي: 

  



 

 

1968 

 (19جدو  )
   نلة الفروق لمتغيري النوع والتخص  فى ميياا التعليم اإللكترونى

 (= 300)   
 مصدر الت اعن  ال عد 

 مجموع 
 المربعات 

 رجات  
 الورية 

متوسط  
 المربعات 

 قيمة 
 "ف"

مستوي  
 الدنلة 

 األكا ةمي 

 . 188 1.744 38.163 1 38.163 النوع 

 . 01 33.502 733.203 1 733.203 التخص  

 . 01 12.898 282.270 1 282.270 التخص  xالنوع

   21.886 296 6478.133 الخطأ 

    299 7531.770 الكلي 

النفسي  
 انجتماعي 

 . 530 0.395 8.670 1 8.670 النوع 

 . 01 27.429 602.083 1 602.083 التخص  

 . 01 10.988 241.203 1 241.203 التخص  xالنوع

   21.951 296 6497.440 الخطأ 

    299 7349.397 الكلي 

 انقتصا ي

 188.  1.74 38.163 1 38.163 النوع 

 . 01 8.951 225.333 1 225.333 التخص  

 . 01 13.728 345.613 1 345.613 التخص  xالنوع

   25.175 296 7451.947 الخطأ 

    299 8241.347 الكلي 

 . 193 1.704 37.453 1 37.453 النوع  الصوي 

 

 . 05 4.486 98.613 1 98.613 التخص  

 . 01 14.199 312.120 1 312.120 التخص  xالنوع

   21.981 296 6506.480 الخطأ 

    299 6954.667 الكلي 

الدرجة  
 الكلية 

 . 061 3.543 901.333 1 901.333 النوع 

 . 01 23.038 5860.920 1 5860.920 التخص  

 . 01 18.492 4704.480 1 4704.480 التخص  xالنوع

   254.406 296 75304.267 الخطأ 

    299 86771.000 الكلي 



 

 

 

1969 

 1.65=    0.05                      2.59=    0.01مستوي  نلة 
  أتضلللال من الجدو  السلللابف أ  قيمة "ف"  الة اأصلللاهيًا بالنسللل ة للتخصللل ،

 والتفاعل بين النوع والتخص  

على النوو      T-testولبيلا  اتجلاه اللدنللة اسللللللللللللللتخلدملت ال لاأتلة اخت لار "ت"  
 التالي:

 (20)جدو   
  التخص  فى ميياا المعيارية لمتغير المتوسطات الوسابية واإلنورافات 

 (300التعليم اإللكترونى   =)
مستوي  
 الدنلة

قيمة  
 "ت"

اإلنوراف 
 المعياري 

 ال عد  التخص   العد  المتوسط

.01 5.669 
 علمى  150 22.35 4.98

 األكا ةمى 
 أ بى 150 19.22 4.56

.01 5.157 
النفسى   علمى  150 23.28 5.04

 أ بى 150 20.44 4.44 انجتماعى 

.01 2.894 
 علمى  150 22.58 5.19

 انقتصا ي 
 أ بى 150 20.84 5.17

.01 2.070 
  علمى  150 23.70 5.06

 أ بى 150 22.56 4.50 الصوى

.01 4.646 

  علمى  150 91.92 17.66

الدرجة  
 أ بى 150 83.08 15.19 الكلية



 

 

1970 

أ  الفروق فى التخص  فى أبعا  الميياا   الجدو  السابفأتضال من 
       01. ال التخص  العلمى وهى  الة عند مستوي لوالدرجة الكلية لصا

 
 (1شكل )

 
 (2شكل )



 

 

 

1971 

ال عد عوضلال الرسلم السلابف التفاعل بين متغيري النوع والتخصل  فى 
 (  .2( وال عد الصوى شكل )1انقتصا ي شكل )

 وتحسيره ثالثمناقشة نتائج الحرض ال
( الى وجو  فروق 20أشللللللارت نتاه  الفرض التالم كما هو موضللللللال بجدو  )

أبعا   فى   الة اأصللللللللاهيًا بين متوسللللللللطى  رجات أفرا  العينة فى التخصلللللللل  
وعلدو  ,    0.01عنلد مسللللللللللللللتوي  نللة   مييلاا التعليم اإللكترونى واللدرجلة الكليلة

 .وجو  فروق فى النوع 

وتختلت هلللذه النتيجلللة ما نتيجلللة  راسللللللللللللللللة     وعلللدو وجو  فروق : النوع    أوالً 
( أيم أشلارت الى وجو  فروق  فى اسلتجابات الطل ة نوو  2016)ال لريف ،

 ) الوميري ،التعليم اإللكترونى وكانت لصلللالال اإلناث  بينما تتفف ما  راسلللة  
( وقد 2015)عوض ، ألس،( و راسلة 2014) العمري ،و راسلة و  ( ،2014

الى عدو وجو  فروق فى اتجاهات الطل ة تع ي   ذه الدراسللللللللللللات وتلللللللللللللت هت
  للنوع، 

ةختلت عن التعليم  تعليمى   نمط  ذلك الى أ  التعليم اإللكترونى  ويمكن تفسلير  
قد عرجا عدو الفرق الى ف ،متنوعة    وسلللللللللللاهل ،وتطبيقات  ةعتمد على  التقليدي  

عن طريف  لكال الجنسللللللللللللللين على ألد السللللللللللللللواء    وفر متالتعليم اإللكترونى   أ 
اإللكترونيلة بين الجميا  ة  نت للللللللللللللار التقلافىلأإلى  أو ،اإللكترونيلة  التعليميلة    مواقاال

باختالف نوع م فكال الجنسلللللللين عتعامل ما األ وات التقنية الودعتة ،ويسلللللللعى  
التقللللدو   عتقن التعللللامللللل ما هللللذه األ وات ،وذلللللك لمواك للللة  التعلم لمن ن  الى 

الى ت للللللللللللللللابللله الخلللدملللات التعليميلللة  ، أو    تكنولوجيلللة  والتخل  من األميلللة ال
فى البيئة الدراسلللية  أو الى ت لللاب  م  اإللكترونية المقدمة للطل ة ذكورًا أو انارًا  
   .والمرألة الدراسية فجميع م طل ة جامعة  



 

 

1972 

من أيم التخصللل  ،وكانت لصلللالال التخصللل  العلمى وتختلت هذه   :نياً ثا
( أيم توتللت الى عدو وجو  2014) العمري ،    النتيجة ما نتيجة  راسلة 

 فروق بين عينة الدراسة فى متغير التخص  .

ويمكن تفسللللللللللللللير نتيجلة ال ولم الولالى الى أ  طل لة التخصلللللللللللللل  العلمى قلد 
أتللللوا  ،مما تجعل م أكتر نضللللجًا  عتمتعو  بدرجة أعلى من القدرات العقلية  

عللدركو  أهميللة تنظيم الوقللت ،وطريقللة األسللللللللللللللتللذكللار ،و قللد    سلللللللللللللللوك مت   ،
مما ةجعل م أكتر قدرة على   ةسلللللتفيدو  من الوسلللللاهل التكنولوجية فى المذاكرة 

اذا تم   فى العملية التعليمية بصلللللللورة أفضلللللللل  اسلللللللتخداو الوسلللللللاهل التكنولوجية  
،أو أن م أكتر وييًا واسلللت صلللارًا  صللل  األ بىمقارنت م ب ماله م أتلللوا  التخ

بالواقا وتودةات المسللللتقبل ،ومن هذه التودةات التقدو التكنولوجى ،واسللللتخداو 
الوسللللللللللللللللاهللل التكنولوجيللة فى كللافللة مجللانت الويللاة ،ومن للا التعليم ،وبللالتللالى  
ةورتللللللللللو  على مواك ة العصللللللللللر،وتوقيف الكفاءة فى اسللللللللللتخداو التكنولوجيا  

كذلك طبيعة الموا  ،والمناه  الدراسلللللللية ح فى المسلللللللتقبل  للوتلللللللو  الى النجا
فالموا  العلمية قد توتاج الى الوسللللللللللللاهل التكنولوجية الودعتة لل وم واإلطالع  

 .كالمجا  الطبى أو ال ندسى بالمقارنة بالموا  األ بية التى تعتمد على الوفظ

 الحرض الرابع وينص على أنه   

متوسلللللللطي  رجات أفرا  العينة    توجد فروق ذات  نلة اأصلللللللاهية بين
لإل الللللللدافعيللللللة  مييللللللاا  النوع)ذكورعلى  بللللللاختالف  انللللللاث(  -نجللللللاز 

 أ بي(".-والتخص  )علمي
  2x2وللتوقف من الفرض السلللللللابف اسلللللللتخدمت ال اأتة توليل الت اعن  

 .على النوو التالي



 

 

 

1973 

 (21جدو  )
 نلة الفروق لمتغيري النوع والتخص  فى ميياا الدافعية  

 (  300لإلنجاز =)

 مجموع  مصدر الت اعن  ال عد 

 المربعات 

 رجات  
 الورية 

متوسط  
 المربعات 

 قيمة  

 "ف"

مستوي  
 الدنلة 

الصبر  
 والمتابرة 

 . 01 7.379 103.253 1 103.253 النوع  

 . 01 14.651 205.013 1 205.013 التخص  

 . 01 53.973 755.253 1 755.253 التخص   xالنوع

   13.993 296 4142.000 الخطأ 

    299 5205.520 الكلي 

تودعد  
 األهداف 

 . 01 20.027 274.563 1 274.563 النوع  

 . 01 15.563 213.363 1 213.363 التخص  

 . 01 27.286 374.083 1 374.083 التخص   xالنوع

   13.710 296 4058.027 الخطأ 

    299 4920.037 الكلي 

 . 01 34.295 383.070 1 383.070 النوع   الطموح 

 . 01 22.898 255.763 1 255.763 التخص  

 . 01 37.187 415.363 1 415.363 التخص   xالنوع



 

 

1974 

   11.170 296 3306.240 الخطأ 

    299 4360.437 الكلي 

الدرجة  
 الكلية 

 . 01 24.653 2144.013 1 2144.013 النوع  

 . 01 23.199 2017.613 1 2017.613 التخص  

 . 01 51.931 4516.320 1 4516.320 التخص   xالنوع

   86.968 296 25742.533 الخطأ 

    299 34420.480 الكلي 

 ة  سلللللللللأ  قيمة "ف"  الةاأصلللللللللاهيًا بالن من الجدو  السلللللللللابفأتضلللللللللال  
 01.للتخص  والتفاعل بين النوع والتخص  عند مستوي  نلة 

على     T-testولبيا  اتجاه النوع والتخصللل  اسلللتخدمت ال اأتة اخت ار "ت"  
 النوو التالي:

  



 

 

 

1975 

 (22جدو  )
المتوسطات الوسابية واإلنورافات المعيارية لمتغيري النوع والتخص  فى  

 ( 300ميياا الدافعية لإلنجاز   =)

 ال عد 
النوع / 
 التخص  

 المتوسط العد 
اننوراف 
 المعياري 

قيمة  
 "ت"

مستوي  
 الدنلة

الصبر 
 والمتابرة 

 4.40 28.45 150 ذكور
2.456 01 . 

 3.85 29.62 150 اناث 

 . 05 3.495 4.50 28.21 150 علمي 

   3.63 29.86 150 أ بي

تودعد 
 األهداف

 . 01 4.197 4.39 28.26 150 ذكور

   3.44 30.18 150 اناث 

 . 01 3.675 4.41 28.38 150 علمي 

   3.48 30.06 150 أ بي

 الطموح

 . 01 5.357 3.98 29.32 150 ذكور

   3.28 31.58 150 اناث 

 . 01 4.309 4.14 29.53 150 علمي 

   3.21 31.38 150 أ بي

 
 . 01 4.449 11.69 86.04 150 ذكور

   8.93 91.39 150 اناث 

الدرجة  
 الكلية

 . 01 4.308 11.90 86.12 150 علمي 

   8.70 91.31 150 أ بي

 



 

 

1976 

 الجدو  السابف  أتضال من 
فى النوع وكانت لصالال      01.وجو  فروق  الة اأصاهيًا عند مستوي  

عدا بعد الصلللبر  فى التخصللل      01.اإلناث ووجو  فروق  الة عند  
لصلالال التخصل    الفروق  ،وكانت     05.والمتابرة فقد كا   ا  عند  

  األ بى .

 
 (3شكل )

 التفاعل بين متغيري النوع والتخص  

 فى بعد الصبر والمتابرة 

 



 

 

 

1977 

 
 (4شكل )

 التفاعل بين متغيري النوع والتخص  
 فى بعد تودعد األهداف

 

 (5شكل )

 النوع والتخص   التفاعل بين متغيري 

 فى بعد الطموح



 

 

1978 

 

 (6شكل )

 التفاعل بين متغيري النوع والتخص  

 فى الدرجة الكلية

 مناقشة نتائج الحرض الرابع وتحسيره  
 الة اأصاهيًا بين متوسطات  رجات   ( أنه توجد فروق 22)عتضال من جدو   

والنوع فى أبعا  ميياا الدافعية لإلنجاز والدرجة   فى التخص    أفرا  العينة  
عدا بعد الصبر والمتابرة فقد كا     0.01عند مستوي  نلة    الكلية للميياا  

 .فى التخص    05. ا  عند 

فكانت الفروق لصالال اإلناث ،وتختلت هذه النتيجة ما  نوع  لالفروق فى ا  :  أوالً 
، الطوا   الدافعية 2005 راسة)  فى  فروق  وجو   عدو  الى  أشارت  أيم   )

( وقد توتلت الى  2007لإلنجاز ةع ي للنوع ، وتختلت ما  راسة ) الرشو  ،
نتيجة  راسة )بريكة ، الذكور ، وتتفف ما  ( وقد  2007وجو  فروق لصالال 



 

 

 

1979 

فروق لصالال اإلناث ،ويمكن تفسير هذه النتيجة الى  طبيعة  توتلت الى وجو   
فالمرأة قد تعانى من معوقات    ف ن أكتر قدرة على الصبر والمتابرة ،اإلناث  

تفوق ماعواجه الرجل ، ف ى مطال ة بالدراسة ،وإن اء واج ات ا الدراسية واةضًا  
األي اء تنظي  بعض  أكتر  تكو   قد  ،والمرأة  الرجم المن لية  تودعد  ًا من  ل فى 

النجاح  ،وأكتر أرتاً أهداف ا   التن ئة انجتمايية ف ى  على  اةضًا أساليب   ،
المجتمعات   فى  فاألسرة  الذكور  متل  لإلنجاز  الدافعية  على  اإلناث  ت جا 

مكتس ة  الودعتة توم ،وت جا اإلناث على النجاح ،والعمل ، والدافعية لإلنجاز  
بالتعليم ،والتدريب مما   الفر    ية الفر  سمات شخصتنعكس على  تتكو  لدي 

والنجاح    ، بالتعليم  مطالبين  فالجميا   ، أنتى  أو  كا   ذكرًا  بنوعه  تتود   ،ون 
،والتقدو بغض النظر عن النوع ،والفرص متاأة أماو الجميا ،والمجتما ةعطى  

،فالمرأة أت وت متل الرجل تعمل وتوتل المناتب  الت جيا لكال الجنسين  
 انجتمايية المرموقة 

التخص  األ بى وتتفف هذه   :  نياً ثا التخص  وكانت لصالال  الفروق فى 
، بريكة   ( ما  راسة  فى  2007النتيجة  فروق  وجو   الى  أشارت  أيم   )

 التخص  لصالال التخص  األ بى .
تفسي نعتعرضو     رويمكن  قد  األ بى  التخص   طل ة  أ   الى  النتيجة  هذه 

ة ،والتركي  ال دعد فى لمواقت تودي متل األقساو العلمية التى توتاج الى الدق
العملية ا فى  أكتر  األ بى  التخص   طل ة  عندم   رم  ،ومن  العلمية  لدراسة 

التعليمية ،وفى أن طة التعلم ، ويتعاونو  معًا ، فطبيعة الموا  األ بية النظرية  
أغلب ا ةوتاج الى الوفظ وانسترجاع فال ةمتل هذا ضغط علي م أو قد عرجا  

تكو   ، ف  العلمية والتى قد تفرض علي م بعض القيو   الى أساليب التقويم للموا
عاهقًا بين م ،وبين الدافعية لإلنجاز ،فطل ة التخص  األ بى عتمتعو  بورية  



 

 

1980 

أكبر فى تنظيم  راست م والتخطيط ل ا أو ألوقات المذاكرة مما ةكو   افعًا ل م  
 ومات الدافعية لإلنجاز . قالطموح وهى من م روح المتابرة وعنمى 

 الحرض الخامس وينص على أنه 
توجد فروق ذات  نلة اأصاهية بين متوسطي  رجات أفرا  العينة على  

- اناث( والتخص  )علمي -ميياا التوافف الدراسي باختالف النوع)ذكور
 أ بي(.

  2x2وللتوقف من الفرض السابف استخدمت ال اأتة توليل الت اعن  
 على النوو التالي: 

  



 

 

 

1981 

 (23جدو  )
الفروق لمتغيري النوع والتخص  فى ميياا التوافف الدراسى   نلة 

 (= 300 ) 

 مصدر الت اعن  ال عد 
 مجموع 

 المربعات 

 رجات  
 الورية 

متوسط  
 المربعات 

 قيمة 
 "ف"

مستوي  
 الدنلة 

العالقات  
ما  

 األساتذة 

 . 719 0.130 1.470 1 1.470 النوع 

 . 441 0.595 6.750 1 6.750 التخص  

 . 383 0.765 8.670 1 8.670 التخص  xالنوع

   11.338 296 3355.947 الخطأ 

    299 3372.837 الكلي 

العالقات  
ما  

 ال مالء

 869.  027.  270.  1 270.  النوع 

 756.  097.  963.  1 963.  التخص  

 390.  741.  7.363 1 7.363 التخص  xالنوع

   9.932 296 2939.973 الخطأ 

    299 2948.570 الكلي 

التفوق  
 الدراسي 

 086.  2.960 22.963 1 22.963 النوع 

 01 14.077 109.203 1 109.203 التخص  

 05.  4.043 31.363 1 31.363 التخص  xالنوع

   7.758 296 2296.267 الخطأ 

    299 2459.797 الكلي 

الدرجة  
 الكلية 

 577.  . 312 16.803 1 16.803 النوع 

 057.  3.651 196.830 1 196.830 التخص  

 126.  2.351 126.750 1 126.750 التخص  xالنوع

   53.905 296 15955.867 الخطأ 

    299 16296.250 الكلي 

أتضال من الجدو  السابف عدو وجو  فروق فى النوع أو التخص  فى أبعا   
أيم وجدت ميياا التوافف الدراسى والدرجة الكلية عدا بعد التفوق الدراسى 

 فالتخص  لصالال التخص  األ بى .  05.فروق وكانت  الة عند مستوي 



 

 

1982 

على النوو    T-testولبيا  اتجاه التخص  استخدمت ال اأتة اخت ار "ت"  
 التالي:

 (24جدو  )
  بعد التفوق المتوسط الوسابى واإلنوراف المعياري لمتغير التخص  فى 

 ( 300 =) ى الدراس
اننوراف  المتوسط العد  التخص  

 المعياري 

مستوي   قيمة "ت"
 الدنلة

 . 01 3.721 3.11 24.00   150 علمي 

 2.46 25.20 150 أ بي

فى التخص     01.أتضال من الجدو  السابف وجو  فرق  ا  عند مستوي 
 ولصالال التخص  األ بى . 

  
 ( 7شكل )

 التفاعل بين متغيري النوع والتخص  
 فى بعد العالقات ما األساتذة 



 

 

 

1983 

  

( 8)شكل   

 التفاعل بين متغيري النوع والتخص  

 فى بعد العالقات ما ال مالء 

 مناقشة وتحسير الحرض الخامس 
جدو    من  بعد 24)أتضال  فى  والتخص   النوع  فى  فروق  توجد  ن  أنه   )

 العالقات ما األساتذة وبعد العالقات ما ال مالء وفى الدرجة الكلية للميياا،  
بين متوسطات أفرا  العينة عند   اما بعد التفوق الدراسى فقد وجدت فيه فروق 

 01. مستوي  نلة

 فى التخص  ولم توجد فروق فى النوع .  

أيم عدو وجو  فروق فى النوع فى أبعا  الميياا ، والدرجة الكلية من  :    أوالً 
(  2013ال كعة ،( ، و راسة )2010وتختلت هذه النتيجة ما  راسة ) ويس ،

( وقد توتلت هذه الدراسات الى وجو  فروق  2018،و  راسة ) القوطانى ، 



 

 

1984 

)لبوز   ما  راسة  الوالى  ال وم  نتيجة  وتتفف   ، الذكور  لصالال  النوع  فى 
 ( أيم أشارت الى عدو وجو  فروق تع ي للنوع .2013،

م كالت لدي الطل ة سواء الذكور   وجو    وعد تفسير هذه النتيجة الى    نويمك
أو اإلناث فى عالقات م بعض م ب عض ، ف ى عالقة طي ة ةسو ها روح المو ة  
األأتراو   بعين  أستاذه  الى  الطالب  عنظر  أيم  األساتذة  ما  كذلك  واألأتراو 

عر ،والوب ،واةضًا األستاذ عنظر الى الطال  بعين الرأمة ، والمو ة  والتقد 
على قدو مع م    ،واإلخالص فى التعامل مع م فيقدو ل م المساعدة ويتعامل

قدرات م  استخداو  المساواه ، فالتوافف عتود  بقدرة األفرا  سواء ذكورًا أو انارًا على  
تب علية ال عور بالتوافف سواء الخارجية ، والداخلية بنجاح مما عتر وم ارات م  

  راسيًا أو فى م او الوياة بصفة عامة . 

أو قد عرجا الى طبيعة العينة ، وهم طل ة جامعة األزهر أيم أ  كل من  
 الطل ة ةييم عالقته ما زمالهه بطريقته الذكور ما الذكور ، واإلناث ما اإلناث. 

ج هيًا ما  راسة  عدو وجو  فروق فى التخص  وتختلت هذه النتيجة    :ثانيًا  
ما  راسة ( أيم أشارت الى وجو  فروق فى التخص   ،و 2010)ويس ، 

 .(فقد توتلت الى وجو  فروق لصالال التخص  العلمى  2016)القوطانى ،
ةسعو    األ بى  أو  العلمى  التخص   سواء  الطل ة  أ   الى  ذلك  عرجا  قد 

والنجاح،وذلك إلشتراك م فى بعض الخصاه  متل    تفوق ،،ويرغبو  فى ال
المرألة التعليمية ف م فى المرألة الجامعية ، وأت ووا فى طريق م الى توقيف  
أأالم م ،وهو التخرج ،والوصو  على ال  ا ة مما ع يد من رغبت م فى التفوق  
تختلت   لن  بأساتذت م  ،وعالقات م  ب عض  بعض م  عالقات م  ،كذلك  الدراسى 

التعليمية واأدة وأ   ب إختالف التخص  علمى أو أ بى ، فعناتر العملية 
 أختلفت طبيعت ا ف دف التعليم واأد ،وهوتوقيف النجاح والتفوق .



 

 

 

1985 

ق فى بعد التفوق الدراسلللى فى التخصللل  لصلللالال التخصلل   وجو  فر   :ثالثًا 
األ بى ، قلد عرجا ذللك الى طبيعلة الموا  اللدراسلللللللللللللليلة ،والمنلاه  األ بيلة ف ى  
نتمتل ضلغط نفسلى على طل ة األ بى ، والجو الدراسلى ةكو  أقل توترًا وقلقًا 

الطالب على زيا ة تفاعلة ما زمالهه ،   د من التخصللللللللل  العلمى مما ةسلللللللللاع
له التفوق الدراسلللللى   قفوأسلللللاتذته وقد عث ي ذلك الى زيا ة رقته بنفسللللله مما ةو

ولللالى من  ،وخلللاتللللللللللللللللًة فى ظلللل الظروف التى تمر ب لللا البال  فى الوقلللت ال
 فيروسلللات ، وإغالق للمثسلللسلللات التعليمية مما ة لللكل ضلللغطًا على الطال  ،

وخاتلللللًة على طل ة التخصللللل  العلمى الذي ةوتاج الى التركي  ،والممارسلللللة 
مما عثرر على أ اه م الدراسى وتوافق م،  التدريبية  العملية فى المعامل والمواقا  

 وبالتالى تفوق م الدراسى .

 توصيال البحث : 
األهتماو بتوسلللللللللين أسلللللللللاليب التعليم فى الجامعات بإسلللللللللتخداو الوسلللللللللاهل    -1

 التكنولوجية الودعتة ، وتفعيل المقررات اإللكترونية . 
عقلد  ورات تلدريبيلة لألسللللللللللللللاتلذة ،والطل لة بلالجلامعلات لتنميلة م لارات م فى   -2

 أستخداو المقررات اإللكترونية .

ل لة لتوقيف النجلاح فى الوسللللللللللللللاهل  األهتملاو بلإرلارة  افعيلة اإلنجلاز للدي الط  -3
 التكنولوجية فى العملية التعليمية .

الورص على تلللذليلللل العي لللات وألللل الم للللللللللللللكالت التى قلللد تعيف التعلم    -4
والتى تنعكس بلالسللللللللللللللللب على  افعيلة الطل لة لإلنجلاز ، وتوافق م    اإللكترونى،

 الدراسى .



 

 

1986 

اللدافعيلة  اللدعم النفسللللللللللللللى وانجتملاعى للطل لة لمسللللللللللللللاعلدت م على توقيف   -5
 لإلنجاز ، والتوافف الدراسى .

لمعرفة اةجابياته وتدييم ا وسلللبياته  التوسللا فى  راسللة التعليم اإللكترونى    -6
 .والعمل على عالج ا 

 بحوث مقترحة :
فلاعليلة برنلام  انتقلاهى لتنميلة م لارة التعليم اإللكترونى وعالقتله بلاللدافعيلة    -1

 لإلنجاز ، والتوافف الدراسى. 

 التعليم اإللكترونى وعالقته بالكفاءة الذاتية والتفكير اإلبتكاري . -2

 معوقات التعليم اإللكترونى وعالقته بالرضا لدي عينة من الطل ة . -3

 التعليم اإللكترونى وعالقته بالضغوط النفسية . -4

 المراجع : 

فى  أثر اسااتخداا التعليم اإللكترونى (.  2011ابو الفو  ، عرفات رافا خالد )
مساتوى التحصايل الدراساى لطلبة كلية العلوا فى جامعة اليرموى فى مساا   

 العلوا الحياتية العامة .

 رسالة ماجستير فى التربية كلية التربية ، جامعة اليرموك .         

( .أرر اسللللتخداو التعليم اإللكترونى فى تدريس العلوو 2012وفاء ) ابو عقل ،
المجلة  على التوصلللللللللللليل الدراسللللللللللللى لدي  ارسللللللللللللى جامعة القدا المفتوأة ،  

 ( . 6( عد  )3. مجلد ) الحلسطينية للتعليم المحتوح والتعليم اإللكترونى



 

 

 

1987 

ض  التوافق الدراسى وعالقته بغياب األب وبع ( .  2011بركه ، بركه اآلمين )
، رسللللللللللالة  كتوراة قسللللللللللم علم النفس كلية التربية  المتغيرال األسااااااارية ا خرى 

 جامعة أو  رما  اإلسالمية  السو ا .

العالقااة بين الوعى بااالعمليااال المعرفيااة  ( .  2007بريكلللة ، عبلللد الرأمن )
لادى طلباة المادارس العلياا لذسااااااااااتاذة فى مادينة    ودوافع اإلنجااز الادراساااااااااى

اة ، كلية العلوو اإلنسلللللللللانية وانجتمايية ، قسلللللللللم علم  ، رسلللللللللالة  كتور  الجزائر
 النفس ، جامعة الج اهر . 

اتجاهال طلبة  ( .  2008البرعاوي ، أنور على ، والسلوار ، ختاو اسلماعيل )
نحو اساااااااااتخاداا التقنياال الحاديثاة وعالقتهاا باالادافعياة    كلياال التعليم التقنى

توجيه التربوي ، كلية التربية،  ،  راسلة امبرييية قسلم اإلرشلا  النفسلى واللإلنجاز
 الجامعة اإلسالمية، غ ة. 

فعاااليااة برنااامج للتعليم الااذاتى ( .  2005البيطلللار ، أملللدي موملللد موملللد )
مقرر حساااب اإلنشاااءال فى تنمية التحصاايل    باسااتخداا الكمبيوتر لتدريس

الدراساااى ، والدافعية لإلنجاز ، والقدرة المكانية لدى تالميذ المرحلة الثانوية  
، رسلللالة  كتوراة تخصللل  مناه  وطرق تدريس التعليم الصلللناعى   الصااناعية

 والفنى ، كلية التربية ، جامعة أسيوط .

التعليم اإللكترونى  ( .  2005رللللابللللت ، على كنللللانللللة مومللللد عبللللد المجيللللد )
واإلتصااااااااااالل نموذج مقترح فى جاامعاة   بااساااااااااتخاداا تكنولوجياا المعلوماال

رسلللللالة ماجسلللللتير غير من لللللورة كلية اإل ارة واإلقتصلللللا  ، جامعة   .  الموصااال
 .  44-46الموتل . ص 



 

 

1988 

( . فاعلية اسلللللللتخداو تطبيقات  2016الج مى ، الصلللللللافى عوسلللللللت شلللللللواته )
اإلنترنلت فى تنميلة م لارات الرسللللللللللللللم الفنى و افعيلة اإلنجلاز للدي طال  كليلة  

(  3، العد  ) (32المجلد ) مجلة كلية التربيةالتعليم الصللللللللللللناعى بالسللللللللللللويس  
 . 357-414( ص 1الج ء )

( . واقا التعليم اإللكترونى فى الجلللامعلللات 2010الوجلللاةلللا ، موملللد نلللاهلللل )
التعليم األر نيلللللة ،   الثاااالاااث حول  مقااادماااة للماتمر الااادولى  ورقاااة علمياااة 

مجتمعاال المعرفاة ،   تعزيزفي  اإللكترونى ، بعنوان دور التعليم اإللكترونى  
  6 -8يم اإللكترونى فى جامعة البحرين الذى نظمه مركز زين للتعل

( . فاعلية مقرر الكترونى لتنمية م ارات  2011أسلللللن ، نبيل السللللليد مومد )
استخداو نظاو مو   لدي طال  الدراسات العليا وأرره على التوصيل المعرفى 

.   الثاانى للتعليم اإللكترونى  بحاث مقادا للماتمر الادولىواللدافعيلة لإلنجلاز ،  
 ض . فبراعر الريا

واقع التعليم اإللكترونى فى جامعة النجاح ( . 2016أنتولى ، تغريد مومد )
تحقيق التحااعال بين المتعلمين من وجهاه نظر طلباة كلياة   الوطنياة ودوره فى

، رسللللللللالة    الهيئة التدريساااااية وأعضااااااء  الدراساااااال العليا برامج كلية التربية
يا جامعة النجاح الوطنية  ماجسلللللللتير فى اإل ارة التربوية : كلية الدراسلللللللات العل

 فى نابلس ، فلسطين . 

أثر التقويم باااساااااااااتخااداا مل  اإلنجاااز على   ( .2011الوربى ، ملللاجلللدة )
الدافعية لإلنجاز والتحصااايل الدراساااى لدى طالبال الصااا  الثانى المتوسااا   

رسلللللالة ماجسلللللتير غير من لللللورة ، كلية التربية ، جامعة  فى المدينة المنورة ، 
 لعربية السعو ةة . طي ة ، المملكة ا



 

 

 

1989 

التعليم المنظم ذاتيااً  ، وعالقتاه بكال من  ( .  2013الوضلللللللللللللليري ، ربيعللة )
دافعيااة اإلنجاااز ومركز الضاااااااااب  لاادى عينااة من طلبااة المرحلااة الثااانويااة  

، رسالة  كتوراة غير من ورة كلية التربية ، جامعة    المتحوقين وغير المتحوقين
 اليرموك ، األر   .

( . اتجلاهلات المجتما التعليمى بمنطقلة تبوك  2014ر )الوميري ، عبلد القلا  
، المجلللد   مجلااة العلوا التربويااة النحسااااااااايااةنوو تطبيف التعلم اإللكترونى ،  

 . 199-166( ص 2( العد  )15)

 (  E -Learning)  ( . أرر التعليم اإللكترونى  2006الويلله ، موملد مومو  )
لوجيلا التعليم مقلارنلة  فى توصلللللللللللللليلل طل لة كليلة العلوو التربويلة لمسلللللللللللللللاق تكنو 

 (.  1( العد  )33المجلد ) مجلة دراسال العلوا التربويةبالطريقة انعتيا ةة . 

،  تكنولوجياا التعليم بين النظرياة والتطبيق ( .  2007الويلله ، موملد مومو  )
 ( ، عما  :  ار المسيرة للن ر . 5ط)

، القللاهرة ،  ار غريللب    الادافعياة لإلنجااز( .  2000خليفللة ، عبللد اللطيف )
 للط اعة والن ر والتوزيا . 

( . اتجاه طال  تكنولوجيا  2014الدسللللللللللللوقى ، وفاء تللللللللللللالح الدعن ابراهيم )
بللللدافعيللللة اإلنجللللاز األكللللا ةمى   التعليم نوو تعلم المقررات الكترونيللللًا وعالقتلللله 

،   جاامعاة حلوان،   مجلاة دراساااااااااال تربوياة واجتمااعياة ، كلياة التربياةللدع م، 
 . 295-341( ص 2العد ) 20مجلد 

التحاؤل والتشاااؤا وعالقتهما بالدافعية  ( . 2007الرشلللو  ، ندي بنت راشلللد )
،  طلبة جامعة اإلماا محمد بن سااااااااعود اإلسااااااااالمية  لإلنجاز لدى عينة من



 

 

1990 

رسلللللللالة ماجسلللللللتير علم النفس ، كلية العلوو  انجتمايية جامعة اإلماو مومد 
 كة العربية السعو ةة . بن سعو  اإلسالمية ، الرياض ، الممل

، القلاهرة : مكت لة الن ضللللللللللللللة    الادافعياة والتعلم( .  2003زاعلد ، نبيلل موملد )
 المصرية . 

سيكولوجية  ( .  2007ال غلو  ، عما  عبد الرأيم ، والمواميد ، شاكر عقلة )
 ، عما  ،  ار المسيرة للن ر والتوزيا والط اعة.   التدريس الصحى

اءة المعاملة المدرسلللية وعالقت ا بكل من مف وو  ( . اسللل2013زهرا  ، سلللناء )
الذات والدافعية لإلنجاز لدي تالميذ المرألة اإلعدا ةة ،  راسلللللللللات عربية فى  

 .  144-194( ص 34) 3التربية وعلم النفس ، 

النمو النحساااااااااى واالجتمااعى وفق  ( .  2005ال هرانى ، نجملة بنلت عبلدهللا )
صاااايل الدراسااااى لدى عينة الطالب بالتوافق والتح  نظرية أريكسااااون وعالقته

رسللللللالة ماجسللللللتير كلية التربية  ، والطالبت بالمرحلة الثانوية بمدينة الطائ  
 جامعة أو القري ، السعو ةة .

سااااااااايكولوجياة التعلم بين المنظور  ( .  2004ال يللات ، فتوى مصللللللللللللللطفى )
  ار الن ر للجامعات . القاهرة ، اإلرتباطى والمنظور المعرفى،

المقررال اإللكترونياة تصاااااااااميمهاا ، ( .  2009اسللللللللللللللملاعيلل ، الغريلب زاهر )
 . القاهرة ، عالم الكتب للن ر .  انتاجها ، نشرها ، تطبيقها تقويمها

، الرياض :  . تكنولوجيا التعليم والتعلم اإللكترونى( 2004سالم ، اأمد )
 مكت ة الرشد . 



 

 

 

1991 

( . عالقة فاعلية الذات والفرع األكا ةمى بدلفا  2009سللللللللللللالم ، رفقه خليف )
مجلة البحوث التربوية  اإلنجاز الدراسى لدي طال ات كلية عجلو  الجامعية .  

 .  134-169( ص 23)ع والنحسية

، علم النحس اإلحصائى وقياس العقل البشرى ( . 1979السيد ، فثا  الب ى )
  ار الفكر العربى ، الط عة التالتة .

( . التنبث بالذكاء ال لللخصلللى من التوافف 2010شلللاهين ، جو ه السللليد جو ه )
اللدراسللللللللللللللى واتخلاذ القرارللدي عينلة من طلال لات كليلة التربيلة بلالمملكلة العربيلة  

 . 357-396( ص 2)20،  مجلة دراسال نحسيةالسعو ةة ، 

التوافق الدراساااااااااى وعالقته  ( . 2017شللللللللللللللاعب ، مروه ، وأمومو ، هاجر )
، رسللللللللللللللاللة   المراهق المتمادرس باالمرحلاة المتوساااااااااطاة  نجااز لادىبادافعياة اإل 

ماي    8ماجسللللتير كلية العلوو اإلنسللللانية وانجتمايية قسللللم علم النفس جامعة  
 قالمة .  1945

االغتراب النحساااااى وعالقته بالدافعية لإلنجاز  ( . 2012شلللللللوا ه ، اسلللللللماء )
ن لللللورة ، رسلللللالة ماجسلللللتير غير م لدى المعاقين بصاااريًا فى محافظال غزة ،

 كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية غ ة . 

التعليم اإللكترونى وتحرير العقل أفا  وتقنيال  ( . 2009شلللللواته ، أسلللللن )
 ( . 1. القاهره :  ار العالم العربى ، ط ) جديده للتعليم

الدافع المعرفى واتجاهال طلبة  ( .  2002شللللللللللللللقوره ، عبد الرأيم شللللللللللللللع ا  )
،  لتمريض وعالقة كل منهما بالوافق الدراسااااااىا  كليال التمريض نحو مهنة

رسلالة ما جسلتير فى التربية ، علم نفس تربوي الجامعة اإلسلالمية ، غ ة كلية  
 التربية ، قسم علم النفس عما ة الدراسات العليا . 



 

 

1992 

( . اتجاهات طل ة جامعة شللقراء نوو التعليم  2016ال للريف ، مومد أار  )
(  168( علد  )35مجللد )  ، جاامعاة األزهر ، التربياة مجلاة كلياةاإللكترونى ،  

 891-930ص  .2016( أبريل 3الج ء )

( . تأرير نظاو الدراسلة والجنس على التوافف الجامعى  2013ال لكعة ، على )
مجلااة  للللدي طل لللة جلللامعتى النجلللاح الوطنيلللة ، وجلللامعلللة القلللدا المفتوألللة ،  

 ( .2( ملوف )40، المجلد ) دراسال العلوا التربوية

أساسيال التعليم اإللكترونى  ( .2009مومد ،وبنى  ومى ، أسن )  ال ناق ،
 ، عما  ،  ارواهل للن ر والتوزيا . فى العلوا

( .  ور التعليم اإللكترونى فى تطوير  2018تللللللالح الدعن ، تللللللفاء مومد )
 (. 45: العد  ) مجلة بحوث الشر  األوس التعليم بجم ورية مصر العربية، 

اتجاه أعضااااااء هيئة التدريس بجامعة  ( . 2015الصللللللليفى ، سلللللللامى نوفل )
، رسللللللللللللللاللة    اإللكترونى وعالقتاه بحااعلياة الاذال القادس المحتوحاة نحو التعليم

 ماجستير غير من ورة ، الجامعة اإلسالمية ، غ ة ، فلسطين . 

أسااااااااليب التعلم والدافعية لإلنجاز لدى ( . 2008الضللللللللللليفيري ، ف د عابد )
،  فى المرحلة الثانوية بدولة الكويت  التحصااااااايل  الطالب فائقى ومتوساااااااطى

رسلالة ماجسلتير غير من لورة ، كلية الدراسلات العليا ، جامعة الخلي  العربى، 
 ال ورين . 

جودة التعليم اإللكترونى رؤية  ( . 2012الطاهر ، رشيدة ، ورضا ، عطيه )
 . انسكندرية:  ار الجامعة الجدعدة للن ر .  معاصره

  



 

 

 

1993 

( . أرر تفاعل مسلتوي  افعية اإلنجاز والذكاء والجنس  2005الطوا  ، سليد )
على التوصلللللللللللللليلل اللدراسللللللللللللللى للدي طال  وطلال لات جلامعلة اإلملارات العربيلة  

 . 7-50( ص 5( عد  )20مجلد ) مجلة كلية التربيةالمتودة، 

( . اسلللتخداو  2012عبد الداةم ، خالد مومد ، ونصلللار ، عبد السلللالو مومد )
تعلم اإللكترونى وعالقتلله بللدافعيللة اإلنجللاز لللدي طل للة جللامعللة القللدا  بيئللات ال

المجلاة الحلساااااااااطينياة للتعليم المفتوألة فى منطقلة شللللللللللللللملا  غ ة التعليميلة ،  
 .   171-216( ص 6( العد  )3، المجلد ) المحتوح

التعليم اإللكترونى  ( .  2009عبد العاطى ، السللللللللليد ، وابو خطوه ، أسلللللللللن )
، انسللللللللللللللكنلدريلة :  ار الجلامعلة    اإلنتااج ( –تصاااااااااميم  ال–الرقمى ) النظرياة 

 الجدعدة للن ر . 

الصااحة النحسااية بين اإلطار النظرى ( .  2006عبد الغنى ، شلللريت أشلللرف )
 األسكندرية مثسسة أورا الدولية .  .والتطبيقال اإلجرائية

( . فلللاعليلللة برنلللام  مقترح فى  2015عبلللد الوهلللا  ، مومو  موملللد مومو  )
اإللكترونى مو   فى التدريس وأرره على الجانب     ارة التعليماسللللللللللتخداو نظاو ا

لدي طال  التعليم التجاري بكلية التربية    التوصلليلى والم اري والدافا لإلنجاز
 .   51-90ص  المجلة التربوية مصربسوهاج ، 

 المادخال إلى علم نحس النمو ) الطحولاة ،( .  2006عوض،ي للاا مومو )
 المعرفة الجامعية ، انسكندرية . ار  المراهقة ،الشيخوخة (

( . انتجاه نوو  2015عوض ، منير سلللللللللللعيد ، وألس ، موسلللللللللللى تلللللللللللقر )
تكنولوجيا التعلم عن بعد وعالقته ب عض المتغيرات لدي طل ة الدراسلات العليا  



 

 

1994 

 ) سالسالة العلوا اإلنساانية (  مجلة جامعة األقصاىفى الجامعة الفلسلطينية ، 
 .  219-256( ص 1( العد  )19المجلد )

( . 2014الع ا ي ، على وليد أازو ، و زكريا ، عبد الع ي  ب لللار أسللليب )
، المجللد  مجلاة تنمياة الرافادينمعوقلات التعليم اإللكترونى  راسللللللللللللللة نوليليلة ،  

 ( كلية اإل ارة وانقتصا  جامعة الموتل .16( العد  )36)

( .  رجة اسلللللللتخداو تطبيقات التعلم النقا  لدي 2014العمري ، عبد القا ر ) 
مجلة المنارة طل ة الدراسلات العليا فى جامعة اليرموك ومعوقات اسلتخدام ا .  

 ( جامعة ا  البيت ، المفرق. 1( عد  )20) مجلد

،  الصااااحة النحسااااية واإلرساااااد النحسااااى( . 2005العمرية ، تلللللالح الدعن )
 تما العربى للن ر، الط عة األولى .مكت ة المج

،   مادخال إلى تكنولوجياا التعليم( .  2010الفريوللات ، غللالللب عبللد المعطى )
 عما  :  ار كنوز المعرفة للن ر والتوزيا .  

فااعليااة برناامج إثرائى قاائم على األلعاااب  ( .  2009الي للانى ، ةوى اأمللد )
نجااز لادى الطلباة حال المشاااااااااكالل والادافعياة لإل   الاذكياة فى تطوير مهاارال
، رسللالة  كتوراة غير من للورة ، كلية الدراسللات العليا   المتحوقين فى الساعودية

 جامعة عما  العربية : األر   . 
( . التوافف الجلامعى للدي طل لة جلامعلة  2018القوطلانى ، عبلدهللا تللللللللللللللالال )

مجلة الجامعة اإلسااااااالمية  شلللللللللقراء وعالقته بمتغيري الجنس والتخصللللللللل  ، 
 . 244-261( ص 2( العد  )26،المجلد ) ربوية والنحسيةللدراسال الت

( . العالقة بين التوافف الدراسللللللى والمسللللللثلية 2015اماو ، أاتم مومد اأمد )
انجتمللاييللة نوو األقرا  لللدي عينللة من تالميللذ المرألللة انبتللداهيللة المتفوقين  



 

 

 

1995 

- 899( ص 2عد )  21مجلد   مجلة دراسااااااال تربوية واجتماعية، راسلللللللليًا . 
942  . 

المناا  األسااااااااارى وعالقتاه بكال من  ( .  2006املاو ، نجوي السلللللللللللللليلد موملد )
الحياتية والتوافق الدراساى لدى عينة من مرضاى    أسااليب مواجهة المشاكالل

 ، رسالة  كتوراة كلية البنات ، جامعة عين شمش .  السكر

. التعليم اإللكترونى المعاصااااااااار وأبعاد تصاااااااااميم  (  2011ال ا ي ، مومد )
 . القاهرة الدار المصرية اللبنانية .  اإللكترونية جيالوتطوير البرم

، العين :  ار الكتللا    مهااارال التاادريس الحعااال( .  2002ال ويللدي ، زيللد )
 الجامعى . 

( . عالقة أسلاليب التن لئة  اخل األسلرة بتوافف التلميذ  2013لبوز ، عبد هللا )
مجلة الماتمر  ة ،  اخل المدرسلللة ،  راسلللة ميدانية ب عض رانويات مدعنة  رقل

ابريل ،   9-10. من  األسارة   الوطنى الثانى حول االتصاال وجودة الحياة فى
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