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 مهخص

التعميم الجامعي في  اقتصادياتلدراسة دور التعميم اإللكتروني في دعم ييدف البحث      
من خالل اإلستطالع المرجعي لمتغيرات الدراسة وتحميل استمارة  كوروناظل جائحة 

مفردة من خبراء التدريس األكاديميين  ٓٓٔاستبيان موزعة عمى عينة عشوائية عددىا 
ي إطار اإلستطالع المرجعي تناولت الدراسة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وف

من التعميم اإللكتروني المتغيرات الخاصة بالدراسة والتي شممت  المبحث األول مجموعة في
التعميم  اقتصاديات(،و المعوقات الفوائد، األىداف، الخصائص، )التعريف، األىمية،حيث 

من خالل  منيا االستفادةالتي يمكن  المجاالتمن خالل تحديد األىمية واألىداف و 
عمى العممية التعميمية السمبي  رىاأثجائحة كورونا و  ،تطبيق  مفاىيم عمم اقتصاديات التعميم

 التعميم الجامعي في ظل جائحة كورونا اقتصادياتدور التعميم اإللكتروني في دعم وكذلك 
التحميل  الدراسة،العينة ومجتمع  ونتائجيا،الدراسة الميدانية ويتناول المبحث الثاني  ،

،وقد استطاعت الدراسة خالل المبحث الثالث  تحديد العينة اإلحصائية اإلحصائي آلراء
من   ٜٔ-في ظل أزمة كوفيد  التعميم اإللكتروني التأكيد عمى مساىمة  مجموعة من النتائج كان منيا

رأس  التعميم من خالل نتائج أفضل لمعادلة التكمفة والعائد من التعميم وتكوين وتطوير اقتصادياتدعم 
 والتدريب الجيد، ودعم ميزانيات التعميم بالمممكة وعمميةالمال البشري الوطني المتسمح بالتعميم النوعي 

ي واقعًا مقبواًل التعميم اإللكترون  ٜٔ-جائحة كوفيد االقتصادية في سوق العمل ، وقد جعمت التنمية 
حيث أدت إلى زيادة الطمب عمى التعميم اإللكتروني في الجامعات السعودية وزيادة   ومجتمعياً  أكاديمياً 
، وقدمت وممحوظ كبير  الكامل والمدمج والمساند بشكل الطالب في برامج التعميم اإللكترونيأعداد 

 والتقويم والتطبيق والتصميم التخطيط تبعمميا االىتمامالدراسة مجموعة من التوصيات مثل  ضرورة 
 ألنشطة التعميم اإللكتروني بالجامعات السعودية.  المستمرة والمتابعة

 كورونا.جائحة  التعميم، اقتصاديات اإللكتروني،التعميم  المفتاحية:الكممات 
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Abstract 
T The research aims to study the role of e-learning in supporting the economics 

of university education in light of the Corona pandemic, through a reference 

survey of the study variables and an analysis of a questionnaire distributed 

among a random sample of 100 individuals of academic teaching experts at 

Imam Muhammad bin Saud Islamic University, and within the frame of the 

reference survey the study dealt with The first topic is a set of variables for the 

study, which included e-learning in terms of (definition, importance, objectives, 

characteristics, benefits, constraints), and the economics of education by 

defining the importance, goals and areas that can be used through applying the 

concepts of education economics, the Corona pandemic and its impact The 

negative impact on the educational process as well as the role of e-learning in 

supporting the economics of university education in light of the Corona 

pandemic, and the second topic deals with the field study and its results, the 

sample and the study community, the statistical analysis of the views of the 

statistical sample, and the study was able during the third section to identify a 

set of results, including confirmation of the contribution E-learning in light of 

the Covid-19 crisis from supporting the economics of education through results 

Better to equalize the cost and return from education, create and develop 

national human capital armed with quality education and good training, and 

support education budgets in the Kingdom and the process of economic 

development in the labor market.  

The Covid-19 pandemic has made e-learning an accepted reality academically 

and socially, as it has increased the demand for e-learning in Saudi universities 

and the increase in the number of students in the complete, integrated and 

supportive e-learning programs significantly, and the study made a set of 

recommendations such as the need to pay attention to planning, design, 

implementation, evaluation and continuous follow-up of e-learning activities in 

Saudi universities. 

Key words: E-learning, Education Economics, Corona pandemic. 
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 انمقذمة 

خالل  وذلك من وتطورىمايحتل التعميم أىمية كبيرة في خدمة المجتمع واالقتصاد       
ل كوأولت  إسيامو في كافة الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية وغيرىا.

اقتصاديات التعميم اىمية قصوى لقياس مدى مساىمة التعميم  بموضوع الميتمةراسات الد
تم ادماجو كعامل أساسي من عوامل النمو االقتصادي في  في النمو االقتصادي بعد ان

حيث تولي الدول عمى اختالف نظميا االقتصادية  مختمف النظريات الحديثة لمنمو.
االىتمام  كلومعيار تفوقيا. وامام أساس تقدميا  اىتماما بالغا وعناية خاصة بالتعميم ألنو
إلى  كثيراالنظرة االقتصادية لو، وتطورت تزايدت بالتعميم والزيادة في نفقاتو واالقبال عميو 

لمقاربات الفكرية المتعددة وا ميدانا واسعا لمبحث العممي بالنظر لالتجاىات أصبحان 
اإللكتروني في قدرة التعميم اإللكتروني في  التعميم أىميةوتتضح  ،المتباينة التي تناولتو

 االستثماريةتقميل التكاليف وتعظيم العوائد من خالل إتاحة فرص لتعدد مصادر التمويل 
، وقد واجيت الخطط  التعميمية  عمى مستوى لمخدمات التعميمية و توفير الوقت و الجيود 

تحديا وعائقًا كبيرا لتحقق  والتي كان ليا آثارًا صادمة وشكمت ٜٔ-العالم أزمة كوفيد
األىداف اإلستراتيجية المرجوة منو، وبدأ العالم  لمتحول المفاجئ لإلعتماد عمى أنشطة 

  لمواجية تمك التحديات والمعوقات التي أحدثتيا األزمة .التعميم اإللكتروني كبديل 
 انذراسة:مشكهة 

أصبحت  الحديثة لمتقنياتواالنتشار الواسع  التكنولوجيةفي ظل عصر الثورة        
 التعميموأصبح  اةيالح نياديم جميعتدخل في  اإللكترونية والخدمات التكنولوجية التقنيات

 لزاماااللكتروني، و أصبح  بالتعميم سمىيلذلك ظير ما  ،لو إلكترونيةعن نسخة  بحثي
في ركب التقدم  ريفي المجتمع أن تس مرموقة عمى الجامعات التي تبحث عن مكانو

لتتمكن من  ةيميالتعم العمميةفي  أساسية كوسيمةااللكتروني  ميالتكنولوجي وأن تعتمد التعم
الجامعات  نيمناسبة ب تنافسية زةيم رسالتيا والمحافظة عمى وتأدية مسيرتيافي  االستمرار

 لتعميما اقتصادياتفي دعم  االلكتروني ودوره ميالتعم تطبيق أىميةاألخرى، لذلك برزت 
 في ظل جائحة كورونا . الجامعي
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 :يالفي التساؤل الت الدراسةمشكمة  تحديد مكنيلذا 
في ظل جائحة  الجامعي التعمیم اقتصادیاتفي دعم االلكتروني  میىو دور التعم ما

 كورونا؟
 تساؤالت الدراسة  

ىل يمكن لمتحول المتزايد ألنشطة التعميم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا أن  (ٔ
 وتقميل اإلنفاق العامالتعميم من خالل تقميل التكاليف  اقتصادياتيساىم في دعم 

 ودعم مصادر التمويل بيا  المممكة التعميم بجامعاتعمى 
رئيسي عممية التحول السريعة كمقتضى  استيعابعمى  اإللكتروني قادرىل التعميم  (ٕ

  كورونا.ظل أزمة  في
واقع التعميم اإللكتروني بجامعة اإلمام محمد بن  سمات وخصائصما ىي أىم  (ٖ

 سعود اإلسالمية 
ما ىي أىم معوقات التطبيق التي واجيت جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  (ٗ

تعميم اإللكتروني في ظل عمى ال االعتماد نحو نسبف مرحمة التحول السريع 
  مواجيتيا.األزمات وكيف يمكن 

 انذراسة:متغيرات 

 :المستقل المتغير
 المرونة، األمان، السرعة، الدقة، ،التصميمااللكتروني: سيولة االستخدام،  ميالتعم 

، أدوات الراجعة التغذيةسيولة الوصول، التناسق، التكامل، التفاعل،  التكمفة،
 .األخطاءالدعم الفني ومعالجة  ة،يالوثوق م،ييالتق

 :التابع المتغير
 :التالية الفرعية المتغيرات عمىويشتمل اقتصاد التعميم  التعميم:دعم اقتصاديات 

 المحددة األىدافالمنفقة عمى الخدمات التعميمية لتحقيق  األموال: وىي التكمفة.  
 ينتج عن الخدمات التعميمية الذي: وىو الفائدة أو العائد المادي العائد.  
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 :وىو النسبة بين الفائدة المادية العائدة من برنامج تعميمي معين وبين  معدل العائد
  .ا البرنامجذتكمفة ى

 :وىي الجيات التي تتحمل كمفة الخدمات التعميمية وىي إما أن  مصادر التمویل
  .تكون مصادر داخمية أو خارجية

 انذراسة: فرضيات

 0.05 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة ىناك :األولى الفرضیة  α 
 ودعم اقتصاديات االلكتروني التعميمألنشطة السعودية  إتباع الجامعاتبين  =

 - :التالية الفرعية الفرضيات الفرضية ذهھ من ويتفرع التعميم لدييا
إتباع األنشطة اإللكترونية  بين إحصائية داللة ذات عالقة ىناك .أ

 اقتصادياتكأحد محاور  ةالتعميمي التكاليف في التعميم وتخفيض
 التعميم.

إتباع األنشطة اإللكترونية  بين إحصائية داللة ذات عالقة ىناك .ب
وزيادة معدل العائد  العممية التعميميةمن  العوائدفي التعميم وتعظيم 

 التعميم. اقتصادياتمحاور  التعميمية كأحدمن العممية 
إتباع األنشطة اإللكترونية  بين إحصائية داللة ذات عالقة ىناك ج.

مصادر المؤسسة التعميمية عمى توفير وتنويع  وقدرةفي التعميم 
 التعميم. اقتصادياتالتمويل كأحد محاور 

 0.05 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة ىناك :الثانیة الفرضیة  α 
 كأحدعمى التعميم اإللكتروني  االعتماد كورونا وبين تطورائحة ج ظيوربين  =

  السعودية.اقتصاديات التعميم في الجامعات  محاور
 انذراسة: أهذاف
 : إلى البحث یيدف
عميم الت اقتصادياتدعم  في االلكتروني التعميم لتطبيق اليام الدور إلى التطرق .ٔ

 الجامعي في ظل جائحة كورونا.
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 االلكتروني التعميم تطبيق في السعودية الجامعات تخدم ومقترحات توصيات تقدم .ٕ
 .والمجتمع المحاضرين احتياج تمبي خدمات لتقديم لموصولمتميزة  وكفاءة بفعالية

تسميط الضوء عمى أىمية توجو الجامعات السعودية لتفعيل أنشطة التعميم  .ٖ
عمة في ظل األزمات اإللكتروني حتى تستطيع تقديم الخدمة التعميمية الفا

 المستقبمية 
محمد بن سعود جامعة اإلمام  اعتمادالوضع الحالي لطبيعة ومدي إبراز   .ٗ

 أنشطة التعميم اإللكتروني. عمى اإلسالمية
أىم التحديات ومعوقات التطبيق لمتعميم اإللكتروني بجامعة اإلمام  عمىالوقوف  .٘

 .محمد بن سعود اإلسالمية
 :انذراسة أهمية
 اقتصادياتدعم  في االلكتروني التعميم دور وىو الموضوع أىمية من الدراسة أىمية تبرز

 مزايا من يحققو لما الموضوع أىمية تبرز ولذلك كورونا،التعميم الجامعي في ظل جائحة 
 :التالية لمجيات وفوائد

 :السعودیة لمجامعات أىمیتيا :أوال
 في المستمر والتحسين التطوير عمميات في لمبدء لمجامعاتحافزا الدراسة  تعد 

 ليا تضمن التي التنافسية الميزة عمى لمحصول وذلك الجامعة، في المجاالت جميع
 .واالزدىار االستمرار والنمو

 السعودیة: الجامعات في لألكادیمیین أىمیتيا :ثانیا
 تعزيز في االلكتروني التعميم يمعبو الذي الميم الدور لألكاديميين أبرزت الدراسة 

أعضاء ىيئة التدريس ومتخذي القرار  اىتمام زيادة إلى يؤدي مما التنافسية الميزة
 .الجانببيذا 
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 :لممجتمع أىمیتيا :ثالثا
 اإللكترونية الخدمات نحو الحديثة المجتمعات جياتو ت مع الدراسة ىذه تتماشى 

 والتعميم (الخ… .إلكترونية تجارة _ إلكترونية حكومة _ لكترونيةإ جامعة)
 .االلكتروني

 ألحدث استخداميا خالل من فييا التعميم أنظمة وتطور ورقييا الجامعات تطور إن 
 .المجتمعات كل إليو تطمح أمر ىو التقنيات

 حذود انذراسة:

تحديد العالقة  التأثيرية  لمتعميم اإللكتروني   تمثمت في  أواًل: الحدود الموضوعیة: -
 .في دعم إقتصاديات  التعميم الجامعي في ظل جائحة كورونا 

وأوائل عام   ٔٗٗٔأواخر العام  أجريت ىذه الدراسة خالل  ثانیًا: الحدود الزمانیة: -
 .  " ٕٕٓٓ"النصف الثاني من العام الميالدي  ٕٗٗٔ

رت الدراسة عمى جامعة اإلمام محمد بن سعود اقتص ثالثًا: الحدود المكانیة: -
 .  اإلسالمية

 خطة انذراسة 

سئمة الدراسة و اختبار مدى صحة الفرضيات الموضوعة لموصول إلجابات عن أ 
  -:المباحث التالية منخطة الدراسة فقد تكونت  

  : اإلستطالع المرجعي لمتغيرات الدراسةالمبحث األول 
o : اإللكتروني .التعميم   -المطمب األول 
o : إقتصاديات التعميم .  -المطمب الثاني 
o : جائحة كورونا وأثارىا عمى التعميم الجامعي .   -المطمب الثالث 
o : دور التعميم اإللكتروني في دعم إقتصاديات التعميم  -المطمب الرابع

 الجامعي في ظل جائحة كورونا 
  المبحث الثاني : الدراسة الميدانية ونتائجيا 

o : العينة ومجتمع الدراسة    -المطمب األول 
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o : التحميل اإلحصائي  آلراء العينة اإلحصائية  -المطمب الثاني 
  : النتائج والتوصيات المبحث الثالث 

 انمرجعي نمتغيرات انذراسة االستطالع –انمبحث األول 

 اإلنكتروني انتعهيم-األول: انمطهب 

قد  واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا في الثورةبأن "  م( ٕٛٓٓ ،العزيز يذكر)عبد       
 حيث والمكانية الزمنية الحواجز فييا تتالشى صغيرة الكترونية قرية إلى اليوم عالم حولت 
 عمى فرض قد التغير ىذا أن والشك الثقافيةالسياسية  الحواجز وتطايرت المسافات تالشت

 المعمومات تكنولوجيا مجال في من التطور لالستفادة حموال تقدم أن التربوية المؤسسات
،  كما أشار  " ومسمماتيا مع أىدافيا يتماشى بما التربوي النسيج في وتوظيفيا واالتصاالت
 كمطمب حيوي    االلكتروني التعميم تكنولوجيا(  إلى أن ظيور  م ٕٔٔٓ )الحمفاوي،

 واضحا وأصبح التعميمية مؤسساتنا معظم في ممموس واقعو  التربوية واليياكل الُبنى لتطوير
 بالمؤسسات االلكتروني التعميم تكنولوجيا توظيف عمى المترتبة اإليجابية اآلثار لمعيان

  "التعميمية العممية في نوعية نقمة تحدث جعميا مما التعميمية
 :االنكتروني مانتعهي فتعري

 )المقررات المناىج تقديم نظام“بأنو  االلكتروني التعميمم(  ٕٔٔٓ عرف )الورفمي،      
 االسطوانات عبر أو الصناعية االقمار أو محمية شبكة او االنترنت شبكة عبرالدراسية( 

 عمى االلكتروني التعميم الورفمي تعريف واقتصر "المستفيدين إلى لموصول التمفزيون عبر أو
 مميزاتو المتعددة. عن الحديث دون المقررات الدراسية لممستفيدين تقديم ىدفيا خدمة نوأ

 أو التعميميةالبرامج  لتقديم تعميمية منظومة" بأنو ( م 2004 ، سالم ) رفوع كما      
 المعموماتية تقنيات باستخدام مكان أي وفي وقت أي في المتدربين أو لممتعممين التدريبية

 غير أومتزامنة  بطريقة المصادر متعددة تفاعمية تعميمية بيئة لتوفير التفاعمية واالتصاالت
( تعريف التعميم م ٕ٘ٓٓ،  الخان )في حين  حدد  ،  "محدد بمكان االلتزام دون متزامنة

 مسبقا مصممة إبداعية تفاعمية بيئة في المتعممينحول  تتمركز طريقة "اإللكتروني بأنو
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 االنترنت ومصادر خصائص باستعمال وأي وقت مكان بأي فرد ألي وميسر جيد بشكل
 . "المفتوح التعمم لبيئة المناسب التعميمي التصميم لمبادئ المطابقة الرقمية والتقنيات
عرفو  ( حیثم 2006 )الحمفاوي،( مع تعريف م ٕ٘ٓٓ)الخان، ويتفق تعريف       

 تحقيق في اإللكترونية الوسائط استخدام عمى يعتمد الذي التعميم من النوع ذلك "بأنو
 الزمانية لمحواجز اعتبار دون المتعممين إلى التعميمي المحتوى وتوصيل التعميمية االىداف
 وأجيزة الكمبيوتر مثل الحديثة اإللكترونية االجيزة في الوسائط ىذه وتتمثل والمكانية
 المواقع او االنترنت مثل الحاسب شبكات خالل من او الصناعية االقمار من االستقبال
  ."اإللكترونية والمكتبات التعميمية

 سالم من كال تعريف تقارب تالحظ الدراسةومن استطالع التعريفات السابقة        
 المتعممين يمكن االلكتروني ان التعميم عمى التعاريف ىذه ركزت بحيث والخان والحمفاوي

 تتوافر ال ميزة وىذه يناسب المتعمم الذي والزمان الوقت في التعميمية لممواد الوصول من
 ومكان وقت في التعميمية العممية عناصر جميع تتوافر ان يجب بحيث التقميدي التعميم في

 .واحد
 تم أن بد ال االلكتروني التعميم نأ عمى جمعتُ  كميا التعريفات ىذه أن وترى الدراسة       

 تعميمية بيئة لتوفير واالتصاالت المعمومات وتقنية الحديثة بالتكنولوجيا خالل االستعانة من
 لو المناسبة وبالسرعة مكان أي ومن وقت أي في المتعمم يستخدميا تفاعميةالكترونية 

لمتعريفات السابقة يمكن  االستطالعومن  ،وفاعمية بكفاءة التعميمية العمميةاىداف  لتحقيق
 عبر لمطمبة التعميمية والمواد المناىج بتوصيليعني  االلكتروني التعميمأن "  استخالص
بغض النظر عن الحدود المكانية والزمنية  االنترنت وشبكة وبرامجو الحاسوب استخدام
 او المحتوى نقل مجرد فقط ليس فيو  ، " المصادر متعددة تفاعمية تعميمية بيئة لتوفير

دعم  في االلكتروني التعميم دور موضوع الباحث تناول لذلك ،   لمطمبة المعمومات
 .التعميم الجامعي في ظل جائحة كورونا اقتصاديات
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 :اإللكتروني التعمیم أىمیة
، التعميم أصبح  من ضروريات العصر إن  استخدام تكنولوجيا المعمومات في مجال       

فاق جديدة لمتعميم ، وألغت البعد الزماني طاعت تكنولوجيا المعمومات إضافة آحيث است
ت واجية مشكالموالبعد المكاني لمعممية التعميمية ، كما أدت إلى قدرة تنافسية أكبر ل

العصر التربوية  و تحدياتو  كزيادة الطمب عمى التعميم مع نقص عدد المؤسسات التعميمية 
قنيات التعميم كما استخدمت ت ذات الكفاءة وزيادة الكم المعموماتي في جميع فروع المعرفة ،

حداث المزيد و ورفع كفاءة  فاق جديدة لتحسن مستوىاإللكتروني  لفتح آ فاعمية التعميم وا 
 . (م ٕٙٓٓإلصالحات  الييكمية  لممنظومة التعميمية والتربوية )البموي ،من ا

قدرة  في  ( م ٜٕٓٓ)الغريب وشحاتو ،  ذكر كما اإللكتروني التعميم أىمية وتتضح       
التعميم اإللكتروني في تقميل التكاليف وتعظيم العوائد من خالل إتاحة فرص لتعدد مصادر 

من  االستفادةلمخدمات التعميمية و توفير الوقت و الجيود من خالل  االستثماريةالتمويل 
لمن لدييم صعوبة في التواجد إتاحة الفرصة لمتعمم بصورة فردية  التقنيات التكنولوجية و

داخل الحرم الجامعي ، إمداد متخذي القرار  بقاعدة كبيرة من المعمومات حول  سير 
محتو تعميمي شيق وجذاب ومبسط من  كفاءة في إعدادوتطور العممية التعميمية ، وزيادة ال

، تعظيم التفاعمية  ،  والحركة الصوت زيياألبعاد وتم ثالثيةاأللوان والرسوم  توظيفخالل 
 كما يتيح  أفاق جديدة لمتسويق التعميمي . 

جديدة ألىمية التعميم اإللكتروني نظرا  م( أفاق ٕٚٓٓ ،وآخرون عامركما يذكر )       
تبادل األفكار و في مناقشات  من االشتراكإلتاحة الفرصة لعناصر العممية التعميمية لمزيد 

يزيد أىمية التعميم اإللكتروني تمكين  ومما التعممبموضوع  تعمقي مايف نيميب والخبرات
عمى السفر بسبب  قادرين ريالغ والطالب الخاصة االحتياجاتوذوي  القادرين ريالطالب غ

 المتكررة. حاالت األزماتفي  العامة ارتفاع تكمفة المواصالت وتعطل وسائل النقل
 باىظة إضافية تكاليفالمناىج دون  رييوتغ تطويرسرعة  .ٔ
 .المحدودةاألمثل لمواردىا  التوزيعمن  ميمؤسسات التعم تمكين  .ٕ
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 الرسمية.سيولة الوصول إلى المعمم حتى خارج أوقات العمل  .ٖ
 اإللكتروني: میأىداف التعم

 (م ٕٚٓٓ، )عامر كاًل من ذكرىا كما االلكتروني التعميم أىداف من العديد ىناك       
 .التعميمية والعممية لممعممين الميني التطويرفي تسريع وتيرة  م( تتمثل ٕٚٓٓ )بسيوني،و
 الُمتعمم، )الُمعمم، التعميمية المنظومة وتفاعل ربط في اإللكتروني التعميم وسائط استخدامو 

 من التربوية الخبرات تبادلأكبر ل البيئة( وتحقيق المجتمع، البيت، التعميمية، المؤسسة
 بما التقنية الثقافةونشر  التعميمية العممية نطاق وتوسيع اإللكتروني التعميم وسائط خالل
 العصر مستجدات مواكبة عمى قادر إلكتروني مجتمع خمق في يساعد
 ىندسة إعادةأىدافُا جديدة لمتعميم اإللكتروني ك م( ٕٔٔٓ،)الجعفريكما يضيف        
 االتصال وسائل دعم، ةالتعميمي والمؤسسة والُمتعمم الُمعمم دور بتحديد التعميمية العممية

 ،المعرفة لحب الطالب ودفع المشاكل حل عمى المبكر والتدريب اإلبداع باب لفتح التعميمي
 التعميم نمذجة ،بالمنيج المرتبطة التعمم مصادر عن البحث في الذاتي االعتمادزيادة 
 اإلدارية األعباء وتقميل، المتعددة لموسائط األمثل االستغالل معيارية، صورة في وتقديمو
  .واإلدارة لممعمم

 االلكتروني: میخصائص التعم
من خصائص التعميم اإللكتروني كالتفاعمية  م( مجموعة ٕٔٔٓ ،وآخرون كرار) حدد      

مكانية والسرعة و    -التالية: من العناصر  توافر كال ودائميو االسترجاعا 
 االستجابة ببنما ،الحسية المتعمم قدرات عمى يعتمد المعمومات فاستذكار :الفعالیة 

 نقل لطريقة بالتالي والبدلديو  التعمم حافز وعمى فرد كل ميزات عمى تعتمد
 في تتوافر ما نادراً  إمكانية وىي التكرار إمكانية لممتعمم توفر أن من المراسالت
 الفوري التفاعل فرصة يتيح االلكتروني والتعميم .التقميدية التعميمية األساليب

  .أخرى جية من المتعمم وبين جية من بينيم فيما لممتعممين االلكتروني
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 المدمجة التخزين أقراصو  االنترنت عبر االلكتروني التعميم خدمة توفر: كمفة أقل 
 تعميمي مركز إلى االنتقال مشقة المتعمم عمى ،وغيرىا الرقمية الفيديو وأقراص
 .الوقت من مزيدا ويكسب السفر كمفة سيوفر أنو يعني ما بعيد،

 نحو عمى التعميمية والموارد المعرفة لممتعمم االلكتروني التعميم يوفر :التكامل 
 والتقدم المتعمم معرفة بتحميل تسمح التي التقييم أدوات خالل من وذلك متكامل،

 .موحدة تعميمية معايير توافر يضمن ما ،يحققو الذي
 كبيرة مجموعة مع يعمل أن االلكتروني التعميم خالل من المتعمم يستطيع :المرونة 

 الطالب يقوم بل العالم، أنحاء مختمف في األساتذة من وغيرىم المعممين من
 وباستخدام مكان أي من التعمم فيمكن التعميم، فييناسبو  الذي االسموب باختيار
 .المتعممين أداء تقييم في وعدالة دقة وأكثر ومختمفة متنوعة أساليب

 البشري التفاعل ان عمى لممشاركة المعزز التعمم نظريات تؤكد :المشاركة تعزیز 
 مثل يوفر المتزامن االلكتروني التعميم فإن .التعمم عممية في حيوياعنصرا  يشكل
 واالجتماعات اإللكترونية والرسائل المحادثة غرف خالل من المشاركة ىذه

 االفتراضية. والصفوف الفيديو بواسطة
 التي السرعة اختيار إمكانية لممتعمم االلكتروني التعميم يوفر :المتعمم حالة مراعاة 

 تدعو ما حسب إبطائيا أو التعمم عممية تسريع بمقدوره يعني ما التعمم، في تناسبو
تالءم  التي واألدوات المحتوى باختبار لمطمبة االلكتروني التعميم ويسمح .الحاجة

 عمى االلكتروني التعميم يعمل وبالتالي مياراتيم ومستوى وحاجاتيم اىتماماتيم
 منقدراتيم  مع يتناسب الذي باألسموب العممية المادة تمقي من الطمبة تمكين
 الفردية الفروقراعاة وم ،ونحوىا المقروءة أو المسموعة أو المرئية الطريقة خالل
 .لو المناسبة البيئة في المعمومة عمى المتعمم فيحصل لمطمبة
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 :اإللكتروني التعمیم فوائد
 كتوفير اإللكتروني لمتعميم( مجموعة من الفوائد م ٕٚٓٓ، وبسيوني الغريب)حدد        

والسرعة العالية وتقديمو  أفضل والمرونةتدريبية  مياراتالمال والجيد ومصادر المعرفة 
وقد قام بتحديد تمك الفوائد في العناصر  التقميدي،لحمول قابمة لمقياس بالمقارنة بالتعميم 

  -االلية: 
 بغرض المعمومات تمقى لممتعمم يمكن :الساعة مدار وعمى وقت أي في التعمم 

 .األسبوع طوال الشارع في أو المكتب في أو المنزل في أو الويب خالل من التعمم
 اإللكتروني التعميم من تتحقق التي التوفير نسبة إن والوقت، المال توفير :التوفیر 

 محدد عدد واستخدام بطمب طالب كل يقوم بحيث التعمم وقت من 60% تقارب
 .الطالب يناسب الذي الوقت في الطالب احتياجات مع بما يتوافق البرامج من

 تقييم بغرض تستخدم المتعممين عن تقارير عمى الحصول يمكن :لمقیاس القابمیة 
 .االلكتروني التعميم نظام من استفادتيم ومدى أدائيم

 شاء كيفما ينميو بو خاص محتوى لديو يكون أن يمكنو متعمم كل :التخصیص 
 .المجموعة احتياج عمى وبناء الشخصية رغبتو عمى وبناء

 في التدريس ىيئة عضو مجيود تقميل عمى يعمل :التدریس ىیئة عضو جيد 
 من يكون التعامل الن الطالب عمى والسيطرة العممية المواد وتحضير الفصل رةإدا

 .مباشروليس  خالل االنترنت
 اشتراك االلكتروني التعميم يسيل :االلكتروني التعمیم عمى تقوم التي المؤسسة 

 .بسيطة وبتكاليف األعمار جميع يناسب انو بسبب وذلك الطمبة من كبير عدد
 الدراسیة القاعات ازدحام مشكمة حل.  
 التعمیمیة البیئة عمى والتشویق اإلثارة من جو اضفاء. 
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 االلكتروني:التعمیم  ومعوقات تحدیات
 وىناك تنفيذه تعوق معوقات لديو خرىاأل التعميم طرق من كغيره االلكتروني التعميم      
 والوثائق البحوث ومراكز المكتبات وكذلك الباحثين تواجو التي والمشاكل التحدياتمن  عدد
 المعمومات مصادر إلى الوصول في تساعد التي الحديثة التكنولوجيامع  تعامميا في

 التحتية البنية ( مجموعة التحديات في ضعفم ٜٕٓٓ ، الغريب )وقد حدد   اإللكترونية
 وىي والنامية العربيةالدول  في وخاصة األخرى والمعمومات البحث ومراكز المكتبات في

 والمستمزمات التكنولوجية البيئة ، وضعف اإللكترونية التحتية البنية توفر قمة باختصار
 و انتظام استقرار عدم، و   المعمومات االلكتروني لمصادر الشكل مع تتعامل التي البشرية
 .اإللكترونية الدوريات وخاصة المعمومات لمصادر اإللكترونية األشكال ظيور
 ثيح المغويةالمعوقات والحواجز مجموعة من   (م  ٖٕٓٓ  ويضيف )الموسي،        

 صعبياألخرى التي  األجنبية والمغات اإلنجميزيةىي بالمغة  اإللكترونيةأن معظم المصادر 
 اجتماعيةمعوقات ، و الوجو المطموب عمى العرب االستفادة منيا الباحثينمن  الكثيرعمى 

ىذا  ظيريو  و،يف والثقة ديومؤسساتو ومنظماتو لما ىو جد بأفرادهتتمثل في رفض المجتمع 
والصحافة والمقاءات  والتمفزيون الرفض في المجتمع من خالل وسائل االعالم كاإلذاعة

 تطبيق ويرفضون التحديث يرفضونتجعميم  بالمعممينمعوقات متعمقة و ،  وغيرىاوالكتابات 
 وتمسكيم رييوعدم رغبتيم بالتغ بأىميتووعدم معرفتيم و لدييم عدم وضوحل المستحدث

 الوقت م ال، وكثرة أعبائيم وعدم وجودأ التقنيةالقدرة عمى استخدام  لدييموىل  بالقديم
 ثانويا صبحأوأن دوره  ويعمالتركيز وشعور المعمم بضعف  والتجريب لمتدريبالكافي 

 .ىم من ذلك عدم وجود حوافز لكل ما سبقألوا
مجموعة أخرى من  ( م ٕٚٓٓ،  بسيوني( و )م ٕٚٓٓ، )عامركال من بينما حدد       

المتعمقة باإلدارة التعميمية والتي قد تكون غير واعية وغير مؤىمة لتطبيق  المعوقات
ومتطمباتو ومجموعة أخرى من اإلجراءات اإلدارية الروتينية  اإللكترونيمستحدثات التعميم 

 بالتمويلمعوقات تتعمق ، و المرونة حيتيوال  بالتطويرالتي ال تسمح  الجامدة والموائحالمعقدة 
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 والبشريةالالزمة  المادية اإلمكانيات وعدم توفر التمويلوتتمثل في نقص  التعميميوالنظام 
أخرى لتمقي الدعم والمساندة  مؤسسات المؤىمة وعدم استعداد المؤسسة لمتواصل مع

 .االلكتروني ميالتعم تطبيقفي  الفنيةوالمشورة 
  -في: ويمكن إضافة مجموعة أخرى من المعوقات تتمثل  

o ةينيمباشر برقابة ع إلشرافلعدم خضوع الطالب  مييالشك في وسائل التق 
 .التزويرالباب أمام  فتحي محسوسة

o  المعمومات وتأمين وخصوصية ةيسر. 
o  التقنيةمع تطور  نييواإلدار  المتعممينودعم  لتدريبالحاجة المستمرة. 
o الرياضيات  مثل الطب العمميةااللكتروني لبعض التخصصات  ميعدم مالئمة التعم

 الكيميائية والفيزيائية. العموموفروع 
o ما نيأدى إلى وجود فجوة ب والتربويين مما نييالفن نيضعف التعاون والمشاركة ب 

 .تصميمة تميالمعمم وما  يحتاجو
o  متعمقة  نفسيةأو االرتباك أو العزلة وىذه مسألة  بالضياعشعور بعض الطمبة

 .والمحاضرالطمبة  نيالمقاء وجيا لوجو ب عدم بمشكمة
 انتعهيم اقتصاديات-انثاني: انمطهب 

يضمن  وعممياتو ومخرجاتو ولكية ىي نظام شامل لو مدخالتو يإن العممية التعميم      
البد من النظر لممنظومة التعميمية من المنظور  المخرجات المنشودةالنظام تحقيق 
ومن ىنا تأتي  االقتصادية،لمنظرات  طبقاتقيس جانب التكاليف والعوائد  االقتصادي التي

الذي ينظر لمتعميم من خالل  عممفروع ال وىو أحد التعميم. مصطمح اقتصادياتأىمية 
وييتم بتحميل العائد  لمتعميم.االىداف االقتصادية  من تحقيقمنظور اقتصادي لمتأكد 

المدخالت المادي من التعميم وفق التكمفة واإلنتاجية، بمعنى قياس المخرجات في ضوء 
 (.م ٕٙٔٓ)سمية، 

اىتمام عمماء االقتصاد أمثال،  والتعميم في الربط بين االقتصادوقد كانت بدايات      
"  وظيور نظرية"تيودور شولنز "و "جاري بيكر" عمى تطوير نظرية رأس المال البشري. 
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" التي ترى أن صاحب العمل ال يستطيع تحديد مستوى سبنس“ االشارة" لالقتصادي
اإلنتاجية المتوقع لمفرد الذي سيقوم بتوظيفو، فيعتمد عمى ما يسمى بالمؤشرات التي 

حد ىذه المؤشرات، أاجية مثل العمر والجنس والتعميم تساعده عمى تحديد مستوى اإلنت
، )بوطيبةجية المتوقع عمى مستوى اإلنتا ةعمى التعميم ألنو يعطي دالل فيعطى الفرد أجراً 

 (.م ٕٙٔٓ
مظمة العموم االجتماعية المرتبطة بالعديد من  يندرج تحتإن عمم اقتصاديات التعميم       
التي تتسم و  االقتصادقبل عمماء  المصطمح منفقد كان تسميط الضوء عمى  العموم،

ونتيجة  التربية،أصبح محط اىتمام عمماء  فييا، ثماختالف وجيات نظر العمماء ب
من  والتعميم كانفي نظرتيم لمتربية  ومجال التربيةالكبير بين مجال االقتصاد  لالختالف

حيث ان عمماء االقتصاد يركزون  التعميم،الصعب الوصول إلى تعريف واحد القتصاديات 
النفسية  وىي الجوانببينما يركز عمماء التربية عمى جوانب أخرى  المادية،عمى الجوانب 
 (م ٕ٘ٔٓالرشدان، ) واالجتماعية.

 فقد ظيرت التعميم، اقتصادياتومن ىذا المنطمق نجد أنو ىناك تباينا في تعرف عمم       
بأنو " عمم يدرس أمثل  م( ٕٓٔٓالمواتي ،عرفو )فقد  العممية لو،العديد من التعريفات 

الطرق الستخدام الموارد التعميمية مالياً وبشريًا وتكنولوجيًا وزمنيًا، من أجل تكوين البشر 
بالتعميم والتدريب في المجتمع التي يعيشون بيا في الحاضر والمستقبل، لتحقيق أحسن 

التعميمية ت التعريف اقتصر عمى منظور تحقيق المخرجا ". وىذاتوزيع ممكن ليذا التكوين
 خالل االستغالل األمثل لممدخالت.  من

بينما عرفو آخرين عمى أنو" أحد فروع عمم االقتصاد الذي يسعى لتطبيق الفكر      
االقتصادي عمى التربية والتعميم بيدف ترشيد االنفاق عمى التعميم واعداد الكوادر البشرية 

في تنمية  مة التعميم والتربية والتدريبذات الكفاءة والجودة بأقل كمفة ممكنة، وقياس مساى
 . م( ٕٙٔٓ،سمية االقتصاد )
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كيفية اختيار المجتمع وأفراده  دراسة” بأنو: م( ٕٛٔٓ ،وزارة التعميم السعودية)وعرفتو      
استخدام الموارد اإلنتاجية إلنتاج مختمف أنواع التدريب وتنمية الشخصية من خالل المعرفة 

ادًا عمى التعميم خالل فترة زمنية محددة وكيفية توزيعيا بين األفراد والميارات وغيرىا اعتم
 ".والمجموعات في الحاضر والمستقبل

التعميم فإنو  عمم اقتصادياتوأيا كانت الخمفية العممية لمدارسين والباحثين في         
  -وىي:  (م ٕٓٔٓ،)العنقوديكما حددىا  لتحقيق مجموعة من األىداف يسعى
خالل التوظيف األمثل  وذلك من لمتعميم،مستوى الكفاية االقتصادية  رفع-ٔ

 الجودة.المخصصة لمتعميم لضمان  وزيادة المواردلإلمكانيات 
ومصاريف مستثمرين فاعمين يدخمون كشركاء مع ما تتبناه الدولة من مشاريع  إيجاد-ٕ

 التعميمي.المجال  في
لتحقيق  والتي تسعى والسياسات التربوية،الجيد لكل البرامج التعميمية  التخطيط-ٖ

 جيد.اقتصاد استثماري 
المجتمع المحمي عمى المشاركة الفعالة في كافة المشاريع التربوية التي  تشجيع-ٗ

 التعميم.تتبناىا الدولة في االستثمار في مجال 
 أىميةوالتوعية بكافة أجيزة الوزارة  وعماًل فيثقافة االقتصاد التعميمي مفيومًا  نشر-٘

  التربوي.البعد االقتصادي في اتخاذ القرار 
عمم  تطبيق مفاىيمخالل  منيا من االستفادةالتي يمكن  بالمجاالتوفيما يتعمق         

المجاالت التي يمكن استخدام عمم أىم  ( أنم ٜٜٜٔعابدين، اقتصاديات التعميم فيرى )
  -يمي:  التعميم ما اقتصاديات

  والتكنولوجية البشرية والمالية رق الستخدام الموارد التعميمية الط وترتيب أمثلتحديد
الزمنية المناسبة لكل ىدف تعميمي أو مجموعة أىداف تعميمية في مراحل التعميم و 

القرار مثل حدود  اعتبارات تناسب متخذحيث يمكن تحديدىا في ضوء  المختمفة،
  المتاحة. أو اإلمكانات الزمن،أو  التكمفة،
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 المختمفة لممستقبل القريب والبعيد وذلك في ضوء ة مراحل وأنواع التعميم ديد تكمفتح
 توفير تمك يسيل إمكانيةمما  وطموحات المستقبل وتوقعاتومؤشرات الحاضر 

  التمويمية.التكاليف وتمويميا بأنسب الطرق 
 بالقياس بأوجو  العامة لمدول ةالميزانياألمثل لحصة التعميم في  دراسة الوضع

  األخرى. اإلنفاق
  دولة ووفقالتعميم باإلضافة إلى ميزانية كل  إضافية لتمويلالبحث عن مصادر 

  ظروفيا.
  دراسة كيفية توزيع ميزانية التعميم عمى مراحمو وأنواعو المختمفة وفقا لمجموعة

عممية مقبولة مثل أعداد الطالب في كل مرحمة أو نوع وخصائص المتعمم 
  المنشودة.ومستويات الجودة 

  عامل  االعتباردراسة عوائد التعميم في مراحمو وأنواعو المختمفة مع األخذ في
ذلك في إمكانية إعادة توزيع الموارد التعميمية عمى المراحل  التكمفة ويساىم

 لتمك الموارد  واالستثمار األمثلالتعميمية المختمفة لتحقيق أفضل النتائج 
  نتاجية النظم التعميمية فاءةزيادة كتكفل  المختمفة التيدراسة الطرائق من  وا 

  والكيفي.المنظور الكمي 

التعميم عمم اقتصاديات  استخداميمكن  المجاالت التيمن  أخرىويضيف الباحث مجموعة 
  -يمي: كما  فييا
    التعميم.التربوي لكافة مراحل  مخرجات االستثمارإعداد المقارنات الكمية بين  
  المخرجات التعميميةلتحقيق أفضل  التعميمية األنسبالمساىمة في تحديد األساليب 

 ة الشاممة دبما يتوافق مع مفاىيم الجو 
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  الممكنة لخدمة العممية التعميمية بكافة جوانبيا  االستثماريةتحديد األنماط 
    المتعمقة تطبيق أساسيات العمم في إعداد دوال اإلنتاج التربوي لصناعة القرارات

 التعميم والتدريبعدالة توزيع الموارد عمى عمميات  مية لتحقيقالتعميالموارد  بتوزيع
  والجماعات.بين األفراد 

 كىرونا( )جائحةانمطهب انثانث 

 pandemicعالمي أو جائحة  كوباء“ ٜٔ-" كوفيد الوباء الفيروسيصنف لقد         
رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدىانوم حيث حدد  انتشاره عالميا بعد

ستستخدم ىذا المصطمح لسببين رئيسين ىما: سرعة تفشي  أن المنظمة" غيبريسوس، 
العدوى واتساع نطاقيا والقمق الشديد إزاء "قصور النيج الذي تتبعو بعض الدول عمى 

 ".فيروسمستوى اإلرادة السياسية الالزمة لمسيطرة عمى ىذا التفشي" لم
العقار  إليجاد-حتى تاريخ إعداد الدراسة  –وما زال العالم   في سباق حميم        

عمى كافة المجاالت  أثاره السمبية الذي ظيرتالوباء العالمي  المناسبين ليذاوالمقاح 
/ ٙاإلحصائيات في  التاليين يوضحان أخر األرض والجدولينالحياتية لمبشر عمى كوكب 

 وحاالت الشفاء في العالم والمممكة العربية السعودية   والوفيات لإلصابات ٕٕٓٓ/ ٔٔ
 العربیة السعودیة  بالمممكة  19-إحصائیات كوفید( إجمالي 1جدول رقم )

 الوفیات الشفاء اإلصابات التاریخ
6/11/2020 349000 336000 5489 

 منظمة الصحة العالمیة المصدر:
 عمى مستوى العالم   19-( إجمالي إحصائیات كوفید2جدول رقم )

 الوفیات الشفاء اإلصابات التاریخ
6/11/2020 48800000 32300000 1240000 

 منظمة الصحة العالمیة المصدر:
 األثر انسهبي نكىرونا عهى انعمهية انتعهيمية   
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مارس/آذار  ٕٛحتى فيشيد العالم حاليًا حدثًا جماًل قد ىدد التعميم بأزمة ىائمة           
 ٙ.ٔفي انقطاع أكثر من   (COVID-19)   تسببت جائحة فيروس كورونا ،م  ٕٕٓٓ

% من الطالب ٓٛبمدًا، أي ما يقرب من  ٔٙٔمميار طفل وشاب عن التعميم في 
ء ذلك في وقت نعاني فيو بالفعل من أزمة جا و،  الممتحقين بالمدارس عمى مستوى العالم

تعميمية عالمية، فيناك الكثير من الطالب في المدارس، لكنيم ال يتمقون فييا الميارات 
 “فقر التعمُّم” ويظير مؤشر البنك الدولي عن،  تي يحتاجونيا في الحياة العمميةاألساسية ال

أن نسبة ىؤالء  –في سن العاشرة  أو نسبة الطالب الذين ال يستطيعون القراءة أو الفيم –
ذا ٖ٘األطفال قد بمغت في البمدان منخفضة ومتوسطة الدخل قبيل تفشي الفيروس  %. وا 
 .لم نبادر إلى التصرف، فقد تفضي ىذه الجائحة إلى ازدياد تمك النتيجة سوءاً 

السمبية المباشرة وغير المباشرة عمى  من األثارتؤدي الجائحة إلى مجموعة  ولكن قد
  -األتي: الطالب في كافة المراحل التعميمية وخاصة في المرحمة الجامعية تتمثل في 

 المعرفي.ونقص الكم  خسائر التعّمم .ٔ
 . بالكميات العمميةعمى التطبيق العممي وخاصة  عدم القدرة .ٕ
ل المعرفي بين والتباد االجتماعيم تحقق الفوائد المتحققة من التالقي عد .ٖ

 الطالب.
من تواجده داخل  المكتسبالتكامل الثقافي  عمى إحداثعدم قدرة الطالب  .ٗ

 القاعات الدراسية مع قرنائو.
 العربية، انعدام المساواة في النظم التعميمية، الذي يعاني منو معظم البمدان .٘

والمعرفة عمى تحصيل المعمومة  ماديا قدرتوحيث يفقد الطالب الغير مقتدر 
الطالب المقتدر ماديا   يجد سيولة أكبر في تحقيق المعرفة نظرا لتوافر  بينما

 . التكنولوجية لديوالمتطمبات 
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لموباء في الجامعات  االحترازية أحدثتو اإلجراءاتالتنظيمي الذي  االضطراب .ٙ
لممتغيرات والتحديات  استراتيجيةالسعودية وخاصة الجامعات التي لم تعد خطط 

  العالمية.روف التي أحدثيا الوباء في النظم التعميمية المحتممة كالظ
الكم المعرفي المناسب لممرحمة الجامعية التي  الكميات عمى توصيلعدم قدرة  .ٚ

  الطالب.يمر بيا 

انتعهيم انجامعي في ظم جائحة  اقتصادياتانتعهيم اإلنكتروني في دعم  )دورانمطهب انرابع 

 كىرونا(

في ظل الظروف التي يعيشيا عالمنا اليوم والتيديدات التي تواجو مستقبل التعميم        
 وعدم القدرة المتحصمة لمطالبالمتوقع في مستوى المعرفة  وأبرزىا العجزبالعالم والمممكة 

خدمة التعميم عمى كافة المستويات، يأتي التعميم  آمنة لتقديم بيئة صحيةعمى توفير 
  والتدريب.مسيرة التعميم والتعمم  الستكمالن أم اإللكتروني كمالذ

تحهيم )انتكهفة ـ انعائذ( في مجال االستثمار في دور انتعهيم اإلنكتروني في دعم نتائج 

 انتعهيم
إن االستثمار في التعميم لو تكمفتو المحسوبة، ولكن لو أيضًا عائده االقتصادي      

أشارت دراسات متعّددة  وقد المال البشري واالجتماعي كاستثمار منتج، ومكّون رئيسي لرأس
إلى العائد اإليجابي لمتعميم إذا ما قورن بتكمفتو المباشرة وغير المباشرة، وقد أشارت دراسة 
ميّمة لمبنك الدولي إلى وجود عالقة وثيقة بين ارتفاع نسبة اإلنفاق عمى التعميم في الناتج 

ل الفرد من ناحية أخرى، حيث أكدت ىذه القومي اإلجمالي من ناحية وبين قيمة متوسط دخ
 (.م ٕ٘ٔٓ )البحيري، الدراسة العالقة الطردية بين المعدلين

عمى الرغم من الصعوبات المتعمقة بتحديد تكمفة  م( أنو ٕ٘ٔٓ)البحيري، كما أوضح     
قد انتيت إلى نتائج عّدة أىميا: أن المتعمقة إال أن الدراسات  المباشرة،المباشرة وغير  التعميم

العائد االقتصادي من االستثمارات السابقة في التعميم كان أعمى من ىذا العائد الذي تّم 
الحصول عميو في مجاالت االستثمارات األخرى مثل الصناعة. كما أّكدت دراسات أخرى 

تعميمية ومستوى التعميم وجود عالقة وثيقة بين ارتفاع الدخول أو األجور بين االستثمارات ال
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المتحقق لمفرد. وفي ىذا المجال أشارت إحدى الدراسات عن رأس المال البشري في فرنسا 
% من االختالف ٖٛ% لالستثمارات المدرسية كما أن ٔٔإلى أن معدل العائد المتوسط بمغ 

 في األجور أمكن إرجاعيا إلى ىذه االستثمارات، كما وجد أكثر من ثمث االختالف في
األجور أمكن إرجاعيا إلى ىذه االستثمارات، كما وجد أن أكثر من ثمث االختالف بين 

 .األجور يرجع إلى االستثمارات المدرسية والمبنية معاً 
إن تكمفة التعميم )كاستثمار إنتاجي( يجب أن تقاس بتكميف الخيار قبل أن تقاس عمى      

وجدت صيغ رياضية بسيطة تّم استخداميا  نحو بسيط بالنفقات النقدية التي يستمزميا، وقد
يعتبر معدل العائد الخاص مقياسًا ، بينما  في قياس التكمفة النقدية لمتعميم بمراحمو المختمفة

لمعالقة بين التكاليف المدفوعة والمزايا المحققة من التعميم بالنسبة إلى الفرد، وكذلك فإن 
بين كّل التكاليف واجبة الدفع والمزايا التي  معدل العائد االجتماعي يعتبر مقياسًا لمعالقة

تتحقق من التعميم بالنسبة لممجتمع ككّل، ومن ثم فإن تحميل ىذه العالقة )التكمفة ـ العائد أو 
المزايا( يعتبر عنصرًا ىامًا في تقدير االستثمار ألنو يساعد المسؤولين في اختيار أفضل 

) سمية ،  صول عمى أقصى المزايا الممكنةالطرق لتعبئة الموارد المحدودة من أجل الح
 .( م ٕٙٔٓ
عمى التعميم ومستوى المعرفة المتحصمة  األزمات المؤثرة العديد من وعميو فإن وجود       

 لدى الطالب لو أثره السمبي عمى
ومن ىنا يأتي الدور  ،ٖٕٓٓعمى تحقيق رؤيتيا في  وقدرة المممكةإلقتصاد بشكل كامل ا 

 ودعم المسيرةالمتعاظم ألنشطة التعميم اإللكتروني لمحفاظ عمى مكتسبات اإلقتصاد الوطني 
   لممممكة. االقتصادية
حيث سيعطى التعميم  اإليجابية،األمر من الناحية  الدراسة ترى الواقع فإنوفي         

الكبير في  ويقوم بدورهعميمية أساسية كوسيمة ت يستحقو ليظيرالذي  الدعم الكافياإللكتروني 
األزمة محققا  انتياءرئيسية أساسية لمتعمم بعد  وسيستمر كوسيمة األزمة الحالية،تخطي 

بشكل رئيسي عمى أنشطة  االعتمادحيث سياىم  الباحثون لتحقيقياسعى  نجاحات طالما



  ILAعضو الجمعيت الدوليت للمعرفت        الجمعيت المصريت للقراءة والمعرفت   

 

  

21 

 

 

 

 الجامعي وتعزيز الكفاءةالتعميم اإللكتروني إلى تعزيز الميزة التنافسية لمؤسسات التعميم 
  -خالل: من  التعميمية وذلكوالفاعمية لمعممية 

 التعمیمیة:  العممیة في المتمیزة الكفاءة تعزیز-  
 بطريقة لمطمبة التعميمي المحتوى تقديم في الحديثة التقنيات عمىاالعتماد من خالل        

 والكمفة الوقت والجيد كاختصار بيا يتميز التي اإليجابية الخصائص خالل من وفاعمة كفؤه
مكانياتو االقتصادية  فاعمة العممي بصورة مستواىم وتحسين الطمبة تعمم تعزيز في الكبيرة وا 

 يتم فييا والطمبة المدرسين من لكل ومثيرة مشوقة تعممية تعميمية بيئة توفير الى ضافةإ ،
المتعددة  وتقنياتو لكترونياإل التعميم صبحأ فقد بذلك والمكان، الزمان محددات من التخمص
 بو االىتمام اعتبر حيث ، الحاضر الوقت في الجامعي التعميم ضرورات من ضرورة

 بتعزيز والعناية االىتمام مظاىر من وفاعالً  ساسياً أ مظيراً  الكبيرة إمكانياتو واالستفادة من
 لمطمبة المقدم المنيج يكون ان أردنا . لو الجامعية المؤسسات في التعميمية العممية كفاءة
 المادة وتقديم وقدراتيم الطمبة تفكيرالستثارة  عديدة وسائل عمى يشتمل ان فالبد وكفؤا فعاال

 م(. ٜٕٓٓ )الحسناوي، والمعرفية العممية ومستوياتيم إمكانياتيم حسب الدراسية ليم
 ومتنوعة عديدة وسائل عمى الدراسية المناىج احتواءويساىم التعميم اإللكتروني عمى        
 مساعدة وتكون فاعمة بصورة الطمبة تعمم ضمان وىو ،اليدفلنفس  جميعيا تؤدي

 االلكتروني لمتعميم نرجوه الذي التطور بان القول يمكننا اذن التدريس عممية في لممحاضر
 التصورات أفضل تقديم خالل من اال الكفاءة من عاليةبدرجة  يتم لن المتعددة وتطبيقاتو
 فقط يمكنيا والتي التقنية الوسائل تطوير عمى فقط التركيزخالل  من وليس التعميمية لمعممية
 )العتيبي، والتعمم التعميم وأساليب طرائق وتحسين لتطوير ومتعددة واسعة فرص اتاحة

 م(. ٕ٘ٓٓ
 التعمیمیة:  العممیة في واالبتكار اإلبداع تعزیز-  

 إلى منيا والعميا الجامعيةوخاصة  التعميمية المؤسسات تحويلوذلك من خالل         
 جديدة وطرائق أساليبإدخال  خالل من التقميدية األساليب عن بعيدة إنتاجية إبداعية وسائل
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 من والطمبة اكبر لألساتذة ومساحة أوسع فرص إعطاء خالليا من يتم التعميم في وحديثة
 الطالب تجذب اىتمام تفاعمية تعميمية بيئة من يوفره لما االلكتروني التعميم تطبيق خالل
 إضافة ، عمى المعرفة الحصول وطرائق العممي التفكير ميارات لديو وتنمي معرفتو وتطور

 األساتذة مع  االتصال من تواجيو التي المشكالت حل عمى قدرتو وتعزيز تطوير إلى
 ( . م ٕٔٓٓ الموضوع )الصرن، نفس في اآلخرين والمختصين والطمبة
 مبتكرة إبداعية لمسة سيضيف االلكتروني التعميمالمتزايد عمى أنشطة  فاالعتماد        
 متعددة برامج خالل من واالبتكار االبداع عمى المعمم يحفز الدراسية وان لمحصة ممتعة
 ضرورة مع االلكتروني، بالتعميم الخاصة األخرى والبرامج أوفيس الميكروسوفت برنامج مثل
 وحسونة، جحجوح) التعميم ميارة تنمية عمى المساعدة في الحديثة الحاسوب برامج يطبق أن

 م(. ٕٔٔٓ
 التعمیمیة العممیة في الجودة تعزیز 

 التطورات واستيعاب، والتعميم التعمم عمميتي في والجودة النوعية معايير تحقيقخالل من  
 من ممكن ألكبر عدد التعميمية الفرص ويتيح الطمبة، احتياجات ويمبي المعرفة، المتزايدة في

 أسس نشطة، عمى القائم الذاتي التعّمم ويعزز الطمبة، لدى التفكير ميارات وينمي األفراد،
 .اآلخرين مع التواصل عمى القدرة لدييم أجيال تربية في ويسيم ،االجتماعية القيم ويعزز
 االىتمام من بد ال والتعّمم، التعميم في الجودة تحقيق في االلكتروني التعميم يسيم وحتى

 ىذه بين الترابط وضرورة المستمرة، والمتابعة والتقويم والتطبيق والتصميم التخطيط بعمميات
 واالجتماعية المعرفية الجوانب مختمف في التعمم من النمط ىذا أثر وقياس، العمميات
 م(. ٕٕٔٓ ،)زامل مناسبة قياس وبأدوات والمياراتية

 الممارسات طبيعة عمى كبيرة بدرجة يعتمد ونجاحو االلكتروني التعميم جودة نإ     
 لو، الفعمية الحاجة ضوء وفي خالليا من تطبيقاتو وتوظيف يتم استخداميا التي التدريسية

 كفاءتو رفع في أىميتيا من الرغم عمى المستخدمة األجيزة واالدوات خالل من وليس
 في االلكتروني التعميم في التدريسية لمممارسات الحقيقيالتطور  يتم ان ويجب وجودتو،
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 تظير والتي التدريسية الممارسات تمك خالل من الحديثة التقنيات استخدام توظيف اطار
 واالنشطة التفاعمي التعميم في التعميم االلكتروني تقنيات استخدام خالل من بوضوح
 تحسين ان العمم مع ليم، المفاىيمنمو  وتطور المتعممين فيم زيادة الى يؤدي مما التفاعمية
 ( . م ٜٕٓٓ)الحسناوي،  االلكتروني التعميم أىداف من التعميمية الجودة

  -االكادیمیین:  لرغبات االستجابةتعزیز 
 منيا ىاما جزءا يعتبر والذي االلكتروني والتعميم الحديثة التكنولوجيا أن فيو الشك مما     

 االكاديميين قدرات وعززت التربوية المفاىيم من الكثير تطوير في فاعل أسيمت بشكل
 في والمتمثمة التكنولوجيا ىذه صنعتيا التي التحديات من وبالرغم ، حد سواء عمى والطمبة
 أن إال جديد، كل مواكبة ضرورة مع استخداميا، عمى كافة الكوادر التعميمية تدريب ضرورة
 والمعرفية العممية القفزات من الكثير وحققت بل ،لمغابة إيجابيةكانت  الواقع في نتائجيا
 تسيم التعميمية العممية في الحديثة التكنولوجيا واستخدام التعميم االلكتروني إن القول ويمكن

 (.  م ٕٔٔٓالخارجي )قاسم،  العالم عمى انفتاحا أكثر المحاضر وتجعمو شخصية صقل في
 وال .وتوجيو طمبتيم ومتابعة، ،تقويم في المحاضرين سيساعد االلكتروني التعميم أنكما     
المناىج  تصميم عممية تسييل في ستساىم عام بشكل المعمومات تكنولوجيا أن ريب

 اكتشاف عمى المحاضرين وستساعد ،وتطويرىا كفاءتيا، درجة وقياس ،وتجريبيا التعميمية،
 التعميمية المواد عمى الحصول عمى الطمبة وستساعد ،التدريس ألساليب ألوان متنوعة

 م(. ٕ٘ٓٓ، )محمد والمختمفة المتنوعة ومواىبيم المناسبة لقدراتيم
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ILAعضو الجمعيت الدوليت للمعرفت        الجمعيت المصريت للقراءة والمعرفت   

 

  

20 

 

 

 

 ونتائجها نذراسة انميذانيةاانمبحث انثاني 

 

  الدراست.وعينت مجتمع  االستقصاء استمارة-األول: المطلب 

 وتوزيعيا استقصاء استمارة عمل تم أىدافو وتحقيق البحث فروض إثبات يمكن حتى      
 عمى دورىيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لمتعرف  أعضاء عمى

 كورونا.التعميم الجامعي في ظل جائحة  اقتصادياتالتعميم اإللكتروني في دعم 
 موجية استقصاء استمارة تصميم البحث تطمب :االستقصاء استمارات تصمیم أوال:
 الختبار وذلك اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةىيئة التدريس بجامعة الممك  ألعضاء
اإللكتروني  التعميم وعيوب والتوصل لمزايا البحث أىداف تحقيق وكذلك اً يإحصائ الفروض
 كورونا.التعميم الجامعي في ظل جائحة  اقتصادياتدعم  ودوره في
ىيئة  من أعضاء البحث مجتمع يتكون :العینة اختیار وطریقة الدراسة مجتمع ثانیا:

التعميم  مؤسسات إحدىالتدريس بكميات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وىي 
 تم فقد عن بعد، تدريسيا يتم التي المقررات في اإللكتروني التعميم تستخدم والتي الجامعي،
أعضاء ىيئة  من عينة عشوائية عمى الحصول تم وقد العشوائية، العينات أسموب استخدام

 ٓٓٔ توزيع وتم الدراسة، لمجتمع ممثمة تكون حتى وذلكالجامعة التدريس في كميات 
في  األكاديميين الخبراء تصنيف كان وقد التدريس،أعضاء ىيئة  استقصاء عمى استمارة
 :يمي كما العينة

 لعینة الدراسة الدیموغرافیةتحمیل البیانات    (3)جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرارات النوع المتغیر مسمسل

 الجنس 1
 % 67 67 ذكر
 % 33 33 أنثي

 % 100 100 المجموع

2 
المؤىل 
والدرجة 
 العممیة

 % 2 2 بكالوریوس
 % 8 8 ماجستیر
 % 12 12 دكتوراه

 % 33 33 أستاذ مساعد
 % 20 20 أستاذ مشارك
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 % 25 25 أستاذ
 %100 100 اإلجمالي

 العملجية  3

 % 13 13 كمیة العموم
 % 18 18 كمیة االقتصاد والعموم اإلداریة
 % 14 14 كمیة عموم الحاسب والمعمومات

 % 12 12 كمیة المغات والترجمة
 % 16 16 واالتصالكمیة اإلعالم 

 %  5 5 كمیة العموم االجتماعیة
 % 22 22 كمیة التربیة
 %100 100 اإلجمالي

أفراد عينة الدراسة من الخبراء وفقًا لمتغّير  ( توزيعٖ)جدول من  (ٔ) مسمسلاليوضح 
( من ٖٖ%( كما أن ىناك )ٚٙبنسبة ) ٚٙالجنس، حيث مّثمت عينة الخبراء من الذكور 

 الدراسة.ٝ( من إجمالي أفراد عينة  ٖٖ) اإلناث بنسبة
أفراد عينة الدراسة من الخبراء وفقًا لمتغّير  السابق توزيع الجدول ( منٕ) مسمسليوضح و 

المؤىل والدرجة العممية، حيث مّثمت عينة الخبراء من حممة مؤىل البكالوريوس عضوين 
ٝ( من  ٛ( أعضاء من حممة مؤىل الماجستير بنسبة )ٛ%( كما أن ىناك )ٕبنسبة )

الدكتوراه بنسبة  ( أعضاء من حممة مؤىلٕٔإجمالي أفراد عينة الدراسة، كما أن ىناك )
ٝ( من إجمالي أفراد عينة الدراسة. ومثمت عينة الخبراء من األساتذة المساعدين  ٕٔ)
( عضًوا من ٕٓٝ( من إجمالي عينة الدراسة، كما أن ىناك )ٖٖ( عضًوا، بنسبة )ٖٖ)

( ٕ٘ٝ( من إجمالي أفراد عينة الدراسة، كما أن ىناك )ٕٓاألساتذة المشاركين بنسبة )
 الدراسة.ٝ( من إجمالي أفراد عينة  ٕ٘األساتذة بنسبة )عضًوا من 

توزيع أفراد عينة الدراسة من الخبراء وفقًا   السابق  من الجدول (ٖ)بينما أظير مسمسل 
%( كما ٖٔ( خبيًرا بنسبة )ٖٔ) كمیة العموملمتغّير جية العمل، حيث مثّمت عينة الخبراء من 

ٝ( من إجمالي أفراد عينة  ٛٔبنسبة ) والعموم اإلداریةكمیة االقتصاد ( خبيًرا من ٛٔأن ىناك )
ٝ( من إجمالي ٗٔبنسبة ) كمیة عموم الحاسب والمعمومات( خبيًرا من ٗٔالدراسة، كما أن ىناك )

ٝ( من  ٕٔبنسبة ) كمیة المغات والترجمة( خبيًرا من ٕٔأفراد عينة الدراسة،  كما أن ىناك )
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ٝ( ٙٔبنسبة ) واالتصالكمیة اإلعالم ( خبيًرا من ٙٔىناك )إجمالي أفراد عينة الدراسة، كما أن 
 ٘بنسبة ) كمیة العموم االجتماعیة( خبراء من ٘من إجمالي أفراد عينة الدراسة، كما أن ىناك )

ٝ(  ٕٕبنسبة ) كمیة التربیة( خبيًرا من ٕٕٝ( من إجمالي أفراد عينة الدراسة؛ كما أن ىناك )
 من إجمالي أفراد عينة الدراسة.

 الفروض اختبار ثالثا:
 0.05 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة ىناك :األولى الفرضیة  α 

 اقتصاديات ودعم  االلكتروني التعميمألنشطة السعودية  إتباع الجامعات بين =
 - :التالية الفرعية الفرضيات الفرضية ذهھ عن ويتفرع التعميم لدييا

في بين إتباع األنشطة اإللكترونية  إحصائية داللة ذات عالقة ىناك .أ
 التعميم. اقتصادياتكأحد محاور  ةالعممية التعميمي تكاليف التعميم وتخفيض

في إتباع األنشطة اإللكترونية  بين إحصائية داللة ذات عالقة ىناك .ب
وزيادة معدل العائد من العممية  العممية التعميميةمن  العوائدالتعميم وتعظيم 
 التعميم. اقتصادياتمحاور  التعميمية كأحد

في بين إتباع األنشطة اإللكترونية  إحصائية داللة ذات عالقة ىناك ج.
المؤسسة التعميمية عمى توفير وتنويع مصادر التمويل كأحد  وقدرةالتعميم 
 التعميم. اقتصادياتمحاور 

 المتغیرین بین العالقة لدراسة الثنائي االرتباط معامل استخدام تم الفرض ىذا والختبار
 :كما یمي
 المرونة، التصميمويشمل سيولة االستخدام،  االلكتروني التعميم :األول المتغیر ،

األمان، السرعة، الدقة، التكمفة، سيولة الوصول، التناسق، التكامل، التفاعل، 
  الراجعة، أدوات التقييم، الوثوقية، الدعم الفني ومعالجة األخطاء التغذية

 المتغيرات عمىاقتصاد التعميم  التعمیم ویشتملاقتصادیات  دعم :الثاني المتغیر 
 التالية: الفرعية
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 وىي األموال المنفقة عمى الخدمات التعميمية لتحقيق األىداف المحددةالتكمفة :.  
 وىو الفائدة أو العائد المادي الذي ينتج عن الخدمات التعميميةالعائد :.  
 :وىو النسبة بين الفائدة المادية العائدة من برنامج تعميمي معين وبين  معدل العائد

 تكمفة ىذا البرنامج. 
 :وىي الجيات التي تتحمل كمفة الخدمات التعميمية وىي إما أن  مصادر التمویل

  .تكون مصادر داخمية أو خارجية
لعينة  الممثمين االستقصاء استمارة في الخبراء إجابات تفريغ تم أن بعد الفرض اختبار وتم

 PC11.5/اإلحصائي  التشغيل برنامج باستخدام الجدول في البيانات تحميل تم ثم البحث،
SPSS وكانت والالمعممية، المعممية االرتباط معامالت باستخدام ،%1 معنوية وبدرجة 
 األول المتغير بين العالقةتحميل نتيجة  وكانت ،الفرض وقبول معنوية، االختبار نتيجة
 :يمي كما والثاني

 لمفرضیة األولى والثاني األول المتغیر بین العالقةتحمیل نتیجة  ( 4جدول رقم ) 
 احتمال الخطأ مستوى المعنوية قيمة المعامل المعامل

 صفر ٔٓ.ٓ ٜٗ٘.ٓ معامل ارتباط بيرسون
 صفر ٔٓ.ٓ ٖٚٚ.ٓ كندال ارتباط معامل
 صفر ٔٓ.ٓ ٜٚٓ.ٓ سبيرمان ارتباط معامل

 لمعامل طبًقا % ٗ.ٜ٘ تساوى المتغيرين بين ومن الجدول السابق يتضح وجود عالقة
 ارتباط لمعامل طبًقا % ٚ.ٜٓ و كندال ارتباط لمعامل % طبًقا ٖ.ٚٚو بيرسون ارتباط

 ألن معنوية عالقة تعتبر وىي موجب، االرتباط معامل ألن العالقة طردية وىذه سبيرمان
 .الفرض تم قبول ولذلك .بيا األخذ يمكن %1 من أقل معنويتيا
 0.05 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة ىناك :الثانیة الفرضیة  α 

محاور  كورونا وبينالمتبعة لمواجية جائحة  االحترازيةبين اإلجراءات  =
 التعميم في الجامعات السعودية  اقتصاديات
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االرتباط الثنائي لدراسة العالقة بين والختبار ىذا الفرض تم استخدام معامل      
 المتغيرين كما يمي:

 تعريف الجائحة، األثر السمبي لكورونا عمى العممية كورونا  جائحة :األول المتغیر
    كورونا.لمواجية جائحة  ةالمتبع االحترازيةالتعميمية، اإلجراءات 

 طرق التعمیم في الجامعات السعودیة ویشمل  اقتصادیاتمحاور   :الثاني المتغیر
استخدام الموارد التعميمية البشرية والمالية والتكنولوجية ، تحديد تكمفة مراحل وأنواع 
التعميم المختمفة، دراسة الوضع األمثل لحصة التعميم في الميزانية العامة لمدول ، 

يع ميزانية التعميم البحث عن مصادر إضافية  لتمويل التعميم ، دراسة كيفية توز 
عمى مراحمو وأنواعو المختمفة، دراسة عوائد التعميم في مراحمو وأنواعو المختمفة، 

التربوي لكافة مراحل التعميم ،  االستثمار إعداد المقارنات الكمية بين مخرجات
الممكنة لخدمة العممية التعميمية بكافة جوانبيا،  تطبيق  االستثماريةتحديد األنماط 

ت العمم في إعداد دوال اإلنتاج التربوي لصناعة القرارات المتعمقة  بتوزيع أساسيا
 الموارد التعميمية .

 االستقصاء استمارة في الخبراء إجابات تفريغ تم أن بعد الفرض اختبار وتم         
 التشغيل برنامج باستخدام الجدول في البيانات تحميل تم ثم لعينة البحث، الممثمين

 االرتباط معامالت باستخدام ،%1 معنوية وبدرجة PC11.5 SPSS/اإلحصائي 
نتيجة  وكانت ،الفرض وقبول معنوية، االختبار نتيجة وكانت والالمعممية، المعممية
 :يمي كما والثاني األول المتغير بين العالقةتحميل 

 لمفرضیة الثانیة والثاني األول المتغیر بین العالقةتحمیل نتیجة  ( 5جدول رقم ) 
 احتمال الخطأ مستوى المعنوية قيمة المعامل المعامل

 صفر ٔٓ.ٓ   ٜٜ٘.ٓ معامل ارتباط بيرسون
 صفر ٔٓ.ٓ ٚٛٚ.ٓ كندال ارتباط معامل
 صفر ٔٓ.ٓ ٖٜٔ.ٓ سبيرمان ارتباط معامل
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 ارتباط لمعامل طبًقا % ٜ.ٜ٘ تساوى المتغيرين بين عالقة توجد أنو يعني مما      
 ارتباط لمعامل طبًقا % ٖ.ٜٔ و كندال ارتباط لمعامل % طبًقا ٚ.ٛٚو بيرسون
 معنوية عالقة تعتبر وىي موجب، االرتباط معامل ألن العالقة طردية وىذه سبيرمان

 .الفرض تم قبول ولذلك .بيا األخذ يمكن %1 من أقل معنويتيا ألن
 االستبیان:استمارة تحمیل 

  دور أنشاطة والـذي يتضـمن الوقـوف عمـى  األول یخص المجاال األول: فیماالمجال
 (.ٙفيوضحو الجدول رقم) .التعمیم الجامعي اقتصادیاتالتعمیم اإللكتروني في دعم 
 الخاصة بالمجال األول  تحمیل نتائج اإلستمارة ( 6جدول رقم )

رقم 

 السؤال

 اقتصادياتدور أنشطة التعليم اإللكتروني في دعم  األول:المجال 

 التعليم الجامعي
 متوسط

إنحراف 

 معياري

معامل 

 االختالف

% 

درجة 

 الموافقة

رفع مستوى الكفاية االقتصادية تؤدي أنشطة التعميم اإللكتروني إلي  1
 عام.بشكل  لمتعميم الجامعي

 كبيرة % 0238 5.22 2.51

تحديد وترتيب أمثل الطرق تساعد أنشطة التعميم اإللكتروني في  2
لكل  والتكنولوجية المناسبةالستخدام الموارد التعميمية البشرية والمالية 
 ىدف تعميمي في مراحل التعميم الجامعي.

 

 كبيرة % 0231 2.18 2.52

يشجع التعميم اإللكتروني المجتمع المحمي عمى المشاركة الفعالة في  3
كافة المشاريع التربوية التي تتبناىا الدولة في االستثمار في مجال 

 التعميم.
 كبيرة % 0135 5.22 2.21

 إضافية لتمويليساىم التعميم اإللكتروني في البحث عن مصادر  4
 ظروفيا. وفق جامعةالتعميم باإلضافة إلى ميزانية كل 

 كبيرة % 0132 5.28 2.12

نتاجية النظم  زيادة كفاءةتؤدي أنشطة التعميم اإللكتروني إلي  5 وا 
 والكيفي.من المنظور الكمي  التعميمية

 كبيرة % 2531 5.01 2.12

يحدد التعميم اإللكتروني األساليب التعميمية األنسب لتحقيق أفضل  6
 .مفاىيم الجودة الشاممة المخرجات التعميمية بما يتوافق مع

 كبيرة % 2532 5.00 2.88

لمطمبة  التعميمي المحتوى تقديم في الحديثة التقنيات عمى االعتماد 7
 االقتصادية. والكمفة الوقت والجيد اختصار إلىيؤدي 

 كبيرة % 0132 5.22 2328

 كبيرة % 2131 5.28 2.81 والتعّمم. التعميم في الجودة تحقيق في االلكتروني التعميم يسيم 8
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 أعضاء ىيئة التدريس عينة( يتضح أن استجابات أفراد ٙبالنظر إلى الجدول رقم )     
جاء بدرجة كبيرة، التعميم الجامعي  اقتصادياتدور أنشطة التعميم اإللكتروني في دعم  تجاه

وىذا  (ٜٛ.ٓ(، وبانحراف معياري )ٔٓ,ٗ)حيث بمغ المتوسط الحسابي العام لممجال األول 
مصادر إيجاد يساىم في  التعميم اإللكترونيأن  التدريس يرونأن أعضاء ىيئة  يعني

التعميم  وأن أنشطة ظروفيا. جامعة وفقالتعميم باإلضافة إلى ميزانية كل  إضافية لتمويل
كما  عام.بشكل  تؤدي إلي رفع مستوى الكفاية االقتصادية لمتعميم الجامعي لكترونياإل

يساىم التعميم اإللكتروني في إحداث تغيرات تكنولوجية وثقافية لدى طالب الجامعة بدرجة 
ويعزو   والتعّمم. التعميم في الجودة تحقيق في االلكتروني التعميم يسيمكبيرة وبالتالي 
التعميم اإللكتروني في دعم ميزانيات التعميم بالمممكة مما يؤكد  مساىمةإلى الباحث ذلك 

ألنشطة  المستمرة والمتابعة والتقويم والتطبيق والتصميم التخطيط بعمميات االىتمامضرورة 
 بالجامعة.التعميم اإللكتروني 

 تراوحْت ما بين المجال األوليتضح أن قيم المتوسطات الحسابية لعبارات كما      
 تشتت االستجابات عن المتوسط كان متقاربًا.(، وىذا يدل عمى أن ٘ٔ,ٗ-ٙٛ,ٖ)
 مساتقبل الوقاوف عماى  والـذي يتضـمنالثااني  یخاص المجاال الثااني: فیماا المجاال

 .(ٚفيوضحو الجدول رقم) كورونا. التعمیم اإللكتروني في ظل جائحة
 (  تحمیل نتائج اإلستمارة الخاصة بالمجال الثاني 7جدول رقم )

  

 والتقويم والتطبيق والتصميم التخطيط بعمميات االىتمام من بد ال 9
  بالجامعة.ألنشطة التعميم اإللكتروني  المستمرة والمتابعة

 كبيرة % 0831 5.51 2322

عمى التعميم اإللكتروني  مردود قياسىناك ضرورة لتفعيل أسموب  11
 بالجامعة. التعميم اقتصاديات

 كبيرة % 0832 5.52 2.22

في  االقتصاديةعممية التنمية دعم  يساعد نمط التعميم اإللكتروني في 11
  العمل.سوق 

 كبيرة % 0831 5.51 2.25

يساىم التعميم اإللكتروني في إحداث تغيرات تكنولوجية وثقافية لدى   12
 طالب الجامعة. 

 كبيرة % 0131 5.51 2320

 كبيرة % 0132 5.21 2.10 يساىم التعميم اإللكتروني في دعم ميزانيات التعميم بالمممكة.  13
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رقم 

 السؤال
التعليم اإللكتروني في ظل  مستقبلالثاني: المجال 

 كورونا جائحة

إنحراف  متوسط

 معياري

معامل 

 االختالف

% 

درجة 

 الموافقة

في زيادة نسب التحول ألنشطة  ٜٔ-ساىمت أزمة كوفيد ٔ
 بالجامعة.التعميم اإللكتروني 

 كبيرة % 2535 5.51 2.12

تطورات ىيكمية في  إلحداث ٜٔ-ستؤدي أزمة كوفيد ٕ
الثورة “ مقترنة بضروراتبرامج التعميم اإللكتروني 

 .”الصناعية الرابعة

 كبيرة % 0132 5.21 2.10

لتطوير البرامج  ضرورة ٜٔ-أبرزت جائحة كوفيد  ٖ
 التعميمية. والمناىج والمسارات 

 كبيرة % 2231 5.52 2.11

تعميم ال مؤسسات وتطوير حتمية تكوينبرزت  ٗ
 السعودية. كترونية في الجامعاتاإلل

 كبيرة % 2531 5.52 2.11

 كبيرة % 2531 5.51 2.12 التعميم اإللكتروني  استراتيجية استدامةتغميب  ٘

أدوات وتطبيقات مبتكرة لتقييم  في خمقساىمت األزمة  ٙ
  لمطالب.األداء التعميمي 

 كبيرة % 2532 5.55 2.10

ساىمت األزمة في زيادة الطمب عمى التعميم اإللكتروني  ٚ
 في الجامعات السعودية.

 كبيرة % 2235 5.52 2.15

البد من توفير اآلليات المناسبة الستيعاب الطالب  ٛ
  الدولية.الوافدين من الجامعات 

 كبيرة % 2231 5.05 2.21

 في إتاحةيساىم التوسع في برامج التعميم اإللكتروني  ٜ
برامج الدراسات  الستكمالالمجال والوقت أمام الخريجين 

 لدييم. العميا 

 كبيرة % 2231 5.51 2.21

ظيور الحاجة الممحة لتدريب المشاركين في خدمات  ٓٔ
األمثل لمنصات  االستخدامالتعميم اإللكتروني عمى 

 التعميم اإللكتروني.

 كبيرة % 2035 5.55 2.21

التعميم اإللكتروني في تكوين وتطوير رأس المال  ىميسا ٔٔ
 والتدريب الجيد.البشري الوطني المتسمح بالتعميم النوعي 

 كبيرة % 2232 5.52 2.21

التعميم اإللكتروني واقعًا مقبواًل ساىمت األزمة في جعل  ٕٔ
 .خالل السنوات القادمة ومجتمعياً  أكاديمياً 

 كبيرة % 2132 5.05 2.22
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 أعضاء ىيئة التدريس عينة( يتضح أن استجابات أفراد ٚبالنظر إلى الجدول رقم )      
جاء بدرجة كبيرة، حيث بمغ كورونا  مستقبل التعميم اإللكتروني في ظل جائحة تجاه

أن  يعنيوىذا  (ٛٛ.ٓ(، وبانحراف معياري )ٕ٘,ٖ)المتوسط الحسابي العام لممجال األول 
التعميم اإللكتروني واقعًا أعضاء ىيئة التدريس يرون أن جائحة كورونا ساىمت في جعل 

. كما ساىمت األزمة في زيادة الطمب عمى خالل السنوات القادمة ومجتمعياً  مقبواًل أكاديمياً 
في التعميم اإللكتروني في الجامعات السعودية. يساىم التوسع في برامج التعميم اإللكتروني 

برامج الدراسات العميا لدييم بدرجة كبيرة،  الستكمالالمجال والوقت أمام الخريجين  حةإتا
 كترونية في الجامعاتاإللتعميم ال مؤسسات وتطوير حتمية تكوينويعزو الباحث ذلك إلى 

 تراوحْت ما بين المجال األوليتضح أن قيم المتوسطات الحسابية لعبارات  السعودية. كما
 تشتت االستجابات عن المتوسط كان متقاربًا.(، وىذا يدل عمى أن ٓٚ,ٖ-ٖٗ,ٖ)
 واقاع التعمایم الوقوف عمى  والذي يتضمنالثالث  فیما یخص المجال الثالث: المجال

اإللكتروني بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة وصعوبات تنفیاذ أنشاطة التعمایم 
 .(ٛفيوضحو الجدول رقم) .اإللكتروني

 (  تحمیل نتائج اإلستمارة الخاصة بالمجال الثالث 8جدول رقم )

رقم 

 السؤال
التعليم اإللكتروني بجامعة اإلمام محمد بن  واقعالثالث: المجال 

 سعود اإلسالمية وصعوبات تنفيذ أنشطة التعليم اإللكتروني

إنحراف  متوسط

 معياري

معامل 

 االختالف

% 

قوة 

 االتجاه

إلي زيادة أعداد الطالب في  ٜٔ-أدت جائحة كوفيد  ٔ
 .وممحوظبرامج التعميم اإللكتروني المساند بشكل كبير 

2.12 5.28 0132 

% 

 كبيرة

إلي زيادة أعداد الطالب في  ٜٔ-أدت جائحة كوفيد  ٕ
 .وممحوظبرامج التعميم اإللكتروني المدمج بشكل كبير 

2.12 5.02 2231 

% 

 كبيرة

إلي زيادة أعداد الطالب في  ٜٔ-أدت جائحة كوفيد  ٖ
 .وممحوظبرامج التعميم اإللكتروني الكامل بشكل كبير 

2.10 5.21 2238 

% 

 كبيرة

تمتمك الجامعة مصادر التمويل الالزمة لتحمل تكاليف  ٗ
 .الكاملالتحول السريع ألنشطة التعميم اإللكتروني 

2.15 5.08 2031 

% 

 كبيرة

أنشطة التعميم اإللكتروني بعد  عمىالمتزايد  االعتمادأدي  ٘
تخفيض تكاليف التعميم بالجامعة مما  إلىأزمة كورونا 

منو في تحسين  االستفادةساىم في وجود فائض يمكن 

2.12 5.01 2030 

% 

 كبيرة
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 .بالجامعةجودة الخدمة التعميمية 
والتعاون في رأيك قدمت عمادة التعميم اإللكتروني الدعم  ٙ

 .الكافيين إلدارة برامج التعميم اإللكتروني بعد أزمة كورونا
2.81 5.01 2035 

% 

 كبيرة

في رأيك قامت عمادة تقنية المعمومات بتقديم خدمات  ٚ
الدعم الفني وتجييزات البنية التحتية ألنشطة التعميم 

 .بما يتواكب مع طبيعة األزمة ياإللكترون

2.88 5.00 2532 

% 

 كبيرة

 إلىأدي التحول السريع لمتعميم اإللكتروني بالجامعة  ٛ
ظيور الحاجة لرفع كفاءة أعضاء ىيئة التدريس في 

 .التعامل مع التقنيات التكنولوجية الحديثة

2.81 5.02 2531 

% 

 كبيرة

يمكن القول بأن وحدة إدارة المحتوي اإللكتروني بالجامعة  ٜ
التحول في نظم لدييا الكفاءة لالستيعاب السريع لعممية 

 .التعميم اإللكتروني

2.81 5.28 0131 

% 

 كبيرة

كان من نتائج التحول السريع لمتعميم اإللكتروني نتيجة  ٓٔ
إحداث خمل في توقيتات الجداول  إلىألزمة كورونا 

 .االفتراضيةالدراسية لمفصول 

2.11 5.05 2531 

% 

 كبيرة

لتوظيف تقنية أظيرت أزمة كورونا غياب التخطيط الفعال  ٔٔ
 .التعميم اإللكتروني بالجامعة

2.21 5.22 0831 

% 

 كبيرة

بعد ظيور أزمة كورونا والتحول المباشر لمتعميم  ٕٔ
 عمىاإللكتروني لم يكن ىناك وقت كافي لتدريب الطالب 

 .نظام الحضور اإللكتروني

2.20 5.02 2130 

% 

 كبيرة

التنظيمية لمتعميم في رأيك ىناك ضرورة لتعديل القواعد  ٖٔ
 .اإللكتروني في الجامعة في ضوء مستجدات أزمة كورونا

2.25 5.01 2131 

% 

 كبيرة

ىناك حاجة لتعديل المادة التاسعة من الئحة التعمم عن  ٗٔ
 عمىبعد في مؤسسات التعميم العام بالمممكة والتي تنص 

أال تتجاوز الوحدات المكتسبة بأسموب التعميم عن بعد 
 .% كحد أقصي من الوحدات المطموبة لمتخرج ٕ٘نسبة 

2.22 5.02 2130 

% 

 كبيرة
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 أعضاء ىيئة التدريس عينة( يتضح أن استجابات أفراد ٛبالنظر إلى الجدول رقم )       
واقع التعميم اإللكتروني بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وصعوبات تنفيذ  تجاه

جاء بدرجة كبيرة، حيث بمغ المتوسط الحسابي العام لممجال  أنشطة التعميم اإللكتروني
أن أعضاء ىيئة التدريس  يرون أن  يعنيوىذا  (ٜٛ.ٓ(، وبانحراف معياري )ٛٛ,ٖ)األول 

الدعم والتعاون الكافيين إلدارة برامج التعميم اإللكتروني بعد  قدمت يعمادة التعميم اإللكترون
أن وحدة إدارة المحتوي اإللكتروني بالجامعة لدييا الكفاءة بدرجة كبيرة، و أزمة كورونا 

ىناك ضرورة لتعديل وأن .لالستيعاب السريع لعممية التحول في نظم التعميم اإللكتروني
ويعزو  .لكتروني في الجامعة في ضوء مستجدات أزمة كوروناالقواعد التنظيمية لمتعميم اإل

أدي  أنشطة التعميم اإللكتروني بعد أزمة كورونا عمىالمتزايد  االعتمادالباحث ذلك إلى أن 
منو في  االستفادةتخفيض تكاليف التعميم بالجامعة مما ساىم في وجود فائض يمكن  إلى

 .بالجامعةتحسين جودة الخدمة التعميمية 
 تراوحْت ما بين المجال األوليتضح أن قيم المتوسطات الحسابية لعبارات كما        

 تشتت االستجابات عن المتوسط كان متقاربًا.(، وىذا يدل عمى أن ٜٗ,ٖ-ٓٗ,ٖ)
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 اننتائج وانتىصياتانمبحث انثانث 

وطبقًا السابقة ذات الصمة  واستعراض الدراسات االستطالعيةالدراسة  في ضوء      
يمي: مجموعة من النتائج والتوصيات كما  استخالصالدراسة الميدانية يمكن لمدراسة  لنتائج

-  
  -النتائج: أوال 

التعميم من خالل نتائج أفضل لمعادلة التكمفة  اقتصادياتدعم  في التعميم اإللكتروني ىميسا (ٔ
والتدريب رأس المال البشري الوطني المتسمح بالتعميم النوعي  وتكوين وتطويرالتعميم  والعائد من

  العمل.في سوق  االقتصاديةالتنمية  بالمممكة وعمميةالتعميم  ودعم ميزانيات الجيد،
خالل  ومجتمعياً  التعميم اإللكتروني واقعًا مقبواًل أكاديمياً في جعل  ٜٔ-جائحة كوفيد ساىمت  (ٕ

الطمب عمى التعميم اإللكتروني في الجامعات السعودية  دةإلى زياحيث أدت  السنوات القادمة
كبير  والمدمج والمساند بشكلالكامل  الطالب في برامج التعميم اإللكترونيوزيادة أعداد 

 .وممحوظ
في زيادة نسب التحول ألنشطة التعميم اإللكتروني بالجامعة كما  ٜٔ-كوفيدجائحة ساىمت  (ٖ

الثورة الصناعية “ مقترنة بضروراتالتعميم اإللكتروني  تطورات ىيكمية في برامج أدت إلحداث
 .”الرابعة

مجموعة من المعوقات والتحديات الناتجة عن التحول السريع  ٜٔ-فيد و كجائحة أظيرت  (ٗ
  .االفتراضيةإحداث خمل في توقيتات الجداول الدراسية لمفصول ألنشطة التعميم اإللكتروني ك

وقت كافي  وعدم وجودبالجامعة الفعال لتوظيف تقنية التعميم اإللكتروني  غياب التخطيطو 
 وعمادة تقنية عمادة التعميم اإللكترونيإال أن  اإللكتروني،نظام الحضور  عمىلتدريب الطالب 

 التحديات.تمك  لمواجيةالالزمة لدييم المتطمبات واإلمكانيات  المعمومات
خالل  الجامعي منمستوى الكفاية االقتصادية لمتعميم  رفع إلي اإللكتروني تؤديأنشطة التعميم  (٘

لكل  والتكنولوجية المناسبةأمثل الطرق الستخدام الموارد التعميمية البشرية والمالية  وترتيبتحديد 
نتاجية النظم التعميمية زيادة كفاءةكما تؤدي  ىدف تعميمي في مراحل التعميم الجامعي من  وا 

التعميمية األنسب لتحقيق أفضل  األساليبيحدد التعميم اإللكتروني ما ك المنظور الكمي والكيفي
 .. المخرجات التعميمية بما يتوافق مع مفاىيم الجودة الشاممة
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 تشجيعخالل من  التعميم إضافية لتمويلعن مصادر  البحثيساىم التعميم اإللكتروني في  (ٙ
في  الدولةعمى المشاركة الفعالة في كافة المشاريع التربوية التي تتبناىا  المحميالمجتمع 

 التعميم.االستثمار في مجال 
 التقنيات عمى االعتمادخالل  والتعّمم من التعميم في الجودة تحقيق في االلكتروني التعميم ىمايس (ٚ

 والكمفة والجيدالوقت  اختصار إلىلمطمبة يؤدي  التعميمي المحتوى تقديم في الحديثة
تاحة المجال والوقت أمام الخريجين و  االقتصادية،    لدييم.برامج الدراسات العميا  الستكمالا 

التمويل الالزمة لتحمل تكاليف التحول السريع ألنشطة  السعودية مصادرات تمتمك الجامع (ٛ
تخفيض تكاليف التعميم بالجامعة مما  إلىاألزمة حيث ساىمت    التعميم اإللكتروني الكامل

وقيادة    منو في تحسين جودة الخدمة التعميمية بالجامعة االستفادةساىم في وجود فائض يمكن 
  اإللكتروني.التحول الكامل ألنشطة التعميم 

 في ظلعمادة التعميم اإللكتروني الدعم والتعاون الكافيين إلدارة برامج التعميم اإللكتروني تقدم  (ٜ
عمادة تقنية المعمومات بتقديم خدمات الدعم الفني وتجييزات البنية  كما قامت أزمة كورونا

وحدة إدارة المحتوي كما أن  بما يتواكب مع طبيعة األزمة ياإللكترونالتحتية ألنشطة التعميم 
 .كترونياإللكتروني بالجامعة لدييا الكفاءة لالستيعاب السريع لعممية التحول في نظم التعميم اإلل

 -التوصياث: ثانياً 

ألنشطة التعميم  المستمرة والمتابعة والتقويم والتطبيق والتصميم التخطيط بعمميات االىتمامضرورة  (ٔ
عمى التعميم اإللكتروني  مردود قياستفعيل أسموب في إطار  السعوديةات اإللكتروني بالجامع

 بالجامعة. التعميم اقتصاديات
  السعودية كتروني في الجامعاتاإللتعميم لالمستمر لميياكل المؤسسية الخاصة با تطويرالحتمية  (ٕ

 تغيرة وبين األفاق المأمولة  منو.وفق استراتيجيات تكاممية بين الواقع والتحديات الم
القواعد التنظيمية لمتعميم اإللكتروني في الجامعة في ضوء مستجدات أزمة محاولة تعديل بعض  (ٖ

تعديل المادة التاسعة من الئحة التعمم عن بعد في مؤسسات التعميم العام عي نحو مثل الس  كورونا
% كحد  ٕ٘أال تتجاوز الوحدات المكتسبة بأسموب التعميم عن بعد نسبة  عمىبالمممكة والتي تنص 

 .أقصي من الوحدات المطموبة لمتخرج
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لمتعميم اإللكتروني في كل جامعة وفقًا لفمسفة المقررات الدراسية بيا  استراتيجيةإعداد العمل عمى  (ٗ
واستخدام األساليب  جامعة،عمى أن تحدد األدوار فييا بشكل دقيق وتعد وفقًا لإلمكانات المتاحة لكل 

والتقويم الذاتي المستمر والتقويم   E-Portfolio العممية الحديثة في عممية التقويم مثل ممف االنجاز
، وبشكل  يضمن تطوير البرامج لحقيقي وتقويم األداء بما يضمن تحقيق األىداف المنيجيةا

والمناىج والمسارات التعميمية لخمق أدوات وتطبيقات مبتكرة لتقييم األداء التعميمي لمطالب خالل 
 أنشطة التعميم اإللكتروني .

مقررات اإللكترونية، لمعرفة ستفادة من النظريات واألبحاث التي أجريت في مجال تصميم الاال (٘
أفضل أساليب التصميم واستراتيجيات التعمم وفقًا لطبيعة مادة التعمم وخصائص المتدربين 

 .التقنيات التكنولوجية الحديثة  حقيق أقصى استفادة منالمستيدفين منيا حتى يمكن ت
األمثل  االستخدامالمشاركين في خدمات التعميم اإللكتروني عمى  الجيود لتدريببذل المزيد من  (ٙ

رفع كفاءة أعضاء ىيئة التدريس وضع استراتيجية تكتيكية لمن خالل  لمنصات التعميم اإللكتروني
 .في التعامل مع التقنيات التكنولوجية الحديثة

اإللكتروني لتحقيق أىداف خطط مؤسسات التعميم العالي لمتعمم المبذولة في تطبيق مضاعفة الجيود  (ٚ
خطط التنمية والتركيز عمى الجانب التعميمي والتربوي ودعم التعميم الذاتي والتعميم المستمر والتعمم 

 ..ممنظومة التعميمية وفق المعايير العالمية واألسس المنيجيةالتطور المستمر ل بما يخدم مدى الحياة
حث المراكز البحثية في الجامعات إلى إجراء مجموعة من البحوث العممية التي تختبر فاعمية   (ٛ

والتنسيق بين الجيات التعميمية وشركات  االتصالية، والتعاونالتصميم التعميمي القائم عمى النظرية 
ر النقال االتصاالت النقالة في تكوين أنظمة خاصة تسمح بنشر المواد التعميمية واالختبارات عب

دارتيا من قبل األساتذة وذلك بالتنسيق مع الشركات الكبرى المنتجة لبرامج النشر عبر اليواتف  وا 
 .النقالة

،  زيادة المؤتمرات والندوات المتعمقة بتغميب استراتيجية استدامة التعميم اإللكتروني بجامعات المممكة (ٜ
تروني كنظام إدارة التعمم ونظام الفصول التركيز عمى أىمية تكامل جميع أنظمة التعميم االلكمع 

والقائمة المحتويات الرقمية مع األنظمة الحالية  وأنظمة إدارةالرقمي  ونظام المستودعاالفتراضية 
االلكتروني ونظام إدارة الرسائل  ونظام البريدىيئة التدريس  ونظام أعضاءالقبول والتسجيل  كنظام

 .النصية وغيرىا من األنظمة األخرى
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أي عوائق  اإللكترونيال تواجو الحاصمين عمى شيادات التعميم  حتىتقيد بالئحة التعميم عن بعد ال (ٓٔ
، مع العمل عمى توفير فرص وظيفية مناسبة في سوق العمل والحصول عمىفي االعتراف بيا 

 اآلليات المناسبة الستيعاب الطالب الوافدين من الجامعات الدولية. 
الشاممة وضرورة التوصل إلى معايير الجودة المالئمة لتطبيق نظام التأكيد عمى مفيوم الجودة  (ٔٔ

توفير الدعم الفني لألعضاء عمى مدى أيام األسبوع ومن خالل عناصره، و التعميم االلكتروني وكافة 
البريد اإللكتروني، مجموعات  الحديثة:متخصصين يمكن التواصل معيم من خالل وسائط التقنية 

 البريد، المحادثة، المنتديات الخاصة وغيرىا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ILAعضو الجمعيت الدوليت للمعرفت        الجمعيت المصريت للقراءة والمعرفت   

 

  

11 

 

 

 

 انمراجع
 إلى الجودة االحترافإلى  التطبيقااللكتروني من  ميالتعم "،بيالغر  ،إسماعيل “ ،

 .م ٜٕٓٓ، القاىرة الكتب، عالم
 ،محاضرات في أساليب حساب التكمفة والعائد من التعميم "  محمد،خمف  البحيري "

 م.  ٕ٘ٔٓجميورية مصر العربية،  سوىاج،جامعة  التربية،كمية 
 ،والتوزيع،  الصوتية لمنشرالدار  "،" التعميم اإللكتروني ف، اهلل،عبد  البموي

  م. ٕٙٓٓ، السعودية، الرياض
 ،عالم، مجمة "الجامعي ميالتعم تعزيزااللكتروني في  ميدور التعم "الحسناوي، موفق 

  م. ٜٕٓٓ، ، مقالة منشورةالعراق ،الناصريةالمعيد التقني في  ،اإللكترونيةالجودة 
  ،العالي ميمن التعم ديعصر جد عربية عصريةنحو جامعة " الجعفري، ممدوح " ،

 م. ٕٔٔٓ، بحث منشور ،اإلسكندريةجامعة 
 ،العربي،دار الفكر  "،مستحدثة تطبيقاتالتعميم االلكتروني  "محمد،وليد  الحمفاوي 

 م. ٕٔٔٓ القاىرة
 ،التعميم في عصر المعمومات تكنولوجيامستحدثات  "محمد، الحمفاوي، وليد،" 

 .مٕٙٓٓ، دار الفكر عمان،
 ،والعموم، عمانشعاع لمنشر  "،التعمم اإللكتروني استراتيجيات" بدر،  الخان 

 م. ٕ٘ٓٓ،
 ،م ٕ٘ٔٓ األردن، وائل،دار  ،ٖط "،" في اقتصاديات التعميم ،عبد اهلل الرشدان. 
  ،واالبتكارإدارة اإلبداع –في المنظمات ابتكاريو بيئةتخمق  فيك" رعد،الصرن"، 

 م. ٕٔٓٓ، دار الرضا لمنشر، دمشق
 دار الحامد لمنشر " في االدارة واألساليبتطور الفكر  "صبحي، بي،يالعت ،

 .مٕ٘ٓٓ، عمان ،والتوزيع
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 ،لتحقيق  والتخطيط التربويالعالقة بين اقتصاديات التعميم  "خمفان،عيسى بن  العنقودي
متاح عمى  م، ٕٓٔٓسمطنة عمان ،  –رسالة التربية  ".أفضل استثمار في الطالب

 http://search.mandumah.com/Record/75424الرابط: 

 العقل: أفاق  وتحريرااللكتروني  التعميم” ، حسن،الغريب، اسماعيل، شحاتو
 م. ٜٕٓٓ القاىرة، ،والتوزيعالعالم العربي لمنشر  دار لمتعمم"، جديد وتقنيات

 منشأه وتطوره ومجاالتو  التعميم:" عمم اقتصاديات ،المواتي، محمد بن شياب بن حبيب
الرابط: متاح عمى    م.ٕٓٔٓ،عمان سمطنة-رسالة التربية “. االستفادةوأوجو 

http://search.mandumah.com/Record/75421 

 ،فوائده االلكتروني مفيومة. خصائصو ميالتعم "العزيز،بد عبد اهلل بن ع الموسى .
 م. ٖٕٓٓ، ندوة مدرسة المستقبل في جامعة الممك سعودبورقة عمل  "عوائقو

  ،جودة التعميم العالي تحقيقالتعميم االلكتروني في  توظيف أىمية“فايدة الورفمي" ،
الزرقاء، جامعة  العالي،ول لضمان جودة التعميم ألبحوث المؤتمر العربي الدولي ا

 م. ٕٔٔٓ االردن،
 العمميةالكتب  ، دار“الجوال  والتعميمااللكتروني  التعميم“الحميد عبد  ،بسيوني 

 م. ٕٚٓٓ القاىرة والتوزيع، لمنشر
 عمان دار  ،“ العائد من االستثمار في التعميم،" بو طيبة، فيصل أحمد

 .مٕٙٔٓ،األردن  ،اليازوري
  ،في بالفيديوااللكتروني الموجو  ميالتعم فاعمية ،"إسماعيلوحسونة،  ىيحيجحجوح 

 الفمسطينيةالمجمة  "،العممي واالتجاىات نحوه لدى طمبة الجامعة التفكير تنمية
 فمسطين، ٘، العدد ٖالمجمد  عن بعد، جامعة القدس المفتوحة، المفتوحة لمتربية
 م. ٕٔٔٓ

  مقال  ،"ةيميالتعم العمميةجودة  نيدور التعّمم اإللكتروني في تحس "مجدي،مل، از
 م. ٕٕٔٓ فمسطين،المفتوح، جامعة القدس المفتوحة،  ميمنشور، مركز التعم
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 ،دكتوراه،رسالة  ،“التعميم في الجزائر دراسة قياسية  اقتصاديات"  صمعة، سمية 
 الجزائر، بمقايد،جامعة أبي بكر  التسيير،كمية العموم االقتصادية التجارية وعموم 

  م.ٕٙٔٓ
 ،المجاالت، المفيوم، النشأة، التعميم: تاقتصاديا"عمم  عباس،محمود  عابدين 

 م. ٜٜٜٔ اإلنترنت،متاح عمى شبكة  التربوية،دائرة البحوث  ،“الجدوى 
  القاىرة،دار السحاب،  ،“ اإللكترونيةوالمدرسة  التعميم“الرؤوف عامر، طارق عبد 

 م. ٕٚٓٓ
 واألدوات والمبادئ الفمسفة :االلكتروني التعميم "،أحمد حمدي ،العزيز عبد 

 .ٕٛٓٓ عمان، الفكر، دار ،"والتطبيقات
  ،منشور،، مقال "المعمومات في رفع كفاءة المعمم تكنولوجيادور  "أمجد،قاسم 

 م. ٕٔٔٓ
 االلكتروني ميلبناء نظم التعم ةياسيالق رييالمعا "،في، عبد الرحمن الشر كرار" ،

 الدولي المؤتمر العربيبورقة عمل  السودان، جميوريةالرباط الوطني،  جامعة
 م. ٕٔٔٓ، الزرقاء، األردنااللكتروني، جامعة  لمتعميم

 اإلسكندريةالمكتب الجامعي لمنشر،  ،"ةيميالمعمم والوسائل التعم"، محمد، أحمد، 
 .م ٕ٘ٓٓ، مصر

  الرياض،مكتبة الرشد،  "،التعميم والتعمم االلكتروني تكنولوجيا" أحمد،محمد، سالم 
 .م ٕٗٓٓ

 الرابط:متاح عمى  منظمة الصحة العالمية 
 -and-challenges-https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational

pandemic-19-idcov-opportunities 
  االسر السعودية عمى  إنفاق-التعميمفي اقتصاديات  "السعودي،وزارة التعميم

 م.ٕٛٔٓ السعودية، وزارة التعميم "،التعميم
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https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic

