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 دور سلوك المواطنة التنظيمية على قبول التعليم االفتراضي في ظل جائحة كرونا
 - جامعة اإلسكندرية  -كلية األداب بالتطبيق على 
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 مستخلص البحث 

البحث        هذا    ظل   في  االفتراضي  التعليم  قبول  على  التنظيمية   المواطنة  سلوك  دور تناول 
قتراح منظومة للتعليم  إعن طريق  اإلسكندرية كلية األداب جامعة  على بالتطبيق كرونا جائحة

ظمي المدعم  التنظيمية المتمثل في السلوك الن    المواطنة  سلوكعناصر  االفتراضي يتضافر فيها  
الدور اإلضافي    -اجتماعيا   التطوعية   -سلوكيات  العمل    في   االفتراضي  التعليم  قبول  على  بيئة 

وطلبة    من أعضاء هيئة التدريسمفردة    154  عينة مكونة من  ستقصاءإوتم    ،كرونا  جائحة  ظل
النهائية   البحث كانت  و   بالكلية،السنة  التنظيميةل  معنوية  نتيجة  المواطنة  سلوك  قبول   دور  على 

   بجمهورية مصر العربية.   لجائحة كرونالحد من اآلثار السلبية واالتعليم االفتراضي 
Abstract 
This research dealt with the role of organizational citizenship behavior 
on accepting virtual education in light of the Corona pandemic by 
applying to the Alexandria University Faculty Arts، by proposing a 
system for virtual education in which the elements of organizational 
citizenship behavior represented in socially supported systemic behavior 
- additional role behaviors - work environment are combined Volunteer 
to accept virtual education in light of the Corona pandemic and a sample 
of 154 faculty members and final year students at the Faculty was 
surveyed، and the result of the research was moral the role of 
organizational citizenship behavior on accepting virtual education and 
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reducing the negative effects of the Corona pandemic in the Arab 
Republic of Egypt. 

 مقدمة: 
العام إلى  الجامعات    ت عرضت  هذا  المتكررة  والفتح  اإلغالق  إجراءات  مع  التعامل  في  صعوبة 

تميزت عن جميع    كرونا  ولكن جائحة  ،إلى التعليم عبر اإلنترنت   نتقالإلبسبب جائحة كرونا، وا
بأنها األخرى  مكان األزمات  كل  في  الطالب  على  الوقت   ،أثرت  نفس  هيئة  وجد    وفي  أعضاء 

تقنية    بالجامعات   التدريس مع  يتصارعون  واجه إأنفسهم  تجربة  وهي  مألوفة،  غير  جتماعات 
صعو  في  الكثيرون  عزلة بة  في  يعيشون  لمن  بالنسبة  كانت  ولكنها  معها،  الطريقة   هى  التعامل 

لضمان   من  إالوحيدة  نوع  أي  الجهود و   ،التعليمأنواع  ستمرار  هذه  من  الرغم  األمم   على  حذرت 
من   لتعطالمتحدة  المدى  طويل  ي  التأثير  والذي  التعليم  جيل  ل  إلى  يؤدي  أن  مهيئ  مكن  غير 

محرومين من الجامعات في  أصبحوا    كثير من الطالب إلى أن    ذلك  وأدى  ،من الطالب   تعليميا  
فتح   إلعادة  األولوية  إلعطاء  الحكومات  دعوة  إلى  اليونيسف  ذلك  ودفع  العالم،  أنحاء  جميع 

اإلمكان  القاعات الجامعات وجعل   قدر  على    ، آمنة  المدمرة  اآلثار  يعانون من  يزال الطالب  وال 
 .11والجسديةمهم وسالمتهم العقلية يتعل

برز هذه التقنيات هي التعليم االفتراضي  أ ومن    ،ستخدام التقنيات الحديثة للتعليمإلالعالم    تجاهإوب
تصال الحديثة فى متناول  إلصبحت أدوات اأن  أوبعد    ،حيث يتحرر هذا النوع من المكان والزمان

ن منظومة  أومن ناحية أخرى نجد    ،ستخدام هذه التقنيات إويمتلكون كفاءة عالية ب  ،الطالب معظم  
ولم يتم حتى    ،خاصة وقت جائحة كرونافي مصر تواجه العديد من المشكالت    الجامعي  التعليم

تدير    التيالجادة من التقنيات المتاحة في حل هذه المشكلة لغياب فكر المنظومة    ةستفاد إلن ااآل
المشكلة  أساليب  هذه  دور    ،حل  بتعظيم  التدريسوذلك  هيئة  المنظومة  عضو  هذه  يتبعها    ،وراء 

 .في إدارة هذه المنظومة الجامعةويحتوي كل ذلك دور  ،التعليم الجامعيبدور الطالب 
 : : المشكلة البحثيةأوالا 

  كورونا   فيروس  تفشي  تزايد   من  للتحذير  تدق  اإلنذار  أجراس   بدأت   عندما  ،2019عام    نهاية  في 
  لهذه   البلدان  تصدي  لدعم  القطاعات   متعدد   عالمي  عمل  فريق  بتشكيل  الدولي  البنك  قام  المستجد،

 
  الثقافة   2020  ديسمبر  28،  تضررا   األكثر  هم  واألضعف  األفقر  واألطفال  العالم،   حركة  شل  كورونا  فيروس:  أزمة  في  التعليم  1

 https://news.un.org/ar/story/2020/12/1068232، موقع االمم المتحدة، والتعليم 

https://www.un.org/ar/coronavirus
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  وعدد   الصين  سوى   هناك  يكن  لم  الوقت،  ذلك  في  ،معها  للتكيف  تتخذها  التي  واإلجراءات   األزمة
المدارس    إغالق  خالل  من  جتماعيإلا   التباعد   تفرض   األخرى   المتضررة   البلدان  من  قليل

 نحو  على  أثر  مما  المدارس والجامعات   ا  بلد  120  أغلق  بقليل أسبوعين  من  أكثر  وبعد   ،والجامعات 
 . مختلفة زمنية لفترات  غلقت   مدارسهم وجامعاتهم رأوا العالم أنحاء جميع في طالب  مليار

بأقصر  و  الخدمات  أفضل  لتقديم  المصرية  التعليم  وحدات  من جانب  المبذولة  الجهود  من  بالرغم 
ت ِّساعها بمرور الوقت بين المأمول  إ  يتزايد   ، والنظرة المتأملة تكشف عن فجوةوبكفاءة عاليةالطرق  

الفجوة    ساعتإيكشف عن تزايد مستمر في نطاق و   الجامعي  والواقع، فالوضع الراهن لحال التعليم
  الخاصة بجائحة كرونا.ع ومطلوب مواجهته من التطوُّرات بين ما هو م توق 

العالمي في   ر  النُّ إومن هذا المنطلق ومع التطوُّ على    ا  ظم والتقنيات الحديثة أصبح لِّزامستحداث 
في المجاالت    الصحية  اإلقليمية والعالمية  مع المستجدَّات   أن يت طو ِّر في أدائه بما يتواكب التعليم  

 المختلفة. 
في مواجهة آثار    تدنى كفاءة وفاعلية منظومة التعليم  بمصر  يويمكن تلخيص المشكلة البحثية ف 

 . جائحة كرونا
 :ف الدراسةاهدأثانياا: 

الرئيس -1 الهدف  محاولة    ي يتركَّز  في  الدراسة  تطوير  إمن  إلحداث  االفتراضي  التعليم  ستخدام 
 . كرونا جائحة آثار والحد منمصر  في  الجامعي التعليممنظومة 

 أعضاء هيئة التدريسالطالب و   أدوار التعرف على مفهوم التعليم االفتراضي ومتطلباته وتحديد   -2
 لهذا النوع من التعليم. والحكومة  ،والجامعة

المصري  تقب   -3 المجتمع  بالمنظومة  ل  ترتقي  للتعليم  وسيلة  ليصبح  الجامعي  االفتراضي  للتعليم 
 ككل.

 من خالل توطين عناصر هذا السلوك. التنظيمية المواطنة سلوكتعميق دور  -4

 :ثالثاا: أهمية الدراسة

أهمَّ   • ح  ت وض ِّ التي  الدراسات  من  مزيٍد  إلى  العربية  مصر  بجمهورية  التعليم  منظومة  حاجة 
أسس األبعاد   وكذلك  ومقوماتها،  فوائدها  حيث  من  االفتراضي  التعليم  تطبيق  عن  الناتجة 

التعليم وحدات  في  بخصوص   الجامعي  تطبيقها  وتطبيقيَّة  عمليَّة  أهمية  ذا  ي َعدُّ  الذي  األمر 
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التعليمإ منظومة  تطوير  في  لمية  العِّ األبحاث  نتائج  لم واكبة   الجامعي  ستخدام  وتحديثها 
لمي  . لداعيات جائحة كروناة الحديثة بهدف تقديم مخرٍج التطوُّرات العِّ

  إنَّ دور التعليم في إنتاج المعرفة ونقلها وتطويرها ي َعدُّ من أهم ِّ مصادر القوَّة التي ت عو ِّل عليها  •
كثير  والمجتمعات  على    ا  الدول  وإعداد مواطنين  البشريَّة  ثرواتها  وإعداد  إمكانيَّاتها  تطوير  في 

لتزام يجعل هم  إلمن المواطنة والمسؤولية وا  نتماء، ويتمتَّعون بحس ٍ عالإلكبير من الوالء وا  قدر
مع متطلَّبات التطوُّر في مجتمعهم، وتطوير إمكانيَّاته، والوصول به إلى المكانة    ا  أكثر توافق

 ة بين غيره من الدول األخرى.  المرغوب
كان   ة، وفي مصر على وجه الخصوص، وإنإنَّ الواقع العامَّ للتعليم في الدول النامية عامَّ  •

سات وم ؤسَّ بنيته  في  م ؤخَّر ا  تحقَّقت  نسبية  طفرٍة  ح دوث  عن  ي واجه  يكشف  زال  ما  أنَّه  إال  ه، 
ت    ا  عديد  تَ من مشكالت وصعوبات،  التعليم  مث ِّل في مجملها معوقات  أداء وحدات  ح ول  دون 

 لدورها التنموي ِّ المأمول لمجتمعاتها.  
التي  • العلمية  راسات  الد ِّ االفتراضي  ن درة  التعليم  موضوع  حيث   تناولت  ل  من  لمشاكل تحديها 

بالتعليم التعليمية  العمليَّة  ت واجه  التي  وطرق  الجامعي    والمعوقات  ظل إدار وأسلوب  في  تها 
 . جائحة كرونا

 تلعبه الذي لدورلو   التنظيمية  المواطنة سلوكيات  وراء يكمن ما أهمية على الضوء تسليط •
 .تعميقها  في المتغيرات  بعض 

 :: فروض البحثرابعاا 

منظومة  تفعيل  سلوك المواطنة التنظيمية و   يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين:  يالفرض الرئيس
 وكلية األداب جامعة اإلسكندرية.  كرونا جائحة في ظلالتعليم االفتراضي 

 ينبثق من هذا الفرض الفروض التالية: 

األول:  المدعم    إحصائية  داللة  ذات   عالقة   يوجد   الفرض  النظمي  السلوك    كأحد   جتماعيا  إ بين 
وكلية    كرونا  جائحة   ظل  في  االفتراضي  التعليم  منظومة  وتفعيل  التنظيمية  المواطنة  سلوك  عناصر

 اإلسكندرية. األداب جامعة 
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الثاني: اإلضافي  إحصائية  داللة  ذات   عالقة   يوجد   الفرض  الدور  سلوكيات  عناصر    كأحد   بين 
وكلية األداب   كرونا  جائحة  ظل  في  االفتراضي  التعليم  منظومة  وتفعيل  التنظيمية  المواطنة  سلوك

 جامعة اإلسكندرية. 

 عناصر سلوك   العمل التطوعية كأحد بيئة    بين  إحصائية  داللة  ذات   عالقة  يوجد  الفرض الثالث:
األداب    كرونا  جائحة  ظل  في  االفتراضي  التعليم  منظومة  وتفعيل   التنظيمية  المواطنة وكلية 

 جامعة اإلسكندرية. 
  : : حدود البحثخامساا 

بكلية األداب جامعة  هيئة التدريس    أعضاءستقصاء  إتم  و :  حدود بشرية  :تتنوَّع حدود البحث في
كلية األداب  متمث ِّلة في    حدود مكانية:،  بالكلية  باإلضافة إلى طلبة الفرقة الرابعة اإلسكندرية،  

 .2021  - 2020السنة الدراسية   تتمثَّل في فترة حدود زمانية: جامعة اإلسكندرية، 
ا  : : منهجية الدراسةسادسا

على   الباحث  اعتمد  البحثية  تساؤالتها  على  واإلجابة  الدراسة  أهداف  الوصفي  لتحقيق  المنهج 
  تمَّ عمل دراسة تحليلية من و   ،تحقَّق أهداف البحث التي  ستخدام األساليب  إويضمن ذلك  التحليلي:  

البحث، وذلك    أهدافعلى دراسة نظرية ودراسة ميدانية لتحقيق    ت ِّباع المنهج الذي يشتملإخالل  
بعد عرضه على مجموعٍة من المحكمين    ، لهذا الغرض   ا  م َعدٍ  خصيصستبيان  إتوزيع    من خالل

 فرضيات البحث.  توافقه مع  لكي يشمل التأكيد على
 :: أسلوب جمع البياناتسابعاا

لجمع  إ اآلتية  األساليب  الباحث  مصادر   البيانات:ستخدم  في  والمتمث ِّل  المكتبي،  المسح  أسلوب 
على   صة  متخص ِّ ومواقع  ووثائق  جامعية  علمية  ورسائل  ودوريات  كتب  من  الثانوية  المعلومات 

االفتراضي التعليم  موضوعات  حول  اإلنترنت  اآلثار   شبكة  وكذلك  التنظيمية  المواطنة  وسلوك 
كورونا   جائحة  من  الناتجة  على  السلبية  الجامعي  وخاصة  التعليم  المشكلةقطاع  حجم    ، لمعرفة 

للدراسةإو  النظري  اإلطار  في  ذلك  الصلة    ستخدام  ذات  والدراسات  للمراجع  النظرية  والقراءات 
األجنبية أو  العربية  سواء  البحث  اإو   ،بموضوع  ة  إلستخدام  الخاصَّ البيانات  لجمع  كأداٍة  ستبيان 

   .الميدانية بالدراسة
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 التعليم االفتراضي:  اإلجرائي تعريفال
المؤسسة التعليمية بما فيها من محتوي   محاكاة   التعليم االفتراضي هوأن    22(2004،يرى )المبارك

لكن التواصل    ،جميعهم يشكلون قيمة موجودة فعال    ،وصفوف ومكتبات وأساتذة وطالب وتجمعات 
شبكة   خالل  من  يكون  طالب   ،اإلنترنت بينهم  من  االفتراضي  الصف  يتألف  أن  يمكن  حيث 

ما مباشرة إ  ،فتراضيا  إويتعاملون معه    ،ويحضرون ألستاذ ما في مكان ما  ،مختلفةبأماكن  موزعين  
 متحررين من حاجز الزمان والمكان. بالمنظومةأو من خالل الخادم التقني الخاص 

 : التنظيمية المواطنة لسلوك اإلجرائي تعريفال
التدريس  تصرفات  هيئة  تطوعية إ  بصورة  الجامعية  العمل  بيئة  في  تتم  التي  أعضاء    ختيارية 

  الحي،   والضمير  والكياسة،  إليثار،ا  في  السلوك   هذا  ويتمثل  الجامعة،  أهداف  تحقيق  إلى  وتهدف
ف  ،الحضاري   والسلوك  الرياضية،  والروح تتمثل  السلوك  هذا    المدعم   ظميالن    السلوك  يوعناصر 

 .33التطوعية العمل اإلضافي بيئة الدور سلوكيات ل جتماعيا  إ
 :التنظيمية المواطنة سلوكتعريف 

المكافآت  الحوافز بنظام مباشرة يرتبط ال تطوعي ختياري إ سلوك  به ويقوم المنظمة في أو 
 . 44وفعاليتها المنظمة بكفاءة رتقاءإلا أجل من الموظف

على ثالثة محاور أساسية    ا  عتماد إ تشير نتائج الدراسات العلمية إلى تعاظم دور التقنيات الحديثة  
كمنظومة    أولهما: االفتراضي  التعليم  تطبيق  المنظومة  :  وثانيهما  ،تعليمللإمكانية  تطبيق  كيفية 

با بين  إلوذلك  العالقة  من  التنظيمية  ستفادة  المواطنة  سلوك  الن  )دور  المدعم  السلوك  ظمي 
  ، االفتراضي التعليم  منظومة وتفعيل (بيئة العمل التطوعية  -سلوكيات الدور اإلضافي  -جتماعيا  إ

  دور وذلك بتعظيم    األزمات وخاصة جائحة كروناقدرة المنظومة المقترحة على مجابهة  وثالثهما:  
 .المنظومةبهذه  المواطنة سلوك

 
 

 
  في   التربية   كلية   طالب   تحصيل   علي   العالمية   الشبكة  عبر  االفتراضية  الفصول  باستخدام   التدريس  أثر:    المبارك  العزيز  عبد  أحمد   2

 .2004سعود،  الملك جامعة التربية  كلية  ،  منشورة  غير ماجستير رسالة سعود،   الملك بجامعة  واالتصال التعليم تقنيات
  التجاري   المصرف  على  دراسة  التجارية  المصارف  موظفي  لدى  التنظيمية  المواطنة  سلوك   الفرجاني  الصادق  عامر  الفتاح  عبد  3

 166، ص  33، عدد ة الزيتون جامعة – السياسية والعلوم االقتصاد كلية، مجلة القرطاس  الثالثاء  سوق   الوطني 
  الجامعة   مجلة  األردن  في  الحكومية  الوزارات  مراكز.    في  التنظيمية  المواطنة  سلوك  على  التنظيمية  العدالة  أثر  تايه أبو كريم بندر  4

 2012 يونيو 186 ص – 14٥ ص  الثاني،   العدد ، العشرون المجلد   ،  واإلدارية االقتصادية للدراسات  اإلسالمية
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 : أوال: إمكانية تطبيق التعليم االفتراضي كمنظومة تعليم
: وهي من أكبر الجامعات 55(2009،)من سالم  Phonixالتجارب الغربية تجربة جامعة فونيكس  

وه األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  الشبكة  ىالخاصة  على  جامعي  حرم  عن  ،  العنكبوتية  عبارة 
في   واسع  نطاق  على  و وتطورت  اإلنترنت  توسع  مع  األخيرة  مستويان   ،نتشارهاإالسنوات  وتوفر 

بالشهادات   دراسيان هما ومعترف  العليا،  والدراسات  المختلفة  التخصصات  في  الجامعية  الدراسة 
 . األمريكيةالتي تمنحها من الهيئة المركزية للجامعات بالواليات المتحدة 

    66Michigan Virtual Universityتجربة جامعة ميتشجن االفتراضية 
(www.vu.msu.edu) على شبكة   ، : تقدم جامعة ميتشجن خدمات التعليم اإللكتروني عن بعد

عة، كما تمنح كلية الهندسة درجات جامعية في  اإلنترنت حيث تمنح الماجستير والدكتوراه في الطبي
 .الهندسة الكيميائية وعلوم الحاسب 

تهتم جامعة ويسترن  :  )Western University) www.wgu.edu :  77تجربة جامعة ويسترن 
التعليم اإللكتروني وعلى الرغم من تعدد التخصصات الدراسية    بالدراسة عبر اإلنترنت من خالل

حيث    ،تمنح شهادات علمية معترف بهاو بها إال أنها أعدت شبكة تعليمية متكاملة عبر اإلنترنت  
التلفزيون   عبر  بعد  عن  التعليم  بأسلوب  متوفرة  برامج  خالل  من  أكاديمية  برامج  خمسة  قدمت 

 .التفاعلي واألقمار الصناعية واإلنترنت 
تهتم  :  http-Rogers   (www.rogersu.edu)  88        جامعة روجرز االفتراضية   تجربة  

جامعة روجرز بالدراسة عبر اإلنترنت في عدة أقسام تخصصية متنوعة حيث تعمل على تلبية  
 .فيه وفي الوقت المناسب عبر اإلنترنت  رغبات الطالب في دراسة التخصص الذي يرغب 

العالمية الجامعة  مصدر The International University   )(www.rogersu.edu  :99تجربة 
ت   التعليم عن بعد وأهم أساليبه هي اإلنترنت التي  العالمية هو  عتبر  التعليم الرئيسي في الجامعة 

خدمات اإلنترنت في التعليم عن بعد لمرحلتي  جزء من التعليم اإللكتروني حيث تستخدم أحدث  
 .البكالوريوس والماجستير

 
 .2009 ،   المصرية المكتبة ، (   وعالمية عربية تجارب)   التعليم لتطوير كمدخل اإللكتروني   التعليم:   سالم توفيق محمد ٥

6www.vu.msu.edu   
7www.wgu.edu   
8www.wgu.edu   
9www.wgu.edu   

https://www.dorar-aliraq.net/redirector.php?url=OmRvcmFyX3VybDpodHRwOi8vd3d3LnZ1Lm1zdS5lZHUv&orthid=15094
https://www.dorar-aliraq.net/redirector.php?url=OmRvcmFyX3VybDpodHRwOi8vd3d3LndndS5lZHUv&orthid=15094
https://www.dorar-aliraq.net/redirector.php?url=OmRvcmFyX3VybDpodHRwOi8vd3d3LnJvZ3Vyc3UuZWR1Lw%3D%3D&orthid=15094
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أعد مركز الحاسوب الوطني   www.neeeducation.co.uk(  1010(:  االفتراضيجامعة التعليم  
تعليم بالمملكة المتحدة شهادة البكالوريوس في مجال الحاسوب على اإلنترنت لجميع الطالب في لل

، عبر موقع www.port.ac.uk منطقة الشرق األوسط من خالل جامعة بورتسماوث البريطانية  
االفتراضي التعليم  عبر   www.ivlu.com جامعة  الحاسوب  مجال  في  البكالوريوس  شهادة  وتعد 

 . اإلنترنت شهادة خاصة تتوقف الفترة الدراسية الالزمة للحصول عليها على ظروف كل طالب 
بيروت  جامعة  تجربة  العربية:  مؤسسة )1111www.buonline.edu.lb(التجارب  أول  تعد   :

اإللك  للتعليم  نوعي  أكاديمية  تعليم  مهمة  عاتقها  على  تأخذ  األوسط،  الشرق  في  بعد  عن  تروني 
م فعاليات  1998للطلبة في العالم العربي وهي جامعة أضيفت إلى برنامجها األكاديمي في عام  

بعد  عن  والعلوم   ،التعليم  األعمال  إدارة  هي:  كليات  أربعة  الشبكة  على  بيروت  جامعة  وتضم 
 .وعلوم الصحة والتمريض، وكلية العلوم البيئية وكلية الهندسة اإلدارية، وكلية الصحة العامة

اإللكترونية العرب  جامعة  على    )www.arabuniversity.com(  :1212تجربة  الجامعة  أنشئت 
م، وتتيح للراغبين الدراسة في مجاالت مختلفة منها  1997نت في شهر أكتوبر لعام  شبكة اإلنتر 

قيمة علميا  من قبل جامعات مثل جامعة  ومناهج وشهادات الجامعة م    ،علوم الكمبيوتر واإلنترنت 
  .عين شمس المصرية وجامعة تورنتو الكندية

العزي عبد  الملك  جامعة  التعليم    kaau.edu.sa)-(www.e    :1313زتجربة  بوادر  بدأت 
العزيز من خالل مركز التعليم اإللكتروني وهي تجربة فريدة   اإللكتروني تظهر بجامعة الملك عبد 

المملكة، جامعات  الحديثة   في  الطريقة  الكثير  لوهذه  منتظمتذلل  الجامعي  للطالب  العقبات    ا  من 
ويشمل الموقع المعلومات المساعدة للطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في   ،ا  كان أم منتسب 

 بث من خالل الموقع.كيفية الوصول إلى المحاضرات التي ت  
وهي نتاج تعاون     )kaau.edu.sa-www.e(  1414:تجربة الجامعة االفتراضية الشرق أوسطية

من هذا التجمع    األساسي المتوسط و أوربا والهدف    األبيض مجموعة من جامعات حوض البحر  
البحر   حوض  منطقة  في  الجامعات  مستوي  علي  دولي  لتعاون  التحتية  البنية  بناء    األبيض هو 

جامعة   أول  وهي  الجامعة إالمتوسط  هذه  وتعرض  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  فتراضية 
 

10www.wgu.edu   
11www.buonline.edu.lb   
12www.arabuniversity.com 
13www.e-kaau.edu.sa 
14www.e-kaau.edu.sa  

https://www.dorar-aliraq.net/redirector.php?url=OmRvcmFyX3VybDpodHRwOi8vd3d3Lm5lZWVkdWNhdGlvbi5jby51ay8%3D&orthid=15094
https://www.dorar-aliraq.net/redirector.php?url=OmRvcmFyX3VybDpodHRwOi8vd3d3LnBvcnQuYWMudWsv&orthid=15094
https://www.dorar-aliraq.net/redirector.php?url=OmRvcmFyX3VybDpodHRwOi8vd3d3Lml2bHUuY29tLw%3D%3D&orthid=15094
https://www.dorar-aliraq.net/redirector.php?url=OmRvcmFyX3VybDpodHRwOi8vd3d3LmJ1b25saW5lLmVkdS5sYi8%3D&orthid=15094
https://www.dorar-aliraq.net/redirector.php?url=OmRvcmFyX3VybDpodHRwOi8vd3d3LmFyYWJ1bml2ZXJzaXR5LmNvbS8%3D&orthid=15094
http://www.e-kaau.edu.sa/
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أوربا  إات  قرر م في  مشهورة  ومؤسسات  جامعات  عشر  قبل  من  تطويرها  تم  تفاعلية  لكترونية 
 . اإلنترنت المتوسط بهدف تعليم طالبها عبر  األبيض ومنطقة حوض البحر 

التعليم االفتراضي  من دراسةالباحث  يرى   التجارب    أن  تجارب  التعليم االفتراضي    تفيد أنهذه 
عربيا    أو  عالميا   سواء  بنجاح  للتطبيق  الجامعي  التلك    أغلب ن  أو قابل  التعليم  على    -تجارب 

العلياأ و  للدراسات  تجارب  تلكباإلضافة    -  غلبها  يمكن    إلى  فإنه  هذه    نجاح النجاحات  تطبيق 
 التجربة فى مصر على التعليم الجامعي.
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  عناصروذلك بتعظيم    جائحة كورنا  الجامعي على مجابهةالفتراضي  ا : قدرة منظومة التعليم  نياا ثا
 : بهذه المنظومة كل مرحلة

                   
  الجامعي  منظومة التعليم االفتراضي    
                   
  البنية التحتية   الجوانب التقنية   القوى البشرية   فريق التشغيل   االجراءات واللوائح     
                   
 مراجعة اللوائح     

 صياغة اللوائح 
من   االستفادة 

 السابقة التجارب 

 بدء التشغيل  
المادة   تشغيل 

 العلمية 
 دراسة التكلفة والعائد 

 تصميم الموقع  
المادة   تصميم 

 العلمية 
هيئة  تدريب   أعضاء 
 التدريس 

 الخوادم التقنية  
 الوسائط المتعددة 

 مواقع النت 

مناقشة   
 مجتمعية 

 إعالم وسائل  
  الوسائل

التعليمية  
 المادة العلمية 

بنك  
 المعلومات 

 
         
         

               
                 

                   
  دور الطالب في التعليم االفتراضي  –الجامعةدور – لعضو هيئة التدريس والمتطلبات المهنية  األدوار    
                   
 في   الجامعة/ األكاديميةدور   دور الطالب         

 إدارة المنظومة 
هيئة  دور    عضو 

 التدريس 
 

          
               تغذية  عكسية
  هيئة   عضو ر  دور   تخطيط   التمويل المشاركة في        

في    التدريس 
تكنولوجيا  
 المعلومات 

 
                

      تنظيم   المشاركة في التخطيط        
  هيئة   عضو  دور               

بيئة    التدريس  في 
 التعليم االفتراضي 

 
   توجيه   التعاون والتفييم        

                   
  هيئة   عضو  دور  رقابة            

غير    التدريس 
 التقليدية 

 
                

                   
  على مواجه جائحة كرونا  الجامعي بمصر االفتراضي  منظومة التعليم قدرة     
                   

  بتصرف من الباحث  1515 المصدر
 

  بحث   بمصر،   الموازي   التعليم  لمواجهة   الجامعي  قبل  ما   للمرحلة   االفتراضي  للتعليم  منظومة  إلدارة   مقترح  إطار    الدميري،  أسامة  1٥

 . اإلسكندرية جامعة لمؤتمر مقدم
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 : التنظيمية المواطنة سلوك مفهومثالثاا: 
  التنظيمي   البعد :  بعدين  من  يراه   من  هناك  مختلفة،  جوانب له  التنظيمية    المواطنة  ـسلوكمفهوم    إن

والروح    ،الكياسة  اإليثار، :  رئيسية  أبعاد   خمسة   ضمن   يقع  أنه   يرى   من  وهناك  ،الفردي  والبعد 
  يكمالن  بل  متعارضين  ليسا  تجاهانإلا  ولكن هذان  ،السلوك الحضاري   ،الضمير الحي  ،الرياضية
 المواطنة  سلوك  مفهوم  عليه  يقوم  الذي  األساس   تمثل  التي  الخمسة  واألبعاد   ،البعض   بعضهما

  متشابهين   يزالون   ال   لكنهم  ن،ي لباحثلالحاالت    بعض   في  األبعاد   هذه  أسماء  تختلف  وقد   التنظيمية،
 . 1616األساس في
هذه  على  ا  مؤخر   الباحثين   بين  ا  تقريب   تفاقإ  هناك  أخرى،  ناحية  من   هي   الخمسة  األبعاد   ذلك 

 : 1717التالي النحو على التنظيمي اإلطار المواطنة لـسلوك األساسية المكونات 
  في (  والمرؤوسين  والمشرفين  الزمالء)األخرين  لمساعدة    بشيء  الفرد   قيام   مدى  يؤكد :  اإليثار

  أجل   من  أخرينتشمل    إلى  العمل  زمالء  تتجاوز   المساعدة  هذه  أن  وربما  لتنفيذها بعملهم،  منظمته
 . 1818المنظمة في المثلى الخدمة على الحصول

والنزاعات   في  التسبب   تجنب   إلى  يسعى  الفرد   أن  تعني :  سةكياال  تخاذ إو   العمل  في  المشاكل 
اآلخرين    على  سلوكه   يحدثه  قد   الذي  التأثير  إدراك  اأيض  ويشمل  ،حدوثها  لمنع   الوقائية   اإلجراءات 

 .1919اآلخرين منازعة عدم  وبالتالي
  تقديم  خالل من زمالؤه لها يتعرض  قد  المشاكل التي منع في الفرد  مساهمة مدى البعد  هذا يعكس

  ا  أيض  المكون   هذا  يعكسو   اآلخرين،  الزمالء  رغبات   حترامإو   الالزمة  المعلومات   تقديمو المشورة  
  وأهمية   أعمالهم،  على  تؤثر  قرارات   أي  تخاذ إ  قبل  اآلخرين  مع  المبادرة  زمام  أخذ   في  الفرد   رغبة

 فرق   أو  األفراد   من  مجموعة  بين  التنسيق  ضرورة  تتطلب   التي  الحاالت   في  واضحة  المكون   هذا
  غير   الحجج  في   نغماسإلا  من  بدال    البناء  لروح  توطيد   من  ذلك  على  يترتب   وما  المختلفة  العمل

  .المفيدة
  العامة   والمضايقات   اإلحباطات   بعض   لتقبل  الفرد   ستعداد إ  لمدى  نعكاسإ  إنها:  الرياضية  الروح

  لتفاعل   نتيجة  التنظيمية  المضايقات   هذه  تظهر  ما  ا  وغالب  الشكوى،  أو  ستياءإلا  بدون   للمنظمة
 ظروف  في  العمل  قبول:  لذلك  وأمثلة  المجموعة،  داخل  العمل  أو  المنظمة  نفس  داخل  العاملين

  ومن   ،تقصيرها  إظهار  محاولة  وعدم  للمنظمة  أعذار  عن  والبحث   العادية،  الظروف  من  أقل
 عبء   من  ذلك  يقلل  أن  يمكن  شكوى،  بدون   الوظيفية  اإلحباطات   هذه   يقبل  الفرد   أن  الواضح

 
  الصناعية الشركات  في تطبيقية دراسة التنظيمية  المواطنة  وسلوك  الشركات  اداء  في التنظيمي الدعم  أثر 2013 نوح،   حسني  علياء  16

   .األردن عمان،  االوسط،  الشرق جامعة  منشورة،   غير ماجستير رسالة سحاب،  مدينة  في
  مجلة األردن،  في الحكومية الوزارات  مراكز في التنظيمية المواطنة  على سلوك التنظيمية العدالة  أثر 2012 تايه،  كريم أبو بندر  17

 . 186 -  14٥ ص2 عدد 20مجلد واإلدارية،  االقتصادية للدراسات  اإلسالمية الجامعة
 149المرجع السابق ص  18
 1٥0المرجع السابق ص  19
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 مشاكل  حل  في   والمرؤوسين  الرئيس  من  كل  تفاني  إلى  يؤدي  وهذا  مباشر ال  الرئيس  على  العمل
 . 2020العمل

 المنظمة  تحدده  الذي  لتزامإلا  حدود   يتجاوز  الذي  الوظيفي  السلوك  البعد   هذا  يمثل:  الحي  الضمير
فى    يةالحر   ومدى  العمل  وقت   ستثمارإ  تعظيم  في  الموظفحرص    ا  أيض  تضمينه  ويتم  ،ا  رسمي
  بذاتها   القائمة   الموظفين   حالة  إلى  ا  أيض  المكون   هذا  ويشير  العمل،  وقوانين  بقيود   لتزام اإلمع    عمله

 .الرقيب  شخص  غياب   في حتى المنظمة وإجراءات   للقواعد  الطوعي القبول هيو 
الحضاري  يظهر  بالسلوك  البعد   هذا  يتمثل:  السلوك   ومشاركة   المنظمة  بحياة  هتمامإلا  الذي 

 في   للفرد   رغبة  أيويعكس    الفرد،  أهداف  فوق   المنظمةأهداف    وجعل  المنظمة  في  المسؤولية
  قد   معانيه  أبسط  وفي   الرسمية،  غير  المنظمة  نشاطات وفعاليات   كافة  في   والبناء  الجاد   االندماج
  النقاش   وحلقات   لندوات ا  وحضور  عليها،  والرد  التنظيمية  سالت المرا  قراءة  المكون   هذا  يتضمن

  في  المساهمة  أو  العمل،  طرق   لتطوير  جديدة   بمقترحات   التقدم  أو  المنظمة،   إدارة  تعقدها  التي
  .2121والمنظمة العمل جماعة تواجه التي ضاياوالق الموضوعات  مناقشة

 : التنظيمية  المواطنة سلوك عناصررابعاً:  

 : التطوعية العمل بيئة جتماعيا:إ المدعم ظميالن   السلوك اإلضافي: الدور سلوكيات

 ترتبط ال وهي الرسمي، الوظيفي الوصف يتضمنها وال بالعمل المرتبطة السلوكيات  تلك هي 
 .2222للمنظمة الفعال األداء وتدعم تقوي  وهي الرسمي المكافئات  بنظام

 غير سلوكية عالمات  وظهور المساعدة، تقديم إلى تهدف التي التصرفات  من مجموعة هي
 الفرد  تصرف هيويكون    ،للمنظمة جدا مفيدة تكون  ولكنها الرسمي المستوى  على مطلوبة
 نظام تحت  أو العمل وعقد  اللوائح أو الوظيفي الوصف ضمن يندرج ال والذي واختياري، تطوعي
وهو    ،وكفاءتها فعاليتها وزيادة المنظمة أهداف تحقيق إلى يسعىو   المنظمة، في الرسمي الحوافز

 داخل فعالة ومساهمة  مشاركة عنه ينتجو  واألفراد، والجماعات  واإلدارة للمنظمة مفيد  سلوك
 أو  الرئيس أو  المدير لزمي   وال الوظيفة، بطاقة في يوجد  ال ي ر ختياإلا لسلوكأن احيث    ،المنظمات 

 . 2323المنظمة وفعالية الوظيفة ألداء مهم ولكنه به القيام الفرد 
 تقديمو   الضمير يمليه لما وفقا اإلنجاز أي الحي الضمير سلوك يتضمن  اإلضافي الدور سلوك 

 وأمام إليها ينتمون  ال  من أمام المنظمة صورة حسنوي   ككل، وللمنظمة للزمالء المساعدة

 المكافئات  أو الحوافز عتبارات إ   إلى النظر دون  السلوك  بهذا  الفرد  ويقوم المنافسة، المنظمات 
 

  االقتصاد:  عبدالعزيز  الملك  جامعة  ةمجل  المنظمات،  في  التنظيمية   المواطنة  سلوك  آثار  و  محددات   2003  العامري،   بن سالم  أحمد  20

 . 83 - 67 ص2 مجلد  17 عدد واإلدارة، 
 72المرجع السابق ص  21
  بجامعة   العاملين  على  بالتطبيق  التنظيمية  المواطنة  سلوك  ونتائج  محددات  لبعض  تحليلية  دراسة،  2001  ، الغني   عبد  الدين  عالء  22

 . 77ص.   القاهرة
  المجلة   ،   العاملين  بأداء   والتنبؤ  التكوين  صحة  على  كدليل  واللفظي  المساعد  اإلضافي  الدور  سلوكيات  ، 2001  ، محمد   ابراهيم  فتحي    23

 . 37 ص  مصر القاهرة 2 المجلد  20 العدد ،   لإلدارة العربية
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 تحقيق في يسهم  دوري  بشكل به والقيام للعقاب    يتعرض  ال ممارسته عن أمتنع وإن المادية،
 خالل من المنظمة  نجاح في مباشرة غير بطريقة سهمي   الذي السلوك وهو   .2424للمنظمة الرفاهية

   .2525للمنظمة االجتماعي النظام على المحافظة
 :لدراسة الميدانيةاخامساا: 

  ، تتناول الدراسة الميدانية في ضوء ما تم الحصول عليه من بيانات مفردات عينة مجتمع البحث 
 ختبار فروض البحث.إستخدامه من أساليب إحصائية في تحليل هذه البيانات و إووفق ا لما تم 

    :ختبار أداة الدراسة الميدانيةإأوالا: تصميم و 
القياس -1 و   :أساليب  البحث  بمتغيرات  المتعلقة  السابقة  الدراسات  ضوء  على    ا  عتماد إ في 

تم تصميم    ،ستطالعيةإلوبناء على الدراسة ا  ،المقاييس العلمية المستخدمة في هذا المجال
وكذلك تغطي جميع    ،الدراسة تغطي متغيرات الدراسة المستقلة والتابعستقصاء لهذه  إقائمة  

 . المواطنة التنظيمية والتعليم االفتراضي في ظل جائحة كرونا عناصر
لكل متغير  (Gronbach's Alpha) ختبار ألفا كرونباخ   إستخدم  إ:  ختبار الصدق والثباتإ -2

الثبات  إل درجة  المتغيرات    أفرزتحيث    Reliabilityختبار  لجميع  ألفا  قيم  أن  عن  النتائج 
( 0،92  –  0،81كانت )تتراوح قيمة ألفا ما بين    افية إلجراء التحليل اإلحصائي إذ تعتبر ك

 ستقصاء لعمل التحليل.إلوقد أشارت النتائج إلى مالءمة ا
مصداقية   ا  أداة    Validityولقياس  عرض  تم  متخصصينإلالبحث  ثالث  علي    ،ستبيان 

 وأجريت التعديالت الالزمة. 

من  :  البحث  وعينة  مجتمع للبحث  المستهدف  المجتمع  التدريس  يتمثل  هيئة  كلية  أعضاء  في 
 األداب جامعة اإلسكندرية. 

منظومة    لقدرتهم  ، -3 تقييم  التعليمية  على  الرابعة    ،الجامعيةالعملية  الفرقة  طالب  كذلك 
 مفردة.  154وتم أخذ عينة عشوائية تتمثل في   ،بالكلية

البيانات  اإلحصائيةالمعالجة   -4 ب:  وتحليل  البيانات  وتحليل  تبويب  اآللي  إتم  الحاسب  ستخدام 
اإلحصائي   البرنامج  طريق  و   SPSS/PCعن  البيانات  تحليل  تطلب  الفروض إوقد  ختبار 

 
  غير   ماجستير  رسالة  ،  التغيير   أحدا   على   وقدراتهم   المديرين  لدى  التنظيمية  المواطنة  سلوكيات   بين  العالقة  ،  2006  ،زيدان  أشرف  24

 . ٥8 ص ، السلوكية  العلوم  في منشورة
  ،  التدريس  أعضاء  من  عينة  ألراء  تحليلية  دراسة  ،   التنظيمية   المواطنة  سلوك  في  التنظيمي  المناخ  أثر  ، 2012  ،   محمد إسماعيل  2٥

 . 6 ص  2 العدد  ،  واإلدارية االقتصادية  للعلوم  بغداد  كلية مجلة
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   Gronbach's Alphaمثل معامل ألفا كرونباخ    ستخدام األساليب اإلحصائية:إاإلحصائية  
  ، المتوسط الحسابيو   ،والنسب المئوية  ،: العدد Descriptive statisticواإلحصاء الوصفي
 ختبار الفروض اإلحصائية. إوتحليل  ،ختالفإلومعامل ا ،واالنحراف المعياري 

 :نتائج تحليل آراء المبحوثين لمتغيرات البحث
  :التحليل الوصفي

 :والنوع التخصص الوظيفي العينة وفقجدول أعداد ونسب  -1
 %  العدد  الدرجة العلمية  %  العدد  النوع
 11 17 دكتور  68.9 106 ذكور
 5.2 8 معيد  31.1 48 إناث 

 83.8 129 طالب    
 100 154 اإلجمالي  100 154 اإلجمالي 

النسبة   أن  يتضح  السابق  الجدول  مجتمع    من  األكثرمن  مع  يتفق  وهذا  الطالب  ومن  الذكور 
 الدراسة.

 : الدراسة تغيرات ختالف لمإل نحرافات المعيارية ومعامل اإلجدول المتوسطات وا -2
درجة 

 التشتت 
معامل 

 االختالف 
االنحراف 

 المعياري 
توصيف  
 المتوسط

الوسط 
 الحسابي 

 المحاور 

محدودة  
 جدا  

  كأحد   جتماعيا  إ   المدعم   ظميالن    السلوك 3.29 موافقة 0.5867 % 17.8
 التنظيمية  المواطنة سلوك عناصر

  عناصر  كأحد   اإلضافي  الدور  سلوكيات  2.97 موافقة 0.7563 % 25.5 محدودة 
 التنظيمية  المواطنة سلوك

 سلوك  عناصر  كأحد   التطوعية  العمل  بيئة 3.07 موافقة 1.0422 % 33.9 محدودة 
 التنظيمية  المواطنة

  ظل   في  االفتراضي  التعليم  منظومة   تفعيل  3.47 موافقة 0.6640 % 19.1 محدودة 
 كرونا  جائحة
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النتائج اإلحصائية لمتوسطات درجات رأي أفراد المجتمع حول م تغيرات  يوضح الجدول السابق 
( (،  التطوعية  العمل   بيئة  ،اإلضافي  الدور  سلوكيات   ، جتماعيا  إ  المدعم  ظميالن    السلوكالدراسة 

حصل   التابع  وقد  اعلى    كرونا   جائحة  ظل  في  االفتراضي  التعليم  منظومة  تفعيلالمتغير  على 
)متوسط   يدل    ،(3.47بمقدار  المتغيرمما  ذلك  معامل    ،أهمية  المتغير   ختالفإوكان  لهذا 
 محدودة. 

Yختبارات الفروض: 

Yالقائل األول  الفرض  الن    إحصائية  داللة  ذات   عالقة   يوجد   "  :ختبار  السلوك  المدعم  بين  ظمي 
عناصر  جتماعيا  إ   ظل   في  االفتراضي  التعليم  منظومة   وتفعيل  التنظيمية   المواطنة  سلوك  كأحد 

 في كلية األداب جامعة اإلسكندرية.  كرونا جائحة
 

X1 اجتماعيا المدعم النظمي السلوك   
Chi-Square(a) 24.337 2كا 

Df 3 درجات الحرية 
Asymp. Sig. 0.000  القيمة االحتمالية 

؛ فكان مستوى المعنوية المحسوب 0.05( =  α، ومستوى المعنوية الجدولي )2ختبار كاإستخدم  إ
(p-value   =)0.000 

كأحد    جتماعيا  إظمي المدعم  بين السلوك الن    إحصائية  داللة  ذات  عالقة  يوجد بذلك يكون القرار:  
في    كرونا  جائحة  ظل  في  االفتراضي  التعليم   منظومة   وتفعيل   التنظيمية   المواطنة   سلوك  عناصر

 كلية األداب جامعة اإلسكندرية. 
 تجاه العالقة: إقوة و  

 ذات   عالقة  يوجد   )  X1رتباط بيرسون بين المتغير  Yيوضح الجدول التالي نتائج حساب معامل  
(   التنظيمية  المواطنة  سلوك  كأحد عناصر  جتماعيا  إظمي المدعم  بين السلوك الن    إحصائية  داللة

التابع   األداب    كرونا  جائحة  ظل  في  االفتراضي  التعليم  منظومة  تفعيل   )  Yوالمتغير  وكلية 
 ( جامعة اإلسكندرية. 
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Correlations 

 X1 Y 
X1 Pearson Correlation 1 .827)**( 

Sig. (2-tailed)  0.000 
N 154 154 

y Pearson Correlation .827)**( 1 
Sig. (2-tailed) 0.000  

N 154 154 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

ظمي المدعم  السلوك الن  )  X1المتغير  مما سبق يتضح ان هناك تأكيد على معنوية العالقة بين  
عناصر   جتماعيا  إ التابع  التنظيمية  المواطنة  سلوك  كأحد  والمتغير   )Y  (التعليم   منظومة  وتفعيل  

، حيث قيمة مستوى  (  في كلية األداب جامعة اإلسكندرية.  كرونا  جائحة  ظل  في  االفتراضي
رتباط  إحيث إن قيمة معامل    ،ن هذه العالقة طردية قويةأو   ،0.000المعنوية المحسوب يساوى  

 . 0.827بيرسون يساوى 

Y  بين سلوكيات الدور اإلضافي   إحصائية  داللة   ذات   عالقة  يوجد   : "الثاني القائلختبار الفرض  
  كرونا   جائحة   ظل  في   االفتراضي  التعليم  منظومة   وتفعيل  التنظيمية  المواطنة  عناصر سلوك  كأحد 

 في كلية األداب جامعة اإلسكندرية. 
" X2 سلوكيات الدور اإلضافي   

Chi-Square(a) 106.124 2كا 
Df 3 درجات الحرية 

Asymp. Sig. 0.000  القيمة االحتمالية 
فكان مستوى المعنوية المحسوب   ،0.05( =  α، ومستوى المعنوية الجدولي )2ختبار كاإستخدم  إ
(p-value   =)0.000 

القرار:         يكون  الدور اإلضافي  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  يوجد بذلك    كأحد   بين سلوكيات 
في    كرونا  جائحة  ظل  في  االفتراضي  التعليم   منظومة   وتفعيل   التنظيمية   المواطنة   عناصر سلوك

 كلية األداب جامعة اإلسكندرية. 
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 تجاه العالقة: إقوة و 

معامل   حساب  نتائج  التالي  الجدول  المتغير  إيوضح  بين  بيرسون  الدور )  X2رتباط  سلوكيات 
سلوك  كأحد   اإلضافي التابع  التنظيمية  المواطنة  عناصر  والمتغير   )Y  (التعليم   منظومة  تفعيل  

 ( كلية األداب جامعة اإلسكندرية.في   كرونا جائحة ظل في االفتراضي
Correlations 

 X2 y 
X2 Pearson Correlation 1 .686)**( 

Sig. (2-tailed)  0.000 
N  154 154 

y Pearson Correlation .686)**( 1 
Sig. (2-tailed) 0.000  

N 154 154 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  سلوكيات الدور اإلضافي )  X2المتغير  مما سبق يتضح ان هناك تأكيد على معنوية العالقة بين  
التابع  التنظيمية  المواطنة  عناصر سلوك  كأحد    االفتراضي   التعليم  منظومة  وتفعيل)  Y( والمتغير 

المعنوية  (  في كلية األداب جامعة اإلسكندرية.  كرونا   جائحة   ظل  في قيمة مستوى  ، حيث 
رتباط بيرسون  إ حيث إن قيمة معامل    ،وان هذه العالقة طردية قوية  ،0.000المحسوب يساوى  

 . 0.686يساوى 

 بيئة العمل التطوعية كأحد   بين  إحصائية  داللة  ذات   عالقة  يوجد   ختبار الفرض الثالث القائل: "إ
وكلية    كرونا  جائحة   ظل  في  االفتراضي  التعليم  منظومة  وتفعيل  التنظيمية  المواطنة  عناصر سلوك

 األداب جامعة اإلسكندرية. 
 

X3   بيئة العمل التطوعية 
Chi-Square(a) 67.231 2كا 

Df 3 درجات الحرية 
Asymp. Sig. 0.000  القيمة االحتمالية 
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فكان مستوى المعنوية المحسوب   ،0.05( =  α، ومستوى المعنوية الجدولي )2ختبار كاإستخدم  إ 
(p-value   =)0.000 

عناصر    بيئة العمل التطوعية كأحد   بين  إحصائية  داللة  ذات   عالقة  يوجد بذلك يكون القرار:       
وكلية األداب   كرونا  جائحة  ظل  في  االفتراضي  التعليم  منظومة  وتفعيل  التنظيمية  المواطنة  سلوك

 جامعة اإلسكندرية. 
 تجاه العالقة: إقوة و 

بيئة العمل التطوعية  )   X3رتباط بيرسون بين المتغير  إيوضح الجدول التالي نتائج حساب معامل  
التابع  التنظيمية  المواطنة  عناصر سلوك  كأحد    االفتراضي   التعليم  منظومة  وتفعيل)  Y( والمتغير 

 ( وكلية األداب جامعة اإلسكندرية. كرونا جائحة ظل في
Correlations 

  X3 Y 
X
3 

Pearson Correlation 1 .432)**( 
Sig. (2-tailed)  0.008 

N 154 154 
y Pearson Correlation .432)**( 1 

Sig. (2-tailed) 0.008  

N 154 154 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 بيئة العمل التطوعية كأحد )  X3ن هناك تأكيد على معنوية العالقة بين المتغير  أمما سبق يتضح  
  ظل   في  االفتراضي  التعليم  منظومة  وتفعيل)   Y( والمتغير التابع  التنظيمية  المواطنة  عناصر سلوك

المعنوية المحسوب (، حيث قيمة مستوى  في كلية األداب جامعة اإلسكندرية.   كرونا  جائحة 
رتباط بيرسون يساوى  إن قيمة معامل  أحيث    ،ن هذه العالقة طردية متوسطةأو   ،0.000يساوى  
0.432 . 

سلوك المواطنة التنظيمية    يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  القائل: "  يختبار الفرض الرئيسإ
 األداب جامعة اإلسكندرية. في كلية   كرونا  جائحة في ظلتفعيل منظومة التعليم االفتراضي و 

 



19 

 

 
All  سلوك المواطنة التنظيمية 

Chi-Square(a) 97.265 2كا 
Df 3 درجات الحرية 

Asymp. Sig. 0.000  القيمة االحتمالية 
فكان مستوى المعنوية المحسوب   ،0.05( =  α)  ي، ومستوى المعنوية الجدول2ختبار كاإستخدم  إ
(p-value   =)0.000 

القرار:    يكون  بينبذلك  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  و   يوجد  التنظيمية  المواطنة  تفعيل  سلوك 
 بكلية األداب جامعة اإلسكندرية.  كرونا  جائحة في ظلمنظومة التعليم االفتراضي 

Correlations 
  X Y 

x Pearson Correlation 1 .449)**( 
Sig. (2-tailed)  0.000 

N 154 154 
y Pearson Correlation .449)**( 1 

Sig. (2-tailed) 0.000  

N 154 154 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

(  سلوك المواطنة التنظيمية)   Xن هناك تأكيد على معنوية العالقة بين المتغير  أمما سبق يتضح  
التابع   االفتراضي  و )  Yوالمتغير  التعليم  منظومة  ظلتفعيل  األداب    كرونا  جائحة  في  بكلية 

وان هذه العالقة   ،0.000(، حيث قيمة مستوى المعنوية المحسوب يساوى  جامعة اإلسكندرية.
 . 0.449رتباط بيرسون يساوى  إن قيمة معامل أ حيث  ،طردية متوسطة
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  :نتائج البحث
 أسفرت عنها الدراسة في النقاط التالية: يعرض الباحث نتائج البحث التي 

تفعيل منظومة التعليم  سلوك المواطنة التنظيمية و  عالقة ذات داللة إحصائية بينوجود  -1
 بكلية األداب جامعة اإلسكندرية.  كرونا جائحة في ظلاالفتراضي 

 . بالتزامن مع تطبيقه  اٍ يلمناقشة مجتمعلطرح فكرة التعليم االفتراضي  -2
)أثبتت   -3 أن  الن  الدراسة  المدعم  السلوك  اإلضافي  ،جتماعيا  إظمي  الدور  وبيئة    ، وسلوكيات 

التطوعية منظومة    (العمل  نجاح  إلتمام  قصوى  أهميه  االفتراضيذات   ظل   في  التعليم 
 . كرونا جائحة

يمثل حال -4 االفتراضي  التعليم  أن  الدراسة  التعليم  أثبتت  لمشاكل    جائحة   ظل   في  الجامعي 
 .كرونا

والخاصة بتكنولوجيا المعلومات قبل بدء تطبيق    أعضاء هيئة التدريسيجب صقل مهارات   -5
االفتراضي الحاسب   التعليم  كليات  مناهج  ضمن  االفتراضي  التعليم  مواقع  وإدراج تصميم 

 .اآللي
تمهيد   -6 التطوعية  يجب  العمل  االفتراضي  تىح بيئة  التعليم  الطالب  البنية  و   يتقبل  توافر 

الوسائط  و والتجهيز الجيد للمادة العلمية للتعليم االفتراضي    لقيام التعليم االفتراضيالتحتية  
 .بشكل شيق  التعليمية

 توصيات الدراسة: 
 ستدامةإلورجال الفكر لعمل تصور    الجامعي  تكوين فريق عمل من المختصين في التعليم -1

بالتزامن مع دورات تدريبية وورش عمل سواء ألعضاء هيئة التدريس    منظومه التعليم االفتراضي
 .الطالب إلتقان التعامل مع متطلبات التعليم االفتراضي أو

الدول -2 مهندسي   ةتتبني  من  جيل  مهاره    اإللكترونيةوالمواقع    األليالحاسب    ظهور  ذو 
التعليم االفتراضي قاد مع    ،لتصميم تطبيقات  بنية تحتية  بيئة ذات  تفعيل منظومة  خلق  رة علي 

 . الجامعيالتعليم االفتراضي 
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و  -3 وخطوات  لوائح  ذو  دليل  التعليم    إجراءات عمل  منظومة  مع  التعامل  عملية  لتسهيل 
مصر في  عليهق مو و   ،االفتراضي  وبنك    ع  العلمية  المواد  جميع  تشمل  الكترونية    األسئلة مكتبة 

 .بالتعاون مع بنك المعرفة
الطالب إ -4 وتدريب  التدريس  وطرق  التعليم  في  حديثة  تكنولوجية  ووسائل  طرق  ستخدام 

 مع تحديات العصر. ىش استيعاب هذه الطرق واألساليب التكنولوجية بما يتمإالمعلمين علي و 

  علي  الدراسية  للمقررات   اإللكتروني  المحتوي   إعداد   علي  للتدريب   مكثفة  تدريبية  دورة  عقد  -5
 اإلنترنت  شبكة علي الرسمية الكلية قناة علي رفعها تم ي و  مصورة فيديوهات  صورة

 –  الطالب )  المعتمدة  التعليمية  بالمؤسسات   الخاص   حساب و   ةلكتروني إ  ات حساب   إنشاء  تم -6
  وذلك   طالب   1000  في حدود   الفصليكون    فتراضيةإ  فصول  إنشاءو (   التدريس  هيئة  أعضاء
 .online متحانات إلوا التقييمات  عمل  أو  online المحاضرات  وعقد  الطالب  لمتابعة

الطالب   -7 أراء  تعكس  بحيث  المجاالت  جميع  في  العلمية  البحوث    تجاهاتهم إو تشجيع 
بالشكل    هتماماتهمإ و  وتوظيفها  عديدة  مصادر  من  المعلومات  جمع  مهارات  لديهم  وتنمي 

 الصحيح.  

وفي   الجامعات   في  للعاملين   التنظيمية  المواطنة  سلوك  بأهمية  الوعي   شرن -8 عامة  بصفة 
 .المعهد بصفة خاصة

 المواطنة  سلوك  يقيس  معيار  التدريس  هيئة  ألعضاء  الوظيفي  األداء  تقارير  تضمين -9
 . التنظيمية

 األداء  على   اإليجابي  التنظيمية  المواطنة  لوكس  أثر   لقياس  مستقبلية  دراسات   إجراء -10
 .الجامعية البيئة في السلوك هذا  رسيختل وذلك أنواعه بشتى التنظيمي
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