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 مشروع تخرج في ماجيستير إدارة التقانة

تقييم تجربة استخدام المعلمين ألدوات تكنولوجيا التعليم عن بعد في إحدى 

 المدارس السورية الخاصة

 االول :الفصل 

    Search Schemeخطط البحثم

 مقدمة:ال1.1. 

ى إلى تغييرات كبيرة في العالم. ويمكن األمر الذي أد   ،لحياةمناحي اأحدثت التكنولوجيا نقلة كبيرة في شتى 

مها مما يوتنظ ، ينهاوتخز ،مالحظة هذا األثر في اإلدارة التي تقوم عادة بجمع البيانات من جهات مختلفة

 إليها بشكل يسير. راءوصول المددي إلى ؤي

كان لزاماَ على المؤسسات التعليمية  كالمدارس ومراكز  ،ر التكنولوجي في مجال المعلمومات ونظراً للتطو  

و كما كان لزاماً عليها الخروج  ن من اللحاق بركب عصر المعلوماتمصادر التعلم مواكبة هذا التطور للتمك  

 خدمات االلكترونية.الات المعلومات التقليدية إلى تقديم من الشكل التقليدي في تقديم خدم

دخال التكنولوجيا في التعليم أهمية كبيرة تكمن في القدرة على الوصول إلى المزيد من الطالب وقد كان إل

ون االعتماد على طرق التدريس التقليدية إال وعلى الرغم من أن العديد من األشخاص يحب   شكل أكثر كفاءة.ب

توسيع الوصول  فقد تم   االحتماالت التي تنفتح عند إدخال التكنولوجيا إلى الفصل الدراسي ال حصر لها. أن  

 بمافي ذلك مجموعة واسعة من أنماط التعلم وخيارات الدرجات العلمية.. ،إلى التعليم بشكل كبير نتيجة لذلك

بن اها داخل نظامه لتحسين عملية التعليم، ن نظام التعليم يبحث دائما عن أدوات وطرق تعليم جديدة لكي يتوأل

الذي انتشر كأداة حديثة   e-Learning فقد وجد أن  إحدى تلك األدوات األكثر تقد ما هي التعليم اإللكتروني

ة من خالل انتشار اإلنترنت بسنوات التسعينات. وحالي اً، هناك العديد من المراكز التعليمية )في  ومهم 

 1.الجامعات والمؤسسات الكبيرة( التي تعتمد عليه كوسيلة تعليم مرنة، وكذلك كوسيلة تعليم عن بعد

 

                                                           
 https://moodle.orgالتعليم االكتروني  1
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 Research Objectiveالهدف من البحث: 2.1.
 

كوسيلة منصات االلكترونية ال واستخدام  االلكترونيتجربة التعليم  دراسة هذا البحث بشكل رئيسي إلى يهدف

 ،وتبادل سريع للمعلومات بين كافة المستخدمين من طالب ومعلمين وإداريين  ،وتواصل فعال،للتعليم عن بعد

ة أعطت ودراسة حالة مدرسة خاص   ،ومقارنته بالتعليم التقليدي الذي ال يزال يحافظ على أولوية في المدارس

ة االلكترونية والكتب الرقمية واالمتحانات المؤتمتة. ة من خالل تفعيل المنص  التعليم االلكتروني أهمية خاص  

اتهم التكنولوجيا في التعليم وتأث ر ني  الستخدام  رسةفي هذه المدل المعلمين مدى تقب  دراسة  ب ثةحامت الباقوقد 

ر توف  مدى والتكلفة المتوقعة والجهد المتوقع و كالفائدة المتوقعةفي استخدام التكنولوجيا بالعديد من العوامل 

 .والظروف الميس رة والمعرفة التربوية التكنولوجيةالبنية التحتية 

  Research Problem مشكلة البحث: .3.1
 

على الرغم من أن التعليم عن بعد قد فرض نفسه بعد جائحة كورونا ، إال أن  معظم المعلمين والذين يشك لون 

محوراً أساسي اً من محاور التعليم قد ال تتوف ر لديهم الني ة أو الرغبة في االستمرار باستخدام التعليم عن بعد في 

 .المستقبل 

امل كثيرة محيطة بالمعل م منها عوامل ثقافية ) كتساؤل البعض إذا التعليم عن بعد قد يصطدم مع عو حيث أن  

كان هذا التعليم يحق ق فوائد تعليمية واضحة ويزيد من مخرجات التعليم( أو عوامل اجتماعي ة ) ومنها بيئة 

تكلفة المعل م ومدى دعم المحيطين به الستخدامه التعليم عن بعد في عمله التعليمي( أو عوامل اقتصادية ) كال

لها المعلم في حال استخدامه نوع  من التعليم( . اً جديد اً اإلضافية التي سيتحم 

هم الالعبون الفعليون االمؤث رون بشكل أساسي في هذه العملية واألكثر قدرة كان التركيز على المعلمين ألن  

بعد إذا كان لديهم خيار على تحديد الدوافع واألسباب التي قد تدفعهم أو تعيقهم عن استخدام التعليم عن 

 استخدام أحد النموذجين.

 من خالل األسئلة التالية:وبالتالي يمكن طرح المشكلة 

ما هي مستويات الفائدة المتوقعة من استخدام المنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد من وجهة نظر  -1

 ؟المعلمين 

رونية للتعلم عن بُعد من رة الستخدام المنصات اإللكتما هي مستويات توافر الظروف الميس   -2

 ؟وجهة نظر المعلمين 
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ما هي مستويات التأثير اإلجتماعي الستخدام المنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد من وجهة نظر  -3

 ؟ المعلمين

ات اإللكترونية للتعلم عن بُعد من وجهة نظر ما هي مستويات الجهد المتوقع الستخدام المنص   -4

 ؟المعلمين 

ات اإللكترونية للتعلم عن توافر المعرفة التربوية التكنولوجية الستخدام المنص  ما هي مستويات  -5

 ؟ بُعد من وجهة نظر المعلمين

ما هي مستويات التكلفة المتوقعة الستخدام المنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد من وجهة نظر  -6

 ؟ المعلمين

اإللكترونية للتعلم عن بُعد من وجهة نظر ات ستخدام للمنص  ستمرار في االما هي مستويات نية اال -7

 ؟المعلمين المبحوثين

هل يوجد فروقات في تصورات المعلمين تجاه استخدام التعليم عن بعد وفقاً للمتغيرات الشخصية  -8

 والوظيفية؟

 Research Hypothesisفرضيات البحث:   4.1.

 يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية عندألولىالفرضية الرئيسة ا : ( مستوىα ≤ 0.05  للعوامل )

ستخدام للمنصات ستمرار في االالمقترحة الستخدام المنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد على نية اال

 .مدرسة الاإللكترونية للتعلم عن بُعد لدى معلمي 

 الفرضية األولى الفرعية( يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية عند مستوى :α ≤ 0.05 )لفائدة ل

ستخدام للمنصات المتوقعة من استخدام المنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد على نية اإلستمرار في اال

 .مدرسة الاإللكترونية للتعلم عن بُعد لدى معلمي 

 الفرضية الثانية الفرعية( يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية عند مستوى :α ≤ 0.05 )لظروف ل

ستخدام للمنصات ستمرار في االلكترونية للتعلم عن بُعد على نية االستخدام المنصات اإلالرة الميس  

 .مدرسةالاإللكترونية للتعلم عن بُعد لدى معلمي 

 الفرضية الثالثة الفرعية( يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية عند مستوى :α ≤ 0.05 )لتأثير ل

ستخدام ستمرار في االاستخدام المنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد على نية اال فياإلجتماعي 

 .مدرسة الللمنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد لدى معلمي 
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 الفرضية الرابعة الفرعية( يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية عند مستوى :α ≤ 0.05 ) لجهد ل

ستخدام للمنصات ستمرار في االلتعلم عن بُعد على نية االمن استخدام المنصات اإللكترونية ل المتوقع

 .مدرسة الاإللكترونية للتعلم عن بُعد لدى معلمي 

 أثر : يوجد الفرضية الخامسة الفرعية( إيجابي ذو داللة إحصائية عند مستوىα ≤ 0.05ل ) لمعرفة

ستمرار في الاستخدام المنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد على نية ا فيالتربوية التكنولوجية 

 .مدرسة الستخدام للمنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد لدى معلمي اال

 أثر : يوجد الفرضية السادسة الفرعية( إيجابي ذو داللة إحصائية عند مستوىα ≤ 0.05 لـ ) التكلفة

ات ستخدام للمنص  ستمرار في االاإللكترونية للتعلم عن بُعد على نية االستخدام المنصات ال المتوقعة

 .مدرسة الاإللكترونية للتعلم عن بُعد لدى معلمي 

 الفرضية الرئيسة الثانية( يوجد فروق ذات داللة إحصائية معنوية عند مستوى :α ≤ 0.05 في )

قترحة و مستويات نية اإلستمرار مستويات تصورات المبحوثين المعلمين تجاه مستويات العوامل الم

 ستخدام تبعأً للمتغيرات الشخصية و الوظيفية.في اال

  Research Methodology البحث: منهجية 5.1.
 

اتباعها لحل مشكلة الدراسة و تقديم تفسير علمي من  تم  ى الطريقة العلمية المنظمة التي شير المنهجية الت

ه الدراسة المنهج الوصفي في هذ الباحثة بعتات  وقد .  2خالل إثبات أو نفي الفرضيات التي تطرحها الدراسة

الذي يقوم على وصف واقع التعليم التقليدي بإيجابياته و سلبياته و دور جائحة كورونا في بروز التعليم و

تطبيق  م التكنولوجي في كافة مجاالت الحياة، حيث تم  أهميته كنموذج متطور للتعليم أسوة بالتقد   اإللكتروني و

 مت األدب النظري و اإلطار المعرفي للدراسة.المنهج الوصفي في األجزاء التي قد  

للتقانة واستخدام ل العاملين في المؤسسة التعليمية تحليل مدى تقب   و أما المنهج التحليلي فقد تم تطبيقه لدراسة

 ات اإللكترونية، حيث تم  ستمرار في استخدام هذه المنص  ات اإللكترونية في التعليم وأثرها على نية االالمنص  

ستمرار في استخدام التابع وهو نية المعلمين لال بناء نموذج للدراسة يختبر العالقة السببية بين المتغير

ر على ع أن تؤث  م( وعدد من العوامل المستقلة )المتغيرات( التي يتوق  التكنولوجيا )المنصات اإللكترونية للتعلي

الجهد المتوقع، الفائدة المتوقعة، الظروف الميسرة، التأثير اإلجتماعي، ستخدام و تشمل هذه العوامل: نية اال

                                                           
2 Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). Research Methods for Business: A Skill Building Approach. 

Kingdom. Jhon Wiley and Sons Ltd: United 
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عالقات التأثيرية التكلفة المتوقعة، حيث يتيح المنهج التحليلي اختبار طبيعة الالمعرفة التربوية التكنولوجية و 

ستمرار في استخدام المنصات اإللكترونية بين متغيرات النموذج لتقديم فهم أدق وأوضح لكيفية تشكيل نية اال

أخيراً، تعتبر هذه الدراسة دراسة مقطعية  .مدرسة كحالة دراسيةالفي التعليم لدى المعلمين العاملين في 

(Cross-sectional  إذ تم )   ة مراحل في فترات جمع البيانات الخاصة بالدراسة مرة واحدة و ليس على عد

 . زمنية متعددة
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 Research Importanceأهمية البحث: . 6.1
 

لتحقيق الدمج بين النظام التعليمي التقليدي والنظام التعليمي  معايير وبمحاولتها ايجاد هذه الدراسة بحداثتهاتمتاز

م القائم على  وإدخال التعليم عن بعد في العملية التعليمية ليصبح  ،التعليم عن بعد واستخدام التكنولوجياالمتقد 

التي تواجه مجتمعاتنا نتيجة للحصار االقتصادي على سوريا  التعليم في ظل التحد يات محاور محوراً أساسي اً من

ة الوقود واألجهزة إضافةً إ لى عدم التوف ر الدائم للكهرباء . الذي نتج عنه ارتفاع كبير في األسعار وخاص 

وأن الدق ة والسرعة في اتخاذ  ،خصوصاً أن الفرد حالياً أصبح مستخدماً للتكنولوجيا بشكل كبير في حياته

 القرارات أصبح مطلوباً في العصر الحديث.

  Research Society: مجتمع الدراسة. 7.1
 

المدارس العامة الزالت  العربية السورية حيث أن  تمثل مجتمع الدراسة بالمدارس الخاصة في الجمهورية 

هت بعضها نحو التعليم اإللكتروني و استخدام د توج  ا المدارس الخاصة فقتعتمد على نظام التعليم التقليدي، أم  

ة بالمدارس الخاصة في هدف في هذه الدراسستل مجتمع الدراسة المات اإللكترونية، لذلك تمث  المنص  

ات التعليم اإللكتروني بين المدراس الخاصة في ص  مستويات استخدام من للتفاوت في ونظراً  الجمهورية،

ستخدام الفعلي هذه المدرسة قامت بالتطبيق واال مدرسة  كحالة دراسية حيث أن  هذه ال استهداف  الجمهوية تم  

 الية. ل مجتمع مستهدف مناسب إلجراء الدراسة الحات التعليم اإللكتروني و بالتالي تشك  لمنص  
 

 Unit Studies and analysis وحدة الدراسة و التحليل. 8.1
 

دادي و الثانوي و اإلع اسية وهي اإلبتدائيمدرسة  و في مختلف المراحل الدراليُعتبر المعلمين العاملين في 

المعلمين هم من قاموا باستخدام المنصات  هؤالء والتحليل في هذه الدراسة، حيث أن   الدراسة وحدة

رات مرتبطة ة متغي  ل تصوراتهم و مستويات موافقتهم على عد  اإللكترونية إلنجاز عملية التعليم و بالتالي تشك  

 بأهداف الدراسة وحدة الدراسة و التحليل.

 The Study Sample عينة الدراسة. 9.1
 

الباحثة أسلوب الحصر بعت معلم، لذلك ات  100يبلغ عدد المعلمين في المدرسة المستهدفة كحالة دراسية 

ستبيان مين عبر وسائل التواصل اإللكترونية و قامت بمشاركة رابط االالشامل من خالل التواصل مع المعل  

اإللكتروني مع المعلمين وذلك بعد أخذ موافقتهم على المشاركة في الدراسة، و بهذا يعتبر أسلوب الحصر 

 .سحب عينة الدراسة مدرسة  هو أسلوبالالشامل للمعلمين العاملين في 
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 Data Collection Sources مصادر جمع البيانات 10.1.
 

 الدراسة على مصدرين لجمع البيانات إلعداد الدراسة الحالية و هما:اعتمدت 

مصدر  مدرسةالالحصول عليها من المعلمين العاملين في  لت البيانات التي تم  شك   المصادر األولية: -

استخدمها لغايات إجراء التحليل اإلحصائي و معاينة العالقات السببية بين  البيانات األولية التي تم  

تصميمه بالرجوع  ستبيان تم  االحصول على البيانات األولية من خالل إعداد  رات الدراسة، و تم  متغي  

كما قامت الباحثة بالتواصل مع الى األدبيات و الدراسة السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة. 

ة التعليمية التي يستخدمونها القسم التقاني في المدرسة للحصول على معلومات عن المنص   موظفي

 الع عليها الحقاً.وعن كيفية أرشفة البيانات لالط  

 

م جمعها من النظريات ذات العالقة بموضوع الدراسة و التي ت   ل بالمعلومات وتتمث   المصادر الثانوية: -

المعرفي  اإلطار و النظرية األجزاء النظرية لبناء األدبيات و ةالسابق لى الدراساتإخالل الرجوع 

الدوريات  و األوراق البحثية، طالع على مختلفالبا قامت الباحثةالخاص بالدراسة الحالية، حيث 

الوصول إليها من خالل  اعتالعلمية المنشورة و رسائل الماجستير و أطروحات الدكتوراة التي استط

 شبكة اإلنترنت. ووموقع الجامعة االفتراضية  المكتبات الجامعية
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 Literature Review :   الدراسات المرجعية .11.1
 

 :الدراسات المرجعية باللغة العربية1.11.1 
 

 التعليم االلكتروني والتعليم االفتراضيتناولت  ة: دراس الدراسة األولى

 2015 اتجاهات عالمية معاصرة( )

  د.طارق عبد الرؤوف 

ة في م الهائل وخاص  صف بالتقد  يت  ثه في أن العصر الذي نعيش فيه بمختلف احتياجاتنا حوقد بدأ ب

تكنولوجيا نفسها في مختلف مجاالت الحياة ومنها الوقد فرضت  االت العلمية والتقنية المتعددة.المج

ظهور أساليب جديدة للتعليم تعتمد على توظيف المستحدثات التكنولوجية ا أدى إلى مجال التعليم مم  

 من أجل تحقيق التعليم المطلوب.

 التعليم االلكتروني من أهم التطبيقات التكنولوجية في مجاالت التعليم وطرائقه. ويعد  

اً من أجل مساعدة سسات التعليمية منهجاً داعماً ملح  ؤوقد أصبح اتخاذ التعليم االلكتروني في معظم الم

عن طريق تنميتهم الذاتية والمهنية ل مسؤولياتهم أطراف العملية التعليمية ) المعلم والمتعلم( على تحم  

ومن صيغ التعليم الحديث هو التعليم االفتراضي الذي انتشر في العديد  ا يساعد على تحسين األداء.مم  

 من البلدان األجنبية والعربية..

حيث تقوم على  ،لم االفتراضية على طرائق تدريس تختلف عن الطرق التقليديةوتعتمد بيئات التع

 توظيف عناصر التفاعل التعليمي..

 : وقد ناقش الباحث في الفصل األول مفهوم التعليم االلكتروني  والمصطلحات المرتبطة به          

 التعليم باالتصال المباشر من خالل مواقع االنترنت. 

  بتوظيف المستحدثات التكنولوجية في الدمج بين كافة أساليب التعليمالتعليم المدمج. 

 أو التعليم االفتراضي. التعليم عن بعد 

   ستكمال تعليمه في أي وقت نه من اويمك   المتعلمين بالمعلومات المتنوعة التعليم الشبكي الذي يمد 

 .يناسبه

   حاجات المتعلمينلالنترنت وفقاً ع حيث يتم اختيار موضوعات المنهج عن طريق االتعليم الموز.  

 .إضافةإلى فلسفة التعليم االلكتروني وأهدافه وأهميته          

 بعنوان  2008ث تقريراً صدر في الواليات المتحدة األمريكية خالل عام حوقد أورد البا          
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كلية وجامعة والذي  2500" السعي محو تحقيق الهدف" وقد قام على أساس اإلجابات التي تلقاها من 

قبال على التعليم االكتروني قد تضاعف خالل السنوات الخمس األخيرة وينمو خلص إلى أن اإل

ي نره التعليم االلكتروسنوياُ واتفقوا إلى أن هذا يأتي من خالل ما يوف   %19.7بمعدل يصل إلى 

بها التعليم سب  يالتي قد والتعليم االفتراضي عن بعد من إمكانات تفي باحتياجاتهم وتزيل العوائق 

 التقليدي مثل بعد المسافة أو قلة الوقت المتاح أو تضارب المواعيد...

 اتجاهين:وقد أشار الباحث إلى أن اتجاهات استخدام الحاسوب في التعليم كانت تتمثل في    

 للمساعدة في التعليم. وباالتجاه األول: هو استخدام الحاس

ب وبرامجه هو الطرف اآلخر في وبحيث يعتبر الحاس وبالقائم على الحاساالتجاه الثاني: هم التعليم 

 . بوبديالً عن المعلم حيث يعتمد المعلم على الحاس معملية التعلي

 2004واالن ن ث الباحث عن أهداف التعليم االلكتروني من خالل ما ذكر جووقد تحد  

John&Alon 3: 

 .المدخالت تحسين -1

 .التعليمية الجودة تحسين -2

 .والطالب المؤسسات من كل كفاءة زيادة -3

 .التعليمية الخدمة من المستفيدين العمالء رضاء تحقيق -4

 .النائية للمناطق ووصولها للمؤسسات الجغرافية الرقعة توسيع -5

العديد من أهداف التعليم  1997د االتحاد الدولي واليونسكو إلضافة إلى هذه األهداف فقد حد  اوب        

 أهمها:االلكتروني ومن 

يسهم في إنشاء بنية تحتية وقاعدة من تقنية المعلومات بغرض إعداد مجتمع جديد لمتطلبات  -1

 القرن الحادي والعشرين.

 تنمية االتجاه االيجابي نحو تقنية المعلومات.  -2

 محاكاة المشكالت واألوضاع الحياتية الواقعية داخل البيئة. -3

 سع من الخيارات.منح الجيل الجديد مت   -4

 ت على أن التعليم االكتروني يساعد على:ة قد دل  نتائج بحوث عديدف الباحث أن وقد أضا

 م بشكل أفضلتقديم فرص للطالب للتعل   -1

 .التعلم مواقف مختلف في إيجابي أثر ترك -2

                                                           
3 John, Cadms & Alan,T.Seargen (2004). Distance education strategy 
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الحديثة  التربوية الفلسفات مع يتوافق ما وهو التلميذ حول متمركزة مللتعل   فرص تقديم -3

 الجديدة.ونظريات التعلم 

 .المشكالت حل   مهارات وتنمية مللتعل   معرفية الوراء الجوانب لتنمية أداة تقديم -4

كبيرة  فرصة وإتاحة والتعلم التعليم من المتنوعة األهداف لتحقيق عةمتنو   فرص تقديم -5

 الفروق الفردية إذابة على تساعد مختلفة بأشكال المعلومات من متنوعة مصادر على فللتعر  

 .تقليلها أو الطالب بين

 وقد ناقش الباحث في الفصل التالي أسس التعليم االلكتروني:     

 النظريات أهمها ومن التعلم نظريات العديد من بتطبيق اإللكتروني التعليم تنفيذ يتم -1

 يتيح فهو مالتعل   ونظريات مختلف الفلسفات بين التقاء نقطة كونه والبنائية السلوكية

 بأنفسهم. وفهمهم معارفهم لبناء مينللمتعل   الفرصة

 مع تتماشى عندما عةالمتنو   التربوية التشكيالت باستخدام يسمح اإللكتروني ميالتعل -2

 .بعد من تعليم أو لوجه وجهاً  تعليم كان سواء التعليم تخطيط

باستخدام  توظيفها كيفية هو اإللكترونية التكنولوجية والوسائل األدوات اختيار من األهم -3

التدريسية  المداخل اختيار حسن أن   فيه شك ال امم   هأن   المناسبة حيث ميالتعل أساليب

اختيار  من أهم اإللكتروني التعلم تكنولوجيا لتوظيف المناسبة التربوية والنظريات

 التكنولوجية والوسائل األساليب

التعليمي  المحتوى عرض :هما رئيستين طريقتين في اإللكتروني ميالتعل استخدام يمكن -4

 .التعليمية العمليات وتسهيل

 مجموعة منتقاة ضمن وتشغيلها إدارتها ليتم   بعناية اختيارها يتم اإللكتروني التعليم أدوات -5

  .المقرر لتصميم نموذج من ومتكاملة

تعليمهم   أتموا من إللحاق األمثل السبيل تعتبر اإللكتروني للتعليم لةالفعا   الممارسات -6

 .لهم حةالمتا المستمر التعليم بفرص

 المعيار أن اإللكتروني حيث التعلم بتوظيف يتغير ال ثابت هدف وهو السلوكية األهداف -7

 .فقط التكنولوجيا استخدام وليس المنهج متعل   هو
 

 الباحث خصائص التعليم االلكتروني ومنها: استنتجوقد 

 .التعليم تقديم في بعد من االتصال وسائل على االعتماد  -1

 .الوسائط من متنوعة مجموعة بتوظيف التواصل يتيح -2
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 .المعلمين من قليل عدد إلى يحتاج -3

 .التعليم برامج لمحتوى المسبق اإلعداد -4

 والمتعلم المعلم بين الظاهري الفصل -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الدراسة الثانية:

 " أثر تطبيق اإلدارة االلكترونية في تطبيق الجودة الشاملة"

 ه 1434) د. عبدهللا بن معيوف الجميد( 

في هذا الكتاب نظراً للدور المهم الذي تلعبه اإلدارة في تأسيس البنية التحتية للتعليم  تم البحثوقد 

 .االلكتروني والتعليم عن بعد

في  التقنية والتجهيزات التأسيس مجال في اإللكترونية اإلدارة تطبيق أثر عن ث الكاتبحيث تحد  

 .الشاملة الجودة تحقيق

 ؟ اإللكترونية اإلدارة خالل من املةشال الجودة قتحقي يمكن هلفتساءل 

 ةيالتقن تاالسليمة والتجهيز األسس وضع على يقوم القوي الذي التأسيس من البد هاإلجابة كانت أن   

 .اإللكترونية في اإلدارة التحتية البنية تعد   التي
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 لوائح قانون أو إصدار بمجرد تحقيقها يمكن ال حاإلصال أشكال من كغيرها اإللكترونية واإلدارة

دارتهم  إ وطريقة المسؤول، تفكير طريقة في ييراً غت بتتطل   بل  السياسين  القيادة   من إدارية

واإلدارات  امساألق نيب اتالمعلوم ادلتب ةطريق وفي ائفهمظو إلى رتهمنظ ةكيفي وفي ولياتهمؤولمس

 ين.المواطن ومع األعمال قطاع ومع

 :منها الخطوات من اً  عدد اإللكترونية لإلدارة التأسيس وخطط ستراتيجياتا وضع بويتطل  

 اإللكترونية اإلدارة لمشروع اإلستراتيجية وضع تتولى عليا )لجنة(   جهة تشكيل. 

 اإللكترونية اإلدارة لمشروع الفرعية وضع الخطط . 

 الخطط . ووضع في الدراسة للمشاركة والبحثية االستشاريةبالجهات  االستعانة 

 أهلية.  حكومية جهة من بأكثر المرتبطة المعلومات بين والتوافق التكامل 

 .االستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ بعض مراحل المشروع أو المشاركة في بعضها 
 

ويرى الباحث أن هناك عدة نقاط يجب أن تكون متوفرة في اإلدارة االلكترونية في مجال البنية 

 للمدارس ويذكر منها:التحتية والتجهيزات التقنية 

 اإللكترونية ت الخدما يمتقد في صةمتخص   ت بجها االستعانة.  

 خاص ترونيالك وقعبم المدرسة استقالل  . 

 مستمر لبشك اآللي بالحاس أجهزة تحديث . 

 مستمر  لبشك لكترونيةاال ت المعامال برامج تحديث.  

 اإللكترونية للمعامالتي ن  الف الدعم خدمات توفير.  

 المدرسة في باإلنترنت صالاالت   خدمة توفير . 

 المدرسة في مةالمقد   الخدمات بتستوع لالتصاالت  بكةش توفير. 

 المدرسة في اتفيةلها الخطوط من كاف  عدد توفير. 

 في  رئيسال امالنظ فتل أو فتوق   عند ةلكترونياال تماالخد يملتقد اطياحتي نظام توفير

 .المدرسة

 الموظفين. ؤونش إلدارة لكترونيا نظام رتوفي 

 التعلم مصادر مركز في المختلفة الخدمات يملتقد إلكتروني  نظام توفير. 

 اإللكترونية المعامالت لحماية  موحد نيأم نظام توفير. 

 وتخزينها األحداث ةكاف   لرصد إلكتروني مراقبة نظام توفير. 
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 القرار ذخاات   لدعم إدارية معلومات نظم توفير. 

 التعليمية الخدمات إدارة من اإللكترونية اإلدارية مجالبرا على المدرسة إدارة حصول. 

 مع اإلدارات العليا بشبكة الكترونية ربط المدرسة 

 المدرسة في حدوثها حال اإللكترونية األجهزة و ت الشبكا مشكالت معالجة. 

 

التي يمكن أن تساهم في ث عدداً من التوصيات حوء النتائج التي أسفر عنها البحث أورد الباضوفي   

 وهي عينة البحث(: ،) األهلية في الرياض تفعيل تطبيق اإلدارة االلكترونية في المدارس

 لدى العاملين في المدارس. إقامة الندوات والمحاضرات لتعزيز فكرة اإلدارة االلكترونية -1

ثقافة هذه اإلدارة  كترونية في المعامالت اإلدارية. ونشر لاتخاذ قرارات نحو تطبيق اإلدارة اال -2

 عن طريق نشرات توضيحية.

 التعامل مع نظام واحد من البرامج واألجهزة وإحاللها محل األجهزة القديمة. -3

إقامة برامج تدريبية تعمل على رفع كفاءة اإلداريين وتأهيلهم في مجال التعامل مع أجهزة  -4

 الحاسب وبرامج اإلدارة االلكترونية.

في إدارة التعليم لعملية تطبيق اإلدارة االلكترونية واتخاذ االجراءات دعم وتأييد صانعي القرار  -5

خاذ التي تكفل لجميع الهياكل اإلدارية داخل المدرسة بالعمل معاً بصورة متكاملة من أجل ات  

 القرارات الحكيمة.

ب على ف على آليات التغل  ة مع اإلداريين والعاملين في المدارس األهلية للتعر  عقد لقاءات مستمر   -6

 مشكالت تطبيق اإلدارة االلكترونية.

 حات الباحث بما يلي:ايمكن تلخيص اقترو

لجامعات إلجراء مزيد من لتوجيه طلبة الدراسات العليا في أقسام اإلدارة والتخطيط التربوي  -1

البحوث والدراسات النوعية حول تطبيقات ومعوقات اإلدارة االلكترونية في الجامعات 

 ة.والمؤسسات التربوي

على آليات تطبيق  للتدريبي الهيئة اإلدارية والفنية أثناء الخدمة في المدارس األهلية تبن   -2

 اإلدارة االلكترونية وتقديم الخدمات اإلرشادية الالزمة لهم.

ف على معوقات تطبيق ط لها بعناية حول التعر  صة مخط  تصميم برامج تدريبية متخص   -3

 .اإلدارة االلكترونية
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 الدراسات المرجعية باللغة االنجليزية 2.11.1. 
 

 الفرق بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني الدراسة األولى

Online Learning vs. Traditional Learning / Easy LMS 

Jul 22،2020 

https://www.easy-lms.com 
 

جعلت أزمة كورونا وقد  عام. التقليدي كل  م عبر اإلنترنت مقابل التعليم يمو النقاش بين التعلتناول البحث ن

 فجأة كان يجب أن تتم   ، ية ، حيث أجبر الموظفون في العديد من البلدان على العمل من المنزلاألمر أكثر أهم  

فقال م التقليدي؟ يبديل جيد للتعل التعليم عبر االنترنت هو وتساءل الكاتبجميع أنشطة التعلم عبر اإلنترنت.

 ة على االختالفات والتشابه ، ونستنتج من هو الفائز.دعونا نلقي نظر

 م عبر اإلنترنت؟ يما هو التعل

إنه  .م عن بعديإنه شكل من أشكال التعل م عبر اإلنترنت هو بالضبط ما يبدو عليه: يحدث عبر اإلنترنت.يالتعل

محتوى التدريب ، والذي يمكن ن نظام إدارة التعلم م اإللكتروني. عادة ما يخز  يقابل للتبادل مع مصطلح التعل

 الوصول إليه في أي مكان وزمان .

 ما هو التعليم التقليدي؟ 

ق المعلومات والمعرفة. بعد ذلك ، م تدف  ب يدير وينظ  م التقليدي في بيئة الفصل الدراسي. هناك مدر  يالتعل يتم  

 المنزل. رب من الموظفين تعميق معرفتهم من خالل التمارين المكتوبة فيع المد  يتوق  

دمج التكنولوجيا في الفصول الدراسية أكثر وأكثر ومع ذلك ، في سيناريوهات التعليم  ، يتم  في الوقت الحاضر

 ب.ال يزال المصدر األساسي للمعلومات هو المدر  ووجها لوجه ، 

 والتعليم االلكتروني: لتقليديالفرق بين التعليم اوقد أوضح الباحث 

Traditional Education Online Education 

 يحدث مع االتصال بالنت يحدث دون االتصال بالنت

 يحدث في أي مكان وأي زمان يحدث في مكان وزمان محددين

 ممكن للشخص بمفرده مع باقي الطالب

 ميدعم االستقاللية في االعتماد على النفس في التعل   م من ومع اآلخرينيدعم التعل  

 م هو المحتوى االلكترونيالمصدر األساسي للتعل   مالمعل  م هو المصدر األساسي للتعل  

 التفاعل مع اآلخرين محدود ن الطالب والمعلمينبيالتفاعل كثيف 
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 . وقد كانت إجابته:أي تشابهات بين نوعي التعليم وقد تسال الباحث حول وجود

أو  ،التعليم االلكتروني هو أكثر فعالية من التقليدي  ال نستطيع القول أن  ف الفعاليةكالهما يتصف بأن  

قياس هذه الفعالية. ولكن بشكل عام ، يبدو أن  تم  يفهذا األمر يعتمد على موضوع التعليم وكيف  العكس.

أدلة جيدة ووافرة على  حيث أن ه توجد م عبر اإلنترنت هو بديل كامل للتدريب في الفصول الدراسيةيالتعل

 في التدريب التقليدي. بقدر ما يتعل مون مون عموما عبر اإلنترنت تعل  أن الموظفين ي

 : ) من هو الفائز( إذاً أي تعليم أفضل

 على العديد من العوامل: للمؤس سةتعتمد طريقة التعلم المناسبة 

  ما هي ميزانيتك؟ ما هو موضوع التعلم؟ هل هو عملي أم قائم على المعرفة؟ 

  تحسين المهارات أو إبقاء موظفيك على اطالع دائم على أحدث  خالل التعلم؟ما الذي تريد تحقيقه من

 .التطورات حول الشركات

 وكم من الوقت يمكن للموظفين أن يقضوه في  كم من الوقت تريد أن تقضيه في التدريب كمنظمة؟

 التدريب؟ ما هو مستوى تحفيز موظفيك؟

 األلفية ، أم أن غالبية القوى  قام األول مع جيلهل لديك موظفين من مختلف األعمار؟ هل تعمل في الم

 العاملة لديك من جيل طفرة المواليد؟

الجمع بين  فمن األفضلللغاية.  صعبا ًربما يكون اختيار أحدهما على اآلخر ويخلص الكاتب إلى أنه 

 . المدمجالتعلم بالتأكيد التفكير في  ناأفضل ما في العالمين ، فعلي

 

 4أثر جائحة كورونا في التعليم االبتدائي والثانوي :الدراسة الثانية

Primary and Secondary Education During Covid-19 

أنظمة التعليم في معظم البلدان حول العالم، وكيف صدمت   COVID-19جائحة  ث عنححيث تحد ث البا

ة للطالب من الفرص التعليمية للعديد من الطالب على جميع المستويات وفي معظم البلدان ، وخاص   ا حد  مم  

 ،بت بها الجائحةي تسب  ية المباشرة الت  و للطالب ذوي اإلعاقة. وقد نتج هذا األثر عن الخسائر الصح   ،الفقراء

ام األمن ، وزيادة العنف المنزلي ، تناقص دخل األسرة والغذاء وانعدواآلثار المضاعفة غير المباشرة مثل 

 واآلثار المجتمعية األخرى.

                                                           
4 (2022(19-Primary and Secondary Education During CovidF. M. Reimers (ed.),  
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من الطالب  ٪99مليار متعلم ، بما في ذلك  1.7رت االضطرابات التي سببها الوباء على أكثر من أث  وقد    

 .في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

 ن تم  أالسياسة الموضوعة الحتواء انتشار الفيروس بعد من  ر عدد كبير من األشخاصتأث  كما تحد ث عن 

وكان من بين تلك االستجابات السياسية  ، COVID-19بالغ عن اإلصابات والوفيات الناجمة مباشرة عن إلا

لت لت من قدرة العديد من الناس على العمل ، وأغلقت األعمال التجارية ، وقل  التي قل   تدابير التباعد االجتماعي

 م.ع وااللتقاء ألغراض متنوعة ، بما في ذلك التعليم والتعل  القدرة على التجم  من 

ب في م ، مما تسب  ى إلى فرص محدودة للطالب للتعل  انقطاع التعليم الشخصي في المدارس والجامعات أد  إن  

 ب من التعليم.المدارس ، وفي بعض الحاالت التسر   عفك االرتباط م

اآلثار المباشرة وغير مع للتعليم ، و رة لألشكال البديلةوالفعالية المتغي  ه رتباط معم وفك االيفقدان التعل ومع

 صت قدرة العائلة في دعم األطفال والشباب في تعليمهم.المباشرة األخرى للوباء تقل  

أيضا  ر الوباءأث   ،وعلى المعلمين وموظفي المدرسة هذه اآلثار الفردية والمجتمعية للوباء على الطالبإضافة ل

 على أنظمة التعليم والمدارس.

  :للكتابالهدف األساسي  ويمكن تلخيص

 والذي عكسفي عدد مختار من البلدان ،  لهذا الوباءجهد مقارن لتمييز التأثير التعليمي قصير المدى  على أن ه 

مناطق مختلفة من العالم  فيمستويات األداء التعليمي  وفي المستويات المالية وموارد التعليم المؤسسي  تفاوتاً 

 ، ونصيب الفرد من الدخل ، وعدم المساواة االجتماعية واالقتصادية.المتنوعةالتنمية االقتصادية  ومستويات، 

 وفيما يلي مخطط بياني توضيحي عن تواريخ إغالق المدارس بشكل جزئي وكامل في العالم:
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ه الكاتب حيث    قامتنفيذ خطط الستمرارية التعليم في جميع البلدان التي  إغالق المدارس تم   ه حين تم  أن   نو 

تعليمية الوالحزم تسليم التعليمات  و ،تلك الخطط استخدام الموارد الحالية عبر اإلنترنت تناولتوقد  بدراستها.

 مج التلفازية التعليمية.إضافة إلى البرا طالب ،للعبر اإلنترنت من قبل المعلم النظامي مع الموارد المطبوعة 

المهارات في األجهزة ، وفي صال المطلوب ، وكشفت الدراسة عن تفاوتات شديدة في الوصول لالت  وقد   

ومع ذلك ، فإن استراتيجيات  الالزمة الستخدامها بين األطفال من مختلف الخلفيات االجتماعية واالقتصادية.

م يلة لتعلفعا   تقييمها بشكل إيجابي من قبل المعلمين واإلداريين، الذين اعتقدوا أنهم أتاحوا فرصاً  التعليم تم  

 الطالب.

االعتماد  حيث تم  م ، استخدام مجموعة متنوعة من الموارد لدعم التطوير المهني للمعل  ذلك فقد تم  إضافة إلى 

اآلخرين   من التواصل مع المعلمين المعلمين تنمك  والتي  اإلنترنتم عبرات التعل  على منص   في الغالب

 والفصول الدراسية االفتراضية.

 ح الطرق التي استخدمتها الحكومات لدعم التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا:وفيما يلي مخطط يوض  
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التعليمية كوسيلة لدعم ات ن مدى استخدام دول العالم لالنترنت والمنص  طاً بيانياً يبي  كما أورد الكاتب مخط  

 التعليم عن بعد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التي مرت بها الكثير من البلدان في العالم خالل فترة جائحة العديد من التجارب عن  تحد ث الكاتبوقد 

 كورونا في  محاولة منها الستكمال تعليم طالب المدارس عن بعد..

 ومن التجارب التي ذكرها :

 ك السريع للتعليم عن بعد في كافة المستويات في فنلندا..تجارب التحر  وتوصف بأن ها : تجربة فنلندا

ز الالمركزية واالستقالل الذاتي للبلديات والمدارس والمعلمين سياق تمي  حيث : سياق التعليم الفنلندي

 .التعليم الفنلندي

 تصميم المناهج الدراسية هم مشاركون نشطون في للمعلم دور مهم في النظام التعليمي الفنلندي.ف

من  بتقييم كل   يقومونوعالوة على ذلك  .ة والدوراتة والرقمي  م المادي  وكذلك بيئات التعل  ة المحلي  

 مخرجات التعليم والطالب الخاصة بهم.

المرونة في صنع القرار على المستوى المحلي وجعلتها من  الالمركزية قد مت من ناحية أخرى ،

 االعتبار السياق المحلي ، مثل الوضع الحالي للوباء في كل منطقة أو مدينة.الممكن أن تأخذ في 
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متعلمين لاالمدارس والمعلمين. هذه الثقة هي نتيجة للمعلمين ب يثق السياسيون والعائالت المحليةو  

 وتوافر معلومات عامة عن نظام التعليم.  جيداً 

بين بلدان منظمة التعاون من كان االختالف بين المدارس دائما أصغر في فنلندا  ،لتقييم بيزا وفقا  و

 والتنمية في الميدان االقتصادي.

 م عن بعد خالل الوباء:الشروط المسبقة للتعليم والتعل  وقد أورد الكاتب   

اإلنمائية تعليم الرقمي الرسمي على المستوى الوطني ومئات المشاريع لل استراتيجيات كان هناك ستة

  الماضية في فنلندا. 35خالل السنوات ال 

ال يتجزأ من استراتيجيات أخرى، مثل  جزءاَ جعلها دمج هذه االستراتيجيات أو  ، تم   2015منذ عام ف

 .وثائق المناهج الدراسية والبرامج الحكومية 

بحيث  ،الكفاءات اإللزامي كجزء من وصف  الرقمي التعليمعلى د منهج اإلطار الوطني يؤك  وقد كان 

  يكون الطالب قادرين على القيام بما يلي:

م كيفية استخدام األدوات الرقمية في طرق متنوعة ومبتكرة ؛ التعاون والتواصل مع األدوات تعل  

 الرقمية ؛ والعمل مع البيانات والمعلومات والمعرفة.

األهداف هذه تنفيذ  متاحة لمساعدةباإلضافة إلى االستراتيجيات والمناهج الدراسية ، كانت الموارد ال

قبل فترة تماماً ،  2020-2016على سبيل المثال ، خالل السنوات ف. تشكل دعماً كبيراً  االستراتيجية

يادة لزوقد استخدمت هذه األموال  .تعليميورو لتطوير المليون  100صت الحكومة ، خص  كوفيد

 .الكفاءات الرقمية للطالب والمعلمين
 

عالية من الكفاءات المستويات ال فقد أورد الكاتب أن   باءم خالل الوتنظيم التعليم والتعل  أما عن   

 تم  وقد ة في المجتمع الفنلندي دعمت هذا التغيير. ة الرقمي  وجودة البنية التحتي   ،معلم والطالب للالرقمية 

 ة للطالب أثناء الوباء.أجهزة الكمبيوتر المحمولة المدرسي  إقراض 

الذي  االفتراضي الصفهو نموذج وسبب آخر للنجاح إلى حد ما كان التغيير إلى التدريس عن بعد   

 رقميةالدوات األ م استخدامة في تعل  ، وخاص  لدعم التعلم المهني للمعلمين 2017 تنفيذه في تم  

 ة بهم.في الفصول الدراسية الخاص   رقميةالات منص  الو

ت الجامعات في ومع ذلك ، استمر   والمراهقون إلى المدارس اإللزامية.مايو ، عاد األطفال  13بعد 

 م والتعليم عن بعد.التعل  

ت المتحدة األمريكية من تجارب البلدان األخرى كسنغافورة والواليا كما ذكرالكاتب العديد  

 والبرازيل.
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أزمة تعليمية سلبت العديد من  19-خلقت جائحة كوفيدص الكاتب نتيجة بحثه بما يلي: وقد لخ    

 أن يفقدوا المهارات التي اكتسبوها بالفعل.ب ت لهمبوتسب   ،الطالب الفرص لمعرفة ما كان من المتوقع 

بين الطالب وأنظمة التعليم المختلفة ، ونتيجة لذلك  وزيع هذه الخسائر بشكل غير متساو  م تت   ولكن

 التي تبعها عدم المساواة االقتصادية واالجتماعية.و ة عدم المساواة التعليميةكانت نتيجة الوباء زياد

 يات االجتماعية األخرى  التي سبقت الوباء ولكنها تفاقمت بسببه: مما أد ى إلى زياد تعقيد التحد  

التماسك  ،ل في زيادة اإلنتاجية ، والحد من الفقر وعدم المساواة ، وزيادة المدنية التحدي المتمث  ك

 والثقة في المؤسسات ، ومعالجة العديد من القضايا مثل تغير المناخ أو العنف.

 ت دراستها في هذا الكتاب ، الموافقإن تأثير هذا الوباء  بالتأكيد سوف يمتد إلى ما بعد الفترة التي تم  

تأثيره الزال  ;الوباء هو ليس تحت السيطرة بعد  .2020للسنة األولى منذ إعالن الوباء في مارس 

ستمر في يسوف الذي  ف المالي الجديد لألفراد وأنظمة التعليمخالل التقش   منمستمراً على التعليم 

 مباشرة. هذه المرحلةأعقاب 

 

     Literature Review Summaryملخص الدراسات المرجعية: .12.1   

اشتركت جميعها ية تباينت الدراسات المرجعية بين دراسات استقصائية ودراسات بحث

 :بعدد من النقاط

ة و ،كركن أساسي من أركان المجتمع ة كبيرة ة أهمي  ة التعليمي  للعملي   .1 االهتمام بنوعية وكيفية خاص 

 ة التطور التقني.التعليم بما يتناسب مع المرحلة الزمنية الحالية وخاص  

ة قبل وبعد جائحة كورونا الية الطرق التعليمي  ن وجود تفاوت بين المجتمعات بالنسبة إلى فع  تبي   .2

 ة التعليمية.م التقاني في مؤسسات هذه المجتمعات وخاص  نتيجة للتقد  

ال يمكن تحقيق نقلة نوعية في التعليم التقاني دون وجود بنية تحتية تقانية مدعومة بتمويل مالي  .3

 مناسب .

اآلثار السلبية والتي يمكن للتعليم االلكتروني أو للتعليم عن بعد أهمية كبيرة ولكن له أيضاً بعض  .4

 تجاوزها بدمج التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني بتعليم مختلط.

وتحقيق  ،البد من استخدم استراتيجيات اإلدارة االلكترونية من أجل ضمان جودة التعليم  .5

اتخاذ القرارات السليمة في الوقت  لوحسن استخدام كافة البيانات من أج ،التواصل الفعال

 ناسب.الم
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  المقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات المرجعية: . 13.1

         Comparison between the Current Study and Reference Studies 

  

ولكن الفرق الرئيسي  ،التعليمفي  عن بعدتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بضرورة تطبيق التعليم  

استخدام  نحو نياتهمالمعلمين و تجاوبالتركيز في هذه الدراسة يكون على تحديد مدى  يكمن في أن  

 التكنولوجيا في التعليم. حيث أن :

ي إتمام ف هممعلمين لديهم خبرات تقانية تساعدللتعليم االلكتروني يتطلب توافر  تطبيق نظام فعال  -1

داخلية تخص  المعلم نفسه ومنها )منها تأثيرعوامل كثيرة هذا يتضمن العملية االلكترونية و

 خارجية تخص  الوسط المحيط به ( في نية المعلم نحو استخدام التكنولوجيا في التعليم.

 واقع الجمهورية العربية السورية تالئم ابكونه متاز بنقطة جوهرية تتجسدت الدراسة المقترحة  -2

مدرسة إلى  يعودان عليها راء البحثجإ المجتمع الذي تمت دراسته والعينة التي تم  حيث أن 

 الجمهورية العربية السورية. خاصة في

 

   Research Conducting Methodالبحث تنفيذ طريقة 14.1. 

 

  الدراسة النظرية:

ة في وايجابيات تطبيقه خاص  التعريف بفعالية النظام التقليدي التعليمي المستخدم في المدارس  نتضم  ت 

سوريا ضمن حصار اقتصادي أد ى إلى نقص في توفير المصادر األساسية  التي نعيشها فيالظروف الراهنة 

كهرباء والوقود إضافة إلى الحظر الذي يمنعنا من الدخول إلى العديد من المواقع والمصادر لألي تطوير كا

 االلكترونية.

ت المقارنة بين التعليم تم  قد ة أشكاله ومحاوره ومستوياته. ون البحث تعريفاً للتعليم االلكتروني بكاف  كما يتضم  

منهما للوصول إلى ضرورة المزج بين نوعي التعليم  االلكتروني والتقليدي من حيث ايجابيات وسلبيات كل  

 وهو التعليم المختلط.

ال اتهم في استخدامها بشكل أساسي وفع  لهم الستخدام التكنولوجيا وإلى ني  المعلمين و مدى تقب   تناول البحثوقد 

عة المتوق   الفائدةو ،والتكلفة ،المتوقع جهدالو ،معرفتهمتوضيح العالقة بين عليمي من خالل في عملهم الت

وبين رغبتهم في استخدام التعليم عن يعد ونيت هم في االستمرار  سرة لعملهمالمحيطة المي   والظروف

 باستخدامها.
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 الدراسة العملية:

استخدامها إلتمام عملية التحليل اإلحصائي  المتنوعة التي تم  الفصل األساليب واألدوات اإلحصائية هذا تناول 

 .الى جانب تناول محددات و وحدود الدراسة

بدأ الفصل بعرض التكرارات و النسب وقد التحليل اإلحصائي وعرض للنتائج الى جانب مناقشتها، كما تناول 

اإلجابة على تساؤالت الدراسة من  تتم لتوزع المبحوثين وفقاً للخصائص الشخصية و الوظيفية، و من ثم  

 إضافة إلى االقتراحات والتوصيات. ،تطبيقها ختبارات اإلحصائية المتنوعة التي تم  خالل نتائج اال

 

 ) (Keywordsالكلمات المفتاحية  15.1.

E Learning م االلكترونيالتعل 

Virtual Learning م االفتراضيالتعل 

E-Lecture المحاضرة االلكترونية 

E-Program Instruction التعليم المبرمج االلكتروني 

E- cooparative التعليم التعاوني 

E-Group Discussion المناقشة الجماعية 

E- Discovery االكتشاف الجماعي 

Hybird Education التعليم الهجين 

Ability of Self Learning القدرة على التعلم الذاتي 

Time Management إدارة الوقت 

Efficient Resource Usage كفاءة استخدام المصادر 
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Flexibility in Time، Space and 

Application 

 والتطبيق المرونة في الزمان والمكان

 

Flipped classroom الصف المقلوب 

The Promotion of Technology 

Acceptance and Work 

 تعزيز قبول التكنولوجيا في العمل

Perceived Value الفائدة المتوق عة 

Effort Expectancy الجهد المتوق ع 

Expected Cost التكلفة المتوق عة 

Social Influence التأثير المجتمعي 

Facilitating conditions   رةالظروف الميس 

Technological Educational knowledge المعرفة التربوية التكنولوجية 

Intention to Use نية االستخدام 
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 : الدراسة النظرية انيالثالفصل . 2
 

 التعليم التقليدي مفهوم .1.2
 

ن تواجدهم بين المعلم والطالب مباشرةً وتتضم   تعليم التقليدي يشير إلى العملية التعليمية التي تتم  لمفهوم ا

إضافة إلى  ،شكل دوريبفيتابع التعلم فيه   ;بالعالم  هرجسدياً في المكان والزمان نفسه. وهوالنظام األش

 5.لمعلم هو مركز العملية التعليمية وا .ة الفصل الدراسيايإجراء امتحان شفهي أو كتابي للطالب في نه

 التقليدي يمالتعلأساليب  1.1.2.

 (  Lecturingاإللقاء الخطابي: )  -1

خاصةً في المراحل الدراسية المتقد مة . فيلجأ المعلم بهذه الحالة إلى  ،وهو األسلوب األشهر في التعليم

ل من العبء ا يقل  مم   ،مة وممنهجةإلى الطالب بطريقة منظ   اتلخيص المواد الدراسية وإيصاله

 وفيما يلي أهم مميزات هذا األسلوب في التعليم: ،ب على الطالبالمترت  

   ء كمية هائلة من المعلومات بطريقة مبسطة.إعطادة للطالب عبر تلبية االحتياجات المحد 

   ل للطالب السمعيين .ض  فسلوب المالمحاضرات هي األ إن 

 أكثر قون ا يجعلهم يتشو  مم   يمكن للمعلم استغالل مهاراته وإلهام طالبه أثناء المحاضرة

 6.لمحاضراته  ويستلهمون منه بعض األقكار

 (Peer Assisted Learningالتعلم بمساعدة األقران )  -2

عي ن بعض ياه الطالب من زميله. والتباع هذا األسلوب يعتمد هذا المفهوم على الدعم الذي يتلق  

ن أكاديمياً الطلبة في الغرفة الصفي ة كقادة لمجموعات طالبية من قبل معلميهم عادة المتفوقي

 جيدة .العون بمهارات االتصال والذين يتمت  

 ز هذا األسلوب بما يلي:ويتمي  

 ن طريق لم عالطالب الذين لديهم رهاب من االقتراب من معلميهم وسؤالهم بالتع ةمساعد

 هم.ئالتواصل مع زمال

 رين.تشارك الطلبة القادة مع زمالئهم المعرفة من خالل تقنيات أبسط وأقرب للطلبة اآلخ 

   ز هذا األسلوب من ثقة الطلبة القادة بأنفسهم يعز 

   م أفضل ومناسبة للجميع.يخلق هذا األسلوب بيئة تعل 

                                                           
5 Traditional education definition", lawinsider, Retrieved 2021 
6 Modern, stephenperse (2017)Teaching Methods: Traditional Vs  
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 7مميزات التعليم التقليدي. 2.1.2

   فهو يساعد الطالب  ،أهم مميزات التعليم التقليدي أحدالتواصل االجتماعي  التواصل االجتماعي: يعد

 على صقل مهاراتهم االجتماعية من خالل التفاعل مع معلميهم وزمالئهم.

  التعلم النشط: هذا األسلوب يمك ن الطالب من إعداد اجتماعات وجهاً لوجه مع معلميهم لمناقشة

 وأداء المشاريع . الدروس

 لسنوات  هادفة قد تستمر   سلوب في إنشاء عالقاتالحفاظ على العالقات الشخصية: يساهم هذا اال

فيتيح التعليم التقليدي للطالب أن يكونوا أفراداً فاعلين في المشاريع الفردية والجماعية التي  ،طويلة

 ب التواصل مع األقران.تتطل  

 ض أو الزراعة وعلم األحياء والموسيقايال يمكن تدريس جميع التخصصات عبر االنترنت: كالتمر. 

  جدولة العملية التعليمية: يتم تنظيم العملية التعليمية بحيث يتمكن جميع الطالب من حضور الفصول

ينعكس  وبمواعيد الحصص مما يخلق في نفوس الطلبة حسن االنضباط والدراسية ضمن وقت واحد 

 بشكل ايجابي على حياتهم المهنية في المستقبل.
 

 :عيوب التعليم التقليدي 3.1.2.
 

   ه قد يؤدي إلى ميزة التفاعل االجتماعي بين الطالب في التعليم التقليدي هي سالح ذو حدين إذ أن   إن

 .رالتنم  

   دين في بعض المدارس وآخرين غير ر معلمين جي  بسبب توف   ;جودة التعليم قد تكون في خطر كما أن

 في مدارس أخرى. ئينكفو

  لتفكير النقدي عند الطالب ومهارات اتخاذ القرار ت التقنيات التقليدية من تطوير مهارات احد  وقد

 التكرار من أجل الحفظ.على  زألنها ترك  

   م البصري م السمعي وال تناسب المتعل  قد تناسب االستراتيجيات المستخدمة في التعليم التقليدي المتعل

 في التعلم.ع قدرات الطالب وأساليبهم إذ أنها تعتمد على اسلوب شرح واحد ال يراعى فيها تنو  

 

                                                           
7 https://mufahras.com ايجابيات وسلبيات التعليم التقليدي 

 

https://mufahras.com/
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 :االلكتروني التعليم2.2. 
 

أهم مصادر الثروة في أي مجتمع خاصة  ها تعد  متزايداً بالتنمية البشرية ألن   يشهد العصر الحالي اهتماماً      

ر السريع واشتداد التنافس في األسواق العالمية وزيادة الحاجة إلى في ظل الثورة التعليمية التكنولوجية والتطو  

 التقنية والعلمية.المهارات 

فقد  ،ومن بين هذه المجاالت التربية والتعليم ،ختلف مجاالت الحياةموقد فرضت التكنولوجيا نفسها في 

 ;يعتمد على توظيف مستحدثات تكنولوجية من أجل تحقيق التعليم المطلوب اً أصبح التعليم تعليماً غير مباشر

ا يؤدي الصناعية والقنوات الفضائية وشبكة المعلومات الدولية مم  مبيوتر ومستحدثاته واألقمار وكاستخدام الك

 . إلى إتاحة التعلم على مدار اليوم والليلة لمن يريد وفي المكان الذي يناسبه

فعلى سبيل المثال  ،مالمح النظام التعليمي بعناصره المختلفةمت التكنولوجيا الرقمية في تغييروقد ساه

عضو هيئة التدريس والمعلم من مجرد ناقل للمعلومات الرقمية في تغيير دورساهمت تكنولوجيا المعلومات 

م.إلى القيام بدور الميس   ح والمقو  د كما ساهمت التكنولوجيا الرقمية في تغيير دور المتعل   ر والموض  م من مجر 

 متلق  للمعارف إلى دور المستقصي والباحث والمكتشف.

 ناته:عناصر التعليم االلكتروني ومكو1.2.2.
 

ر الهائل في وسائل االتصال والمعلومات أد ى إلى بروز صيغ تعليمية جديدة ال     تقوم على أساس  إن التطو 

ا أد ى إلى  ،والنقل الحيز ذلك إلى تقنيات الحوار المباشرالصورة والنص المكتوب فحسب وإن ما تتجاو مم 

والتعليم  E-Learningاستحداث صيغ جديدة من التعليم عن بعد عرفت بأسماء متعد دة مثل التعليم االكتروني 

 . Virtual Learningاالفتراضي 

 8ليم االلكترونيعالبيئة التعليمية للت2.2.2.
 

 مكونات منها:أن البيئة التعليمية للتعليم االلكتروني بها عد ة  2007يذكر الحذيفي 

 الخدمية. ةاألجهز 

   ممحط ة عمل المعل 

                                                           
 والقدرات الدراسي التحصيل مستوى على االلكتروني التعليم استخدام أثر الحذيفي، فهد بن خالد 8

 سعود، الملك جامعة ، مجلة الرياض، المتوسطة، المرحلة تالميذ لدى العلوم مادة نحو واالتجاه العقلية

 2007، 2 مجلد
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   مة عمل المتعل  محط 

 الدخول على االنترنت 

 أن  هذه البيئة تشمل: 20039ويذكر الفيومي 

 شبكة الربط االلكتروني 

 ي ستستخدم لالتصال والتصف ح.تأجهزة الحاسوب ال 

 مع المحتوى التعليمي.قات التعليمية التي تسه ل التعامل يالبرمجيات التي ستوف ر التطب 

 عناصر التعليم االلكتروني:3.2.2.
 

 مجموعة من العناصر المتفاعلة حتى يتحق ق التعليم االلكتروني. ومن هذه العناصر ماال بد من وجود 

 يلي:

   م االلكتروني: وهو الطالب الذي يتعل م من خالل اسلوب التعليم االلكترونيالمتعل 

   م المعلم الذي يشرف على عملية التعليم االلكتروني ويتفاعل مع المتعل  م االلكتروني: وهو المعل

م أداءه.  هه ويقو   ويوج 

  الفصل االلكتروني: وهو القاعة الدراسي ة التي تم  تجهيزها ببعض األجهزة التي تخدم عملية التعليم

 االلكتروني.

  :ق وهو المقرر التعليمي المشابه للكتاب المدرسي الكتاب االلكتروني ولكن ه يختلف في شكله ويتفو 

 فقد يحتوي على نصوص مكتوبة ومقاطع فيديو تجعله أكثر متعة للطالب . ،عليه في محتواه

 :كترونية التي يمكن ليتم من خاللها تقديم محتوى كبير من المجالت والكتب اال المكتبات االلكترونية

 منها خالل زيارة أمين المكتبة.حها من خالل االنترنت أو من خالل الحصول على أجزاء تصف  

  البريد االلكتروني: يمكن من خالله التواصل بالرسائل االلكترونية بين الطالب وكذا بينهم وبين

 معلميهم وأيضاً التواصل بين المؤسسات التعليمية والبحثية المختلفة.

 علمي يضم   تعليمي ل عقد مؤتمريمكن لهذه التطبيقات أن تسه   مؤث رات التعليمية االلكترونية:ال 

ثين وخبراء وحضور  من أقطار مختلفة وذلك من خالل شبكة االنترنت. متحد 

                                                           
 وآفاق التحديات واإلنجازات الوطنية الرؤية لتحقيق استراتيجي خيار األردن، في االلكتروني التعليم الفيومي، نبيل 9

 .2003 لالتصاالت،  الدولي االتحاد المستقبل،
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   برمجته ووضعه على صفحة  الفصول االفتراضية: وهي عبارة عن فصل يحاكي الفصل الحقيقي يتم

خاصة على االنترنت بحيث يحضر الطالب والمعلم في وقت محد د ويتم التفاعل فيما بينهما 

 الكترونياً.

   رمجتها ونشرها على ب المعامل االفتراضية: وهي معامل تخيلي ة تحاكي المعامل الحقيقية بحيث يتم

 كل يحاكي الواقع.ويتم من خاللها تطبيق التجارب العملية بش ،االنترنت 

 

  :10مكونات التعليم االلكتروني 4.2.2.
 

نات التعليم االلكتروني فهو منظومة متكاملة مسؤولة عن نظام إدارة التعليم االلكتروني يعتبر من أهم مكو   إن    

 ن مما يلي:. وتتضم   كترونية عبر الشبكة العالمية للمعلومات االنترنتلإدارة العملية التعليمية اال

بأغراض التعليم االلكتروني وأهدافه ومحتواه  ) البيداجوجي(: ويختص  ن التدريسيالمكو   -1

 واستراتيجيات التعليم المستخدمة في تقديم المحتوى.

 وكذا تقويم التدريس وبيئة العمل االلكتروني. تحصيل المتعلمينويختص بتقديرن التقويمي: المكو   -2

للتعلم االلكتروني كأجهزة الكومبيوتر  ةبالبنية التحتي  ويختص : التقني(( ن التكنولوجيالمكو   -3

 والشبكات.

ص بتصميم البرمجيات والمقررات والواقع على الشبكات وبرامج ن التصميمي: ويخت  المكو   -4

 التصف ح.

خدمي تن اإلداري : ويختص بإدارة التعلم االكتروني من حيث تقديم الخدمات اإلدارية لمسالمكو   -5

 مثل القبول والتسجيل وإدارة االختبارات.التعلم االلكتروني 

ص بتقديم المشورة للمتعلمين سواء من الناحية التعليمية أو من الناحية ن اإلرشادي: ويخت  المكو   -6

 ية.الفن  

مع البرمجيات والمعلمين  قية لتعامل المتعلميناألخال بالمبادئ ص  تويخ الخلقي: نالمكو   -7

 .واالختبارات والمقررات

م االلكتروني وبالمعايير يمة للدراسة بالتعلانين والتشريعات المنظ  والالئحي: ويختص بالقن المكو   -8

 المطلوب توافرها.

 

                                                           
 .2014 ،التعليم االلكتروني ،د.طارق عبد الرؤوف 10
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 مستويات التعليم االلكتروني: 5.2.2.

 ن التعليم االلكتروني عدة مستويات رئيسية تشمل ما يلي:يتضم  

والتي يمكن الوصول إليها عن طريق  لتعليم االلكترونيامن أهم أشكال عرفة: وتعتبرلمقواعد بيانات ا -1

م ايضاحات وإرشادات عن برامج ومهام وأدوات التعلم خطوة  برمجيات المواقع االلكترونية حيث تقد 

وهذه  ،دةبخطوة وقواعد بينات األسئلة والتي تتضمن العديد من االستفسارات الجتياز اختبارات محد  

( وأن يختار منها حسب  Or ليها بكلمة ) أوالقواعد تكون متاحة حيث يمكن للشخص أن يرمز إ

 ترتيبها هجائياً.

 رحيث يقوم المعلم باختيامناقشتها الكترونياً  المحاضرة االلكترونية: وهي الموضوعات التي يتم   -2

 سبة للطالب. االموضوعات المن

 وتعمل المحاضرات االلكترونية على:

   تشجيع العمل التعاوني االلكتروني بين الطالب حيث يطلب المعلم من الطالب تجميع معلومات  أ.

 عن بعض الموضوعات.

ي ذه بعد إرسال المعلومات المطلوبة للمعلم الحيث أن   ،زيادة المنافسة بين الطالب الكترونياً ب. 

 لتحفيزه وتشجيع زمالئه.أداء كل طالب الكترونياً عند الحاجة  يم أدائهم ونشرييقوم بتق
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 صل :التعليم المت   .ج

وهو ذلك التعليم الذي يتيح الفرصة لكل عضو هيئة التدريس والمتعلم بتبادل المعلومات عن 

 نترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة مما يؤد ي إلى:ام االطريق استخد

 .زيادة قدرات المعلم وأهدافه 

 االلكتروني تطوير المقرر. 

  التدريس والتعليم الكترونياً تطوير طرق. 

 تطوير االتصاالت االلكترونية الحديثة. 

 .زيادة فعالية التقويم والتغذية الراجعة 

 الدعم بالتصال المباشر: -3

حيث يأتي في شكل برامج ومجموعات  ،يعتبر الدعم الشبكي أحد أشكال التعليم االلكتروني 

الً من قواعد بيانات المعلومات ألنه يعطي تفاع رالمناقشة وكذلك البريد االلكتروني. وهو أكث

 إجابات محددة وأكثر دقة على األسئلة.

 التدريب غير المتزامن: -4

 بكات الداخليةشام شبكات االنترنت والدعلى اسلوب التعليم الذاتي الذي يتم عن طريق استخ

LAN  وأقراصCD ،  كما يحتوي على مرشدين من خالل المجالت االلكترونية والمناقشات

 التي تتم من خالل البريد االلكتروني.

س بشكل مباشر حيث يقوم كل مستخدم بالدخول التدريب المتزامن : ويتم من خالل وجود المدر   -5

الفصل  خرين. ويستغرق هذا التدريبعلى الموقع والتعامل المباشر مع هيئة التدريس ومع اآل

 الدراسي.

 11أنظمة التعليم االلكتروني 6.2.2.

مراحل متعددة . وإجراء بتدريبهم وفي مكان واحد  يم التقليدية على جمع الطالب معاً تعتمد أنظمة التعل    

 عدد من االختبارات لمعرفة كمية المعلومات التي تم استيعابها من قبل الطالب.

م أكثر حيث ساعد في جعل التعل   ،ظهور أنظمة التعلم االلكتروني إلى كسر بعض هذه الحدود  أد ىوقد 

ة لبسهو بالوصول خارج حدود الموقع الجغرافيالمتواجدين م تفاعلية وسمح للطالب والراغبين بالتعل  

 .بعيدةلاألماكن اوسرعة إلى 

                                                           
11  https://datatime4it.com  
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 ومن مميزات نظام إدارة التعليم االلكتروني:

 د أساليب عرض المعلومةتصميم التعليمي وكفاءته وتعد  ضمان جودة ال. 

 توظيف التكنولوجيا الحديثة و استخدامها كوسيلة تعليمية. 

 تشجيع التفاعل بين عنصري نظام التعليم. 

 تطوير التعليم الذاتي لدى الطالب. 

 .سهولة المتابعة واإلدارة الجيدة للعملية التعليمية 

 التعليم االلكتروني:ومن أهم األمثلة على أنظمة 

 web ct  12نظام  -1

من إعداد المقرر الكترونياً  داد بيئة تعليمية متكاملة ابتداءً وهو نظام يقد م األدوات الالزمة إلع

صين ومروراً بإلقاء وشرح المحاضرة ومتابعة ومشاركة المجلدات الخاصة بالمقررمع أساتذة متخص  

ويسمح بإدارة المناقشات الحي ة وايجاد المنتديات حسب تنظيم األستاذ مع  ،عملية التعلم لدى الطلبة 

ما يكتب في هذه المحادثات ليسهل الرجوع إليها. وكل هذه العمليات مدعومة بكافة  عمل سجالت لكل  

 ،باإلضافة لعرض الشرائح ومواقع االنترنت ،أنواع الوسائط المتعددة من رسومات وصور وفيديو

ى أدوات التقييم المالزمة لعملية التعليم والتعلم. كما يسمح بإنشاء اختبارات ذاتية كما تشتمل عل

يقوم النظام بالتصحيح وتسجيل الدرجات موضوعية أو مقالية إما بتحديد وقت أو دون تحديد للوقت و

 دها األستاذ.المعايير التي يحد   بوتوماتيكياً حساوإخراج المعدالت والتقديرات 
 

  Blackboard Academic Systemبورد  نظام البالك -2

م الخدمات التعليمية المتمي زة  ،وهو من أقوى أنظمة التعليم االلكترونية التجارية المستخدمة حيث يقد 

إضافة إلى جميع األدوات  ،لجميع عناصر العملية التعليمية من أساتذة وطالب وأولياء أمور وإدارة

 الالزمة لتحضير وإعداد المادة التعليمية وشرحها وتقديمها.

 

  Moodleنظام مودل  -3

ر بيئة تعليمية الكترونية ويمكن استخدامه على مستوى وهو نظام إدارة تعليم مفتوح المصدر . يوف  

ات المذكورة سابقاً إلنشاء لغة منها العربية. ويقد م كافة األدو 45شكل شخصي ويدعم النظام بالفرد 

 ص لالختبارات الكترونياً.منتديات النقاش وغرف المناقشة الحي ة وكذلك أدوات التقييم التي تخص  
 

                                                           

            12    http://www.webct.com  
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Atutor 13نظام أتوتر  -4
  

والتغيير السريع للواجهات من  وهو مفتوح المصدر ويتمي ز بسهولة االستخدام وإمكانية التحديث

 لغة ومنها اللغة العربية.  30ويدعم هذا النظام  مستخدمي البرنامج.

 Coroline Dokeos 14نظام دوكيوز  -5

  .( %60.2لغة وتبلغ نسبة تعريب النظام حوالي )  34ممفتوح المصدر ويدعم  ميوهو نظام إدارة تعلي

 15استراتيجيات التعليم االلكتروني:7.2.2.
 

بحيث تعينه على  اً طها القائم بالتدريس مسبقالتي يخط   ةوبقصد باستراتيجية التعليم االجراءات التدريسي 

 مكانات المتاحة.إلتنفيذ التدريس في ضوء ا

 ومنها: ،دةيجيات متعد  اترتوللتعليم االلكتروني اس

 :(  E-Lecture)  المحاضرة االلكترونية -1

ويمكن  .مينيم المحتوى للمتعل  دوهي طريقة ذات اتجاه واحد لتق ،طريقة لتقديم الحقائق والمعلومات

أو النص  ،أو ملفات الفيديو ،ات الصوت ة طرق من خالل ملف  عرض هذا المحتوى الكترونياً بعد  

دة يمكن أن يتيحها المعلم من خالل الموقع أو الروابط التي يضعها المعلم . المكتوب..وهذه الطرق المتعد  

 لوقت المناسب له لمشاهدة المحتوى التعليميم از المحاضرة االلكترونية إمكانية اختيار المتعل  وأهم ما يمي  

والمتعلم  ،ز بإمكانية التفاعل بين المعلم والمتعلم من جهةكما تتمي   ات عدة.أو تكرار تلك المشاهدة مر  

 ومصادر التعلم من جهة أخرى.

 

 (E-Programmed Instructionالتعليم المبرمج االلكتروني)  -2

دت فيه كل الخبرات التعليمية . وأكثر هذا التعليم عن طريق التفاعل االيجابي بينه وبين برنامج حد   ويتم  

والمعرفة الفورية بنتيجة االستجابة والتقييم الذاتي بمعنى  ،زه المشاركة االيجابية من جانب المتعلمما يمي  

 قدرة الطالب أن يعرف أخطاءه بنفسه.

 ( E-cooperativeالتعليم التعاوني االلكتروني )  -3
 

فيه تهيئة بيئة تعليمية مناسبة تسمح للطالب أن يعملوا معاً في مجموعات صغيرة  تم  تتعليم الهو نوع من 

فت بها إلى حيث تعكف مجموعة صغيرة على المهمة التي كل   ،دةغير متجانسة النجاز مهام أكاديمية محد  
                                                           

13 http://www.atutor.com 
14 http://www.dokeos.com 
 2016التعليم االلكتروني د. مجدي يونس هاشم  15
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وهو يؤدي إلى مستويات  ،وتحقيق األهداف المرجوة ء في فهم وإتمام المهمةأن ينجح جميع األعضا

تويات عليا مسز بالتعاوني يجيبون عن األسئلة التي تتمي   عليمفالطالب  في بيئات الت ;عالية من التحصيل

 للتفكير أكثر من نظرائهم في الفصول التقليدية.

  األلعاب التعليمية:  -4

الدراسة من خالل األلعاب المسلية بغرض توليد اإلثارة والتشويق التي تهدف إلى تعليم موضوعات 

كذلك و ،ي القدرة على حل المشكالت واتخاذ القراركما تنم   ،م هذه الموضوعاتب المتعلمين في تعل  تحب  

األهداف و ،نات منها مضمون اللعبة ر والمبادرة..وتحتوي كل لعبة على عدد من المكو  بالمرونة والص

 16.ة باللعب وكيفية حساب المكسب والخسارةوالتعليمات الخاص   .مية للعبةالتعلي

 (: E-Group Discussion)  المناقشة الجماعية -5

كي يقرؤوها  هي استرتتيجية تسمح للمستخدمين بالتواصل من خالل إرسال موضوعات لألعضاء   

 ;أدوات االتصال والتفاعل في بيئة التعليم االلكتروني هماستراتيجية المناقشة من أ وتعد   ،ويعلقون عليها

حيث  ،هداف التي تسعى كثير من المؤسسات التعليمية لتحقيقهامن األ ق من خاللها العديدحيث يتحق  

 يضيف كل من الطالب خبراته الشخصية إلى اآلخرين.

 (: E-Discoveryاالكتشاف االلكتروني: )  -6

لحيرة بام شعوراً لدى المتعل   رتحتوي على مشكالت تثي التعليميةتيجية تجعل المواقف اهي استر

نه من تكوين والحقائق والمفاهيم التي تمك  وتدفعه إلى البحث واالستقصاء عن المعلومات  ،والتساؤل

 17السلوك الذي يسهم في فهم هذه المشكالت وحلها.

 

 (: S- Brainstormingالعصف الذهني االلكتروني: )  -7
 

 ها:ة أهم  ويت بع فيها قواعد خاص   ،يهدف إلى إثارة التفكير وقدح الذهنهو اسلوب 

 .قبول جميع األفكار 

 .ال يسمح بتوجيه أي نقد 

 تشجيع األشخاص لكي يبنوا على أفكار اآلخرين. 

 من األعضاء الصامتينراء استخراج األفكار واآل. 

                                                           
 التقييم.( –القضايا  -التطبيق –) د حسن زيتون: المفهوم  16
 
 ) د. نبيل جلد عزمي  تكنولوجيا التعليم االلكتروني(17
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 (: E-Problem Solvingحل المشكالت الكترونياً )  -8

 االستراتيجية إلى مساعدة المتعلم ليتمك ن من إدراك المفاهيم المعرفية األساسية في حل  تهدف هذه 

ويمكن تطبيق  ،مما يساعد على توجيه سلوكه وقدراته ،المشكالت التعليمية التي قد تواجهه

ويطلب  ،استراتيجية حل المشكالت في التعلم االلكتروني عن طريق طرح مشكلة بحثية على الطالب

ويمكن لكل طالب مناقشة المعلم بواسطة  ،بشكل فردي توظيف ماقد تعلموه لحل المشكلة ولكنمنهم 

جمع الحلول وتوضع على لوحة المناقشة بحيث تدور تثم  ،اشربالبريد االلكتروني أو الحوار الم

ووضع  ،تحديد أنسب هذه الحلولة المتعلمين ألخذ اآلراء حولها وعة بواسطة كاف  حولها مناقشات موس  

 18 ي الحل األنسبرات الكافية لتبن  المبر  

 ( E-Simulationالمحاكاة: )  -9

وهي تمثيل لموقف أو مجموعة لموقف أو مجموعة من المواقف الحقيقية التي يصعب على المتعلم 

نتائجها  إلى فتعر  الو ،ق فيها الستكشاف أسرارهار عرضها والتعم  حتى يتيس   دراستها على الواقع

 -نظراً لتكلفته أو خطورته ،صعب تجسيد موقف معين في الحقيقةيوذلك عندما  ،المحتملة عن قرب

 النووية والتفاعالت الكيميائية الخطيرة. التجاربك

 19عمليات التعليم االلكتروني:8.2.2.

 وهما: ،يتين أساسيتينلالتعلم االلكتروني هو عملية تنضوي على عم

 

 العملية األولى: بيداجوجية) تدريسية(: 

يوتر وشبكاته بشكل يسمح له بالتفاعل النشط بالكوم روهي تتعلق بتقديم المحتوى للمتعلم الكترونياً عب

وبالسرعة التي تناسب قدراته الدراسية وخطوه  ،الوقت المتاح له فيفي أي مكان و المحتوى مع هذا

إن وجدوا في  نانية التفاعل تزامنياَ وال تزامنياً مع المعلم واألقرامكإالذاتي ووفق احتياجاته مع توفير 

 به من أنشطة وتمارين وتدريبات. يقومي التغذية الراجعة على ما وكذا تلق   ،الموقف التعليمي

 

 

                                                           
 2005 محمد محمود زين ) تطوير كفايات المعلم للتعليم عبر الشبكات( 18

 2019 ة ) االتصال وتكنولوجيا التعليم(معبد الحافظ سال 19
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 العملية الثانية: عملية إدارية تنظيمية:
 

ذا التعلم من حيث هائمة عليها في إدارة قق بتوظيف الوسائط المشار إليها والقوى البشرية الوتتعل  

إدارة االختبارات و م المتعلم دراسياً تقديم مهام وخدمات إدارية تتعلق بالقبول والتسجيل ومتابعة تقد  

 في ضوء معايير محددة. والحكم على نجاح هذا التعلم

 20محاور التعليم االكتروني: 9.2.2.

 وهي كالتالي: من التعليمتساهم هذه المحاور في التخطيط لهذا النوع 

 المتعلم 

 تعليم ذاتي 

 تفاعل ايجابي 

 تقييم ذاتي 

   ليةحقول تخي 

 ندوات تعليمية 

 ع التعليمنموا 

  اإلدارة والمتابعة وإعداد النتائج 

 التعليم والترفيه 

  الشكل التالي يوضح تلك المحاور:    

 

 

 

 

  

                                                           
 التعليم االلكترونيد.طارق عبد الرؤوف،  20
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  (Barriers of E-Learning)   معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني10.2.2.

يات أو معوقات تحول دون تطبيقه سواء في المدارس أو إن تطبيق مشروع التعليم اإللكتروني يواجه تحد  

الجامعات، وهي تتمث ل بعدم وجود صفوف نموذجية ذات بيئة تستعمل التكنولوجيا وخدمة اإلنترنت في 

ة يات ذكية لعرض المواد التعليممبانيها، إذ تحتاج هذه الصفوف إلى شاشات عرض إلكترونية، أو لوح

والسيما في المدارس، فضالً عن عدم وجود الطاقة الكهربائية باستمرار، وكذلك قلة أو عدم وجود خدمة 

نوعين مادية  إلىم هذه المعوقات اإلنترنت والسيما في المدارس االبتدائية والثانوية؛ لذلك يمكن أن نقس  

 :اً بالمعلم أو المدرس ومنهاقيارتباطاً وث البشرية فهي مرتبطةوأخرى بشرية، أما 

انعدام الثقة باستعمال هذه األجهزة التقنية والخوف من وقوع مشكالت تقنية أو فنية في أثناء  -1

 استعمالها إلنشاء وإدارة وعرض الدروس التعليمية. 

امية؛ لذا ضعف روح التنافس بين المعلمين الستعمال التعليم اإللكتروني والسيما في البلدان الن -2

نجد ازدياد الحماسة والتنافس لدى المؤسسات التعليمية في الدولة المتطورة وذلك من أجل زيادة 

 .نوعية وجودة التعليم

ير لدى بعض المعلمين والمدرسين والبقاء على األساليب والطرائق يهناك عدم رغبة في التغ -3

المعلمين المهارة في استعمال األجهزة التقليدية في التعليم؛ وذلك بسبب عدم امتالك كثير من 

 التقنية .

 21 االلكترونيالفرق بين التعليم التقليدي والتعليم  3.2.
 

 

 االلكترونيالتعليم  التعليم التقليدي من حيث

هو التعلم القائم على التواجد المكاني  المفهوم

والزماني بين المعلم والطالب، 

والتفاعل الحقيقي واالجتماعي بين 

 .الطالب والبيئة التعليمية واألفراد

 

 ويطلق عليه التعليم عن بعد

 (Distance Learning) 

  (E-Learning)أو التعلم عبر اإلنترنت 

 وهو أحد أشكال التعليم، ومن أبرز  

                                                           
21 Pros and Cons of Traditional Education", customessaymeister, 2021 
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سماته الفصل المكاني والزماني بين 

 المعلمين والطالب أثناء العملية التعليمية

التعليم التقليدي من م الطالب في يتعل   الكيفية

خالل تواجده في المؤسسة التعليمية، 

ة ويكون ذلك ضمن أساليب تعليمي  

 يكون المعلم محورها األساسي.

 

 

 

العملية التعليمية بين المعلمين  تتم  

وطالبهم عبر شبكة اإلنترنت باستخدام 

تقنيات التواصل اإللكترونية المختلفة، 

ة ذلك عبر مؤسسات تعليمية رسمي ويتم  

باإلضافة  وليس من خالل التعلم الذاتي.

إلى أن  الطالب هنا هو محور العملية 

 .ر، يسأل، يناقش ويبحثالتعليمية ، يفك  

التفاعل االجتماعي بين الطالب  يُعد   المزايا

وأقرانه أحد أبرز مزايا التعلم 

التقليدي، إلى جانب التواصل المباشر 

ل المعلم والطالب الذي يُسه   بين

 .لية التعليميةالعم

 

 

 

يُناسب التعليم الحديث الطالب غير  • 

التقليديين، مثل العاملين بدوام كامل أو 

الطالب غير المتواجدين في بلد 

الدراسة، باإلضافة إلى الطالب المقيمين 

ر في المناطق النائية والذين يتعذ  

وصولهم ألماكن الدراسة كما في التعليم 

 التقليدي.

الفصل الجغرافي الناتج عن  يعد   • 

التعليم الحديث أحد األسباب المؤدية 

لتبادل الثقافات المختلفة بسبب اختالف 

الطالب وتنوع خلفيتهم الثقافية، ومن 

ميزات الفصل الجغرافي سهولة 

ة التعليمية بسهولة الوصول إلى الحص  

وراحة دون عناء الذهاب للمؤسسة 

 .التعليمية

لتعل م تستفيد في هذا النوع من ا • 
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المؤسسات التعليمية أيًضا، ألنها توف ر 

النفقات المترتبة على التعليم التقليدي من 

منشآت تعليمية وإنشاء فصول دراسية 

 .دة وسكنات للطالبمتعد  

 

 22:أم التعليم الحضوري عن بعدالتعليم  1.3.2.   
 

 عن بعدنستنتج من مراجعة ومقارنة كل نمط من أنماط التعليم التقليدي )الحضوري( والتعليم 

ح لنا اآلتي: ال يمكن االستغناء يجابيات والسلبيات، يتض  من حيث المفهوم واالختالفات واال )الفعال(

على أسلوب التعليم عن أسلوب أو نمط التعليم التقليدي )الحضوري(، وبالمقابل ال يمكن االعتماد كلياَّ 

سواء في المدارس أو الجامعات؛ لوجود مميزات يمتاز بها كل نمط من أنماط التعليم التقليدي  عن بعد

في المؤسسة التعليمية  عن بعدوجود التعليم الحضوري والتعليم  ن  أ ، بل يمكن القولعن بعدوالتعليم 

الً لآلخر؛ وهذا يأتي متماشياً مع كثير من الدراسات التي تشير وتؤكد على أسلوب  احداً يعد  و مكم 

ات  التعليم المدمج الذي هو شكل من أشكال التعليم الذي يستخدم التعليم اإللكتروني عبر المنص 

ب التعليمية، مع الحضور إلى غرفة الصف في المدرسة أو الجامعة؛ كي يتم التأكد من اختبار الطال

وتقويمه شكلياً ومعنوياً؛ حيث نجد في نمط التعليم المعكوس أو الصف المعكوس إمكانية دمج نمط 

م طلبته عن بعدالتعليم الحضوري والتعليم  ، حيث يمكن للمعلم أن يلتقي ويناقش ويسأل ويختبر ويقو 

رسل مسبقاً وجهاً لوجه في غرفة الصف والتواصل معهم إلكترونياً بإعداد وتخطيط درس تعليمي م

ق استراتيجية التعليم المعكوس عبر المن صة التعليمية؛ ولذلك نجد كثيراً من نتائج الدراسات التي تطب  

ك   ن وتزداد مقارنة مع د أن  أداء الطلبة ومستوياتهم التعليمية تتحس  كنمط من أنماط التعليم المدمج، وتو 

 .بقية أنماط التعليم سواء التقليدي أو اإللكتروني

  

                                                           
22 https://www.bayancenter.org عالء جواد كاظم 
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 Hybird Education23   التعليم المدمج4.2.

الهجين هو عملية الدمج في المدارس والجامعات بين التعليم الوجاهي الحضوري، المدمج أو التعليم 

ي الحالة الوبائية والصحية والتعليم عن بعد عبر اإلنترنت، وقد بدأ االتجاه إلى تطبيق ذلك النظام عقب تفش  

نه من نفع وإيجابيات كثيرة، أهمها لما يتضم   في الدول المختلف حول العالم التي تسبب بها فيروس كورونا

التقليل من االختالط بين الطالب في المدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية، مع وضع آلية 

لعلمي ة الطالب ومستوى تحصيلهم ااتباعها لتنفيذ ذلك النظام التعليمي للحفاظ على كل من صح   دقيقة يتم  

 . والدراسي

استخدامه ألول مرة. حتى قبل عملية التعليم اإللزامي  يتم   اً نموذج التعليم المختلط ليس نموذجفي الواقع ، 

ا من خالل تطبيقات تجريبية أو مع ت العديد من المؤسسات والدول هذا النموذج ، إم  تبن  وقد عبر اإلنترنت ، 

  النموذج التعليمي هو النظام المعروف باسم "الفصل المقلوب" ممارسة عامة. المثال األكثر وضوًحا لهذا

Flipped Classroom. 

ب في مه المعلم أو المدر  في هذا النظام ، يشاهد الطالب أو يدرسون الفيديو أو المحتوى التعليمي الذي يقد  

ويات في الفصل يمكنهم عقد جلسات أسئلة وإجابات أو جلسات مناقشة حول هذه المحتومنزلهم. بعد ذلك ، 

 .قت هذا النظام بنجاحالدراسي. وهناك العديد من المؤسسات التعليمية التي طب  

 

 24 :المدمجمميزات التعليم  1.4.2.

تطبيق التعليم عبر اإلنترنت والتعليم وجهًا لوجه  هناك العديد من الفوائد لنموذج التعليم الهجين، حيث يتم   

 مًعا. 

 هذه الفوائد من حيث المؤسسات التعليمية والمعلمين والطالب وأولياء األمور على النحو التالي: سرديمكن 

 Ability of Self Learning:   القدرة على التعلم الذاتي -1

م معلومات جاهزة. و ها تقد  أكبر سبب لعدم قدرة أنظمة التعليم التقليدية على تلبية االحتياجات اليوم هو أن  

كن أن يربك الطالب. لهذا السبب التغيير في طريقة عرض المشكلة يم للبنية الحذرة ألنظمة التعليم ، فإن  نتيجة 

 ز على الممارسات التعليمية في نماذج التعليم الجديدة.تطبيق الدراسات التي ترك   يتم  

في التعليم وجهًا لوجه  م المحتوى التعليمي خارج الفصل الدراسي وتناقش هذه المحتوياتالبيئة التي تقد   إن  

 .م الطالب إجراء البحوث للحصول على مزيد من المعلوماتتدعم الطالب في هذا الصدد. وبالتالي ، يتعل  

                                                           
 د.سمير عبد السالم الصوص( -موسى التعلبم المدمج بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني )د.مفيد أحمد أبو 23
 2021مزايا وعيوب التعليم الهجين في ظل وافعة كورونا)د.سماح مصطفى ابراهيم العقيلي(  24
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، من خالل الحصول على م الذاتي لدى الطالب. وبالتاليبفضل نموذج التعليم المختلط ، تتطور مهارات التعل  

كانت المشكلة تأتي  المعلومات الصحيحة مع المشكلة ، حتى لوالمعلومات من زوايا مختلفة ، يمكنه مطابقة 

 هاً نحو الحلول.يمكنهم التعامل مع المشاكل بشكل أكثر توج  بطرق مختلفة ف

 

 Time Managementإدارة الوقت:  .2

 

ة  اليوم، الوقت بشكل جيد وإنفاقه بكفاءة يتم تطوير طرق مختلفة الستخدام   محاطين  عندما نكونخاص 

 أصبح التركيز واستخدام الوقت بكفاءة مهارة ال تقدر بثمن.فبالعديد من عوامل التشتيت ، 

د للمؤسسات والمعلمين والطالب. بدالً من الدراسة على إدارة الوقت بشكل جي   الهجينتساعد نماذج التعليم 

لجميع المشاركين في التدريب أيام في األسبوع ، يمكن توفير الوقت  5ساعات يوميًا ،  8-7في المدارس 

 . عن طريق نقل جزء من التدريب إلى بيئة اإلنترنت

 

 Efficient Resource Usageكفاءة استخدام المصادر:  .3

 

أصبحت الفصول الدراسية وقد سات التعليمية لخدمة المزيد من الناس. مع تزايد عدد السكان ، تحتاج المؤس  

 ن الفصول في المدارس. هذا يتطلب إعادة التفكير في استخدام الموارداآلن أكثر ازدحاًما أو يوجد المزيد م

 .ف ميزانيات كبيرةالمباني المدرسية والمعلمين ونفقاتهم تكل  حيث أن  

تقليل البعض اآلخر بشكل كبير.  ص من بعض هذه الموارد ، بينما يتم  التخل   ، يتم   الهجينمع نموذج التعليم 

 .على سبيل المثال ، المباني المدرسية األصغر تعني تكلفة أقل

 

 Space ,Time and Application Flexibilityفي الزمان والمكان والتطبيق:  المرونة .4

 

سات. والمؤس  ين ستوفير المرونة للطالب والمدر ، يمكنالتعليم الهجين باستخدام نموذج يكون التدريبعندما 

ديو يمكن النظر إلى المرونة في هذا النموذج من وجهات نظر مختلفة. على سبيل المثال ، عند تخزين الفيو

في المكتبة المستندة إلى مجموعة النظراء ، يمكن للطالب الوصول إلى الموارد والمحتوى التعليمي اآلخر

 :ة متى وأينما يريدونلدروس الحي  يمكن للمعلمين والطالب المشاركة في ا كما وقتما يريدون.

 . يمكن استخدام الموارد الصوتية والمرئية والمختلطة مًعا للطالب ذوي أنماط التعلم المختلفة 

  للطالب للتعلم من خالل االستمتاع . اللعبيمكن استخدام تقنيات 

 ورة الذكيةمعالجة المزيد من الدروس التفاعلية باستخدام السب   يمكن. 
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 Active Participation in lessons .المشاركة النشطة في الدرس5

 

ث في الفصل ال يمكن أن ينجح كل طالب في المشاركة الفعالة في الدرس. قد يكون من الصعب التحد    

ال يستطيع بعض فلديهم مشاكل في التواصل. الذين بوضوح للطالب االنطوائيين و األفكاروالتعبير عن 

تعلمها في الدرس أثناء الدرس. في  لىالتعلم الكامل المتعلق بالموضوعات التي يحتاجون إالطالب تحقيق 

 .القيام بذلك من خالل التعليم الهجينحين أنهم يستطيعون 

 

 عيوب التعليم الهجين: 2.4.2.
 

 اختالف امكانيات الطالب المادية من حيث توفير مناخ مناسب للتعليم عن بعد مثل توفير جهاز حاسوب -1

 نترنت جيدة.ووسيلة اتصال باال

كنولوجيا التعليم لدى أعضاء هيئة التدريس. ويمكن التغلب على هذه المشكلة تتجاه  فعدم وجود وعي كا -2

 بتوفير التدريب الالزم لهم قبل بدء العام الدراسي.

فمن الممكن أن يقع غش من  ،تقييم الطالب مصداقي ته إذا كان التعليم يحدث عن بعد دمن الممكن أن يفق -3

 جانب الطالب وبالتالي يكون من الصعب تقييمهم.

 

 قبول التكنولوجيا:5.2. 
 

 25تعزيز قبول التكنولوجيا والعمل 5.2.1.

The Promotion of Technology Acceptance and Work 

( ، وهي مزيج من CPSsالسيبرانية )إن  أهم ما يميز الثورة الصناعية الرابعة هو وجود األنظمة الفيزيائية   

 .التقنيات التي يمكن أن تسهل الترابط بين مختلف الموضوعات واألجهزة وكذلك البرمجيات والبشر

الشروع في ،ثالث وظائف أساسية: التوليد والحصول على البيانات  CPSsوبشكل أكثر تحديًدا ، تحقق 

 معالجتها وتجميعها ؛ ودعم القرار النهائي.

مة الروبوتات المتقد  رنت األشياء ، والبيانات الضخمة و، إنت الرابعةهم التقنيات النموذجية في الصناعة ومن أ

 والتصنيع اإلضافي.

                                                           
25 The Promotion of Technology Acceptance and Work Engagement in Industry 4.0:   

     From Personal Resources to Information and Training. 

    Monica Molino , Claudio G. Cortese * and Chiara Ghislieri 
Received: 19 March 2020; Accepted: 1 April 2020; Published: 3 April 2020 
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إذ غالبًا ما يفشل تنفيذ التكنولوجيا الجديدة بسبب مقاومة الموظف  ;ولكن هناك بعض المخاطر التي قد تظهر

وبسبب اإلدارة غير كافية التأثير على عناصر المنظمة األخرى. فقد تنشأ معارضة العمال بسبب عدم الثقة 

عالوة على ذلك ، االفتقار إلى المهارات الفنية والرقمية .والشعور بالسيطرة والخوف من فقدان الوظيفة 

 مقارنة بالحاجة إلى االستثمارات العقبات ، وهو أكثر أهمية بكثير التدريب أحد أهم  ويعد   والحاجة إلى كفاءة.

هؤالء الموظفين الذين  معحيث أن التدريب يلعب دوًرا مهًما  وأمن تكنولوجيا المعلومات ، وحجم الشركة.

 ن عليهم استخدام التكنولوجيا الجديدة. يتعي  

الديناميكيات التي يمكن أن تؤثرفي قبول الناس للتقنيات الجديدة قضية مركزية نظًرا للعدد وقد أصبح فهم 

الهائل النتشار األدوات واألجهزة الجديدة. وقد حاول العديد من المؤلفين شرح قبول التكنولوجيا حيث 

 .تتوفراآلن العديد من النماذج في األدبيات النفسية واالجتماعية اليوم

 TAM Model هو النموذج الذي حظي بأكبر قدر من االهتمام  )نموذج قبول التكنولوجيا (26

في استخدام  تهئ بنيّ تكنولوجيا المعلومات تنبّ  رات  الفرد حول نوع جديد منويفترض هذا النموذج أن تصو  

 التكنولوجيا أي االستخدام الفعلي للتكنولوجيا.

ف على أنها  TAMوفقًا لـ و ، نية استخدام التكنولوجيا يعتمد على اعتقادين: "الفائدة المتصورة "، والتي تُعر 

و"سهولة  ،مدى اعتقاد الشخص بأن  استخدام تكنولوجيا المعلومات سيؤدي إلى تحسين أدائه الوظيفي

ف على أنها الدرجة التي يعتقد الشخص أن استخدام تكنولوجي ا المعلومات سيكون استخدامه "، والتي تُعر 

 .خاليًا من الجهد

موا" الموارد المتصورة بواسطة ماثيسون وزمالؤه. أنهم قد   TAMاقتراح بناء اعتقاد ثالث لـ  وقد تم  

"وعرفوها على أنها "مدى اعتقاد الفرد بأن لديه الموارد الشخصية والتنظيمية الالزمة الستخدام نظام 

 .  المعلومات

دة لقبول واستخدام البارزة في دراسة وتطبيق قبول التكنولوجيا هي النظرية الموحّ النظرية األخرى 

اقتراحها على أنها نظرية شاملة تؤلف بين نماذج ونظريات قبول  ، والتي تمّ  UTAUT)التكنولوجيا )

 .ونظرية السلوك المخطط TAMالتكنولوجيا السابقة ، بما في ذلك 

العديد من النظريات والنماذج المعروفة لوصف العالقة بين توقعات في اآلونة األخيرة ، تم استخدام 

( ، نظرية IDTنظرية انتشار االبتكار )  ;المستخدم ، والسلوكيات ، والنوايا السلوكية الستخدام التكنولوجيا

                                                           
26 19 Impact on Higher -Students’ Acceptance of Distance Learning as a result of COVID

Education in Jordan,  Dr. Yasmin Sakka 
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( ، SCT( ، النظرية المعرفية االجتماعية )TPB( ، نظرية السلوك المخطط )TRAاإلجراء المعقول )

( ، نموذج قبول التكنولوجيا MPCU( ، نموذج استخدام الكمبيوتر الشخصي )MMالنموذج التحفيزي )

(TAM والنموذج الهجين الذي يمزج بين أطر )TAM  وTPB . 

( لتحليل ودمج هذه النماذج الثمانية UTAUTوقد تم تطوير النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا )

عد هذا النموذج في تحديد نوايا المستخدمين الستخدام نظام تكنولوجيا المعلومات للتكنولوجيا. حيث يسا

 وسلوكهم الالحق.

ع الجهد ، والتأثير االجتماعي ، وظروف ع األداء ، وتوقّ يحتوي النموذج على أربعة تركيبات رئيسية: توقّ 

ا لبساطته ومتانته  ا.يعتبر هذا النموذج أحد أكثر النماذج ش التسهيل. نظر   يوع 

ع األداء والجهد في إندونيسيا إلى أن توقّ  اإجراؤه تمّ  UTAUTتستند إلى نموذج  27أشارت دراسةوقد 

فحص نتائج الدراسة ، "تقييم قبول المستخدم  وقد تمّ  المتوقع والتأثير االجتماعي لم يتأثر بالعمر والجنس.

" وأشارت إلى أن التعلم عن بعد يمكن أن يجذب  UTAUTباستخدام نموذج  المنصة االلكترونيةتجاه تقنية 

 ويحافظ على اهتمام الطالب.

في  المنّصات االلكترونيةالتأثير االجتماعي أثبت أنه دافع قوي للطالب الستخدام  كما أوضحت الدراسة أنّ 

على النية  كبير تأثير إيجابي لهوأشارت الدراسات الرائدة المختلفة إلى أن توقع األداء  عملية التعلم عن بعد.

 ئين لشرح عالقة النية السلوكية.السلوكية وأحد أفضل المتنبّ 

كما أشارت دراسة بعنوان "نموذج قبول واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمعلمين في مؤسسات 

ا UTAUTعلى جميع تركيبات نموذج إلى أنه تم العثور28تعليم العالي" ال ا جيد  على  األربعة لتكون مؤشر 

ا بين المعلمين لتبنّ على بينما تم العثور  .النية  ي واستخدام تكنولوجيا األداء المتوقع ليكون األكثر تأثير 

 المعلومات واالتصاالت.

كما تبّين أّنه من الصعب أخذ دروس عبر اإلنترنت دون الحصول أوال  على اتصال إنترنت عالي السرعة 

 مكتبي أو أي جهاز ذكي آخر. سيدفع الطالب ثمن ذلك. نتيجة لذلك ، تمّ وشراء كمبيوتر محمول / كمبيوتر 

كما  أظهرت التقييمات العديدة لدراسات الحالة أن دمج التعلم عن بعد في الدورات  فحص التكلفة المتوقعة.

 التدريبية وجه ا لوجه يمكن أن يكون له تأثير كبير على نتائج التعلم.

  

                                                           
27 19 Contagion -Orsa, I.; Staszkiewicz, I. Dynamics of the COVID-Staszkiewicz, P.; Chomiak

and Mortality 2020 
28 Raciborski, F.; Pinkas, J.; Jankowski, M.; Sierpiński, R.; Zgliczyński, W.S.; Szumowski, Ł.; 

Gujski, M. Dynamics of COVID-19 outbreak in Poland 



 

43  

 

 التعليم:في الستخدام التكنولوجيا  ل المعلمينمدى تقب  2.5.2. 
 

يبدي رغبة   فالبعض ،ى تقبل المعلمين للتعليم االلكتروني واستخدام التكنولوجيا في التعليم يتفاوت مد    

ل بالصفوف االفتراضية والتبادل االلكتروني للبيانات ل نحو التعليم االلكتروني المتمث  واضحة في التحو  

ل .. بل ال زال يعتقد أن التعليم التقليدي هو أكثر بينما يبدي البعض اآلخر تذم   ،والمعلومات راً نحو هكذا تحو 

 وهذا يعود إلى أسباب أهمها: جدوى وفعالية.

 تقديم المحتوى من خالل أدوات تكنولوجية ليست عالية الجودة. 

  م عن بعدللتعل  بالسلب على استخدام الطالب قلة قدرات المعلم التكنولوجية تعود. 

 وجود مشكالت بالصوت أو مشكالت فنية في عملية تقديم المحتوى للطالب بالمنزل. 

  عدم اقتناع المعلم بعملية التعلم إلكترونياً بشكل كامل، وتخوفه ورهبته من استخدام التكنولوجيا في

 التعليم

 لتقييم مدى تقبلهم الستخدام المنصات االلكترونية في هذا وتعد شريحة المعلمين من أهم الشرائح المستهدفة 

 .الية التعليم عن بعدالتعلم عن بعد، وذلك ألنها الفئة التي تمتلك القدرة على إعطاء صورة واضحة عن مدى فع  

من أهم العوامل والمتغيرات التي يمكن دراسة تأثيرها على قبول المعلمين الستخدام التكنولوجيا في التعليم و

 29التالي تفعيل التعليم االلكتروني هي:وب

 الفائدة المتوقعة 

 الجهد المتوقع 

  المجتمعيالتأثير 

 التكلفة المتوقع 

 المعرفة التربوية التكنولوجية  

 الميسرة الظروف 

 

 

  

                                                           

 journal homepage: www.sciencedirect.com/journal/computers-and-education-open29 
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 من هذه المتغيرات: وفيما يلي شرح لكل  

        Performance Expectancy : الفائدة المتوقعة

استخدام التعليم عن بعد يساعد على تحقيق منافع في  لدرجة التي يعتقد فيها المعلم أن  المتوق عة االفائدة  تقيس

 التقليدية.ن أداء عمله مقارنة بالطرق البديلة نظام معين سيحس   استخدام وأن  . التعليم

 

 Effort Expectancy : الجهد المتوقع

 .التعلم عن بعدتقيس درجة السهولة المرتبطة باستخدام نظام 

ون التكنولوجيا يجابية ، فسوف يتبن  اعندما تكون تصورات المستخدمين لسهولة االستخدام وفائدة التكنولوجيا ف

 .الجديدة دون أي مشكلة

 

 Social Influence    المجتمعيالتأثير 

ر على باألفراد وقد تؤث  يشير التأثير االجتماعي إلى الضغط االجتماعي الناجم عن البيئة الخارجية التي تحيط 

 .، مثل األصدقاء واألقارب والرؤساءهم لالنخراط في فعل معينراتهم وسلوكياتتصو  

 ،أصدقاء،بها المستخدم للتكنولوجيا من قبل االفراد المحيطين به)أهل  رلدرجة التي يتأث  ويقيس هذا المتغي را

 طالب( في استخدام نظام التعليم عن بعد. ،مدرسة 

 

  Expected Cost:   المتوقعةالتكلفة 

ة  لها شخصياً تؤث ر على على ني ته في استخدام التكنولوجيا في التعليم خاص  إن التكلفة التي يتوق ع المعلم أن يتحم 

ة أو استخدام البطارية  ،أو توفير سرعة مناسبة لالنترنت ،إذا كان األمر يتطلب منه شراء معد ات خاص 

 المنزلية وقت انقطاع الكهرباء.

 ويقيس هذا المتغير إلى أي مدى يعتقد المستخدم للنكنولوجيا أن   تكلفة استخدامها ستكون مقبولة.

 

  Facilitating Condition:الميسرة الظروف

داعمة له في استخدام بنية تحتية تنظيمية وتقنية التي يعتقد المعلم بوجود  ويقيس هذا المتغيرالدرجة

 التكنولوجيا.
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عدم توفر العديد من الظروف الواجب توافرها لتفعيل التعليم عن بعد كالبنية التحتية والدعم التقاني الدائم  إن  

 ر حتماً على قرار المعلم في استخدام التكنولوجيا في التعليم. يؤث  

 

 Educational and Technological Knowledge:   المعرفة التربوية التكنولوجية

 في التوجيه التربوي والتعليمي .قدرة المعلم على استخدام التكنولوجيا  ىوتقيس مد

من أهم فوائد التكنولوجيا هو تعزيز القدرات الذاتية للمستخدمين وتوجيههم نحواالستخدام الصحيح  حيث أن  

ال.    والفع 

 Intention to Use    لتكنولوجياا  ستخداما في نيةال

 نية المستخدم في استخدام التكنولوجيا تؤثر على قراره بشأن استخدامها )االستخدام الفعلي(.  إن  

لذلك كان ال بد من دراسة تأثير المتغيرات السابقة في نية المعلم في استخدام التكنولوجيا في التعليم وبالتالي 

 التعليم عن بعد.
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  :الثالث الفصل

                     Practical Method                العملي المنهج. 3
 

 مقدمة الفصل   1.3.
 

م نبذة عن استخدام المنصات استخدامها لتطبيق الدراسة الحالية، و يقد   يعرض هذا الفصل اإلجراءات التي تم  

بها هذه الدراسة، و من ثم ينتقل  الحالة الدراسية التي تهتم   وهي مدرسةاللكترونية في العملية التعليمية في الا

لى عرض أداة الدراسة و تصميمها و ُسبل التحقق من مصداقية و ثبات األداة، و يتناول الفصل إالفصل 

لى جانب إاستخدامها إلتمام عملية التحليل اإلحصائي  مبحث األساليب و األدوات اإلحصائية المتنوعة التي تم  

 تناول محددات و وحدود الدراسة. 

 30:إجراءات الدراسة 2.3.
 

 باتباع مجموعة من اإلجراءات وذلك إلعداد الدراسة الحالية وفق المنهج العلمي السليم حيث تم   قامت الباحثة

 اتباع مايلي:
 
 

م بالدراسات السابقة مت الشروحات الكافية و اإلطار العلمي المدع  النظريات التي قد  و جمع المعلومات .1

 على الكم المعرفي السابق المتوافر. المشكلة قيد اإلهتمام بناءً هرة و لفهم طبيعة الظا

بناء نموذج للدراسة الحالية من خالل مراجعة النظريات المتعددة في األدب النظري  ليعكس  تم   .2

ص نموذج لمشكلة الدراسة، حيث تلخ   اً عميق اً م فهمن تقد  أدة التي يؤمل العالقات السببية المتعد  

لت المتغيرات م اإللكتروني، بينما تمث  يات التعلستخدام المستمر لمنص  ابع و هو نية االر تالدراسة بمتغي  

متوقعة، ة عوامل لها عالقة بقدرات و ظروف المنصات اإللكترونية و هي: الفائدة الالمستقلة بعد  

 التكلفة المتوقعة.المعرفة التربوية التكنولوجية و، المتوق ع الجهد الظروف الميسرة، التأثيراإلجتماعي،

اختيار المنهج العلمي المناسب إلجراء الدراسة و تطبيقها بأسلوب تحديد معالم تصميم الدراسة و تم   .3

تحديد أسلوب جمع البيانات بالطريقة المقطعية  الوصفي التحليلي بينما تم  المنهج  تم  ات باعسليم حيث 

(Cross sectional.) 

ل كحالة دراسية خاصة لتمث   التي أعمل بها حالياً مدرسة الف وهو تحديد مجتمع الدراسة المستهد تم   .4

 المدارس الخاصة في الجمهورية العربية السورية.بعض 

                                                           
30 R., & Sekaran, U. (2019). Research methods for business: A skill building approach. John Wiley & SonsBougie, 
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مراحل الدراسية مختلف الو في  مدرسةالتحديد وحدة التحليل و الدراسة وهم المعلمين العاملين في  تم   .5

 اإلعدادي و الثانوي.وهي اإلبتدائي، و

ي للمعلمين المستهدفين العدد الكل   أسلوب الحصر الشامل حيث أن  هوتحديد أسلوب سحب العينة و تم   .6

 معلم. 100في المدرسة المبحوثة 

رات الدراسة في النموذج المقترح من خالل الرجوع الى األدبيات النظرية ستبيان ليقيس متغي  ابناء  تم   .7

 و الدراسات السابقة ذات العالقة.

ستبيان على الق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة من خالل عرض اإجراء عملية التحكيم للتحق   تم   .8

هم األساتذة من ذوي مين ومجموعة من المحك  عرابي المشرفة على الرسالة وعلى الدكتورة أنمار

 ق من الصدق الظاهري لألداة.الخبرة في مجال الدراسة للتحق  

ة بالتواصل مع المعلمين ذلك للحصول على الموافقات الخاص  و مخاطبة المدرسة المستهدفة تم   .9

 ستبيان و جمع البيانات التي تحتاجها الدراسة.المستهدفين لغايات مشاركة رابط اال

بهم و  هالمعرفتدة مع المعلمين المستهدفين نظراً بالتواصل عبر قنوات التواصل المتعد   قامت الباحثة  .10

شرح غايات الدراسة للمبحوثين وأخذ موافقتهم على المشاركة في الدراسة و بناءاً على منح  تم  

 ستبيان.مشاركة رابط اال تالموافقة تم  

ت عملية جمع البيانات قرابة األسبوع و بعد جمع البيانات من أقصى عدد ممكن من المعلمين ر  استم .11

 المبحوثين توقفت عملية جمع البيانات.

 مايلي: لى عملية التحليل اإلحصائي حيث تم  إلكتروني اللف البيانات اتم إرسال م .12

13.  

 ن وجود أي ات تحتوي على بيانات مفقودة و لم يتبي  نايستباد من عدم وجود ك  أتم معاينة الملف للت

لكتروني التحديدها بمطلوبة اإلجابة خالل عملية بناء النموذج ا كافة األسئلة تم   بيانات مفقودة حيث أن  

 لإلستبيان.

   يبي ترميز البيانات الشخصية و الوظيفية بشكل ترت تم ترميزالبيانات الى األوزان التي تقابلها حيث تم

بناء  ة بالخبرة في مجال التعليم عن بعد تم  خيار، بينما البيانات الخاص  و يزداد درجة لكل  1يبدأ من 

 تي تقابلها لكل مبحوث.ة خبرة الفترة الإعطاء كل مد   فترات سنوات للخبرة و تم  

   ترميز اإلجابات الخاصة بمقاييس متغيرات الدراسة من خالل المقياس الخماسي ليكرت حيث تم  تم

 2لدرجة محايد، و وزن  3لدرجة أوافق، و وزن  4لدرجة أوافق بشدة، و وزن  5إعطاء وزن 

 لدرجة ال أوافق بشدة. 1لدرجة ال أوافق و وزن 
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   من خاللها جمع النتائج  ختبارات و األساليب اإلحصائية التي تم  المن ا إجراء مجموعة متنوعة تم

 التي تخدم أهداف الدراسة.

ختبارات الحصول عليها من األساليب و اال بناء التقرير اإلحصائي الذي يعرض النتائج التي تم   تم   .14

 اإلحصائية المتنوعة.

 بتقديم التوصيات و اإلستنتاجات التي تغطي أهداف الدراسة بناءاً على النتائج التي تم   قامت الباحثة .15

 جمعها.

عمل بها التي تمدرسة النبذة عن استخدام المنصات اإللكترونية في العملية التعليمية في  3.3.

 :كحالة دراسيةالباحثة 
 

مدرسة من أجل الحصول على معلومات عن يإجراء مقابلة مع رئيس قسم المعلوماتية في ال قامت الباحثة

وتاريخ بدء العمل في استخدام التعليم االلكتروني في المدرسة  ،صة االلكترونية التي يستخدمونها المن  

 وتجهيز البنتية التحتية الالزمة في كافة أرجاء المدرسة. وقد كانت إجابته كالتالي:

تعليمية وتربوية حديثة في عمليتها التعليمية خدمات لطالما كانت هذه المدرسة تطمح نحو تقديم 

 والتربوية.

( داخل  LANتوصيل شبكة )  فمنذ تأسيس هذه المدرسة وقد وجدت الشاشات في كل صف كما تم  

 المدرسة من أجل تحقيق التفاعل التعليمي مع الكتب والمناهج التفاعلية ذات المصدر االلكتروني...

ة   BigBlueButtonاستخدام منصة  تم  ومنذ بداية جائحة كورونا  ذات المصدر المفتوح . وهي منص 

 م  . كما توقد تم  إجراء التعديالت المناسبة بما يتناسب مع حاجات المدرسة  ستخدامواضحة وسهلة اال

ة المعليمن التواصل مع من قبل القسم المختص.. واستطاع كاف  سين على استخدامها تدريب كافة المدر  

 أن معظم الطالب لديهم نسخ رقمية عن الكتب..الطالب وخاصة 

تابعت المدرسة استخدام هذه المنصات في التعليم عن بعد بعد عودة الطالب إلى المدارس رغم الغياب 

الكثير منهم بسبب المرض والتأثر بفيروس كورونا وذلك بإدخال التعليم المدمج الذي ينطوي على دخول 

سية من بيوتهم والتفاعل مع باقي الطالب من خالل تفعيل المنصة في الغائبين إلى الحصص الدرا الطالب

 كل غرفة صفية..

للطالب الغائبين الذين لم يستطيعوا عبر المنصة تسجيل الدروس من قبل المعلمين وإرسالها  كما تم  

 بسبب مرضهم.. on lineحضور الدروس 

شكل بين واإلداريين وتحصيل النتائج مهذا عدا عن سهولة إدخال العالمات والمالحظات من قبل المعل

ة.  فوري من قبل األقسام المختص 
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 تصميم أداة الدراسة و المقاييس المستخدمة 4.3.
ى األدبيات و الدراسات ستبيان لغايات جمع البيانات من المبحوثين و ذلك بالرجوع الابإعداد  قامت الباحثة

تصميم  ، و تم  Computers and Open education31))  النظريات المرتبطة بموضوع الدراسةو السابقة

 ستبيان حيث احتوى على جزئين رئيسيين كالتالي:اال

جمع البيانات الشخصية و الوظيفية للمبحوثين حيث شملت البيانات القسم التعليمي الذي تعمل  الجزء األول:

وات الخبرة في التعليم عن بعد. كانت به في المدرسة، المرحلة التعليمية التي تقوم بتدريسها، العمر و عدد سن

 اإلجابة على هذه الجزء من خالل اختيار الخيار المناسب من عدة خيارات متاحة.

حيث  بها الدراسة جمع البيانات الخاصة بموافقة المبحوثين على العوامل المختلفة التي تهتم  الجزء الثاني: 

 ر كمايلي: عدد الفقرات في مقياس كل متغي   كان

المذكورة دراسة الفقرات تم بناؤها اعتماداً على  4.متغير الفائدة المتوقعة  المحور الفرعي األول: -

 أعاله.

 .السابقة دراسةالفقرات تم بناؤها اعتماداً على  4 .رةمتغير الظروف الميس   الفرعي الثاني: المحور -

 الدراسة السابقة.فقرات تم بناؤها اعتماداً على  3 .متغير التأثير اإلجتماعي المحور الفرعي الثالث: -

 .الدراسة السابقةتم بناؤها اعتماداً على  فقرات 3 .الجهد المتوقعمتغير  المحور الفرعي الرابع: -

فقرات تم بناؤها اعتماداً على  3.متغير المعرفة التربوية التكنولوجية   المحور الفرعي الخامس: -

 الدراسة السابقة.

 .الدراسة السابقةتم بناؤها اعتماداً على  فقرات 3 .التكلفة المتوقعةمتغير  الفرعي السادس:المحور  -

فقرات تم بناؤها اعتماداً على  3.ستخدام ستمرار في االمتغير نية اال المحور الفرعي السابع: -

 الدراسة السابقة.

-Likert 5بناء جميع فقرات مقاييس المتغيرات في الجزء الثاني باستخدام مقياس سلم ليكرت الخماسي ) تم  

points scale حيث يتيح هذا المقياس للمبحوث تحديد درجة موافقته على الفقرات المعروضة باختيار )

 درجة موافقة واحدة من أصل خمس درجات هي كالتالي:

                                                           
31 tancy and technologicalHabit, hedonic motivation, performance expec 

pedagogical knowledge affect teachers’ intention to use mobile internet 
Kleopatra Nikolopoulou 
Vasilis Gialamas  
Konstantinos Lavidas 
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 .5وزن درجة أوافق بشدة و تأخذ ال -

 .4درجة أوافق و تأخذ الوزن  -

 .3درجة محايد و تأخذ الوزن  -

 .2درجة ال أوافق بشدة و تأخذ الوزن  -

 .1درجة ال أوافق بشدة و تأخذ الوزن  -

( لتحديد درجة األهمية النسبية لموافقة المبحوثين على 1استخدام المقياس الموضح في الجدول رقم ) كما تم  

 ح الى وجود خمس درجات لألهمية النسبية كمايلي:يشير المقياس الموض   و رات الدراسة،فقرات و متغي  

 

 المقياس المستخدم في تحديد األهمية النسبية لموافقة المبحوثين - 1جدول

 درجة األهمية نطاق المتوسط الحسابي 

 درجة أهمية منخفضة جداً  1.79 – 1.00 1

 درجة أهمية منخفضة 2.59 – 1.80 2

 درجة أهمية متوسطة 3.39 – 2.60 3

 درجة أهمية عالية 4.19 – 3.40 4

 درجة أهمية عالية جداً  5.00 – 4.20 5

 

 التحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة 5.3.
 

 قامت الباحثةبعد إعداد و تصميم أداة الدراسة بالرجوع الى األدبيات و الدراسات السابقة ذات العالقة، 

ألداة الدراسة من خالل إجراء عملية التحكيم لألداة وذلك بعرضها على ق من الصدق الظاهري بالتحق  

المشرفة األكاديمية و التي أجازت األداة بعد طلب إجراء مجموعة من التعديالت على بعض الفقرات و حذف 

عرضها على مجموعة من األساتذة  خر. و بعد خروج األداة بصورتها النهائية تم  بعضها ودمج بعضها اآل

تطوير أدوات القياس في مجال الدراسة  كمين من ذوي الخبرة و السمعة األكاديمية الجيدة فيما يخص  المح

د ة التكوين للمقاييس و سالمتها اللغوية و أي  يهم تجاه صح  أبداء رإ، حيث طلب من المحكمين ةالمبحوث

 غالبيتها فيما يخص   تبعض المالحظات الطفيفة و التي كان اهومن محتوى األداة ووج   %90المحكمين 
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مين لتخرج أداة الدراسة تعديلها في ضوء مقترحات المحك   التي تم  ستخدام اللغوي لبعض المفردات والا

 .الملحق بصورتها النهائية التي عرضها 

 جمع البيانات و إعدادها لعملية التحليل اإلحصائي 6.3.
 

لجمع البيانات من المبحوثين  Google formsاستخدام النموذج اإللكتروني من خالل نماذج جوجل  تم  

من  الباحثة التواصل مع المعلمين المستهدفين نظراً لقرب تم   .حيثمدرسة الن في والمستهدفين و هم المعلم

على المشاركة في الدراسة  ةالدراسة لكل مبحوث ألخذ الموافق تقديم شروحات و تم   مجتمع الدراسة المستهدف

ستبيان، نسحاب من المشاركة في االختيارية و يجوز االاالمشاركة في الدراسة  إعالم كل مبحوث أن   حيث تم  

ستبيان من لى كيفية اإلجابة على محاور االإستبيان توجيه المبحوثين الذين وافقوا على المشاركة في اال كما تم  

ية الهوية بعدم التصريح محافظة على سر  ت اإلشارة للمبحوثين بضرورة الخالل المقاييس المستخدمة، كما تم  

التعامل معها وفق  البيانات سيتم   التأكيد للمبحوثين أن   ستبيان، و تم  ة معلومات شخصية خارج ما يطلبه االبأي  

 ي و ليس فردي.عرض النتائج بشكل كل   ة التامة كما سيتم  السري  

، و في هذا 2022من شهر تشرين األول من عام  خيرت عملية جمع البيانات خالل األسبوع األاستمر  

خالل  إرسالها لعملية التحليل اإلحصائي من ستبيان مكتمل اإلجابة تم  ا 90من جمع   تمك نت الباحثةاألسبوع 

دها المقاييس من خالل األوزان التي تحد   SPSSترميز البيانات الى رزمة  تم    إرسال ملف إكسل للبيانات.

رة أو ثابتة في اإلجابة من خالل معاينة إجابات ق من مدى وجود أنماط متكر  التحق   رات، و تم  ة بالمتغي  الخاص  

فة تعرف إحصائياً ق من وجود مشاهدات متطر  التحق   ن وجود أي استبيان تالف، يلي ذلك تم  لم يتبي  ثين والمبحو

الكشف  مشاهدات الدراسة، و تم  ( و هي المشاهدات التي يبتعد تمثيلها عن تمثيل غالبية Outliersبمسمى )

( لمشاهدات الدراسة في نموذج Cook’s distanceينة مسافة كوك )اعن المشاهدات المتطرفة من خالل مع

ستمرار في استخدام المنصات اإللكترونية للتعليم و دات نية االد الذي يختبر أثر محد  نحدار الخطي المتعد  الا

ن خالل معاينة مسافة كوك وجود مشاهدتين متطرفتين في البيانات ن م(. تبي  2التي يعرضها الشكل رقم )

 & Weinbergمن )( وفقاً لتوصيات كل 0.1سجلتا مسافة كوك أعلى من الحد األعلى المسموح به و هو )

Abramowitz،2008 )32   ستبيانين من البيانات وأصبح حجم عينة البيانات الصالحة حذف هذين اال لذلك تم

 ستبيان.ا 88للتحليل اإلحصائي 

                                                           
32 . Statistics using SPSS: An integrative approach & Abramowitz, S. K. (2008).Weinberg, S. L.,

 . Cambridge University Press 
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 (:2الشكل رقم )

نحدار الخطي المتعدد الذي يختبر أثر ال( لمشاهدات الدراسة في نموذج اCook’s distanceمسافة كوك )

  .ين ثوجهة نظر المعلمين المبحوات اإللكترونية للتعليم من ستمرار في استخدام المنص  المحددات نية ا

 

 

 

 

 

 

 ق من موثوقية وثبات أداة الدراسةالتحق  7.3. 
 

ا إعادة استخدام المقياس فيه ة يتم  سقة في كل مر  الموثوقية الى قدرة المقياس على إعطاء نتائج مت  يشير الثبات و

 Cronbachلمقاييس الدراسة من خالل معامل كرونباخ ألفا ) اختبار الثبات والموثوقية تم  مماثلة.  في ظروف

alpha( األكثر شيوعاً في الدراسات اإلنسانية لغايات اختبار الثبات و الموثوقية. يشير كل من )Sekaran 

& Bougie،2019 )33 في حال تجاوز معامل  اً يأن المقياس يعتبر ذو ثبات و موثوقية مقبولة إحصائ إلى

ح من النتائج التي . يتض  0.7و يفضل أن يتجاوز مستوى  0.6الحد األدنى المقبول إحصائياً وهو كورنباخ ألفا 

دة حيث كانت مستويات معامالت موثوقية جي   ع المقاييس بمستويات ثبات و( تمت  2عرضها الجدول رقم )

ليعكس  0.7و تجاوز بعضها الحد الموصى به وهو  0.6رات أعلى من الحد األدنى كورنباخ ألفا لكافة المتغي  

 هذا مالئمة أداة الدراسة لغايات جمع البيانات. 

                                                                                                                                                                                           
 
33 (2019). Research Methods for Business: A Skill Building Approach.Sekaran, U., &Bougie, R. 
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(، التأثير 0.689(، الظروف الميسرة )0.805بلغت معامالت كرونباخ ألفا كمايلي: الفائدة المتوقعة )

التكلفة المتوقعة (، 0.647المعرفة التربوية التكنولوجية  )(، 0.898الجهد المتوقع )(، 0.695اإلجتماعي )

 (.0.825ستخدام )الستمرار في االنية ا( و 0.711)

 (88( لمتغيرات الدراسة )ن= Cronbach alphaمعامالت كرونباخ ألفا ) -2جدول 

 معامل الثبات عدد الفقرات المتغير

 0.805 4 الفائدة المتوقعة

 0.689 4 الظروف الميسرة

 0.695 3 التأثير اإلجتماعي

 0.898 3 الجهد المتوقع

 0.647 3 المعرفة التربوية التكنولوجية 

 0.711 3 التكلفة المتوقعة

 0.825 3 نية اإلستمرار في اإلستخدام

 

 ساق الداخلي ألداة الدراسةت  الق من االتحق  8.3.
 

ق تتطلب المعايير اإلحصائية لغايات التحق  حيث ر، متغي   تساق الداخلي بين فقرات كل  بمعاينة اال قامت الباحثة

ة إحصائياً و إيجابية أعلى من الحد ر بعالقات دال  تساق الداخلي ارتباط كافة الفقرات المكونة للمتغي  المن ا

( 3يعرض الجدول رقم )و. 34( Pallant،2020تبعاً لتوصيات ) R= 0.2األدنى المقبول إحصائياً و هو 

الدرجات الكلية لمتغيراتها التي تتبع لها، و بين الفقرات (Pearson correlationسون )معامالت ارتباط بير

كما كانت جميع  0.01ن فقرات كل مجال ارتبطت بعالقات دالة إحصائياً عند مستوى أن من النتائج تبي   و

على  إحصائياً و هذا يدل  ( وهو الحد األدنى المقبول R= 0.2)العالقات اإلحصائية إيجابية و تتجاوز مستوى 

 تساق داخلي مناسب.اع أداة الدراسة بتمت  

                                                           
34 SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using IBM  Pallant, J. (2020).

Routledge..SPSS 
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( بين الفقرات و الدرجات الكلية للمتغيرات Pearson correlationمعامالت ارتباط بيرسون ) - 3لجدو
 (88)ن= 

اإلرتباط مع  رقم الفقرة المتغير

الدرجة الكلية 

 للمتغير

اإلرتباط مع  رقم الفقرة المتغير

الكلية الدرجة 

 للمتغير

 

الفائدة 

 المتوقعة

المعرفة التربوية  **0.820 1الفقرة 

 التكنولوجية

 **0.575 1الفقرة 

 **0.868 2الفقرة  **0.892 2الفقرة 

 **0.837 3الفقرة  **0.831 3الفقرة 

  **0.651 4الفقرة 

 التكلفة المتوقعة

 **0.833 1الفقرة 

 

الظروف 

 الميسرة

 **0.727 2الفقرة  **0.673 1الفقرة 

 **0.847 3الفقرة  **0.745 2الفقرة 

ستمرار في النية ا **0.695 3الفقرة 

 ستخدامالا

 **0.896 1الفقرة 

 **0.867 2الفقرة  **0.799 4الفقرة 

التأثير 

 جتماعيالا

 **0.862 3الفقرة  **0.874 1الفقرة 

  **0.560 2الفقرة 

 

// 

 **0.928 3الفقرة 

الجهد 

 المتوقع

 **0.913 1الفقرة 

 **0.956 2الفقرة 

 **0.929 3الفقرة 

 ( α ≤ 0.01العالقة دالة عند مستوى )**
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 قةمة النموذج لألساليب اإلحصائية المطب  ءالتحقق من مال 9.3.
د من مالئمة استخدام ك  أشتراطات الواجب توافرها في البيانات للتالبمعاينة ا قامت الباحثةفي هذا الجزء 

ن هذا الجزء من معاينة مشاكل التوزيع تكو   وقد  عة،نموذج الدراسة الحالي مع األساليب اإلحصائية المتنو  

 رتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة.الطبيعي في البيانات و معاينة مشاكل اال

 معاينة مشاكل التوزيع الطبيعي في البيانات:1.9.3.

 ت المعلمية، لذلك تم  الختباراشرط أساسي الستخدام االطبيعي يعتبر شرط خلو البيانات من مشاكل التوزيع 

لتواء ال( و معامالت اKurtosisالتوزيع الطبيعي للبيانات و هي معامالت التفلطح ) معامالتق من التحق  

(Skewnessحيث تقيس هذه المعامالت مدى تماثل ذيلي منحنى توزيع الب )،تبعاً لتوصيات ) ياناتSposito 

et al. 1983) 35 عاملين مستويات الملتوزيع الطبيعي في حال عدم تجاوزعتبر البيانات خالية من عيوب اوت

( أن البيانات خالية من 4مها الجدول رقم )النتائج التي قد   وقد بي نت.  ±2.2هوالحد األقصى المسموح به و

عليه يمكن استخدام معاملين ضمن الحدود الموصى بها و قيم العيوب التوزيع الطبيعي حيث كانت 

 ختبارات المعلمية لتحليل بيانات الدراسة الحالية.الا

          (، الظروف الميسرة523.-( كمايلي: الفائدة المتوقعة )Skewnessلتواء )الا بلغت معامالت -

     المعرفة التربوية التكنولوجية  (، 332.-الجهد المتوقع )(، 501.-(، التأثير اإلجتماعي )791.-)

 (.418.-ستخدام )الإستمرار في االنية ا( و 116.التكلفة المتوقعة )(، 445.-)

 

(، الظروف الميسرة 436.-( كمايلي: الفائدة المتوقعة )Kurtosisبلغت معامالت التفلطح ) -

المعرفة التربوية التكنولوجية  (، 253.-الجهد المتوقع )(، 554.-(، التأثير اإلجتماعي )1.059)

 (.278.-ستخدام )الستمرار في االنية ا( و 677.-التكلفة المتوقعة )(، 007.)

 

 

 

 

                                                           
3535 M. L., & Skarpness, B. (1983). On the efficiency of using the sampleV. A., Hand, Sposito, 
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 (88( لمتغيرات الدراسة )ن= Kurtosis( و معامالت التفلطح )Skewnessمعامالت االلتواء ) -4جدول 

 معامل التفلطح تواءلمعامل اإل المتغير

 436.- 523.- الفائدة المتوقعة

 1.059 791.- الظروف الميسرة

 554.- 501.- التأثير اإلجتماعي

 253.- 332.- الجهد المتوقع

 007. 445.- المعرفة التربوية التكنولوجية

 677.- 116. التكلفة المتوقعة

 278.- 418.- ستخدامالستمرار في االنية ا

 

  



 

57  

 

 ة:المستقل   راتي بين المتغي  معاينة مشاكل اإلرتباط الخط   2.9.3.

ل رات المستقلة في النموذج حيث أن تشك  رتباط الخطي بين المتغي  الالكشف عن وجود اب قامت الباحثة

لى إي ا يؤد  نحدار مم  الم في معامل القدرة التفسيرية في نموذج الى حصول تضخ  إي ي يؤد  رتباط الخط  الا

ي رتباط الخط  البمعاينة مدى تشكل ا قمتُ ختبارات التالية الغير دقيقة. من خالل اتقدير الحصول على نتائج 

 :36 ( Pallant،2020تبعاً لتوصيات )

  تضخم التباين معامل(Variance Inflation Factor [VIF])  وصى أن يكون أدنى من يو

 (.10)مستوى 

  معامل( التباين المسموح بهTolerance ) ( 0.10و يوصى أن يتجاوز مستوى). 

  يمعامل ارتباط بيرسون و يوصى أن ال( تجاوز الحد األعلىR = 0.90 .) 

( أن نتائج اإلختبارات الثالث كانت ضمن الحدود الموصى بها، حيث كانت 5تشير النتائج في الجدول رقم )

(، و كانت معامالت تضخم التباين أدنى من مستوى 0.10معامالت التباين المسموح به أعلى من مستوى )

ارتبطت المتغيرات المستقلة مع بعضها البعص بعالقات إيجابية دالة إحصائياً أدنى من مستوى  اكم (،10)

(R= 0.90و تد .).ل النتائج السابقة الى أن اإلرتباط الخطي ليس مشكلة في نموذج الدراسة الحالي 

 

 

  

                                                           
36 SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using IBM  Pallant, J. (2020).

. RoutledgeSPSS 
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 (88االإرتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة )ن= نتائج اإلختبارات الخاصة بالكشف عن مشاكل  -5جدول 

معامل تضخم  المتغير

التباين 

(VIF) 

معامل التباين 

المسموح به 

(Tolerance) 

 عالقات بيرسون

1 2 3 4 5 6 

      1 3910. 2.556 الفائدة المتوقعة

     1 **0.610 2540. 3.935 الظروف الميسرة

    1 **0.589 **0.714 4130. 2.419 التأثير اإلجتماعي

   1 **0.674 **0.844 **0.691 2240. 4.467 الجهد المتوقع

  1 **0.352 **0.292 **0.418 **0.390 7790. 1.283 المعرفة التربوية التكنولوجية

 1 0.167 **0.523 **0.491 **0.550 **0.447 6450. 1.550 التكلفة المتوقعة

 ( α ≤ 0.01**العالقة دالة عند مستوى )
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 األساليب و األدوات اإلحصائية المستخدمة لتحليل البيانات 10.3.
 Statistical Packages for Social  ستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعيةاب قامت الباحثة

Sciences (SPSS v.27)   تية:آلختبارات ااستخدام األدوات واال إلتمام عملية التحليل اإلحصائي حيث تم 

النسب ( و تشمل التكرارات وDescriptive statistic measuresمقاييس اإلحصاء الوصفي ) .1

ع المبحوثين وفقاً للخصائص الشخصية و الوظيفية، أما المتوسطات الحسابية  المئوية الخاصة لتوز  

استخدامها لتقديم درجات موافقة المبحوثين على فقرات و متغيرات  نحرافات المعيارية فقد تم  الوا

 الدراسة.

للكشف عن  dot diagram( و تمثيلها من خالل شكل Cook’s distanceمعامالت مسافة كوك ) .2

 ( في البيانات.Outliersالمتطرفة ) المشاهدات

 زيع الطبيعي للبيانات.التوختبار ال( Kurtosis( ومعامل التفلطح )Skewnessلتواء )المعامل ا .3

( Toleranceالتباين المسموح به )(، معامل Pearson Correlationرتباط بيرسون )المعامالت ا .4

رتباط الخطي ال( لمعاينة وجود اVariance Inflation Factor (VIF))ومعامل تضخم التباين 

 بين المتغيرات المستقلة.

 ختبار ثبات و موثوقية أداة الدراسة.ال( Cronbach α)معامل الثبات كورنباخ ألفا  .5

ختبار ال( بين الفقرات و الدرجة الكلية لمجاالتها Pearson correlationرتباط بيرسون )امعامل  .6

 ألداة الدراسة.تساق الداخلي الا

نحدار الخطي ال( و نموذج اMultiple linear regressionد )ي المتعد  نموذج االنحدار الخط   .7

 ر التابع.ر المستقل و المتغي  ( الختبار األثر بين المتغي  Simple linear regressionالبسيط )

( و One Way Analysis of Variance- ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي المصدر ) .8

 ر ذو ثالث فئات أو أكثر. ختبار الفروق ذات الداللة اإلحصائية في إجابات المبحثوين تبعاً لمتغي  ذلك ال

للوقوف على مصادر الفروقات في  دة المتجانسة( للمقارنات البعدية المتعد  Scheffeشيفيه )اختبار  .9

 .ANOVAاختبار 
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 حدود الدارسة 11.3.
 كانت حدود الدراسة الحالية كمايلي: 

كمدرسة للمرحلة  الباحثة عمل بهاتالتي مدرسة التطبيق هذه الدراسة على  تم   الحدود المكانية: -

لمدارس الخاصة في الجمهورية العربية ض اعبكحالة دراسية ل االعدادية والثانويةاالبتدائية و

 السورية.

 .2022تطبيق هذه الدراسة و جمع بياناتها في عام  تم  الحدود الزمنية:  -

 .مدرسةالتطبيق هذه الدراسة على المعلمين العاملين في  تم   الحدود البشرية: -

بحثت الدراسة في أثر عدة عوامل وهي: الفائدة المتوقعة، الظروف الميسرة، التأثير  الحدود العلمية: -

ستمرار في الالتكلفة المتوقعة على نية االمعرفة التربوية التكنولوجية و الجهد المتوقع، اإلجتماعي، 

 .مدرسة الاستخدام منصات التعلم اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين في 

 الدراسةمحددات 12.3. 
 

لت هذه المحددات بندرة ة محددات يوصى للباحثين المستقبليين بالعمل على تجاوزها و تمث  عد  الباحثة  واجهت

التي تناولت موضوع الدراسة بعد جائحة كورونا و في مدارس الجمهورية العربية السورية  الدراسات العربية

كما  ،سواء المدارس الخاصة او المدارس العامة، لذلك اقتصرت الدراسة الحالية على مدرسة خاصة واحدة 

درسة للعمل معلم مبحوث و يوصى للدراسات المستقبلية بدراسة أكثر من م 100اقتصرت عينة الدراسة على 

على توسيع حجم العينة لتحسين قدرة تعميم نتائج الدراسة بشكل أفضل على مجتمع المدارس الخاصة في 

 الجمهورية العربية السورية.
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 الرابعفصل ال

 لتحليل اإلحصائي و عرض النتائج و المناقشةا 4.
 

 مقدمة الفصل 1.4.
 

بدأ الفصل بعرض  .لى جانب مناقشتهاإعرضاً للنتائج التحليل اإلحصائي و الباحثة متفي هذا الفصل قد  

اإلجابة على  تتم   ع المبحوثين وفقاً للخصائص الشخصية و الوظيفية، و من ثم  النسب لتوز  و  التكرارات

 تطبيقها. ختبارات اإلحصائية المتنوعة التي تم  التساؤالت الدراسة من خالل نتائج ا

 ص الشخصية و الوظيفيةعرض توزع المبحوثين تبعاً للخصائ2.4.
 

( التكرارات و النسب لتوزع المبحوثين تبعاً للخصائص الشخصية و الوظيفية حيث 6يعرض الجدول رقم )

 كانت النتائج كمايلي:

اشتملت عينة الدراسة على مبحوثين معلمين من مختلف القسم التعليمي الذي تعمل به في المدرسة:  -

ارات رع الفت في العينة حيث كانت تكن هذا وجود تنو  المستهدفة ليبي  األقسام التعليمية في المدرسة 

بنسبة  26(، اللغة اإلنجليزية ن= %11.4بنسبة ) 10اللغة العربية ن= يلي:  األقسام التعليمية كما

جتماعيات ن= ال(، ا%9.1بنسبة ) 8(، العلوم ن= %18.2بنسبة ) 16(، الرياضيات ن= 29.5%)

 (.%22.7بنسبة ) 20معلم صف ن= ( و %9.1بنسبة ) 8

 

دريس كانت تكرارت و نسب المعلمين تبعأً لمرحلة الت المرحلة التعليمية التي تقوم بتدريسها: -

ة أخرى  متقاربة (، %43.2بنسبة ) 38بتدائي ن= الع في عينة الدراسة: مرحلة اعلى تنو  ليدل هذا مر 

 (.%22.7بنسبة ) 20الثانوي ن= ( و مرحلة %34.1بنسبة ) 30مرحلة اإلعدادي ن= 

 

كان أعلى تكرار للفئة علمين من مختلف الفئات العمرية ونة الدراسة على ماشتملت عي   العمر:  -

كان أعلى تكرار (، يليها %38.6بنسبة ) 34لى خمسين بتكرار ن= إالعمرية من واحد و أربعين 

( و كان أدنى تكرار للفئة %33.0بنسبة ) 29عشرين الى ثالثين بتكرار ن= من  للفئة العمرية

 (.%28.4بنسبة ) 25العمرية من واحد و ثالثين الى أربعين بتكرار ن= 
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ن غالبية المبحوثين من المستجدين في مجال التعليم أ: لوحظ عدد سنوات الخبرة في التعليم عن بُعد -

ستخدام الز ابُعد لم تدخل حي  ن تقنيات التعليم عن أهذا منطقياً عند األخذ بالحسبان  عن بُعد و يُعد  

نحراف اب 2.37ستخدام الل المتوسط الحسابي لسنوات اسج  حيث . 19-الفعلي إال مع جائحة كوفيد

سنة أو أقل ن = يلي:  لى فئات كانت نتائجها كماإأيضاً توزيع سنوات الخبرة  و تم   1.29معياري بلغ 

سنوات الى  3(، أكثر من %73.9سبة )بن 65سنوات ن=  3(، أكثر من سنة الى %14.8بنسبة ) 13

 (.%2.3بنسبة ) 2سنوات ن=  6( و أكثر من %9.1بنسبة ) 8سنوات ن=  6

 

 (88خصائص المبحوثين الشخصية و الوظيفية )ن =  -6جدول 

 

 

القسم التعليمي 

الذي تعمل به 

 في المدرسة

 % ن الفئات

 %11.4 10 اللغة العربية

 %29.5 26 اللغة اإلنجليزية

 %18.2 16 الرياضيات

 %9.1 8 العلوم

 %9.1 8 اإلجتماعيات

 %22.7 20 معلم صف

 -- -- أخرى

 %100 88 المجموع

المرحلة 

التعليمية التي 

 تقوم بتدريسها

 %43.2 38 مرحلة اإلبتدائي

 %34.1 30 مرحلة اإلعدادي

 %22.7 20 مرحلة الثانوي

 %100 88 المجموع
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 العمر

 %33.0 29 الى ثالثينمن عشرين 

 %28.4 25 من واحد و ثالثين الى أربعين

 %38.6 34 من واحد و أربعين الى خمسين

 %100 88 المجموع

 

 

عدد سنوات 

الخبرة في 

 التعليم عن بُعد

 %14.8 13 سنة أو أقل

 %73.9 65 سنوات 3أكثر من سنة الى 

 %9.1 8 سنوات 6سنوات الى  3أكثر من 

 %2.3 2 سنوات 6أكثر من 

 %100 88 المجموع

 (2.37المتوسط الحسابي )

 (1.29نحراف المعياري )الا

 

 اإلجابة على تساؤالت الدراسة 3.4.
 

 سؤال ة بكل  و الفرضيات الخاص   مناقشتها تبعأً لكل سؤال من أسئلة الدراسةم هذا الجزء عرضاً للنتائج ويقد  

 عة حيث كانت إجابة كل سؤال كمايلي: اإلحصائية المتنو  ختبارات الباستخدام األساليب و ا

السؤال األول: ما هي مستويات الفائدة المتوقعة من استخدام المنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد من وجهة 

 المدرسة؟نظر المعلمين المبحوثين في 

ت المعيارية لمستويات نحرافاالطات الحسابية و ات اإلجابة عن هذا السؤال من خالل عرض المتوس  تم  

 ر الفائدة المتوقعة: موافقة المبحوثين المعلمين على فقرات متغي  
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المتوسطات الحسابية و اإلنحرافات المعيارية لمستويات الفائدة المتوقعة من استخدام المنصات اإللكترونية للتعلم  -7جدول 
 (88عن ُبعد من وجهة نظر المعلمين المبحوثين في المدرسة  )ن = 

الترتيب  الترتيب

في 

 المقياس

ات مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الفقر

 الحسابية

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 الدرجة

تيح إنجاز مهام التعليم ياستخدام التعليم عن بعد  1 1

 بسرعة أكبر

 عالية 860. 4.11

هداف أاستخدام التعليم عن بعد يزيد في تحقيق  2 2

 التعليم

 عالية 920. 4.02

استخدام التعليم عن بعد مفيد في المادة التي أقوم  3 3

 بتدريسها

 عالية 930. 3.77

استخدام التعليم عن بعد يتيح للمعلم متابعة الطالب  4 4

 ومعرفة مدى استفادته

 منخفضة 990. 2.52

 عالية 0.73 3.60 المتوسط الحسابي العام

 

الفائدة المتوقعة من  مستويات مدرسة  أن  ال( يرى المبحوثون المعلمون في 7)استناداً الى نتائج الجدول رقم 

ات  كما تراوحت المتوسطات  (.3.60التعليم اإللكتروني مرتفعة إذ بلغ المتوسط الحسابي العام )استخدام منص 

مرتفعة بينما (، وكانت ثالث فقرات بدرجات موافقة 2.52( الى )4.11الحسابية لفقرات هذا المتغير بين )

كانت فقرة واحدة بدرجة موافقة منخفضة: كانت الفقرات التالية بدرجات موافقة مرتفعة وفق الترتيب النتازلي 

(، بيليها 4.11" بمتوسط حسابي بلغ ) تيح إنجاز مهام التعليم بسرعة أكبرياستخدام التعليم عن بعد  تي: "آلا

 ( ثم الفقرة "4.02" بمتوسط حسابي بلغ ) تحقيق اهداف التعليماستخدام التعليم عن بعد يزيد في  الفقرة "

 (، بينما كانت الفقرة "3.7" بمتوسط حسابي بلغ ) استخدام التعليم عن بعد مفيد في المادة التي أقوم بتدريسها
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دنى " بدرجة موافقة منخفضة و بأ استخدام التعليم عن بعد يتيح للمعلم متابعة الطالب ومعرفة مدى استفادته

هذا على  ليدل   1معيارية بمستويات أدنى من نحرافات ال(. كانت جميع اال2.52ترتيب بمتوسط حسابي بلغ )

 عت اإلجابات حول متوسطاتها الحسابية.راء المبحوثين حيث تجم  آوجود إجماع في 

هؤالء المعلمين  مدرسة  حيث أن  الأن النتائج السابقة تعكس مؤشر إيجابي تجاه المعلمين المبحوثين في  أرى

م فائدة جيدة تخدم ات التعليم اإللكتروني تقد  المبحوثين يوافقون بدرجة مرتفعة و يدركون أن استخدام منص  

 العملية التعليمية.

رة الستخدام المنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد من السؤال الثاني: ما هي مستويات توافر الظروف الميس  

 ؟مدرسةالوجهة نظر المعلمين المبحوثين في 

نحرافات المعيارية لمستويات الت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل عرض المتوسطات الحسابية و اتم  

 موافقة المبحوثين المعلمين على فقرات متغير الظروف الميسرة: 

الحسابية و اإلنحرافات المعيارية لمستويات توافر الظروف الميسرة الستخدام المنصات اإللكترونية  المتوسطات -8جدول 
 (88للتعلم عن ُبعد من وجهة نظر المعلمين المبحوثين في المدرسة ؟ )ن = 

الترتيب  الترتيب

في 

 المقياس

ات مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الفقر

 الحسابية

المتوسط 

 الحسابي

ف اإلنحرا

 المعياري

 الدرجة

أستطيع الحصول على المساعدة من الزمالء أو  3 1

المسؤولين عن التقانة عندما أجد أي صعوبة في 

 استخدام التعليم عن بعد

 عالية جداً  730. 4.55

األخرى  مع التقنيات  منسجمة  االلكترونية المنصات 4 2

 .التي أستخدمها

 عالية جداً  830. 4.23

 عالية 490. 4.18لدي المعرفة الالزمة الستخدام نظام التعليم عن  2 3
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 بعد

لدي المصادر والمعدات الالزمة الستخدام نظام  1 4

 التعليم عن بعد

 عالية 640. 4.00

 عالية جداً  0.49 4.23 المتوسط الحسابي العام

 

تتوافر لديهم الظروف الميسرة الستخدام مدرسة الن في ( أن المبحوثين المعلمي8تشير النتائج في الجدول رقم )

نت النتائج أيضاً بي  وقد (. 4.23ات التعلم اإللكتروني بدرجة عالية جداً حيث بلغ المتوسط الحسابي العام )منص  

أستطيع الحصول على المساعدة  ن بدرجة عالية جدا وهما "ين هناك جانبين من الظروف الميسرة متوافرأ

المنصات  " و " عن التقانة عندما أجد أي صعوبة في استخدام التعليم عن بعد من الزمالء أو المسؤولين

( و 4.55" بمتوسطات حسابية بلغت على التوالي ) االلكترونية منسجمة مع التقنيات األخرى التي أستخدمها

المصادر  لدي " و " لدي المعرفة الالزمة الستخدام نظام التعليم عن بعد (. بينما توافر الجانبان "4.23)

" بدرجات عالية إذ سجلت المتوسطات الحسابية على  والمعدات الالزمة الستخدام نظام التعليم عن بعد

نحرافات صورات المبحوثين إذ كانت كافة اال(. لم يالحظ وجود أي تشتت في ت4.00( و )4.18التوالي )

 . 1المعيارية أدنى من مستوى 

ر للمعلمين العاملين لديها مختلف مدرسة لتوف  المتها إدارة النتائج السابقة تعكس الجهود الحثيثة التي قد   أن   أرى

 رة التي يحتاجونها. الظروف الميس  

السؤال الثالث: ما هي مستويات التأثير اإلجتماعي الستخدام المنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد من وجهة 

 ؟مدرسة الفي نظر المعلمين المبحوثين 

نحرافات المعيارية لمستويات الطات الحسابية و ات اإلجابة عن هذا السؤال من خالل عرض المتوس  تم  

 جتماعي: ر التأثير االموافقة المبحوثين المعلمين على فقرات متغي  
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المنصات اإللكترونية للتعلم عن نحرافات المعيارية لمستويات التأثير اإلجتماعي الستخدام اإلالمتوسطات الحسابية و -9جدول 
 (88ُبعد من وجهة نظر المعلمين المبحوثين في المدرسة )ن = 

الترتيب  الترتيب

في 

 المقياس

ات مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الفقر

 الحسابية

المتوسط 

 الحسابي

نحراف اال

 المعياري

 الدرجة

تدعم إدارة المدرسة  استخدامي لنظام التعليم عن  2 1

 بعد

عالية  390. 4.82

 جداً 

 عالية 760. 3.98 د العائلة استخدامي لنظام التعليم عن بعدتؤي   1 2

استجابة الطالب داعم  لي في استخدام نظام التعليم  3 3

 عن بعد

 متوسطة 1.11 3.34

 عالية 0.63 4.04 المتوسط الحسابي العام

 

ن مستويات التأثير اإلجتماعي أمدرسة  يرون الن في ين المعلمي( أن المبحوث9تشير النتائج في الجدول رقم )

لى المتوسطات إبالنظر و(. 4.04ات التعلم اإللكتروني عالية بمتوسط حسابي عام بلغ )الستخدام منص  

تدعم إدارة  على تأثير اجتماعي من وجهة نظر المعلمين من قبل "أن أن الحسابية الخاصة بكل فقرة، تبي  

( و هو بدرجة 4.82لت الفقرة أعلى متوسط حسابي بلغ )" حيث سج   التعليم عن بعد استخدامي لنظامالمدرسة 

ا بالترتيب م  أراء المبحوثين، آهذا على إجماع في  ليدل 1نحراف معياري أدنى من او بعالية جدأً من الموافقة 

( ليشير هذا 3.98" بمتوسط حسابي بلغ ) تؤيد العائلة استخدامي لنظام التعليم عن بعد الثاني جاءت الفقرة "

، و 1الى درجة موافقة عالية و بإجماع من قبل المبحوثين حيث كان اإلنحراف المعياري أدنى من مستوى 

"  استجابة الطالب داعم  لي في استخدام نظام التعليم عن بعد كان أدنى مستوى تأثير إجتماعي من جانب "

ليدل هذا على  1( أعلى من مستوى 1.11نحراف معياري )ا( و ب3.34)بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي بلغ 

 راء المبحوثين المعليمن تجاه هذا الجانب.آوجود تشتت و تباين في 
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ات التعلم تجاه استخدام منص   ةه ملموس من قبل إدارة المدرسعلى توج   ة تدلترى الباحثة أن النتائج السابق

مستويات الدعم و التشجيع تجاه استخدام هذه المنصات كانت تنخفض كلما ابتعدنا عن  اإللكتروني، إال أن  

محيط العائلة و انخفضت  من درجة عالية جداً الى درجة عالية فيما يخص   محيط المدرسة، حيث انخفضت 

يما ص محيط الطالب ليعكس هذا أهمية التركيز على تغيير توجهات الطالب فلى مستوى متوسط فيما يخ  إ

 .عن بعدات التعلم التوجه نحو منص   يخص  

 

ات اإللكترونية للتعلم عن بُعد من وجهة السؤال الرابع: ما هي مستويات الجهد المتوقع الستخدام المنص  

 ؟مدرسة النظر المعلمين المبحوثين في 

لمستويات نحرافات المعيارية الت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل عرض المتوسطات الحسابية و اتم  

 ر الجهد المتوقع: موافقة المبحوثين المعلمين على فقرات متغي  

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لمستويات الجهد المتوقع الستخدام المنصات  -10جدول 
 (88اإللكترونية للتعلم عن ُبعد من وجهة نظر المعلمين المبحوثين في المدرسة )ن = 

الترتيب  الترتيب

في 

 المقياس

ات مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الفقر

 الحسابية

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 الدرجة

استخدام  نظام التعليم عن بعد واضح و مفهوم إن   1 1

 بالنسبة لي

عالية  640. 4.32

 جداً 

عالية  710. 4.23 من السهل بالنسبة لي استخدام نظام التعليم عن بعد 2 2

 جداً 

من السهل بالنسبة لي استخدام مهارات التعليم عن  3 3

 بعد

 عالية 1.03 3.75

 عالية 0.73 4.09 المتوسط الحسابي العام
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مدرسة يرون أن مستويات سهولة و وضوح الن في ين المعلمي( أن المبحوث10تشير النتائج في الجدول رقم )

كانت  و(.4.09حيث بلغ المتوسط الحسابي العام )ات التعلم اإللكتروني عالية الجهد المتوقع الستخدام منص  

بلغت درجة الموافقة على وقد (. 3.75( الى )4.32ة بفقرات هذا المحور بين )المتوسطات الحسابية الخاص  

من السهل بالنسبة لي استخدام  " و " استخدام  نظام التعليم عن بعد واضح و مفهوم بالنسبة لي إن   الفقرتين "

نحرافات معيارية لم ا" درجات عالية جدا  بالترتيبين األول و الثاني على التوالي و ب بعد نظام التعليم عن

من السهل بالنسبة لي استخدام مهارات التعليم  ، بينما كان مستوى الموافقة على الجانب "1تتجاوز مستوى 

ت تجاه هذه الفقرة إذ كان اراء المبحوثين تباين (، إال أن  3.75" بدرجة عالية بمتوسط حسابي بلغ ) عن بعد

 .1نحراف المعياري أعلى من مستوى اال

لى مستويات جهد إ اتجاه هؤالء المبحوثين، حيث أنهم لن يحتاجو اً إيجابي اً ل مؤشرأن النتائج السابقة تشك   أرى

الكافية الستخدام ات التعليم اإللكتروني حيث يتوافر لديهم المعرفة و الدراية من استخدام منص   اعالية ليتمكنو

 ات بوضوح و يُسر.هذه المنص  

ات اإللكترونية السؤال الخامس: ما هي مستويات توافر المعرفة التربوية التكنولوجية الستخدام المنص  

 ؟مدرسة الللتعلم عن بُعد من وجهة نظر المعلمين المبحوثين في 

نحرافات المعيارية لمستويات موافقة الا وطات الحسابية ت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل عرض المتوس  تم  

 ر المعرفة التربوية التكنولوجية: المبحوثين المعلمين على فقرات متغي  

نحرافات المعيارية لمستويات توافر المعرفة التربوية التكنولوجية الستخدام المنصات الالمتوسطات الحسابية و ا -11جدول 
 (88المعلمين المبحوثين في المدرسة  )ن =  اإللكترونية للتعلم عن ُبعد من وجهة نظر

الترتيب  الترتيب

في 

 المقياس

ات مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الفقر

 الحسابية

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 الدرجة

بعد من أجل إطالع  عن استخدام التعليم على أنا قادر 1 1

 .الطالب على مصادر معلوماتية كثيرة

عالية  500. 4.43

 جداً 

 عالية 930. 3.95أنا قادر على تسهيل استخدام الطالب لنظام التعليم  2 2
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 .عن بعد للحصول على المعلومات بأنفسهم

أنا قادرعلى تسهيل استخدام الطالب للتعليم عن  3 3

 .بعد للتخطيط ومراقبة تعليمهم بأنفسهم

 متوسطة 1.04 2.80

 عالية 0.65 3.72 المتوسط الحسابي العام

 

( أن مستويات توافر المعرفة التربوية التكنولوجية لدى المعلمين 11يتبين من النتائج في الجدول رقم )

(. كان أعلى مستوى موافقة 3.72عام ) مدرسة  كانت بمستويات عالية بمتوسط حسابيالالمبحوثين في 

" بدرجة  على مصادر معلوماتية كثيرةعلى استخدام التعليم عن بعد من أجل إطالع الطالب أنا قادر للجانب "

نحراف المعياري مستوى ( و بإجماع من قبل المبحوثين إذ لم يتجاوز اال4.43عالية جدأً بمتوسط حسابي بلغ )

أنا قادر  ( للجانب "3.95. يليها بالترتيب الثاني كان مستوى الموافقة بدرجة عالية بمتوسط حسابي بلغ )1

" و بإجماع من قبل  نظام التعليم عن بعد للحصول على المعلومات بأنفسهمعلى تسهيل استخدام الطالب ل

، و كان أدنى مستوى موافقة و 1( و هو أدنى من مستوى 930.المبحوثين حيث سجل اإلنحراف المعياري )

أنا قادر على تسهيل استخدام الطالب للتعليم عن  ( للجانب "2.80بالدرجة المتوسطة بمتوسط حسابي بلغ )

ت في تصورات المبحوثين إذ كان نحراف و تشتان وجود " كما تبي   للتخطيط ومراقبة تعليمهم بأنفسهم بعد

 (.1.04و سجل ) 1نحراف المعياري أعلى من اال

 

 ان النتائج توافر درجة عالية من المعرفة التربوية التكنولوجية التي يحتاجها المبحوثون المعلمون ليتمكنوتبي  

 م اإللكتروني.يالتعلات من استخدام منص  

السؤال السادس: ما هي مستويات التكلفة المتوقعة الستخدام المنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد من 

 ؟مدرسة الوجهة نظر المعلمين المبحوثين في 

نحرافات المعيارية لمستويات موافقة االالمتوسطات الحسابية و الل عرضت اإلجابة عن هذا السؤال من ختم  

 ر التكلفة المتوقعة: المبحوثين المعلمين على فقرات متغي  
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المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لمستويات التكلفة المتوقعة الستخدام المنصات  -12جدول 
 (88اإللكترونية للتعلم عن ُبعد من وجهة نظر المعلمين المبحوثين في المدرسة  )ن = 

الترتيب  الترتيب

في 

 المقياس

ات مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الفقر

 الحسابية

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 الدرجة

الدورات التدريبية المجانية أتاحت لي التدريب  2 1

 .الالزم الستخدم نظام التعليم عن بعد

عالية  620. 4.41

 جداً 

يتوفر لدي اشتراك في خدمة االنترنت الستخدام  1 2

 .بسعر مقبولالتعلم عن بعد 

 عالية 970. 3.86

ات الحاسوبية التي أحتاجها تكلفة األجهزة و المعد   3 3

 .للتعليم عن بعد مقبولة

 منخفضة 1.06 2.39

 عالية 0.71 3.55 ط الحسابي العامالمتوس  

 

انخفاض تجاه  مدرسةال( الى أن مستويات موافقة المبحوثين المعلمين في 12تشير النتائج في الجدول رقم )

(. 3.55ات التعلم اإللكتروني كانت بدرجة عالية بمتوسط حسابي عام سجل )التكلفة المتوقعة الستخدام منص  

الدورات التدريبية المجانية أتاحت لي التدريب الالزم الستخدم نظام التعليم  كان أعلى مستوى موافقة للفقرة "

الى درجة موافقة عالية جداً، يليها بالترتيب الثاني كان ( ليشير هذا 4.41" بمتوسط حسابي عام بلغ ) عن بعد

يتوفر لدي اشتراك في خدمة االنترنت  ( للفقرة "3.86مستوى الموافقة بدرجة عالية و بمتوسط حسابي بلغ )

"، و أخيراً كان أدنى مستوى موافقة بالترتيب الثالث و بدرجة منخفضة  الستخدام التعلم عن بعد بسعر مقبول

" وبمتوسط حسابي بلغ  تكلفة األجهزة و المعدات الحاسوبية التي أحتاجها للتعليم عن بعد مقبولة "للجانب 

 راء المبحوثين. آت في ليعكس هذا تباين و تشت   1نحراف معياري تجاوز مستوى ا( و ب2.39)
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التكلفة  ن  أات التعلم اإللكتروني إذ أن النتائج السابقة تعكس فرصة جيدة لمزيد من التطبيق لمنص   ترى الباحثة

تكلفة األجهزة و المعدات الحاسوبية  باستثناء فيما يتعلق بـ " المعلمينالمبحوثين  ة بها ليست عائقاً لدىالمرتبط

 ". التي أحتاجها للتعليم عن بعد مقبولة

 

ات اإللكترونية للتعلم عن بُعد من ستخدام للمنص  ستمرار في االالسؤال السابع: ما هي مستويات نية اال

 ؟مدرسة الوجهة نظر المعلمين المبحوثين في 

نحرافات المعيارية لمستويات موافقة الاإلجابة عن هذا السؤال من خالل عرض المتوسطات الحسابية وا تم ت

 :  ستخدامستمرار في االر نية االالمبحوثين المعلمين على فقرات متغي  

ستمرار في استخدام المنصات إلنحرافات المعيارية لمستويات نية االالحسابية و االمتوسطات  -13جدول 
 (88اإللكترونية للتعلم عن ُبعد من وجهة نظر المعلمين المبحوثين في المدرسة )ن = 

الترتيب  الترتيب

في 

 المقياس

المتوسط  ات مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةالفقر

 الحسابي

اإلنحراف 

 ريالمعيا

 الدرجة

أنوي االستمرار في استخدام نظام التعليم عن بعد في  1 1

 المستقبل

 عالية 860. 4.16

أجد من الضروري استخدام التعليم عن بعد في  2 2

 العملية التعليمية

 عالية 790. 4.14

استخدام التعليم  من أكثر بعد عن الستخدام التعليم أخطط 3 3

 .التقليدي

 متوسطة 1.17 2.95

 عالية 0.82 3.75 المتوسط الحسابي العام
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م اإللكتروني يات التعلستمرار في استخدام منص  ( أن مستويات نية اال13ح من النتائج في الجدول رقم )يتض  

سجلت فقرتان درجات عالية من وقد (. 3.75كما يراها المبحوثون مرتفعة إذ بلغ المتوسط الحسابي العام )

أنوي االستمرار في استخدام نظام التعليم عن  و الثاني على التوالي و هما الفقرتان "الموافقة بالترتيب األول 

طات حسابية " بمتوس   أجد من الضروري استخدام التعليم عن بعد في العملية التعليمية " و " بعد في المستقبل

ليعكس هذا وجود إجماع  1نحرافات معيارية لم تتجاوز مستوى ا( مع 4.14( و )4.16بلغت على الترتيب )

أخطط  الستخدام التعليم عن بعد أكثر من استخدام  ت الفقرة "حل   فقدراء المبحوثين. أما بالترتيب األخيرآفي 

نحرافات الى مستوى موافقة بالدرجة المتوسطة وبإ( ليشير 2.95" بمتوسط حسابي بلغ )التعليم التقليدي

 راء المبحوثين.آليعكس هذا تفاوت و تشتت في  1ة أعلى من معياري

ات التعلم ستمرار في استخدام منص  وجود نية عالية لال فيما يخص   اً جيد اً رالنتائج السابقة تشكل مؤش   ن  ا أرى

مستويات هتمام لرفع المزيد من االه يجب توجيه إال أن   .مدرسة الاإللكتروني من قبل المبحوثين المعلمين في 

  ة لدى هؤالء المعلمين.الني  

( للعوامل α ≤ 0.05السؤال الثامن: هل يوجد أثر إحصائي ذو داللة إحصائية معنوية عند مستوى )

لمنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد من وجهة نظر المعلمين استخدام افي ستمرار المقترحة على نية اال

 ؟مدرسة الالمبحوثين في 

 Multiple Linearنحدار الخطي المتعدد )النموذج ا من هذا السؤال من خالل تطبيق كلت اإلجابة عن تم  

Regressionال( و نموذج ا( نحدار الخطي البسيطSimple Linear Regression)  استخدام  ، حيث تم

استخدام ستمرار في الن واحد على نية اآثر العوامل الستة في أختبار د النموذج اإلنحدار الخطي المتعد  

ختبار أثر كل النحدار الخطي البسيط التطبيق نموذج ا ات التعليم اإللكتروني، ويلي هذا النموذج تم  منص  

 ات التعلم اإللكتروني. ستمرار في استخدام منص  العامل على حدة على نية ا

م نتائج نموذج ا تقد  د نتيجة اختبار الفرضية الرئيسة األولى بينمم نتائج نموذج اإلنحدار الخطي المتعد  تقد  

 نحدار البسيط نتائج اختبار الفرضيات الفرعية.الا
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ستمرار النية ا على ةختبار أثر العوامل الست  ( نتائج نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد ال14يعرض الجدول رقم )

الرئيسة ختبار الفرضية مدرسة  الالم اإللكتروني لدى المعلمين المبحوثين في يفي استخدام منصات التعل

 األولى:

 

( للعوامل  α ≤ 0.05الفرضية الرئيسة الفرعية: يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية عند مستوى )

للمنصات  ستخدامالستمرار في االنية ام عن بُعد على يالمقترحة الستخدام المنصات اإللكترونية للتعل

 مدرسة الم عن بُعد لدى معلمي ياإللكترونية للتعل
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بحوثين المعلمين في المدرسة نتائج معادلة اإلنحدار الخطي المتعدد إلختبار أثر العوامل المحددة على نية اإلستمرار في استخدام منصات التعلم اإللكترونية لدى الم -14 لجدو
 (88)ن = 

 (Fداللة )

P 

 التباين المفسر  (Fقيمة )

)2(Adjusted R  

التباين 

 2Rالمفسر 

االرتباط 

R 

 (T) داللة

P 

قيمة 

(T) 

Standardized 

Coefficient (β) 

 

 ر المستقلالمتغي  

 

 

 

0.001* 

 

 

 

74.796 

 

 

 

0.836 

 

 

 

0.847 

 

 

 

0.920 

 الفائدة المتوقعة 3350. 4.829 0000.*

 الظروف الميسرة 0.039- 0.451- 6530.

 التأثير اإلجتماعي 1180. 1.751 0840.

 الجهد المتوقع 5310. 5.781 000.*1

 المعرفة التربوية التكنولوجية 0.018- 0.372- 7110.

 التكلفة المتوقعة 1140. 2.105 0380.*

 ستمرار في استخدام منصات التعلم اإللكترونينية االالمتغير التابع:  -

 (α  ≤0.05)*األثر دال إحصائياً عند مستوى داللة 
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وجود أثر معنوي ى إل( 14رقم ) الجدول مهاالمتعدد التي قد  نتائج معادلة اإلنحدار الخطي تشير 

قيمة  لتسج   إذ ات التعلم اإللكترونياستخدام منص   نية اإلستمرارفيعلى  للعوامل المقترحة

لى إ، كما تشير نتائج النموذج (0.001( و بمستوى معنوية بلغ )F= 74.796النموذج المحسوبة )

بلغت  ستخدامالستمرار في االة االعوامل المقترحة و ني  بين  عالبمستوى  رتباطيةاوجود عالقة 

(R= 0.920 ،)ت العوامل المقترحةردة حيث فس  التفسيرية للنموذج جي   القدرةكانت و 

(= 83.6%2Adjusted R من التباين الحاصل في )ستمرار في استخدام منصات التعلم النية ا

 ةثالث لى أن  إ (Tداللة ) تنت معامالكل عامل فقد بي   هقا لمعرفة األثر الذي حق  م  أ، اإللكتروني

عي و عامل اق أثراً معنوياً و هي عامل الظروف الميسرة و عامل التأثير اإلجتمعوامل لم تحق  

 العواملما أ(، 0.05مستوى ) العواملالمعرفة التربوية التكنولوجية إذ تجاوزت مستويات داللة 

نت معامالت بيتا بي   وقد(،0.05األخرى فقد سجلت جميعها مستويات معنوية أقل من مستوى )

(βطبيعة األثر الذي حققه كل عامل )  ًسجلت العوامل  ث، حيمن العوامل التي حققت أثراً معنويا

الفائدة المتوقعة، و عامل الجهد المتوقع و عامل التكلفة المتوقعة أثراً طردياً، و  عامل وهي ةالثالث

( β= 0.531ستخدام عامل الجهد المتوقع بمعامل بيتا بلغ )ستمرار في االالة اكان أقوى محدد لني  

ستخدام الستمرار في اة االين في نن في الجهد المتوقع تحس  تحس   %1 كليقابل  هو هذا يعكس أن  

د عامل الفائدة المتوقعة وأخيراً كان عامل التكلفة المتوقعة. ، يليه كان أقوى محد  %53.1بمقدار 

 لى قبول الفرضية الرئيسة األولى.إتؤدي النتائج السابقة 

 

ختبار النحدار الخطي البسيط الأيضاً اختبار أثر كل عامل على حدة من خالل تطبيق نموذج ا تم  

 النتائج كمايلي: الفرضيات الفرعية و كانت

 

 ستمرار في استخدام منصات التعلم اإللكتروني:العلى نية ا الفائدة المتوقعةأثر عامل  -

( لـ α ≤ 0.05الفرضية األولى الفرعية: يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية عند مستوى )

ستمرار في النية االفائدة المتوقعة من استخدام المنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد على 

 .مدرسة الللمنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد لدى معلمي  ستخداماال
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نتائج معادلة اإلنحدار الخطي البسيط إلختبار أثر عامل الفائدة المتوقعة على نية اإلستمرار في  -15 جدول

 (88استخدام منصات التعلم اإللكترونية لدى المبحوثين المعلمين في المدرسة )ن = 

 (F) داللة

P 

 التباين المفسر  (Fقيمة )

)2(Adjusted R  

التباين 

 2Rالمفسر 

االرتباط 

R 

 (Tداللة )

P 

قيمة 

(T) 

Standardized 

Coefficient (β) 

 

0.000* 

 

160.345 

 

0.647 

 

0.651 

 

0.807 

 

0.000* 

 

12.663 

 

0.807 

 نية اإلستمرار في استخدام منصات التعلم اإللكترونيالمتغير التابع:  -

 (α  ≤0.05)*األثر دال إحصائياً عند مستوى داللة 

 

لعامل وجود أثر معنوي  (15رقم ) الجدول في البسيطنحدار الخطي نتائج معادلة اال ح منيتض  

قيمة النموذج  سجلت إذ نية اإلستمرار في استخدام منصات التعلم اإللكترونيعلى  الفائدة المتوقعة

وجود عالقة نتائج النموذج  نتوبي  ، (0.000معنوية بلغ )( و بمستوى F= 160.345المحسوبة )

 =Rبلغت ) ستخدامالستمرار في االنية او عامل الفائدة المتوقعة بين عالبمستوى  رتباطيةا

 Adjusted) عامل الفائدة المتوقعة رالتفسيرية للنموذج جيدة حيث فس   القدرةكانت و (، .8070

%64.7= 2R و اإلستمرار في استخدام منصات التعلم اإللكتروني نية( من التباين الحاصل في ،

ن في تحس   ةالمتوقع الفائدةن في تحس   %1 كليقابل  ه( و هذا يعكس أنβ= 0.807معامل بيتا )بلغ 

 لى قبول الفرضية الفرعية.إي النتائج السابقة تؤد  و. %80.7ستخدام بمقدار الستمرار في االة اين
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 على نية اإلستمرار في استخدام منصات التعلم اإللكتروني: رةالظروف الميس  أثر عامل  -

( لـ α ≤ 0.05الفرضية الثانية الفرعية: يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية عند مستوى )

ستمرار في النية امن استخدام المنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد على  رةالظروف الميس  

 .مدرسةال عن بُعد لدى معلمي للمنصات اإللكترونية للتعلم ستخدامالا

نحدار الخطي البسيط إلختبار أثر عامل الظروف الميسرة على نية اإلستمرار في نتائج معادلة اال -16 جدول

 (88استخدام منصات التعلم اإللكترونية لدى المبحوثين المعلمين في المدرسة  )ن = 

 (Fداللة )

P 

 التباين المفسر  (Fقيمة )

)2(Adjusted R  

التباين 

 2Rالمفسر 

االرتباط 

R 

 (Tداللة )

P 

قيمة 

(T) 

Standardized 

Coefficient (β) 

 

0.000* 

 

102.998 

 

0.540 

 

0.545 

 

0.738 

 

0.000* 

 

10.149 

 

0.738 

 نية اإلستمرار في استخدام منصات التعلم اإللكترونيالمتغير التابع:  -

 (α  ≤0.05)*األثر دال إحصائياً عند مستوى داللة 

 

وجود أثر معنوي  (16رقم ) الجدول التي عرضها البسيطنحدار الخطي نتائج معادلة اال يتبين من

 لتسج   إذ ات التعلم اإللكترونينية اإلستمرار في استخدام منص  على  لعامل الظروف الميسرة

نتائج النموذج  نتوبي  ، (0.000( و بمستوى معنوية بلغ )F= 102.998قيمة النموذج المحسوبة )

 ستخدامالفي ا ستمرارالنية او  عامل الظروف الميسرةبين  عالبمستوى  رتباطيةاوجود عالقة 

 عامل الظروف الميسرة رالتفسيرية للنموذج جيدة حيث فس   القدرةكانت و (، .738R= 0بلغت )

(%54= 2Adjusted R من التباين الحاصل في )ات التعلم ستمرار في استخدام منص  نية اال

الظروف ن في تحس   %1 كليقابل  ه( و هذا يعكس أنβ= 0.738معامل بيتا )، و بلغ لكترونيالا

. تدعم النتائج السابقة الفرضية %73.8ستخدام بمقدار الستمرار في االة اين في نتحس   الميسرة

 الفرعية المطروحة.
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 اإللكتروني:ات التعلم ستمرار في استخدام منص  العلى نية ا التأثير اإلجتماعيأثر عامل  -

( لـ α ≤ 0.05الفرضية الثالثة الفرعية: يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية عند مستوى )

ستمرار في نية االلكترونية للتعلم عن بُعد على من استخدام المنصات اال التأثير اإلجتماعي

 .مدرسة اللكترونية للتعلم عن بُعد لدى معلمي صات االللمن   ستخداماال

نتائج معادلة اإلنحدار الخطي البسيط إلختبار أثر عامل التأثير اإلجتماعي على نية اإلستمرار في  -17 جدول
 (88استخدام منصات التعلم اإللكترونية لدى المبحوثين المعلمين في المدرسة  )ن = 

 (Fداللة )

P 

 التباين المفسر  (Fقيمة )

)2(Adjusted R  

التباين 

 2Rالمفسر 

االرتباط 

R 

 (Tداللة )

P 

قيمة 

(T) 

Standardized 

Coefficient (β) 

 

0.000* 

 

106.342 

 

0.548 

 

0.553 

 

0.744 

 

0.000* 

 

10.312 

 

0.744 

 نية اإلستمرار في استخدام منصات التعلم اإللكترونيالمتغير التابع:  -

 (α  ≤0.05)*األثر دال إحصائياً عند مستوى داللة 

 

 

معنوي  وجود أثر (17رقم ) الجدول التي تناولها البسيطنتائج معادلة اإلنحدار الخطي  تشير

 لتسج   إذ ستمرار في استخدام منصات التعلم اإللكترونية االني  على  لعامل التأثير اإلجتماعي

نتائج النموذج  نتوبي  ، (0.000( و بمستوى معنوية بلغ )F= 106.342قيمة النموذج المحسوبة )

 ستخدامستمرار في االة االو ني   عامل التأثير اإلجتماعيبين  عالبمستوى  رتباطيةاوجود عالقة 

 عامل التأثير اإلجتماعي ردة حيث فس  التفسيرية للنموذج جي   القدرةكانت و (، .744R= 0بلغت )

(%54.8= 2Adjusted R من التباين الحاصل في )ستمرار في استخدام منصات التعلم النية ا

التأثير ن في تحس   %1 كليقابل  ه( و هذا يعكس أنβ= 0.744معامل بيتا )، و بلغ إلكترونيالا

. بناءاً على ما سبق تقبل %74.4ة اإلستمرار في اإلستخدام بمقدار ين في نتحس   اإلجتماعي

 الفرضية الفرعية المطروحة.
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 على نية اإلستمرار في استخدام منصات التعلم اإللكتروني: الجهد المتوقعأثر عامل  -

( لـ α ≤ 0.05الرابعة الفرعية: يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية عند مستوى )الفرضية 

نية اإلستمرار في من استخدام المنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد على  الجهد المتوقع

 .مدرسة الللمنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد لدى معلمي  اإلستخدام

البسيط إلختبار أثر عامل الجهد المتوقع على نية اإلستمرار في  نتائج معادلة اإلنحدار الخطي -18 جدول
 (88استخدام منصات التعلم اإللكترونية لدى المبحوثين المعلمين في المدرسة  )ن = 

 (Fداللة )

P 

 التباين المفسر  (Fقيمة )

)2(Adjusted R  

التباين 

 2Rالمفسر 

االرتباط 

R 

 (Tداللة )

P 

قيمة 

(T) 

Standardized 

Coefficient (β) 

 

0.000* 

 

250.289 

 

0.741 

 

0.744 

 

0.863 

 

0.000* 

 

15.821 

 

0.863 

 

 نية اإلستمرار في استخدام منصات التعلم اإللكترونيالمتغير التابع:  -

 (α  ≤0.05)*األثر دال إحصائياً عند مستوى داللة 

 

لعامل وجود أثر معنوي  (18رقم ) الجدول في البسيطنتائج معادلة اإلنحدار الخطي  يتضح من

قيمة النموذج  لتج  س إذ ات التعلم اإللكترونيستمرار في استخدام منص  النية اعلى  الجهد المتوقع

وجود عالقة نتائج النموذج  نتوبي  ، (0.000( و بمستوى معنوية بلغ )F= 250.289المحسوبة )

 =Rبلغت ) ستخدامالا ستمرار فيالة او ني   عامل الجهد المتوقعبين  عالبمستوى  رتباطيةا

 Adjusted) عامل الجهد المتوقع رالتفسيرية للنموذج جيدة حيث فس   القدرةكانت و (، .8630

%74.1= 2R و ة اإلستمرار في استخدام منصات التعلم اإللكترونيني  ( من التباين الحاصل في ،

ن في تحس   المتوقعالجهد ن في تحس   %1 كليقابل  ه( و هذا يعكس أنβ= 0.863معامل بيتا )بلغ 

. بناءاً على النتائج السابقة تقبل الفرضية الفرعية %86.3ستمرار في اإلستخدام بمقدار الة اين

 المطروحة.
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على نية اإلستمرار في استخدام منصات التعلم  المعرفة التربوية التكنولوجيةأثر عامل  -

 اإللكتروني:

( لـ α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى )الفرضية الخامسة الفرعية: يوجد إيجابي أثر ذو 

نية من استخدام المنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد على المعرفة التربوية التكنولوجية 

 .مدرسةالصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد لدى معلمي للمن   ستخدامستمرار في االاال

 19 جدول

ة اإلستمرار في عامل المعرفة التربوية التكنولوجية على نينتائج معادلة اإلنحدار الخطي البسيط إلختبار أثر -

(88استخدام منصات التعلم اإللكترونية لدى المبحوثين المعلمين في المدرسة)ن =   

داللة 

(F) 

P 

قيمة 

(F) 

 التباين المفسر 

(Adjusted  

)2R 

التباين 

 2Rالمفسر 

االرتباط 

R 

داللة 

(T) 

P 

قيمة 

(T) 

Standardized 

Coefficient 

(β) 

 

0.001* 

 

10.976 

 

0.103 

 

0.113 

 

0.336 

 

0.001* 

 

3.313 

 

0.336 

 نية اإلستمرار في استخدام منصات التعلم اإللكترونيالمتغير التابع:  -

 (α  ≤0.05)*األثر دال إحصائياً عند مستوى داللة 
 

التربوية لعامل المعرفة وجود أثر معنوي يتبين  (19رقم ) الجدول استناداً الى النتائج في

قيمة النموذج  لتسج   إذ م اإللكترونييستمرار في استخدام منصات التعلالنية اعلى  التكنولوجية

وجود عالقة نتائج النموذج  نتوبي  ، (0.001( و بمستوى معنوية بلغ )F= 10.976المحسوبة )

 ستخدامالفي استمرار الة او ني   عامل المعرفة التربوية التكنولوجيةبين  متوسطبمستوى  رتباطيةا

عامل المعرفة  رحيث فس   منخفضةالتفسيرية للنموذج  القدرةكانت و (، R= 0.336بلغت )

ة اإلستمرار في ني  ( من التباين الحاصل في 2Adjusted R =10.3%) التربوية التكنولوجية

 كليقابل  ه( و هذا يعكس أن  β= 0.336معامل بيتا )، و بلغ م اإللكترونيياستخدام منصات التعل
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ستمرار في اإلستخدام بمقدار الة اي  ن في نتحس   المعرفة التربوية التكنولوجيةن في تحس   1%

 . تقبل الفرضية الفرعية بناءاً على ماسبق.33.6%

 

 ستمرار في استخدام منصات التعلم اإللكتروني:العلى نية ا التكلفة المتوقعةأثر عامل  -

( لـ α ≤ 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى )الفرضية السادسة الفرعية: يوجد إيجابي أثر 

نية اإلستمرار في من استخدام المنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد على  التكلفة المتوقعة

 .مدرسة الللمنصات اإللكترونية للتعلم عن بُعد لدى معلمي  اإلستخدام

 

التكلفة المتوقعة على نية اإلستمرار في نتائج معادلة اإلنحدار الخطي البسيط إلختبار أثر عامل  -20 جدول

 (88استخدام منصات التعلم اإللكترونية لدى المبحوثين المعلمين في المدرسة  )ن = 

 (Fداللة )

P 

 التباين المفسر  (Fقيمة )

)2(Adjusted R  

التباين المفسر 

2R 

االرتباط 

R 

 (Tداللة )

P 

 Standardized (Tقيمة )

Coefficient (β) 

 

0.000* 

 

42.421 

 

0.323 

 

0.330 

 

0.575 

 

0.000* 

 

6.513 

 

0.575 

 نية اإلستمرار في استخدام منصات التعلم اإللكترونيالمتغير التابع:  -

 (α  ≤0.05)*األثر دال إحصائياً عند مستوى داللة 
 

لعامل وجود أثر معنوي  (20رقم ) الجدول في البسيطنحدار الخطي نتائج معادلة اال أخيراً، تشير

قيمة النموذج  لتسج   إذ ات التعلم اإللكترونياستخدام منص   في ستمرارالة اني  على  التكلفة المتوقعة

وجود عالقة نتائج النموذج  نتوبي  ، (0.000( و بمستوى معنوية بلغ )F= 42.421المحسوبة )

 =Rبلغت ) ستخدامالستمرار في االو نية ا عامل التكلفة المتوقعةبين  متوسطبمستوى  رتباطيةا

 Adjusted) عامل التكلفة المتوقعة رالتفسيرية للنموذج جيدة حيث فس   القدرةكانت و (، .5750

%32.3= 2R و ستمرار في استخدام منصات التعلم اإللكترونيالنية ا( من التباين الحاصل في ،

ن في تحس   المتوقعةالتكلفة سن في تح   %1 كليقابل  ه( و هذا يعكس أنβ= 0.575معامل بيتا )بلغ 

 . و بهذا تقبل الفرضية الفرعية المطروحة.%57.5ستخدام بمقدار الستمرار في االة اين
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( في α ≤ 0.05السؤال التاسع: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية معنوية عند مستوى )

رات المبحوثين المعلمين تجاه مستويات العوامل المقترحة و مستويات نية مستويات تصو  

 ستخدام تبعأً للمتغيرات الشخصية و الوظيفية؟؟الستمرار في االا

 One-Wayتبار تحليل التباين أحادي المصدر )ة عن هذا السؤال من خالل تطبيق اخت اإلجابتم  

Analysis of Variance [ANOVA] و ذلك لمعاينة الفروقات اإلحصائية في مستويات )

 ANOVAو الوظيفية و في حال تسجيل اختبار  رات المبحوثين تبعأً للخصائص الشخصيةتصو  

تعددة المتجانسة للوقوف ( للمقارنات البعدية المScheffeتطبيق اختبار شيفيه ) تم  يداللة إحصائية 

نتائج  ANOVAم نتائج اختبارات . و تقد  ANOVAعلى مصادر الفروقات في اختبار 

 الفرضية الرئيسة الثانية:

 

( α ≤ 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية معنوية عند مستوى )الفرضية الرئيسة الثانية: 

في مستويات تصورات المبحوثين المعلمين تجاه مستويات العوامل المقترحة و مستويات نية 

 ستخدام تبعأً للمتغيرات الشخصية و الوظيفية.الستمرار في االا

 المبحوث:به  يعمللقسم التعليمي الذي لاختبار الفروقات تبعاً  -

مستويات تصورات  للفروقات في ANOVAرات نتائج اختبا (21) رقم الجدوليعرض 

 المبحوث:به  يعمللقسم التعليمي الذي لالمبحوثين تبعاً 
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 (88للفروقات اإلحصائية تبعأ  للقسم التعليمي الذي يعمل به المبحوث )ن =  ANOVAنتائج اختبارات  -21جدول

 

 المتغير

 

 الفئة

 

 ن

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

الخطأ 

 المعياري

قيمة 

(F) 

داللة 

(F) 

 

 

 

الفائدة 

 المتوقعة

  32. 1.01 3.20 10 اللغة العربية

 

 

1.137 

 

 

 

0.347 

اللغة 

 اإلنجليزية

26 3.68 .77 .15 

 11. 45. 3.83 16 الرياضيات

 26. 74. 3.38 8 العلوم

 19. 53. 3.56 8 جتماعياتاال

 17. 77. 3.65 20 معلم صف

 -- -- -- -- أخرى

 08. 74. 3.61 88 المجموع

 

 

 

الظروف 

 رةالميس  

  25. 80. 4.00 10 اللغة العربية

 

 

1.102 

 

 

 

0.366 

اللغة 

 اإلنجليزية

26 4.32 .44 .09 

 10. 39. 4.39 16 الرياضيات

 23. 64. 4.09 8 العلوم

 15. 42. 4.25 8 جتماعياتاال

 08. 37. 4.19 20 معلم صف

 -- -- -- -- أخرى

 05. 49. 4.24 88 المجموع
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التأثير 

 جتماعياال

  20. 63. 3.80 10 اللغة العربية

 

 

1.159 

 

 

 

0.336 

اللغة 

 اإلنجليزية

26 4.17 .56 .11 

 10. 42. 4.13 16 الرياضيات

 32. 91. 3.79 8 العلوم

 31. 89. 3.79 8 جتماعياتالا

 14. 63. 4.15 20 معلم صف

 -- -- -- -- أخرى

 07. 64. 4.05 88 المجموع

 

 

 

 

 الجهد المتوقع

  32. 1.00 3.73 10 اللغة العربية

 

 

 

1.073 

 

 

 

 

0.381 

اللغة 

 اإلنجليزية

26 4.15 .77 .15 

 16. 63. 4.29 16 الرياضيات

 21. 59. 3.79 8 العلوم

 29. 81. 4.08 8 جتماعياتاال

 14. 63. 4.18 20 معلم صف

 -- -- -- -- أخرى

 08. 74. 4.10 88 المجموع

 

 

المعرفة 

  22. 70. 3.73 10 اللغة العربية

 

 

 

 

 

اللغة 

 اإلنجليزية

26 3.85 .72 .14 
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التربوية 

 التكنولوجية

 0.880 0.352 15. 58. 3.67 16 الرياضيات

 25. 71. 3.79 8 العلوم

 23. 65. 3.71 8 جتماعياتاال

 14. 64. 3.60 20 معلم صف

 -- -- -- -- أخرى

 07. 66. 3.73 88 المجموع

 

 

 

 

التكلفة 

 المتوقعة

  26. 82. 3.37 10 اللغة العربية

 

 

 

1.671 

 

 

 

 

0.151 

اللغة 

 اإلنجليزية

26 3.79 .66 .13 

 19. 76. 3.67 16 الرياضيات

 22. 61. 3.08 8 العلوم

 19. 55. 3.37 8 جتماعياتاال

 16. 74. 3.50 20 معلم صف

 -- -- -- -- أخرى

 08. 72. 3.55 88 المجموع

 

 

 

ستمرار نية اال

 ستخدامفي اال

  35. 1.12 3.27 10 اللغة العربية

 

 

 

1.309 

 

 

 

 

0.268 

اللغة 

 اإلنجليزية

26 3.79 .86 .17 

 17. 68. 3.96 16 الرياضيات

 27. 75. 3.42 8 العلوم

 27. 75. 3.79 8 جتماعياتاال
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 16. 72. 3.88 20 معلم صف

 -- -- -- -- أخرى

 09. 82. 3.75 88 المجموع

 (α  ≤0.05إحصائياً عند مستوى ) *الفرق دال

ختبارات لم تسجل الكافة ا ( أن  21التي بينها الجدول رقم ) ANOVAيُستدل من نتائج اختبارات 

لى عدم وجود فروقات إحصائية تبعاً للقسم التعليمي إمستوى المعنوية المطلوبة لتشير هذه النتائج 

كافة  رات تجاهالذي يعمل به المبحوث، و بهذا يكون لدى المبحوثين درجات متقاربة من التصو  

ختبارات الالذي يعمل به المبحوث. كانت قيمة ا التعليمي القسم عنرات الدراسة بصرف النظرمتغي  

 =F= 1.102، P(، الظروف الميسرة )F= 1.137، P= 0.347الفائدة المتوقعة )كمايلي: 

 =F= 1.073، Pالجهد المتوقع )(، F= 1.159، P= 0.336(، التأثير اإلجتماعي )0.366

 =Fالتكلفة المتوقعة )(، F= 0.352، P= 0.880المعرفة التربوية التكنولوجية  )(، 0.381

1.671، P= 0.151 النية ا( و( ستمرار في اإلستخدامF= 1.309، P= 0.268.) 

 :بتدريسها المبحوث قوميلمرحلة التعليمية التي لاختبار الفروقات تبعاً  -

رات تصو   مستويات للفروقات في ANOVAرات ( نتائج اختبا22يتناول الجدول رقم )

 :لمرحلة التعليمية التي يقوم المبحوث بتدريسهالالمبحوثين تبعأً 
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 (88للفروقات اإلحصائية تبعأ  للمرحلة التعليمية التي يقوم المبحوث بتدريسها )ن =  ANOVAنتائج اختبارات -22جدول 

  المتغير

 الفئة

 

 ن

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

الخطأ 

 المعياري

قيمة 

(F) 

داللة 

(F) 

 

 الفائدة المتوقعة

مرحلة 

 بتدائياال

38 3.70 .65 .11  

0.630 

 

0.535 

مرحلة 

 اإلعدادي

30 3.57 .73 .13 

مرحلة 

 الثانوي

20 3.49 .90 .20 

 08. 74. 3.61 88 المجموع

 

الظروف 

 الميسرة

مرحلة 

 بتدائياال

38 4.26 .39 .06  

0.520 

 

0.597 

مرحلة 

 اإلعدادي

30 4.17 .63 .11 

مرحلة 

 الثانوي

20 4.30 .43 .10 

 05. 49. 4.24 88 المجموع

 

التأثير 

 جتماعياال

مرحلة 

 بتدائياال

38 4.16 .58 .09  

1.120 

 

0.331 

مرحلة 

 اإلعدادي

30 3.99 .64 .12 
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مرحلة 

 الثانوي

20 3.92 .72 .16 

 07. 64. 4.05 88 المجموع

 

 الجهد المتوقع

مرحلة 

 بتدائياال

38 4.24 .68 .11  

1.231 

 

0.297 

مرحلة 

 اإلعدادي

30 3.97 .84 .15 

مرحلة 

 الثانوي

20 4.03 .66 .15 

 08. 74. 4.10 88 المجموع

 

المعرفة 

التربوية 

 التكنولوجية

مرحلة 

 بتدائياال

38 3.66 .66 .11  

0.659 

 

0.520 

مرحلة 

 اإلعدادي

30 3.72 .73 .13 

مرحلة 

 الثانوي

20 3.87 .53 .12 

 07. 66. 3.73 88 المجموع

 

 

التكلفة 

 المتوقعة

مرحلة 

 بتدائياال

38 3.60 .71 .12  

 

0.664 

 

 

0.518 

 

مرحلة 

 اإلعدادي

30 3.43 .69 .13 
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مرحلة 

 الثانوي

20 3.65 .78 .18 

 08. 72. 3.55 88 المجموع

 

ستمرار نية اال

 ستخدامفي اال

مرحلة 

 بتدائياال

38 3.85 .73 .12  

 

0.632 

 

 

مرحلة  0.534

 اإلعدادي

30 3.72 .82 .15 

مرحلة 

 الثانوي

20 3.60 .99 .22 

 09. 82. 3.75 88 المجموع

 (α  ≤0.05إحصائياً عند مستوى ) *الفرق دال

(عدم وجود فروقات معنوية 22التي عرضها الجدول رقم )  ANOVAتوضح نتائج اختبارات 

رات المبحوثين تبعاً للمستوى التعليمي الذي يقوم المبحوث بتدريسه إذ كانت ذفي مستويات تصو

المبحوثين لديهم درجات  ن أن  ( و هذا يبي  0.05ختبارات أعلى من مستوى )المستويات داللة ا

سجلت وقد المرحلة التعليمية التي يقومون بتدريسها.  عن رات متقاربة بصرف النظرتصو  

(، الظروف الميسرة F= 0.630، P= 0.535الفائدة المتوقعة )كمايلي:  ANOVAختبارات ا

(F= 0.520، P= 0.597( التأثير اإلجتماعي ،)F= 1.120، P= 0.331 ،)( الجهد المتوقعF= 

0.321، P= 0.297 ،)(  المعرفة التربوية التكنولوجيةF= 0.659. P= 0.520 ،) التكلفة

 =F= 0.632، Pستمرار في اإلستخدام )نية اال( و F= 0.664، P= 0.518المتوقعة )

0.534.) 

 :لعمر المبحوثاختبار الفروقات تبعاً  -

للفروقات في مستويات تصورات المبحوثين  ANOVAرات ( نتائج اختبا23الجدول رقم )يقدم 

  .المبحوث لعمرتبعأً 
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 (88للفروقات اإلحصائية تبعأ  لعمر المبحوث )ن =  ANOVAنتائج اختبارات  -23جدول 

 

 المتغير

 

 الفئة

 

 ن

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

الخطأ 

 المعياري

قيمة 

(F) 

داللة 

(F) 

 

 الفائدة المتوقعة

20 - 30 29 3.68 .58 .11  

0.360 

 

0.699 31 - 40 25 3.51 .88 .18 

41 - 50 34 3.62 .76 .13 

 08. 74. 3.61 88 المجموع

 

الظروف 

 رةالميس  

20 - 30 29 4.28 .37 .07  

0.266 

 

0.767 31 - 40 25 4.18 .60 .12 

41 - 50 34 4.25 .50 .09 

 05. 49. 4.24 88 المجموع

 

التأثير 

 جتماعياال

20 - 30 29 4.10 .59 .11  

0.385 

 

0.681 31 - 40 25 4.08 .54 .11 

41 - 50 34 3.97 .74 .13 

 07. 64. 4.05 88 المجموع

 

 عالجهد المتوق  

20 - 30 29 4.23 .69 .13  

0.823 

 

0.442 31 - 40 25 4.09 .92 .18 

41 - 50 34 3.99 .62 .11 

 08. 74. 4.10 88 المجموع

 

المعرفة 

20 - 30 29 3.57 .72 .13  

2.358 

 

0.101 31 - 40 25 3.65 .71 .14 
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التربوية 

 التكنولوجية

41 - 50 34 3.91 .52 .09  

 07. 66. 3.73 88 المجموع

 

 

التكلفة 

 المتوقعة

20 - 30 29 3.52 .74 .14  

0.057 

 

0.944 31 - 40 25 3.56 .74 .15 

41 - 50 34 3.58 .70 .12 

 08. 72. 3.55 88 المجموع

 

ستمرار االنية 

 ستخدامفي اال

20 - 30 29 3.87 .78 .14  

0.493 

 

0.612 31 - 40 25 3.71 .86 .17 

41 - 50 34 3.68 .84 .14 

 09. 82. 3.75 88 المجموع

 (α  ≤0.05إحصائياً عند مستوى ) *الفرق دال

عدم وجود فروقات معنوية تبعاً للفئة العمرية للمبحوث، إذ  ANOVAلوحظ من نتائج اختبارات 

(، وبهذا يمكن القول أن كافة 0.05كانت جميع مستويات معنوية اإلختبارات أعلى من مستوى )

رات تجاه جميع متغيرات المبحوثين على اختالف فئاتهم العمرية لديهم درجات متقاربة من التصو  

(، F= 0.60، P= 0.699: الفائدة المتوقعة )كمايلي ANOVAلت اختبارات سج  وقد الدراسة. 

(، F= 0.385، P= 0.681(، التأثير اإلجتماعي )F= 0.266، P= 0.767الظروف الميسرة )

 =F= 2.358، Pالمعرفة التربوية التكنولوجية  )(، F= 0.823، P= 0.442الجهد المتوقع )

 =Fستمرار في اإلستخدام )نية اال( و F= 0.057، P= 0.944التكلفة المتوقعة )(، 0.101

0.493، P= 0.612.) 

 :عدد سنوات الخبرة في التعليم عن بُعدلاختبار الفروقات تبعاً  -

تصورات للفروقات في مستويات  ANOVAرات ( نتائج اختبا24الجدول رقم )يلخص 

 د.عدد سنوات الخبرة في التعليم عن بُعلالمبحوثين تبعأً 
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 (88للفروقات اإلحصائية تبعأ  لعدد سنوات الخبرة في التعليم عن ُبعد )ن =  ANOVAنتائج اختبارات -24جدول 

 

 المتغير

 

 الفئة

 

 ن

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

الخطأ 

 المعياري

قيمة 

(F) 

 (Fداللة )

 

الفائدة 

 المتوقعة

  23. 83. 3.60 13 سنة أو أقل

 

0.836 

 

 

0.478 

 

أكثر من 

 3سنة الى 

65 3.57 .69 .09  

 3أكثر من 

سنوات الى 

6 

8 4.00 .97 .34  

 6أكثر من 

 سنوات

2 3.50 .35 .25  

  08. 74. 3.61 88 المجموع

 

الظروف 

 رةالميس  

  14. 49. 4.33 13 سنة أو أقل

 

0.277 

 

 

0.842 

 

أكثر من 

 3سنة الى 

65 4.22 .51 .06  

 3أكثر من 

سنوات الى 

6 

8 4.31 .46 .16  

 6أكثر من 

 سنوات

2 4.13 .18 .13  

  05. 49. 4.24 88 المجموع
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التأثير 

 جتماعياال

  17. 63. 3.90 13 سنة أو أقل

 

0.523 

 

 

0.667 

 

أكثر من 

 3سنة الى 

65 4.05 .65 .08  

 3أكثر من 

سنوات الى 

6 

8 4.25 .66 .23  

 6أكثر من 

 سنوات

2 4.17 .24 .17  

  07. 64. 4.05 88 المجموع

 

الجهد 

 المتوقع

  26. 93. 4.13 13 سنة أو أقل

 

0.577 

 

 

0.632 

 

أكثر من 

 3سنة الى 

65 4.06 .72 .09  

 3أكثر من 

سنوات الى 

6 

8 4.42 .66 .23  

 6أكثر من 

 سنوات

2 4.00 .00 .00  

  08. 74. 4.10 88 المجموع

 

المعرفة 

التربوية 

  22. 81. 3.67 13 سنة أو أقل

 

1.501 

 

 

0.220 

 

أكثر من 

 3سنة الى 

65 3.68 .64 .08  
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 3أكثر من  التكنولوجية

سنوات الى 

6 

8 4.17 .47 .17  

 6أكثر من 

 سنوات

2 4.00 .00 .00  

  07. 66. 3.73 88 المجموع

 

 

التكلفة 

 عةالمتوق  

  21. 75. 3.67 13 سنة أو أقل

 

0.846 

 

 

0.473 

 

أكثر من 

 3سنة الى 

65 3.52 .72 .09  

 3أكثر من 

سنوات الى 

6 

8 3.79 .67 .24  

 6أكثر من 

 سنوات

2 3.00 .47 .33  

  08. 72. 3.55 88 المجموع

 

نية 

اإلستمرار 

في 

 االستخدام

  24. 87. 3.72 13 سنة أو أقل

 

0.365 

 

 

0.779 

 

أكثر من 

 3سنة الى 

65 3.72 .79 .10  

 3أكثر من 

سنوات الى 

6 

8 4.04 1.09 .39  
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 6أكثر من 

 سنوات

2 3.67 .47 .33  

  09. 82. 3.75 88 المجموع

 (α  ≤0.05إحصائياً عند مستوى ) *الفرق دال

و التي تناولت الفروقات تبعاً  ANOVAن عدم وجود داللة إحصائية لكافة اختبارات أخيراً، تبي  

لسنوات الخبرة في التعليم عن بُعد، و بهذا يكون المبحوثون على اختالف فترة الخبرة لديهم يرون 

كمايلي: الفائدة المتوقعة  ختباراتقيمة االبلغت وقد لى ذات الدرجة. إمستويات متغيرات الدراسة 

(F= 0.836، P= 0.478( الظروف الميسرة ،)F= 0.277، P= 0.842 التأثير اإلجتماعي ،)

(F= 0.523، P= 0.667 ،)( الجهد المتوقعF= 0.577، P= 0.632 ،) المعرفة التربوية

نية ( و F= 0.846، P= 0.473التكلفة المتوقعة )(، F= 1.501، P= 0.220التكنولوجية  )

 (.F= 0.365، P= 0.779ستمرار في اإلستخدام )اال

ي من عدم وجود فروقات معنوية تبعاً أل ت علىختبارات السابقة والتي دل  ائج االالى أن نت أرى

لى حالة من اإلجماع لدى المبحوثين تجاه مستويات إالمتغيرات الشخصية و الوظيفية تشير 

متغيرات الدراسة بصرف النظر عن اختالف الخصائص الشخصية و الوظيفية للمبحوثين و بهذا 

 الثانية.ترفض الفرضية الرئيسة 
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  الخامسالفصل 

 ص نتائج الدراسة و التوصيات و المقترحاتملخ   5.
 

عرضها في الفصل السابق، كما  صاً لنتائج الدراسة التي تم  ملخ   الباحثة قد متفي هذا الفصل 

مت مجموعة من التوصيات و المقترحات التي يؤمل أن تفيد أطرافاً عديدة ذات عالقة بنجاح قد  

 لكتروني في الجمهورية العربية السورية.ات التعلم االمنص  ل نحو التحو  

 ص لنتائج الدراسةملخ   1.5. 
 

الحصول عليها باستخدام األساليب و األدوات  ص نتائج الدراسة التي تم  لخ  فيما يلي عرضاً لم

 اإلحصائية المتنوعة: 

كانت مستويات الفائدة المتوقعة من استخدام المنصات اإللكترونية للتعلم عن بعد من  .1

ط حسابي مدرسة بدرجة عالية من الموافقة بمتوس  الوجهة نظر المعلمين المبحوثين في 

(. وكانت ثالث فقرات بدرجة موافقة عالية باستثناء فقرة واحدة كانت 3.60ل )عام سج  

كس هذه النتائج مستويات وعي جيدة لدى المعلمين المبحوثين بدرجة موافقة منخفضة لتع

 ات اإللكترونية في تقديم مستويات فائدة ملموسة لدعم العملية التعليمية.في دور المنص  

رة التي يحتاجونها الستخدام العوامل الميس   أن   مدرسةاليرى المبحوثون المعلمون في  .2

(، 4.23الية جداً بمتوسط حسابي عام بلغ )لكتروني متوافرة بدرجة عالات التعلم امنص  

لى العالية طات حسابية بالدرجة العالية ارة بمتوس  و كانت جميع جوانب العوامل الميس  

رة التي يحتاجها المعلمون هذا على توافر جميع الظروف الميس   جداً من األهمية ليدل

 لى درجات عالية جداً. إبدرجات عالية 

ات التعلم اإللكتروني من وجهة جتماعي تجاه استخدام منص  ير االكان المستوى العام للتأث .3

(، و كان أعلى 4.04ط حسابي عام بلغ )نظر المعلمين المبحوثين بدرجة عالية بمتوس  

 من العائلة و أخيراً من الطالب.  مصدر تأثير من إدارة المدرسة، و من ثم  

ات التعلم اإللكتروني ص  ستخدام منع السهولة الجهد المتوق  بلغت مستويات وضوح و .4

ت هذه النتائج على أن المبحوثين المعلمين ل  (. و د4.09)عام ط حسابيدرجة عالية بمتوس  

من القدرات و المهارات بحيث لن يحتاجوا جهوداً عالية  على مستوى عالمدرسةالفي 
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ل نقطة قوة يجب ما يشك   هو ات التعلم اإللكتروني ونوا من استخدام منص  و صعبة ليتمك  

 العمل على تنميتها و المحافظة عليها من قبل إدارة المدرسة. 

مدرسة  الن في يمن المعليالمعرفة التربوية التكنولوجية لدى المبحوث توافر كانت مستويات .5

هناك جانب يتعلق بمساعدة الطالب  (. إأل أن  3.72ط حسابي عام سجل )عالية بمتوس  

التعليم بأنفسهم كان بمستويات متواضعة و هذا الجانب على وجه مراقبة  على التخطيط و

 الخصوص يحتاج مزيد من التدريب للمعلمين لتحقيق استفادة أكبر في هذا الجانب.

عة الستخدام مستويات موافقة المبحوثين على انخفاض التكلفة المتوق   من النتائج أن   يتضح .6

ط حسابي المعلمين المبحوثين كانت عالية بمتوس   نظر وجهة  من اإللكتروني ات التعلممنص  

تكلفة األجهزة و المعدات الحاسوبية  فيما يخص   كانت العقبات(،إال أن أكبر3.55عام بلغ )

 ات التعلم اإللكتروني.التي يحتاجها المعلم الستخدام منص  

عالية  درجة لكترونيات التعلم االاستخدام منص    في ستمرارتبلغ مستويات النية لال .7

و مدرسة ال ( من وجهة نظر المبحوثين المعلمين في3.75عام بلغ ) ط حسابيبمتوس  

جة متوسطة كانت مستويات الموافقة عالية على جانبين بينما كان مستوى الموافقة بدر

 مستقبالً  تخدام التعليم عن بعد أكثر من استخدام التعليم التقليدياسعلى الجانب المتعلق بـ

 و تبايت حوله األراء ليعكس هذا جانب يستوجب بحثه بمزيد من اإلهتمام.

نحدار الخطي المتعدد الذي قام باختبار أثر العوامل المقترحة على نية بي ن نموذج اال .8

اإلستمرار في استخدام منصات التعلم اإللكتروني وجود أثر معنوي للنموذج و بقدرة 

 اً و تبين أن ثالث عوامل لم تسجل أثر (832Adjusted R =%6.)تفسيرية وصلت الى 

عي و عامل المعرفة اعامل الظروف الميسرة و عامل التأثير اإلجتموهي  اً معنوي

و عامل  الفائدة المتوقعةن وجود أثر معنوي لكل من عامل بينما تبي   التربوية التكنولوجية

و كان أقوى محدد لنية اإلستمرار باستخدام  التكلفة المتوقعةو عامل  الجهد المتوقع

، و (β= 0.531)بمعامل بيتا بلغ  الجهد المتوقعات التعلم اإللكترونية هو عامل منص  

ستمرار في التشير هذه النتائج الى أهمية العوامل المقترحة في تشكيل و تحديد نية ا

ثالث عوامل لم تحقق استخدام منصات التعلم اإللكتروني. كما يجب التنبه الى وجود 

أثراً معنوياً و هذا يتطلب مزيد من الجهود لتحسين مستويات توافر هذه العوامل لدى 

ستمرار في الفي تحسين نية ا ن هذه العوامل من لعب دورهاالمبحوثين المعلمين لتتمك  

 استخدام منصات التعلم اإللكترونية.
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تجاه جميع متغيرات  المبحوثينن عدم وجود فروقات معنوية في مستويات تصورات تبي   .9

هذا على حالة من اإلجماع  ألي من المتغيرات الشخصية و الوظيفية ليدل   الدراسة تبعاً 

 من قبل المبحوثين تجاه مستويات متغيرات الدراسة.

 التوصيات 2.5.
 يلي:  بما أوصيبناءاً على نتائج الدراسة 

العامة إدارك وجود  المدارسالسورية ويوصى للمدارس الخاصة في الجمهورية العربية  .1

 راك عالالمعلمين المبحوثين لديهم إد ن  أنقطة قوة يوصى بالعمل على استغاللها حيث 

ز قابلية م اإللكتروني وبالتالي هذا يعز  يات التعلتجاه الفائدة المتوقعة من استخدام منص  

 مثل هؤالء المعلمين تجاه استخدام هذه المنصات.

م عن بعد تقديم مزيد من الشروحات و يالتي تستخدم منصات التعليوصى للمدارس  .2

الدورات التدريبية للمعلمين لتعزيز معرفتهم تجاه الكيفية التي يمكنهم من خاللها متابعة 

 ات التعلم اإللكتروني.مدى استفادة الطالب من العملية التعليمية من خالل منص  

هود للمحافظة على هذا المستوى المرتفع مواصلة المزيد من الج مدرسةاليوصى إلدارة  .3

 م اإللكتروني.يمن توافر الظروف الميسرة التي يحتاجها معلميها الستخدام منصات التعل

و المدارس عموماً بضرورة بذل مزيد من الجهود لتحسين  مدرسةاليوصى إلدارة  .4

لتعليمية عبر موقف الطالب و األهل تجاه استخدام منصات التعلم اإللكتروني في العملية ا

ى الوسائل المختلفة من وسائل تواصل اجتماعي، برامج تلفزيونية و ورشات توعوية شت  

 و غيرها. 

مها من تدريب و ورشات تعليمية و بمواصلة الجهود التي تقد   مدرسةاليوصى إلدارة  .5

غيرها تساعد المعلمين على اإلبقاء على المستوى المرتفع من إمكانية استخدام منصات 

 م اإللكتروني دون الحاجة الى جهود عالية جداً من قبل هؤالء المعلمين.يعلالت

لى مستويات أعلى من المعرفة إمدرسة ببذل مزيد من الجهود للوصول الإلدارة  أوصي .6

التربوية التكنولوجية لدى المعلمين لديها لما لها من دور جوهري في تحديد قدرة 

 م اإللكتروني. يالمعلمين على استخدام منصات التعل

رفع قدرتهم على مساعدة الطالب  يوصى بتقديم مزيد من التدريب للمعلمين فيما يخص    .7

 على التخطيط و مراقبه تعليمهم بأنفسهم.

ات و األجهزة التي يحتاجها إدارة المدرسة بالعمل على تقديم مختلف المعد   توصى  .8

د تكون من خالل توفير عروض م اإللكتروني و التي قيالمعلمون الستخدام منصات التعل
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دة بمعدات حاسوبية شراء بأسعار مدعومة لمعلمي المدرسة و توفير مختبرات مزو  

 متاحة في غالبية أوقات الحاجة للمعلمين.

مدرسة  ببذل جهود إضافية للمحافظة على مستويات النوايا المستقبلية الخاصة ال ىتوص  .9

نية التزام حقيقية تجاه  إلى لى للوصولالعمل على رفعها لمستويات أع ستخدام والبا

 استخدام منصات التعلم اإللكتروني في العملية التعليمية من قبل المعلمين.

عامل الظروف توجيهها نحو الجوانب المرتبطة بـبمزيد من الجهود الواجب  يوصى  .10

للعمل على  عي و عامل المعرفة التربوية التكنولوجيةاالميسرة و عامل التأثير اإلجتم

م يات التعلتحسينها لتصبح عوامل مؤثرة و محددة لنية االستخدام المستمر لمنص  

 اإللكترونية.

لى إلى مجال التعليم إم اإللكترونية يات التعلضرورة إدارة القائمين على إدخال منص    .11

ار ستمرالوجود العديد من العوامل التي تلعب دوراً جوهرياً في تحديد نية المعلمين في ا

 في استخدام هذه المنصات مثل العوامل التي تناولتها الدراسة الحالية.

 المقترحات3.5. 
 

 عتبار في الدراسات المستقبلية:خذها الباحثين بعين االأأن ي يؤملفيما يلي المقترحات التي 

ة للحصول على عينات ذات ة مدارس خاص  العمل على إجراء الدراسة الحالية على عد   .1

 يمكن بناءاً عليها تعميم النتائج بشكل أدق.حجم أكبر 

تقييم تجربة  إجراء دراسات مقارنة بين المدارس العامة و المدارس الخاصة فيما يخص   .2

ستخدام ستمرار في االم اإللكتروني و دورها في تحديد نية المعلمين في االيمنصات التعل

 المستقبلي.

ن تساهم في تقديم أعدة نظريات يمكن العمل على توسيع نموذج الدراسة المقترح ليدمج  .3

ات ستخدام المستقبلي لمنص  الة ابة العوامل التي تلعب دوراً في تحديد نسفهم أعمق لكاف  

 م اإللكتروني.يالتعل

ستخدامها في دراسة الموضوع قيد البحث مثل إجراء ا ع في المنهجيات التي يتم  و  التن .4

 الى نتائج أكثر دقة و شمولية. المنهج النوعي الى جانب المنهج الكمي للوصول

 

 ثالبح  نهاية 
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Abstract 
Due to the technological development in the field of 

information, it was necessary for educational institutions such as 

schools and learning resource centers to keep pace with this 

development in order to be able to catch up with the information 

age, and it was also necessary for them to move out from the 

traditional form of providing traditional information services to 

providing electronic services. 

The introduction of technology in education has been of great 

importance in being able to reach more students more efficiently. 

Although many people like to rely on traditional teaching methods, 

the possibilities that open up when technology is brought into the 

classroom are endless. Access to education has been greatly 

expanded as a result, including a wide range of learning styles and 

degree options. 

This research mainly aims to study the experience of e-learning 

and the use of electronic platforms as a means of distance education, 

effective communication, and rapid exchange of information between 

all users, including students, teachers and administrators, and 

comparing it with traditional education, which still maintains priority 

in schools, and a case study of a private school that gave the 

electronic education system particular importance through activating 

the electronic platform, digital books and automated exams. The 

research has studied the extent to which teachers in this school 

accept the use of technology in education and how their intentions to 

use technology  are affected by many factors such as the expected 

benefit, the expected cost, the expected effort, the availability of 

infrastructure, the facilitating conditions, and the technological 

educational knowledge. 

Although distance education has imposed itself after the Corona 

pandemic, most teachers and those who form an essential focus of 

education may not have the intention or desire to continue using 

distance education in the future. 
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As distance education may collide with many factors surrounding 

the teacher, including cultural factors (such as some wondering if this 

education achieves clear educational benefits and increases 

education outcomes) or social factors (including the teacher’s 

environment and the extent of support from those around him for 

using distance education in his educational work). or economic 

factors (such as the additional cost that the teacher will incur if he 

uses a new type of education). 

The focus was on teachers because they are the actual players 

who mainly influence this process and are most able to identify the 

motives and reasons that may push or hinder them from using 

distance education if they have the option to use one of the two 

models. 

The study recommended: 

for private and public schools in the Syrian Arab Republic to 

realize that there is a strength point that is recommended to be 

exploited, as the respondent teachers have a high awareness of the 

expected benefit of using e-learning platforms, and thus this 

enhances the ability of such teachers to use these platforms. 

for schools that use distance education platforms to provide 

more explanations and training courses for teachers to enhance their 

knowledge of how they can follow up on the student's benefit from 

the educational process through e-learning platforms. 

For the school administration to continue to exert more efforts 

to maintain this high level of availability of the facilitating conditions 

needed by its teachers to use e-learning platforms. 

for the school administration and schools in general that more 

efforts should be made to improve the attitude of students and 

parents towards the use of e-learning platforms in the educational 

process through various means such as social media, television 

programs, awareness workshops, and others. 
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for the school administration to continue the efforts it provides 

in terms of training, educational workshops, and others that help 

teachers maintain the high level of the possibility of using e-learning 

platforms without the need of very high efforts by these teachers. 

  For the school administration to make more efforts to reach higher 

levels of technological educational knowledge among its teachers 

because of its essential role in determining the ability of teachers to 

use e-learning platforms. 

Providing more training to teachers in terms of raising their 

abilities to help students plan and monitor their own education. 

For the school administration to provide various equipment and 

devices that teachers need to use e-learning platforms, which may be 

through providing purchase offers at subsidized prices for school 

teachers and providing laboratories equipped with computer 

equipment available in most times of need for teachers. 

Additional efforts to be made to maintain the levels of future 

intentions for use and work to raise them to higher levels in order to 

reach a true intention of commitment towards the use of e-learning 

platforms in the educational process by teachers. 

More efforts should be directed towards the aspects related to 

the factor of facilitating conditions, the factor of social influence, and 

the factor of technological educational knowledge in order to work on 

improving them so that they become influencing and determining 

factors for the intention of continuous use of e-learning platforms. 

Suggestions for Future Studies: 

Work on conducting the current study on several private schools 

to obtain larger samples on which the results can be more accurately 

generalized. 

         To conduct comparative studies between public schools and 

private schools with regard to evaluating the experience of e-learning 
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platforms and their role in determining teachers' intention to 

continue using them in the future. 

  Work on expanding the proposed study model to incorporate 

several theories that could contribute to providing a deeper 

understanding of all the factors that play a role in determining the 

future use of e-learning platforms. 

  Diversity in the methodologies that are used in the study of the 

subject, such as conducting the qualitative approach along with the 

quantitative approach to reach more accurate and comprehensive 

results. 

 

The End 


