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ملخص البحث
هدفت الدراسةةةةة الت التعرى ملت مدب قعل معلماى قرب محافدة جدة للتعليم اإللكتروني ،و حديد أبرز المعوقاى اسةةةةت دام
التعليم اإللكتروني من وجهة ندر معلماى قرب محافدة جدة .امتمدى العاحثة في امداد هذه الدراسةةةةةةة ملت الموهف الو ةةةةةة ي
التحليلي ،ويتكون مجتمع الةدراسةةةةةةةة من معلمةةاى المةةدارا الحكوميةةة في قرب محةةافدةة جةدة راب -خليص) بةةالمملكةة العربيةةة
السةةةةعودية ،و كونت ميوة الدراسةةةةة من  )252معلمة ،ولتحقيق أهداى الدراسةةةةة م امتماد االسةةةةتعانة كعداة لجمع العياناى من
العيوة .و و ةةةلت الدراسةةةة الت أهم المتايراى المي رة في اسةةةت دام التعليم اإللكتروني هو مدب السةةةهولة أن أ ةةةعة ماهرة في
اسةةت دام أندمة التعليم اإللكتروني ،وبالوسةةعة لمتاير ال وا د المتوقعة فقد أكدى ميوة الدراسةةة ملت زيادة الت امل ايكاديمي بين
الطالعاى بعضةةةةةةهم الععه وبيوهم وبين معلما هم عد من أهم ال وا د المتوقعة من اسةةةةةةت دام ندام التعليم اإللكتروني ،من أبرز
المعوقاى التي واجه التعليم اإللكتروني في قرب محافدة جدة ضةةعا اال صةةاي أحيانا ب ب ةةعكة اإلنترنت .كما خلصةةت الدراسةةة
الت مجمومة من التو ياى ،موها أنه يجب ملت وزارة التعليم ممثلة في ادارة التعليم اإللكتروني مسامدة المعلماى في عكيد أو
زيادة صةةورا هم اإليجابية حوي ندام التعليم اإللكتروني من خالي طوير محتوب التعليم اإللكتروني ليكون أكثر س ةهولة وأكثر
وجيها للمست دم ،وكذا قديم دوراى دريعية أساسية ومستمرة لتمكيوهن من است دام هذه التقوية وفهمها.
الكلمات المفتاحية :نموذج القعوي  ،)TAMاال جاهاى ،الووايا ،قعوي التكوولوجيا ،التعليم اإللكتروني.
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towards e-learning and highlighting the obstacles they face.

Abstract
The study aimed to identify the extent to which the female teachers of the villages of Jeddah
Governorate accept e-learning, and to find out the most prominent obstacles they face in using elearning. The researcher used the descriptive analytical method to prepare this study. The study
population consisted of public-school female teachers in the villages of Jeddah Governorate
(Rabigh- Khulais) in the Kingdom of Saudi Arabia. The study sample consisted of (252) female
teachers. To achieve the objectives of the study, a questionnaire was used as a data collection
tool. The study identified the most important variables that affect the use of e-learning, which is
how easy it is to become skilled in using e-learning systems. In terms of the expected benefits
variable, the study sample confirmed the increase in the academic interaction between female
students and between them and their female teachers; this is one of the most important benefits
expected from e-learning system. Having a sometimes-weak internet connection is one of the
most prominent barriers to e-learning in Jeddah's villages. Additionally, the study made a number
of recommendations, including that the Ministry of Education, through its Department of ELearning, should develop user-friendly, easier-to-understand e-learning content to enhance
female teachers' positive perceptions of e-learning system, as well as providing basic and ongoing
training sessions to enable them to understand and use this technology.

Keywords: Technology Acceptance Model (TAM), Directions, Intentions, Technology
Acceptance, E-Learning.
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 .1المقدمة
يلعب التعليم اإللكتروني في هذا العصةةةةةةر دوراب فامالب في ا رال العملية التعليمية التعلمية بالعديد من ايدواى التي من ةةةةةةعنها
االر قال بواقع التعليم في م تلا الميسةةةسةةةاى التعليمية .كما أنها سةةةاهم ب ةةةكل فعاي في صةةةميم مملية التعليم والتعلم من حي
طوير مكوناى العملية التعليمية ،وموا ةةر الودام التعليمي ،حي سةةاهم التعليم اإللكتروني في حل م ةةكالى كثيرة كعدم وفر
المقامد الدراسةةةةةةية للمتعلمين معر ادخاي نمل التعليم من بعد ،وأيضةةةةةةا نقص المدرسةةةةةةين معر

ةةةةةةجيع التعليم معر الوسةةةةةةا ل

اإللكترونية المسجلة التي يست يد موها الكثير ممن يحتاجون لها في أي وقت يريدون ال هيد.)2102 ،
والمملكة العربية السةعودية كايرها من دوي ال ليف ،بدأى االهتمام بالتعليم اإللكتروني في السةوواى الع ر ايخيرة ،فقد أسست
سةةةةةةوة  2102المركز الوطوي للتعليم اإللكتروني ،والذي يهدى الت ضةةةةةةعل جودة التعليم اإللكتروني من خالي وضةةةةةةع معايير
وضةةةةةةوابل ولوا ة الجودة لعرامف التعليم اإللكتروني ،وذلةةم من خالي عزيز الثقةةة في م رجةةاى التعليم اإللكتروني و مكين
الميسةةةسةةةاى التعليمية من قديم برامف عليم و دريب الكتروني مال م مع سةةةوح العمل وحاجاى المملكة المركز الوطوي للتعليم
اإللكتروني.)2120 ،
وقد واولت العديد من الدراسةةةةةةاى الصةةةةةةعوباى والتحدياى المر عطة بالتعليم اإللكتروني ،وموها ضةةةةةةعا العوية التحتية للتعليم
اإللكتروني ،والوسةةةةةا ل التعليمية الم صةةةةةصةةةةةة لهذا الووا من التعليم ،وايضةةةةةا ب ضةةةةةعا كوين المعلمين والمعلماى في مجاي
كوولوجيا المعلوماى مما ييدي بهم الت الو ور من اسةةةت دامها ،وكذلم ضةةةعا االمتماداى المالية ال ةةةيتي ،2102 ،العديوي،
 ،2102اي معةد الكريم ،2102 ،الةدايةل ،2102 ،ال ةةةةةةهري ،)2102 ،وغيرهةا من التحةدياى التي سةةةةةةعت الدوي والحكوماى
لمواجهتها من أجل ضةةةمان دخوي من في مصةةةر المعلومياى للتعليم واسةةةت اد ه من مميزا ها ،وذلم بامتماد

ةةةي من التعليم

المعرمف أو من بعد أو غيرها من اينماط التي عتمد التعليم اإللكتروني كاموكه.)2121 ،
كما أن من الم ةةةاكل المر عطة بالتعليم اإللكتروني ،ةةةعور المعلماى باإلحعاط من التعليم المعتمد ملت ةةةعكة اإلنترنت مرفة،
ومليجي .)2102 ،خا ةةةةةة في المواطق القروية التي ال يوجد فيها بوت حتية مواسةةةةةعة ،ومع نمو االمتماد ملت ندام المعلوماى
والتسةةةةةةارا في قديم التكوولوجيا لعيعة التعليم ولدروى التي وجهها العالم خالي جا حة كورونا ،فين حديد العوامل التي ر عل
بقعوي المست دم للتكوولوجيا يعتعر من ايمور المهمة.
وان كان اسةةت دام هذا الووا من التعليم ملموسةةا في ميسةةسةةاى التعليم الجامعي بالمملكة السةةيد مطية ،)2102 ،وكذا في باقي
المستوياى التعليمية خصو ا في المدن والحواضر ،فينوا نتسالي من مدب قعل است دامه في المواطق القروية وما مدب امل
المعلماى في المواطق القروية ،خصةو ةا في ظل الصعوباى المجالية التي عرفها المواطق القروية وال صو ياى التي متاز
بها.
وفي ضول ذلم ع ي هذه الدراسة بهدى حليل مدب قعل المعلماى في القرب الوا ية التعليم اإللكتروني ،وذلم من طريق الودر
في العوامل ال ة صية مثل ال وا د المتوقعة ،والسهولة ،وا جاهاى ونوايا االست دام لودام التعليم اإللكتروني ،وكذلم حديد أهم
التحدياى والمعوقاى التي ي ر ملت است دام التعليم اإللكتروني في قرب الموطقة الاربية للسعودية ومقترحاى مالجها.
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في ظل ما ي ةهده العالم من انت ار وبال كورونا  )Covid-19الذي فرض اغالح ملت الميسساى التعليمية ،فين الدوي أخذى
بالتوجه نحو التعليم اإللكتروني بم تلا

وره الععيداى والمجالي.)2121 ،

فةين طعيق التعليم اإللكتروني يواجةه العةديةد من المعوقاى التي ر عل باإلدارة ،و وافر العوية التحتية ،ومعوقاى ر عل بالطلعة،
ومعوقةاى ر عل بةالمعلمين ،واذا كةانةت الصةةةةةةعوبةاى والتحةديةاى واجه مدارا التعليم العام ب ةةةةةةكل مام ،فين مدارا القرب
والمواطق الوا ية و رد بتحدياى مديدة وأكثر ةةدة ،وذلم لصةةعوبة ضةةاريسةةها وبعدها من المواطق الحضةةرية ،ولواقع العزلة
التي عي ةةةةها القرب ملت مسةةةةتوب اال صةةةةاالى و وفر العوية التحتية الك يلة بتقديم خدماى في المسةةةةتوب المعموي .وبذلم تمثل
م كلة الدراسة في مدم قعل معلماى القرب الوا ية للتعليم اإللكتروني بسعب التحدياى التي وجهن.
وباسةةةتطالا الدراسةةةاى وايدبياى السةةةابقة التي واولت التعليم اإللكتروني في المواطق الوا ية والقرب الععيدة وايرياى نجد أن
العديد من الدراسةةةةاى أ ةةةةارى الت مجمومة من التحدياى والمعوقاى التي حد من وظي ه ب ةةةةكل مثالي ،فقد أ ةةةةارى دراسةةةةة
السةةةةةةلمي  ) 2121التي أجريةةت في قرب مةةديوةةة الطةةا ا أن المعوقةةاى المتعلقةةة بةةالجوانةةب اإلداريةةة والمةةاديةةة في مقةةدمةةة هةةذه
المعوقاى ومن أبرزها مدم التعاون بين المدارا في عادي ال عراى والمعارى في مجاي التعليم اإللكتروني ،ضال االست دام
ذروة دخوي موصةةةةة مدرسةةةةتي ومدم قدر ها ملت حمل كمية العياناى) ،يليها المعوقاى المتعلقة بالتعلم اإللكتروني ن سةةةةه ومن
أبرزهةا غموض فلسةةةةةة ةة التعلم اإللكتروني وأهةدافه ،ار اا كل ة امداد العرمجياى الجيدة بومل التعليم اإللكتروني) ،وجالى
المعوقةاى المتعلقةة بةالمةدرا والطةالةب في المر عةة الثةالثةة ومن أبرزهةا قلة المدرسةةةةةةين الذين يجيدون المهاراى التكوولوجية
الالزمةة للتعليم الرقمي ،قلةة المةدرسةةةةةةين الةذين يجيةدون المهةاراى التكوولوجيةة الالزمةة للتعلم اإللكتروني في برنامف التميز)،
السلمي.)2121 ،
هذا وقد قامت العاحثة بيجرال دراسةةةةةةة اسةةةةةةتطالمية ملت ميوة من المعلماى ومددهن  )01معلماى في مدارا قرب الموطقة
الاربية .حي

و ةةةةةلت نتا جها الت أن المعلماى يوجهن

ةةةةةعوباى و حدياى لتطعيق التعليم اإللكتروني وموها أنه ليس لديهن

ال عرة الكةافيةة اإللكترونيةة التي ةدمم التعليم اإللكتروني ،ويعتعرن التعليم اإللكتروني

ةةةةةةعةب التو يةذ ،وال يوصةةةةةةحن بةالتعليم

اإللكتروني لتقةديم عليم متقةدم وأ را ي .وبوةال مليةه فمن الضةةةةةةروري معرفةة مدب قعل المعلماى للتعليم اإللكتروني وذلم من
طريق فهم العوامل التي ي ر ملت صورا هن من التعليم اإللكتروني.

 .1.1أهداف الدراسة
يتمثل الهدى الر يس لهذه الدراسة في التعرى ملت مدب قعوي معلماى قرب محافدة جدة نحو التعليم اإللكتروني.
ويت را موه مجمومة من ايهداى ال رمية تمثل في اآل ي:
 -0التعرى ملت العوامةةل المي رة ملت قعوي المعلمةةاى في قرب محةةافدةةة جةةدة للتعليم اإللكتروني وفق نموذج قعوي
التكوولوجيا.
 -2حديد أبرز معوقاى است دام التعليم اإللكتروني من وجهة ندر معلماى قرب محافدة جدة.
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 -2التعرى ملت ال روح بين متوسةةةةطاى اسةةةةتجاباى ميوة الدراسةةةةة حوي العالقة بين قعوي معلماى قرب محافدة جدة
للتعليم اإللكتروني عزب لمتاير ال عرة ،الميهل العلمي ،مدب وفر عكة اإلنترنيت في الموزي والمدرسة).

 .1.1أهمية الدراسة
كمن أهمية هذه الدراسة في قيها الودري والتطعيق في:
األهمية النظرية:
تمثل ايهمية الودرية لهذا العح في:
 الوقوى ملت أحدث نماذج كوولوجيا المعلوماى المسةةةةت دمة في حديد مدب قعوي المعلماى للتعليم اإللكتروني في قربمحافدة جدة.
 قد قدم الدراسةة الحالية اطار ندري معوي ملت الموهف العلمي فيما ي ص ا جاهاى المعلماى في قرب محافدة جدة نحوالتعليم اإللكتروني ،والمتايراى التي تحكم في درجة اقعالهن مليه.
 التعرى ملت المعوقاى التي حوي دون اإلقعاي ملت التعليم اإللكتروني من طرى معلماى قرب محافدة جدة.-

قةديم اضةةةةةةافةة للمكتعةة العربيةة في موضةةةةةةوا التعليم اإللكتروني وا جةاهاى المعلماى والمتايراى المتحكمة في درجة
اقعالهن.
األهمية التطبيقية:

للدراسة أيضا أهمية في الجانب التطعيقي ،وذلم من خالي:
 قد وفر معلوماى للمسعولين في وزارة التعليم قد سهم في التطعيق ايفضل للتعليم اإللكتروني في قرب محافدة جدة. الوقوى ملت أهم التحدياى التي ي ر ملت است دام التعليم اإللكتروني في قرب محافدة جدة بالسعودية ،ومحاولة طرحبعه التو ياى التطعيقية للحد من هذه التحدياى.
 قد سةةةةةاهم في ايير الممارسةةةةةاى المتعلقة بالموضةةةةةوا من أجل جويد التعليم اإللكتروني في قرب محافدة جدة ،وحالسلطاى الم تصة لتوفير حاجياى ذلم.

 .1اإلطار النظري والدراسات السابقة
 .1.1اإلطار النظري:
المبحث األول :مفهوم ومبادئ وأهمية التعليم اإللكتروني
أوالً :مفهوم التعليم اإللكتروني:
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التعليم اإللكتروني هو أسةةةةلول عليمي حدي معتكر ،سةةةةت دم فيه ايدواى والتقوياى الرقمية أ وال العملية التعليمية ،أي معزز
بالتكوولوجيا ،من خالله يتحقق ا صةةةةةاي فوري بين الطالل والمدرسةةةةةين الكترونيا ب من خالي ةةةةةعكة اإلنترنت الحضةةةةةرمية،
.)2120
وفي ضول ما سعق يمكن أن يتحدد م هوم التعليم اإللكتروني بعنه أحد أ كاي التعليم من بعد التي عتمد ملت امكانياى وأدواى
عكة المعلوماى الدولية واإلنترنت والحاسعاى اآللية في دراسة محتوب عليمي محدد من طريق الت امل المستمر مع المعلم.
ثانياً :مبادئ التعليم اإللكتروني
هواك معادئ راسةةة ة للتعلم التي وادي بها ندرياى ملم التعليم والتعلم ،وقد حدد معد العزيز  )2102معادئ التعليم اإللكتروني
في التالي:
 -1التفاااعاال  :Interactivityأوي أنواا الت ةةامةةل في الميةةدان التربوي هو ةةامةةل المتعلم مع المحتوب ،حية يقوم المتعلم
بممارسةةةة مدد من أن ةةةطة التعلم حل التمارين ،أدال بعه اين ةةةطة ،القيام بم ةةةروماى) في أ وال امله مع المحتوب،
موتدراب التاذية الراجعة من المعلم أو المتعلم أو من العرامف اإللكترونية الم صةةةصةةةة لذلم ،والووا الثاني من الت امل هو
الت امل ال ةةةة صةةةةي واالجتمامي مع المعلم وايقران ،حي يتم من خالي هذا الت امل طرح ايسةةةةعلة واجرال المواظراى
والمواق اى المتوا لة بين المتعلمين والمعلم ،ويمكن أن يكون الت امل متزامن أو غير متزامن.
 -1التمركز حول المتعلم  :Learner Centeredيدل المتعلم هو المسةةةةت يد الوحيد من التووا في اسةةةةت دام أدواى التعليم
اإللكتروني ،فقد سةةةةةةاهمت أدواى التعليم اإللكتروني في التعمق في دراسةةةةةةة احتياجاى المتعلمين وأنماط عليمهم من أجل
صميم و طوير المقرراى التعليمية التي واسب الاالعية العدمي موهم.
 -1التكامل (الدمج) :في ظل كوولوجيا المعلوماى الرقمية الها لة ،أ ةةعحت ايدواى التقليدية التي امتاد المدرسةةين وأسةةا ذة
الجامعاى اسةةةةةت دامها داخل ال صةةةةةوي والقاماى الدراسةةةةةية م تل ة ماما ب في ةةةةةكلها وامكانيا ها ،حي

حولت من مالم

المةاكرو الت مةالم الميكرو والت مالم الوانو ميكرو ،و كامل واندمف معدمها ،مما أدي الت ضةةةةةةافي المسةةةةةةافاى الزموية
والمكانية بين الحدود الت درجة لم كن موجودة من قعل.
 -4دعم وتعزيز دوافع التعليم المساااتمر :يعمل التعليم اإللكتروني ملت ومية قدراى المتعلم ودافعيته للمعادرة واالمتماد ملت
الو س في التعليم المسةةةةةتمر ،ان المعادرة للحصةةةةةوي ملت التعلم ذا يا ب والعح من وسةةةةةا ل لتومية هذه المعادرة عد من أهم
مهاراى وسةةةةماى مصةةةةر كوولوجيا المعلوماى الرقمية ،ان التكرار والممارسةةةةة العملية من أهم ال صةةةةا ص التي يعتمد
مليهةةا التعليم اإللكتروني  ،فةةالمتعلم يمكوةةه الرجوا الت العةةديةةد من المجةةاالى في أي وقةةت الت أن يكتسةةةةةةةب المهةةاراى
والمعارى التي يحتاج اليها من خالي اسةت دام العرامف التعليمية الرقمية ،وبالتالي نضمن و وي التعليم لكل متعلم حسب
سرمته وقدرا ه في التعلم.
 -5المرونة والمسااااااواة :سةةةةةامد التكوولوجيا الرقمية في مكين المتعلمين من الم ةةةةةاركة في التعلم وفقا ب إلمكانيا هم وحيوما
وأيوما ي ضةةةةلون ،وبمسةةةةامدة بسةةةةيطة من قعل اآلخرين ،فالتعليم والموارد التعليمية متوافرة طوي الوقت .كما أنه يضةةةةمن
المساواة في الحصوي ملت ال رص ن سها في التعلم والم اركة في العملية التعليمية من طرى الطلعة.
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 -6الموثوقية :عطي ةعكة اإلنترنت ال ر ةة للمتعلم في الت اطب أو الت امل مع االسةتعانة بال عرال المت صةصين في حقل
عليمي ما ،وكذلم الو وي الت قوامد بياناى حقيقية والم اركة في طعيقاى معا رة ،كل هذه العوامل جعل مملية التعلم
أكثر مصداقية ومو وقية للمتعلم.
 -7التعلم الجماعي :حي يعمل المتعلمون سةةةويا ب في حاالى دراسةةةية وم ةةةروماى و مارين من بعد ،ويسةةةامد هذا المعدأ في
كيل و كوين ما يسمت بــمجتمع التعلم ،الذي يحقق الرفية ال لس ية للتعليم اإللكتروني.
 -8الحداثة واإلجرائية :يعد التايير المسةةةتمر سةةةمة جوهرية من سةةةماى العصةةةر الرقمي ،ولكون التعليم اإللكتروني أداة من
أدواى العصةةةر الرقمي ،فين معدأ الحدا ة واإلجرا ية سةةةيكون من أهم المعادئ التي حكم سةةةياح مملية التعليم اإللكتروني،
حي يكون بمقدرة كل متعلم الحصةةوي ملت أحدث المعلوماى وأكثرها ار عاطا ب بالموضةةوا الذي يدرسةةه أو يتعلمه ،وهذا
ما يضةةةاما من مصةةةداقية ومو وقية التعليم اإللكتروني وأهميته ،بل والحاجة اليه في هذا العصةةةر ،ايمر الذي ييدي الت
عيله وجعله أكثر اجرا ية.
ثالثاً :أهمية التعليم اإللكتروني:
هواك معرراى مديدة لال جاه للتعليم اإللكتروني سةةوال التربوية أو التقوية أو االجتمامية وكذا فيما هو مر عل باقتصةةاد المعرفة،
كما أن من أهم ايسعال التي م ّجلت من االمتماد ملت هذا الووا من التعليم ايوضاا الراهوة التي فرضتها جا حة COVID-
 )19ملت العةالم أجمع ،ممةا جعةل اختيةار التعليم اإللكتروني لموا ةةةةةةلةة ممليةة التعلم أمرا اجعةاريةا .وذلم ل وا ده المتمثلة فيما
أورد ها فالته وفضةيلة  ،)2102وهي زيادة امكانية التوا ل ،و عادي وجهاى الودر ،واإلحساا بالمساواة ،وسهولة التوا ل
مع المعلم ،وامكانية حور طريقة التدريس ،ومال مة أسةةةاليب التعليم ،وأضةةةاى كذلم المسةةةامدة اإلضةةةافية ملت التكرار بتوفر
المواهف ملت مدار ال صةةل الدراسةةي ومدم االمتماد كليا ب ملت الحضةةور ال علي ،و عدد طرح قييم الطلعة ،واالسةةت ادة القصةةوب
من الزمن و قليل جهد الطالعاى ،وفي ظل التطور المذهل لتكوولوجيا المعلوماى أخذى برامف التعليم اإللكتروني كتسب أهمية
كعيرة في الوقت الراهن وذلم يجل مواكعة التطور المعرفي المتالحق في جميع المجاالى العلمية واإلنسانية وبمعدالى سريعة
وبال كل الذي أخذى برامف التعليم التقليدي في مواكعته.
وقد كان من أهم ايهداى الر يسةةةةةة للتعليم اإللكتروني :وفير وسةةةةةا ل ربوية لتعليم الذين يعي ةةةةةون في أماكن بعيدة ،أو حوي
ظروفهم دون االنتدام في التعليم الرسمي ،وقد حدد ال لي ة ومطاوا  )2102أهمية التعليم اإللكتروني ملت الوحو التالي:
 -0زيادة امكانية اال صاي بين الطلعة فيما بيوهم ،وبين الطلعة والميسسة التعليمية.
 -2سهولة الو وي الت المعلم ،واالحساا بالمساواة بين المتعلمين.
 -2ماللمة م تلا أساليب التعليم ،وامكانية حوير طريقة التدريس ،والمسامدة اإلضافية.
 -2وافر المواهف طواي اليوم وفي كل أيام ايسعوا ،واالست ادة القصوب من الزمن.
فالتعليم اإللكتروني ،ندرا لمكونا ه ووسةةةةةةا له الضةةةةةة مة له دور كعير في حل العديد من اإل ةةةةةةكاالى التربوية والموهجية التي
واجهها مودومة التربية والتعليم في المملكة العربية السةةةعودية ،وخصةةةةو ةةةا في المواطق القروية ،سةةةةوال من اكتداظ وأمعال
ملت المودومة ككل وملت ايسر أيضا ،كما أنه يتية فرص جديدة للتعلم الت املي،
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ويجعل من المتعلمين قادرين ملت التحكم في زمن التعلم و ةروطه لمصةلحتهم ،كما أنه يعطي للمعلماى والمعلمين سعل جديدة
و قوياى حديثة إلنجاح العملية التعليمية خلي ة ومطاوا.)2102 ،
غير أن هةذا يحتةاج الت متطلعةاى البةد من وفيرهةا ،كمةا أنةه يواجةه حدياى ومعوقاى قد حوي بين التعليم اإللكتروني و حقيقه
لهذه ايهداى ،أو قد رغه من محتواه وسياقه ،وهذا ما ستتحدث موه العاحثة في المعح التالي.
المبحث لثاني :متطلبات وإيجابيات التعليم اإللكتروني ومعوقات وعناصر بيئة التعلم اإللكتروني:
لمقاربة هذا المعح سةةةةةتتطرح العاحثة أوال متطلعاى نجاح التعليم اإللكتروني ،م ايجابيا ه ،وأيضةةةةةا المعوقاى التي عرقل هذه
التقوية الجديدة في الميدان التربوي ،وموا ر بيعة التعلم اإللكتروني و روطه.
أوالً :متطلبات التعليم اإللكتروني.
هواك مكوناى أساسية البد من وافرها لودام التعليم اإللكتروني كما ذكرى في دراسة فالته وفضيلة  )2102وهي كما يلي:
 -0متطلبات مادية :و تمثل في جهيز كافة الطالل بعجهزة الحاسةةةةب اآللي وملحقا ه و وفير ةةةةعكة ا صةةةةاي مواسةةةةعة ،وبوال
المقرراى اإللكترونية للو ةةوي الت مسةةتوب من التحصةةيل وانجاز المحتوب ملت الوسةةا ل المتعددة ،و وفر جهاز حاسةةب
محموي لكل معلم و وفير واجهاى الت امل.
 -2متطلبات برمجية :ولكي يتمكن المعلم من حقيق أهدافه يتطلب وجود برامف مامة وخا ةةةة تمثل في برامف اال صةةةاالى
لال صةةةةاي بعوليال ايمور وبالمجتمع المحلي وبرامف الوسةةةةا ل المتعددة ،باإلضةةةةافة الت وفر المواد اإللكترونية ومراجع
رقمية

ور وأفالم ومروض ايضاحية مساندة للدرا) وبرامف م تصة بيمداد االختعاراى وادارة الصا.

 -2متطلبات فنية :البد من وفر طاقم دمم لل دماى اإللكترونية من

ةةةيانة وبرمجة ،وأيضةةةا ب امداد المدرا الميهل والقادر

ملت است دام التقوياى الحديثة و صميم المقرر اإللكتروني بما يواسب مع خصا ص المتعلمين واإلمكاناى المتاحة.
 -2متطلبات مهارية :يتطلب ذلم العمل ملت مكن المدرسةةةةين من مهارة التعلم الذا ي والقادر ملت التعامل مع العيعة الرقمية
من خالي دريعهم ملت التطعيقاى الم تل ة التي قدمها عكة اإلنترنت.
 -5متطلبات إدارية :وهو الطاقم المت صةةص والمعد لرسةةم السةةياسةةاى ال ا ةةة بالتعليم اإللكتروني مع ايخذ بعين االمتعار
أهداى مملية التعليم اإللكتروني ،والتعكد من سير مملية التعليم ب كل

حية و قديم التقويم المستمر و وفير العوية التحتية

المواسعة لقيام التعليم اإللكتروني ب كل مواسب وفعاي يصب في خدمة العملية التعليمية ككل.
فهةةذه المتطلعةةاى المتوومةةة والم تل ةةة جعةةل من اطالح أورا

التعليم اإللكتروني بةةاهدةةة الثمن في بةةدايتهةةا ،لكونهةةا

حتاج للعديد من الوسةةا ل وال ةةروط واآللياى الع ةةرية والمادية الك يلة بضةةمان عليم الكتروني يزيد في الجودة ويقدم
اضةافة للتعليم .غير أنه وبعد ارسال هذا ال يار االسترا يجي حتت عدأ الدوي في جوي ماره و ل ّمس وايجابيا ه ،سوال
ملت المدب القريب والمتوسل والععيد فالته وفضيلة.)2102 ،
ثانياً :إيجابيات التعليم اإللكتروني.
ذكرى ال يتي  )2102ايجابياى التعليم اإللكتروني وهي بييجاز:
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 -0استعماي العديد من وسا ل التعليم واإليضاح السمعية والعصرية والتي قد ال توافر لدب العديد من المتعلمين.
 -2جعل التعليم أكثر

ويقا ب ومتعة واالبتعاد من الر ابة والملل في التعليم التقليدي.

 -2عليم مدد كعير من الطالل دون قيود الزمان والمكان.
 -2اختصار الوقت و قليل الجهد المعذوي في التعليم.
 -5امكانية استعراض كم كعير من المعلوماى من خالي مواقع اإلنترنت أو قوامد العياناى.
-6

جيع التعلم الذا ي.

 -2امكانية عادي الحوار والوقا .
 -2التقييم السريع وال وري والتعرى ملت نتا ف االختعار و صحية ايخطال.
الت غيرها من اإليجابياى التي كاد المس كل مواحي الحياة التعليمية والثقافية والعلمية واالجتمامية واالقتصةةةةةادية للدوي التي
ت ذ هذا ال يار من التعليم المعا ر و ستثمر فيه في ظل ما يسمت باقتصاد المعرفة.
ثالثا :معوقات التعليم اإللكتروني:
ا جهت الكثير من الدوي نحو التعليم اإللكتروني قسةراب مع عليق الدراسةة بسعب جا حة كورونا في ذار  ،)2121من هوا واجه
العديد من المعلمين والقيمين ملت العملية التعليمية حدياى في هذا ال صةةوص فرضةةها كل من الواقع التقوي والموارد الع ةةرية
واإلمكاناى المتاحة في كل بلد ،باإلضافة الت فرص متوافرة رفعت من عن التعليم اإللكتروني ،وفيما يلي نذكر أبرزها:
 مدم االسةةةةةةتعد اد ال علي للمعلمين لهذه المرحلة االنتقالية الم اجعة ،اذ ان نسةةةةةةعة كعيرة من المعلمين لم كن لديها الوسةةةةةةا ل
الالزمة التي مكوها من دمم التعليم اإللكتروني ،وبعه المعلمين ال يملم خعرة كافية في الجانب التقوي التي سمة بيدارة
مملية التعلم اإللكتروني و و يذها ملت أكمل وجه ،أو في

وامة المحتوب التعليمي المال م.

 مدم استعداد المتعلمين وأوليال ايمور لمعدأ التعلم اإللكتروني ،ومن م رفضه لدب بعضهم ومدم قعله.


اضةةةةطراباى نا جة من الت او اى الموجودة بال عل في الودم التعليمية والتي ي ر ب ةةةةكل ر يسةةةةي ملت المتعلمين وأوليال
ايمور ملت حد سوال ،من الذين يوتمون لألسر ذاى الدخل الضعيا والمتوسل ومحدود اإلمكاناى.

 مدم قدرة المتعلمين ملت التعلم في فصةوي افتراضية في بعه الت صصاى التي تطلب أمماالب طعيقية و قييماى معا رة
في ور

العمل والمعامل ،يلزمها است دام ايدواى والمواد والمعداى الالزمة.



ة في الموارد الرقمية والتطعيقاى التعليمية التي توجه للمتعلمين من ذوي الصعوباى التعلمية.



التحدياى التقوية في العوت التحتية وضةةةعا ةةةعكاى اال صةةةاي ،ومدم وافر التقوية التي مكن جميع ةةةرا ة المجتمع من
الو وي الت المعلوماى.

 الضةةةال المتزامن ملت ةةةعكاى اإلنترنت من مدد كعير جداب من المعلمين والمتعلمين ملت حد سةةةوال ،وم ةةةكلة الو ةةةوي
لل صوي االفتراضية ،ال سيما في القرب.
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لياى ادارة ومتابعة مملية التعلم من قعل ايجهزة اإلدارية والم رفة ملت هيعاى التعليم.



لياى التقييم الواضحة وضمان نزاهتها و و يذها من قعل المتعلم ن سه اليونسكو.)2121 ،
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المبحث الثالث :التعليم اإللكتروني في القرى
أدركت حكومة المملكة العربية السةةعودية في وقت معكر أهمية التعليم ودوره في التومية ،وكذلم رسةةم سةةياسةةاى واسةةترا يجياى
ادخاي قوياى المعلوماى واال صةةةةةاالى في العملية التعليمية ،حي

عوت وزارة التعليم أحدث ما و ةةةةةلت اليه التقوياى الحديثة

لعوةال بويةة حتيةة للتعلم اإللكتروني ،مع أن نجةاحةه مةازاي يعتمةد ملت قةدرة وك ةالة مسةةةةةةت دميه ومعرفتهم باسةةةةةةت دام التقوياى
الضةرورية له ،وقدرة المعلماى لتقديم هذه التقوية العصرية ،ودور الوزاراى في وفير العوية التحتية المواسعة للتعلم اإللكتروني
في القرب ال هري.)2102 ،
وقد فرض ملت المودومة التعليمية في القرب عوي قوياى ووسةا ل واكب التطوراى التي ي هدها التعليم في السوواى ايخيرة،
اال أنه يتعين أن التعليم اإللكتروني بالوسةةةةةل القروي يواجه ضةةةةةع ا ب كعيراب في العوياى التحتية وال يسةةةةةير في ا جاه لعية حاجياى
ومتطلعاى المجتمع ،وكذلم سةةةةةول ايوضةةةةةاا االقتصةةةةةادية يغلب ايسةةةةةر في القرب يحوي دون ملم ايبوال يجهزة متطورة
ومواسةةعة لمواكعة التعليم اإللكتروني ،وكذلم زيادة ملت ضةةعا الموجود من الوسةةا ل المسةةتعملة في التعليم اإللكتروني ضةةعا
عكة اإلنترنت أو غيابها في كثير من ايحيان ملي والتركي.)2120 ،
المبحث لرابع :نموذج قبول التكنولوجيا (Technology Acceptance Model )TAM
أوالً :اإلطار المفاهيمي لنموذج قبول التكنولوجيا في ضوء النظريات السلوكية
م طوير نموذج قعوي التكوولوجيةا  )TAMمن قعةل  )Warshaw & Bagozzi, Davis, 1989لتوضةةةةةةية سةةةةةةلوكياى
اسةةت دام الحاسةةب اآللي والعوامل المر عطة بقعوي التكوولوجيا ،وطعقا ب لهذا الوموذج فين سةةلوك اسةةت دام ندام المعلوماى يمكن
وضةةيحه من خالي الووايا السةةلوكية التي ت ةةكل نتيجة لعملية ا اذ قراراى وامية ،والووايا السةةلوكية بدورها يتم حديدها طعقا ب
لو ومين من العوامل هما :الموافع المتوقعة وسةةةهولة االسةةةت دام المتوقعة ،وبالتعامل مع هذين الوومين من العوامل فين مطوري
الودام يسةةةتطيعون التحكم ب ةةةكل أفضةةةل في معتقداى المسةةةت دمين حوي الودام وبالتالي نواياهم السةةةلوكية واسةةةت دامهم ال علي
للودام ملي.)2102 ،
وقد م ا عاى أن نموذج قعوي التكوولوجيا يعتعر نموذجا ب مسةةامداب ل ةةرح و وقع سةةلوك مسةةت دمي كوولوجيا المعلوماى ،ويعتعر
هذا الوموذج وسةةيعا ب لودرية ايفعاي المعررة ،حي

م اقتراحه لتوضةةية سةةعب قعوي أو رفه المسةةت دم لتكوولوجيا المعلوماى

من خالي عوي ندرية ايفعاي المعررة ،وقد أ ارى دراسة " "Saadeو خرون  )2112الت ان نموذج قعوي التكوولوجيا يعتعر
أسةةاس ةا ب ندريا ب

ةةلعا ب يمكن أن يمتد الت سةةياح دراسةةة التعليم اإللكتروني ،ويوفر هذا الوموذج أسةةاس ةا ب لتتعع كيا ي ر المتايراى

ال ةارجيةة ملت معتقةداى وا جةاهةاى ونوايةا االسةةةةةةت ةدام ،وهوةاك ا وةان من المعتقةداى المعرفيةة يتوةاولهةا الوموذج همةا :ال وا د
المتوقعة وسهولة االست دام المتوقعة.
ويقصةةد ب وا د االسةةةت دام المتوقعة درجة امتقاد ال رد بعن اسةةةت دام ندام معين ييدي الت حسةةين أدا ه ،أما سةةةهولة االسةةةت دام
المتوقعةة فهي درجة امتقاد ال رد أن اسةةةةةةت دام ندام معين لن يتر ب مليه جهد اضةةةةةةافي ،وكل من ال وا د المتوقعة وسةةةةةةهولة
االست دام المتوقعة يمكن امتعارهما من العوامل المعرفية،
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وفي سةةياح ندام التعليم اإللكتروني يمكن عريا ال وا د المتوقعة من االسةةت دام بعنها مدب امتقاد المعلماى أن اسةةت دام التعليم
اإللكتروني سةةةوى يدمم العملية التعليمية ،أما سةةةهولة االسةةةت دام فيمكن عري ها بعنها مدب امتقاد المعلماى أن اسةةةت دام التعليم
اإللكتروني لن يتر ب مليه جهود معرفية زا دة ملي.)2102 ،
ا جاهاى االسةةةةةةت دام

ةةةةةةير الت الدرجة التي مودها يقيم ال رد أو يربل ما بين الودام المسةةةةةةتهدى ووظي ته ،ويمكن الودر الت

ا جاهاى اال سةت دام ملت أنها العامل الذي ير ةد السلوك المستقعلي أو يتسعب في نوايا معيوة يدي في الوهاية الت سلوك معين،
وفي سةةةةياح نموذج قعوي التكوولوجيا فين ا جاهاى االسةةةةت دام يمكن اإل ةةةةارة اليها ملت أنها ع ير قييمي لل ةةةةعور اإليجابي أو
السةةةةةلعي مود ال رد يدال سةةةةةلوك معين مرفه ومليجي .)2102 ،طعقا ب لهذا الوموذج فين االسةةةةةت دام ال علي للودام التكوولوجي
سةةوى يتع ر-ب ةةكل معا ةةر أو غير معا ةةر-بالووايا السةةلوكية للمسةةت دم وا جاها ه ،وكذلم بال وا د المتوقعة من الودام وسةةهولة
اسةةةةةةت دام الودام المتوقعة ،أيضةةةةةةا ب ي ةةةةةةير نموذج قعوي التكوولوجيا الت أن هواك موامل خارجية ي ر ملت نوايا االسةةةةةةت دام
واالسةةةةت دام ال علي من خالي ع يرها ملت ال وا د المتوقعة وسةةةةهولة االسةةةةت دام المتوقعة ،ويعرض ال ةةةةكل  )0نموذج قعوي
التكوولوجيا في كله ايساسي مرفه ومليجي.)2102 ،

الفوائد المتوقعة
متغيرات
خارجية

النوايا السلوكية
لالستخدام

االستخدام
الفعلي

سهولة االستخدام
المتوقعة

شكل ( )1نموذج قبول التكنولوجيا (عرفه ومليجي.)1117 ،
وقد طور نموذج قعوي التكوولوجيا بمرور الوقت ،حي ظهرى نسةةةةةة ة مطورة موه  )TAM2قام بتطويرها Venkatesh
 )& Davis, 2000قامت هذه الوسة ة بتوسةيع الوموذج ايسةاسةي لتوضةية الموافع ونوايا االست دام ،لي مل التع ير االجتمامي
معةايير ةةةةةة صةةةةةةيةة) والعمليةة المعرفيةة مال مةة الوظي ةة وجودة الم رجاى) وال عرة ،وقد م اختعار الوموذج الجديد ،حي
أوضحت الوتا ف فعاليته في وضية  )60%من حاالى االست دام مرفه ومليجي.)2102 ،
فهذا الوموذج ي سر قعوي است دام التعليم اإللكتروني من خالي أربعة مراحل مترابطة:
المرحلة ايولت :مرحلة العوامل ال ارجية التي ي ر ملت صوراى المست دم لودام المعلوماى حوي است دامه.
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المرحلة الثانية :مرحلة صوراى المست دم التي ي ر ملت موق ه من الودام.
المرحلة الثالثة :مرحلة موقا المست دم التي ي ر ملت نيته من است دام الودام.
المرحلة الرابعة :وهي مرحلة نوايا المست دم التي حدد مستوب االست دام للودام .ل ضر ،2102 ،ص.)002
وفي الواقع وحسب ندرية "باندورة" كلما كان الودام سهل االستعماي كلما عر المست دم بالك الة الذا ية ،وان سهولة استعماي
ايدواى جعل المسةةةت دم ي ةةةعر بعنه يتحكم في كل ما يقوم به ،أي أن ال عالية هي من العوامل ايسةةةاسةةةية الكاموة ورال الدوافع
الذا ية ،وهذا ما يوضةة وجود مالقة معا ةرة بين السةهولة المتوقعة وموقا المست دم للودام ،وان وقع سهولة االست دام يداة
معيوة يسهم وبطريقة فعالة في حسين ايدال ل ضر.)2102 ،
وأن ال عرة التي م اكتسةابها ب ضةل سهولة االست دام يمكن امادة وظي ها للقيام بالمزيد من ايمماي في المستقعل ،ويعد نموذج
 )TAMهو من أهم الوماذج التي اسةةةةت دمت وما زالت

ةةةةالحة لالسةةةةت دام في دراسةةةةة مدب قعوي التعليم اإللكتروني ،وهذا

الوموذج يعين بعن اال جاهاى نحو قعوي اسةت دام الودام تحدد من خالي المعتقداى المر عطة بسةهولة االست دام المدركة وال ا دة
المتوقعة.
وقد اسةةةةةةت دمت الدراسةةةةةةة الث متايراى مي رة ملت قعوي المعلماى للتعليم اإللكتروني وفق نموذج قعوي التكوولوجيا ،للتععير
من الك الة الذا ية للتعليم اإللكتروني ،وهي وفق دراسة مرفه ومليجي :)2102
 -الثقة ال

صية في العثور ملت المعلوماى.

 التوا ل مع المعلمة من خالي ندام التعليم اإللكتروني. -المهاراى المطلوبة الست دام الودام.

 .1.1الدراسات السابقة:
ار كزى العاحثة في مقاربتها الودرية للموضةةةوا ملت مجمومة من الدراسةةةاى التي ت ق أو تقاطع مع دراسةةةتها الحالية ،وهذه
الدراساى هي:
 .1.1.1الدراسات السعودية:
دراساة (ال عبد الكريم ،)1112 ،والتي بعووان "واقع است دام التعليم اإللكتروني في مدارا المملكة ايهلية بمديوة الرياض".
وقد هدفت الت دراسةةة واقع اسةةت دام التعليم اإللكتروني بمدارا المملكة ايهلية بمديوة الرياض ،والتعرى ملت مدب اسةةت دام
طرح التعليم اإللكتروني في المدرسةةةةةة ،كما هدفت الت التعرى ملت معوقاى طعيق التعليم اإللكتروني في المدرسةةةةةة ،و حقيقا ب
لهذا م طعيق أداة الدراسةةة االسةةتعانة ملت  )212معلم ومعلمة بمدارا المملكة ايهلية بالرياض ،وسةةت دم الموهف الو ةة ي،
و و لت الت أن أهم المجاالى المست دم فيها التعليم اإللكتروني في المدرسة هي مواد الحاسب اآللي،
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ومن أكثر المسةتوياى التي يسةت دم فيها التعليم اإللكتروني في المدرسةة

ة وى المرحلة الثانوية ،ومن معوقاى طعيق التعليم

اإللكتروني في المدرسةةةةةةة قلة الم صةةةةةةصةةةةةةاى المالية التي حوي دون عمين أجهزة الحاسةةةةةةب اآللي ،وكثافة المادة العلمية في
مقرراى التعليم العام.
دراسة (الشيتي )1117 ،والتي مووانها" :واقع است دام قوياى التعليم اإللكتروني في دريس العلوم ال رمية في كلية ال ريعة
والدراسةةاى اإلسةةالمية بجامعة القصةةيم" .حي هدفت الدراسةةة الت التعرى ملت واقع اسةةت دام أمضةةال هيعة التدريس لتقوياى
التعليم اإللكتروني في دريس العلوم ال ةةرمية في كلية ال ةةريعة والدراسةةاى اإلسةةالمية بجامعة القصةةيم ،و حديد المعوقاى التي
حوي دون اسةت دام أمضةال هيعة التدريس لتقوياى التعليم اإللكتروني في كلية ال ةريعة والدراسةاى اإلسةالمية بجامعة القصيم،
كونت ميوة الدراسة من  )51مضواب ،من أمضال هيعة التدريس في

صصاى العلوم ال رمية في كلية ال ريعة والدراساى

اإلسةةالمية في جامعة القصةةيم ،واسةةت دم االسةةتعيان أداة للدراسةةة ،وا ععت الدراسةةة الموهف الو ة ي ،واظهرى الوتا ف انه ملت
الرغم من محاوالى التطوير المستمرة في جامعة القصيم لمواكعة التطوراى العالمية اال انها مازالت غير مواكعة الت ما يحدث
من طور ملمي في طعيق التقويةةاى الحةةديثةةة في التةةدريس ،ووجود معوقةةاى مثلةةت في معوقةةاى متعلقةةة بعضةةةةةةو التةةدريس،
معوقاى فوية ،معوقاى مادية).
دراساة (عرفه ،ومليجي )1117 ،بعووان" :اسةت دام نموذج قعوي التكوولوجيا لتحليل ا جاهاى ونوايا طلعة الجامعاى السعودية
نحو االستعانة بالتعليم اإللكتروني لمقررا هم الدراسية" .والتي هدفت الت حليل ا جاهاى الطالل السلوكية في المملكة العربية
السةةعودية نحو اسةةت دام التعليم اإللكتروني ،واختعار مدب فعالية نموذج قعوي التكوولوجيا كعسةةاا ندري ل هم لم السةةلوكياى،
ولتحقيق ذلم الهدى امتمد العاحثان ملت الموهف الو ةةة ي التحليلي للتعرى ملت رال ميوة مكونة من  )222طالعا ب وطالعة في
الجامعاى السةةةعودية الحكومية وايهلية في ندام التعلم اإللكتروني ،وقد قام العاحثان بتطوير قا مة اسةةةتقصةةةال تكون من )22
فقرة موزمة ملت سعة محاور ر يسية ،وقد أوضحت نتا ف الدراسة الميدانية

الحية نموذج قعوي التكوولوجيا كعساا ندري

يمكن أن يسةةامد في فهم و وضةةية الووايا السةةلوكية للطالل جاه التعليم اإللكتروني ،حي أظهرى أن الووايا السةةلوكية للطالل
تع ر بكل من ا جاهاى الطالل والمعايير ال ة صةةية وسةةهولة الو ةةوي الت الودام بيوما ال تع ر ب ةةكل معا ةةر بكل من سةةهولة
االسةةت دام المتوقعة وال وا د المتوقعة من الودام ،كما أوضةةحت أن ا جاهاى الطالل تع ر بكل المتايراى مثل الموافع المتوقعة
وسهولة االست دام المتوقعة والك الة الذا ية للودام والمعايير ال

صية للطالل وسهولة الو وي الت الودام.

دراسااة (علي ،)1117 ،والتي كانت بعووان" :اسةةت دام نموذج قعوي التكوولوجيا )TAMلتقصةةي فعالية التكوولوجيا المسةةاندة
القا مة ملت طعيقاى التعلم التكي ية الوقالة لتمكين ذوي اإلماقة العصةةرية من التعلم" .حي هدفت الدراسةةة الت اسةةت دام نموذج
قعوي التكوولوجيا  )TAMلتقصةةةةي فعالية التكوولوجيا المسةةةةاندة القا مة ملت طعيقاى التعلم التكي ية الوقالة لتمكن ذوي اإلماقة
العصةةةةةرية من التعلم في جامعة الملم معد العزيز بجدة ،ولتحقيق أهداى الدراسةةةةةة م طعيق اسةةةةةتعيان نموذج قعوي التكوولوجيا
لت سةةير سةةلوك أفرد العيوة جاه قعوي أو رفه اسةةت دام طعيقاى التعلم التكي ية الوقالة لمعرفة العوامل السةةلوكية للوموذج والتي
ملت سهولة االست دام المدركة-االست ادة المدركة-الوية السلوكية-االست دام ال علي للتكوولوجيا)،
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و ع ير العوامل ال ارجية حالة اإلماقة العصةةرية-ال عرة العصةةرية السةةابقة-الت صةةص الدراسةةي-ندام

ةةايل الها ا) والتي

يمكن أن ي ر في فعةاليةة التكوولوجيةا المسةةةةةةاندة القا مة ملت طعيقاى التعلم التكي ية الوقالة لتمكين ذوي اإلماقة العصةةةةةةرية من
التعلم ،و كونت العيوة من  )20طالعا ب من كلية اآلدال والعلوم اإلنسانية بجامعة الملم معد العزيز ،و و لت نتا ف الدراسة الت
ةةةةةالحية نموذج قعوي التكوولوجيا  )TAMلتقصةةةةةةي فعالية التكوولوجيا المسةةةةةةاندة القا مة ملت طعيقاى التعلم التكي ية الوقالة
لتمكين ذوي اإلمةاقةة العصةةةةةةريةة من التعلم وأظهرى الوتةا ف درجةة ع ير العوامل السةةةةةةلوكية في فعالية طعيقاى التعلم التكي ية
و و ةةلت الت وجود مالقة ار عاطية ربل بين سةةهولة االسةةت دام المدركة واالسةةت ادة المدركة ملت الوية السةةلوكية واالسةةت دام
ال علي للتكوولوجيا.
 .1.1.1الدراسات العربية:
دراسااة (الشاايبانية ،)1111 ،بعووان" :مدب اسةةتعداد معلماى معالجة
التزاموية في دريس التلميذاى ذواى
مدب اسةةةتعداد معلماى معالجة

ةةعوباى التعلم من اسةةت دام ال صةةوي االفتراضةةية غير

ةعوباى التعلم بالصا السادا ايساسي في سلطوة ممان" .وهدفت الدراسة الت عرى

ةةةعوباى التعلم من اسةةةت دام ال صةةةوي االفتراضةةةية غير التزاموية في دريس التلميذاى ذواى

ةعوباى التعلم بالصةا السةادا ايساسي في سلطوة ممان ،و عرى أهم اإليجابياى والمعوقاى من است دام هذه ال صوي من
وجهة ندر معلماى معالجة
معلمة من معلماى معالجة

ةةةعوباى التعلم ،اسةةةت دمت العاحثة االسةةةتعانة لجمع العياناى ،و كونت ميوة الدراسةةةة من )052
ةعوباى التعلم ،وأظهرى نتا ف الدراسةة جاول معلماى معالجة

في اسةةت دام ال صةةوي االفتراضةةية غير التزاموية في دريس التلميذاى ذواى

عوباى التعلم واستعدادهن التام

ةةعوباى التعلم بالصةةا السةةادا ايسةةاسةةي في

سةةةةةةلطوة ممان ،كما أظهرى الدراسةةةةةةة مدد من اإليجابياى مود اسةةةةةةت دام هذه ال صةةةةةةوي من وجهة ندر المعلماى ،فهي ومي
مهةاراى التعلم الةذا ي لةدب التلميةذاى ذواى

ةةةةةةعوباى التعلم ،و زيد من دافعية التلميذاى نحو مملية التعلم ،أما أهم المعوقاى

التي من الممكن أن واجه المعلماى مود اسةةةةت دام هذه ال صةةةةوي قلة وافر حاسةةةةب لي و ةةةةعكة انترنت لدب بعه التلميذاى،
ضةةعا التلميذاى في التعامل مع ايمطاي ال وية مود اسةةت دام هذه ال صةةوي ،كما أنها حتاج الت جهد كعير من المعلة مود امداد
الدروا.
دراسااااة (علي ،والتركي ،)1111 ،بعووان" :التعليم من بعد بالوسةةةةل المدرسةةةةي القروي بالمارل "الوسةةةةا ل والعوا ق" حالة
المديرية اإلقليمية سةةيدي بوور" .وهدفت الدراسةةةة الت قييم التعليم اإللكتروني بميسةةسةةةاى التعليم الثانوي بالمواطق القروية من
خالي نموذج المديرية اإلقليمية سةةةةةةيدي بوور في المارل ،بو ةةةةةة ة خياراب بديالب أو مكمالب للتعليم الحضةةةةةةوري في ظل جا حة
كورونا ،وذلم باالمتماد ملت الموهف الو ةةةةةة ي التحليلي ،واسةةةةةةتعملت الدراسةةةةةةة ايدواى التالية اسةةةةةةتعيان ،مقابالى فردية)،
و كونت العيوة من  )02مقابلة فردية مع المدرسةين ومدرال الميسةةسةةاى التعليمية ،و  )2مقابالى جمامية تراوح مدد أفرادها
مةا بين  )22-05فرد ،و و ةةةةةةلةت نتةا ف الةدراسةةةةةةة الت أن التعليم اإللكتروني في القرب يواجةه حةدياى متوومة وعكس ملت
التحصةةةةيل الدراسةةةةي للمتعلم ،فععه هذه التحدياى مر عطة بالدروى االجتمامية واالقتصةةةةادية والمسةةةةتوب التعليمي لألسةةةةر،
وبعضها اآلخر مر عل بالسياساى التعليمية الوطوية ،مما يستوجب دافر الجهود ل لق بيعة ربوية ال م العيعة القروية.
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 .1.1.1الدراسات األجنبية:
دراسااااااة ( )Gerald,2021بعووانA Mobile Ad-hoc Strategy to Enhance ICT Based Education in " :
 ." Zimbabwean Rural Schoolsوهدفت الدراسةة الت معرفة معدي امتماد التعليم اإللكتروني ومعلوماى اال صاالى في
المةدارا الري ية ،وكذلم أهمية التعليم اإللكتروني في بيعاى التعليم الري ي ،ووسةةةةةةعت الدراسةةةةةةة الت التعكد من التحدياى التي
واجهها هذه العيعة التعليمية ،اسةةةةتود العح الت موهجية نومية باسةةةةت دام اسةةةةترا يجية دراسةةةةة الحالة ،ولجمع العياناى م ا عاا
أسةةةلول المالحدة واالسةةةتعيان ،وأظهرى الوتا ف نقص الهياكل ايسةةةاسةةةية للتعليم اإللكتروني الموارد المادية) ،والعجز المالي
للمدارا الري ية ،واالنكما

االقتصادي الوطوي ،واالفتقار الت التدريب أ وال ال دمة ،غير أن بعه المدارا مستعدة المتماد

التعليم اإللكتروني رغم الموارد المحدودة الت حد ما.
دراسااة ( )1111 ،DubeبعووانRural Online Learning in the Context of COVID-19 in South Africa" :
" ،وهدفت الدراسةةةةةة الت التعرى ملت التحدياى التي يواجهها المتعلمون الري يون في جوول افريقيا في سةةةةةياح الوبال العالمي
 ،)COVID19أجريت الدراسةة ملت ميوة من مكونة من  )01معلمين في المواطق الري ية ،امد العاح سيالين الست الص
نتا ف الدراسةةةةةةة وهما :ماهي حدياى التعلم التي يواجهها المتعلمون الري يون في جوول افريقياف ،وكيا يمكن عزيز التعلم في
سةةةةةياح  )covid19معر اإلنترنتف ،وأ ةةةةةارى الوتا ف الت أنه بيوما عزز حكومة جوول افريقيا التعلم معر اإلنترنت بامتعاره
العديل الوحيد في سةةةياح  ،)COVID19يسةةةتععد هذا الوضةةةع العديد من المتعلمين الري يين من التدريس والتعلم ،بسةةةعب نقص
الموارد لال صاي باإلنترنت ،وادارة التعلم الودام والعرمجياى مو ضة التقوية.
التعليق على الدراسات السابقة.
م مرض الدراسةةةةاى السةةةةابقة التي واولت التعليم اإللكتروني من مدة زوايا ،وقد م ر يعها من ايحدث لألقدم ،ولم تواوي أي
دراسة من الدراساى السابقة ملت حد ملم العاحثة التعليم اإللكتروني في قرب الموطقة الاربية .حي

ت رد الدراسة الحالية بذلم

من باقي الدراساى وذلم لسد ال جوة في هذا المجاي.
وقد ا قت دراسةة مرفة والمليجي  )2102ودراسةة ملي  )2102ودراسة العلوي و خرون  )2102مع الدراسة الحالية في
أدواى الدراسةةة حي امتمدى جميعها ملت نموذج قعوي التكوولوجيا كعداة للدراسةةة ،واختل ت الدراسةةاى السةةابقة من الدراسةةة
الحالية في ميوة الدراسة وحدودها المكانية ،التي اختار ها العاحثة لدراستها ،وقد است ادى الدراسة الحالية من الدراساى السابقة
في بوال أداة الدراسة الحالية .ومواق ة الوتا ف في ضول نتا ف الدراساى السابقة من حي أسعابها و قاطعا ها واختالفا ها.

 .1منهجية الدراسة
هذا ال صةةل يتواوي موهجية الدراس ةة ،و حتوي ملت موهف الدراسةةة ،ومجتمع الدراسةةة والعيوة المسةةتهدفة ،وايدواى المسةةت دمة
في الدراسة والتحقق من الصدح والثعاى لألداة ،وايساليب اإلحصا ية المست دمة لتحليل العياناى.
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 .1.1منهج الدراسة:
امتمدى العاحثة في امداد هذه الدراسةةة ملت الموهف الو ة ي التحليلي وهو من المواهف التي عرض خصةةا ص ظاهرة ما كميا ب
وكي يا ب بوال ملت فروض معد ية بطريقة أكثر احكاما ب ودقة ،ومن سةةةماى ايبحاث الو ةةةة ية انها وتهف الو ةةةةا الكمي والكي ي
لةدب بيان خصةةةةةةا ص الداهرة ،و هتم بتحديد العوامل الم تل ة المر عطة بالداهرة ،و تضةةةةةةمن فروض نوري ،)2102 ،وقد
حةاولةت العةاحثةة من خالي هةذا الموهف التعرى ملت ا جةاهةاى المعلمةاى نحو التعليم اإللكتروني في قرب محافدة جدة ،و حديد
أهم التحدياى التي ي ر ملت است دامهن للتعليم اإللكتروني.

 .1.1مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكون مجتمع الدراسة من معلماى المدارا الحكومية في قرب محافدة جدة راب -خليص) بالمملكة العربية السعودية ،ويمكن
وضةةةةية حجم المجتمع بوال ملت ال طال المرسةةةةل بطلب احصةةةةا ية م زويدي بيمداد المعلماى في قرب محافدة جدة ،وذلم
بتاريخ 0222 /2/02هـ ملت الوحو التالي:

جدول ( )1حجم مجتمع البحث
التصنيف

مكتب التعليم برابغ

مكتب التعليم بخليص

رياض األطفال

22

22

المرحلة االبتدائية

202

222

المرحلة المتوسطة

051

222

المرحلة الثانوية

062

205

اإلجمالي

662

222

وملت ذلةم كونةت ميوةة الدراسةةةةةةة الحالية من  )252معلمة من معلماى المدارا الحكومية في قرب المحافدة جدة بالمملكة
العربية السعودية.
خصائص عينة الدراسة:
بالوسةةةةةةعة خصةةةةةةا ص العيوة ععا ب لمتاير الميهل التعليمي فين اغلب أفراد العيوة بوسةةةةةةعة  )%2292من حاملي الميهل العلمي
العكالوريوا ،وأقل موهل ملمي معهد امداد المعلماى بوسةةةةةةعة  )%292من أفراد العيوة .وكذلم خصةةةةةةا ص أفراد العيوة ععا ب
لمتاير سةةةةةوواى ال عرة حي ان سةةةةةوواى ال عرة أكثر من  01سةةةةةوواى) كانت ايكعر بين أفراد العيوة بوسةةةةةعة  ،)%52ليها
سةةةةوواى ال عرة من  5سةةةةوواى الت  2سةةةةوواى) بوسةةةةعة  ،)%2292و ليها سةةةةوواى ال عرة أقل من خمسةةةةة سةةةةوواى) بوسةةةةعة
 )%0590من أفراد العيوة وهي أقل سوواى ال عرة بين أفراد العيوة.
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و ععا ب لمتاير المسةةتوب الدراسةةي الذي درسةةه المعلمة كانت اغلب المعلماى من المسةةتوب الدراسةةي للمرحلة المتوسةةطة بوسةةعة
 )%5292من أفراد العيوة ،يليها معلماى المسةتوب الدراسةي للمرحلة االبتدا ية بوسعة  )%20من أفراد العيوة ،ويليها معلماى
المستوب الدراسي للمرحلة الثانوية بوسعة  )%2192من أفراد العيوة.
أما بالوسةةةةةعة لمدب وفر خدمة اإلنترنت السةةةةةريعة في الموزي فقد ا ضةةةةةة أن أكعر نسةةةةةعة من المعلماى لديهن خدمة انترنت في
الموزي ،ولكوها بطيعة وذلم بوسةعة  ،)%6295في مقابل أن ما نسعته  )%2292توفر لديهن خدمة انترنت سريعة في الموزي،
وفي المقابل من ال توفر لديهن خدمة انترنت في الموزي بلات نسعتهن  )%292من أفراد العيوة.
وبالوسةعة لمدب وفر خدمة اإلنترنت السةريعة في المدرسةة فقد ا ضةة أن لديهن خدمة انترنت في المدرسةةة ،ولكوها بطيعة وذلم
بوسةةةعة  )%6192من أفراد العيوة ،في مقابل أن ما نسةةةعته  )%2295من أفراد العيوة ال توفر لديهن خدمة انترنت في سةةةريعة
في المدرسة ،ونسعة  )%290من المعلماى لديهن خدمة انترنت سريعة في المدرسة.

 .1.1أداة الدراسة:
لتحقيق أهداى الدراسة م اقتعاا استعانة في دراسة مرفه والمليجي  )2102التي هدفت الت حليل ا جاهاى الطالل السلوكية
في المملكة العربية السةةةةعودية نحو اسةةةةت دام التعليم اإللكتروني ،واختعار مدب فعالية نموذج قعوي التكوولوجيا كعسةةةةاا ندري
ل هم لم السلوكياى ،وقد قام العاحثان بتطوير قا مة استقصال تكون من  )22فقرة موزمة ملت سعة محاور ر يسية.
وقامت العاحثة في الدراسةةة الحالية باختيار قا مة االس ةتقصةةال في دراسةةة مرفه ،ومليجي )2102،لمواسةةعتها يهداى الدراسةةة
الحالية مع اجرال عديل ملت الععاراى لتتواسب مع أهداى وميوة الدراسة الحالية ،وقد ضموت ال ة أقسام هما:
-

القسم ايوي :العياناى ايولية /وهي الميهل العلمي ،سوواى ال عرة ،المستوب الذي قوم بتدريسه)

-

القسم الثاني :أسعلة مامة /من مدب وفر اإلنترنت.

-

القسةةةةم الثال  :معاراى االسةةةةتعانة /وهو معارة من مجالين ،المجاي ايوي :محاور االسةةةةتعيان وهي  )2محاور وهي
سةةةةهولة االسةةةةت دام-ال وا د المتوقعة-اال جاهاى-الووايا السةةةةلوكية-الك الة الذا ية لودام التدريس اإللكتروني-المعايير
ال

صية-الو وي للودام) ،المجاي الثاني :التحدياى.

اختبار صدق األداة:
م التحقق من

ةةدح ايداة من خالي اسةةت دام اال سةةاح الداخلي لععاراى االسةةتعانة ،وذلم من طريق معامل االر عاط بيرسةةون،

حي قامت العاحثة بتطعيق االسةتعانة ملت ميوة قوامها  )21معلمة من مجتمع الدراسةة ،و م حسال معامل االر عاط بين درجة
كل معارة من معاراى االسةةةتعانة بالدرجة الكلية للمحور الذي وتمي اليه الععارة .ليتضةةةة مدب االر عاط بين معاراى االسةةةتعانة
والدرجة الكلية لمحاور االسةةةةةتعيان هي دالة مود مسةةةةةتوب داللة  )1910فاقل ،وبذلم يمكن االمتماد ملت نتا ف االسةةةةةتعيان بعد
التحقق من
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اختبار ثبات األداة:
لقياا مدب عاى االسةةةتعانة اسةةةت دمت العاحثة معادلة أل ا كرونعا ) حي طعقت المعادلة ملت العيوة االسةةةتطالمية ن
المسحوبة سابقا ب لقياا

)21

دح اال ساح الداخلي ويوضة الجدوي  )2معامالى عاى أداة الدراسة ملت الوحو التالي:

جدول ( )1ثبات عبارات االستبانة.
محاور االستبانة

عدد العبارات

ثبات المحور

الترتيب

سهولة االستخدام

2

1952

2

الفوائد المتوقعة

6

1952

0

االتجاهات

2

1962

6

النوايا السلوكية

2

1920

2

الكفاءة الذاتية لنظام التدريس اإللكتروني

2

1952

2

المعايير الشخصية

2

1962

2

الوصول إلى لنظام

0

1960

5

التحديات

2

1952

2

معامل الثبات العام

22

1922

---------

يتضة من الجدوي  )2أن معامل الثعاى العام لالستعيان بل

 )1922وهذا يدي ملت أن االستعانة يتمتع بدرجة مالية من الثعاى

يمكن االمتماد مليه في التطعيق الميداني للدراسة.

 .4.1إجراءات تطبيق أداة الدراسة:
بعد الحصوي ملت خطال الموافقة من الجامعة ي يد بار عاط العاحثة بالدراساى العليا قامت العاحثة باالستعانة بععه المسعوالى
في مكتةب اإل ةةةةةةراى التعليمي في محةافدةة جةدة لالطالا ملت احصةةةةةةا يةة المعلماى في قرب محافدة جدة بوال ملت ال طال
المرسةةةةل من العاحثة ،و م ارسةةةةاي اإلحصةةةةا ية للعاحثة ،وبعد ذلم م ن ةةةةر قا مة االسةةةةتقصةةةةال اإللكترونية من طريق برنامف
 )Google Driveملت مجمومةةاى المعلمةةاى في قرب محةةافدةةة جةةدة خليص-راب ) من طريق مجمومةةاى التوا ةةةةةةةةل
االجتمامي في طعيق الوا س أل) ،وقد استارح جمع العياناى

هر كامل) وذلم في ال صل الدراسي ايوي للعام 0222هـ).

 .5.1األساليب اإلحصائية:
سةةوى يتم ادخاي العياناى ومعالجتها احصةةا يا ب بالحاسةةب اآللي من طريق برنامف الحزم اإلحصةةا ية  )SPSSوذلم للحصةةوي
ملت:
-

المتوسةةةةةةل الحسةةةةةةابي " :"Meanوذلم لمعرفة مدب ار اا أو ان اض اسةةةةةةتجاباى أفراد العيوة للمحاور الر يسةةةةةةية
متوسل ومتوسطاى الععاراى) ،مع العلم بعنه ي يد في ر يب المحاور حسب أملت متوسل حسابي.
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-

االنحراى المعياري " :"Standard Deviationللتعرى ملت مدب انحراى اسةةةةتجاباى أفراد العيوة لكل معارة من
معاراى متايراى الدراسةةةةة ،ولكل محور من المحاور الر يسةةةةة من متوسةةةةطها الحسةةةةابي ،لتر يب الععاراى حسةةةةب
المتوسل الحسابي لصالة أقل

-

تت مود مستوب المتوسل المرجة.

معامل االر عاط بيرسةةةةةةون " :"Pearson Correlation Coefficientبين الدرجة الكلية لكل متايراى الدراسةةةةةةة
لتعرى ملت العالقة بين المتايراى.

-

معامل أل ا كرونعا " :"Alpha Cronbachلقياا عاى أداة الدراسة.

-

التكرار والوسب المعوية ،واختعار " "Tلل روح.

 .4تحليل نتائج الدراسة
في هذا ال صةةل سةةتقدم العاحثة حليل نتا ف الدراسةةة ومواق ةةتها وكذلم ربل الوتا ف باإلطار الودري وكذلم بالدراسةةاى السةةابقة
الم ال ة والمييدة للوتيجة التي و لت اليها الدراسة الحالية.
عرض نتائج السااااااوال األول :ما هي المتايرات الموثرة على تقبل معلمات قرى محافظة جدة للتعليم اإللكتروني وفق نموذج
قبول التكنولوجيا؟
من أجةةل قيةةاا المتايراى المي رة ملت قعةةل معلمةةاى قرب محةةافدةةة جةةدة للتعليم اإللكتروني وفق نموذج قعوي التكوولوجيةةا ،م
امتماد احصال و

ي لمجمومة من المتايراى وهي :سهولة االست دام ،ال وا د المتوقعة ،اال جاهاى ،الووايا السلوكية ،الك الة

الذا ية لودام التدريس اإللكتروني ،المعايير ال ةةةةةة صةةةةةةية ،الو ةةةةةةوي الت الودام .وهي المتايراى التي يتع ر اسةةةةةةت دام التعليم
اإللكتروني من وجهةةة ندر معلمةةاى القرب في محةةافدةةة جةةدة بهةةا ،وقةةد حةةددى فقراى لقيةةاا كةةل متاير ملت حةةدة .وقةةد جةةالى
نتا جها من االستعيان كما يدهر في الجدوي :)2

جدول ( )1اإلحصاء الوصفي لمتايرات الدراسة.
م

المتايرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
االستجابة

الرتبة

المتاير االول :سهولة االستخدام
1

لقد وجدى ندام التعليم اإللكتروني سهل االست دام.

29256

0.062

ضعي ة

02

1

لةةةديةةةم المعرفةةةة الكةةةافيةةةة في التعةةةامةةةل مع أندمةةةة التعليم 29225
اإللكتروني.
من السةةةةةهولة أن أ ةةةةةعة ماهرة في اسةةةةةت دام أندمة التعليم 2.222
اإللكتروني.
المتاير الثاني :الفوائد المتوقعة

0.020

متوسطة

2

0.222

متوسطة

0

4

التعليم اإللكتروني سةةةوى يحسةةةن أدا ي في ممارسةةةة مملية 2.025
التعليم.
2.222
التعليم اإللكتروني سوى يزيد من اإلنتاجية ايكاديمية.

0.522

ضعي ة

02

0.222

ضعي ة

01

1

5
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6

التعليم اإللكتروني يجعل من السهل دريس محتوب المقرر.

2.025

0.225

ضعي ة

02

7

يطور التعليم اإللكتروني الت كير اإلبدامي لدب الطالعاى.

2.025

0.525

ضعي ة

02

8

زيادة الت امل ايكاديمي بين الطالعاى بعضهم الععه وبيوهم 2.522
وبين معلما هم.
يكسةةةب التعليم اإللكتروني الطالعاى مهاراى حل الم ةةةكالى 2.226
باالمتماد ملت الذاى.
المتاير الثالث :االتجاهات

09226

ضعي ة

2

09225

ضعي ة

2

 11التدريس باست دام ندام التعليم اإللكتروني فكرة جيدة.

29222

09225

ضعي ة

2

 11التدريس باست دام ندام التعليم اإللكتروني فكرة حكيمة.

29222

09226

ضعي ة

00

 11أ عر بييجابية جاه التعليم اإللكتروني.

29222

09225

ضعي ة

2

2

المتاير الرابع :النوايا السلوكية
 11لدب الوية في االستمرار بتدريس بودام التعليم اإللكتروني.

29022

 14لدي الوية لتدريس ب كل دا ما ب لودام التعليم اإللكتروني.

09222

ضعي ة

05

09522

ضعي ة

06

المتاير الخامس :الكفاءة الذاتية لنظام التدريس اإللكتروني
 15أ ةةةةةةعةر بةةةالةثقةةةة في وجود المعلومةةةاى في ندةةةام التعليم 29626
اإللكتروني.
29522
 16لدب المهاراى الكافية الست دام ندام التعليم اإللكتروني.

09225

متوسطة

2

0.225

ضعي ة

6

المتاير السادس :المعايير الشخصية
 17ما يعتمد مليه التعليم اإللكتروني يعتعر ضةةروريا ب بالوسةعة لي 29526
كمعلمة.
 18أفضةةةل اسةةةت دام ندام التعليم اإللكتروني للت ةةةابه بين قيمي 29225
ال صية في است دامه وقيم المجتمع.
المتاير السابع :الوصول إلى النظام
 12ال أجد ةةةةةعوبة في الو ةةةةةوي الت ندام التعليم اإللكتروني 29226
ملت موصة مدرستي واست دامها.

09256

ضعي ة

5

09252

ضعي ة

02

09226

ضعي ة

02

يتضة من الجدوي  )2أن رال المعلماى حوي المتايراى جالى م تل ة وفق معاراى االستعانة.
سااهولة االسااتخدام :فعلت مسةةتوب سةةهولة االسةةت دام ،جالى معارة من السةةهولة أن أ ةةعة ماهرة في اسةةت دام أندمة التعليم
اإللكتروني بةدرجةة متوسةةةةةةطةة ،في المر عة ايولت بمتوسةةةةةةل حسةةةةةةابي  )2.222وانحراى معياري  ،)0.222أي أن أغلب
المستجوباى يرون بعن است دام أندمة التعليم اإللكتروني سهلة،
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ويمكن علمها بسةةةهولة .م معارة وجود المعرفة الكافية في التعامل مع أندمة التعليم اإللكتروني بمتوسةةةل حسةةةابي ،)2.225
وانحراى معيةاري  ،) 0.020وذلةم أن المعلماى يرون بعنهن يملكن المعرفة الكافية للتعامل مع هذه يندمة .وأخيرا معارة أن
ندام التعليم اإللكتروني سةةهل االسةةت دام بمتوسةةل حسةةابي ضةةعيا  )2.256وانحراى معياري  ،)0.062والذي جال ضةةعي ا
مما ييكد أن سةةةةةهولة التعلم وامتالك المعرفة ال يعوي سةةةةةهولة ندام التعليم اإللكتروني ب ةةةةةكل كلي ،وهو ما يعرهن ملت وجود
عوباى ،هي ما ستتطرح له العاحثة في السياي الثال .
الفوائد المتوقعة :بالوسةةةعة لمتاير ال وا د المتوقعة فقد أكدى ميوة الدراسةةةة ملت زيادة الت امل ايكاديمي بين الطالعاى بعضةةةهم
الععه وبيوهم وبين معلما هم عد من أهم ال وا د المتوقعة من اسةةةةةةت دام ندام التعليم اإللكتروني وقد جاى بمتوسةةةةةةل حسةةةةةةابي
 ،)2.522وانحراى معياري  ،)0.226يليها اكسةةةال الطالعاى مهاراى حل الم ةةةكالى باالمتماد ملت الذاى وذلم بمتوسةةةل
حسةةةةةةابي  )2.226وانحراى معيةاري  .)0.225م أن التعليم اإللكتروني يزيةد من اإلنتةاجيةة ايكاديمية بمتوسةةةةةةل حسةةةةةةابي
 )2.222وانحراى معياري  .)0.222وجالى الععارة "يطور التعليم اإللكتروني الت كير اإلبدامي لدب الطالعاى" في المر عة
الرابعة ملت مسةةةتوب المعيار بدرجة اسةةةتجابة ضةةةعي ة بل انحرافها المعياري  )0.525ومتوسةةةل حسةةةابي  .)2.025وأيضةةةا
معارة "التعليم اإللكتروني سةوى يحسةةن أدا ي في ممارسةةة مملية التعليم" التي كانت االسةةتجابة لها ضةةعي ة أيضةةا ،وأخيرا مي
معارة "التعليم اإللكتروني يجعل من السةةةةهل دريس محتوب المقرر" بمتوسةةةةل حسةةةةابي ضةةةةعيا كذلم  )2.025كعقل معارة
استجابة في االستعانة.
االتجااهاات :أمةا بةالوسةةةةةةعةة لمتاير اال جةاهاى فقد أكدى العيوة ملت أن التدريس باسةةةةةةت دام ندام التعليم اإللكتروني فكرة جيدة
بمتوسةةةةةل حسةةةةةابي  )2.222وانحراى معياري  ،)0.225كما

ةةةةةعر ميوة الدراسةةةةةة بييجابية جاه التعليم اإللكتروني وذلم

بمتوسل  ،)2.222وانحراى معياري .)0.225
النوايا السااالوكية :بالوسةةةعة لمتاير الووايا السةةةلوكية فقد كان هواك ا جاه من ميوة الدراسةةةة في االسةةةتمرار بتدريس بودام التعليم
اإللكتروني وذلم بمتوسةل حسةابي  ،)2.022وانحراى معياري  ،)0.222كما انه لدب العيوة الوية لتدريس ب ةكل دا ما ب لودام
التعليم اإللكتروني وذلم بمتوسل حسابي  ،)2.026وانحراى معياري .)0.522
الكفااءة الاذاتياة لنظاام التعليم اإللكتروني :فيمةا يتعلق بمتاير الك ةالة الةذا يةة لودةام التعليم اإللكتروني فقةد أكدى العيوة ملت أن
أنهن ي ةةةةةعرن بالثقة في وجود المعلوماى في ندام التعليم اإللكتروني وذلم بمتوسةةةةةل حسةةةةةةابي  ،)2.626وانحراى معياري
 ،)0.225وأن العيوة لديهن المهاراى الكافية السةةةت دام ندام التعليم اإللكتروني وذلم بمتوسةةةل حسةةةابي  ،)2.522وانحراى
معياري .)0.225
المعايير الشاااخصاااية :بالوسةةةعة لمتاير المعايير ال ةةة صةةةية أكدى ميوة الدراسةةةة ملت أن ما يعتمد مليه التعليم اإللكتروني يعتعر
ضةةروريا ب بالوسةةعة لعيوة الدراسةةة وذلم بمتوسةةل حسةةابي  ،)2.526وانحراى معياري  ،)0.256وكذلم ميوة الدراسةةة ضةةل
اسةةت دام ندام التعليم اإللكتروني للت ةةابه بين قيمها ال ةة صةةية في اسةةت دامه وقيم المجتمع وذلم بمتوسةةل حسةةابي ،)2.225
وانحراى معياري .)0.252

IJRSP

International Journal of Research and Studies Publishing
ISSN: 2709-7064
الوصول إلى النظام :وبالوسعة لمتاير الو وي الت الودام فقد أكدى ميوة الدراسة ملت أنهن يجدن

عوبة

في الو ةةةةوي الت ندام التعليم اإللكتروني ملت موصةةةةة مدرسةةةةتي واسةةةةت دامها ،وذلم بمتوسةةةةل حسةةةةابي ضةةةةعيا ،)2.226
وانحراى معياري .)0.226
فمن خالي حليل نتا ف االسةةةةةتعانة يتضةةةةةة انه وجد مالقة دالة احصةةةةةا يا ب بين سةةةةةهولة الو ةةةةةوي الت الودام السةةةةةت دام التعليم
اإللكتروني وكل من اال جاهاى والموافع المتوقعة وسةةهولة االسةةت دام المتوقعة وك الة التعليم اإللكتروني والمعايير ال ة صةةية
والووايا السةةلوكية وهي مالقة مكسةةية موجعة أي انه كلما كان زاد سةةهولة الو ةةوي الت للودام كلما زادى ا جاهاى المعلماى
والموافع المتوقعة وسةةةهولة االسةةةت دام المتوقعة وك الة التعليم اإللكتروني والمعايير ال ةةة صةةةية والووايا السةةةلوكية للمعلماى)،
وذلم مود مستوب داللة .)1910
وقد ا قت الوتيجة الحالية مع ما و ةةةلت اليه ندرية "باندورة" انه كلما كان الودام سةةةهل االسةةةتعماي كلما ةةةعر المسةةةت دم
بالك الة الذا ية ،وان سةةةةهولة اسةةةةتعماي ايدواى جعل المسةةةةت دم ي ةةةةعر بعنه يتحكم في كل ما يقوم به ،أي أن ال عالية هي من
العوامل ايسةةاسةةية الكاموة ورال الدوافع الذا ية ،وهذا ما يوضةةة وجود مالقة معا ةةرة بين السةةهولة المتوقعة وموقا المسةةت دم
للودام ،وان وقع سةةهولة االسةةت دام يداة معيوة يسةةهم وبطريقة فعالة في حسةةين ايدال ،وكذلم أكد ملت الوتيجة الحالية نموذج
 .)TAMوهذا الوموذج يعين بعن اال جاهاى نحو قعو ي است دام الودام تحدد من خالي المعتقداى المر عطة بسهولة االست دام
المدركة وال ا دة المتوقعة ،وقد ا قت الوتيجة مع ما و ةةةةةةلت اليه دراسةةةةةةة مرفه ومليجي )2102 ،من أن الووايا السةةةةةةلوكية
للطالل تع ر بكل من ا جاهاى الطالل والمعايير ال ة صةةية وسةةهولة الو ةةوي الت الودام بيوما ال تع ر ب ةةكل معا ةةر بكل من
سةةةهولة االسةةةت دام المتوقعة وال وا د المتوقعة من الودام ،كما أوضةةةحت أن ا جاهاى الطالل تع ر بكل المتايراى مثل الموافع
المتوقعة وسهولة االست دام المتوقعة والك الة الذا ية للودام والمعايير ال

صية للطالل وسهولة الو وي الت الودام.

وكذلم ا قت مع دراسةةةةةةة ملي  )2102التي و ةةةةةةلت الت وجود مالقة ار عاطية ربل بين سةةةةةةهولة االسةةةةةةت دام المدركة
واالسةةت ادة المدركة ملت الوية السةةلوكية واالسةةت دام ال علي للتكوولوجيا .كما ت ق معها دراسةةة لعلوي ،و خرون  )2102التي
أكدى نتا جها وجود مالقة دالة احصةا يا ب في ع ير العوامل السةلوكية كسةهولة االسةت دام المتوقعة وال ا دة المتوقعة في اسةةت دام
مصةةةةةةادر المعلومةاى اإللكترونيةة ،كمةا أ ةةةةةةارى الت وجود مالقةة طرديةة ربل بين المتايراى ال ةارجية جودة المعلوماى)
والمتايراى االمتقادية سهولة االست دام ،ال ا دة المتوقعة) والتي بدورها ي ر ملت الوية السلوكية لالست دام.
عرض نتائج الساااوال الثاني :كاؤ ساااوال الدراساااة الثاني للدراساااة هو :ماهي أبرخ معوقات اساااتخدام التعليم اإللكتروني من
وجهة نظر معلمات قرى محافظة جدة؟
من خالي العياناى التي م جمعها في الدراسةةةة عين أن هواك بعه المعوقاى التي قد ي ر ملت اسةةةت دام التعليم اإللكتروني في
قرب محافدة جدة و تلا درجة ع يرها من وجهة ندر ميوة الدراسة ،كما يعين ذلم الجدوي :)2
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جدول ( )4المعوقات التي قد توثر على استخدام التعليم اإللكتروني.
م

المعوقات

المتوسط االنحراف الرتبة
الحسابي المعياري

1

ضعا اال صاي أحيانا ب ب عكة اإلنترنت.

29225

0.625

0

1

مدم وفر أجهزة حاسول أو وسا ل اال صاي الحديثة الست دامها من قعل كافة الطالعاى.

2.520

0.522

2

1

ضعا مهاراى الطالعة في است دام الحاسب واإلنترنت.

29222

09525

2

4

مدم وفر بريد اإللكتروني لكل طالعة حتت يتسوت لها التوا ل مع معلمة المادة.

2.525

0.225

2

يتضةةة من الجدوي  )2عكيد ميوة الدراسةةة ملت أن ضةةعا اال صةةاي أحيانا ب ب ةةعكة اإلنترنت يعد أهم المعوقاى التي ي ر ملت
اسةةةت دام التعليم اإللكتروني في قرب محافدة جدة وذلم بمتوسةةةل حسةةةابي  ،)29225وانحراى معياري  ،)09625وقد يرجع
ذلم لضةةعا العوية التحتية في القرب مموماب ،و ت ق هذه الوتيجة مع ما و ةةلت اليه دراسةةة مرفه ،والمليجي )2102 ،المييدة
لضةعا ةعكة اإلنترنت ،يليها في المر عة الثانية ضعا مهاراى الطالعة في است دام الحاسب واإلنترنت وذلم بمتوسل حسابي
 ،)29222وانحراى معيةةاري  ،)09525يليهةةا في المر عةةة الثةةالثةةة مةةدم وفر بريةةد اإللكتروني لكةةل طةةالعةةة حتت يتسةةةةةةوت لهةةا
التوا ةةةل مع معلمة المادة وذلم بمتوسةةةل حسةةةابي  ،)29525وانحراى معياري  ،)09225يليها في المر عة الرابعة وايخيرة
مدم وفر أجهزة حاسةةةول أو وسةةةاي اال صةةةاي الحديثة السةةةت دامها من قعل كافة الطالعاى وذلم متوسةةةل حسةةةابي ،)29520
وانحراى معياري  ،)0.522وقد يرجع مدم وفر أجهزة حاسةةب أو وسةةا ل اال صةةةاي الحديثة لدب الطالعاى لسةةول ايوضةةةاا
االقتصةةةةةادية في المواطق القروية ومدم وفر وظا ا لععه ايهالي وامتمادهم الكلي ملت المسةةةةةامداى المقدمة من الضةةةةةمان
االجتمامي بحكم كعر السةن يغلب سةكان المواطق القروية ،ويتر ب ملت مدم امتالك الطالعاى أجهزة حاسةب أو ا صاي حديثة
مدم مكوها من ان ةةةةال بريد الكتروني خاص بها ،وهذه الوتيجة تعارض مع متطلعاى التعليم اإللكتروني حي انه البد من وفر
متطلعاى مادية و تمثل في جهز كافة الطالل بعجهزة الحاسةب اآللي ولمحقا ه و وفير ةعكة ا صاي مواسعة ،ومتطلعاى مهارية
حي يتطلب ذلم العمل ملت مكن المدرسةةةةين من مهارة التعلم الذا ي والقادر ملت التعامل مع العيعة الرقمية من خالي دريعهم
ملت التطعيقاى الم تل ة التي قدمها ةعكة اإلنترنت ،فالتعليم اإللكتروني بالوسةل القروي يواجه ضع ا ب كعيراب في العوياى التحتية
وال يسةةير في ا جاه لعية حاجياى ومتطلعاى المجتمع .وكذلم سةةول ايوضةةاا االقتصةةادية يغلب ايسةةر في القرب يحوي دون
ملم ايبوال يجهزة متطورة ومواسةةعة لمواكعة التعليم اإللكتروني ،وكذلم زيادة ملت ضةةعا الموجود من الوسةةا ل المسةةتعملة
في التعليم اإللكتروني ضعا عكة اإلنترنت أو غيابها في كثير من ايحيان.
وقد سةعب فرض التعليم اإللكتروني بالوسةل المدرسةي وب ةكل م اجي في العديد من الصعوباى يمضال هيعة التدريس المثقلة
مسةةعقا ب بكثرة االلتزاماى والواجعاى ،وهو ما يوعكس سةةلعا ب ملت مسةةتوب امل هيعة التدريس مع مملية التعليم اإللكتروني ،كما
يرجع المعلمون ذلم لعدم مكن العديد موهم من قوياى المعلوماى واال صةاالى وم تلا التقوياى الحديثة المستعملة في التعليم،
وغيةةال ومي الععه اآلخر بةةعهميةةة ممليةةة التعليم اإللكتروني ،فيمةةا امتعر مجمةةل المعلمين أن التعليم اإللكتروني مجرد معي
اضافي يثقل كاهلهم،
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و يكةةد هةةذه الوتيجةةة دراسةةةةةةةة اي معةةد الكريم )2102 ،التي و ةةةةةةلةةت الت أن من معوقةةاى طعيق التعليم اإللكتروني قلةةة
الم صةةصةةاى المالية التي حوي دون عمين أجهزة الحاسةةب اآللي ،وا قت الوتيجة مع و ةةلت اليه دراسةةة العديوي)2102 ،
من أن أبرز المعوقاى كانت ضةةعا خعرة مضةةو هيعة التدريس في اسةةت دام قوية التعليم اإللكتروني ،وكذلم دراسةةة ال ةةيتي،
 )2102التي اكةدى ملت وجود معوقةاى مثلت في معوقاى متعلقة بعضةةةةةةو التدريس ،معوقاى فوية ،معوقاى مادية) مما يييد
الوتيجة الحالية ،وكذلم ا قت دراسةةةة ال ةةةيعانية )2120 ،مع الوتيجة الحالية من أن أهم المعوقاى للتعليم اإللكتروني قلة وافر
حاسةةب لي و ةةعكة انترنت لدب بعه التلميذاى ،ضةةعا التلميذاى في التعامل مع ايمطاي ال وية مود اسةةت دام هذه ال صةةوي،
وا قةت دراسةةةةةةة ملي ،والتركي )2120 ،التي أجريةت في الموةاطق القرويةة ملت أن بعه هةذه التحةدياى مر عطة بالدروى
االجتمامية واالقتصةادية والمسةتوب التعليمي لألسر ،وكذلم ا قت دراسة  )2120Gerald,مع الوتيجة الحالية حي

أظهرى

الوتا ف نقص الهياكل ايسةةةةاسةةةةةية للتعليم اإللكتروني الموارد المادية) ،والعجز المالي للمدارا الري ية ،واالفتقار الت التدريب
أ وال ال دمة ،وكذلم دراسةة  )2121 ،Md Rasidi & allالتي و ةلت الت أن ضعا ال عكة في كثير من المواطق من أهم
التحدياى التي واجه التعليم اإللكتروني في المواطق القروية.
وبةذلةم يتضةةةةةةة أن ا جةاهاى المعلماى لعملية التعليم اإللكتروني واجهها العديد من التحدياى التي حد من رغعة المعلماى في
التوجه نحو است دام التعليم اإللكتروني ومن لم التحدياى الموارد المادية ،والعيوية التحتية خا ة في المواطق القروية ،وكذلم
مدم لقي التدريب المواسب لتحوي للتعليم اإللكتروني.
عرض نتائج الساوال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصاائية عند مساتوى داللة ( )1.15بين متوساطات استجابات عينة
الادراسااااااة حول الع قاة بيت قبول معلمات قرى محافظة جدة للتعليم اإللكتروني تعزى لمتاير (الخبرة ،الموهل العلمي ،مدى
توفر شبكة اإلنترنيت في المنزل والمدرسة)؟
أوال :الخبرة.
لإلجابة من هذا السةياي م حسةال المتوسةطاى الحسةابية واالنحرافاى المعيارية السةتجاباى المعلماى في ضول متاير سوواى
ال عرة لديهن ،واجري اختعار ى) للعيواى المسةةةتقلة للك ةةةا من ال روح بين المتوسةةةطاى نتا ف اختعار ى) للعيواى المسةةةتقلة
ل حص ال روح في االستجابة للمتايراى ععا لمتاير سوواى ال عرة.
ةةةير الوتا ف الت وجود فروح ذاى داللة احصةةةا ية مود مسةةةتوب  0.05 αفي مجاي سةةةهولة االسةةةت دام ،اسةةةتواداب الت قيمة ى
المحسةةةةةوبة اذ بلات  ،)29122وبمسةةةةةتوب داللة ) ،)19122وكذلم وجود فروح في مجاي :ال وا د المتوقعة ،والو ةةةةةوي الت
الودةام ،واال جاهاى ،والك الة الذا ية لودام التدريس اإللكتروني المعلماى ذواى ال عرة ايقل من خمس سةةةةةةوواى ،في حين ال
يوجد فرح لمجاي المعايير ال

صية ،فقد كانت قيمها غير دالة احصا ياب.

ثانيا :الموهل العلمي:
م حسةال المتوسةطاى الحسةابية واالنحرافاى المعيارية السةتجابة المعلماى حسب متاير المستوب العلمي لهن .وما يالحظ هو
وجود فروح ظاهرية بين المتوسةةطاى الحسةةابية السةةتجابة المعلماى بمحافدة جدة حسةةب متاير المسةةتوب العلمي ،اذ حصةةلت
المعلماى من فعة الماجسةةةةتير من المسةةةةتوب العلمي ملت أملت متوسةةةةل حسةةةةابي  ،)290222وأخيراب جال المتوسةةةةل الحسةةةةابي
لصاحعاى العكالوريوا اذ بل ) ،)292222كما يالحظ أيضا أن كال من مجاي سهولة االست دام وال وا د المتوقعة ،واال جاهاى؛
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أملت متوسةةةل حسةةةابي جال ل عة غير ذلم من المسةةةتوب العلمي ،في حين أن أدنت متوسةةةل حسةةةابي جال ل ريجاى معهد امداد
المعلماى.
ثالثا :متاير توفر اإلنترنيت.
للوقوى ملت مدب ع ير ال روح الداللية المر عطة بتوفر اإلنترنيت في الموزي وفي المدرسةةة في اسةةتجابة المعلماى للمتايراى.
فقد بيوت العاحثة من قعل أن درجة وفر عكة اإلنترنيت في العيوة .وقد جالى الم روح التي عزب لهذا كما في الجدوي .)5

جدول ( )5الفروق ذات الداللة والتي تعزى لدرجة توفر اإلنترنيت في المنزل وفي المدرسة لدى المعلمات.
المتايرات

مدى توفر اإلنترنيت

سهولة االست دام

ال وا د المتوقعة

اال جاهاى

الووايا السلوكية

الحسابي

االنحرافي

الداللة

انترنيت الموزي

290222 220

1925226

19222

انترنيت المدرسة

292520 021

1.62222

ال توفر ملت أي موهما

20

292511

1962122

انترنيت الموزي

296225 220

1922222

انترنيت المدرسة

291226 021

1922520

ال توفر ملت أي موهما

20

292522

1921522

انترنيت الموزي

295222 220

1922522

انترنيت المدرسة

292220 021

1922222

ال توفر ملت أي موهما

20

291202

1901012

انترنيت الموزي

296226 220

1920222

انترنيت المدرسة

291212 021

1922522

292262

1965021

292166 220

1920222

291111 021

191111

ال توفر ملت أي موهما
الك ةةالة الةةذا يةةة لودةةام انترنيت الموزي
التدريس اإللكتروني

المعايير ال

صية

انترنيت المدرسة

20

ال توفر ملت أي موهما

20

292222

1962252

انترنيت الموزي

292260 220

1922622

انترنيت المدرسة

291202 021

1962216

290226

1921222

ال توفر ملت أي موهما
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الو وي الت الودام

انترنيت الموزي

290225 220

1926502

انترنيت المدرسة

291622 021

1921202

292525

1922125

ال توفر ملت أي موهما

20

19222

ةةةةةير الوتا ف في الجدوي  )5الت مدم وجود فروح ذاى داللة احصةةةةةا ية مود مسةةةةةتوب  0.05 αفي أي مجاي من المجاالى
المذكورة حسب متاير وفر االنترنيت لدب المعلماى.

 .5عرض النتائج
في هذا ال صةل سةيتم سةير نتا ف الدراسة ،وذلم بعد حليلها والوقوى مود أهمها وفق أسعلة العح  .وكذلم ال روج بتو ياى
معوية ملت ضول الوتا ف ،واقتراحاى من وجهة ندر العاحثة.

 .1.5نتائج الدراسة:
السااااااوال األول :مااا هي المتايرات الموثرة على تقباال معلمااات قرى محااافظااة جاادة للتعليم اإللكتروني وفق نموذج قبول
التكنولوجيا؟
و ةةةةةلت الدراسةةةةةة الت أن أهم المتايراى المي رة في اسةةةةةت دام التعليم اإللكتروني ،هو مدب سةةةةةهولة اسةةةةةت دام أندمة التعليم
اإللكتروني ،وكذا امكانية علم أندمة التعليم اإللكتروني واسةةةتعمالها من طرى المعلماى ،وبالوسةةةعة لمتاير ال وا د المتوقعة فقد
أكةدى ميوةة الةدراسةةةةةةة ملت زيةادة الت ةامل ايكاديمي بين الطالعاى بعضةةةةةةهم الععه وبيوهم وبين معلما هم عد من أهم ال وا د
المتوقعة من اسةةت دام ندام التعليم اإللكتروني ،أما بالوسةةعة لمتاير اال جاهاى فقد أكدى العيوة ملت أن التدريس باسةةت دام ندام
التعليم اإللكتروني فكرة جيدة ،وبالوسةةةعة لمتاير الووايا السةةةلوكية فقد كان هواك ا جاه من ميوة الدراسةةةة في االسةةةتمرار بتدريس
بودام التعليم اإللكتروني ،وفيما يتعلق بمتاير الك الة الذا ية لودام التعليم اإللكتروني فقد أكدى العيوة ملت أنهن ي ةةةةةةعرن بالثقة
في وجود المعلوماى في ندام التعليم اإللكتروني ،أما بالوسةةعة لمتاير المعايير ال ة صةةية أكدى ميوة الدراسةةة ملت أن ما يعتمد
مليه التعليم اإللكتروني يعتعر ضةةروريا ب بالوسةةعة لعيوة الدراسةةة ،وبالوسةةعة لمتاير الو ةةوي الت الودام فقد أكدى ميوة الدراسةةة
ملت أنهن ال يجدن

عوبة في الو وي الت ندام التعليم اإللكتروني ملت موصة مدرستي واست دامها.

السوال الثاني :ماهي أبرخ معوقات استخدام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر معلمات قرى محافظة جدة؟
من أبرز المعوقاى التي واجه التعليم اإللكتروني في قرب محافدة جدة ضعا اال صاي أحيانا ب ب عكة اإلنترنت ،وكذلم ضعا
مهاراى الطالعة في اسةةت دام الحاسةةب واإلنترنت ،ومدم وفر بريد اإللكتروني لكل طالعة حتت يتسةةوت لها التوا ةةل مع معلمة
المادة ،ومدم وفر أجهزة حاسةول أو وسةاي اال صاي الحديثة الست دامها من قعل كافة الطالعاى .وقد وافقت نتا ف هذه الدراسة
ما و ةةةةةةلت اليه كل من دراسةةةةةةة العديوي  )2102ودراسةةةةةةة ملي و ركي  ،)2120من أن أهم التحدياى التي واجه التعليم
اإللكتروني تمثل في قلة مدد المعامل المتاحة لتو يذ التعليم اإللكتروني ،وضةةعا خعرة مضةةو هيعة التدريس في اسةةت دام قوية
التعليم اإللكتروني ،وقلة وافر فويين مت صةةةصةةةين لحل الم ةةةكالى التقوية المتعلقة بالتعليم اإللكتروني ،وكذلم افتقار الطل الت
الدمم والتح يز المعا ر من قعل ايسا ذة ،مدم ركيز أهداى المقرراى الدراسية ملت التعليم اإللكتروني.
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الساااوال الثالث :هل يوجد فروقات ذات داللة إحصاااائية بين ع قة ما بين المتايرات الموثرة على قبول معلمات قرى محافظة
جدة للتعليم اإللكتروني والتي تعزى لمتاير الخبرة والموهل العلمي وتوفر اإلنترنيت في المنزل وفي المدرسة.
يتضةةة من الوتا ف السةةابقة وجود فروقاى ذاى داللة احصةةا ية مر عطة بسةةوواى ال عرة لدب المعلماى ،وذلم لصةةالة المعلماى
التي لم يتجاوزن مدة  5سةةةةةوواى في العمل ،والتي بلات  )2.122بمسةةةةةتوب داللة  ،)122خصةةةةةو ةةةةةا في مجاالى سةةةةةهولة
االسةةت دام وال وا د لمتوقعة والك الة الذا ية لودام التدريس اإللكتروني ،وذلم راجع حسةةب العاحثة الت درجة وأهمية التكويواى
التي تلقةاهةا ال ريجةاى الجةديداى في مجاي التعليم ،حي أن أندمة التكوين

ةةةةةةارى عتمد ملت التكوولوجيا الجديدة ،و ر كز

مليهةا في المهةاراى التي يتعين ملت المعلم الجةديةد أن يت رج متملكا لها ،وكذا بسةةةةةةعب معرفتهن المسةةةةةةعقة بميدان التكوولوجيا
واقعالهن مليه.
أمةةا فيمةةا ي ص متاير الميهةةل العلمي ،فقةةد جةةالى ال روقةةاى ظةةاهرة ذاى داللةةة لحسةةةةةةةال المعلمةةاى اللوا ي لةةديهن ةةةةةةهةةادة
الماجسةةةةتير بمتوسةةةةل حسةةةةابي  ،)2.0222وهذا يرجع لقيمة التعليم ايكاديمي المعمق في االسةةةةتجابة للتعليم اإللكتروني وفهم
أهميتةه التربويةة وايكةاديميةة وفوا ةده المتوقعةة .كمةا أن أقةل نسةةةةةةعةة كةانت ل ريجاى معهد امداد المعلماى ،و علل العاحثة هذه
الوتيجةة ،لكون خريجةاى المعاهد ال خل ية أكاديمية معمقة لهن ،وهذا يجعلهن ال يعين أهمية التعليم اإللكتروني وفوا ده المتوقعة
ملت الطالعاى وملت المعلماى.
في حين أن المتايراى التي يمكن أن عزب لتوفر اإلنترنيت في الموزي أو المدرسة ،فال وجود ل روقاى داللية ملت مستواها،
وهذا راجع لكون  )20فقل من العيوة من ال يملكن اإلنترنيت في الموزي أو المدرسةةةة ،وذلم ندرا ل طل المملكة من و ةةةيل
كل المواطق ب عكة اإلنترنيت .التي

ارى اطي أغلب مواطق وقرب محافدة جدة.

 .1.5توصيات الدراسة:
في ضول الوتا ف التي م التو ل اليها في الدراسة الميدانية ،و ي العاحثة بما يع ي:
 -1يجب ملت وزارة التعليم ممثلة في ادارة التعليم اإللكتروني مسامدة المعلماى في عكيد أو زيادة صورا هم اإليجابية حوي
ندام التعليم اإللكتروني من خالي طوير محتوب التعليم اإللكتروني ليكون أكثر سةةةةةهولة وأكثر وجيها للمسةةةةةت دم ،وكذا
قديم دوراى دريعية أسةاسةية ومسةتمرة لتمكيوهن من اسةت دام هذه التقوية وفهمها ،مما يضةيا وجهاى ايجابية للمسةةت دم
ويزيد ارضاله وهو ما سوى يوعكس بالتالي ملت االستمرار في است دام ندام التعليم اإللكتروني.
 -2االنطالح من التحدياى والحاجياى التي معرى موها المعلماى لوضةةةةةةع خطل لتجاوزها ،وملت رأسةةةةةةها وفير الوسةةةةةةا ل
التكوولوجية من حواسةةب و ةةعكاى اإلنترنيت وقاماى مت صةةصةةة .ووضةةع لياى لتقييم ايدال تواسةةب مع وظيا التعليم
اإللكتروني ،وذلم لتح يز المعلماى اللوا ي يعتمدن هذه التقوية في العملية التعليمية.
 -3ضةةةرورة ا ةةةراك أوليال ايمور في م ةةةروا التعليم اإللكتروني في القرب خصةةةو ةةةا ،ومسةةةامد هم ملت وفير ايجهزة
للطالعاى ،اذ ان نجاح التعليم اإللكتروني مرهون بقعوي ايسر والطالعاى مليه ووميهم بعهميته في العصر الحالي.
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 .1.5المقترحات:
رب العاحثة في ضةول ما م التو ةل اليه من نتا ف وجود العديد من المجاالى التي يمكن أن

ةكل أسةاسةا ب لعحوث مستقعلية،

ومن أهمها ما يلي:
 -1قياا مدب قعوي و عوي الم رفاى في مكا ب اال راى ال ا ة بالقرب للتعليم اإللكتروني.
 -2حليل وجهاى الطالعاى نحو است دام أدواى التوا ل االجتمامي كعداة للتعليم اإللكتروني.
 -3حليل العوامل االجتمامية واالقتصادية في قعوي أوليال ايمور في المواطق القروية للتعليم اإللكتروني.
 -4قياا مدب جودة م رجاى التعليم في فترة است دام التعليم اإللكتروني من طريق اختعاراى حصيلية.

 .6المراجع:
 .1.6الئحة المراجع العربية:
اي معد الكريم ،م ةةةةةةامل معد العزيز  .)2102واقع اسةةةةةةت دام التعليم اإللكتروني في مدارا المملكة ايهلية بمديوة الرياض،
المجلة العربية لآلدال والدراساى اإلنسانية ،ا .)01
أبو مقيل ،ابراهيم  .)2102معادئ في اإلحصال ،دار أسامة للو ر والتوزيع ،ممان.
أمين ،فاطمة محمد وأحمد ،ميمي السةةةةيد  .)2102أ ر اسةةةةت دام التعلم اإللكتروني الكامل ملت القابلية لالسةةةةت دام لدب طالعاى
جامعة الملم خالد ،كلية التربية ،المجلة التربوية ،ا .)56
العديوي ،سةةةلطان بن معد العزيز  .)2102معوقاى اسةةةت دام التعليم اإللكتروني من وجهة ندر أمضةةةال هيعة التدريس بجامعة
القصيم ،المجلة العلمية للعحوث والو ر ،ا .)2
بقية ،احسةةةةان أنور  .)2106دراسةةةةة واقع اسةةةةت دام معلمي الحاسةةةةب يسةةةةاليب التعليم اإللكتروني الحديثة بمصةةةةر في ضةةةةول
التحدياى وال عراى العالمية ،المجلة العلمية السووية للجمعية ،ج .)2
جلولي ،م تار واسةةةيا ،بوطهرة  .)2121امكانية طعيق كوولوجيا التعليم اإللكتروني في ميسةةةسةةةاى التعليم العالي الجزا رية،
مجلة الرا د العلمي ،ا .)0
حمايل ،حسين جاد هللا  .)2102واقع التعليم اإللكتروني في مديرياى التربية والتعليم في محافداى ال مالية في فلسطين ،مجلة
دراساى العلوم التربوية ،ا .)2
ال ةةةةةهراني ،حامد معارك  .)2102العوامل المي رة ملت قعل طالل جامعة الملم خالد السةةةةةت دام طعيق الوا س ل في دمم
العملية التعليمية في ضول الودرية الموحدة لتقعل التكوولوجيا ،المجلة التربوية ،ا .)62
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ال ةهري ،ظافر بن فراج  .)2102قويم التعلم اإللكتروني في التعليم العالي السعودي ،المجلة الدولية التربوية المت صصة2 ،
.)6
ال ةةةيعانية ،مزال بوت هالي  .)2120مدب اسةةةتعداد معلماى معالجة
التزاموية في دريس التلميذاى ذواى

ةةةعوباى التعلم من اسةةةت دام ال صةةةوي االفتراضةةةية غير

ةعوباى التعلم بالصةا السادا ايساسي في سلطوة ممان ،المجلة اإللكترونية

ال املة متعددة الت صصاى ،ا .)22
ال يتي ،ايواا محمد  .)2102واقع است دام قوياى التعليم اإللكتروني في دريس العلوم ال رمية في كلية ال ريعة والدراساى
اإلسالمية بجامعة القصيم ،المجلة المصرية للمعلوماى ،ا .02/02
معد العزيز ،حمدي أحمد  .)2102التعليم اإللكتروني ،ممان ،دار ال كر.
مرفةه ،نصةةةةةةر طةه ومليجي ،مجةةدي معةد الحكيم  .)2102اسةةةةةةت ةدام نموذج قعوي التكوولوجيةا لتحليةل ا جةةاهةاى ونوايةا طلعةةة
الجامعاى السةةةةعودية نحو االسةةةةةتعانة بالتعليم اإللكتروني لمقررا هم الدراسةةةةية ،المجلة العربية لضةةةةةمان جودة التعليم
الجامعي ،ا .)21
العلوي ،ياسةةةر بن حمود والصةةةقري ،محمد بن نا ةةةر والحرا ةةةي ،نعهان بن حارث  .)2102قياا مدب قعل أمضةةةال هيعة
التدريس بكلياى العلوم التطعيقية لمصادر المعلوماى اإللكترونية ،جامعة السلطان قابوا ،دراسة غير مو ورة.
ملي ،أكرم فتحي  .)2102اسةةةةةةت ةدام نموذج قعوي التكوولوجيةا  )TAMلتقصةةةةةةي فعالية التكوولوجيا المسةةةةةةاندة القا مة ملت
طعيقاى التعلم التكي ية الوقالة لتمكين ذوي اإلماقة العصرية من التعلم ،مجلة كلية التربية ،ا .)026
ملي ،معد الجليل ،والتركي ،أحمد  .)2120التعليم من بعد بالوسةةةةةل المدرسةةةةةي القروي بالمارل "الوسةةةةةا ل والعوا ق" حالة
المديرية ايقليمية سيدي بوور ،المجلة الماربية للتقييم والعح التربوي.)5 0 ،
ممار ،بن مي ةةي وب ةةير ،بن مي ةةي ويزيد ،قرارى  .)2121واقع اسةةت دام موصةةة التعليم اإللكتروني المودي في ظل جا حة
" "COVID19وأ ره ملت ا جاهاى طلعة الجامعاى الجزا رية من وجهة ندر طلعة كلية العلوم االقتصةةةةادية بجامعة
بسكرة ،مجلة العاح للعلوم الرياضية واالجتمامية ،ا .)2
العوزي ،معد العزيز دخيل ،وال يلكاوي ،أحمد حسةةةين  .)2102ا جاهاى الهيعة التدريسةةةية نحو اسةةةةت دام كوولوجيا التعليم في
كلية التربية ايساسية في الهيعة العامة للتعليم التطعيقي والتدريب بدولة الكويت ،مجلة العلوم التربوية.)2 0 ،
فالته ،اليمين ،وفضةةةيلة،

ةةةدرا ة  .)2102موا ق اسةةةت دام التعليم اإللكتروني في دريس طلعة الماسةةةتر بالجامعة الجزا رية،

المجلة العربية لإلمالم و قافة الط ل ،ا .)6
فضةةةةةةةل المولت ،أموةةة ابراهيم  .)2106واقع اسةةةةةةت ةةدام التعليم اإللكتروني في كليةةاى التربيةةة بواليةةة ال رطوم ،مجلةةة العلوم
التربوية ،ا .)0
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 واقع اسةةةت دام التعليم اإللكتروني لتطوير التعليم في المدارا الثانوية من وجهة ندر.)2102 ةةة ال معد الرضةةةا

،قره غولي

.)26  ا، مجلة ال وون وايدل وملوم اإلنسانياى واالجتماا،المدرسين والمدرساى
 المجلة العرقية، ا جاهاى المكتعيين نحو اسةةةتعماي الحوسةةةعة السةةةحابية بالمكتعاى الجامعية الجزا رية.)2102  فردي،ل ضةةةر
.)0-2  ا،للمعلوماى
. جدة، خوارزم العلمية، صميم العحوث في العلوم االجتمامية والسلوكية.)2102  محمد مثمان،نوري
: الئحة المراجع اإلنجليزية.1.6
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