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 استخداماجتاه القائمني باالتصال يف اجلامعات املصرية حنو 
 جائحة أثناءالعملية التعليمية تقنيات االتصال الرقمية يف 

(COVID-19) - يف ضوء نظرية تقبل  دراسة ميدانية
 UTAUT التقنية

 *عالء خليفه جميلد. 

 المستخلص

  ديةة حودا اسدتمدا  استهدفت الدراسة رصدد اجاد ا الئد ن با ت اج د ل ت لا  اد   ال

جئنب   ااج  ل اليق ي في التااصل  ع الطالب، وذلک  ا خالل الاقاف على  دى 

استمدا  أعض ء هبئة التدرةس ت لا  ا   ال  يةة لتئنبد   ااج د ل اليق دي، و ددى 

جبندبه  لهدد  و ىددتاى ر د نه  عنهدد  وجئبددب ه  لهدد ، واجاد هه  حوددا التدد  بيا  ااةا تبددة 

ا  هذا التئنبد   فدي  اد ل ع لهد ، و دذلک الااا دل ال د  يب فدي جئبدل والىلببة استمد

واسددتمدا  اعضدد ء هبئددة التدددرةس لتئنبدد   ااج دد ل اليق ددي فددي الا لبددة التالب بددة  ددا 

، وصداا  للدى اجا هد جه  UTAUTخالل النظيةة ال احدب لئبدال التئنبدة واسدتمدا ه  

ل اليق ددي فددي الا  ادد  ، و ددذلک حوددا التدد  بيا  ابةا تبددة اسددتمدا  جئنبدد   ااج دد 

الائبدد   التددي جددااثهه  أ ندد ء اسددتمدا  هددذا التئنبدد  ، و ئتيحدد جه  لتوئبدد  ااسددتمدا  

األ ثل لهذا التئنب   في  ا ل ع له ، اعت د  هذا الدراسة على  نهج ال ىح ودراسدة 

عضددا هبئددة جدددرةس  200الاالقدد   ال تب دلددة، وجدد  اثددياء الدراسددة علددى عبنددة قاا هدد  

 دا عبندة  %65.5 لا  ا   ال  يةة الوکا بة والم صة، وقد جاصلت الدراسة أن ت

الدراسددة أ دددوا أحهدد  را ددان للددى حددد  دد  عددا اسددتمدا  جئنبدد   ااج دد ل اليق بددة فددي 

 دا عبندة الدراسدة أحهد  را دان ج   د   عدا  %25.5الا لبة التالب بة، فب   أش ر حىبة 

الدراسددة أحهدد  ربددي را ددان عددا اسددتمدا   ددا عبنددة  %18ااسددتمدا  تبن دد  أ ددد حىددبة 

جئنب   ااج د ل اليق بدة فدي الا لبدة التالب بدة،   د  ثد ء التد  بي ابةاد تي تد ن جئنبد   

ااج دد ل اليق بددة ج کىددف الدافابددة ل اا بددة التئددد  ال ىددت ي فددي التکنالاثبدد  والالددا  

اافئددة والتااصددل  ددع ال ىددتادا  فددي شددتى ال ادد ا  فددي ال يجبددة األولددى وتنىددبة  

. و ددذلک وثدداد عالقددة ارجب نبددة تددبا اجادد ا الئدد ن  ت اج دد ل فددي الا  ادد   84.5%

ال  دديةة حوددا اسددتمدا  جئنبدد   ااج دد ل اليق بددة فددي الا لبددة التالب بددة و ت بدديا  

UTAUT  ،األداء)الف نددددددبت ال تاقادددددة، الاهدددددد ال تاقدددددع، التددددد  بيا  ااثت  عبدددددة(

 التىهبال  ال ت حة، النبة الىلا بةت.

 جئنب   ااج  ل اليق بة، الئ ن  ت اج  ل، جئبل التئنبة المفتاحيةالكلمات 
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Attitude of Staff in Egyptian universities towards the use 

of digital communication technologies in the educational 

process during the (COVID-19) pandemic - a field study 

in light of the theory of technology acceptance UTAUT 

Dr. Alaa Khalifa Gameel* 

Abstract 

The study sought to analyze attitude of staff in Egyptian universities 

towards using digital communication techniques in communicating 

with students, by examining the extent to which faculty staff in 

Egyptian universities use digital communication technologies, the 

extent their adoption of them, as well as factors affecting the 

acceptance and use of faculty members digital communication 

technologies in the educational process through the unified theory of 

technology acceptance and use UTAUT 

The study concluded "that 65.5% of the study sample confirmed that 

they are somewhat satisfied with the use of digital communication 

technologies in the educational process, while 25.5% the study sample 

indicated that they are completely satisfied with the use, and the 

positive impact was that digital communication technologies gain the 

motivation to keep pace with the continuous progress in technology 

and science and communicate with developments in various fields in 

the first place with an approval rating of 84.5%. 

Key words :Digital communication technologies, Attitude of Staff, 

UTAUT 
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 مقدمة

شهد الا ل  جئد    ه نال  في  ا ل جكنالاثب  ال الا   ، وها    أدى للى جطاةي 

ة، وال زةدد  دا الاسد نل التكنالاثبدة الودةثدة، و دارب الادةد  دا للبد   ج دنبع ال ايفد

 الا  جبدددة ربدددي  ىدددباقة، حبدددو احدددد ات جكنالاثبددد  الو سدددب   ا لبدددة، وجكنالاثبددد  

األق  ر ااصدطن عبة، وجكنالاثبد  ابلكتيوحبد   الدقبئدة والاسد نت ال تادددب، فد فيز  

وجبد دل ال الا د   جكنالاثب  حدةثدة ع لبدة الدقدة قد درب علدى جمدزةا واسدتيث   وحئدل 

 تبا األفياد وال نظ    تىيعة ع لبة وجكلفة زهبدب. 

وجاتبي شبكة ابحتيحت وخد  جه  ال تطدارب وجطببئ جهد  الذةبدة لحددى حتد نج هدذا 

ااحددد  ف فددي عدد ل  جكنالاثبدد  ااج دد ل وال الا دد  ، والتددي زاد  شدداببته  واحت ددي  

تاى ال نظ د  ، وأ ردي  علدى خد  جه  ت كل سديةع علدى ال ىدتاى الفديدل وعلدى  ىد

نيةئة أداء ال نظ    لا له ، و   رسة األفياد لاظ نفه ؛ حظيا  ب ك ح جهد  اله نلدة فدي 

جمددزةا و ا لاددة وح ددي ال الا دد   علددى حطدد ح واسددع، ولج حددة التف عددل والودداار تددبا 

األفياد وال نظ   ، وقدرجه  على  د ثىار التااصل للى  ىد ح   ث يافبدة واسداة، 

 ات ا    دا الب دي  ند ادة و تئ رتدة ة حدت قبدل ذلدا  ا اعد    دا األفدياد وخل  

 ال نازلة عا تاضه  الباض.

ظهار أز ة صوبة خلفت ورانه  الكثبدي  دا   شهد الا ل  2020و ع تداةة ع   

، وأصدبح قطد   التالددب  COVID-19 أا وهدي ث نوددة ةاروحد  ؛ال  دكال  والائبد  

حبدو تاد اا طيات   الن ث ة عا ث نوة ةاروح ،   ا تبا الئط ع   األةثي جضيرا  

الباحىكا فدي جئيةدي صد در عنهد ،  -أف د   نظ ة األ   ال تودب للتيتبة والال  والثئ فة 

 لبان ن لف ون لبة على  ىتاى الا ل  عا الذه ب للى ال درسة تىدبف  290ت حئط   

 .ت1) ال ىتاد« ةاروح »فبيوس 

 بة في   ي و ا تبنه  الا  اد   للدى التكبد  وفي ظل اجا ا ال  سى   التالب

الىدديةع  ددع الا ددع الددياها والددذل فدديذ حفىددا ت جمدد ذ اثددياءا  احتيازةددة ل ااثهددة 

ال يذ و و ولة الىبطيب علبا، وذلا تتئلبل أةد   حضدار الطدالب للا  اد   للوفد ظ 

علددى صددوة وسددال ة الطددالب وأعضدد ء هبئددة التدددرةس والهبئددة ال ا وحددة والادد  لبا 

ئط عد   ال متلفدة، وةدذلا الا ددل علدى جوئبد  ااسدتف دب الاظ ددى  دا البنبدة التوتبددة ت ل

التكنالاثبددة ت لا  ادد   لمد ددة ال نظا ددة التالب بددة ت ددكل أ ثددل واللادداء للددى أسددلاب 

الددتال  عددا ت اددد ت سددتمدا  جكنالاثبدد  ااج دد ل اليق ددي، واسددتودا  وحدددا  للتالددب  

بئددة التدددرةس ت لئبدد   تااثب جددا جادد ا الطددالب االكتيوحددي، والا ددل علددى للددزا  عضددا ه

 وخ صة الكلب   النظيةة التي ةت  الدراسة ته  أوحالةا.

ولذلا فإن هذا الدراسدة جىداى للدى رصدد اجاد ا الئد ن با ت اج د ل ت لا  اد   

ال  يةة حوا استمدا  جئنب   ااج  ل اليق دي فدي التااصدل  دع الطدالب، وذلدا  دا 

تمدا  أعض ء هبئة التددرةس ت لا  اد   ال  ديةة لتئنبد   خالل الاقاف على  دى اس
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ااج  ل اليق ي، و ددى جبندبه  لهد  و ىدتاى ر د نه  عنهد  وجئبدب ه  لهد ، واجاد هه  

حوددا التدد  بيا  ااةا تبددة والىددلببة اسددتمدا  هددذا التئنبدد   فددي  ادد ل ع لهدد ، وةددذلا 

نب   ااج  ل اليق ي فدي الااا ل ال   يب في جئبل واستمدا  اعض ء هبئة التدرةس لتئ

، UTAUTالنظيةددة ال احدددب لئبددال التئنبددة واسددتمدا ه    ددا خدداللالا لبددة التالب بددة 

وذلددا  ددا خددالل التادديف علددى األداءا الف ندددب ال تاقاددة، الاهددد ال تاقددع، التدد  بيا  

ااثت  عبة، التىدهبال  ال ت حدة، النبدة الىدلاةبة، وصداا  للدى اجا هد   اعضد ء هبئدة 

حوددا التدد  بيا  ابةا تبددة اسددتمدا  جئنبدد   ااج دد ل اليق ددي فددي الا  ادد  ،  التدددرةس

وةدددذلا الائبددد   التدددي جدددااثهه  أ نددد ء اسدددتمدا  هدددذا التئنبددد  ، و ئتيحددد جه  لتوئبددد  

ااستمدا  األ ثل لهذا التئنب   في  ا ل ع له   ا خالل دراسة  بداحبة علدى الئد ن با 

دد  دددا الا  اددد   ال  ددديةة الوكا بدددة ت اج ددد ل )أعضددد ء هبئدددة التددددرةست فدددي عددد

 والم صة.

 الدراسات السابقة:

أدى الن ا ال لواظ في جكنالاثب  ال الا    وااج  ا  في الىناا  

األخبيب للى خل  ح اذف ثدةد في التالب  ع يف ت س  التالُّ  ابلكتيوحي، ة   ظهي  

لىو تة ابلكتيوحبة، جئنب   حدةثة حتباة التطار ال تى ر  في خد    ابحتيحت، ة 

وال بك   الالسلكبة، والابل الث لو والياتع  ا شبك   اله ج ، ال دعا ة  ا 

، والتي Tablet and Smart phonesاألثهزب اللاحبة الودةثة،  ثل أثهزب 

أصبوت في  تن ول  اظ  ال ال با والطلبة، األ ي الذل أدى للى ج كل الثئ فة اليق بة 

والطالب في حفس الاقت. وأوثد ذلا نلب   ثدةد ا على ال ه را  لدى أس جذب الا  ا   

أن ظهار الاس نت اليق بة أدى للى  )2(ت (Laura S, 2020اليق بة، فئد أةد  دراسة

جوال ح اذثي ةتطلف نيق   ثدةدب للتفكبي وجطاةي  ا رف و ه را  ثدةدب ت ل ئ رحة 

 الت ببيا   يحلة أةثي جى رع  . ع فتيا  التطار التكنالاثي الى تئة حبو  ثلت هذا 

ة ةد الادةد  ا الب حثبا وال ال با  ت3)تKhan, S. 2016ووفئ   لدراسة )

وال نظ    أن التوال اليق ي للا ل والتالب  ة ثل  يحلة احئة  ا التئد  

التكنالاثي،     ة بي للى أن اليق نة في نار الفه  أو ابحا ز ت كل أفضل؛ 

 بزا  التي ج دةه  ال ن    اليق بة وجطببئ جه  ذا  ال لة عند فب لنظي للى جلا ال 

جاظبفه  في التالب ، وأه ه  التوير  ا قباد الز  ن وال ك ن، والتكلفة ال نمفضة، 

وجئدة   وتاى رق ي  مزن وفي  تن ول ث بع شيانح ال ات ع والطلبة، وع ل 

 ا أحاح نيح التالب    ى حة لتمزةا الا  ن  ولدارجه  عا تاد، فئد أصبوت واحدب

 ,Ash Watson, Deborah Lupton& Mike Michael)الودةثة وفئ   لدراسة )

 .ت4) 2020

وقد أحد ت ث نوة ةاروح  حئلة ةببيب في استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة فئد 

التايف على ا   ر  ت5)تMinh Hao Nguyen & Other 2020استهدفت دراسة )
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و   لذا ة حت ستااد  اج  ا  اليق بة أ ن ء ث نوة ةاروح ،ال تيجبة على استمدا  ا

سلاةب   ااج  ل ال ىتود ة تىبف الات ء للى    ة حت علبا في الى ت ، وذلا 

 ا  ٪ 46  اانن   ا يةكب  ، وجاصلت حت نج الدراسة للى أن 1374تإثياء دراسة على 

اد استمدا ه   لليس نل ال بوا با ق  اا تزة دب اج  اجه  اليق بة ت كل ع  ، وز

، ووس نل التااصل ٪36، وزاد استمدا  ال ك ل    ال اجبة تنىبة٪43الن بة تنىبة 

، والبيةد ابلكتيوحي ٪30، و ك ل    الفبدةا زاد  تنىبة٪35ااثت  عي زاد  تنىبة

أن . ة   جاصلت حت نج الدراسة للى ٪22، واأللا ب عبي ابحتيحت تنىبة ٪24تنىبة

ا في زة دب التااصل اليق ي لألفياد، فئد قلل  ه را  اب حتيحت ل  جود  فيق   ةببي 

عدد ةببي  ا األشم ص األقل  ه رب  ا اج  اجه  اليق بة أ ن ء الات ء، ة   أن 

  .اعت  د نيح اج  ل رق بة ثدةدبظهار الات ء ق د الكثبيون للى 

 Ash Watson, Deborah Lupton& Mikeفب   استهدفت دراسة )

ichael. 2020Mالتايف على نيح جفابل ااج  ا  اافتيا بة والتااصل  ت6)ت

ااثت  عي عا ت اد في  دةنة سبدحي أ ن ء أز ة ةاروح   ا خالل لثياء  ئ تال  

ت ل ن زل عا نية  جئنبة الفبدةا لتودةد الطيح التي ع لت ته  األثهزب والبيا ج 

والتااصل ااثت  عي في هذا الفتيب  ا  اليق بة لدع  وجازةز ااج  ا  اافتيا بة

األز ة والتي اجى ت ت لازلة، وجاصلت النت نج للى أن لتئنب   ااج  ا  اليق بة 

حضار  تزاةد في حب ب الن س ال نزلبة أ ن ء ابرالح، ة   أصبوت تيا ج ااج  ل 

ئب  قدر عبي الفبدةا ت لنىبة للادةد  ا األشم ص ذا  أه بة خ صة،     س ح له  تتو

أةبي  ا التئ رب والتااصل  ع أصدق نه  وع نالجه  في ع ل ةل  ا اليوجبا البا ي 

  وال   رةة في ال ن سب   الم صة.

وعا استمدا  التئنب   اليق بة في الا لبة التالب بة؛ في هذا ابن ر هدفت 

ي بلئ ء الضاء على األس لبف ااج  لبة الت ت7)ت 2020دراسة ) بيه ن ننط ول، 

استمد ته  ث  اة ف روس ت بسكندرةة في التالب  ابلكتيوحي، و دى ف علبته  لدى 

ت ستمدا   نهج دراسة الو لة وال دخل الكبفي في التولبل، وجاصلت الدراسة  الطالب،

للى الادةد  ا النت نج  نه  أن أز ة جف ي فبيس ةاروح  حاح في خل  حياك ثدةد في 

لتكنالاثبة في خد ة الا لبة التالب بة تكف ءب ع لبة خ صة جاظب  اا ك ح   التئنبة وا

في الا  ا   الم صة، في حبا أن الا  ا   ال  يةة الوكا بة ل  جلو  ت ليةف في 

سيعة الا ل على  استمدا   ن    جالب بة   بزب خ صة في ظل التاثا الا ل ي 

 ا خالل  ت8)ت1820ل ب ء ال  لح، في حبا ث ء  دراسة ) حوا "التالب  الهابا".

سابه  للتايف على ف علبة التال  ال د ج ت ستمدا  حظ   ادارب التال  على جو بل 

ن لب    ئير جئنب   التالب  وااج  ل والذل ن ب   ا خالل د ج التال  التئلبدل 

ال ت ثل في جئدة  ال ئير ت سلاب ال و  يب وال ن ق ة ت لتال  االكتيوحي ال بي 

دة  ال ئير  ا خالل حظ   لدارب التال  البالك تارد  تزا ا تااسطة جئ

(Blackboard  ت ، وقد است مد  ال نهج شبا التايةبي وال نهج الاصفي لتوئب
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وأش ر  النت نج للى أن جاثه   الط لب   حوا استمدا  التال  ال د ج  أهداف الدراسة

لى أن ث بع أفياد في  ئير التالب  وااج  ل ث ء  لةا تبة ثدا ، وأش ر  النت نج ل

عبنة الدراسة  اافئان على وثاد تاض ال اات   في جطبب  التال  ال د ج في 

 ئير التالب  وااج  ل، وأةد  النت نج أن ث بع أفياد عبنة الدراسة  اافئان على 

الولال ال ئتيحة للت لف على ال اات   في جطبب  التال  ال د ج في  ئير التالب  

راسة تضيورب جطبب  نيةئة التال  ال د ج في ال ئيرا  وااج  ل، وأوصت الد

الدراسبة في الا  اة، وجهبئة أعض ء هبئة التدرةس وجدرةبه  على استمدا  هذا 

 ,Laura S. Scherlingفافئ   لدراسة )الطيةئة، وهذا    أةدجا تاض الدراس   

الا لبة التالب بة فئد أصبوت التئنب   اليق بة أس سبة للئ ن  ت اج  ل في  ت9) ت2020

ل   رس جه  ال هنبة في ظل سيعة الت بي التكنالاثي الكببيب، فئد أةد  الدراسة أن 

الئ ن با ت اج  ل وال هنبان والطالب ةااثهان جودة   صاب   بع دب ج ار    ة  كل 

جالب    ةىتابف للتوال اليق ي، وذلا  ا خالل جولبل استطال  اليأل وال ئ تال  

  بوا  تادد  ا الا  ا  . 202 ة ال تا ئة لادد شبا ال نظ

وهن ك الادةد  ا النظية   والن  ذف، التي جهدف للى جودةد الااا ل ال   يب 

النظيةة ال احدب لئبال واستمدا  وج اد  في فه  ال ىتمد  للتكنالاثب ، و دى جئبلا له 

 The unified theory of acceptance and use of technologyالتئنبة )

UTAUT  ت واحدب   ا أةثي النظية   شباع   واستمدا    لفه  أحاا   متلفة  ا حظ

وجكنالاثب  ال الا   ، وجودةد  دى قب ال ال ىتمد  له  وج   ِيا ته  وذلا وفئ   

، ت11) (Surendran, 2012)، ودراسةت10)تNashmi, et al. 2016) -Alلدراسة

واستمدا ه  في شيح حااة  ال ىتمد  حوا  وقد ق   تاض الب حثبا تتاسبع النظيةة،

، ة   س عد  ت12)ت Sumak, Hericko, Pusnik, 2011التالُّ  ابلكتيوحي )

تمذل الئيار في التمطبت للتالب  ابلكتيوحي وجنفبذا )  & ,Lee, Hsiehالنظيةة   

Hsu, 2011, p.124وجت تع النظيةة تدرثة ع لبة  ا الثئة واأله بة في هذا  ت13)ت

 .ت14)تAlomary & Woollard, 2015 ل وها    أةدجا دراسة )ال ا

للادةد  ا   ا اع    UTAUT التكنالاثب  قب ال  ثرلت حظيةة وقد

است مد ت فبه  حظيةة والتي ، ت15) تQuatro, Susan 2020دراسة )الدراس  ،  نه  

، للتايف على أدوا  ااج  ل اليق ي الو لبة التي  (TAM) قبال التكنالاثب 

ع     ف   فاح، و زاة  وحااثز ااستمدا ، وأظهي  النت نج  65تمد ه  ةب ر الىا ةى

 ئ تلة أن األشم ص في هذا الفئة الا يةة ةىتمد ان أثهزب اج  ل  30ال بنبة على 

 تناعة وةات دون علبه ، وة حت  م وفه  وحااثزه  جيجكز في ال ئ   األول على 

 حف حئص في فه  التئنب   الداخلبة ألدواجه ، األ ا والتدرةف ال ىت ي ال طلاب، تا

والو ثة للى  ك ن أو أشم ص لل ى عدب في جدرةبه ، وة ن هن ك أةض   ارجب ن   و بئ   

في حبا استمد ا )أة ا تيةا، تبا  ىتاى التالب  واستمدا  هذا األدوا . 

ذة ء للتايف على اجا ه   الئ ن با ت اج  ل حوا استمدا  جئنب   ال ت16)ت2020



529  

ااصطن عي ت ل  سى   ال وفبة في   ي والىاادةة، وجاصلت الدراسة للى 

وثاد عالقة نيدةة ذا  دالة لح  نبة تبا تاض ال ت بيا  ال تالئة ت اختالف   

، وةذلا وثاد عالقة ذا  دالة لح  نبة تا عن صي  UTAUTالفيدةة وعن صي 

UTAUT ة، الت  بي ااثت  عي، التىهبال  )األداء ال تاقع، الاهدا الف ندب ال تاقا

 ,Ivanildo Viana Moura, et alال ت حةت وتاضه  الباض، ة   استمد ا )

ل ايفة  دى قبال ال ال با للتكنالاثب  ت ستمدا  ح اذف جئبل التكنالاثب   ت17)ت2020

وجئنب   ااج  ل، وج  ث ع البب ح    ا خالل استبب ن  ت ح على  ن ة  ىتندا  

Google  ال   ، وجاصلت  147ال ي ال  سىة التالب بة، على عبنة قاا ه  ل 

الدراسة للى وثاد عالقة تبا النبة الىلاةبة لل ال با وةل  ا األداء ال تاقع، الف ندب 

ال تاقاة، الاهد ال تاقع، الت  بي ااثت  عي، التىهبال  ال ت حة، في حبا استمد ا 

(8Anuja Shukla& Shiv Kumar Sharma, 201ل ايفة دور جكنالاثب   ت18)ت

اله ج  ال و ال في شياء الىلع تبا ال ىتهلكبا، ت ستمدا  ح اذف قبال التكنالاثب  

(TAM ت والذل ج  استمدا ا ة س س للدراسة اختب ر ةبفبة لدراك ال ىتهلكبا

استمدا  التكنالاثب  في التىاح ت ستمدا  جطببئ   اله ج  ال و ال، وج  اثياء 

 بوا  ت ستمدا   346ا خالل ااستبب ن على عبنة  ا ال ىتهلكبا قاا ه  الدراسة  

عبنة ةيب الثلج، وخل ت الدراسة للى أن ال ىتهلكبا  تهبئان ثبد ا استمدا  

جطببئ   األثهزب ال و الة للتىاح الا  ، ة   ة كا ألسب ب أخيى أن جئلل  ا 

Ling Chen, et al, -Hsiuاستمدا  جطببئ   األثهزب ال و الة، واستمد ا )

ة داب لتال   ChatBotوالتي هدفت دراستا للى التوئب  في ج  بي استمدا   ت19)ت2020

الل ة ال بنبة،  ا خالل  ئ رحة ةبفبة ع له  في تبئ   التال  ال متلفة ت اعت  د على 

ن لف ون لبة  ئى ة  58ت، وأثيةت الدراسة على TAMح اذف قبال التكنالاثب  )

با  ىتئلتبا ت ستمدا  ال نهج التايةبي وال ىح  ا خالل ااستبب ن للى  ا اعت

ا على النبة الىلاةبة، في  وال ئ تلة، وأظهي  النت نج أن الف ندب ال تاقاة ة حت   شي 

 حبا أن سهالة ااستمدا  ال تاقاة ل  جكا   شيا على حبة ااستمدا .

 التالب  على الدراس   الى تئة وااستف دب  نه :

السابقة يُمكن استخالص مجموعة من المؤشرات 20خالل استعراض الدراسات من 

 والنتائج نجملها فيما يلي:

ة فت الدراس   الى تئة عا أن ااحت  ر الااسع استمدا  جطببئ   ابحتيحت  .1

والتطار التئني ال تى ر  في  ا ل جئنب   ااج  ل وجنا  جطببئ جا ة حت لحدى 

في الا لبة التالب بة لتبني    ةوئ  رس لته  تتادةد دوافع الئ ن با ت اج  ل 

أدواجه  ااج  لبة وجواةي التئلبدل  نه  لالستف دب  ا الثارب اليق بة في  ا ا  

التالب ، ة   ة   الدراس   الى تئة أةض   عا أن التئنب   اليق بة جتودى الئ ن با 

 راجه ، ت ب  فة للى ت اج  ل تطيح عدةدب تىبف الو ثة للى جوىبا وجطاةي  ه

 جكلفة الو ال على التكنالاثب   اليق بة الادةدب.
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ةتضح  ا الايذ الا   للدراس   الى تئة أن جئنب   ااج  ل اليق بة أ ي  على  .2

الا لبة التالب بة تطيح  متلفة؛ فئد احتئلت ته   ا لن ره  التئلبدل للى لن ر لخي 

   الى تئة عا قدرب التطببئ   اليق بة أةثي جطارا ، حبو ة فت الادةد  ا الدراس

 للاصال والتف عل  ع الطالب تطيح ربي جئلبدةة عبي قناا  ثدةدب ودةن  بكبة.

أو وت تاض الدراس   الى تئة أن جئنب   ااج  ل اليق بة ت حااعه  تدأ  في  .3

فئد أصبح  COVID-19 خل   ئ فة ثدةدب ج     ؛ خ صة تاد ث نوة ةاروح 

 ل اليق بة حضار  تزاةد في حب ب الن س.لتئنب   ااج  

 مشكلة الدراسة:

ال  الب حو على الدراس   الى تئة والتي أش ر  للى ج  عد  تن ء  على انرِ

ااهت    ت لدور الذل جئا  تا جئنب   ااج  ل اليق بة في التالب  والتي ظهي  

ة في ته  ث نوة ةاروح    ع، التي اثت حت الا ل  أث COVID19ةضيورب  لور

ف هد  الا  ا   في   ي جطارا   لواظ   في  ا ل التالب  ابلكتيوحي، وذلا  ا 

خالل التاثا حوا د ج التكنالاثب  واستمدا ه  ت اجا ا ابةا تي، وثال  وتاى 

التدرةس رق ب  ، وجئدة  جالب  ع يل، وجطاةي البنبة التوتبة لتااةف ذلا الت بي، 

ا  ا   ال  يةة )أعض ء هبئة التدرةست للتا  ل وجدرةف الئ ن با ت اج  ل في ال

 للئ ن با ت اج  ل جودة    التاثا هذا ة اِثد  ع الباد اليق ي، وفي الا حف ا خي، قد

 للتكنالاثب ، الن ثح ااستمدا  أن   ة   ابلكتيوحبة، واألحظ ة البيا ج  ع أ ن ء التا  ل

 واستمدا ه  قب اله  على تل كنالاثب ،الت جاافي على فئت ةتاق  ا التالب ، في ود اه 

 جبنبه  و ىتاى ر  ه  عنه  وجئبب ه  له . وةبفبة

في  ودودةة ال الا    ال تالئة ت جا ه    تتمثل مشكلة الدراسة ا هن  

الئ ن با ت اج  ل حوا استمدا  جئنب   ااج  ل اليق ي ت لا  ا   ال  يةة، وذلا 

لئ ن با ت اج  ل لهذا التئنب   وجبنبه  له ،  ا خالل التايف على  دى استمدا  ا

و ىتاى ر  ه  عنه  وجئبب ه  له ، واجا هه  حوا الت  بيا  ابةا تبة والىلببة 

استمدا  هذا التئنب   في الا لبة التالب بة، وةذلا الااا ل ال   يب في جئبل واستمدا  

التايف على األداء،  الئ ن با ت اج  ل لتئنب   ااج  ل اليق بة، وذلا  ا خالل

الاهد والف ندب ال تاقاة، الت  بيا  ااثت  عبة، التىهبال  ال ت حة، النبة الىلاةبة، 

وصاا  للى  ئتيح جه  لتوئب  ااستمدا  األ ثل لهذا التئنب   في ع لبة التالب ، وذلا 

 .UTAUTفي لن ر النظيةة ال احدب لئبال واستمدا  التكنالاثب  
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 اسة:أهمية الدر

 تكمن أهمية الدراسة في عدة نقاط يمكن إجمالها فيما يلي:

 أوالً: األهمية العلمية: ويُمكن إبراز األهمية العلمية للدراسة من خالل النقاط التالية:

أصبوت جئنب   ااج  ل اليق بة وسبلة اج  لبة ه  ة في ظل جف ي واحت  ر  -1

بلة للود  ا احت  ر فبيس ةاروح  وفيذ أس لبف التب عد ااثت  عي ةاس

الفبيوس، وهذا تدورا ة بيز أه بة رصد وجئبب  دور هذا التئنب   في ج دةة الدور 

 ال الن  للا لبة التالب بة.

ج ىه  هذا الدراسة في الك   عا  دى جئبل الئ ن با ت اج  ل في الا  ا    -2

أصبح ال  يةة لتاظب  التئنب   الودةثة   ثلة في التالب  ابلكتيوحي تاد   

  يورب حت بة ل ااثهة جلا األز ة والوف ظ على  ىتئبل الطالب.

جاد الدراسة استك  ا  للدراس   ابعال بة حبو ةاتبي ال ا ا   ا   -3

ال ا اع   الودةثة والتي ج ىه  في جطاةي أداء تاض أعض ء هبئة التدرةس 

ا أعض ء هبئة ال تدرةس  ا  ا خالل التايف على التطببئ   اليق بة التي ج  كرِ

 ااستف دب  نه  تف علبة في الا حف ااج  لي داخل الا  ا  .

 ثانياً: األهمية العملية: ويمكن إبراز األهمية العملية للدراسة من خالل النقاط التالية:

جافي الدراسة لن را   ايفب   ة كا أن ةىتفبد  نا الا  لان في  ا ل التالب   ا  -1

ي استمدا  الئ ن با ت اج  ل في الا  ا   خالل جودةد الااا ل التي ج  ي ف

 لتكنالاثب  ااج  ل في الا لبة التالب بة.

قد جازز هذا الدراسة فه  أعض ء هبئة التدرةس لدوافع قبال التكنالاثب ،      -2

 ةزةد  ا فيص استمدا  التكنالاثب  لدةه .

ب   ولقلب ب   ج جي هذا الدراسة  ى ةيب  ل تطلب   الا ي، وااهت    ال تزاةد ع ل  -3

و ولب   ت ىتود    جكنالاثب  التالب  وال الا    و يورب لجئ ن  ه را  

 التا  ل  اه  لول   كال  الا لبة التالب بة و ااةبة التطارا  ال ا صيب.

 أهداف الدراسة:

ةيصد الب حو عدب أهداف للدراسة حبو ةت ثل الهدف الينبىي في التايف على اجا ا 

في الا  ا   ال  يةة حوا جئنب   ااج  ل اليق بة ال ىتمد ة في  الئ ن با ت اج  ل

 التالب  االكتيوحي، وةنبث   نا عدب أهداف فيعبة على النوا ا جي:

التايف على اجا ه   الئ ن با ت اج  ل في الا  ا   ال  يةة لتئنب   ااج  ل  .1

 اليق بة في الا لبة التالب بة.
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 با ت اج  ل في الا  ا   ال  يةة لتئنب   التايف على  دى استمدا  الئ ن .2

 ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة. 

اختب ر  دى ج  بي تاض الااا ل ةىهالة ااستمدا  والف ندب ال درةة والنبة  .3

 الىلاةبة في ااستمدا  الفالي لتئنب   ااج  ل اليق بة.

ج  ل في الا  ا   الك   عا ال اات   وال ااق   التي جااثا الئ ن با ت ا .4

أ ن ء استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة، و ئتيح جه  لتطاةي استمدا  جلا التئنب   

 في الا لبة التالب بة.

 تساؤالت الدراسة:

    دى استمدا  أعض ء هبئة التدرةس لتئنب   ااج  ل اليق بة في الا لبة  .1

 التالب بة؟

الئ ن  ت اج  ل في الا  ا       أتيز جئنب   ااج  ل اليق ي التي ةىتمد ه  .2

 ال  يةة؟

   اجا ه   أعض ء هبئة التدرةس ت لا  ا   ال  يةة حوا استمدا  جئنب    .3

 ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة؟

     ا ا  استمدا  جئنب   ااج  ل اليق ي للئ ن  ت اج  ل؟ .4

ةة والنبة الىلاةبة     دى ج  بي تاض الااا ل ةىهالة ااستمدا  والف ندب ال در .5

 على ااستمدا  الفالي لتئنب   ااج  ل اليق بة؟

    ىتاى ر   الئ ن  ت اج  ل عا استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة في الا لبة  .6

 التالب بة؟

    الت  بيا  ااةا تبة استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة؟ .7

في الا  ا   أ ن ء     ال اات   وال ااق   التي جااثا الئ ن با ت اج  ل .8

 استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة؟

    ئتيح   أعض ء هبئة التدرةس ت لا  ا   ال  يةة لتطاةي استمدا  جلا  .9

 التئنب   في الا لبة التالب بة؟

 فروض الدراسة: 

الفيذ األول: جاثد فيوح ذا  دالة لح  نبة تبا اجا ه   أعض ء هبئة التدرةس 

حوا استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة في الا  ا   ال  يةة 

وفئ   ل ت بيا  النا ، الدرثة الال بة، سناا  المبيب،  ا ل التدرةس، الئط   

 التالب ي الت تع لا.



533  

الفيذ الث حي: جاثد عالقة ارجب نبة ذا  دالة لح  نبة تبا اجا ا الئ ن با ت اج  ل 

مدا  جئنب   ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة في الا  ا   ال  يةة حوا است

وال ت بيا  الت لبة األداء ال تاقع، الف ندب ال تاقاة، الاهد ال تاقع، الت  بي ااثت  عي، 

 التىهبال  ال ت حة.

)ااداء  UTAUTالفيذ الث لو: جاثد عالقة ارجب نبة ذا  دالة اح  نبة تبا عن صي 

 التىهبال  ال ت حةت وتاضه  الباض. -الت  بي ااثت  عي -الاهد ال تاقع –ال تاقع 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 نوع الدراسة:

جنت ي هذا الدراسة للدى حدا  البودا  الاصدفبة التدي جىدتهدف ج داةي وجئيةدي 

وجولبل خ  نص ظ هيب  ابنة، أو  ا اعة  ا الظااهي أو  اق   ابا ة لدف علبدا 

فبة ا جئ  عند ث ع ال الا    فئت، تدل جهددف أةضد   صفة التودةد، والدراس   الاص

وجات د على ث ع الوئ ن  وجولبله  وجفىبيه  استمالص دالتهد ، وج دل عدا نيةد  

، ت21)ذلا للى لصدار جا ب    ت  ن ال ااقد  أو الظد هيب التدي ةئدا  الب حدو تدراسدته 

  الئدد ن با وفدي هددذا ابندد ر جىدداى هددذا الدراسددة للددى وصدد  وجولبددل وجفىددبي اجا هدد 

ت اج  ل في الا  اد   ال  ديةة حودا اسدتمدا  جئنبد   ااج د ل اليق دي فدي الا لبدة 

التالب بددة، وذلددا  ددا خددالل دراسددة علددى عبنددة  ددا أعضدد ء هبئددة التدددرةس ت لا  ادد   

 ال  يةة الوكا بة والم صة.

 منهجا الدراسة:

 اعتمدت الدراسة على منهجين هما:

وها ال نهج ال الن  لإلث تة عا جى ؤا   (:Survey Methodمنهج المسح ) -1

الدراسددة، حبددو ةاددد  ددا أحىددف ال ندد هج الال بددة للدراسدد   الاصددفبة، والددذل ةانددي 

تا ددع أوصدد ف  وددددب  ف ددلة عددا الظدد هيب ال اثددادب تئ ددد اسددتمدا  البب حدد   

لتبيةددي األو دد  ، وجودةددد ةفدد ءب الا ددع لددياها للظدد هيب عددا نيةدد   ئ رحتددا 

، ل دد فة للددى أحددا ثهددد عل ددي  ددنظ  ةىدد عد فددي ت22)ئننددة سددلف   ت ىددتاة   و ادد ةبي  

. ت23)الو ددال علددى ال الا دد   والبب حدد   الم صددة ت لظدد هيب التددي ةددت  دراسددته 

وةاددزز اختبدد ر هددذا ال ددنهج وثدداد عدددد  ددا الدراسدد   الىدد تئة التددي نبئتددا، ة دد  

ةس اعت د  الدراسة على  نهج ال ىح ال بداحي على عبندة  دا أعضد ء هبئدة التددر

الادد  لبا ت لا  ادد   ال  دديةة تهدددف جئبددب  اسددتمدا  جئنبدد   ااج دد ل اليق بددة فددي 

الا لبددة التالب بددة، وج دداةي الااقددع الفالددي والطدديح التددي جتباهدد  الا  ادد   فددي 

 استمدا ه  للتئنب   اليق بة.

: الذل ةهت  Study of Mutual Relationsمنهج دراسة العالقات المتبادلة  -2

تا الوئ ن  التي ج  الاصال للبه ، تهدف التايف على األسب ب تدراسة الاالقة 
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التي أد  لودو  الظ هيب، والاصال للى استنت ث   وخالص   ل   ة كا ع لا 

واستف د  ت24)لت ببي الظيوف والااا ل ال وبطة ت لظ هيب في ااجا ا ابةا تي.

تاضه  الباض الب حو  ا هذا ال نهج في دراسة الاالقة تبا  ت بيا  الدراسة و

  ا أثل جفىبي النت نج التي ج  التااصل للبه .

 مجتمع الدراسة:

ةت ثل  ات ع الدراسة في أعض ء هبئة التدرةس )الئ ن با ت اج  لت في عدد  ا 

 الا  ا   ال  يةة الوكا بة والم صة.

 عينة الدراسة:

ت لا  اد   حظيا  ل ااتة لثياء الدراسة علدى ث بدع أعضد ء هبئدة التددرةس الاد  لبا 

 فديدب  دا أعضد ء  200ال  يةة؛ فئد ج  لثياء الدراسدة ال بداحبدة علدى عبندة قاا هد  

هبئددة التدددرةس الادد  لبا فددي الا  ادد   ال  دديةة وفئدد   ب ك حدد   الب حددو، وهددي عبنددة 

حبو ةت  اختب ر  فديدا  الابندة حىدف سد     ودددب  Purposiveع دةة "ري بة" 

ا ةتداافي فبهد  هدذا الىد    وهدي الابندة التدي جن سدف واستباد الب حدو ال فديدا  التدي 

، وقد ق   الب حو تا لبة ث ع البب ح   فدي الفتديب  دا تداةدة شدهي  ت25) ا ا  الدراسة

 فدديدب  ددا الا  ادد   100  تااقددع 2020  وحتددى حه ةددة شددهي حدداف بي 2020أةتدداتي 

  فيدب  ا الا  ا   الم صة. 100ال  يةة الوكا بة و

  ب  ااستبب ن عبدي ابحتيحدت ولرسد لا ألعضد ء هبئدة التددرةس عبدي وقد ج  لعداد وج

البيةدددد ابلكتيوحدددي ورسددد نل ال و د دددة وثيوتددد   الدددااجس لب وجاصدددبته  تإرسددد لا 

لز النه   ا أعض ء هبئة التددرةس فدي الا  اد   ال  ديةة التدي ةا لدان تهد  وحدثه  

ت سددتمدا  أسددلاب ةدديب علددى ااسددتا تة والتادد ون  ددع الب حددو ولقندد   األخدديةا، وذلددا 

 الثلج.

 أداة الدراسة

اعت د  الدراسة ال بداحبة فدي ابث تدة علدى جىد ؤاجه  علدى اسدت  رب ااسدتبب ن 

(Questionnaireوهددي أداب  ددا أدوا  ث ددع البب حدد  ؛ عبدد رب عددا شددكل  طبددا   ت

ةوتددال علددى  ا اعددة  ددا األسددئلة  اثهددة للددى عبنددة  ددا األفددياد حددال  ا دداع   

الدراسة، وجىتهدف استث رب األفدياد ال بودا با تطيةئدة  نهابدة و ئنندة  جيجبت ت هداف

لتئدة  حئ ن  أو لراء أو أفك ر  ابنة في لن ر البب ح   ال يجبطة ت ا داع   الدراسدة 

، وفدي ت26)وأهدافه  دون جدخل الب حو في التئيةدي الدذاجي لل بودا با فدي هدذا البب حد   

لينبىبة وث ع أةبي قددر  دا ال الا د   وا راء هذا الدراسة حدد الب حو ال ت بيا  ا

 حاله ،    أع د صب رته ،  ع  ياع ب التىلىل ال نطئي له .
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وفدي  داء ذلدا صد   الب حدو اسددت  رب ااسدتبب ن ةد داب لا دع البب حد   الك بددة 

والكبفبة  دا أعضد ء هبئدة التددرةس الاد  لبا فدي الا  اد   ال  ديةة  ودل الدراسدة، 

 األسئلة التي جئبس  ت بيا  هذا الدراسة.وجتض ا  ا اعة  ا 

 إجراءات الصدق والثبات:

: ة ئ د ت ختب ر ال ددح صدالحبة ااسدت  رب لئبد س  د  Validityأوالً: اختبار الصدق

هددا  ددياد قب سددا، أو ت انددي لخددي صددالحبة أداب البوددو فددي جوئبدد  أهددداف الدراسددة، 

و  دا حتد نج توبدو ة كدا ااحتئد ل وت لت لي ارجف    ىتال الثئة فب   ةتاصل للبا الب حد

. وتوبو جتط ت  ال الا    التي ةت  ث اه  تااسدطته   دع الوئد ن  ت27) نه  للى التا ب 

ال ا اعبة، وجاكس ال اني الوئبئي والفالي لل ف هب  الااردب ت لدراسدة تدرثدة ة فبدة 

 وةىتا ن في هدذا ااختبد ر تاددد  دا ال وك دبا  دا خبدياء البودا  فدي  داء أهدداف

 .ت28)البوو وفيو ا وتنادا

وللت ةد  ا صدح وصالحبة اسدت  رب ااسدتبب ن قد   الب حدو تاديذ ااسدت  رب 

، ت29)علددى عدددد  ددا األسدد جذب ال وك ددبا والمبددياء فددي  ادد ل ابعددال  و ندد هج البوددو 

وتن ء  على لرش داجه  وجاصب جه  ق   الب حو تإثياء التادةال  ال طلاتدة علدى األسدئلة 

للبهدد ، وتددذلا أصددبوت اسددت  رب ااسددتبب ن صدد لوة لئبدد س  ت بدديا   والتددي أشدد روا

 الدراسة وجلببة أهدافه . 

 ثانيا: اختبار الثبات الستمارة االستبيان:

ج  اثياء الثب   است  رب ااستبب ن  ا خالل أسلاب لع دب ااختب ر؛ فئد ق   

قب ة الابنة  ا  %10ت لتطبب  على  Test- Retetsالب حو تإثياء اختب ر تادل 

ت  فيدب  ا أعض ء هبئة التدرةس الا  لبا ت لا  ا   ال  يةة 20وعدده  )

استو لة جطبب  الثب   على الابنة ةكل، وذلا تاد خ ىة ع ي ةا     ا لث تته  على 

ااست  رب األولى وقبل  يور شهي على لثياء التطبب  األول، والهدف  ا ذلا أن ا 

ث تته  األولى أو اةتىباا خبيا  ثدةدب أو حلت لدةه  ةكان ال بوا با  تذةيةا ب

 ااق  ثدةدب جا ا  ا ا  الدراسة، وت ئ رحة النت نج التي أسفي عنه  ااختب ر 

ت وها 0.865ت لنت نج األولبة "توى ب  ا  ل الثب   ألف  ةيوحب خ" تلغ  ا  ل الثب   )

استبب ن، وة بي للى    اعتبيا الب حو  ا  ل على درثة  ئبالة لثب   أسئلة ا

 صالحبتا للتطبب .

 المعالجة اإلحصائية للبيانات: 

تاد ااحته ء  ا ث ع تب ح   الدراسة، ق   الب حو تتي بز البب ح   ولدخ له  للى       

الو سف ا لي،     ا لاته  وجولبله  واستمياف النت نج ابح  نبة وذلا ت ستمدا  

 SPSS" (Statistical Packageااثت  عبة " تيح  ج "الوز ة ابح  نبة للالا 

for Social Science) . وتن ء علبا ج  ع ل  ئ ةبس وصفبة ج  ل الاداول
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والتازةا   التكيارةة، وال ئ ةبس التا بابة، وجطبب  ال ا  ال  ابح  نبة التي 

 وف  ا جي:جالن  ةل  ت بي  ا  ت بيا  الدراسة 

 .Percentلنىف ال ئاةة وا Frequency.التكيارا  البىبطة  

 .Std. Deviation. وااحوياف ال اب رل Meanال تاست الوى تي  

 عبنتبا  تاسطي ل ئ رحة (Independent Samples T Test)اختب ر  

 .(T- Test) ىتئلتبا وال ايوف اخت  را ت ختب ر " " أو 

وال ايوف  (One Way ANOVA)اختب ر جولبل التب ةا في اجا ا واحد  

، أو اختب ر "ف" وذلا لئب س الفيوح تبا ال تاسط   ANOVA اخت  را

 تبا أةثي  ا  ا اعتبا.

لدراسة شدب واجا ا ، (Spearman Correlation) ا  ل ارجب ن سببي  ن  

الاالقة اارجب نبة تبا  ت بيةا، وقد اعتبي  الاالقة  ابفة لذا ة حت قب ة 

، 0.600:  0.300، و تاسطة لذا ة حت    تبا 0.300ال ا  ل أقل  ا 

 .0.600وقاةة لذا ة حت أةثي  ا 

 مستوى الداللة المعتمد في هذه الدراسة:

، اعتب ر الفيوح ذا  دالة 0.05سبات د الب حو على  ىتاى دالة ةبلغ       

لح  نبة  ا عد ا، وتن ء  على ذلا سبت  قبال حت نج ااختب را  ابح  نبة عند 

 ف قل.  0.05ىتاى  اناةة ف ةثي، أل عند   %95درثة  ئة 

 ابن ر ال ايفي للدراسة:

 أهمية تقنيات االتصال الرقمية في التدريس الجامعي:

 هن ك فااند عدب استمدا  جئنب   ااج  ل الودةثة في التالب :

جمطي ع ن  الز  ن وال ك ن: جى ه  التكنالاثب  ت ست يارةة ع لبة التالب ، ت ض  .1

 ن الذل ةتااثد فبا ةل  ا ال ال  وال تال ، لذ ة كا النظي عا ف رح الز  ن وال ك

لل تال  أن ةفتح ال ااد التالب بة عبي شبكة ااحتيحت في أل وقت ةيةدا،     ةىهل 

علبا ثدولة وقت جال ا   ا  ه  ا الوب جبة األخيى، حبو أن هذا التىهبال  

لااان . جاال التال  ح لة  ىت يب في حب ب اافياد ا جااثا الكثبي  ا ا

(Mandeka Roney, 2017ت30)ت 

تاة  .2 ثال التالب  أةثي  تاة: استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة ثال  نا أةثي   

للطالب،     ةزةد  ا دافابته  حوا التالب ، لذ ة كا للدروس ال  لة أن ج بح 

أةثي  تاة له  عا نية  ااثهزب اللاحبة والفبدةا. )س ل  ف نا ، ح دل 

 ت31)ت2020زةدان،
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التا ون وال   رةة تبا ال تال با: جتبح التكنالاثب  التااصل ال ب شي تبا  .3

ال تال با، وتبا ال ال با، وهي تذلا جىهل ع لبة التا ون تبنه ،     ة نح ع لبة 

التال  ثادب وسهالة أةبي عند   ةتال  اا ي تئب   الطالب تا ل    رةع 

  )32(Colin Hegarty, 2015)  تيةة.)

ياقبة أداء الطالب:  ا خالل التئنب   اليق بة ة كا لل ال  استمدا  سهالة   .4

جئنب   جى عدا على اح  ء قاان   تالئة تنىف أداء الطالب، و ا اع   دان ة 

للنئ ش  اه  و ايفة  ىتاة جه ، ة   جى عد في صن عة ااختب را  واصدار 

 ن  ت اج  ل فيصة التئبب    ت كل  ب شي،     ة ىهل  ياقبة ااداء وةاطي للئ

 ل الحظة الفيوح الفيدةة والتا  ل  اه .

جن بة ال ه را  ال م بة للطالب: ج ىه  التكنالاثب  في جن بة ال ه را  ال ه   .5

لدى الطالب،  ثل ادارب الاقت، والتا ون، والتااصل، فهي ج نح الطالب ااةثي 

ة الطالب. )أحار عبد خاال   ى حة لل   رةة والتال  والتاببي عا الذا  ة   لبئب

 ت33)ت2016الئال، 

 أعضاء هيئة التدريس في توظيف تقنيات االتصال الرقمية: دور

لنر دور عضا هبئة التدرةس الذل ةىتطبع جاظب  جئنب   ااج  ل اليق بة 

في التالب   ه  لل  ةة ةاحا أحد أرة ن الا لبة التالب بة، وها  فت ح ال ايفة ت لنىبة 

ف للى  الر    هي،  تئا أس لبف واستياجباب   التالب  ت ستمدا  للط لف، فها ةوت 

جئنب   ااج  ل اليق بة  ت كا  ا   دجا الال بة، رارف في التزود تكل حدةو في 

  ا ل جم  ا، و   ا تيس لتا أوا    ت ه بة التالب  ال ىت ي.

أ   دور ال ال  في ع ي جكنالاثب  ال الا    فإحا ةيةز على جو بلا  

ال ايفي، وجن بة  ه راجا األس سبة     ةكىبا قدرب ةببيب على أن ةتال  ذاجب  فل  ةاد 

ال ال  ها الن قل لل ايفة، وال  در الاحبد له ، تل ال اثا ال   رك لتال بذا، و دةي 

ال  يو  البوثي، والن قد، وال ىت  ر في رحلة جال ه  واةت  فه  ال ىت ي، تبد أحا لا 

هذا النئلة الناعبة لار لذا أجئا الا ل ت لو ساب وجئنب   ااج  ل ة ل ال ال  للى 

اليق بة حبنه  ةتيسخ لدةا  بدأ التال   ا خالل الا ل على ال ياحل واألح طة ة فة، 

وةتبح لا فيص  أةبي لتناةع  ى ر  هنتا على ال دى الطاةل. )ةاس  

 ت34)ت2019ح فلة،

  للى التيةبز على أن وفي تاض ااحب ن ة بل تاض  درسي الا  ا 

استمدا  التئنب   التالب بة ا ةتن سف والتدرةس الا  اي وأحا ةكان ذا ف ندب أعلى في 

 ىتاى التالب  في ال دارس وفي ال ياحل الدحب   نا، وةيتطان ذلا تطبباة ال ياحل 

بل للى ابح  نبة التي ة ي ته  ال تال ، وجبا  لذلا ف ن الطلبة في  ياحل الن ا األولى أ 

الن  ن   الوىبة الويةبة، وت لت لي فه  تو ثة أةثي للى الاس نل الى ابة الب يةة 

التي جا ل على ج ذةة هذا الا حف، في حبا جئل هذا الو ثة ةل   ارجئى ال تال  في 
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ح اا وأصبح أةثي  بال حوا التفكبي ال ايد، والط لف الا  اي أ بل للى التفكبي 

ال و ة ب الائلبة التي جئل فبه  الو ثة للى الاس نل الى ابة ال ايد وجال  الئض ة  و

 الب يةة.

والتالب  الا  اي ة ةد على البادةا النظيل والفلىفي ال تا ئبا     ةىتتبع 

قلة جث با الدراسة الا لبة التطببئبة التي جىتلز  تدوره   يورب لدخ ل الاس نل 

الل دراس    متلفة قلة  بل  درسي التئنبة في التدرةس، وت كل ع   فئد لاحظ  ا خ

الا  ا   للى استمدا  التئنبة التالب بة في جدرةىه  الفالي، وأرثع تاض الب حثبا 

أسب ب قلة ااستمدا  هذا للى صااتة الو ال على جاهبزا  جئنبة ثبدب وعلى فنببا 

والبيا ج  تا وحبا في لدارب وج  بل هذا التاهبزا ، وللى قلة جاافي ال ااد التالب بة 

)وسبلة ع  ي ولخيون،  ال ن سبة للتدرةس، والى البتء في جودةو    ةتاافي.

 ت35)ت2019

وج بي دراس   أخيى للى  ا اعة  ا الائب   التي جاتيذ استمدا  

ال درس الا  اي له ،  نه    لا عالقة ت قت  دة   التدرةس، و نه     لا عالقة 

بدارةة وال  سىة، و نه     لا عالقة تطبباة ت استمدا    التكنالاثبة، وت أل ار ا

ال درسبا أحفىه  حبو ةيى تاض الب حثبا أن عددا   ا ال درسبا ةئ و ان استمدا  

التكنالاثب  أن ج ئد  في  بدان التدرةس، ة   أن استمدا  التئنب   التالب بة ةىتنفذ 

ا التكنالاثب  في الكثبي  ا وقت ال درس وثهدا في ابعداد والتوضبي له ، تل جدخل

 ت ه   ها ت نى عنه ، وا سب   أحا ا ةتيجف على استمدا ه  جئدةي  ب شي سااء  ا 

 ت36)ت2019وسبلة ع  ي ولخيون،  اليؤس ء فيح الا ل أو في الياجف.)

 ابن ر النظيل للدراسة 

 النظرية الموحدة لقبول واستخدام التقنية:

 The)لئبال واستمدا  التئنبة جات د هذا الدراسة على النظيةة ال احدب 

unified theory of acceptance and use of technology UTAUT) 

وجاثد الادةد  ا الن  ذف النظيةة التي جى عد على فه  الااا ل ال   يب في جئبل جئنبة 

ال الا   ، وقد ج  جطاةي النظيةة ال احدب لئبال التئنبة واستمدا ه  على ةد فنا جش 

وجئا  النظيةة على    حي حظية   أو ح  ذف جتال  تئبال التئنبة، ، 2003ع   

ت، TAMت، وح اذف قبال التئنبة )TRAأتيزه : حظيةة الت يف   ال ىببة )

، وح اذف TPBوح اذف الدافابة، وحظيةة الىلاك ال مطت )في   نع ابره بت 

ةة ال ايفبة استمدا  أثهزب الك بباجي ال م بة، وحظيةة احت  ر ال بتكيا ، وحظي

 .ت37)ااثت  عبة 

وجدع  النظيةة ال احدب لئبال واستمدا  التئنبة ت ألخص ح اذف جئبل التئنبة 

(Technology Acceptance Model TAM   حبو ةاتبي 1989ت الذل قد  ع ،

 ا الن  ذف الئاةة في  ا ل جئنبة ال الا    وفي  ا ل سلاك قبال  TAMح اذف 



539  

دورا  في فه  الااا ل ال   يب في جبني جئنبة  جئنبة ااج  ل، ة   ة دل

في جافبي أس س  TAM، وةك ا الهدف الينبس لن اذف ت38)ال الا    

اةت  ف ج  بي ال ت بيا  الم رثبة على ااعتئ د الداخلي وااجا ه   والنااة ، 

وةفتيذ الن اذف أن ال نفاة ال تاقاة وسهالة ااستمدا  ه   ال وددان 

 .ت39)ني جئنبة ال الا    في أل   سىة األس سب ن لتب

، ه   ت ث تة األس س للاالقة TAMوهن ك حاع ن  ا الااا ل في ح اذف 

التي جمص استمدا  التئنبة وه  : "حبة ااستمدا "، و"الىلاك الفالي أو 

ااستمدا "، وةاله    بني على ع  لي ال نفاة والىهالة ال تاقاة، وج بي 

لدرثة التي ةاتئد ال مص أن استمدا ا للنظ    ا ش حا ال نفاة ال تاقاة للى ا

أن ةوىا أداءا الاظبفي، أ   الىهالة ال تاقاة لالستمدا  فت بي للى الدرثة 

التي ةاتئد ال مص أن استمدا ا لنظ    ابا سبكان خ لب    ا أل ثهد عئلي 
 .ت40)

ت ألداء ال تاقع والاهد ال تاقع وذلا  UTAUTوقد استا ن ح اذف 

 TAMج البن ء ال كان  ا ال نفاة ال درةة وسهالة ااستمدا  في ح اذف تد 

أن الاهد  UTAUTاألصلي في ع  ل األداء ال تاقع، حبو ةفتيذ ح اذف 

ال بذول ة كا أن ة كل أه بة في جودةد قبال ال ىتمِد  لنظ   جئنبة ال الا   ، 

ن ال ىتمِد  ةتاقع أ      ةمص سهالة ااستمدا  فها ربي  ه  في ااستمدا ، أل

سهالة ااستمدا  في البداةة أو في ال ياحل األولى فئت استمدا  التئنبة 

 . ت41)الادةدب، وة كا أن ةكان لا ج  بي لةا تي على ج ارا لف ندب هذا التئنبة 

لدراسة  UTAUTوقد أ عد  النظيةة ال احدب لئبال التئنبة واستمدا ه  

األع  ل، وجهدف هذا النظيةة للى جفىبي حبة في شية   ح ظ  وجئنبة ال الا    

وسلاك ااستمدا ، وجىتمد  النظيةة النبة الىلاةبة ة  شي لىلاك استمدا  التئنبة، 

وجئتيح النظيةة أن األداء ال تاقع، والاهد ال تاقع، والت  بي ااثت  عي ج  ي ت كل 

يب على سلاك  ب شي على حبة ااستمدا ، ة   أن التىهبال  ال ت حة ج  ي  ب ش

 ااستمدا  ثنب   للى ثنف  ع حبة ااستمدا .

للى جا بح    لذا ة حت ااختالف   الفيدةة  UTAUTة   ةىاى ح اذف 

 )النا ، الىا، المبيب، نااعبة ااستمدا ت ج  ي على قبال واستمدا  التئنبة.
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 UTAUTستخدام التقنية ( النظرية الموحدة لقبول وا1شكل )

حبو ة فتيذ أن الاالقة تبا ةل  ا األداء ال تاقع والاهد ال تاقع والااا ل 

ااثت  عبة والنبة الىلاةبة جمتل  ت ختالف الا ي والانس، واختالف الاالقة تبا 

النبة الىلاةبة وةل  ا الاهد ال تاقع والااا ل ااثت  عبة ت ختالف المبيب؛ ووثاد 

لت  بي ااثت  عي والنبة الىلاةبة جمتل  ت ختالف ناعبة ااستمدا ، عالقة تبا ا

وأخبيا  جاثد عالقة تبا سلاك ااستمدا  والتىهبال  ال ت حة جمتل  ت ختالف الا ي 

 والمبيب.

من  UTAUTوباإلضافة إلى النية السلوكية وسلوك االستخدام، يتكون نموذج 

 :(42)أربعة عناصر 

 د تا الدرثة التي ةاتئد األفياد أن استمدا ه  للتئنبة ساف : وةئاألداء المتوقع -1

ة دل للى جوئب   ك سف في األداء الاظبفي، وة كا أةض   أن ة نظي للى هذا ت عتب را 

الف ندب ال درةة  ا استمدا  التئنبة، وهذا الا  ل سبكان  وارة ؛ ألحا لذا ة ن 

أن سهالة استمدا ه  للتطببئ    الئ ن ان ت اج  ل )أعض ء هبئة التدرةست ةاتئدون

اليق بة  ثل شبك   التااصل ااثت  عي )فبس تاك وجاةتي وربيه ت والتطببئ   

ال ىتمد  في الا لبة التالب بة  ثل )  ةكيوسافت جب ز وتالةبارد وثاثل ةالس 

رو  وربيه ت سبى عده  على جوىبا أدانه  في الا ل، ةنئل ال الا    ت ارب 

ل التئلبدةة، والدخال في حاارا   ب شيب  ع الطالب، وجكاةا أسي   ا الاس ن

 عالق   شم بة، جااد ت لنفع على أدانه  الاظبفي.

وةئ د تا سهالة استمدا  التئنبة؛ فالى سببل ال ث ل قد ةئ رن  الجهد المتوقع: -2

ب  أعض ء هبئة التدرةس الاهد والاقت اللذةا ة بذان استمدا  التطببئ   اليق بة لتوئ

 أرياذ التالب ،  ئ رحة ت ل و  يا  التئلبدةة.

األداء 

 المتوقع

الجهد 

 المتوقع

التأثير 

 االجتماعي

التسهيالت 

 الخبرة النوع المتاحة
االستخدام 

 العمر الطوعي

نية االستخدام 

 )السلوكية(
سلوك 

االستخدام 
 الفعلي
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وةئ د ته  للى أل  دى ةاتئد األفياد أه بة أن ا خيةا  العوامل االجتماعية: -3

ةاتئدون أحا ةنب ي علبه  استمدا  التئنبة؛ وةا ح ذلا    لذا ة ن أعض ء هبئة 

بيه ت التدرةس ةتاقاان أن ةئدر ا خيون )ة ليؤس ء والز الء والطالب ور

 استمدا ه  للتطببئ   اليق بة.

وةئ د ته   دى اعتئ د الفيد ت ن البنبة التوتبة والتئنبة  التسهيالت المتاحة: -4

الالز ة لدع  التئنبة  اثادب لدى الفيد أو ال نظ ة، وةتال  هذا ال ت بي تتافي 

هااج  اب ك ح   الالز ة استمدا  التطببئ   اليق بة ةتافي ال ايفة وحااسف أو 

 ذةبة، وخد    لحتيحت، أو س  ح الا  ا   ت ستمدا  ابعال  ااثت  عي أ ن ء الا ل.

وقد تم توظيف النظرية بالدراسة الحالية بالكشف عن العوامل المؤثر في قبول 

القائمين باالتصال بالجامعات المصرية عينة الدراسة الستخدام تقنيات االتصال 

 الرقمية في مجال عملهم. 

  هب  ال يجبطة ت لدراسة:ال ف

: ها ح لة  ا ااستاداد أو الت هف الا بي والنفىي  نتظ   ا Attitudesاتجاهات 

خ ل خبيب ال مص، وجكان ذا  أ ي جاثبهي أو دةن  ي في استا تة الفيد لا بع 

ال ا اع   التي جىتثبي هذا ااستا تة، ف اجا ه   تذلا وحىف حاعبة جكاحه  

توىف خبيب ال مص و متل  عالق جا وجف عالجا  ع  ا ا   جكان  وددب للىلاك

 ت43)ااجا ا. 

: وه  ال درسان واألس جذب ال ى عدون واألس جذب الذةا ةئا ان القائمين باالتصال

 ت ل يح والتدرةس للطالب في الا  ا   والكلب   ال متلفة.

 تقنيات االتصال الرقمية:

والتاهبزا  ال ىتندب للى ابحتيحت والتي هي األدوا  واألوعبة واألس لبف والاس نل 

ةت  جاظبفه  ت يذ جب دل ال الا    والبب ح   تبا ال يسل وال ىتئبل في أقل فتيب 

 ز نبة وت قل جكلفة وتدقة أةثي.

 نتائج الدراسة:

 توصيف خصائص عينة الدراسة: -1

 ( يوضح خصائص وسمات عينة الدراسة1جدول )

 % ك الفئ   الم  نص

 الا ي
 68.00 136 ذةي
 32.00 64 أحثى

 100.00 200 ال ا ا 

 الدرثة الال بة

 52.00 104  درس
 34.50 69 أست ذ  ى عد

 13.50 27 أست ذ
 100.00 200 ال ا ا 

 سناا  المبيب

 37.50 75 سناا  5أقل  ا 
 45.50 91 سناا  10للى  5 ا 
 11.00 22 سنة 20للى  10 ا 
 6.00 12 سنة ف ةثي 20 ا 

 100.00 200 ال ا ا 
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  ا ل التدرةس 
 44.00 88 حظيل
 56.00 112 ع لي
 100.00 200 ال ا ا 

 حا  الئط   التالب ي
 50.00 100 حكا ي
 50.00 100 خ ص
 100.00 200 ال ا ا 

  ج ظهي تب ح   الادول الى ت  خ  نص وس    عبنة الدراسة  ا أعض ء هبئة

، %32، وابح   تنىبة %68ة تبا الذةار تنىبة التدرةس، حبو ث ات الابنب

، %52ث ء  النىبة األةبي  ا ال درسبا تنىبة  بالدرجة العلميةوفب   ةتال  

، وأخبيا  ث ء األس جذب تنىبة %34.5تبن   ث ء األس جذب ال ى عدون تنىبة 

، ولال  ايء أةثي  ا ح   الابنة  ا ال درسبا ةيثع للى 13.50%

بئة التدرةس لإلث تة على ااستبب ن، ة   ةيثع للى ارجف   استا ت   أعض ء ه

 عدد ال درسبا  ئ رحة ت ألس جذب. 

   سناا  10للى 5ث ء  النىبة األةبي  ا الابنة  ا  بسنوات الخبرةوفب   ةتال

سناا   5، تبن   ث ء  ا سناا  المبيب لدةه  أقل  ا %45.5تااقع 

سنة  20، وأخبيا  أةثي  ا  %11سنة تنىبة 20للى  10، و ا %37.5تنىبة

، ولال  ايء  ىتاى المبيب ال نمفضة وال تاسطة في ال ئد ة %6ث ء تنىبة 

ةيثع للى نيةئة سوف الابنة والتي اعت د  على أسلاب ةيب الثلج  ا خالل 

لرس ل راتت ااستبب ن االكتيوحي للى ال بوا با وذلا حظيا  لألو    الو لبة 

، حبو ةاد  تاسطي و نمفض المبيب ه  COVID-19الم صة ت حت  ر وت ء 

األةثي جا  ال   ع التئنب   الودةثة لالج  ل  ئ رحة ت صو ب المبيا  الكببيب 

 والذةا ا ةزال الباض  نه  ةفضل وس نل ااج  ل التئلبدةة.

   56ث ء حا  التدرةس الا لي في ال ئد ة تنىبة بنوعية التدريسوفب   ةتال% ،

فئد ق    لقطاع التعليم، وت لنىبة %44درةس النظيل تنىبة تبن   ث ء حا  الت

الب حو ت لو ال على استا ت    تى وةة في الئط عبا الا   والم ص تنىبة 

 لكل  نه  . 50%

استخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنيات االتصال الرقمية في العملية  -2

 التعليمية:

 ت االتصال الرقمية( يوضح استخدام أعضاء عينة الدراسة لتقنيا2جدول )

 ااحوياف ال اب رل ال تاست الوى تي % ك ااستمدا  

 40.00 80 استمد ه  دان    

2.3150 0.6227 
 51.50 103 أستمد ه  أحب ح   

 8.50 17 ح درا     استمد ه 

 100.00 200 ال ا ا 
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ج  ل اليق بة ج بي تب ح   الادول الى ت  للى  ادل استمدا  عبنة الدراسة لتئنب   اا

 ا عبنة الدراسة أحه  ةىتمد احه  ت ارب  %51.5في الا لبة التالب ة، وأش ر حىبة 

 ا عبا الدراسة أحه  ةىتمد احه   %40ربي دان ة )أحب ح  ت، تبن   أش ر  حىبة 

 ا عبنة الدراسة أحه  ح درا     ةىتمد احه ، ولال  %8.5دان  ، تبن   أش ر  حىبة 

أحب ح   في ال ئد ة حظيا  ألن استمدا  هذا التئنب   ا ةزال في  ايء  ا ةىتمد ا 

 ،  ع احت  ر وت ء 2021ا2020تداةتا، حبو تدأ الا ل ته  في تداةة الا   الدراسي

COVID-19  تتفابل استمدا  ااة بل الا  اي لادد ةببي  ا أعض ء هبئا التدرةس

عددا   ا التطببئ   ال فبدب في وااستف دب  ا ذلا حبو ةافي  اقع ااة بل الا  اي 

ال زف تبا حظ   و الا لبة التالب بة، وتدء الا  ا   في جطبب  حا  "التالب  الهابا"

التال  وثه   لاثا، والتال  عبي ابحتيحت، وثيى اعت  دا على حط ح واسع عبي 

 التالب  الا  اي للتئلبل  ا الكث فة الطالتبة.  

 لتي تستخدمه عينة الدراسة:أبرز تقنيات االتصال الرقمي ا -3

 ت ةا ح أتيز جئنب   ااج  ل اليق ي التي جىتمد ا عبنة الدراسة3ثدول )

التطببئ   اليق بة 

ال ىتمد ة في التالب  

  الا  اي

 أستمد ا تكثيب
أستمد ا تدرثة 

  تاسطة
ال تاست  ا أستمد ا

 الوى تي
 ااحوياف ال اب رل

 % ك % ك % ك

 بكيوسافت جب ز 

Microsoft Times 
156 78.00 35 17.50 9 4.50 2.7350 0.53498 

 whatsApp 111 55.50 70 35.00 19 9.50 2.4600 0.66378الااجس لب 

 Messenger 100 50.00 72 36.00 28 14.00 2.3600 0.71622ال  سناي 

 Zoom 52 26.00 108 54.00 40 20.00 2.0600 0.67727زوو  

ثاثل ةالس رو  

Google Classroom 
33 16.50 125 62.50 42 21.00 1.9550 0.61225 

 Telegram 59 29.50 71 35.50 70 35.00 1.9450 0.80324جبلبايا    

 Blackboardتالةبارد 

Learn 
42 21.00 101 50.50 57 28.50 1.9250 0.70131 

 a model 32 16.00 33 16.50 135 67.50 1.4850 0.75673 ادةل 

 Schoology 10 5.00 40 20.00 150 75.00 1.3000 0.55817 ن ة 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:

  احتل  بكيوسافت جب زMicrosoft Times    ال يجبة األولى ألةثي التطببئ

اليق بة التي اعت د  علبه  عبنة الدراسة في الا لبة التالب بة ت تاست حى تي 

، وتبا %78   تبا ااستمدا  تكثيب تنىبة  ، وقد جناعت أشك ل ااستمدا 2.735

، في حبا ة حت لث تة عبنة %17.5 ا ةىتمد احا تدرثة  تاسطة تنىبة 

أن هذا النتباة  نطئبة  ويرى الباحث، %4.5الدراسة على عد  ااستمدا  تنىبة 

حظيا  ألن هذا التطبب  سهل ااستمدا  وا ةوت ف للى  اهاد، ة   ةى ح تإعداد 

ف ال افتيا بة جو ةي الااقع، ة   ة كا  ا خاللا جلئى ولرس ل فيح ع ل و
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اليس نل و   رةة ال وتاى ولثياء ال ك ل    ت ل ا  وال ارب  ا  ، ت ب  فة 

 للى أحا خد ة  ا حبا.

  ث ء الااجس لبwhatsApp  في ال يجبة الث حبة ة ةثي التطببئ   اليق بة التي

، حبو أقي  2.4600لتالب  ت تاست حى تيجات د علبه  عبنة الدراسة في ع لبة ا

للى حا  الم  نص  وقد يرجع ذلكأةثي  ا ح   الابنة ت ستمدا ا تكثيب، 

وال  بزا  التي ة تلكه  الااجس لب، خ صة  وأحا  ا التطببئ   األةثي شاببة على 

 pdfوةى ح تإرس ل ال لف   تك فة صب ه  سااء  لف     ىتاى الا ل  ةاحا  ا حي

وربيه ، وجب دل  لف   الاس نت ال تاددب  ثل ال ار و ئ نع  word أو  لف  

الفبدةا والتىابال  ال اجبة، ة   أحا ةدع  ال ك ل    ال اجبة و ك ل    الفبدةا 

 ا ح   وتاادب ع لبة، وة كا ااستا حة ته  في جا بح الااثب   ال فيو ة 

له  أن ج  تت  ا  للطالب، ت ب  فة للى خلاا  ا أةة صفو   لعالحبة ة كا

 جيةبز الطلبة أو ج ضبع وقته  في أ ار ا ف ندب  يثاب  نه .

  ث ء ال  سنايMessenger  في التيجبف الث لو ألةثي التطببئ   اليق بة التي

، حبو أقي  2.3600جات د علبه  عبنة الدراسة في ع لبة التالب  ت تاست حى تي

ناي وسبلة  ا وس نل التااصل ح   الابنة ت ستمدا ا تكثيب، حبو ةاد ال  س

ااثت  عي ةتطبب  ج تع للفبىباك، ةدع  التف عل ال ب شي حبو ةىتطبع 

ال ىتمد ان  ا خاللا لرس ل اليس نل وجب دل ال ار، وال ئ نع ال ينبة، 

وال ل ئ  ، وال ا ، وال لف  ،     ثالا  ا أتيز جئنب   ااج  ل اليق بة 

 التي جات د علبه  عبنة الدراسة.

  ،جاالت تاد ذلا التطببئ   التي جات د علبه  عبنة الدراسة في الا لبة التالب ة   

 فا ء جطبب  زوو  في ال يةز الياتع وثاثل ةالس رو  في ال يةز الم  س.

 مجاالت استخدام تقنيات االتصال الرقمي: -4

 ( يوضح أبرز مجاالت استخدام تقنيات االتصال الرقمي4جدول )

  ال ا ا 
ال تاست  ح درا   أحب ح    دان    

 الوى تي
 ااحوياف ال اب رل

 % ك % ك % ك

لالشتياك في ال اال  والدورة   

 الال بة.
168 84.00 31 15.50 1 0.50 2.8350 0.38538 

لل   رةة في حدوا  و  ج يا  

 عل بة وع ل بة.
173 86.50 20 10.00 7 3.50 2.8300 0.46061 

ة والتف عل استمدا  الاس نل التالب ب

  ع الطالب.
166 83.00 27 13.50 7 3.50 2.7950 0.48389 

 0.49049 2.7250 2.00 4 23.50 47 74.50 149 للبوو عا  ااد جالب بة.

لالنال  على  وتاة   الدورة   

الال بة ال ت حة  ا ح   في  ا ل 

 جم  ي.

147 73.50 43 21.50 10 5.00 2.6850 0.56335 
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ة النئ ش لالشتياك في  ا اع

 الال بة.
157 78.50 17 8.50 26 13.00 2.6550 0.69887 

لالستف دب  ا البيا ج التالب بة 

 ال اثادب على ااحتيحت.
139 69.50 36 18.00 25 12.50 2.5700 0.70540 

استمد ا لايذ فبدةاه   وأشك ل 

ورسا  جى عد على اة  ل 

 ال الا ة.

141 70.50 24 12.00 35 17.50 2.5300 0.77596 

لإلشياف وال ت تاة على الدراس   

 التي ةئا  ته  الط لف.
109 54.50 71 35.50 20 10.00 2.4450 0.67024 

ل ااةبة ةل    ها ثدةد في  ا ل 

 جم  ي.
96 48.00 83 41.50 21 10.50 2.3750 0.66829 

 0.62154 2.2250 10.50 21 56.50 113 33.00 66 بثياء التا رب ال متبيةة.

لو ال على  الا    وتيا ج ل

  تالئة ت ل ن هج وال ئيرا .
56 28.00 108 54.00 36 18.00 2.1000 0.67250 

 0.96632 1.9700 48.00 96 7.00 14 45.00 90 لا ل  ااقع جالب بة ل ن هج التدرةس.

ل ت تاة ااختياع   وااتتك را  

 والتطارا  الال بة.
49 24.50 85 42.50 66 33.00 1.9150 0.75540 

استمد ا في ح لة عيذ جا رب 

 عل بة.
39 19.50 33 16.50 128 64.00 1.5550 0.80011 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:

   ث ء ااشتياك في ال اال  والدورة   الال بة على رأس ال ا ا  التي ةىتمد

 تي فبه  أعض ء هبئة التدرةس جئنب   ااج  ل اليق ي وذلا ت تاست حى

، وهذا ةيثع للى األه بة الكببيب للاصال وح ي %84، وتنىبة  اافئة 2.8350

األتو   الال بة لدى الب حثبا، ف ل اال  الال بة ال ا اقة أصبوت أةثي جااثدا  

 على ااحتيحت وجىتئبل  ا خاللا األتو   وجن يه .

  حبة لل ا ا  ث ء  ال   رةة في حدوا  و  ج يا  عل بة وع ل بة في ال يجبة الث

التي جىتمد  فبه  أعض ء هبئة التدرةس جئنب   ااج  ل اليق بة ت تاست حى تي 

، و ا الاا ح جيةبز عبنة الدراسة على ح ي األتو   وال   رةة في 2.380

ال  ج يا  والندوا  الال بة، وةيثع ذلا للى أه بة الن ي الال ي الذل قد  الادةد 

والب يةة ث ا ء فها ال فت ح لب ب التئد ، وهذا دلبل   ا الفااند والمد    للب حثبا

 على أن جئنب   ااج  ل اليق بة  ا أه  الاس نل التي له  دور ةببي في هذا األ ي.

 لل ا ا   ث ء استمدا  الاس نل التالب بة والتف عل  ع الطالب في ال يجبة الث لثة

بئة التدرةس جئنب   ااج  ل اليق بة ت تاست حى تي التي جىتمد  فبه  أعض ء ه

، وذلا ة بي للى أن الاس نل التالب بة جتباأ  ك حة ةببيب تبا أولاة   27950

أعض ء هبئة التدرةس ألحه  ج دل للى استث رب اهت    الط لف واشب   ح ثتا للى 

لتي ج ئد  خبيا  التال  ت ستمدا  الن  ذف واألفال  التالب بة والاس نت ال تاددب وا

  تناعة للط لف ت   ةوئ  أهدافا.

  جاالت تاد ذلا  ا ا  استمدا  التئنب   اليق بة في الا لبة التالب ة فا ء   

البوو عا  ااد جالب بة في ال يجبة الياتاة    اانال  على  وتاة   الدورة   

 الال بة ال ت حة  ا ح   في  ا ل التم ص في ال يجبة الم  ىة.
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 ير تقنيات االتصال الرقمية في تطوير التعليم الجامعي:تأث  -5

 ( يوضح تأثير تقنيات االتصال الرقمية في تطوير التعليم الجامعي5جدول )

 ااحوياف ال اب رل ال تاست الوى تي % ك  أشك ل الت  بي

 71.00 142 ج  ي ت كل اةا تي

2.5750 0.71900 
 13.50 27 ج  ي ت كل سلبي

 15.50 31 يلبس له  ج  ب

 100.00 200 ال ا ا 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:

  ا أعض ء هبئة التدرةس عبنة الدراسة أن جئنب   ااج  ل اليق بة  %71أةد 

أحه  ج  ي ت كل  %13.5ج  ي ت كل لةا تي في جطاةي التالب ، فب   أش ر حىبة 

أن جئنب   ااج  ل اليق بة  %15.5سلبي على جطاةي التالب ، فب   أش ر حىبة 

 لبس له  ج  بي ا اةا ت   وا سلب  .

  ،ولال هذا النتباة ج بي تا اح للى الدور الذل جئا  تا جئنب   ااج  ل اليق بة

وأحا  ا األس لبف الداع ة للا لبة التالب بة خ صة  في ح ا  ااز    والطاارئ 

-COVID  في ح لة ث نوة التي جتىبف في عزل الن س عا تاضه  الباض ة 

، ةاحا ع تيا  للودود وةت تع تدرثة ع لبة  ا ال يوحة ول ياء ال وتاى 19

التالب ي ة   ةتبح الفيصة للطالب للاصال للى ال ااد التالب بة تىهالة في الاقت 

 وال ك ن ال ن سف له .

 لى عد  ولال لش رب تاض أفياد الابنة تاثاد ج  بي سلبي أو احادا  الت  بي ةيثع ل

جاافري البنبة التوتبة الضيورةة والتدرةف الك في استمدا ا ورب ب التف علبة تبا 

 ال ال  وال تال  خ صة أحا  يورل في جدرةس تاض ال ن هج وال ئيرا .

العوامل المؤثر في تقبل أعضاء هيئة التدريس لتقنيات االتصال الرقمية في  -6

 عملهم األكاديمي:

 األداء المتوقع( من استخدام تقنيات االتصال الرقمية( يوضح الفائدة )6جدول )

  الفااند
ال تاست   ا رذ  و ةد  ااف 

 الوى تي
 ااحوياف ال اب رل

 % ك % ك % ك

ةوفز الط لف في  ه را  

التال  الذاجي وااعت  د على 

حفىا في اةتى ب المبيا  

وال ا رف واةى تا أدوا  

 التال  الفا لة.

122 61.00 58 29.00 20 10.00 2.5100 0.67243 

ة كنني  ت تاة ورصد 

   رة   الطالب والتف عل 

  اه .

115 57.50 65 32.50 20 10.00 2.4750 0.67204 
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جوئب  األهداف التالب بة 

تكف ة   ع لبة واخت  ر في 

 الاقت والاهد.

117 58.50 57 28.50 26 13.00 2.4550 0.71451 

جافبي    در  يةة 

 كا الاصال لل الا    ة

 للبه  في وقت ق بي.

109 54.50 58 29.00 33 16.50 2.3800 0.75395 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:

  اجفئت أةثي  ا ح   الابنة على أن استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة ةوفز

الط لف على  ه را  التال  الذاجي وااعت  د على حفىا في اةتى ب المبيا  

وتنىبة  اافئة  2.510ف واةى تا أدوا  التال  الفا لة، ت تاست حى تي وال ا ر

جئنب   ااج  ل اليق بة جاطي شاارا  ت لياحة للطالب ، وقد ةيثع ذلا للى 61%

جا ا نبباة  ن    التالب  الادةدب،  ا خالل سهالة ااج  ل    تبا هذا أنياف 

 لف الفيصة الك  لة لإلداء تيأةا الا لبة التالب بة، حبو جتبح هذا التئنب   لكل ن

 في أل وقت ودون حيف.

    في ال يجبة الث حبة ث ء  ف ندب التئنب   في ج كبنه   ا  ت تاة ورصد    رة

، حبو وفي  أدوا  التئبب  2.4750الطالب والتف عل  اه  ت تاست حى تي

الفارل على لعط ء الئ ن  ت اج  ل نيح  تناعة لبن ء وجازةع وج نب  

  الا    ت ارب سيةاة وسهلة للتئبب .ال

  جاالى جيجبف الفااند، وة الحظ أن أعض ء هبئة التدرةس قد وافئاا تنىف جتادى   

الن   على أن استمدا  التئنب   اليق بة لا حت نج لةا تبة عدةدب و تناعة، حبو 

 ت    يورب ا رنى عنه  لت دةة الا  ا   ألح طته  ال متلفة.  

يوضح الجهد المتوقع من استخدام تقنيات االتصال الرقمية في ( 7جدول رقم )

 العملية التعليمية

 الاب را  
ال تاست   ا رذ  و ةد  ااف 

 الوى تي
 ااحوياف ال اب رل

 % ك % ك % ك

جئنب   ااج  ل اليق بة وسبلة سهلة 

 و يحة.
145 72.50 51 25.50 4 2.00 2.7050 0.49922 

أن أصبح   هيا   ا الىهل ت لنىبة لي 

في جاظب  جئنب   ااج  ل اليق بة 

في األرياذ ال متلفة لمد ة أهداف 

 الا لبة التالب بة.

123 61.50 63 31.50 14 7.00 2.5450 0.62444 

 ا الىهل علير الاصال للى 

التطببئ   الم صة ت لتالب  عبي 

 ال ن    اليق بة ال متلفة.

80 40.00 57 28.50 63 31.50 2.0850 0.84340 

جف علي  ع نالتي عبي جئنب   

ااج  ل اليق بة وا ح و ابي وةكان 

 ت كل أسي .

52 26.00 46 23.00 102 51.00 1.7500 0.84324 
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 ج بي تب ح   الادول الى ت  للى    ةلي:

  ا عبنة الدراسة  اافئته  أن جئنب   ااج  ل اليق بة وسبلة  %72.5أةد 

، وذلا   ا ج اراجه  للاهد ال تاقع 2.7050سهلة و يحة ت تاست حى تي 

استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة، ةلبه  الىهالة في أن ة بح   هيا  في 

جاظب  جئنب   ااج  ل اليق بة في األرياذ ال متلفة لمد ة أهداف الا لبة 

 .2.5450التالب بة ت تاست حى تي 

  1.75ست حى تي وت تا %51وة الِحظ الب حو  ا ر ة عبنة الدراسة تنىبة ،

جف عل  ع الطالب عبي جئنب   ااج  ل اليق بة وا ح و ابي وةكان  لاثاد

ت كل أسي ، وقد ةيثع ذلا للى عد  ا تالك المبيب الك فبة استمدا  جئنب   

ااج  ل اليق بة لدى ةثبي  ا أعض ء هبئة التدرةس، وعد  جهبئته  ولعداده  

  ةدةا وثاد صاات   في ع لبة  لا ت كل  ىب ، خل  حاع    ا ابرت ك،

 التف عل  ع الطالب.

 ( يوضح التأثيرات االجتماعية المتعلقة باستخدام تقنيات االتصال الرقمية8جدول )

 الاب را  
ال تاست   ا رذ  و ةد  ااف 

 الوى تي
 ااحوياف ال اب رل

 % ك % ك % ك

ج اع الا  اة على استمدا  

جئنب   ااج  ل اليق بة 

ل ال الا    قدر وجب د

 ال ىتط  

129 64.50 57 28.50 14 7.00 2.5750 0.62154 

استمد  جئنب   ااج  ل 

اليق بة ألن أصدق ني 

وز الني ونالتي 

 ةىتمد احا.

129 64.50 53 26.50 18 9.00 2.5550 0.65507 

الا داء والاةالء و ا له  

ج  بي علير في ع لي ةيون أحا 

 ةاف على أن استمد  جئنب  

 ااج  ل اليق بة.

108 54.00 67 33.50 25 12.50 2.4150 0.70374 

األشم ص ال ه ان ت لنىبة 

لي ةاتئدون أحا ةاف على 

استمدا  جئنب   ااج  ل 

 اليق بة.

106 53.00 71 35.50 23 11.50 2.4150 0.68931 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:

 ااج  ل اليق بة وجب دل ال الا    ث ء ج اع الا  اة على استمدا  جئنب   

قدر ال ىتط   على رأس الت  بيا  ااثت  عبة التي قد جدفع أعض ء هبئة 

التدرةس استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة، وذلا 

،    ث ء في ال يجبة الث حبة أن استمد  جئنب   2.575ت تاست حى تي 
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 ني وز الني ونالتي ةىتمد احا ت تاست ااج  ل اليق بة ألن أصدق

 .2.555حى تي 

  وهذا ةاكس جاثا ولة  ن ابدارا  الالب  ت لا  ا   الوكا بة والم صة

ت ه بة جئنب   ااج  ل اليق بة وجوفبز أعض ء هبئة التدرةس على 

 استمدا ه  في الا لبة التالب بة وجئدة  الدع  له .

 ستخدام تقنيات االتصال الرقمية( يوضح التسهيالت المتاحة ال9جدول )

 الاب را  
ال تاست   ا رذ  و ةد  ااف 

 الوى تي
 ااحوياف ال اب رل

 % ك % ك % ك

اعتئد أن استمدا  جئنب   

ااج  ل اليق بة ةن سف ج      

 نبباة ع لي.

148 74.00 39 19.50 13 6.50 2.6750 0.59256 

جتبح الا  اة األدوا  الالز ة 

جئنب   ااج  ل استمدا  

اليق بة )ابحتيحت والك بباجي 

 أو الهااج  الذةبةت.

127 63.50 62 31.00 11 5.50 2.5800 0.59613 

لدل ال ايفة الالز ة 

استمدا  جئنب   ااج  ل 

اليق بة وةالن  أسلاتي في 

 الا ل.

108 54.00 71 35.50 21 10.50 2.4350 0.67681 

لىت تو ثة للى ال ى عدب 

ل  ع وظ ن  جئنب   للتا  

ااج  ل اليق بة، فلدل    

ةكفي  ا التايتة استمدا  

 جئنب   ااج  ل اليق بة.

97 48.50 83 41.50 20 10.00 2.3850 0.66255 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:

  وت تاست حى تي  %74أش ر  ر لببة أفياد الابنة للى  اافئته  تنىبة

ئنب   ااج  ل اليق بة ةن سف ج      نبباة ع له ، وث ء ، أن استمدا  ج2.6750

في ال يجبة الث حبة اج حة الا  اة األدوا  الالز ة استمدا  جئنب   ااج  ل 

اليق بة )ابحتيحت والك بباجي أو الهااج  الذةبةت، وذلا ت تاست حى تي 

2.580. 

 ل ك حب    تناعة  و ا  َ  سبكان  ا الىهل ت لنىبة له  استمدا ه  حظيا  لاثاد

جى عده  في عيذ ةل    ها ثدةد سااء أة حت وس نل جالب بة أو  ااد جالب بة 

أو أح طة  متلفة، وذلا  ا خالل جنا  األشك ل التي ج ايذ ته  هذا ال ض  با 

تدءا   ا الن اص الا دةة للى استمدا  الاس نت، فضال  عا جادد هذا التطببئ   

و أشك له ،     ةزةد  ا قدرجه  وجناعه  وسهالة ت كل دان ، سااء ة حت هي أ

 استمدا ه  والاصال الىيةع للى نالته .
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( يوضح النية السلوكية ألعضاء هيئة التدريس نحو تقنيات 10جدول )

 االتصال الرقمية

  الاب را 
ال تاست   ا رذ  و ةد  ااف 

 الوى تي
 ااحوياف ال اب رل

 % ك % ك % ك

استمدا  أخطت لالست يار في 

جئنب   ااج  ل اليق بة 

ت كل  تكير، فهي ثزء ا 

ةتازأ  ا المطة 

 ااستياجبابة للا  اة.

141 70.50 54 27.00 5 2.50 2.6800 0.51860 

أخطت لوضار الدورا  

التدرةببة التي جى عدحي على 

استمدا  جئنب   ااج  ل 

 اليق بة.

123 61.50 27 13.50 50 25.00 2.3650 0.85759 

 ربي في نيةئتي للتالب  س

لتتااف   ع جئنب   ااج  ل 

 اليق بة.

86 43.00 90 45.00 24 12.00 2.3100 0.67541 

س ع ل على استمدا  جئنب   

ااج  ل اليق بة في ع لي 

  ىتئبال  والتف عل  ع نالتي.

85 42.50 81 40.50 34 17.00 2.2550 0.72982 

 ي:تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يل

    أرلف أعض ء هبئة التدرةس عبنة الدراسة ة ةدون حيصه  على استمدا  جئنب

 ا لث  لي  %70.5ااج  ل اليق بة تداةة  ا التمطبت لالستمدا  حبو واف  

عبنة الدراسة على أحه  ةمططان لالست يار في استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة 

ياجبابة للا  اة، ت ب  فة للى ت كل  تكير، فهي ثزء ا ةتازأ  ا المطة ااست

جمطبطه  لوضار الدورا  التدرةببة التي جى عده  على استمدا  جئنب   ااج  ل 

 .%61.5اليق بة تنىبة  اافئة

  وجتف  هذا النتباة  ع دراسةMinh Hao Nguyen & Other 2020)ت44)ت 

والتي أةد  على جبني الا هار  لطيح رق بة ثدةدب للبئ ء على اج  ل  ع 

األصدق ء والا نلة، وأن الادةد  ا األشم ص ةتاقاان ااست يار في جبني 

سلاةب   لالست يار في استمدا  الاس نت اليق بة الادةدب حتى تاد احته ء ث نوة 

COVID-19. 

  وج بي هذا النت نج على وثاد حبة وا وة لدى عبنة الدراسة  ا أعض ء هبئة

ليق بة في الا لبة التالب بة ت لتمطبت التدرةس لالستف دب  ا جئنب   ااج  ل ا

 لالست يار ت ستمدا ه  وحضار الدورا  التي جى عده  على استمدا ه .
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 مستوى الرضا عن استخدام تقنيات االتصال الرقمية في العملية التعليمية -7

( يوضح مستوى الرضا عن استخدام تقنيات االتصال الرقمية في 11جدول )

 العملية التعليمية

عا استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة في  الي  

 ااح طة التالب بة
 % ك

ال تاست 

 الوى تي
 ااحوياف ال اب رل

 25.50 51 راٍذ ج      

2.0750 0.65691 
 56.50 113 راٍذ للى حد   

 18.00 36 ربي را ي على اانالح

 100.00 200 ال ا ا 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:

 ا عبنة الدراسة أحه  را ان للى حد    عا استمدا  جئنب   %65.5 أةد 

 ا عبنة الدراسة  %25.5ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة، فب   أش ر حىبة 

 ا عبنة الدراسة أحه  ربي  %18أحه  را ان ج      عا ااستمدا  تبن   أةد حىبة 

 ا لبة التالب بة.را ان عا استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة في ال

    ولال هذا النتباة ج بي تا اح للى حىبة الي   ال يجفاة عا استمدا  جئنب

ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة، واة  حه  ت لدور اله   الذل جئا  هذا 

، ةاحا الول ال ث لي في  ثل COVID-19الاس نل في ظل جف ي واحت  ر ث نوة 

التا ا  ، ت ب  فة للى ال زاة  التي جت تع ته  جئنب   هذا األز ة التي ةتاذر فبه  

ااج  ل اليق بة ة لىيعة وال يوحة واحمف ذ جكلفتا وسهالة جئبب  الطالب 

 واثياء ااختب را .

اتجاهات عينة الدراسة نحو التأثيرات االيجابية الستخدام تقنيات االتصال  -8

 الرقمي في التعليم الجامعي:

اه نحو التأثيرات االيجابية الستخدام تقنيات االتصال ( يوضح االتج12جدول )

 الرقمية في العملية التعليمية

  الت  بيا  ااةا تبة
ال تاست   ا رذ  و ةد  ااف 

 الوى تي
 ااحوياف ال اب رل

 % ك % ك % ك

ة كىف الدافابة ل ااةبة التئد  

ال ىت ي في التكنالاثب  

والالا  والتااصل  ع 

شتى ال ىتادا  في 

 ال ا ا .

169 84.50 30 15.00 1 0.50 2.8400 0.38095 

سهالة التادةل والت ببي في 

نيح التدرةس ال ىتمد ة 

ت لطيةئة التي جن سف 

الطالب )ال ينبة 

 وال ى اعة وال ئيوءبت.

163 81.50 28 14.00 9 4.50 2.7700 0.51811 
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سهالة جئبب  الط لف تتافبي 

أدوا  التئبب  الفارل وذلا 

تإعط ني نيق    تناعة 

لت نب  الطالب في  اء 

  ا ةبي  وددب.

155 77.50 37 18.50 8 4.00 2.7350 0.52551 

جئلبل األعب ء ابدارةة التي 

ج خذ وقت ةببي في ةل 

درس  ثل )استال  الااثب   

 وج وبوه ت.

152 76.00 42 21.00 6 3.00 2.7300 0.50832 

جافبي قناا  أسهل 

 للتااصل.
143 71.50 36 18.00 21 10.50 2.6100 0.67093 

ةتن سف  ع  اطب   الا ي 

فها األسلاب األ ثل لتهبئة 

ثبل ال ىتئبل للوب ب الال بة 

 والا لبة.

103 51.50 79 39.50 18 9.00 2.4250 0.65308 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:

   كىف الدافابة ل ااةبة التئد  ث ء الت  بي ابةا تي ت ن جئنب   ااج  ل اليق بة ج

ال ىت ي في التكنالاثب  والالا  والتااصل  ع ال ىتادا  في شتى ال ا ا  

، ولال ذلا ةيثع للى ا تالك التئنب   %84.5في ال يجبة األولى وتنىبة  اافئة 

للادةد  ا الم  نص التي  وفيجه   ا سيعة في الو ال على البب ح   

بة الو ال على أل  الا ة تطيةئة سهلة وال الا   ، حبو ثالت ع ل

وسيةاة، ة   س عد  أةض   في جىيةع ع لبة لرس ل البب ح   وال الا   ،  ثل 

ال لف   والاس نت ال تاددب وربيه  الكثبي، فإن اادوا  الم صة تتئنب   

ااج  ا   ثل البيةد ابلكتيوحي وأحظ ة اليس نل الن بة، جى عد في سيعة 

استئب ل البب ح  ، ل  فة  للى أحه  ج ىهل  ا ع لبة جب دل ع لبة لرس ل و

 ال الا    تبا الئ ن  ت اج  ل والطالب     ثاله  ذا  ف علبة أةبي.

  ث ء سهالة التادةل والت ببي في نيح التدرةس ال ىتمد ة ت لطيةئة التي   

 ، ولال%81.5جن سف الطالب )ال ينبة وال ى اعة وال ئيوءبت تنىبة  اافئة 

ذلا ةيثع للى أن هذا الاس نل  يحة وسهلة ااستمدا  وا جتطلف جاف أو وقت 

 لتادةله  وج ببيه  لتالن   تطلب   الا لبة التالب بة.

  جاله  في التيجبف الث لو سهالة جئبب  الط لف تتافبي أدوا  التئاة  الفارل وذلا

بة  اافئة تإعط نه  نيق    تناعة لت نب  الطالب في  اء  اب ر  ودد تنى

 ،    جاالت تاد ذلا الت  بيا  ابةا تبة.77.5%

  وة كا جفىبي هذا النتباة في  اء الى    التي جت تع ته  جئنب   ااج  ل

-COVIDاليق بة، ولسه  ه  الكببي في حل   كال  التالب  في ظل ث نوة 

، تفيذ البئ ء في ال ن زل والتب عد ااثت  عي، فك حت خبي تدةل وأحىف 19

لطيح وأسيعه  في الاصال للى الطالب، وجافبيه  ألدوا  جى عد في ا

 ااختب را  وجئدة  حت نج دقبئة.
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 االتجاه نحو معوقات استخدام تقنيات االتصال الرقمي في التعليم الجامعي: -9

( يوضح االتجاه نحو معوقات استخدام تقنيات االتصال الرقمية في 13جدول )

 العملية التعليمية

 ال ااق   
ال تاست   ا رذ  و ةد  ااف 

 الوى تي
 ااحوياف ال اب رل

 % ك % ك % ك

عد  جاافي التدرةف الالز  

 استمدا ه .
124 62.00 57 28.50 19 9.50 2.5250 0.66452 

 ا  البنبة التوتبة 

الالز ة لإلحتيحت وجئطباا 

 ت فة  ىت يب.

114 57.00 72 36.00 14 7.00 2.5000 0.62607 

جاظب  هذا التئنب    ا ةت 

 ت لكف ءب ال طلاتة
114 57.00 69 34.50 17 8.50 2.4850 0.64953 

 ا  التا  ل ال ب شي تبا 

ال ال با وال تال با 

والتيةبز ت لدرثة األولى 

 على الا حف ال ايفي.

120 60.00 50 25.00 30 15.00 2.4500 0.74179 

فئدان الواار،     قد ة  ي 

 ل نطئي.على ذة ء الط لف ا
72 36.00 86 43.00 42 21.00 2.1500 0.74179 

ةئد  ال الا    للطالب 

تطيقة  ازأب توبو ا 

ن  ةىتطبع الط لف أن ةكار

فه     تك  ال  لل  دب 

 التالب بة.

69 34.50 91 45.50 40 20.00 2.1450 0.72568 

عد  جاافي اب ك ح   

 ال طلاتة
73 36.50 75 37.50 52 26.00 2.1050 0.78553 

صااتة في جاببي الطالب 

عا لرانه  وأفك ره  ةت تب   

 أو شفهب  .

77 38.50 51 25.50 72 36.00 2.0250 0.86494 

عد  لة  ن لدارب الكلبة أو 

 الا  اة ت ه بة استمدا ه 
60 30.00 78 39.00 62 31.00 1.9900 0.78292 

ةود  ا قدرب ال تال  على 

ا ابتدا  وااتتك ر ألحا ةئبد

 ت ستا تة  ابنة.

55 27.50 44 22.00 101 50.50 1.7700 0.85484 

ا ة لح لتدرةس ث بع 

 الالا .
45 22.50 48 24.00 107 53.50 1.6900 0.81685 

قد ة دل استمدا ه  للى 

 ا  الدافابة حوا التال  

 وال اار ت ل لل

24 12.00 40 20.00 136 68.00 1.4400 0.69917 

 ل السابق إلى ما يلي:تشير بيانات الجدو

  ث ء عد  جاافي التدرةف الالز  استمدا ه  ة تيز ال ااق   التي جااثا أعض ء

هبئة التدرةس في استمدا ه  لتئنب   ااج  ل اليق بة وذلا في ال يجبة األولى 

، ف لتدرةف  ا وثهة حظي أعض ء هبئة التدرةس ةاتبي %62تنىبة  اافئة 

ى جن بة وجطاةي وجاسبع لف ح الىلاةب   ذا  الاالقة خب را  استياجباب   ةا ل عل
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ت ل يوحة في الا ل، والتفكبي ال نظر  والتا  ل والئدرب على حلر ال  كال  

ال متلفة والتا  ل  اه ، والئدرب على الت قل   ع الت بريا  وظيوف الا ل 

  الادةدب، وجن بة  ه را  ااست    وااتتك ر وااج  ل والتااصل والاالق 

وابشياف، واستث  ر قدراجه  ت   ةااد ت لنفع على ث بع أنياف الا لبة 

 التالب بة،

  وهذا    ةتف   ع دراسة (Pei Zhao & Heikki Kynäshlahti.2018)(45ت 

جئنب   ااج  ل وال الا    ووس نل ابعال  جود  التالب  التي أةد  على أن 

التئنب   فيص   فيةدب لدع   التئلبدل وربي  جفكبي ال ال با، حبو جئد  هذا

ابتدا ، وها الهدف الينبىي للتال ، فإن الكبفبة لد ج هذا التئنب   في التالب  

التئلبدل لط ل   جود  خبياء الوكا ة والتالب ، فها أةثي اعت  دا  على الاس نت 

 اليق بة وت لت لي فإن  وا اا بة اليق بة عا نية  التدرةف ةاد ع  ال   ه  . 

  ث ء  ا  البنبة التوتبة الالز ة لإلحتيحت وجئطباا ت فة  ىت يب في تبن  

، فضا  ااحتيحت % 57ال يجبة الث حبة ألتيز ال ااق   تنىبة  اافئة 

واحئط عا ال ف ثئ ةتيجف علبا تتء وج خبي في الا لبة التالب بة، ولال التالب  

ةى عد على حل هذا ربي ال تزا ا واستمدا  الادةد  ا أشك ل جئنب   ااج  ل 

 ال  كلة. 

  جاله  في ال يجبة الث لثة ا ةت  جاظب  هذا التئنب   ت لكف ءب ال طلاتة تنىبة

، ةلبه  في ال يجبة الياتاة  ا  التا  ل ال ب شي تبا ال ال با %57 اافئة 

 وال تال با والتيةبز ت لدرثة األولى على الا حف ال ايفي.

  لت ةد أن ث بع ال ااق    تالئة ت لتدرةف والبنبة ولال  ايء النت نج تهذا ال كل

التوتبة الالز ة استمدا  هذا التئنب   ولبس رفضه  تود ذاجه ، وهذا    أةدجا 

النت نج، حبو رفض ال بوا با أن جئنب   ااج  ل اليق بة قد ج دل للى  ا  

بع ، وعد  صالحبته  لا %68الدافابة حوا التال  وال اار ت ل لل تنىبة رفض

جود  ا قدرب ال تال  ت حه   ا عبنة الدراسة، و %53.5الالا  حبو رفضه  

على ابتدا  وااتتك ر ألحا ةئبدا ت ستا تة  ابنة، والتي رفضه  عبنة الدراسة 

 .%50.5تنىبة 
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مقترحات عينة الدراسة لتحقيق االستخدام األمثل من تقنيات االتصال  -10

 الرقمية في العملية التعليمية:

 ( يوضح مقترحات عينة الدراسة لتقنيات االتصال الرقمية14ول )جد

 % ك  ال ئتيح  

 %75.00 150  يورب لثياء دورا  جدرةببة على استمدا ه  ت كل  كث  وفار ل لتن بة الئدرا  التئنبة.

 %75.00 150 جاظب  هذا التئنب   في  ايفة اهت      أعض ء هبئة التدرةس والطالب.

وأس لبف جئنب   ااج  ل اليق بة ود اه   ع وس نل التااصل ااثت  عي لتكان أةثي جناةع وس نل 

 ف علبة.
146 73.00% 

 %28.50 57 جطاةي وج  ب  ال ئيرا  ت كل رق ي لتن سف هذا التئنب  .

 %28.00 56 ج كبل فيح ع ل في ةل ةلبة لتى عد في رفع ةف ءب واحت  ر التئنب   اليق بة.

 %28.00 56 بة قاةة لتااةف ع لبة التوال اليق ي.جافبي تنبة جوت

 %21.00 42  يورب لدخ ل استمدا  هذا التئنب     ا  ا ةبي الاادب والت بز الوكا ي.

 200 ث لة  ا س ئلاا

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:

 قد  ال بوا ان ث لة  ا ال ئتيح   التي جازز استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة 

 يورب لثياء دورا  جدرةببة على استمدا ه  ةل  ا  في الا لبة التالب بة، فا ء

ت كل  كث  وفار ل لتن بة الئدرا ، وجاظب  هذا التئنب   في  ايفة اهت      

، تبن   ث ء في %75أعض ء هبئة التدرةس والطالب في ال يجبة األولى تنىبة 

ااج  ل اليق بة ود اه   ع وس نل  ال يجبة الث حبة جناةع وس نل وأس لبف جئنب  

،    جاالت تاد ذلا  ئتيح   %73التااصل ااثت  عي لتكان أةثي ف علبة تنىبة

 عبنة الدراسة.

  وج بي ةل ال ئتيح   للى دع  وجازةز استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة في

الا  ا  ، وو ع للب   وا وة و  تتا للا ل على استمدا ه ، وأن الاقت قد 

ن لالستاداد لتاظب  هذا التئنب   وااستف دب  نه  عبي التدرةف والتطاةي ح 

 وجافبي تنبة قاةة لتااةف التوال اليق ي. 

 نتائج اختبار فروض الدراسة:

جاثد فيوح ذا  دالة لح  نبة تبا اجا ه   أعض ء هبئة التدرةس  الفرض األول:

ليق بة في الا لبة التالب بة في الا  ا   ال  يةة حوا استمدا  جئنب   ااج  ل ا

وفئ   ل ت بيا  النا ، الدرثة الال بة، سناا  المبيب،  ا ل التدرةس، الئط   

 التالب ي الت تع لا.
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 الفيوح في اجا ه   الئ ن  ت اج  ل حوا استمدا  التئنب   جبا   ل ت بي النا  -أ

ام التقنيات تبعاً ( يوضح الفروق في اتجاهات القائم باالتصال نحو استخد15جدول )

 لمتغير النوع

 
 Tقب ة  ااحوياف ال اب رل ال تاست الوى تي الادد النا 

درث   

الويةة 

df 

 Sig ىتاى ال اناةة 

اجا ه   

الئ ن  

 ت اج  ل

 0.7600 2.015 136 ذةي
-1.898 198 0.059 

 0.7714 2.234 64 أحثى

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:

 مدا  اختب ر "أظهي استIndependent Samples T Test عد  وثاد فيوح "

ذا  دالة لح  نبة تبا الذةار وابح    ا الئ ن با ت اج  ل في الا  ا   

ال  يةة في اجا ه جه  حوا استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة، 

ت، 0.059ناةة )ت، وهي ربي دالة عند  ىتاى  ا1.898-حبو ة حت قب ة " " )

أل أن الئ ن با ت اج  ل  ا الذةار وابح   ةتبنان اجا ه    تئ رت   حوا استمدا  

 جئنب   ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة. 

  وبذلك يُرفض الفرض العلمي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين

ام تقنيات االتصال اتجاهات القائم باالتصال في الجامعات المصرية نحو استخد

 الرقمية في العملية التعليمية وفقاً لمتغير النوع.

الفيوح في اجا ه   الئ ن  ت اج  ل حوا استمدا  التئنب   اليق بة جبا   ل ت بي  -ب

 الدرثة الال بة:

( يوضح الفروق في اتجاهات القائم باالتصال نحو استخدام التقنيات تبعاً 16جدول )

 لمتغير الدرجة العلمية

  
الدرثة  

 الال بة

الاد

 د

ال تاست 

 الوى تي

ااحوياف 

 ال اب رل
 Fقب ة 

درث 

  

الويةة 

df 

 ىتاى ال اناةة 

Sig 

اجا ه   

الئ ن با 

ت اج  

 ل 

  درس
10

4 
2.1154 0.76714 

0.73

1 

2 

197 
0.483 

 0.76696 2.0000 69 أست ذ  ى عد

 0.78628 2.1852 27 أست ذ

 ال ا ا 
20

0 
2.0850 0.76859 
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 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:

 " أظهي استمدا  اختب رOne Way ANOVA عد  وثاد فيوح ذا  دالة "

لح  نبة تبا اجا ا الئ ن با ت اج  ل في الا  ا   ال  يةة حوا استمدا  جئنب   

ة حت قب ة "ف"  ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة جبا   ل ت بي الدرثة الال بة، حبو

ت، أل أن الئ ن با ت اج  ل 0.483ت، وهي ربي دالة عند  ىتاى  اناةة )0.731)

أست ذت ةتبنان اجا ه    تئ رت   حوا  -أست ذ  ى عد -على  متل  درث جه  الال بة ) درس

 استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة. 

 جود فروق ذات داللة إحصائية بين وبذلك يُرفض الفرض العلمي القائل بو

اتجاهات القائم باالتصال في الجامعات المصرية نحو استخدام تقنيات االتصال 

 الرقمية في العملية التعليمية وفقاً لمتغير الدرجة العلمية.

الفيوح في اجا ه   الئ ن  ت اج  ل حوا استمدا  التئنب   اليق بة جبا   ل ت بي  -ف 

 سناا  المبيب:

( يوضح الفروق في اتجاهات القائم باالتصال نحو استخدام التقنيات تبعاً 17ول )جد

 لمتغير سنوات الخبرة

  
سناا  

 المبيب

الاد

 د

ال تاست 

 الوى تي

ااحوياف 

 ال اب رل
 Fقب ة 

درث 

  

الويةة 

df 

 ىتاى ال اناةة 

Sig 

اجا ه   

الئ ن با 

ت اج  

 ل

 5أقل  ا 

 سناا 
75 2.0667 0.79412 

1.63

8 

3 

196 
0.182 

للى  5 ا 

 سناا  10
91 2.1868 0.75883 

للى  10 ا 

 سنة 20
22 1.8182 0.66450 

سنة  20 ا 

 ف ةثي
12 1.9167 0.79296 

 ال ا ا 
20

0 
2.0850 0.76859 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:

 " أظهي استمدا  اختب رOne Way ANOVAدالة " عد  وثاد فيوح ذا  

لح  نبة تبا اجا ا الئ ن با ت اج  ل في الا  ا   ال  يةة حوا استمدا  جئنب   

ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة جبا   ل ت بي سناا  المبيب، حبو ة حت قب ة 

ت، أل أن الئ ن با 0.182ت، وهي ربي دالة عند  ىتاى  اناةة )1.638"ف" )

بيب لدةه  ةتبنان اجا ه    تئ رت   حوا استمدا  ت اج  ل على  متل  سناا  الم

 جئنب   ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة. 

  وبذلك يُرفض الفرض العلمي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين

اتجاهات القائم باالتصال في الجامعات المصرية نحو استخدام تقنيات االتصال 

 وفقاً لمتغير سنوات الخبرة. الرقمية في العملية التعليمية
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الفيوح في اجا ه   الئ ن  ت اج  ل حوا استمدا  التئنب   اليق بة جبا   ل ت بي  -د

  ا ل الدراسة.

( يوضح الفروق في اتجاهات القائم باالتصال نحو استخدام التقنيات تبعاً 18جدول )

 لمتغير مجال الدراسة

 

 ا ل 

الدراس

 ب

 الادد
ال تاست 

 الوى تي

حوياف اا

 ال اب رل
  Tقب ة 

درث 

  

الويةة 

df 

 ىتاى ال اناةة 

Sig 

اجا ه   

الئ ن با 

ت اج  ل

  

 0.7957 2.148 88 حظيل
1.02

3 
198 0.307 

 ع لي
11

2 
2.036 0.7465 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:

  أظهي استمدا  اختب رIndependent Samples T Test" عد  وثاد "

دالة لح  نبة تبا اجا ا الئ ن با ت اج  ل في الا  ا   ال  يةة فيوح ذا  

حوا استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة جبا   ل ت بي  ا ل 

ت، وهي ربي دالة عند  ىتاى  اناةة 1.023الدراسة، حبو ة حت قب ة " " )

س جه  النظيةة ت، أل أن الئ ن با ت اج  ل على اختالف  ا ا  درا0.307)

والا لبة ةتبنان اجا ه    تئ رت   حوا استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة في 

 الا لبة التالب بة. 

  وبذلك يُرفض الفرض العلمي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين

اتجاهات القائم باالتصال في الجامعات المصرية نحو استخدام تقنيات االتصال 

 لية التعليمية وفقاً لمتغير مجال الدراسة.الرقمية في العم

الفيوح في اجا ه   الئ ن  ت اج  ل حوا استمدا  التئنب   اليق بة جبا   ل ت بي  -ا

 الئط   التالب ي:

( يوضح الفروق في اتجاهات القائم باالتصال نحو استخدام التقنيات تبعاً 19جدول )

 لمتغير القطاع التعليمي

  

الئط   

التالب 

 ل

 اددال
ال تاست 

 الوى تي

ااحوياف 

 ال اب رل
  Tقب ة 

درث   

الويةة 

df 

 ىتاى ال اناةة 

Sig 

اجا ه  

  

الئ ن با 

 ت اج  ل

 0.7402 2.240 100 حكا ي

2.905 198 0.004 
 0.7688 1.930 100 خ ص
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 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:

  أظهي استمدا  اختب رIndependent Samples T Test"  وثاد فيوح ذا "

دالة لح  نبة تبا اجا ا الئ ن با ت اج  ل في الا  ا   ال  يةة حوا استمدا  

جئنب   ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة جبا   ل ت بي الئط   التالب ي، حبو 

ت، وذلا 0.004ت، وهي دالة عند  ىتاى  اناةة )2.905ة حت قب ة " " )

،     ةاني أن 2.240ط   الوكا ي ت تاست حى تي ل  لح  ا ةا لان ت لئ

الئ ن ان ت اج  ل في الا  ا   الوكا بة ةو لان اجا ه   اةا تب   حوا استمدا  

جئنب   ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة أةثي   ا ةا لان ت لا  ا   الم صة 

ارا  هذا ، وت لت لي فه  األةثي جئبال  لتط1.930حبو ث ءوا ت تاست حى تي 

التئنب  ، حبو ج كنت التكنالاثب  في ا وحة األخبيب  ا اثتب ح حب ب األفياد تك فِة 

 ا اجه ، وأصبح استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة في التالب   ا أةثي األ ار 

ا، تد ج  ا ةببي  ا وف ندب على ابنالح؛ لذ أج حت للئ ن  ت اج  ل جطار  احت  ر 

لتالب ، وةاتبي هذا األ ي في ر ةة األه بة لألخِذ تبد الطالب جكنالاثب  ااج  ل ت 

حوا  ىتاة ٍ   تئد ة و تطارب أةثي  ا أل وقٍت  ضى  ا التالب ، ة   ةوفز 

 أةض   على خل  تبئة جالب بة   بزب تفال وثاد أدوا  رق بة فيةدب  ا حاعه .

الك  نة لدى  وةيى الب حو أن هذا األ ي استط   أن ةفاي الط ق   ابتداعبة

أعض ء هبئة التدرةس في الا  ا   الوكا بة على وثا الم اص وج اباه  

 على استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة.

  وبذلك يُقبل الفرض العلمي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات

في  القائم باالتصال في الجامعات المصرية نحو استخدام تقنيات االتصال الرقمية

 العملية التعليمية وفقاً لمتغير القطاع التعليمي.

جاثد عالقة تبا اجا ا الئ ن  ت اج  ل في الا  ا   ال  يةة حوا الفرض الثاني: 

 UTAUTاستمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة و ت بيا  

 -التىهبال  ال ت حة -الت  بيا  ااثت  عبة -الاهد ال تاقع -)األداء)الف ندبت ال تاقاة

 .النبة الىلاةبةت

( يوضح العالقة بين االتجاه نحو استخدام تقنيات االتصال الرقمية 20جدول )

 UTAUTومتغيرات 

 UTAUT ت بيا   

 ااجا ا حوا جئنب   ااج  ل اليق بة 

 قاب الاالقة اجا ا الاالقة  ىتاى الدالة  ا  ل اارجب ن سببي  ن

  تاسطة نيدةة 0.000 **0.321 األداء ال تاقع 

  تاسطة نيدةة 0.000 **0.302 الاهد ال تاقع

  تاسطة نيدةة 0.000 **0.308 الت  بيا  ااثت  عبة

  ابفة نيدةة 0.000 **0.349 التىهبال  ال ت حة

  ابفة نيدةة 0.000 **0.307 النبة الىلاةبة
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 ج بي تب ح   الادول الى ت  للى    ةلي:

 تبا اجا ا الئ ن  ت اج  ل في الا  ا   ال  يةة حوا  الة احصائياً وجود عالقة د

استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة وةل  ا األداء ال تاقع 

والاهد ال تاقع والت  بيا  ااثت  عبة لتئنب   ااج  ل، حبو تلغ  ا  ل اارجب ن 

ند  ىتاى  اناةة ت وع0.307و0.349و0.308و0.302و0.321سببي  ن )

ت، وجياوحت الاالقة تبا عالقة نيدةة  تاسطة الئاب، أل ةل   زاد  0.000)

ااجا ه   ابةا تبة حوا استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة، 

ةل   ة ن اجا هه  اةا تب   حوا األداء ال تاقع والاهد ال تاقع لالستمدا ، وةذلا 

ثت  عبة لةا تبة استمدا  جئنب   ااج  ل، واجا هه  لةا تي ة حت الت  بيا  اا

حوا التىهبال  ال ت حة لالستمدا ، وةذلا لدةه  حب   لالست يار في استمدا  

 التئنب   اليق بة في الا لبة التالب بة.

  ،والتي استهدفت الاقاف ت46)ت2020وجتف  هذا النت نج  ع دراسة )أة ا تيةا ،

ت اج  ل في هذا ال  سى   ال وفبة لتئنب   الذة ء على اجا ه   الئ ن  

ااصطن عي في  اء عن صي جئبل التئنبة، والتي جاصلت للى وثاد عالقة 

نيدةة ذا  دالة لح  نبة تبا اجا ا الئ ن با ت اج  ل حوا استمدا  جئنب   

 UTAUT .الذة ء ااصطن عي في  ا ل الا ل ال وفي و ت بيا 

علمي القائل بوجود عالقة بين اتجاه القائم باالتصال في الجامعات المصرية وبذلك يقبل الفرض ال

)األداء)الفائدة(  UTAUTنحو استخدام تقنيات االتصال الرقمية في العملية التعليمية ومتغيرات 

 .النية السلوكية( -التسهيالت المتاحة -التأثيرات االجتماعية -الجهد المتوقع -المتوقعة

)ااداء  UTAUTاثد عالقة ارجب نبة ذا  دالة اح  نبة تبا عن صي ج الفرض الثالث:

 التىهبال  ال ت حةت وتاضه  الباض. -الت  بي ااثت  عي -الاهد ال تاقع –ال تاقع 

 UTAUT( يوضح العالقة بين متغيرات 21جدول )

  
األداء 

 ال تاقع

الاهد 

 ال تاقع

الـت  بيا  

 ااثت  عبة

التىهبال  

 ال ت حة

النبة 

 الىلاةبة

األداء 

 ال تاقع

 0.118- 0.047- *0.160 **0.479 1.000  ا  ل اارجب ن سببي  ن

 0.096 0.508 0.024 0.000 ــــ   ىتاى ال اناةة

 200 200 200 200 200 الادد

الاهد 

 ال تاقع

 0.121- **0.188 **0.265 1.000 **0.479  ا  ل اارجب ن سببي  ن

 0.087 0.008 0.000 ــــ  0.000  ىتاى ال اناةة

 200 200 200 200 200 الادد

الـت  بيا  

 ااثت  عبة

 0.067- 0.078 1.000 **0.265 *0.160  ا  ل اارجب ن سببي  ن

 0.345 0.273 ــــ 0.000 0.024  ىتاى ال اناةة

 200 200 200 200 200 الادد

التىهبال  

 ال ت حة

 0.022 1.000 0.078 **0.188 0.047-  ا  ل اارجب ن سببي  ن

 0.758 ــــ  0.273 0.008 0.508  ىتاى ال اناةة

 200 200 200 200 200 الادد

النبة 

 الىلاةبة

 1.000 0.022 0.067- 0.121- 0.118-  ا  ل اارجب ن سببي  ن

 ـــــ  0.758 0.345 0.087 0.096  ىتاى ال اناةة

 200 200 200 200 200 الادد
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 انات الجدول السابق إلى ما يلي:تشير بي

  وثاد عالقة ارجب نبة دالة اح  نب  تبا األداء ال تاقع والاهد ال تاقع، حبو تلغ

ت، وهي عالقة 0.000ت وعند  ىتاى  اناةة )0.479 ا  ل اارجب ن سببي  ن )

نيدةة  تاسطة الئاب، أل أحا ةل   زاد جاقا   الئ ن  ت اج  ل تف ندب وأداء جئنب   

 ج  ل اليق بة ف حا ةكان أةثي قدرب على تذل الاهد.  اا

  ،وثاد عالقة ارجب نبة دالة اح  نب  تبا األداء ال تاقع والت  بيا  ااثت  عبة

ت، 0.024ت وعند  ىتاى  اناةة )0.160حبو تلغ  ا  ل اارجب ن سببي  ن )

 ندب وأداء وهي عالقة نيدةة  ابفة، أل أحا ةل   زاد جاقا   الئ ن  ت اج  ل تف

 جئنب   ااج  ل اليق بة ةل   ة حت الت  بيا  ااثت  عبة علبا استمدا ه  أقاى.

  ،وثاد عالقة ارجب نبة دالة اح  نب  تبا الاهد ال تاقع والت  بيا  ااثت  عبة

ت، 0.000ت وعند  ىتاى  اناةة )0.265حبو تلغ  ا  ل اارجب ن سببي  ن )

ةل   ة ن اجا ا الئ ن  ت اج  ل اةا تب   حوا  وهي عالقة نيدةة  ابفة، أل أحا

الاهد ال تاقع استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة ةل   ة حت الت  بيا  ااثت  عبة 

 علبا استمدا ه  أقاى.

  وثاد عالقة ارجب نبة دالة اح  نب  تبا الاهد ال تاقع والتىهبال  ال ت حة، حبو

ت، وهي 0.008ند  ىتاى  اناةة )ت وع0.188تلغ  ا  ل اارجب ن سببي  ن )

عالقة نيدةة  ابفة، أل أحا ةل   ة حت التىهبال   ت حة استمدا  جئنب   

 ااج  ل اليق بة للئ ن  ت اج  ل ةل   ة ن لذلا ج  بي اةا تي على الاهد ال تاقع.

  ،أة ا ، ودراسة ت47)ت2015وجتف  هذا النت نج  ع دراسة )حىا حب زل ال بفي(

 ع اعتب ر أن الدراستبا ة حت  ت لتطبب  على    رسي  ،ت48)ت2020تيةا، 

 49الاالق   الا  ة والئ ن  ت اج  ل في ال  سى   ال وفبة.

 عدم وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين كل من: 

 ( ت وعند 0.047-األداء ال تاقع والتىهبال  ال ت حة حبو تلغ  ا  ل سببي  ن

 ت.0.508 ىتاى  اناةة )

  ت وعند  ىتاى 0.118-ال تاقع والنبة الىلاةبة حبو تلغ  ا  ل سببي  ن )األداء

 ت.0.096 اناةة )

 ( ت وعند  ىتاى 0.121-الاهد ال تاقع والنبة الىلاةبة حبو تلغ  ا  ل سببي  ن

 ت.0.087 اناةة )

 ( ت 0.047-الت  بيا  ااثت  عبة والتىهبال  ال ت حة حبو تلغ  ا  ل سببي  ن

 ت.0.508ةة )وعند  ىتاى  انا
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 ( ت وعند 0.067-الت  بيا  ااثت  عبة والنبة الىلاةبة حبو تلغ  ا  ل سببي  ن

 ت.0.345 ىتاى  اناةة )

 ( ت وعند 0.022التىهبال  ال ت حة والنبة الىلاةبة حبو تلغ  ا  ل سببي  ن

 ت.0.758 ىتاى  اناةة )

ية بين عناصر وبذلك يتم قبول الفرض القائل عالقة ارتباطية ذات داللة احصائ

UTAUT  التسهيالت  -التأثير االجتماعي -الجهد المتوقع –)االداء المتوقع

 المتاحة( وبعضها البعض قبوالً جزئياً.

 النتائج العامة للدراسة:

أةد ر لببة الئ ن ان ت اج  ل في الا  ا   ال  يةة على الت  بي ااةا تي  -1

الب بة، ت عتب را ح ط    ىتود    ا لتئنب   ااج  ل اليق بة في جطاةي الا لبة الت

ةزال قبد التايتة ة كا أن ة ىه  في جطاةي الا لبة التالب بة وة دوا  ف علة 

-COVIDجىتطبع سد الفااب التالب بة في ح لة وثاد أز    ة   في ث نوة 

 ، والتي في ت أس لبف التب عد ااثت  عي ةاسبلة للود  ا احت  ر الفبيوس.19

ربي الدان  )أحب ح  ت لتئنب   ااج  ل اليق ي في الا لبة التالب بة  ث ء ااستمدا  -2

في ال ئد ة ةلبا ااستمدا  ت كل دان ، وث ء جطبب   بكيوسافت جب ز 

Microsoft Times   في ال يجبة األولى ألةثي التطببئ   اليق بة التي اعت د

 .whatsAppعلبه  عبنة الدراسة في الا لبة التالب بة، ةلبا الااجس لب 

ث ء ااشتياك في ال اال  والدورة   الال بة على رأس ال ا ا  التي ةىتمد   -3

ال   رةة  ا خاللا في  فبه  أعض ء هبئة التدرةس جئنب   ااج  ل اليق ي، ةلبا

حدوا  و  ج يا  عل بة وع ل بة،    استمدا  الاس نل التالب بة والتف عل  ع 

الدورة   الال بة ال ت حة  ا ح   في  ا ل الطالب،    لالنال  على  وتاة   

 جم  ه ،    لالشتياك في  ا اع   النئ ش الال بة.

ث ء الت  بي ابةا تي ت ن جئنب   ااج  ل اليق بة ج كىف الدافابة ل ااةبة التئد   -4

ال ىت ي في التكنالاثب  والالا  والتااصل  ع ال ىتادا  في شتى ال ا ا  

 بيا  ابةا تبة استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة في في ال يجبة األولى للت 

سهالة التادةل والت ببي  الا لبة التالب بة وذلا ة   ةيى الئ ن ان ت اج  ل، ةلبا

في نيح التدرةس ال ىتمد ة ت لطيةئة التي جن سف الطالب )ال ينبة 

لفارل سهالة جئبب  الط لف تتافبي أدوا  التئبب  ا وال ى اعة وال ئيوءبت،   

 وذلا تإعط نه  نيق    تناعة لت نب  الطالب في  اء  ا ةبي  وددب.

ث ء عد  جاافي التدرةف الالز  استمدا ه  ة تيز ال ااق   التي جااثا الئ ن با  -5

ت اج  ل في الا  ا   ال  يةة أ ن ء استمدا ه  لتئنب   ااج  ل اليق بة، 

وجئطباا ت فة  ىت يب،    ا ةت  ةلبه    ا  البنبة التوتبة الالز ة لإلحتيحت 
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جاظب  هذا التئنب   ت لكف ءب ال طلاتة فب   رفض الئ ن ان ت اج  ل أن جئنب   

ااج  ل اليق بة ا ج لح لتدرةس ث بع الالا ، وأحا قد ة دل استمدا ه  للى 

  ا  الدافابة حوا التال  وال اار ت ل لل.

استمدا ه  ت كل  كث  وفار ل  ث ء ةل  ا:  يورب لثياء دورا  جدرةببة على -6

لتن بة الئدرا ، وجاظب  هذا التئنب   في  ايفة اهت      أعض ء هبئة 

جازز استمدا  جئنب   ااج  ل  التدرةس والطالب، على رأس ال ئتيح   التي

اليق بة في الا لبة التالب بة  ا وثهة حظي الئ ن ان ت اج  ل في الا  ا   

نل وأس لبف جئنب   ااج  ل اليق بة ود اه   ع ال  يةة، ةلبه  جناةع وس 

وس نل التااصل ااثت  عي لتكان أةثي ف علبة،    جطاةي وج  ب  ال ئيرا  

 ت كل رق ي لتن سف هذا التئنب  .

فب   ةمص الااا ل ال   يب في قبال واستمدا  الئ ن ان ت اج  ل في الا  ا    -7

 دراسة للى ا جي: ال  يةة لتئنب   ااج  ل اليق بة، جاصلت ال

 :اجفئت أةثي  ا ح   الابنة  أوالً: األداء المتوقع لتقنيات االتصال الرقمية

على أن استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة جوفز الط لف في  ه را  التال  

الذاجي وااعت  د على حفىا في اةتى ب المبيا  وال ا رف واةى تا أدوا  

 التال  الفا لة.

 أةد ر لببة الئ ن ان ت اج  ل  اافئته  أن جئنب    متوقع:ثانياً: الجهد ال

ةلبه  الىهالة في أن ة بح   هيا  في  ااج  ل اليق بة وسبلة سهلة و يحة

جاظب  جئنب   ااج  ل اليق بة في األرياذ ال متلفة لمد ة أهداف 

 الا لبة التالب بة.

 :ا  جئنب   ااج  ل ث ء ج اع الا  اة على استمد ثالثاً: التأثير االجتماعي

اليق بة وجب دل ال الا    قدر ال ىتط   على رأس الت  بيا  ااثت  عبة 

التي قد جدفع ر لببة الئ ن با ت اج  ل استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة في 

 الا لبة التالب بة.

 :أش ر  ر لببة أفياد الابنة للى  اافئته  ت ن  رابعاً: التسهيالت المتاحة

ئنب   ااج  ل اليق بة ةن سف ج      نبباة ع له ، و ا    سبكان استمدا  ج

 ا الىهل ت لنىبة له  استمدا ه  حظيا  لاثاد ل ك حب    تناعة جى عده  في 

 عيذ ةل    ها ثدةد.

  :ًأرلف الئ ن ان ت اج  ل ة ةدون على أحه   النية السلوكية:خامسا

اليق بة ت كل  تكير، ةمططان لالست يار في استمدا  جئنب   ااج  ل 

اش رب  نه  لاثاد حبة وا وة لالستف دب  ا جئنب   ااج  ل اليق بة في 

 ال ىتئبل.
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عد  وثاد فيوح ذا  دالة لح  نبة تبا اجا ه   الئ ن با ت اج  ل في  -8

الا  ا   ال  يةة حوا استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة 

 الدرثة الال بة، سناا  المبيب،  ا ل التدرةس.وفئ   ل ت بيا  النا ، 

وثاد فيوح ذا  دالة لح  نبة تبا اجا ه   الئ ن با ت اج  ل في الا  ا    -9

ال  يةة حوا استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة وفئ   للئط   

ا ي، وذلا ل  لح  ا ةا لان ت لئط   الوك التالب ي الت تع لا )حكا ي، خ صت

    ةاني أن الئ ن ان ت اج  ل في الا  ا   الوكا بة ةو لان اجا ه   اةا تب   

حوا استمدا  جئنب   ااج  ل اليق بة في الا لبة التالب بة أةثي   ا ةا لان 

 ت لا  ا   الم صة.

وثاد عالقة تبا اجا ا الئ ن  ت اج  ل في الا  ا   ال  يةة حوا استمدا   -10

 UTAUTيق بة في الا لبة التالب بة و ت بيا  جئنب   ااج  ل ال

)األداء)الف ندبت ال تاقاة، الاهد ال تاقع، الت  بيا  ااثت  عبة، التىهبال  

 ال ت حة، النبة الىلاةبةت.

 UTAUTقبال الفيذ الئ نل عالقة ارجب نبة ذا  دالة اح  نبة تبا عن صي  -11

التىهبال  ال ت حةت  - عيالت  بي ااثت  -الاهد ال تاقع –)ااداء ال تاقع 

 وتاضه  الباض قباا  ثزنب  .

 التوصيات:

بناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يُمكن الخروج بمجموعة من التوصيات 

 أهمها:

زة دب جاعبة في جاصي الدراسة ت ه بة قب   ال  سى   األة دة بة تدوره   -1

ستمدا  جئنب   ااج  ل ت ه بة االئ ن با ت اج  ل في الا  ا   ال  يةة 

، وةبفبة استمدا ه  وأه بته  في حئل اليس لة اليق بة في ة فة األح طة التالب بة

، والت صبل له  ت لدراسة والبوو حتى جئا  على أسس صوبوة  ا التالب بة

 ااستمدا  والتاظب  وال ى عدب والتطاةي.

ا ا جئنب   جازةز  اتئدا  الئ ن با ت اج  ل ججاصي الدراسة تضيورب  -2

على األ سس تدرةف  لااهت    تالواافز الت ابابة و ااج  ل اليق بة  ا خالل

ائد تواست الله  ااست الل األ ثل  التئنب  الال بة ال وبوة لتاظب  جلا 

، وجئدة  الدع  التكنالاثي دورا  جدرةببة وورش ع ل في هذا ابن ر

 .ال ن سف

لبة اال جئنب   ااج  ل اليق بة أةثي ق تتبذل  زةد  ا الاهد لجاصي الدراسة  -3

يق بة ت ااقع التااصل ااثت  عي، فالى لتد ج جئنب   ااج  ل ا، لالستمدا 

التي ةىتمد ه  الئ ن ان ن    اليق بة  الادةد  ا الالير   ا جاافي 
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ةبي التف علبة هي الا ن  األ رب ب، لا أن ت اج  ل في الا  ا   ال  يةة

 التالب بة.ئنب   ااج  ل اليق بة في الا لبة     استمدا  جأ

الت بيا  ال ىت يب جاصي الدراسة تتادةل المطت التالب بة ت لا  ا   لتااةف  -4

ب بة للى  وتاى لتئنب   ااج  ل اليق بة، وجواةل ال ئيرا  وال ن هج التال

  رق ي ةن سف هذا التئنب  .

لا لبة التالب بة في  ياةز ووحدا  لئب س ثادب و ميث   اح  ء ل يورب  -5

ظل استمدا  التئنب   اليق بة، وو ع االب   والمطت الالز ة التي جن سف 

 .COVID-19 ااثهة ااز    الئ ن ة  ثل ث نوة 
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