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  والمخاطر المنافع ضوء في اإللكتروني التعلُّم خدمات تسويق"

 "المصريَّة بالجامعات التدريس هيئة أعضاء لدى الُمْدَرَكة

 واستخدامها التكنولوجيا قَبُول نماذج إطار في تطبيقية دراسة

 

 سلمان  سيد عصمت . د

 التجارة بكلية  المساعد األستاذ

 سويف  بني جامعة

 

 المستخلص 

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل السلوك الشرائي ألعضاء هيئة التدريس، ومدى  
نظريات قبول التكنولوجيا واستخدامها؛    قبولهم واستخدامهم التعلُّم اإللكتروني في ضوء

تناولتها  حيث اختبرت الدراسة تأثير كل من المنافع الُمْدَرَكة، والمخاطر الُمْدَرَكة التي  
عينة على  بالتطبيق  وذلك  واستخدامها؛  التكنولوجيا  قبول  هيئة    نظريات  أعضاء  من 

الحاصلة   الكليات  الخاصة في  الحكومية والجامعات  التدريس في كل ٍّ من الجامعات 
عضوٍّ من أعضاء    364حيث بلغ حجم العينة    ؛واالعتماد  على شهادة ضمان الجودة

تم وقد  التدريس،  من االعتماُد    هيئة  األولية  البيانات  لجمع  استقصاء  قائمة  على 
 مفردات عينة البحث، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: 

تأثير معنوية موجبة بين محددات قبول واستخدام التكنولوجيا فيما يتعلق  ُتوَجد عالقة   
نحو   التدريس  هيئة  أعضاء  اتجاهات  وبين  الُمْدَرَكة،  التعلُّم  بالمنافع  برامج  استخدام 

 اإللكتروني. 
تأثير معنوية سالبة بين محددات قبول واستخدام التكنولوجيا فيما يتعلق   ُتوَجد عالقة  

بالمخاطر الُمْدَرَكة، وبين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام برامج التعلُّم 
 اإللكتروني. 
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التدريس نحو استخدام اتجاهات أع  بينتأثير معنوية موجبة    ُتوَجد عالقة   ضاء هيئة 
 تخدام برامج التعلُّم اإللكتروني.برامج التعلُّم اإللكتروني، والنية السلوكية الس

التدريس نحوأ معنوية التجاهات    يجابيةإهناك عالقة وساطة   محددات   عضاء هيئة 
 .الستخدام تلك البرامج ية السلوكيةن وال لكترونيقبول برامج التعلم اإل

 أهمها: النتائج التي توصلت إليها الدراسة قدََّمت مجموعًة من التوصياتوفي ضوء  
الخاصة   المنافع  ُيْبِرُز  تسويقىٍّ  على مزيجٍّ  ترتكُز  تسويقية  استراتيجبة  ضرورة وضع 
بالتعلُّم اإللكتروني، ويدير المخاطر الُمْدَرَكة تجاه التعلُّم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة  

ب وذلك  التسوي  التركيزالتدريس؛  بحوث  هيئة  على  أعضاء  لدى  السوق  وتقسيم  ق، 
حوافز مادية ومعنوية؛ لترويج   وضع نظملالتدريس إلى مجموعات وفئات مستهدفة، و 

 .خدمات التعلُّم اإللكتروني
 الكلمات االفتتاحية:

المتوقع / التعلم اإللكتروني/ تسويق الخدمات / نماذج قبول التكنولوجيا واستخدامها / األداء  
الجهد المتوقع / المؤثرات االجتماعية / التسهيالت والدعم / المخاطر المدركة / االتجاهات  

 .  النية السلوكية /
  



 16/3/2021تاريخ قبول النشر          عصمت سيد سليمان          تسويق خدمات التعلم االلكتروني فى ضوء المنافع

 135                                المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

Abstract 

The aim of the study was to research and analyze the purchasing 

behavior of faculty members, and the extent of their acceptance 

and use of e-learning in light of the theories of technology 

acceptance and use. The study examined the effect of both 

perceived benefits and perceived risks that were addressed by 

theories of technology acceptance and use. The study sample 

was made of faculty members working in both public and 

private universities in colleges that obtained quality assurance 

and accreditation certificates. The sample size was 364 faculty 

members. A questionnaire was utilized to collect primary data 

from the research sample. The study reached a set of results, the 

most prominent of which are: 

There is a positive moral impact relationship between the 

determinants of the acceptance and use of technology in relation 

to the perceived benefits, and the attitudes of faculty members 

towards the use of e-learning programs. 

There is a negative moral impact relationship between the 

determinants of the acceptance and use of technology in relation 

to perceived risks, and the attitudes of faculty members towards 

the use of e-learning programs. 

There is a positive moral impact relationship between the 

attitudes of faculty members towards using e-learning programs 

and the behavioral intention to use e-learning programs. 

There is a positive moral intermediate relationship between the 

attitudes of faculty members towards determinants of accepting 

e-learning programs and the behavioral intent to use those 

programs. 

In light of the results of the study, a set of recommendations 

were presented, the most important of which is: 

It is necessary to develop a marketing strategy based on a 

marketing mix that highlights the benefits of e-learning and 

manages the perceived risks of e-learning among faculty 

members. This can be done by focusing on marketing research, 

dividing the market for faculty members into groups and target 
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groups, and developing systems for material and moral 

incentives in order to promote e-learning services. 

Key words: 

EL-earning / Services Marketing / Theories of acceptance and 

use of Technology/perceived usefulness /performance 

expectancy/Effort expectancy /Social influences / Facilitating 

conditions / Perceived risk/ Attitudes/ Behavioral Intention 

َمة -1  :الُمَقد ِّ
م التكنولوجى الكبير   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى إحداث طفرةٍّ   فيأدى التقدُّ

اإل التعلُّم  نحو  واالنتقال  التعليم  في  كبير  وتحولٍّ  وسائل    لكترونيكبيرة،  واستخدام 
 Taat & Francis)  (  Hung& chu 2015العملية التعليمية )    فيالتكنولوجيا الحديثة  

التقنيات األساسية لمواجهة  من    لكتروني(؛ ففى الوقت الحالي أصبح التعلُّم اإل2020
ة المنافسة بين الجامعات؛ لتخفيض التكاليف، وجذب المزيد من الطُّالب، وتلبية  حدَّ

 احتياجاتهم التعليمية. 
من   به  يرتبُط  وما  التدريس،  في  االتجاهات  أحدث  عن  اإللكتروني  التعلُّم  وُيَعبِ ر 

وانخفاض   والتفاعل،  التعلُّم،  عملية  سرعة  حيث  التعليمية. المزايا؛  العملية  تكاليف 
(Meerze &Beauchamp 2017) . )( Al Kurdi et.al 2020 )   

ة من القطاعات   التعليم العالى بصفةٍّ خاصَّ التعليم بصفةٍّ عامة، وقطاع  وُيَعدُّ قطاع 
التي تأثرت بالتطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ ونتيجة أهمية ذلك  

ُه جميُع   ، وإنفاق المبالغ الكبيرة  لكترونيالدول اهتماماتها نحو التوجه إلى التعلُّم اإلُتَوجِ 
من أجل إحداث تطوير في البيئة األساسية لشبكات االتصال، وتدريب المستخدمين،  

كل ٍّ   فيمن المؤسسات التعليمية    %69أكثر من    في  لكترونيويتم استخدام التعلُّم اإل
األمريكية  المتحدة  الواليات  التعلُّم من  يمثل  كما  وأستراليا؛  المتحدة  والمملكة   ،

أهدافها  لتحقيق  الطويل  األجل  في  استراتجيتها  بناء  في  الزاوية  حجر  اإللكتروني 
 (.Tarhin i& El- Marsi 2017التعليمية. )



 16/3/2021تاريخ قبول النشر          عصمت سيد سليمان          تسويق خدمات التعلم االلكتروني فى ضوء المنافع

 137                                المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

)  دُ ؤك ِ وتُ  السوق  أبحاث  التعلُّم Ambient 2016تقارير  ألنظمة  العالمية  السوق  أن   )
إلى    2010مليون دوالرعام    32.1تتجه نحو النمو بمعدالتٍّ متزايدة من    ياإللكترون

؛ وذلك للنتائج  %8؛ أي بمعدل نمو سنوي يصل إلى  2015مليار دوالر عام    46.9
اإل للتعلم  التقليدي، لكترونياإليجابية  بالتعليم  مقارنًة  التكاليف  انخفاض  حيث  ؛ 

الطال من  كبيرة  أعداد  تعليم  تدريسية  وإمكاينة  وقاعات  أماكن  إلى  الحاجة  دون  ب 
وحضور   السفر،  عناء  دون  مهنيًّا  وتطويرهم  ومعارفهم،  الطالب  مهارات  لتنمية 

 (. Islam et.al 2011محاضرات في قاعات تدريسية )
تعتمد   التي  التنافسية  األسلحة  أحد  الحالي  الوقت  في  اإللكتروني  التعلُّم  أصبح  وقد 

وتستخدمها الجامعات،  تقديم   عليها  في  والتميز  االستراتيجية،  أهدافها  تحقيق  في 
التعليمية   المحلي فقط؛    فيخدماتها  المستوى  التنافسية؛ ليس على  ظل سوق شديدة 

(؛ ونتيجة إدراك أهمية  Tarhini &El- Marsi2017بل تمتد لتشمل المستوى الدولي، )
أصبح    المية المشهورةالتعلُّم اإللكتروني على مستوى الدول المتقدمة، والجامعات الع

اإللكتروني  التعلُّم  على  الطلب  أن  كما  متزايدة،  بنسب  يتزايد  برامجه  على  االعتماد 
من   النمو  معدل  وصل  آسيا  قارة  ففى  متزايدة؛  نمو  بمعدالت  عام    %17يتزايد  من 

 % 7.6، مقارنًة بمعدل النمو العالمي الذى وصل إلى  2016إلى عام  2010
المتوقَّع   من  ومن  أكثر  إلى  (  2015 (Rohoyani et.al  )   2020عام    % 50زيادته 

(Tarhini &El- Marsi2017 ؛) 
على مستوى الدول المتقدمة،   لكترونيوعلى الرغم من هذا االهتمام الشديد بالتعلُّم اإل

 Xaymoungkhoun et.al  )  الدول النامية والدول العربية ُمْخَتِلف    في إال أن الوضع  
اإللكترون2012 التعلُّم  استخدام  نسب  محدودية  حيث  بصفةٍّ    في   ي(؛  النامية  الدول 
ة، باإلضافة إلى أن معظم Knawal et.al 2017عامة) (، والدول العربية بصفةٍّ خاصَّ

التعليم   أساليب  العربية تعتِمُد على  ( ، وما  Tarhini et.al 2016التقليدية )الجامعات 
التي   الدول  أن  كما  العربية،  الدول  في  األولية  مراحلة  في  اإلنلكتروني  التعلُّم  زال 
تحاول استخدامه تجد أنَُّه ال َيْلَقى القبول المناسب من قبل الطالب واألساتذة؛ حيث  
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التعلُّم   الطالب واألساتذة سلبية تجاه  اتجاهات كل من    2014)  يكترونلاإلتبين أن 
Odeshi .) 

اإل التعلم  برامج  واستخدام  تطبيق  يصل  النامية    في  لكترونيلم  المستوى    إلى الدول 
 019Tarhini et .al 2017l) (Salloum. et al 2 )  (المرضى

 : الدراسات السابقة لمشكلة البحث -2
الحالية بمراجعة الدراسة  التعلُّم اإللكتروني   قامت  السابقة التي ركزت على  للدراسات 

العربية   النامية، والدول  الدول  تبيَّنَ في  التعلُّم   وقد  برامج  لتطبيق  الرئيس  د  المحدِ  أن 
في   قويًّا  دوًرا  اتجاهاتهم  تلعب  كما  له،  المستخدمين  بقبول  مرتبط   اإللكتروني 

 (  Xaymoungkhoun et.al 2012) لكترونياستخدامهم الفعلي لنظم التعلُّم اإل
Meerze & Beauchamp2017)) (( Al-Fraihat et.al 2020 

وتتفق نتائج هذه الدراسات مع الدراسات التسويقية التي ركزت على تحليل   
المؤثرة   والمتغيرات  المستهلك،  سلوك  الشرائي؛    فيودراسة  القرار    نأ   علىاتخاذ 

باتجاهات  تبدأ  الشرائي  القرار  واتخاذ  المستهلك،  سلوك  وتحليل  دراسة  محددات 
 (. Armstrong et.al2014الشراء )   المستهلك، ثم نيته السلوكية؛ ومن ثم اتخاذ قرار

ركزت   السابقةاكما  العربية،   لدراسات  الدول  في  اإللكتروني  التعلُّم  تطبيق  معدالت  على 
المتقدمة؛   الدول  في  تطبيقها  بمعدالت  الباحثين  حيث  ومقارنتها  من  العديد  اهتمام  تبيَن 

استخدام   انخفاض  أسباب  عن  اإلجابة  تحاول  بحوث  على  وتركيزهم  دراساتهم  في  والكتاب 
اإللكتروني القبول   Ray et.al (2020))  (Rudhumbu 2020) ) التعلُّم  أومحددات 

 &;Gyimah-Ansong( (  2019Revythi 2020 (  لكتروني واالستجابة لبرامج التعلُّم اإل
Tselios  )األساتذة    ؛ أو  الطالب  قبل  من  الدراسات Odeshi2014(سواء  أبرز  ومن   )،

التكنولوجيا قبول  نظريات  نماذج  التساؤل  هذا  عن  باإلجابة  ارتبطت   واستخدامها   التي 
((Davis1989)(Venkatesh et.al 2003  ،المستخدم اتجاهات  كل  بين  ربطت  التي 

للشراء السلوكية  والنية  للمستخدم،  الشرائي  السلوك  محددات  الفكر   ؛ كأحد  أبرزها  كما 
االتجاه   ويرتبط  العمالء،  وسلوك  اتجاه  بين  قوية  عالقة  وجود  أوضحت  والتي  التسويقى، 
االتجاه  أن  وكما  للشراء،  السلوكية  النية  زادت  االتجاه  زاد  فكلما  إيجابية؛  بعالقة  والسلوك 
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  –اء المتوقع  يرتبط بمجموعةٍّ من المتغيرات قدمتها نظريات قبول واستخدام التكنولوجيا؛ )األد
 (. Kanwal et.al 2017التسهيالت والدعم()  –الظروف االجتماعية  –الجهد المتوقع 

السلوكية   النية  على  المتغيرات  تلك  تأثير  والدراسات  النظريات  هذه  أبرزت  وقد 
بعض  حاولت  كما  المستخدم(،  لدى  الُمْدَرَكة  المنافع  أنها  )على  للمستخدمين؛ 

خِدم من منظور المخاطر الُمْدَرَكة، والتي أبرزت وجود  الدراسات تفسير سلوك المست
قبول  نظرية  لها  واستخدامه  للتكنولوجيا  المستخِدم  قبول  على  سلبية  تأثير  عالقة 

الموحدDavis 1989)واستخدامهاالتكنولوجيا   والنظرية  التكنولوجيا    ة (،  لقبول 
(Venkatesh et.al 2003( المخطط  السلوك  ونظرية   ،)Ajzen 1991)   ونظرية  ،

المسبب   التكنولوجيا    )،Fishben) and Ajzen 1975السلوك  مع  التوافق  ونموذج 
(Goodhue and Thomposn 1995 .) 
 
زت على تحليل ودراسة سلوك المستخِدم الشرائي لبرامج محدودية الدراسات التي ركَّ  -

على   تركز  والتي  التسويقية؛  النظر  وجهة  من  اإللكتروني  احتياجاتهم، التعلُّم  تحليل 
االحتياجات تلك  مع  تتوافق  برامج  ،  (Al Tarhini et.al2016)  وتقديم 

((Rohayani2016)( Kanwel et.all2017 . 
الدراسات  محدوديَّ   - مستخدم  التية  لدى  الُمْدَرَكة  المخاطر  التعلُّم   يتناولت  نظم 

المعوقات   كأحد  المستخدمين؛   التي اإللكتروني  قبل  من  له  االستجابة  دون  تحول 
َزت على الجوانب اإليجابية )المنافع الُمْدَرَكة   تم من خاللها   التيفمعظم الدراسات ركَّ

 (. Wijewardre et.al 2018)  لكترونيقبول واستخدام التعلُّم اإل
من    رونيلكتمعظم الدراسات السابقة ركَّزت على محددات قبول واستخدام التعلُّم اإل  -

أصحاب    باقي أطراف العملية التعليمية  منظور، أو من وجهة نظر الطالب، وإهمال
 (.Kanwal et.al 2017المصالح، ومن بينهم أعضاء هيئة التدريس. )

 معظم الدراسات التي ركَّزت على تحليل ودراسة سلوك المستخدم اعتمدت نموذج  -
(Davis 1989 )  من نظرية، أو الربط بين متغيرات  ، وأهملت دراسته من منظور أكثر

ُيْمِكن أن تحقق إثراًء في تفسير سلوك المستخدم؛ مثل نظرية  أكثر من نظرية التي 
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(،  1991 (Ajzen، ونظرية السلوك المخطط) (Fishbein&Ajzen 1975 السلوك المسبب
 (. Venkatsh et.al 2003) دة لقبول التكنولوجياوالنظرية الموحَّ 

التعلُّمإهمال    - مقررات  دور  السابقة  الخدمات   فياإللكتروني    الدراسات  تسويق 
التي   العالمية  الجامعات  على مستوى  يحدث  بما  مقارنًة  دوليًّا؛  بالجامعات  التعليمية 
حققت انتشاًرا دوليًّا، وإيرادات هائلة لو تم مقارنتها بنظم التعليم التقليدية، دون الحاجة  

التعليمية   العملية  تقديم  في  وتكلفة  قاعات ومكان  )إإلى  القليل منها  -Al)  2020,ال 
Kuadri . 

كيفية   - وإهمال  اإللكتروني،  التعلُّم  برامج  تطبيق  متطلبات  أبرزت  الدراسات  معظم 
التغلب على المشكالت المرتبطة بعدم توافر تلك المتطلبات في الدول النامية والعربية  

لذا تهدف هذه الدراسة إلى الربط    ( Naveed et.al  2017التي تتسم بمحدودية الموارد )
ددات قبول واستخدام التكنولوجيا، كما فسرتها النظريات السابقة؛ سواء بين جميع مح

كانت ذات تأثيرٍّ إيجابي ٍّ )المنافع الُمْدَرَكة(، أو ذات تأثير سلبي )المخاطر الُمْدَرَكة(  
؛ لكترونيالجامعات المصرية نحو التعلُّم اإل  فيعلى اتجاهات أعضاء هيئة التدريس  

ال السلوكية  نيتهم  َثمَّ  برامج ومن  لتصميم  كأساس  اإللكتروني؛  التعلُّم  وقبول  ستخدام 
إثراء معدالت   المصرية، تعمل على  الجامعات  في  التدريس  تسويقية ألعضاء هيئة 

اإل التعلُّم  برامج  مصافِ   لكترونياستخدام  في  المصرية  الجامعات  تصبح  كى  ؛ 
مة على المستوى العالمى.   الجامعات المتقدِ 

 : يةالدراسة االستطالع -3
الحالية الدراسة  بها  قامت  التي  االستطالعية  الدراسة  مراجعة  ضوء  بالتطبيق   ؛وفي 

ارهم تمثيلهم من ياخت  في  يَ وعِ عضو هيئة تدريس رُ   30مكونة من    على عينة ميسرة
العلمية الدرجة  الكلية،  ناحية  الكليات   في  عمارهمأ ومستوى    ،م نظريةأعملية    ؛ونوع 

( عن الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة  1ر الجدول رقم )ب ِ عَ ويُ   موضوع الدراسة، 
 . االستطالعية
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 ( 1الجدول رقم )
 لخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة االستطالعية ا

 
 الجنس  الدرجة العلمبة السن  نوع الكلية الجامعة

 نظرية  10 حكومية
 عملية 10

 35قل من أ 5
 45-35من 5
 60-46من 5
 كثرأف 61من 5

 هيئة معاونة  5
 مدرس 5

 ستاذ مساعد أ 5
 ستاذ أ 5

 رجال 12
 
 
 

 ناثإ 8

 خاصة
 نظرية 5
 نظرية  5

 35قل من أ2
 45-35من 3
 60-46من 3
 كثرأف 61من 2

 
 

 هيئة معاونة 2
 مدرس 3

 ستاذ مساعد أ 3
 ستاذ أ 2

 رجال6
 ناثإ4

 عداد الدراسة الحاليةإ -المصدر: 
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 ( 2رقم) جدول
 نتائج الدراسة االستطالعية

 غير موافق  موافق العبارة 
ما زالت معظم الجامعات المصرية الحكومية تعتمُد على أساليب  

 6 24 التعليم التقليدي 

هناك اتجاهات سلبية لدى أعضاء هيئة التدريس والطالب نحو  
 4 26 التعلُّم اإللكتروني؛ نتيجة إدراكهم للعديد من السلبيات. 

محدودية الجهود التسويقية التي تبذلها الجامعات المصرية التي 
توجهها إلى األساتذة أو الطالب؛ للترويج لبرامج التعلُّم اإللكتروني،  

 وإبراز المزايا والمنافع المرتقبة في حال تنفيذه. 
27 3 

كليات لجميع المقررات اإللكترونية تابعة لكليات عملية، وليس 
ن احتياج الكليات النظرية للتعلم اإللكتروني؛  على الرغم م نظرية،

 نتيجة تزايد األعداد بها، وارتفاع تكاليف العملية التعليمية. 
25 5 

إدراك جميع أعضاء هيئة التدريس بالمخاطر يرجع إلى أسباب  
ا؛ منها عدم توافر الخبرة في استخدام الحاسب اآللي،   مهمة جدًّ

 والخوف من ضياع الوقت 
28 2 

تحقق استجابة، واستخدام أعضاء هيئة   التيأبرز العوامل  -
هو العائد المادي من المقررات   لكترونيالتدريس لبرامج التعلُّم اإل

 في؛ وذلك يمن الكتاب التقليد ياإللكترونية؛ مقارنًة بالعائد الماد
 الكليات العملية، وليس النظرية .

26 4 

 الحاليةعداد الدراسة إالمصدر : 
لإل  العينة  مفردات  مع  الشخصية  المقابالت  أسلوب  على  االعتماد  عن  وتم  جابة 

 : يليتتمثل فيما  التيمجموعة من التساؤالت و 
بنسبة  24  وافق تدريس  هيئة  اعتماد   أعضاءمن    %80  عضو  على  التدريس  هيئة 

  أنه:   حدهمأكد  أعلى سبيل المثال    ي؛التعلم التقليدساليب  أجامعات المصرية على  لا
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فالطالب  لكتروني؛على التعلم اإل حتى لو اعتمدتُ  جامعي؛عن الكتاب ال يبديل ل )ال
 .( لكترونيوليس الكتاب اإل ،المعتاد جامعيالكتاب العن بديل له  ال

هناك  ن  أ   هيئة التدريس على  أعضاءمن    %90ة  ببنس  ؛عضو هيئة تدريس  26  وافق
نتيجة اتجاهات   اإللكتروني؛  التعلُّم  التدريس والطالب نحو  لدى أعضاء هيئة  سلبية 

السلبيات. من  للعديد  العبارات  إدراكهم  السلبية  التيمن  االتجاهات  د  اافتق)   توضح 
 .(اإللكترونيتفاعل ومشاركة الطالب عند االعتماد على التعلم 

التدريس على محدودية حجم    أعضاء من    %93  عضو هيئة تدريس  27  وافق هيئة 
 ؟ لكترونيتبذلها الكليات الستخدام برامج التعلم اإل التيالجهود التسويقية والترويجية 

على    أعضاءمن    %94وافق   التدريس  والمخاطر    أن هيئة  سلبية  اتجاهات  هناك 
 لكتروني؛وعلى نية استخدامهم لبرامج التعلم اإل  ،هيئة التدريس  أعضاءالمدركة لدى  

فقد الكثير   لكترونيترتب على التعلم اإل يسوف  أحدهم أنه: )  على سبيل المثال يرى 
 .(الجامعيمن الكتاب  يمن دخل

التدريس  أعضاء  عضو هيئة تدريس من  26  وافق على استخدام    %90بنسبة    هيئة 
اإلأنظم التعلم  مادية  لكترونية  بحوافز  ارتبطت  التعلم  أنظم تعتبر  )  لو   اإللكتروني ة 

 .(يالتقليد جامعينفس عائد الكتاب ال يمفيدة لو حققت ل
ْلُت الدراسة االستطالعية إلى مجموعةٍّ من النتائج   تعكس فجواتٍّ في هذا    التيوتوصَّ

المجال؛ سواء على المستوى األكاديمي، أو المستوى التطبيقي؛ وتتمثل تلك الفجوات 
 فيما يلي: 

 .ية الحكومية تعتمُد على أساليب التعليم التقليديما زالت معظم الجامعات المصر  -
هناك اتجاهات سلبية لدى أعضاء هيئة التدريس والطالب نحو التعلُّم اإللكتروني؛    -

 نتيجة إدراكهم للعديد من السلبيات.
إلى    - توجهها  التي  المصرية  الجامعات  تبذلها  التي  التسويقية  الجهود  محدودية 

يج لبرامج التعلُّم اإللكتروني، وإبراز المزايا والمنافع المرتقبة األساتذة أو الطالب؛ للترو 
 في حال تنفيذه.
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نظرية  - كليات  وليس  عملية،  لكليات  تابعة  اإللكترونية  المقررات  وبصفة    ؛جميع 
لضمان   القومية  الهيئة  من  واالعتماد  الجودة  شهادة  على  الحاصلة  الكليات  خاصة 

الرغم من اح للتعلم اإللكتروني؛ نتيجة الجودة واالعتماد، على  النظرية  الكليات  تياج 
 تزايد األعداد بها، وارتفاع تكاليف العملية التعليمية.

ا؛ منها   - إلى أسباب مهمة جدًّ التدريس بالمخاطر يرجع  إدراك جميع أعضاء هيئة 
 عدم توافر الخبرة في استخدام الحاسب اآللي، والخوف من ضياع الوقت.

التعلُّم    التي أبرز العوامل    - لبرامج  التدريس  تحقق استجابة، واستخدام أعضاء هيئة 
الماد  لكترونياإل بالعائد  مقارنًة  اإللكترونية؛  المقررات  من  المادي  العائد  من   يهو 

 الكليات العملية، وليس النظرية. في الكتاب التقليدى؛ وذلك 
   مشكلة البحث: -4

اإللكتروني   التعلُّم  مركز  إلى  نسبة  بالرجوع  على  للوقوف  سويف؛  بني  بجامعة 
إلى إجمال اعتبار   ي المقررات اإللكترونية  ُتَدرَّس بالجامعة؛ على  التي  المقررات  عدد 

على   اإللكترونية  المقررات  أن  إلى  الباحثُة  َلِت  توصَّ ـ  مصرية  حكومية  جامعة  أنها 
ة، وعند  يَّ من إجمالي المقررات التدريس  %2ال تتعدَّى نسبة    جامعة بنى سويفمستوى  

المقررات اإللكترونيَّ  النهضة  في    (% 100)ةمقارنتها بنسبة  أنها في غير  جامعة  نجد 
كجامعة  صالح   سويف  بنى  اإل  حكومية.جامعة  كليات ألى  إشارة  وتجدر  عدد  ن 

 كليات فقط.  6جراء الدراسة إثناء أجامعة النهضة 
لنظام التعلُّم اإللكتروني؛ هناك عوائق تحول دون استجابة أعضاء هيئة التدريس    -

لبرامج  قبولهم  أبعاد متعددة تحول دون  لها  العوائق )إدراكهم لمخاطر  أبرز هذه  من 
اإللكتروني( الجدول    ،التعلُّم  الجامعات   (3رقم )ويوضح  في  اإللكتروني  التعلُّم  واقع 

ورة يشمل عملية التدريس والمقررات تكون كلها بص  لكتروني نظام التعلم اإل  ،المصرية
تمام العملية  إو   ، للمقررات التقليدية كاماًل يتم اعتمادها بدياًل   التي)المقرارت  لكترونية  إ

 . (الكتزونيًّ إالتعليمية 
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 ( 3)الجدول رقم 
 (كترونيةل)العملية التعليمية ال  لكترونيالتعلم ال واقع 

 في الجامعات المصرية  

االلكترونية   الجامعة المقررات  عدد 
 بالجامعة

إلى  %   المقررات اإللكترونية 
 إجمالي المقررات

 جامعة بني سويف.  
 
 جامعة النهضة.  

12 
 

800 

2 % 
 

100  % 
 2018جامعة بني سويف  –المصدر: مركز التعلُّم اللكتروني 

 .2018 –ومركز نظم المعلومات، جامعة النهضة 
 : يالجابة عن السؤال التال تتمثَّل مشكلة البحث في

محددات قبول واستخدام التكنولوجيا على االتجاهات والنية السلوكية لدى  هل تؤثر    -
أعضاء هيئة التدريس الستخدام برامج التعلُّم اإللكتروني؛ وذلك في ضوء الخصائص  

 الديموجرافية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية موضوع الدراسة. 
 تساؤالت البحث:  -5
َكة لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية هل تؤثر المنافع الُمْدرَ   -5/1

؛ كما فسرتها نظريات قبول واستخدام لكترونيعلى قبولهم، واستخدام برامج التعلُّم اإل
 التكنولوجيا؟

هل تؤثر المخاطر الُمْدَرَكة لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية  -5/2
 ونيتهم السلوكية نحو برامج التعلُّم اإللكتروني؟على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس 

الت  5/3 عالقة  االتجاهات  تتوسط  مأهل  بين  اإلحثير  التعلم  قبول   لكتروني ددات 
 والنية السلوكية الستخدامه؟  ،واستخدامها
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 أهمية البحث:  -6
 : األهمية األكاديمية: 6/1
 تناولت الموضوع بالمكتبة العربية.  التيرة الدراسات دْ محدودية ونُ  -6/1/1
التي   -6/1/2 المتغيرات  أكثر من متغير من  إلى اختبار تأثير  الدراسة  تهدف هذه 

نظريات؛ وهي نظرية  3اقترحتها نظريات قبول واستخدام التكنولوجيا؛ حيث تربط بين 
( التكنولوجيا  واستخدام  Davis 1989قبول  لقبول  دة  الموحَّ النظرية  ونموذج   ،)

 Fishbein&Ajzen (، ونموذج السلوك المخطط. Venkatesh et.al 2003تكنولوجيا )ال
1975 ) 

تحلياًل   -6/1/3 الدراسة  هذه  واستخداماتها   ُتَعدُّ  التكنولوجيا،  واستخدام  قبول  لنماذج 
 من وجهة النظر التسويقية، وليس التربوية.

الُمْدَرَكة    -6/1/4 المخاطر  تأثير  المس  فيإدخال  سلوك  نظريات  تفسير  في  تهلك 
التكنولوجيا   واستخدام  لدى    فيقبول  الُمْدَرَكة  المخاطر  وهي  التعليمية؛  العملية 

و  سلوك   التيالمستهلك،  وتحليل  دراسة،  محددات  كأحد  التسويقي  الفكر  اقترحها 
وذلك بالمخاطر    المستهلك؛  الخاص  الجانب  أبرزت  التي  السابقة  الدراسات  ألن 

 تتَِّسُم بالنُّْدَرة.الُمْدَرَكة 
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم مقترحات ُتْثِري عملية استخدام خدمات التعلُّم    -6/1/5

تحليل   على  القائم  التسويقي  المنظور  من  المصرية  الجامعات  في  اإللكتروني 
 احتياجات المستهلك. 

  : األهمية الميدانية: 6/2
أسباب    -6/2/1 على  الوقوف  الدراسة  التعلُّم تحاول  برامج  تطبيق  انخفاض 

وتقديم  التدريس،  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  التطبيق  )معوقات  اإللكتروني؛ 
 مقترحات من وجهة نظر تسويقية؛ للتغلب على هذه المعوقات(. 

كأداة    -6/2/2 اإللكتروني؛  التعلُّم  استخدام  َهَدُفها  توصياتٍّ  الدراسة  هذه  تقدم 
 ت المصرية، والجامعات الدولية. استراتيجية تنافسية بين الجامعا
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 أهداف البحث: -7
قياس تأثير محددات قبول استخدام التكنولوجيا؛ كما اقترحتها )نظريات قبول   -7/1

المصرية   بالجامعات  التدريس  هيئة  أعضاء  اتجاهات  على  التكنولوجيا(  واستخدام 
 .  موضوع الدراسة

التكنولوجيا على النية السلوكية ألعضاء  قياس تأثير محددات قبول واستخدام    -7/2
 هيئة التدريس موضوع الدراسة الستخدام برامج التعلُّم اإللكتروني.

تأث  3/   3/-7 المصرية يقياس  الجامعات  في  التدريس  هيئة  أعضاء  اتجاهات  ر 
 موضوع الدراسة على نية استخدامهم لبرامج التعلُّم اإللكتروني. 

اء هيئة التدريس في الجامعات المصرية موضوع  ر اتجاهات أعضيقياس تأث  7/3/4
اإل  ؛الدراسة التعلم  قبول  محددات  بين  وسيط  ونية    ،واستخدامه  لكترونيكمتغير 

 استخدامهم لبرامج التعلُّم اإللكتروني.
التعلُّم    -7/3/5 خدمات  تسويق  ُتْثِري  الدراسة  نتائج  ضوء  في  توصيات  تقديم 

 المصرية. اإللكتروني في الجامعات 
 : الخلفية النظرية  -8 
    التعلُّم اللكتروني: -8/1

اإللكتروني التعلُّم  تعريفات  تعددت   (Huang et .al 2011 )( Lee et.al 2013)لقد 
(Wang& Wang 2009) (Sadik 2007    لدى الباحثين والكتاب وبتحليل مفاهيم التعلُّم

أبعاد مفهوم التعلُّم اإللكتروني تتمثَّل  اإللكتروني التي قدَّمها هؤالء الباحثون، نجد أن  
 في: 

 عملية توصيل معارف ومهارات وخبرات.  -1
 استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وُنُظم المعلومات.  -2
األقمار    -3 مثل  التعلم؛  عملية  في  الحديثة  المعلومات  تكنولوجيا  وسائل  تعدد 

 شاشات التليفزيون. –الفيديو  –الحاسب اآللي  -اإلنترنت  –الصناعية 
 فيديو(. –صوت   –تعدد أشكال توصيل المعرفة في أشكال مختلفة )نصوص  -4
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 عدم التقيد بمكان ووقت في تقديم المحتوى العلمي.  -5
 تتسم عملية التعلُّم اإللكتروني بسهولة نشر وتوزيع المعرفة والمعلومات. 

 :واستخدامها محددات قبول التكنولوجيا  -8/2
التكنولوجيا ثماني نظريات؛ استهدفت تفسير سلوك  تن اولت محددات قبول واستخدام 

أسباب على  الوقوف  النظريات  هذه  حاولت  وقد  التكنولوجيا؛  قبول    مستخدم 
 ؛ ومن أبرز هذه النماذج:(Maima &Nazuki 2015)واستخدامها ،التكنولوجيا

  Davis1989 )) نظرية قبول التكنولوجيا -1
 (. Venkatsh 2003النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا ) -2

 ومن أبرز المحددات التي اتفقت عليها هذه النماذج: 
 األداء المتوقَّع:  -8/2/1

المتوقَّ  األداء  تعريف  )يمكن  التي  Performance expectanctyع  الدرجة  أنه  على   )
يساعده سوف  النظام  استخدام  أن  الفرد  بها  في    على  يعتقد  مكاسب    دائه أتحقيق 

Venkatsh et.al 2003) .) 
تفسير سلوك مستخدم التي حاولت  النظريات  أكدت كل  التكنولوجيا، وأسباب   يوقد 

ع، قبولهم، واستخدامهم لها على وجود عالقة تأثير إيجابية مباشرة بين األداء المتوقَّ 
 ة كمحدد ُمؤثِ ر في االستجابة للتكنولوجيا واستخدامها. والنية السلوكيَّ 

(Abbasi et.al 2015)  ،)  (Algahatne 2016،)  cheng and Vogal 2013،)(  (Merhi 
2015 ،Oye et.al 2014) .) 

 
 الجهد المتوقع: -8/2/2

 Venkatsh et.alُيِشيُر الجهد المتوقَّع إلى الدرجة المرتبطة بسهولة استخدام النظام )
النظرية  Davis 1989(، وهو يشبه سهولة االستخدام في نموذج )2003 (، وفي ظل 

السلوكية بصورةٍّ  النية  الجهد المتوقَّع على  ُيَؤثِ ر  التكنولوجيا  لقبول واستخدام  الموحدة 
الباحثين إلى وجود عالقة غير مباشرة  مباشرة، باإلضافة إلى ذلك أشار العديد من 
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 Venkatesh and zhang بين الجهد المتوقَّع، والنية السلوكية بوساطة األداء المتوقع
2010 )) . 

َلت معظم الدراسات إلى وجود عالقة تأثير   وبمراجعة أدبيات الدراسات السابقة توصَّ
التكنولوجيا؛ كما   قوية إلدراك سهولة االستخدام من قبل المستخدم، وقبول واستخدام 

 Abbasi et.al يلعب الجهد المتوقع دوًرا رئيًسا في التنبؤ بالنية السلوكية للمستخدم.
2015)،  ( )Al Gahani 2016( )( cheung and vogel 2013( ،chiuand& wang 
2008( ) ،Merhi 2015) )،oye et.al 2014) (،)park 2009  .) 

 : Social influenceالمؤثرات االجتماعية -8/2/3
ذات   األشخاص  أن  الفرد  بها  ُيْدِرُك  التي  الدرجة  إلى  االجتماعية  المؤثرات  تشير 

 Venkatesh 2003بالنسبة له، يعتقدون أنه يجب أن يستخدم النظام الجديد ) األهمية  
P451   وهناك تأثير مباشر للمؤثرات االجتماعية؛ من خالل حقيقة أن األفراد يمكن

معين. أداء سلوك  عند  اآلخرين  بآراء  يتأثروا  في    أن  الباحثين  العديد من  أبرز  وقد 
 تماعية على النية للسلوكية؛ مثل: دراستهم وجود عالقة تأثير للمؤثرات االج

(Chu & chen 2016)  ،(Chaurg & Vogal 2013) ،)  (Lin et.al 2013)( Marcheuk 
et.al 2014،) sharma et.al 2017) 

 التسهيالت والدعم:-8/2/4
على أنها درجة اعتقاد الفرد أنه البنية األساسية؛ سواء التنظيمية أو   FCُيْمِكُن تعريف  

 (. Venkatesh et.al 2003البيئية موجدة لدعم استخدامه للنظام. )
 (. AJjzen 1991ن )أو هي الموارد الخارجية المطلوبة لتسهيل أداء سلوك معيَّ 

تأثي وجود  على  السابقة  والدراسات  البحوث  من  العديد  أجمعت  لهذه وقد  قوي  ر 
وقويًّا   مؤثِ ًرا  دوًرا  تلعب  وأنها  تكنولوجيا    فيالظروف،  واستخدام  قبول،  قرار  اتخاذ 

 .لكترونيالتعلُّم اإل
 (( Marchewka et.al 2014)( Chu and chen2014 ،) sawang et.al 2014 .) 
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 المخاطر الُمْدَرَكة:-8/2/5
أول من نقل مصطلح المخاطر الُمْدَرَكة من مجال علم النفس  ) (Bauer 1960ُيَعدُّ  

ُيَمثِ ل أحد  التأكد أنه  إلى مجال دراسة وتحليل سلوك المستهلك، وهو يعتقد أن عدم 
النتائج   إلىالمتغيرات التي تشملها عملية اتخاذ القرارات الشرائية للمستهلك. باالضافة  

 المترتبة على عملية اتخاذ القرارات
إدراك  )  Dowling and staelem  1994)عرفبينما   أنها  على  الُمْدَرَكة  المخاطر 

جود نتائج سلبية، عندما يقوم المستهلك بشراء منتجات في و المستهِلك لعدم تأكد أو  
في تعريفه للمخاطر الُمْدَرَكة إلى مكونات المخاطر ـ على    )  Cox 1974)راشاحين  

المستهلك لنتائج عكسية قبل اتخاذ القرار الشرائي  أنها تشمل عاملين رئيسين: إدراك  
 وحجم الخسائر المرتبطة بنتائج سلبية التخاذ قرار الشراء.  )المخاطر المستقلة(.

عدَّل البحوث   Coxتعريف    Cunningham 1967)  (وقد  في ضوء  الُمْدَرَكة  للمخاطر 
القرار   بأهمية  الشرائي  القرار  ونتائج  التأكد،  عدم  وربط  بها،  قام  التي  التجريبية 
الُمْدَرَكة لدى   الشرائي، وأكد على أن أهمية القرار الشرائي، تؤثر في حجم المخاطر 

 المستهلك.
 أبعاد المخاطر الُمْدَرَكة:

 مفهوم متعدد األبعاد. المخاطر الُمْدَرَكة على أنه عرض العديد من الباحثين مفهوم
( Kaplan et.al 1974 ،( Biswas Biswas 2004 )  .) 
 أنواع المخاطر كما يلي: ((Biswas&Biswas 2004 وقد عرف)

المالية   المرتبطة    يهو   Funancial Risksالمخاطر  المال  بالمخاطر  ورأس  األموال، 
(Biswas&Biswas 20).) 

األداء:   باحتياجات  و مخاطر  الوفاء  على  والخدمات  المنتجات  قدرة  بعدم  ترتبط 
 المستهلك.

المادية:   في    وهي   Risksالمخاطر  المتوقََّعة  الخسارة  بجوانب  المرتبطة  المخاطر 
ة والطاقة.   الصحَّ
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االجتماعية:   اآلخرين    وهيالمخاطر  احترام  في  متوقََّعة  بخسائر  المرتبطة  المخاطر 
 داقتهم عندما يتم شراء منتجات معينة. للشخص، وص 

النفسية:   الذاتية لدى الفرد عندما    وهي المخاطر  المخاطر المرتبطة بخسائر الصورة 
 يشتري الفرد منتًجا معيًنا. 

ُبْعَدْين للمخاطر الُمْدَرَكة؛ وهي تلك المخاطر المرتبطة   Chudhuri  2006وقد أضاف
 ومخاطر األداء. بالمخاطر المالية، والمادية، 

العاطفية:   الالمخاطر  المخاطر  وُيَعدُّ وهي  واالجتماعية،  النفسية  بالمخاطر  مرتبطة 
(Cunning ghan  1967  أول باحث حاول اقتراح طريقة لقياس المخاطر الُمْدَرَكة؛ ،)

تجاه   مشاعرهم  عن  األشخاص  لسؤال  مباشر  تدريجي  مقياس  استخدام  خالل  من 
 التأكد، وقيمة المخاطر الُمْدَرَكة. الخطر، وعدم 

 :Attitudesاالتجاهات: -8/3
اإليجابيَّ االتجاه    (Ajzen1975 )  &  Fishbienُيَعرِ ف الفرد  تقييمات  يعكس  أنه  ة  على 
 ن.ة تجاه سلوك مستهدف معيَّ والسلبيَّ 

ب   Rogers 1983))أما   العام  الفرد  شعور  هو  االتجاه  أن  عدم  الفيرى  أو  تفضيل، 
وسع  )  1991Ajzen  (أن  تفضيل تجاه استخدام مبتكرات أو تكنولوجيا معينة، كما  ال

السلوكيَّ  المعتقدات  مجموع  باعتباره  معيَّ المفهوم  سلوك  نحو  االتجاه  تحدد  التي  ن، ة 
السلوكيَّ  بالنية  االتجاه  معي ويرتبط  سلوكيات  ألداء  مشاعر ة  عنها  يكون  والتي  نة، 

 ة.إيجابيَّ 
حظ المحد ِ   يوقد  أحد  ُيَمثِ ل  حيث  الباحثين؛  من  كثير  باهتمام  الرئيسة  االتجاه  دات 

( الباحثين  هؤالء  أبرز  ومن  المستهلك؛  سلوك  في  قدم  Davis 1989المؤثِ رة  الذي   )
ة للمستخدم تجاه  السلوكيَّ نموذج قبول التكنولوجيا، ودور االتجاه في تأثيره على النية  

مَ   )  Fishben & Ajzen 1975  (استخدام التكنولوجيا، باإلضافة إلى أن كل من   كل    َقدَّ
منهما نظرية السلوك المسبب للمستهلك، وقد أوضحا تأثير االتجاه، وعالقته بسلوك  

كما التكنولوجيا،  قبول، واستخدام  في  ُيعَ   Ajzen 1991))المستهلك  أن االتجاه  دُّ  أبزر 
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  ، ة؛ ومن َثمَّ اتخاذ قرار الشراء أو االستخدامالمتغير المستقل الذي يحدد النية السلوكيَّ 
يمثِ   الثانأل  وذلك  الفرض  صياغة  وهو  يساس  الدراسة  فروض  "من  تأثير :  يوجد 

التعلُّم اإللكتروني على   التدريس نحو استخدام برامج  معنوي التجاهات أعضاء هيئة 
 ة الستخدام برامج التعلُّم اإللكتروني".السلوكيَّ ة النيَّ 
  :Behaviorl Intentionالنية السلوكية: -8/4

 & Fishbenتشير النية السلوكية إلى احتمال قيام شخص بتصرف أو أداء معين )
Ajzen 1975 وتلعب النية السلوكية في تأثيرها على قبول التكنولوجيا دور المتغير ،)

 والمتغير التابع؛ وذلك لألسباب التالية:المستقل، 
وجود عالقة معنوية قوية بين النية السلوكية، والسلوك   ( أبرزت العديد من الدراسات1

 Venkatesh &Morris)و  (Sheepp and et.al 1988  )المستهدف
 ( .Mathieson 1991)و( 2000

ة يمكن إحداث تغير في النيَّ ة معينة وقد أشارت تلك الدراسات إلى أنه خالل فترة زمنيَّ 
قبول  السلوكيَّ  قياس  لذلك  نفسه؛  النظام  في  أو  توقعاته،  في  وأيًضا  للمستخدم،  ة 

 ة؛ وذلك قبل تطبيق النظام.المستخدم للنظام يرتكز على النية السلوكيَّ 
قة أكثر من  ة االستخدام تكون مطبَّ (: أن نيَّ Prasad&l Agarwa 1999( يرى كل )2

ويتمُّ السلوك   التعلُّم   الفعلي،  أن  نتيجة  المعتقدات؛  مع  متزامن  بشكل  القياس 
كون ية لالستخدام لقياس القبول  ة السلوكيَّ فإن اختيار النيَّ   تطبيقه؛اإللكتروني لم يتم  

 أفضل. 
وقد   والتنبؤ   أوضحهذا  وتحليل،  تفسير  حاولت  التي  والنماذج  الدراسات  من  العديد 

النيَّ  من  كل  بين  لعالقة  تحديد  المستهلك  السلوكيَّ بسلوك  كمتغير  ة  واالتجاه تة؛  ابع، 
ب، وكل من ونظرية السلوك المسب    )،(fishbien & ajzen 1975مثل    ؛كمتغير مستقل
Davis1989 )  ( ط )نظرية السلوك المخطَّ ، ونظرية قبول التكنولوجيا، وAjzen 1991 

TPB  وقد أوضح ،)Ajzen1991)  ( َّن يكون أساسه نيته أن سلوك الفرد تجاه شيءٍّ معي
ن، كما أنه من المنظور ة، والتي ترتبط بالعادت واالتجاهات نحو سلوك معيَّ السلوكيَّ 
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التسويقيَّ  بالدراسات  التسويقيَّ المرتبط  والبحوث  أكدت  ة  النيَّ ة،  بين  العالقة  ة  الدراسات 
أنالسلوكيَّ  على  والسلوك  واالتجاه  السلوكيَّ النيَّ   ة،  االتجاهات ة  بين  وسيط  متغير  ة 

 (.Bentrer &speckarty 1979،( Bagozzi 1981)وسلوك المستهلك )
ة بالسلوك؛ فكلما ة السلوكيَّ ارتباط النيَّ وهي    ؛ةعلى قاعدة مهمَّ   (Ajzen 1991)ويؤكد  

النيَّ  واستخدام    قبول  مَّ ن، يكون السلوك سلوًكا إيجابيًّا، ومن ثَ ة تجاه سلوك معيَّ زادت 
ة والسلوك،  التكنولوجيا، وفي ضوء مراجعة الدراسات السابقة للعالقة بين كل ٍّ من النيَّ 

أو القرار المرتبط باالستخدام، نجد أنهم توصلوا إلى نفس النتائج؛ وهي التأثير القوي 
 ،(Davis 1989،()  taylo &Toddr1995)  ة على القرار لدى المستخدم.سلوكيَّ للنية ال

(Venkatesh etal2003).  ( (Venkatesh & Davisl2004 ، 
 
 نتائج الدراسات السابقة وفروض الدراسة:  -9

واستخدامها    يحظ التكنولوجيا  قبول  محددات  السابق    فيموضوع  النظريات  ضوء 
والدراسين   الباحثين  من  العديد  باهتمام  المجال  فيتوضيحها  على   ،هذا  وبالتطبيق 

ثير كل من  أفقد اتفقت هذه الدراسات على ت؛  العديد من الدول  فيجميع الجامعات  
مستخدم اتجاهات  على  المدركة  والمخاطر  اإل  يالمنافع  التعلم   لكترونيبرامج 

  )  (Rudhumbu2020برزت دراسة  أحيث    ؛استخدام هذه البرامجوانعكاسهما على نية  
المؤثرة    زيمبابوى   فيالجامعات    في أل  فيالعوامل  السلوكية  هيئة   عضاءالنية 

االتجاهاتهمها  أ و   ؛التدريس استخدام   بيان  نحو  لديهم  المدركة  والمخاطر  والمنافع 
  لكترونيبرامج التعلم اإل
اإل دولة  دراسة  وفى  توصلت  العربية  كفاءة   أن  إلى  ((AL-Kurdi 2020مارات 

االجتماعية  ،االستخدام النظام   ،والمؤثرات  مع  والتفاعل  كل    ؛والمتعة  منهم   يمثل 
ا على نية استخدام هذه  يًض أو   ،لكترونياتجاهات مستخدم برامج التعلم اإل  فيمؤثرات  
 البرامج.
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دراسة   منصات   (AL-Farihat et. al 2020)وكشفت  مستخدم  رضا  محددات  عن 
اإل اإل  في  لكترونيالتعلم  المُ   فيتمثلت    التيو   ؛نجليزيةالجامعات  لدى  كَ رَ دْ الفائدة  ة 
 وجودة الخدمات والمخاطرالمدركة. يوالدعم الفنوجودة النظام  ، المستخدم

يمكن من   التيالمؤشرات    إلى  اتوصلت دراستهمفقد  )  Ray et.al 2020  (ما كل منأ
اإل  خاللها التعلم  منصات  لمستخدم  السلوكية  بالنية  هذه    ،لكترونيالتنبؤ  وكانت 

( للمستخدم  القيمةالمؤشرات  العلمية،  المضافة  المادة  والتصميم،  ومحتوى  ، والغالف 
والتدريب   المستخدم.  المنصاتع وثقة  استخدام  والتكلفة  ، لى  العائد  بين    ؛ والعالقة 

-Ansong) ضافت دراسةأكما .كار(تالجوانب العاطفية واالب إلى ضافة باإل
Gyimah 2020)   نيَّ   أن استمرارية  منصةمحددات  استخدام   Google Classroom  ة 

 :هيفي زيمبابوي؛ بالتطبيق على ثالث جامعات،  كإحدى أدوات التعلُّم اإللكتروني
وذلك من خالل تأثير اتجاهات الطالب كمتغير    ؛سهولة االستخدام والفائدة الُمْدَرَكة 

 إدارك الفائدة، وسهولة االستخدام، واستمرارية نية االستخدام.  وسيط بين
في دولة    دراسة تطبيقية على الجامعات  (  Al Kurdi et al2020  )ُتَعدُّ دراسة كل من  و 

اإللكتروني  التعلُّم  واستخدام  قبول،  محددات  من  للتحقق  المتحدة؛  العربية  اإلمارات 
من   مجموعة  إلى  الدراسة  لت  توصَّ وقد  الجامعات،  هذه  لطالب  الشرائى(  )السلوك 

السلوكي  ؛النتائج النية  بناء  يتم  أنه  في  أهمها  ما  َتَمثََّل  ضوء  في  للطالب  :  يلية 
االجتماعية ،الكفاءة الذاتية في استخدام الكمبيوتر   والمتعة،  المؤثرات 

م للمستخدم    يوالدعم الفن،  والمخاطر والقلق من الكمبيوتر،  والتفاعل مع النظام المقدَّ
 واتجاهات المستخدم.  

التعلُّم   دُّ عَ وتُ  خدمات  ومسوق  القرار،  لصانع  بالنسبة  مهمًّا  أساًسا  السابقة  المحددات 
 اإللكتروني. 

ات طالب الجامعات لتفسير سلوكيَّ   محاولةً   )  Revythi &selios 2019  (مت دراسة  وقدَّ 
يتعلَّ اليونانيَّ  فيما  ونيَّ ة؛  بقبول  أجل  ق  وذلك من  اإللكتروني؛  التعلُّم  أنظمة  استخدام  ة 
 .Ahmad et)  (  ، وقد أوضحت دراسةTAMنموذج قبول واستخدام التكنولوجيا    توسيع

al 2018  :هذه الدراسة العوامل الحاسمة لنجاح واستدامة التعلُّم اإللكتروني كما يلي 
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التكنولوجية   التحتية  البنية  الوقت  –جاهزية  الوقت    -استقاللية    -اإلتاحة  –سهولة 
  -التفاعل بين أطراف العملية التعليمية    -التنظيم    –المحتوى    -المرونة   –التدريب  
 االلتزام(.

دراسة   المؤث ِ   (Knaswaeneh & Yassen 2017)وهدفت  العوامل  تحديد  على  إلى  رة 
برزت أكما  ؛  ةرضا أعضاء هيئة التدريس عن التعلُّم اإللكتروني في الجامعات األردنيَّ 

السعوديَّ الجامعا  في(  Naveed et.al 2017)دراسة   التعلُّم  محد ِ   ةت  نجاح  دات 
قس   وقد  المحد ِ اإللكتروني،  هذه  محد ِ مت  إلى  ومحد ِ دات  بالطالب،  مرتبطة  دات  دات 

  .مرتبطة بالمحتوى 
لهذه (  Martin&Nunes  2016  )  قدم كل من و   الرئيس  الهدف  تَمثَّل  دراسة 

على   وأثرها  التدريس،  هيئة  أعضاء  استجابة  محددات  على  التعرف  في  الدراسة 
التعلُّم   في  وثقتهم  اتجاهات و   اإللكترونياستجابتهم،  قياس  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

زيمبابوى؛  في  بالجامعات  اإللكتروني  التعليم  أنظمة  نحو  التدريس  هيئة  أعضاء 
الُمْدَرَكة،    باالعتماد المنافع  بين  للربط  وذلك  التكنولوجيا؛  قبول  نظرية  نموذج  على 

ونيتهم   التدريس  هيئة  أعضاء  اتجاهات  من  وكل ٍّ  الُمْدَرَكة،  االستخدام  وسهولة 
( فى ماليزيا محددات المؤثرة فى  2016Mangir et.alكما ابرزت دراسة )  السلوكية،  

التعلم   واستخدام  قبول  بين  التعليم   كترونياإللالعالقة  مجال  فى  السلوكية  والنية 
   الزراعى
ق من اتجاهات أعضاء هيئة  إلى التحقُّ )  Alnawas 2011) &  AL.alak  دراسة   وهدفت

وجود    التدريس األردنيين من قبول نظام التعلُّم اإللكتروني، وقد أظهرت نتائج الدراسة
الُمْدَرَكة، وسهولة  عالقة إيجابيَّ  الُمْدَرَكة، ومعرفة الكمبيوتر،  ة بين المنافع  االستخدام 

تبنِ يها، في حين كانت هناك عالقة سلبية    ودعم اإلدارة، والنية التي يجب  السلوكية 
والنيَّ  الكمبيوتر  استخدام  من  والقلق  الضغط  السلوكيَّ بين  من ة،  ة  كل  معهما  واتفق 

(Muima & Nzuki 2015    دراستهما حول محددات مقاومة وثقة فى  اء هيئة عضأ ( 
ا  ا سلبيًّ ثيرً أر تن المخاطر المدركة تؤث ِ أعلى    اإللكترونيالتدريس فى كينيا لنظم التعلم  

 & Meerzeشار كل من )أوفى الكويت  ،  اإللكترونيلى قبول واستخدام نظم التعلم  ع
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Beauchamp2017 فى المعلومات   (  تكنولوجيا  قبول  محددات  حول  دراستهما 
المحد ِ أ لى  إواستخدامها   التعلم  ن  لقبول  الحاسمة  طالب  اإللكتروني  دات  لدى 

الكو  التيَّ يالجامعات  هى  المعلومات  فذانة  تكنولوجيا  استخدام  وسهولة  المدركة  ة 
 واالتصاالت.

 تعقيب الدراسة الحالية على الدراسات السابقة:
التكنولوجيا،  واستخدام  وقبول  بمحددات  المرتبطة  السابقة  الدراسات  نتائج  بتحليل 
السلوكية الستخدام   نيتهم  ثم  واألساتذة؛ ومن  الطالب  اتجاهات كل من  على  وأثرها 

معظم الدراسات المرتبطة بمحددات قبول واستخدام  ؛ تبين أن  برامج التعلُّم اإللكتروني
ن اهتمامها  وجهت  الدول التكنولوجيا  في  الجامعات  على  الدراسات  هذه  تطبيق  حو 

استخدام   ونسبة  العالي،  التعليم  في  التقليدية  األساليب  تستخدم  زالت  التي ال  النامية 
 Meerze()  فى الكويتبرامج التعلُّم اإللكتروني محدودة بها؛ مقارنًة بالدول المتقدمة.

& Beauchamp201    )باكستان  و(Qazi et.al 2018)  وكينيا )  (Muima & Nzuki 
على    Mangir et.al  2016)ا  وماليزي  (  2015 الباحثين  تركيز  من  الرغم  وعلى   )

التطبيق على الجامعات المصرية ما زالت   الدول النامية إال أن الدراسات التي حاولت
 محدودة في حدود علم الدراسة الحالية. 

التي تناولت محددات   السابقة  الدراسات  التكنولوجيا كانت من جميع  قبول واستخدام 
 منظور تربوي أكثر من كونه تسويقيًّا؛ 

تسويقيَّ محدوديَّ   -ب برامج  بتصميم  االهتمام  سلوك  ة  وتحليل  دراسة  على  قائمة  ة 
االتجاهات  بين  للربط  السلوكيَّ   المستهلك؛  االستخداموالنوايا  وقرار  مجاالت    يفف  ؛ة، 

اإل تمَّ مثاًل   لكترونيالتسوق  الشرا    السلوك  وتحليل  منظور    ئيدراسة  من  للعميل 
واستخدامها التكنولوجيا  قبول  نتائج  وحقَّ ،  نظريات  ونيَّ إيجابيَّ قت  اتجاهات  على  ة  ة 

 (.   2015lMercado, & Rajagopal-Reyes ) المستقبل فية العميل الشرائيَّ 
ركزت الدراسات السابقة على تناول المحددات اإليجابية وتأثيرها في قبول التعلُّم   -ج

ُتَعدُّ  التعلُّم اإللكتروني، والتي  أو معوقات قبول  السلبية،  الجوانب  اإللكتروني وإهمال 
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المعو ِ  هذه  وأبرز  أهم  من  الُمْدَرَكة  الدراسات    فيال  إقات  المخاطر  من  قلة 
(Rudhumbu2020 . ) 
الد ِ   -  د الديموجرافيَّ بعض  الخصائص  تأثير  تناولت  وإدخالها  راسات  للطالب،  ة 

للتعليم اإللكتروني، وإهمال تأثير الخصائص  كمتغير وسيط يؤث ِ  ر في قبول الطالب 
ة نوع  وبصفة خاصَّ   لكتروني؛ة ألعضاء هيئة التدريس في قبولهم للتعلم اإلالديموجرافي ِ 

 (. Meerze &Beauchamp 2017) ون إليهاالجامعة، أو نوع الكلية التي ينتم 
ركَّ   -ه التي  الدراسات  مقارنات  محددوية  إجراء  على  الحكومية   بينزت  الجامعات 

اإللكتروني   التعلُّم  واستخدام  قبول  في  ومؤثر  كمحدد  منهم  إوالخاصة؛  قلة  -E)ال 
lmMarsy&Tarhini  2017.) 

راسة الحالية اقتراح السابقة تحاول الد ِ راسات  وفي ضوء الفجوات التي ظهرت في الد ِ 
أ الفجوات؛  هذه  تغطية  ُيَحقِ ُق  بعض قد ِ تُ   ينموذج  لتغطية  التالي  النموذج  الدراسة  م 

 نموذج الدراسة المقترح:  يليوفيما  ،راسات السابقةإهمالها في الد ِ  الجوانب التي تمَّ 
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 للبحث: اإلطار المقترح   ( 1رقم )ويوضح الشكل 
   H4 
  

 
 H2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

محددات قبول 
التكنولجيا 
 واستخدامها

أوال: المنافع  
  المدركة

داء المتوقعاأل  

 الجهد المتوقع

  المؤثرات االجتماعية

 التسهيالت والدعم

ثانيا : المخاطر 
 المدركة

  مخاطر مادية

  مخاطر مالية

  مخاطراجتماعية

  مخاطرنفسية

 مخاطر أداء

 

 

اتجاهات 
أعضاء 
هيئة 

التدريس 
نحو برامج 

التعلم 
لكترونياإل  

أعضاء نية 
هيئة 

 التدريس
استخدام 

برامج التعلم 
لكترونياإل  

( نموذج الدراسة 1الشكل رقم )
 المقترح

H1 

H3 
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 ُفُروض البحث:  -10
-H1   ضوء في  التكنولوجيا  واستخدام  قبول  لمحددات  موجب  معنوي  تأثير  "يوجد 

المنافع، والمخاطر الُمْدَرَكة على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام برامج 
 التعلُّم اإللكتروني".

-  H2   ضوء في  التكنولوجيا  واستخدام  قبول  لمحددات  سلبى  معنوي  تأثير  "يوجد 
 المنافع والمخاطر الُمْدَرَكة على النية السلوكية الستخدام برامج التعلُّم اإللكتروني".

-  "H3    استخدام نحو  التدريس  هيئة  أعضاء  التجاهات  موجب  معنوي  تأثير  يوجد 
 سلوكية الستخدام برامج التعلُّم اإللكتروني". برامج التعلُّم اإللكتروني على النية ال

-  "H4  لكترونياإل  مالتعل  تتوسط اتجاهات عضاء هيئة التدريس نحو استخدام برامج 
خدمات   تسويق  أبعاد  بين  المنافع  في  االلكترونىالتعلم  العالقة  والمخاطر    ضوء 

 .لكترونياإل ملتعلاستخدام برامج المدركة والنية السلوكية ال

 منهجية الدراسة:  -11
 مجتمع الدراسة:  11/1

يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم في الجامعات 
المتعلقة  والخاصة  سويف؛  وبني  القاهرة،  بجامعتي  المتعلقة  الحكومية  المصرية 

أكتوبر. من  والسادس  النهضة،  على    بجامعتي  الحاصلة  الكليات  اختار  شهادة  وتم 
 الجودة واالعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد. 

 
 : عينة الدراسة  11/2

االعتمـاد علـى معادلـة حجـم العينـة لمجتمـع غيـر محـدود مـن أعضـاء هيئـة  تـم
التــدريس، والهيئـــة المعاونـــة لهـــم فـــي طبقتـــي عينـــة الدراســـة الحكوميـــة والخاصـــة محـــل 

 عينة البحث. 

؛ والتي تنص Central Limit Theoremة  االعتماد على نظرية النهاية المركزيَّ   لذلك تمَّ 
ع البحث لتوزيع طبيعي؛ فإن العينة المسحوبة أيًّا على أنه إذا خضع المجتمع موض

البحث ال  المجتمع محل  كان  إذا  أما  الطبيعى،  للتوزيع    كان حجمها سوف تخضع 
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( مفردة؛ 30يخضع لتوزيع طبيعى؛ فإنه كلما زاد حجم العينة المسحوبة عن الحجم )
الطبيعى التوزيع  من  المسحوبة  العينة  توزيع  اقترب  ثَ   ؛كلما  اتجاهات  در   مَّ ومن  اسة 

   .همؤ آرا المستقصى
 :حجم العينة 11/2/1

  إلى  9576  معتنات العشوائية عند حجم المجيجدول الع  فيتم تحديد حجم العينة  
 .مفردة 364

 :ةنوع العينة : عشوائية طبقيَّ  11/2/2
 ي( عن توزيع العينة العشوائية الطبقية كما يل4) ر جدول رقمعب ِ يُ و 
 

العينة العشوائية الطبقية بين الجامعات الحكومية والخاصة ( توزيع  4جدول رقم )
 ( مفردة 364لحجم عينة مقدارها )

 

 الجامعة 
الكليات الحاصلة على  

طريقها   ي ف االعتماد أو
 لالعتماد 

عدد أعضاء هيئة  
 التدريس ومعاونيهم 

 حجم العينة 
حجم العينة  

 المرجحة 
هرة 

القا
عة 

جام
 

 43 48 919 كلية اآلداب 

 14 15 287 دار العلوم كلية 
كلية االقتصاد والعلوم  

 السياسية 
464 24 22 

كلية التخطيط والمجتمعات  
 العمرانية 

208 11 10 

 91 101 1936 الهندسة  كلية
 14 15 286 كلية الحاسبات والمعلومات 

 45 49 941 كلية طب األسنان 
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 الجامعة 
الكليات الحاصلة على  

طريقها   ي ف االعتماد أو
 لالعتماد 

عدد أعضاء هيئة  
 التدريس ومعاونيهم 

 حجم العينة 
حجم العينة  

 المرجحة 

 34 37 707 كلية الطب البيطري 
 5 6 106 طفولة التربية   كلية

 جامعة
 بني سويف 

 11 12 237 اآلداب 

 7 7 140 العلوم 

 8 9 167 الصيدلة 

 304 334 6398 اإلجمالي للكليات الحكومية 

جامعة  
 النهضة 

 14 5 100 الصيدلة 

 10 4 70 طب الفم واألسنان 

 6 2 40 ق وإدارة األعمال يالتسو 
معة

جا
6 

وبر 
أكت

 
 6 4 67 كلية اللغات والترجمة 

 18 11 211 كلية الصيدلة 
 6 4 71 كلية العلوم الصحية 

 60 30 559 اإلجمالي للكليات الخاصة 
اإلجمالي  

 العام 
 364 364 9576 كلية  18

 إجراءات وأساليب التحليل الحصائي: 11/3
 اتبع الباحث اإلجراءات التالية إلتمام التحليل اإلحصائي للبحث:

 ومعالجة البيانات: مرحلة إدخال  11/3/1
وصالحيتها  اكتمالها  من  للتأكد  االستبيان؛  استمارة  بمراجعة  الحالية  الدراسة  قامت 
تتوافر   التي ال  االستمارات  استبعاد  تم  البيانات، والتحليل اإلحصائي؛ حيث  إلدخال 
بها الشروط الالزمة، ثم قام بتكويد )ترميز( المتغيرات والبيانات، ثم تفريغها بالحاسب  
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( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الحزمة  لبرنامج  وفًقا  (،  SPSS version 25اآللي؛ 
 (، وفي إطار ذلك تم تكوين المتغيرات التالية: AMOS 22وبرنامج )

: وتشمل مكونات أبعاد تسويق خدمات Exogenous Variables  المتغيرات الخارجية
الُمدْ  والمخاطر  المنافع  ضوء  في  اإللكتروني  التدريس التعلُّم  هيئة  أعضاء  لدى  َرَكة 

 بالجامعات المصرية لكل ٍّ من:  
 المنافع الُمْدَرَكة: 

( من  العبارات  على  ويحتوي  المتوقع:  باالستبيان)6-1األداء   )Venkatesh et.al 
2003 .) 

( من  العبارات  على  ويحتوي  المتوقع:  باالستبيان 12-7الجهد   )Venkatesh et.al 
2003 

)التأثيرات   العبارات من   Venkatesh( باالستبيان 18-13االجتماعية: وتحتوي على 
et.al 2003 . 

( من  العبارات  على  وتحتوي  المتاحة:  باالستبيان.23-19التسهيالت   )Venkatesh 
et.al 2003 ا 

 لمخاطر الُمْدَرَكة: ا
مقاييس   على  االعتماد    Amand et.al 2011  ()Vacoby and Kaplan)  تم 

1974  )Zahang)  2011() Kim et.al2005    ) بعاد المخاطر المدركة أقياس    في 
 ( باالستبيان.27-24مخاطر االتصاالت: وتحتوي على العبارات من )  

 ( باالستبيان.31-28مخاطر الخصوصية: وتحتوي على العبارات من )
 ( باالستبيان. 36-32المخاطر النفسية: وتحتوي على العبارات من )

 ( باالستبيان.43-37االجتماعية: وتحتوي على العبارات من )المخاطر  
 ( باالستبيان. 47-44المخاطر الصحية: وتحتوي على العبارات من )

 ( باالستبيان. 53-48مخاطر الوقت: وتحتوي على العبارات من )
 ( باالستبيان.58-54المخاطر التشغيلية: وتحتوي على العبارات من )

: ويشمل بعد اتجاهات أعضاء هيئة التدريس   Mediator Variablesالمتغير الوسيط:  
تم الرجوع  ؛(62-59نحو استخدام برامج التعلُّم اإللكتروني، ويحتوي على العبارات من )
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التكنولوجيا  )  (Davis 1989مقياس    إلى  قبول   Odeshiومقياس    ،TAMنموذج 
 الذي تم تطويعه؛ ليتوافق مع اتجاهات أعضاء هيئة التدريس..  2014

الداخلي   الستخدام Endogenous Variableالمتغير  السلوكية  النية  بعد  ويشمل   :
مقياس كل  ب( باالستبيان  67-63برامج التعلُّم اإللكتروني؛ ويحتوي على العبارات من )

 ( Cheng et.al) 2006(، ومقياس  Davis 1989من )
 )د( قياس ثبات االتساق الداخلي وصدق المحتوى لمتغيرات البحث: 

 (5جدول رقم )
 ، والصدق الذاتي ألبعاد الدراسة Cronbach's alphaمعامل الثبات 

عدد   أبعاد الدراسة  م
 الفقرات 

 معامل 
 الثبات 

 معامل 
 الصدق 

 0.922 0.851 6 األداء المتوقع  1
 0.939 0.882 6 الجهد المتوقع  2
 0.943 0.889 6 التأثيرات االجتماعية  3
 0.956 0.913 5 التسهيالت المتاحة  4
 0.936 0.876 3 مخاطر االتصاالت   5
 0.899 0.809 4 مخاطر الخصوصية  6
 0.901 0.812 5 المخاطر النفسية  7
 0.913 0.834 5 المخاطر االجتماعية  8
 0.915 0.837 3 المخاطر الصحية  9

 0.936 0.876 6 الوقت مخاطر  10
 0.960 0.922 5 المخاطر التشغيلية  11

 0.932 0.868 4 اتجاهات استخدام برامج التعلُّم اإللكتروني  12

 0.964 0.929 5 النية السلوكية الستخدام برامج التعلُّم اإللكتروني  13
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( رقم  الجدول  من  ألفاكرونباخ5يتضح  الثبات  معامل  أن   )Cronbach's alpha  ،
تتراوح    لجمالى أبعاد الدراسة قد بلغ قيًماي  لقياس ثبات المحتوى واالتساق الداخل

( مما0.922-0.812بين  الذى    (؛  األمر  الدراسة؛  لعينة  المرتفع  الثبات  على  يدل 
هم؛ حيث  ؤ آرا  انعكس أثره على الصدق الذاتي لمحتوى مقياس اتجاهات المستقصى

( بين  تتراوح  قيًما  أبعاد  0.964-0.901بلغ  لمحتوى  ثبات  أعلى  سجل  وقد  هذا   ،)
المخاطر  اإللكتروني،  التعلُّم  برامج  الستخدام  السلوكية  النية  من:  كل  بين  الدراسة 
التشغيلية، التسهيالت المتاحة، التأثيرات االجتماعية، الجهد المتوقع، بمعامالت ثبات  

، بينما سجل  ( على الترتيب0.882(، ) 0.889(، )0.913(، )0.922(، ) 0.929)
المخاطر   الخصوصية،  مخاطر  من:  كل ٍّ  بين  الدراسة  أبعاد  لمحتوى  ثبات  أقل 

( ثبات  بمعامالت  االجتماعية،  المخاطر  ) 0.809النفسية،   ،)0.812(  ،)0.834  )
(،  0.70-0.60على الترتيب؛ علًما بأن الحد األدنى لمعامالت الثبات تتراوح بين )

(Hair et al  ،2014 ،P 90 .) 
 التوكيدي ألداة القياس:  ي قياس الصدق العامل 11/3/2

لقياس جودة توفيق عوامل كل ٍّ من تسويق خدمات التعلُّم اإللكتروني في ضوء المنافع 
النية   على  المصرية،  بالجامعات  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  الُمْدَرَكة  والمخاطر 

برامج  استخدام  اتجاهات  في  المتمثل  الوسيط؛  المتغير  عبر  التعلُّم    السلوكية، 
،  convergent validityالتقاربيي  اإللكتروني؛ من خالل اختبار صدق االتساق الداخل

، تم استخدام التحليل العاملي التوكيدي، على  discriminate validityوالصدق التمييزي 
 النحو التالى: 
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 (6جدول رقم )
 ومستوى معنويتها تقديرات معامالت نموذج التحليل العاملي التوكيدي 

 العوامل والمؤشرات

ي  ر
عيا

 الم
سار

الم
 

قيمة 
 اختبار"ت" 

CR AVE HTMT 

األداء 
 المتوقع

<--- q3 .800 -- 
0.821 0.605 0.822 <--- q5 .775 16.110 

<--- q6 .757 15.654 
الجهد  
 المتوقع

<--- q7 .797 -- 

0.868 0.622 0.873 
<--- q10 .822 18.110 
<--- q11 .822 18.069 
<--- q12 .707 14.802 

التأثيرات  
 االجتماعية 

<--- q14 .761 -- 

0.884 0.603 0.885 
<-- q15 .764 18.015 
<--- q16 .805 16.548 
<--- q17 .765 17.789 
<--- q18 .788 16.158 

التسهيالت  
 المتاحة

<--- q19 .834 -- 

0.917 0.691 0.922 
<--- q20 .857 23.493 
<--- q21 .866 21.037 
<--- q22 .848 20.308 
<--- q23 .745 15.049 

 q24 .877 -- 0.869 0.691 0.883 --->مخاطر 
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 العوامل والمؤشرات

ي  ر
عيا

 الم
سار

الم
 

قيمة 
 اختبار"ت" 

CR AVE HTMT 

 q25 .864 22.805 ---> االتصاالت 
<--- q26 .746 17.464 

مخاطر 
 الخصوصية 

<--- q29 .758 -- 
0.844 0.644 0.854 <--- q30 .784 15.816 

<--- q31 .863 17.722 
المخاطر 

 النفسية
<--- q32 .765 -- 

0.886 0.662 0.893 
<--- q34 .798 16.517 
<--- q35 .813 16.873 
<--- q36 .874 18.478 

المخاطر 
 االجتماعية 

<--- q37 .831 -- 

0.854 0.596 0.866 
<--- q39 .652 14.369 
<--- q40 .805 19.382 
<--- q41 .788 18.719 

المخاطر 
 الصحية 

<--- q45 .753  
0.841 0.639 0.861 <--- q46 .883 17.566 

<--- q47 .756 14.796 
مخاطر 

 الوقت
<--- q48 .664 -- 

0.859 0.606 0.869 
<--- q51 .811 14.018 
<--- q52 .825 14.219 
<--- q53 .803 13.891 
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 العوامل والمؤشرات

ي  ر
عيا

 الم
سار

الم
 

قيمة 
 اختبار"ت" 

CR AVE HTMT 

المخاطر 
 التشغيلية

<--- q54 .848 -- 

0.925 0.713 0.929 
<--- q55 .867 21.935 
<--- q56 .775 18.169 
<--- q57 .884 22.931 
<--- q58 .844 20.870 

اتجاهات 
استخدام  

التعلُّم برامج 
 اإللكتروني 

<--- q59 .802 -- 

0.893 0.735 0.903 <--- q60 .857 19.499 

<--- q61 .910 21.267 

النية  
السلوكية  
الستخدام 

برامج التعلُّم 
 اإللكتروني 

<--- q63 .773 -- 

0.928 0.721 0.933 
<--- q64 .866 21.590 
<--- q65 .893 19.644 
<--- q66 .826 17.816 
<--- q67 .881 19.284 

 Normed Chi-Square=3.02 RMR= 0.039 GFI=0.753 AGFI=0.707 
NFI=0.838 RFI=0.816 IFI=0.886 TLI=0.869 CFI=0.885 RMSEA=0.075 

 (. 0.001*** دالة عند مستوى معنوية أقل من )
 يلي: ( ما6يتَِّضح من الجدول رقم )

اال  معامالت  جميع  الدراسة  نحداأن  لعينة  القياس  بنموذج  رة  الُمقدَّ المعيارية  ر 
الميدانية؛ والتي ُتَعبِ ر عن معامالت َتَشبُّع المتغيرات المشاهدة الداخلية على العوامل  
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الدراسة، لمقياس  أوتساو   الكامنة  )  ي أكبر من  صدق  0.50القيمة  يدل على  مما  (؛ 
 لبحث.االتساق الداخلي لمقياس ا

إحصائيًّا  دالة  الكامنة  العوامل  على  المشاهدة  المتغيرات  تحميل  معامالت  أن جميع 
(؛ مما يدل على أهمية المتغيرات المشاهدة في 0.01عند مستوى معنوية أقل من )

ضوء   في  اإللكتروني  التعلُّم  خدمات  بتسويق  يتعلق  فيما  الكامنة  المتغيرات  قياس 
 لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.   المنافع والمخاطر الُمْدَرَكة

ر ) الُمَفسَّ التباين  الدراسة ) AVEبلغ متوسط نسبة  لمقياس  (، وعلى مستوى  0.656( 
( بين  القيمة  تلك  تتراوح  الدراسة  الصدق  0.735-0.596عوامل  على  يدل  مما  (؛ 

 Fornell&Larchker  ،1981; Hair etلمقياس الدراسة )  Convergent Validityالتقاربي
al.  ،2014 .) 

المركب   الثبات  قيم  الكامنة ومؤشرات   Composite Reliabilityبلغت  الدراسة  لعوامل 
( المتغيرات  0.928  -0.821قياسها،  بين  الداخلي  االتساق  مقاييس  أحد  هو   ،)

المشاهدة التي ترتبط بمتغير كامن ُمَعيَّن؛ وهي قيمة أكبر من الحد األدنى لمعامل 
ر؛ مما  0.70)الثبات المركب   الُمَفسَّ التباين  (؛ كما أنه أكبر من قيمة متوسط نسبة 

 يؤكد على الصدق التقاربي ألبعاد أداة القياس. 
القياس ألداة  التمييزي  الصدق  )  ؛لقياس  من  كل   َم  قدَّ ،  Henselerفقد 

Ringle&Sarstedt  ،2015 بين االرتباط  مصفوفة  على  يعتمد  إحصائيًّا  أسلوًبا   )
الكامنة؛  Heterotrait-monotrait ratio of the correlations  ُيَسمَّى  المتغيرات 

(HTMT( اختبار  قيمة  تزيد  أال  على   ،)HTMT( القطع  نقطة  عن   )0.85()Kline 
(، حتى نضمن تحقق الصدق  Teo et al. 2008( )0.90(، أو بحد أقصى ) 2011

(؛  0.933-0.822شر بين ) التمييزي بمقياس الدراسة؛ حيث تراوحت قيم ذلك المؤ 
التمييزي   الصدق  توافر  على  يدل  مما  النموذجية؛  القطع  نقطة  تقترب من  قيم  وهي 

  بمقياس الدراسة.
النموذجية  القطع  نقاط  من  تقترب  التوكيدي  النموذج  توفيق  جودة  مؤشرات  جميع 

، جودة التوفيق AGFI، جودة التوفيق المصحح  GFI( لكل ٍّ من: جودة التوفيق  0.90)
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النسبيNFIلمعياري ا التوفيق  جودة   ،RFIالمتزايد التوفيق  جودة   ،IFI  التوفيق جودة   ،
لويس المقارن TLIتوكر  التوفيق  جودة   ،CFIكا مؤشر  قيمة  أن  كما  المعياري    2، 

Normed Chi-Square) 3.02 ( أقل من القيمة )؛ مما يدل على إمكانية مطابقة  5)
ر. ُُ النموذج الفعلي للنموذج الم  قدَّ

البواقي   لمتوسط مربعات  التربيعي  الجذر  قيم  لمتوسط RMRبلغت  التربيعي  الجذر   ،
التقدير ) الترتيب؛ وهي قيمة أقل من    RMSEA  )0.039  ،0.075مربع خطأ  على 

 (؛ مما يدلُّ على جودة توفيق النموذج الكلي. 0.08نقطة القطع للبواقي )أقل من  
 البحثية: الحصاء الوصفي للمتغيرات 11/3/3

فيما يلي يتناول الباحث المقاييس اإلحصائية الوصفية للمتغيرات الخارجية والداخلية،  
المستقصى  اتجاهات  الخارجية والداخلية بشأن    التي تقيس  الدراسة  أبعاد  آراؤهم عن 

لدى أعضاء   الُمْدَرَكة  المنافع والمخاطر  اإللكتروني في ضوء  التعلُّم  تسويق خدمات 
 الجامعات المصرية؛ وذلك على النحو التالى: هيئة التدريس ب
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 (7جدول رقم )
 ألبعاد الدراسة الخارجية والداخلية يالحصاء الوصف

المتوسط  األبعاد  م
 الحسابى

االنحراف 
 المعياري 

معامل  
 االختالف

 الترتيب 

 1 18.07 0.72 3.97 األداء المتوقع 1
 8 23.52 0.87 3.72 الجهد المتوقع  2
 6 23.29 0.87 3.74 التأثيرات االجتماعية  3
 10 24.11 0.93 3.84 التسهيالت المتاحة  4
 7 23.43 0.85 3.64 مخاطر االتصاالت  5
 3 22.36 0.82 3.67 مخاطر الخصوصية  6
 4 22.41 0.80 3.57 المخاطر النفسية 7
 2 19.69 0.67 3.43 المخاطر االجتماعية 8
 13 32.65 0.84 2.57 المخاطر الصحية  9

 5 22.67 0.82 3.60 مخاطر الوقت 10
 12 24.75 0.94 3.78 المخاطر التشغيلية 11

12 
اتجاهات استخدام برامج التعلُّم  

 اإللكتروني 
3.79 0.89 23.62 9 

13 
النية السلوكية الستخدام برامج  

 التعلُّم اإللكتروني
3.84 0.93 24.22 11 

 ( رقم  الجدول  من  أن  7يتضح  المستقصى (  استجابات  بين  أهمية  األكثر   األبعاد 
الخصوصية،   مخاطر  االجتماعية،  المخاطر  المتوقع،  األداء  الترتيب:  على  آراؤهم 
المخاطر النفسية، مخاطر الوقت، التأثيرات االجتماعية، مخاطر االتصاالت، الجهد  
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بمعامالت   وذلك  اإللكتروني؛  التعلُّم  برامج  استخدام  اتجاهات  اختالف  المتوقع، 
( ) %18.07مقدارها   ،)19.69%(  ،)22.36%(  ،)22.41% (  ،)22.67%  ،)

 ( على التوالي.23.62%(، )23.52%(، )23.43%(، )23.29%)
 ( رقم  الجدول  من  يتضح  موافقة  3كما  على  حازت  التي  األبعاد  أقل  أن  أيًضا   )

ي، المخاطر : النية السلوكية الستخدام برامج التعلُّم اإللكترونهيمفردات عينة البحث 
العبارات مقدارها  التشغيلية، المخاطر الصحية، وقد كانت معامالت االختالف لهذه 

 ( على الترتيب.32.65%(، )24.75%(، )24.22%)
 
 اختبار صحة فروض البحث: -11/3/4 

أبعاد مشكلة   تناول مختلف  بهدف  بحثية؛  فروض  أربعة  اختبار  على  الباحث  يركز 
 كما يلي: البحث وأهدافه؛ وذلك 

 متغيرات الفروض البحثية: - 11/3/4/1 
 يمكن تقسيم متغيرات البحث حسب اإلطار العالقي للدراسة إلى: 

: وتشمل مكونات أبعاد تسويق خدمات    Exogenous Variables  المتغيرات الخارجية
المنافع ضوء  في  اإللكتروني  التدريس   التعلُّم  هيئة  أعضاء  لدى  الُمْدَرَكة  والمخاطر 

 بالجامعات المصرية. 
التدريس Mediator Variablesالمتغير الوسيط:   : ويشمل بعد اتجاهات أعضاء هيئة 

 نحو استخدام برامج التعلُّم اإللكتروني.
: ويشمل بعد النية السلوكية الستخدام برامج Endogenous Variableاخلي  المتغير الد

 التعلُّم اإللكتروني.
  األسلوب الحصائي المستخدم:   -11/3/4/2

في   اإللكتروني  التعلُّم  خدمات  تسويق  ألبعاد  المباشر  وغير  المباشر  األثر  لقياس 
المنافع المصرية   ضوء  بالجامعات  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  الُمْدَرَكة  والمخاطر 

على بعد النية السلوكية الستخدام برامج التعلُّم اإللكتروني؛ من خالل بعد اتجاهات 
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استخدام األساليب  ثم  التعلُّم اإللكتروني؛  برامج  استخدام  التدريس نحو  أعضاء هيئة 
 اإلحصائية التالية: 

 :Pearson Correlation Matrixرتباط بيرسون امصفوفة  11/3/4/2/1
 :  Path Analysisتحليل المسار 11/3/4/2/2
تقييم معامالت النموذج الهيكلي المقترح لتفسير العالقات للفروض    11/3/4/2/3

 البحثية من األول حتى الثالث:
في  اإللكتروني  التعلُّم  أثر تسويق خدمات  لقياس  الهيكلي  النموذج  تقييم معلمات  تم 

المنافع المصرية   ضوء  بالجامعات  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  الُمْدَرَكة  والمخاطر 
السل النية  اتجاهات أعضاء على  التعلُّم اإللكتروني؛ من خالل  وكية الستخدام برامج 

 هيئة التدريس نحو استخدام برامج التعلُّم اإللكتروني؛ وذلك على النحو التالى:  

 
 
 
 
 
 
 

(: النموذج الهيكلي لقياس أثر تسويق خدمات التعلُّم اإللكتروني2شكل رقم )  

( النية السلوكية الستخدام برامج التعلُّم على المنافع والمخاطر الُمْدَرَكة 
اتجاهات أعضاء هيئة التدريس(من خالل  اإللكتروني  ) 
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أثر امصفوفة    /11/3/4/2/4 أبعاد  بين  العالقات  معنوية  لقياس  بيرسون  رتباط 
التدريس بالجامعات المصرية،  تسويق خدمات التعلُّم اللكتروني لدى أعضاء هيئة  

التعلُّم  برامج  الستخدام  السلوكية  والنية  التدريس،  هيئة  أعضاء  اتجاهات  على 
 اللكتروني:
( مصفوفة ارتباط بيرسون لقياس معنوية العالقة بين أثر تسويق خدمات  8جدول رقم ) 

النية السلوكية  التعلُّم اللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على  
 الستخدام برامج التعلُّم اللكتروني من خالل اتجاهات أعضاء هيئة التدريس 

 المؤشرات 
 المنافع

 الُمْدَرَكة
المخاطر 

 الُمْدَرَكة

اتجاهات 
استخدام  

التعلُّم  برامج 
 اإللكتروني 

اتجاهات 
استخدام  

التعلُّم  برامج 
 اإللكتروني 

    1 الُمْدَرَكة  المنافع

-0.482 المخاطر الُمْدَرَكة 
 *** 

1   

استخدام  اتجاهات 
التعلُّم  برامج 

 اإللكتروني 

0.535 *** 0.570 *** 1  

السلوكية  النية 
برامج   الستخدام 

 التعلُّم اإللكتروني

0.595 *** 0.592 *** 0.620 *** 1 

   (.0.001*** دالة عند مستوى معنوية أقل من )  
 ( أنه: 8يتضح من الجدول رقم )
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عالقة   يتعلق   ُتوَجد  فيما  التكنولوجيا  واستخدام  قبول  محددات  بين  موجبة  معنوية 
التعلُّم   برامج  استخدام  نحو  التدريس  هيئة  أعضاء  اتجاهات  وبين  الُمْدَرَكة،  بالمنافع 

 (. 0.001اإللكتروني؛ وذلك عند مستوى معنوية أقل من )
عالقة   واستخدا  ُتوَجد  قبول  محددات  بين  سالبة  يتعلق  معنوية  فيما  التكنولوجيا  م 

بالمخاطر الُمْدَرَكة، وبين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام برامج التعلُّم 
 (. 0.001اإللكتروني؛ وذلك عند مستوى معنوية أقل من )

عالقة   يتعلق   ُتوَجد  فيما  التكنولوجيا  واستخدام  قبول  محددات  بين  موجبة  معنوية 
الُمْدَرَكة، وبي التعلُّم اإللكتروني؛ من خالل  بالمنافع  النية السلوكية الستخدام برامج  ن 

 (. 0.001اتجاهات أعضاء هيئة التدريس؛ وذلك عند مستوى معنوية أقل من )
عالقة   يتعلق    ُتوَجد  فيما  التكنولوجيا  واستخدام  قبول  محددات  بين  سالبة  معنوية 

مج التعلُّم اإللكتروني؛ من خالل  بالمخاطر الُمْدَرَكة، وبين النية السلوكية الستخدام برا
 (. 0.001اتجاهات أعضاء هيئة التدريس؛ وذلك عند مستوى معنوية أقل من )

معنوية موجبة بين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام برامج    ُتوَجد عالقة  
ل التعلُّم اإللكتروني، وبين النية السلوكية الستخدام برامج التعلُّم اإللكتروني؛ من خال

 (. 0.001اتجاهات أعضاء هيئة التدريس، وذلك عند مستوى معنوية أقل من )
المتزامنة   الهيكلية  المعادالت  فإنه يمكن تطبيق نموذج  لثبوت وجود عالقات؛  نتيجة 

(SEM لتحديد التأثير المعنوي للمتغيرات الخارجية على كل من المتغيرات الوسيطة ،)
 والداخلية. 
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 نتائج اختبار الفروض البحثية:  /11/3/4/25
( رقم  معنويتها 9جدول  ومستوى  المقترح  الهيكلي  النموذج  معامالت  تقديرات   )

اللكتروني)المنافع  التعلُّم  خدمات  تسويق  أثر  لقياس  األعظم  المكان  بطريقة 
من  اللكتروني  التعلُّم  برامج  الستخدام  السلوكية  النية  على  الُمْدَرَكة(  والمخاطر 

 اتجاهات أعضاء هيئة التدريس خالل 

سار 
 الم

يان
 ب

ي  ر
عيا

 الم
سار

 الم

ي  ر
عيا

 الم
خطأ

 ال

يمة
 ق

ت" 
ار"

ختب
 ا

ى  و
مست

 
وية

معن
 ال

 المنافع
  الُمْدَرَكة

اتجاهات 
استخدام برامج 

تعلُّم  
 اإللكتروني 

.402 .046 8.695 0.001*** 

المخاطر  
  الُمْدَرَكة

اتجاهات 
استخدام برامج 

التعلُّم  
 اإللكتروني 

-.276 .039 -5.961 0.001*** 

اتجاهات 
استخدام 

برامج 
التعلُّم  

 اإللكتروني 

 

السلوكية  النية 
الستخدام  

التعلُّم   برامج 
 اإللكتروني 

.355 .030 7.490 0.001*** 

المخاطر  
  الُمْدَرَكة

السلوكية  النية 
الستخدام  

التعلُّم   برامج 
 اإللكتروني 

-.364 .025 -7.907 0.001*** 



 16/3/2021تاريخ قبول النشر          عصمت سيد سليمان          تسويق خدمات التعلم االلكتروني فى ضوء المنافع

 176                                المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

سار 
 الم

يان
 ب

ي  ر
عيا

 الم
سار

 الم

ي  ر
عيا

 الم
خطأ

 ال

يمة
 ق

ت" 
ار"

ختب
 ا

ى  و
مست

 
وية

معن
 ال

 المنافع
  الُمْدَرَكة

السلوكية  النية 
الستخدام  

التعلُّم   برامج 
 اإللكتروني 

.300 .029 6.389 0.001*** 

النية 
السلوكية 
الستخدام  

برامج 
التعلُّم  

 اإللكتروني 

 Q67 .845 .070 15.670 0.001*** 

النية 
السلوكية 
الستخدام  

برامج 
التعلُّم  

 اإللكتروني 

 Q66 .550 .069 12.278 0.001*** 

النية 
السلوكية 
الستخدام  

برامج 
التعلُّم  

 اإللكتروني 

 Q65 .700 .080 13.209 0.001*** 

 - - -  Q64 .735النية 
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سار 
 الم

يان
 ب

ي  ر
عيا

 الم
سار

 الم

ي  ر
عيا

 الم
خطأ

 ال

يمة
 ق

ت" 
ار"

ختب
 ا

ى  و
مست

 
وية

معن
 ال

السلوكية 
الستخدام  

برامج 
التعلُّم  

 اإللكتروني 
 Normed Chi-Square=2.394RMR= 0.017GFI=0.984AGFI=0.955 

NFI=0.980RFI=0.958IFI=0.988 TLI=0.975 CFI=0.988 RMSEA=0.059 

 (. 0.001*** دالة عند مستوى معنوية أقل من )  
 يلي: ( ما9يتضح من الجدول رقم )

معياري   -أ تأثير  من    موجب  يوجد  أقل  معنوية  مستوى  عند  إحصائيًّا  دال  مباشر 
لمحددات قبول واستخدام التكنولوجيا في ضوء المنافع والمخاطر الُمْدَرَكة    (0.001)

على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام برامج التعلُّم اإللكتروني، وبمعامل  
(؛ مما يدل على صحة الفرض األول القائل بأنه يوجد تأثير %34.5قدرة )  R2تحديد  

لوجيا في ضوء المنافع والمخاطر الُمْدَرَكة على  معنوي لمحددات قبول واستخدام التكنو 
النحو   على  اإللكتروني؛  التعلُّم  برامج  استخدام  التدريس نحو  هيئة  أعضاء  اتجاهات 

 التالى: 
 

  0.402اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام برامج التعلُّم اإللكتروني =
 الُمْدَرَكة. المخاطر   0.276  –المنافع الُمْدَرَكة 

معياري   -ب تأثير  من   سالب   يوجد  أقل  معنوية  مستوى  عند  إحصائيًّا  دال  مباشر 
لمحددات قبول واستخدام التكنولوجيا في ضوء المنافع والمخاطر الُمْدَرَكة،    (0.001)

النية   على  اإللكتروني  التعلُّم  برامج  استخدام  نحو  التدريس  هيئة  أعضاء  واتجاهات 
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التعلُّم اإللكتروني، وبمعامل تحديد    السلوكية الستخدام  (؛ مما %69قدرة )   R2برامج 
يدل على صحة الفرض البحثي الثاني القائل بأنه يوجد تأثير معنوي لمحددات قبول  
السلوكية   النية  على  الُمْدَرَكة  والمخاطر  المنافع  ضوء  في  التكنولوجيا  واستخدام 

 الستخدام برامج التعلُّم اإللكتروني، 
ثبت التجاهات  كذلك  معنوي  تأثير  يوجد  بأنه  القائل  الثالث  البحثي  الفرض  صحة  ت 

السلوكية  النية  على  اإللكتروني  التعلُّم  برامج  استخدام  نحو  التدريس  هيئة  أعضاء 
 الستخدام برامج التعلُّم اإللكتروني، على النحو التالي: 

التعلُّم اإللكتروني =   السلوكية الستخدام برامج  الُمْدَرَكة    0.300النية    –المنافع 
0.364    + الُمْدَرَكة  نحو   0.355المخاطر  التدريس  هيئة  أعضاء  اتجاهات 

 استخدام برامج التعلُّم اإللكتروني
القطع )  -ت المقبولة لنقاط  التوفيق بالحدود    ( لكل ٍّ من: 0.90جميع مؤشرات جودة 

، جودة NFIالتوفيق المعياري ، جودة  AGFI، جودة التوفيق المصححGFIجودة التوفيق
النسبي المتزايدRFIالتوفيق  التوفيق  جودة   ،IFIلويس توكر  التوفيق  جودة   ،TL جودة  ،

(؛ ومن ثم  5( ، وأن مؤشر مربع كاي المعياري أقل من القيمة )CFIالتوفيق المقارن )
 إمكانية مطابقة النموذج الفعلي للنموذج الهيكلي المقدر.

الترب  -ث الجذر  قيم  البواقي  ي يعبلغت  مربعات  التربيعي RMRلمتوسط  الجذر   ،
التقدير ) على الترتيب؛ وهي قيمة    RMSEA)  0.017  ،0.059لمتوسط مربع خطأ 

(؛ مما يدل على تدني أخطاء النموذج  0.08أقل من نقطة القطع للبواقي )أقل من  
 الهيكلي الُمَقدَّر؛ ومن ثم جودة توفيقه.
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 التأثير المعياري الكلي؛ المباشر، وغير المباشر: 4/2/6/ 11/3
 ( 10جدول رقم )

 التأثير المعياري الكلي؛ المباشر، وغير المباشر 

 العوامل  نوع التأثير 
المنافع 
 الُمْدَرَكة

المخاطر 
 الُمْدَرَكة

 االتجاهات 

 كلي
اتجاهات أعضاء هيئة 

 التدريس
0.402 -0.276 -- 

 0.355 0.462- 0.443 النية السلوكية 

 مباشر 
اتجاهات أعضاء هيئة 

 التدريس
0.402 -0.276 -- 

 0.355 0.364- 0.300 النية السلوكية 

غير 
 مباشر 

اتجاهات أعضاء هيئة 
 التدريس

-- -- -- 

 -- **0.098- **0.143 النية السلوكية 
 (. 0.01** دالة عند مستوى معنوية أقل من )

 يلي:  ( ما10يتضح من الجدول رقم )
يوجد تأثير معياري مباشر لكل ٍّ من ُبْعَدي: المنافع الُمْدَرَكة، المخاطر الُمْدَرَكة على  

  (، 0.40اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام برامج التعلُّم اإللكتروني بقيم )
 ( على الترتيب. 0.28-)

المخ الُمْدَرَكة،  المنافع  من:  كل ٍّ  ألبعاد  مباشر  معياري  تأثير  الُمْدَرَكة،  يوجد  اطر 
النية   على  اإللكتروني  التعلُّم  برامج  استخدام  نحو  التدريس  هيئة  أعضاء  واتجاهات 

( على  0.35(، )0.36-(، )0.30السلوكية الستخدام برامج التعلُّم اإللكتروني بقيم )
 الترتيب. 
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(،  0.01يوجد تأثير معياري غير مباشر دال إحصائيًّا عند مستوى معنوية أقل من )
)باس لعدد  الممكنة  العينات  طريقة  عينة200تخدام   )  Bootstrap   :ُبْعَدي من  لكل ٍّ 

التعلُّم   برامج  الستخدام  السلوكية  النية  على  الُمْدَرَكة  المخاطر  الُمْدَرَكة،  المنافع 
هيئة  أعضاء  اتجاهات  ُبْعد  في  الُمَتَمثِ ل  الوسيط  المتغير  خالل  من  اإللكتروني؛ 

برام استخدام  نحو  )التدريس  بقيم  اإللكتروني  التعلُّم  )0.14ج  على  0.10-(،   )
الترتيب؛ مما يدل على أن بعد اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام برامج 
التعلُّم اإللكتروني َيْلَعُب دوًرا وسيًطا للعالقة بين المنافع الُمْدَرَكة، المخاطر الُمْدَرَكة،  

 اإللكتروني. والنية السلوكية الستخدام برامج التعلُّم 
 مصفوفة الرتباط الجزئي:

 (11جدول رقم )
الُمْدَرَكة، المنافع  بين  العالقة  معنوية  لقياس  الجزئي  االرتباط  المخاطر    مصفوفة 

 الُمْدَرَكة، وبين النية السلوكية بفرض ثبات المتغير الوسيط

 المؤشرات 
 المنافع

 الُمْدَرَكة
المخاطر 

 الُمْدَرَكة

استخدام  اتجاهات 
التعلُّم  برامج 

 اإللكتروني 
   1 الُمْدَرَكة  المنافع

 المخاطر الُمْدَرَكة 
0.309-

 *** 
1  

الستخدام   السلوكية  النية 
 برامج التعلُّم اإللكتروني

0.398 *** 0.434-
 *** 

1 

   (.0.001*** دالة عند مستوى معنوية أقل من )  
( الجدول رقم  أنه  11يتضح من  قبول واستخدام    ُتوَجد عالقة  (  بين محددات  معنوية 

السلوكية   النية  وبين  الُمْدَرَكة،  والمخاطر  الُمْدَرَكة  بالمنافع  يتعلق  فيما  التكنولوجيا 
الستخدام برامج التعلُّم اإللكتروني بفرض ثبات اتجاهات أعضاء هيئة التدريس؛ وذلك 
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ات أعضاء  (؛ مما يدل على توسط بعد اتجاه0.001عند مستوى معنوية أقل من ) 
المنافع   بين  العالقة  قياس  في  اإللكتروني  التعلُّم  برامج  استخدام  نحو  التدريس  هيئة 

 الُمْدَرَكة، المخاطر الُمْدَرَكة، والنية السلوكية الستخدام برامج التعلُّم اإللكتروني.
اختبار معنوية توسط بعد اتجاهات    ختبار صحة الفرض البحثي الرابع:ا  11/3/5

ا  أعضاء ال هيئة  التعليم  برامج  استخدام  نحو  العالقة   يف   لكترونيلتدريس  قياس 
ال  التعليم  تسويق خدمات  أبعاد  فيلكتر بين  المنافع  وني  المدركة    ضوء  والمخاطر 

ال   أعضاءلدى   السلوكية  والنية  المصرية  بالجامعات  التدريس  برامج  هيئة  ستخدام 
 : لكترونيالتعليم ال 

 األسلوب الحصائي المستخدم: 11/3/5/1
اتجاهات  المعنوي    تأثيراللقياس   لبعد  المباشر  نحو   أعضاءغير  التدريس  هيئة 

اإل التعليم  برامج  فيلكتر استخدام  التعليم   وني  خدمات  تسويق  أبعاد  بين  العالقة 
فيلكتر اإل المنافع  وني  لدى    ضوء  المدركة  التدريس   أعضاءوالمخاطر  هيئة 

ال السلوكية  النية  وبين  المصرية  اإلستخدابالجامعات  التعليم  برامج  تم لكترونيم   ،
 Bootstrapاستخدام األساليب اإلحصائية المتعلقة بكل من: طريقة العينات الممكنة  

samplesنتائج الفرض البحثي الرابع: يلير الخطي، وفيما نحدا، وتحليل اال 
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 Bootstrap samplesطريقة العينات الممكنة  11/3/5/1/1
( رقم  لبعد 12جدول  الممكنة  العينات  بطريقة  المباشر  غير  المعياري  التأثير   )

التدريس    أعضاءاتجاهات   التعليم    فيهيئة  خدمات  تسويق  أبعاد  بين  العالقة 
 لكترونيم برامج التعليم ال ستخداوبين النية السلوكية ال لكترونيال 

المعياري   العوامل التأثير 
 غير المباشر

 المنافع المدركة 
المخاطر 

 المدركة

 النية السلوكية 
 ** 0.098- ** 0.143 القيمة المتوسطة

 ** 0.142- ** 0.104 ى الحد األدن
 ** 0.060- ** 0.176 على الحد األ

غير مباشر دال   معياري من خالل طريقة العينات الممكنة ، انه يوجد تأثير    اتضح
)  حصائيًّاإ من  أقل  معنوية  مستوي  الممكنة  0.01عند  العينات  طريقة  باستخدام   ،)

( عينة 200لعدد   )  Number of Bootstrap Samples   اتجاهات هيئة    أعضاءلبعد 
العالقة بين أبعاد تسويق خدمات   وني فيلكتر التدريس نحو استخدام برامج التعليم اإل

اإل فيلكتر التعليم  المنافع  وني  لدى    ضوء  المدركة  التدريس    أعضاءوالمخاطر  هيئة 
ال السلوكية  النية  وبين  المصرية  اإلستخدابالجامعات  التعليم  برامج  بقيم   لكترونيم 

(0.14 (  ، على  0.10-(  ) الترتيب(  عن  تقل  ال  بنسبة  الثقة  حدي  عند   ،90 %  )
Percentile Confidence Intervalsأن  ؛ على  يدل  هيئة   أعضاءاتجاهات  بعد    مما 

التعليم اإل للعالقة فيما بين   اوسيطً   ايلعب دورً   لكترونيالتدريس نحو استخدام برامج 
المدركة المخاطر  المدركة،  الو   المنافع  السلوكية  النية  التعليم ستخدابين  برامج  م 

 . لكترونياإل
   Regression Analysisر نحداطريقة تحليل اال  11/3/5/1/2

اتجاهات   بعد  في  المتمثل  الوسيط  المتغير  دور  نحو   أعضاءلقياس  التدريس  هيئة 
على شكل العالقة بين أبعاد تسويق خدمات التعليم   لكتروني استخدام برامج التعليم اإل

فيلكتر اإل المنافع  وني  لدى    ضوء  المدركة  التدريس   أعضاءوالمخاطر  هيئة 
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ال السلوكية  النية  وبين  المصرية  اإلستخدابالجامعات  التعليم  برامج  تم لكترونيم   ،
( منهجية  التي  Reuben M. Baron and David A. Kenny, 1986استخدام  تعتمد ( 

 على الخطوات التالية: 
وني لكتر ر لقياس شكل العالقة بين أبعاد تسويق خدمات التعليم اإلنحدا: تحليل االأواًل 
، هيئة التدريس بالجامعات المصرية  أعضاءوالمخاطر المدركة لدى    ضوء المنافع  في

 ىبمعن  ؛لكترونيهيئة التدريس نحو استخدام برامج التعليم اإل  أعضاء وبين اتجاهات  
 خر بين المتغيرات المستقلة على المتغير الوسيط. آ

االاثانيً  تحليل  التعليم  نحدا:  خدمات  تسويق  أبعاد  بين  العالقة  شكل  لقياس  ر 
فيلكتر اإل المنافع  وني  لدى    ضوء  المدركة  التدريس   أعضاءوالمخاطر  هيئة 

بمعني    ؛لكترونيم برامج التعليم اإلستخدا، وبين النية السلوكية البالجامعات المصرية
 خر بين المتغيرات المستقلة على المتغير التابع. آ

هيئة التدريس نحو   أعضاءر لقياس شكل العالقة بين اتجاهات  نحدا: تحليل االاثالثً 
اإل التعليم  برامج  ال  لكترونياستخدام  السلوكية  النية  وبين  التعليم ستخدا،  برامج  م 

 يط على المتغير التابع.، بمعني أخر بين المتغير الوس لكترونياإل
اال ارابعً  تحليل  التعليم  نحدا:  خدمات  تسويق  أبعاد  بين  العالقة  شكل  لقياس  ر 
فيلكتر اإل المنافع  وني  لدى    ضوء  المدركة  التدريس   أعضاءوالمخاطر  هيئة 

المصرية واتجاهات  بالجامعات  التعليم    أعضاء،  برامج  استخدام  نحو  التدريس  هيئة 
خر بين  آ  ىبمعن  ؛لكترونيم برامج التعليم اإلستخداالسلوكية ال، وبين النية  لكترونياإل

 المتغيرات المستقلة والمتغير الوسيط معا على المتغير التابع.
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( رقم  اال 13جدول  تحليل  نموذج  الوسيط  نحدا(  المتغير  دور  لقياس  الخطي  ر 
اتجاهات   بعد  في  أبعاد   أعضاءالمتمثل  بين  العالقة  شكل  على  التدريس  هيئة 
ال  التعليم  خدمات  ال  لكترونيتسويق  السلوكية  النية  التعليم ستخداوبين  برامج  م 

 لكترونيال 
 : قياس تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير الوسيط أواًل 

 t. test Sig. VIF  ستقلةالم  المتغيرات

 --- ***0.001 13.316 2.878  الجزء الثابت 
 1.302 ***0.001 8.673 0.396 ضوء المنافع المدركة

- المخاطر المدركة
0.234 

-5.946 0.001*** 1.302 

=2R34.5test= -F %104.4RMSE=0.sig=0.001***  707 K.S=1.203 
sig=0.111 

 : المتغيرات المستقلة على المتغير التابع: قياس تأثير اثانيً 
 --- ***0.001 22.589 3.142 الجزء الثابت 

 1.302 ***0.001 9.744 0.287 ضوء المنافع المدركة
- المخاطر المدركة

0.243 
-9.563 0.001*** 1.302 

=2R47.5test= -F %179.9RMSE=0.sig=0.001***  455K.S= 0.667 
sig=0.765 

 : قياس تأثير المتغير الوسيط على المتغير التابع: اثالثً 
 --- ***0.001 18.027 1.834 الجزء الثابت 

 1.000 ***0.001 15.768 0.446 هيئة التدريس أعضاءاتجاهات 

i
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=2R38.5test= -F %248.6RMSE=0.sig=0.001***  492K.S= 1.371 
sig=0.047 

 المستقلة والمتغيرالوسيط على المتغير التابع : قياس تأثير كل من: المتغيرات ارابعً 
 --- ***0.001 15.781 2.455 الجزء الثابت 

 1.549 ***0.001 6.436 0.192 ضوء المنافع المدركة
- المخاطر المدركة

0.187 
-7.582 0.001*** 1.418 

 1.526 ***0.001 7.950 0.239 هيئة التدريس أعضاءاتجاهات 
=2R54.8test= -F %159.8RMSE=0.sig=0.001***  423K.S=1. 137 

sig=0.151 
 (. 0.001***دالة عند مستوى معنوية أقل من )

 :ييل  ( ما13يتضح من الجدول رقم )
 : (2R)معامل التحديد  –أ 

( من  %55-35بالنماذج األربعة تفسر نسبة تتراوح بين )  نجد أن المتغيرات المستقلة
في   الكلي  قياسالتغير  عند  سواء  التابع،  تسويق    المتغير  أبعاد  بين  العالقة  شكل 
اإل التعليم  فيلكتر خدمات  المنافع  وني  لدى    ضوء  المدركة  هيئة    أعضاء والمخاطر 

اتجاهات   المصرية ، وبين  بالجامعات  التدريس نحو استخدام   أعضاءالتدريس  هيئة 
اإل التعليم  خدمات    لكترونيبرامج  تسويق  أبعاد  بين  العالقة  شكل  قياس  عند  أو   ،

اإل فيلكتر التعليم  المنافع  وني  لدى    ضوء  المدركة  التدريس    أعضاءوالمخاطر  هيئة 
واتجاهات    ، المصرية  معً   أعضاءبالجامعات  التدريس  السلوكية اهيئة  النية  وبين   ،

 .لكترونيبرامج التعليم اإلم ستخداال
 : F-Testنحدار اختبار معنوية جودة توفيق نموذج اال  –ب

قيمة   حيث إن ، و (F test)الختبار معنوية متغيرات النموذج ككل تم استخدام اختبار  
)(F test)اختبار   بين  أقل  248.6-104.4تترواح  ( وهي ذات معنوية عند مستوى 
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( ككل  ؛(0.001من  المستقلة  المتغيرات  تأثير  على  يدل  المتغير  ؛  مما  على  سواء 
ال السلوكية  بالنية  المتعلق  اإلستخداالتابع  التعليم  برامج  بالمعادلة لكترونيم  كما   ،

والرابعة والثالثة  خدمات    ،الثانية  تسويق  أبعاد  بتأثير  المتعلقة  األولى  بالمعادلة  أو 
اإل المنافع  في  لكترونيالتعليم  لدى    ضوء  المدركة  التدريس    أعضاءوالمخاطر  هيئة 

المصرية اتجاهات  بالجامعات  وبين  برامج   أعضاء،  استخدام  نحو  التدريس  هيئة 
 .لكترونيالتعليم اإل

 .  t-testةاختبار معنوية كل متغير مستقل على حد –ت
نجد أن المتغيرات المستقلة ذات المعنوية في نموذج   (t.test)  )ت(  اربباستخدام اخت

اإلنحدااال التعليم  خدمات  تسويق  أبعاد   : هي  الخطي  فيلكتر ر  المنافع   وني    ضوء 
لدى   المدركة  المتغير   أعضاءوالمخاطر  على  المصرية  بالجامعات  التدريس  هيئة 

ال؛  التابع السلوكية  النية  كانت  اإلستخداسواء  التعليم  برامج  اتجاهات   لكترونيم  أو 
اإل  أعضاء التعليم  برامج  استخدام  نحو  التدريس  مستوى  ؛  لكترونيهيئة  عند  وذلك 

 (. 0.001معنوية أقل من) 
ة التدريس نحو استخدام برامج التعليم  هيئ  أعضاءات  تجاهكذلك يوجد تأثير معنوي ال

بمفردها  ؛لكترونياإل الثالثة  ؛سواء  بالمعادلة  المنافع   ،كما  من  كل  مع  مجتمعة  أو 
لدى   المدركة  المتغير   أعضاءوالمخاطر  على  المصرية  بالجامعات  التدريس  هيئة 

مستوى   ، وذلك عندلكترونيم برامج التعليم اإلستخداالتابع المتعلق بالنية السلوكية ال 
 (. 0.001معنوية أقل من) 

اختبار   نتائج  الجزئي  t-testبناًء على  التوسط  استنتاج    partially mediation  يمكن 
اإل  أعضاءات  اتجاهلبعد   التعليم  برامج  استخدام  نحو  التدريس  على    لكترونيهيئة 

اإل التعليم  خدمات  تسويق  أبعاد  بين  العالقة  السلوكية    لكترونيشكل  النية  وبين 
 .لكترونيم برامج التعليم اإلستخداال

 (VIF)معامل تضخم التباين  –ث 
خطى ازدواج  وجود  مدى  المتغيرات  Multicollinearityلتحديد  وبعضها   بين  المستقلة 

حساب   تم  اختصار    (VIF)البعض  متغير   Variance Inflation Factorوهي  لكل 
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وقد   المستقلة،  المتغيرات  باقى  مع  حده  على  المستقلة   اتضح مستقل  المتغيرات  أن 
ر الخطي األربعة ال تعاني من مشكلة االزدواج الخطي  نحداالمقبولة ضمن نموذج اال

أ المتغيرات  ي ٍّ في  هذه  إن  ؛من  )  VIFقيم    حيث  من  يدلُّ 10أقل  مما  عدم    (  على 
 وجود مشكلة ازدواج خطي خطير بالنموذج. 

 لعتدالية األخطاء:Kolmogorov-Smirnov Zاختبار  -ج
أن القيمة   اتضحر ،  نحدالقيم األخطاء بنموذج تحليل اال  K.S Testبإجراء اختبار  

( بين  تترواح  )1.37-0.667المحسوبة  من  أقل  معنوية  وبمستوى  مما   ؛(0.05( 
   عتداليته.ا يدل على قبول فرض العدم الذى ينص على 

 مناقشة وتفسير نتائج الدراسة الميدانية والتوصيات:  -12
 : هي في ضوء العرض السابق ُيْمِكُن القول بأن نتائج الدراسة 

األإيجابيعالقة    تأثيروجود    12/1 من  كل  بين  والجهد  ة  المتوفع  المتوقع داء 
اتجاهات   االجتماعية على  التعلم    أعضاءوالمؤثرات  برامج  قبول  التدريس تجاه  هيئة 

الدراسات   يوف   ؛واستخدامه  لكترونياإل نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  تتفق  ذلك 
نظريةأو   ،ةقالساب دراسة  نظرية اونت  David 1989)  )  برزها  دراسة  ئج 

(  2003Venkatesh   )  ( كما اختبرت دراسة كل منRevythi & Selios 2019)، ي وه  
دراسة كل  برزت  أ  ،ة يالجامعات السعود  يوف  ،ونانيةيال   دراسة تطبيقية على الجامعات

للعالقة بين محددات   ييجاباإل  تأثيركدت على الأو   ، ( ذلكNaveed et.al 2016من )
التكنول واستخدامهاو قبول  السابقة  في  تاقترح  التيلنظريات  لا  قً طب  ؛جيا    ، الدراسات 

الجامعات   في ا  يًض أو   ي،زيمبابو   في(  Martin & Nunes 2016ا دراسة كل من )يًض أ
 Ahmed et.alودراسة )  ، (Alalak& Alnawas 2011دراسة كل من ) توصلت    ردنيةاأل

النتائج  إلى (2018 فى  ،  نفس  الجامعات  معظم  توجه  سبب  الحالية  الدراسة  وتفسر 
داء أنتيجة الفوائد المدركة وااليجابيات وكفاءة    اإللكترونيتجاه التعلم    ةالدول المتقدم

 .العملية التعليمية فى هذه الجامعات
 التوصية المرتبطة بهذه النتيجة:
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هيئة التدريس وقبولهم    أعضاءللمنافع المدركة على سلوك    ييجاباإل  تأثيرضوء ال  في
اإل التعلم  لبرامج  المحددات    لكترونيواستخدامهم  ا تأثيرً   تؤثر  التيعلى مجموعة من 

 ،يعتمد عليها صانع القرار  أنومن ثم يمكن    ؛هيئة التدريس  أعضاءسلوك    فيا  قويًّ 
 : في وتتمثل تلك المحددات  لكتروني ومسوق خدمات التعلم اإل

هيئة التدريس / دعم البنية التحتية التكنولوجية   أعضاءلتطوير مهارات    يالتدريب والدعم الفن 
جل / دارة العليا والقيادات / وضع خطط استراتيجبة طويلة األ دعم اإل  س المال /أتوفير ر   /

التدريج اإل  ياالستخدام  مبدئيًّ   ،لكترونيللتعلم  التقليدواالعتماد  التعليم  بين  المزج  على    ي ا 
 . التعليم الهجين أي ؛لكترونيم اإلي والتعل

على   خدماالعمل  اإلتسويق  التعلم  المتوقعة  لكترونيت  المنافع  منظور  األ  ؛من   داء سواء 
التعليمية  ،قلالجهد األ   و أفضل  األ من خال ل عقد اجتماعات   ؛ورفع مستوى جودة الخدمة 

التجارب السابقة   تبرز  نتائج  حقق  براز ماإو   ،جنبيةالدول األ   فيوورش عمل   ؛ةإيجابي ته من 
لدى   السلبية  االتجاهات  مستوى  لتقليل  التدريس  أعضاءوذلك  الدراسة  طبقً   ؛هيئة  لنتائج  ا 

  أن هيئة التدريس على    أعضاءمن    %90كثر من  أ  فقواحيث    ؛االستطالعية للدراسة الحالية
ى التركيز على رفع مستوى أ  ؛هيئة التدريس نحو التعلم  أعضاءهناك اتجاهات سلبية لدى  

 . لكترونيالقيمة المدركة الستخدام برامج التعلم اإل
هيئة التدريس على اتجاهاتهم   أعضاءللمخاطر المدركة لدى  ي سلب  ي معنو   تأثيروجود  12/2

اإل التعلم  برامج  قبول  مع  في  ؛واستخدامها  لكتروني نحو  الحالية  الدراسة  نتائج  تتفق   هذا 
(Rudhumbu 2020)  (Ansong-Ayimeh 2020)    الدراسات العالقة    التيجميع  تناولت 
واستخدامه على العالقة العكسية بين    لكتروني وقبول برامج التعلم اإل  ،بين المخاطر المدركة

منهما   ، ( (Kamwa&Rehman2017(،  .Wijewardene et.al2018)كل 
(2017،Kanwal et.al ) 

بالعديد من المتغيرات؛   وتفسر الدراسة الحالية هذه النتيجة بأن حجم المخاطر الُمْدَرَكة مرتبط  
على االستعانة   ،قبل أعضاء هيئة التدريس  ،منها ثقافة الطالب والمجتمع، وحرص الطالب

بالكتاب الجامعي التقليدى؛ هذا باإلضافة إلى انخفاض الحافز المادي المقدم من قبل وزارة  
الكتاب اإللكتروني. وباإلضافة إلى ذلك هناك نسبة كبيرة من أعضاء  العالي مقابل  التعليم 

ال التدريس  وتك  هيئة  اآللى  الحاسب  مع  التعامل  واإليجيدون  المعلومات    أي   نترنت؛نولوجيا 
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الفنية البنية  ،المخاطر  لبناء  الموجهة  والمالية  المادية  الموارد  محدودية  إلى   باإلضافة 
 الكنولوجية األساسية الالزمة لتطبيق برامج التعلُّم اإللكتروني. 

ج  كدته نتائأ  وهذا ما  ؛ وبصفة خاصة المخاطر الفنية والمخاطر المالية ومخاطرضياع الوقت
 . ونتائج الدراسة االستطالعية ،ةقالدراسات الساب 

 
 التوصية المرتبطة بهذه النتيجة:

منظور   من  المصرية  الجامعات  داخل  التسويقية  البرامج  تصميم  على   إدارة العمل 
ظم التعلم  ن من خال ل بناء الثقة بين    ؛الطالب  أوهيئة التدريس    أعضاءالمخاطرالمدركة لدى  

وذلك  نترنت؛  جواجز ومعوقات التعامل مع التكنولوجيا واإل، وكسر  ومستخدميها    لكترونياإل
كفاءة   أنوهو  مارات العربية المتحدة؛دولة اإل في( AL-Kurdi 2020راسة )دبرزته نتائج أ ما

يرتبط   المعلومات  تكنولوجيا  التدريس  أعضاءتدريب  ب استخدام  مستوى    ،هيئة   أداء ورفع 
 أن ( Ray et.al 2020كدت دراسة كل من )أو   ،تخدام تلك البرامجهيئة التدريس الس  أعضاء

اإلث  المنصات  استخدام  على  والتدريب  المستخدم  تمثل    ،يةن لكترو قة  والتكلفة  العائد  وتحليل 
 . بتلك المنصات المرتبطةالمخاطر  إدارة في متغيرات هامة

 أعضاءزيادة المخاطر المدركة لدى  إلى ي تؤد التيالعمل على كسر الحواجز الفنية والمادية 
بصفة    هيئة التدريس  أعضاء كد من رضا  أللت   ؛جراء دراسات بحوث تسويقإو   هيئة التدريس،

 مستمرة .
إ  3  /12 تأثير  استخدام    يجابيوجود  الُمْدَرَكة ونية  المنافع  بين  تأثير طردية  وعالقة 

برامج التعلُّم اإللكتروني بواسطة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحوهذه البرامج في  
التكنولوجيا   قبول  نظريات  نتائج  مع  يتفق  وذلك  الدراسة؛  موضوع  الجامعات 

 واستخدامها ومنها:  
 Venkateshلقبول التكنولوجيا )  ةلنظرية الموحدوا(Davis1989نظرية قبول التكنولوجيا)

et.a2003l،)  ، المخطط  السلوك  المسبب  ونظرية  السلوك   Fishben  1997ونظرية 
&Ajzen ونموذج التوافق مع التكنولوجيا ،(Goodhue and Thomposn 1995) 
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النظرية  خاللها  من  حاولت  التي  المحددات  من  بالعديد  النماذج  هذه  خرجت  وقد 
َمُه كل  من    Venkatesh et.alالموحدة قبول التكنولوجيا جميعها في شكل نموذج قدَّ

 ( .Venkatesh et.al 2012 (، وحاولوا تطويرها في عام 2003
 ومن أبرز المحددات التي اتفقت عليها هذه النماذج: 

الديموجرافية    األداء- والخصائص  االجتماعية،  والمؤثرات  المتوقع،  والجهد  المتوقع، 
لمستخدم التكنولوجيا. وتفسر الدراسة الحالية هذه النتيجة بأن أعضاء هيئة التدريس؛ 
وبصفة خاصة ذوي الخبرة في استخدام تكنولوجيا المعلومات يدركون القيمة المضافة  

األ باستخدامها في حياتهم  الُمْدَرَكة  المرتبطة  المخاطر  تأثير  والبحثية، ولكن  كاديمية 
العكسي يؤثر في مستوى قبولهم لهذه التكنولوجيا واستخداماتها في العملية التعليمية، 

ا لنتائج الدراسة النظرية، والدراسة االستطالعية وبصفة خاصة المخاطر المادية؛ طبقً 
الحالية.  ما  للدراسة  نتائج  توصلت    وذلك  االستطالعية،إليه  نتائجها أ و   الدراسة  هم 

  ؛هيئة التدريس لمخاطر مالية نتيجة انخفاض العائد المحقق  أعضاءدراك  إ  فيتتمثل  
وعائد الكتاب   ،عداد الكبيرة من الطالبالكليات النظرية ذات األ  في  وبصفة خاصة 

التدريس؛  عضاء أل  جامعيال ضرورة    هيئة  على  يؤكد  النظر  إ وذلك  العائد    فيعادة 
اإل  يمادال إلللمقرارات  المالية   دارةلكترونية  الخسارة  من  والخوف  المالية    المخاطر 
( et.al 1974) ( Biswas &Biswas 2004 kaplan.) Rosehius 1971 ( 

 
 : التوصية المرتبطة بهذه النتيجة

الموجه    التسويقي  المزيج  خالل  من  اللكتروني  التعلُّم  خدمات  عرض  بتسويق 
 المزايا المرتبطة باستخدام برامج التعلُّم اللكتروني: 

الدراسة المقترح في ضوء نتائج  التسويقي  للمنافع   يوالخاصة باألثر اإليجاب  ؛المزيج 
التدريس أن يكون منتج   طة اتجاهات أعضاء هيئةاسالُمْدَرَكة على النية السلوكية بو 

أعضاء   قبل  المتوقعة من  بالمنافع  للوفاء  إلكتروني مصممة  تعلم  برامج  المزيج  هذا 
على حجم الجهد المبذول   لكترونيبراز أثر برامج التعلم اإلإوتكون في  ،هيئة التدريس
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التقليد التعليم  في  المبذول  الجهد  عدد    يمع  )تقليل   ) العمل  ساعات  )تقليل 
 .المحاضرات(

بمزايا  التدريس  هيئة  عضو  تضحية  لحجم  مناسًبا  يكون  أن  فيجب  السعر  أما 
التقليدية والتوزيع    ،المقرارات  للترويج  وبالنسبة  اإللكترونية،  المقررات  مزايا  مقابل 

التدريس،   هيئة  ألعضاء  ومقنعة  واضحة  معلومات  بتوفير  منظم  جهد  إلى  فيحتاج 
المتر  والمزايا  ناحجة،  جامعات  تجارب  التعلُّم  وعرض  برامج  استخدام  على  تبة 

وتقنية  اإللكتروني، مادية  حوافز  التدريس   ؛وتقديم  هيئة  عضو  خاللها  من  َيْضَمُن 
 تحقيق قيمة مضافة؛ من خالل اإلقبال على برامج التعلُّم اإللكتروني.

 آليات التنفيذ: -
تجارب    -أ استعراض  التدريس،  هيئة  ألعضاء  عمل  وورش  تدريبية  برامج  عقد 

التعلُّم   برامج  تطبيق  نتائج  وعرض  التطبيق،  مجال  في  الخبرة  ذات  الجامعات 
الدولي،  اإلل أو  المحلي  المستوى  على  كمؤسسة  بالجامعة  المرتبطة  سواء  كتروني؛ 

وتصنيف هذه الجامعات وترتيبها على مستوى الجامعات الدولية، والعمل على إبراز  
هذه   تنفيذ  خالل  من  الُمَحقََّقة؛  واإليرادات  طالبها  عدد  حول  إحصائيات  في  ذلك 

التدريس؛ مما يقلل    البرامج، وانعكاس هذه اإليرادات على مستوى  دخل عضو هيئة 
 . من حجم المخاطرالُمْدَرَكة

عقد برامج تدريبية ورش عمل بشكل مستمر لتدريب أعضاء هيئة التدريس على    -ب
 استخدام تلك البرامج. 

على    -ت وإقبالهم  ثقتهم،  زيادة  يضمن  بما  التدريس؛  هيئة  ألعضاء  الفني  الدعم  تقديم 
 روني في العملية التعليمية. استخدام برامج التعلُّم اإللكت 

إمداد أعضاء هيئة التدريس بكافة األجهزة والتسهيالت المادية التي تمكنهم من استخدام  -ث
 برامج ونظم التعلُّم اإللكتروني. 

التسويق، وجمع بيانات ومعلومات عن محفزات ومعوقات استخدام -ج إجراء بحوث 
رضا   مستوى  لقياس  اإللكتروني  اإلالتعلُّم  التعلم  برامج   لكترونيمستخدم 

(Meerza&Beauchamp2017) التعلم    ؛ لبرامج  واالستجابة  القبول  مدى  لتحديد 
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لنموذج  طبقً   ؛لكترونياإل تؤد(Davis1989)ا  متخصصة  تدريبية  برامج    إلى   يتقديم 
وذلك    ؛ومن ثم سهولة االستخدام المدركة  ؛هئية التدريس  أعضاءرفع مستوى مهارات  

الدراسات؛طبقً  معظم  لنتائج  )  ا  دراسة  و)Meerza&Beauchamp, 2017مثل   )A-
Lkurdi et.al2020)ن سهولة االستخدام المدركة ترتبط بمهارات اسخدام تكنولوجيا أل  ؛

 . االتصاالت و المعلومات 
هيئة    -ح أعضاء  اتجاهات  لتحسين  مناسب  مادى  ومقابل  مادية  حوافز  تقدبم 

 التدريس.
اتصاالت    -خ خالل  من  اإللكتروني؛  التعلُّم  استخدام  لنماذج  نجاح  قصص  عرض 

لعرض   المنطوقة  اإلالكلمة  مستوى  يجابيالنتائج  على  المحققة  لديهم   أعضاءة  هيئة 
 .لكترونيهيئة التدريس المعارضين للتعلم اإل أعضاءقناع إ قدرة على 

دعم وتأييد وإقناع القيادات الجامعية بنظم التعلُّم اإللكتروني من اختيار القيادات   -د
  لكترونيبرامج التعلم اإل  ودمج  لكترونيالجامعية المؤيدة والمسنخدمة لبرامج التعلم اإل

 .(,(Maina & Nzuk2015.(AL-kurdi et.al 2020) جراءات التعليمية المطبقةفي اإل
األساسية   -ذ البنية  اسثتمارات  خاصة  وبصفة  ومادية؛  مالية  بموارد  النظم  دعم 

 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 :راسة حدود الد - 13

 -تتمثل حدود الدراسة فيما يلى: 
ى عام  ت ح  2018الفترة الزمنية من بداية عام    فيالدراسة    الجدود الزمنية : تمت هذه13-1

2019 . 
المكانية13-2 الت تم  :  الحدود  الجامعات  الكليات  الدراسة على عدد من  كومية حطبيق هذه 

ببن  والجيزة  يوالخاصة  والقاهرة  الهيئة    ،سويف  اعتماد  على  الحاصلة  الكليات    القومية من 
 . واالعتماد لضمان الجودة

هيئة التدريس داخل الكليات   أعضاء  في  سةاتتمثل مفرادت الدر   :الحدود الموضوعية  -13-3
 هذه الجامعات  فيالطالب   إلىولم تتطرق  ،ارة ضمن عينة الدراسةت المخ

التكنولوجيا واستخدامها    13-4  قبول  نظريت ت اقترح  التيالتركيز على محددات   Davis  ا ها 
TAM1989)  ()UTAUT2003 Venkatesh.)  
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 لدراسات مستقبلية مقترحات  -14
ضوء ودال إخلصت    ما  فى  نتائج  من  الدراسة  وفى  ئليه  التى  إل  التساؤالت  طار 

عنهاأ نجد    ،جابت  المحاورأومحدداتها  من  العديد  فتحت  لدراسات   نها  كمجاالت 
 مستقبلية وذلك كما يلى: 

س بالجامعات ي هيئة التدر   أعضاء زمة فيروس كورونا المستجد على قبول  أ  تأثير  1  -14
 .لكتروني التعلم اإلالستخدام المصرية 

ارنة بين الجامعات المصرية قدراسة تطبيقية م  ؛لكترونيتسويق خدمات التعلم اإل   14-2
 .جنبيةوالجامعات األ

اإل  تأثير  14-3 التعلم  تسويق خدمات  استراتيجيات  الطالب    لكترونيتطبيق  على رضا 
 . الجامعات المصرية في

الُمْدَرَكة    –4--14 والمخاطر  المنافع  ضوء  في  اإللكتروني  التعلُّم  خدمات  "تسويق 
أعضاء   المصريةلدى  بالجامعات  التدريس  نماذج  ؛  هيئة  إطار  في  تطبيقية  دراسة 

 .سبب والسلوك المخططنظريات السلوك الم
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لدى   الُمْدَرَكة  والمخاطر  المنافع  منظور  من  اللكتروني  التعليم  خدمات  "تسويق 
هيئة التدريس بجامعة بني سويف "دراسة تطبيقية في إطار نماذج قبول   أعضاء

 واستخدام التكنولوجيا" 
 قائمة استقصاء

 وبعد:الزميل / الزميلة: تحية طيبة 
القائمة والمرتبطة  الواردة بهذه  األسئلة  الرد على  في  معاونتي  أرجو من سيادتكم 

  -بموضوع بحث بعنوان:
لدى    الُمْدَرَكة  والمخاطر  المنافع  منظور  من  اللكتروني  التعليم  خدمات  "تسويق 

هيئة التدريس بجامعة بنى سويف "دراسة تطبيقية في إطار نماذج قبول   أعضاء
 واستخدام التكنولوجيا" 

ألغراض  ُتْسَتْخَدم  وسوف  سرية،  القائمة  في  الواردة  البيانات  أن  سيادتكم  ونحيط 
 ونشكركم لحسن تعاونكم.  البحث العلمي،

 الباحثة 
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 ضع عالمة أمام الخانة المعبرة عن رأيك: 
غير 

موافق 
على  

 الطالق 

غير 
 موافق محايد موافق

موافق 
 العبارة بشدة 

 : األداء المتوقع (متغير مستقل أول(. أوالً       
على  -1      يساعدني  اللكتروني  التعليم  أن  مهمتي إأعتقد  نجاز 

 التعليمية بسرعة.
التعليم -2 من  أسهل  يكون  سوف  اللكتروني  التعليم  أن    أعتقد 

 التقليدي.
 اللكتروني غير مفيد.أعتقد أن التعليم  -3
 يزيد التعليم اللكتروني فرص إنجاز أشياء مهمة بالنسبة لي. -4
 سوف يزيد التعليم اللكتروني من قدراتي.  بشكل عام -5
 بشكل عام أعتقد أن التعليم اللكتروني سوف يساعدني. -6

 ثانًيا: الجهد المتوقع )متغير مستقل ثان(.     
 . استخدام التعليم اللكتروني سوف يكون سهاًل أعتقد أن  -7
جهوًدا  -8 اللكتروني  التعليم  خالل  من  التدريس  يتطلب  ال 

 إضافية. 
 أعتقد أن نماذج التعليم اللكتروني صعبة.  -9

 يسهل التفاعل مع الطالب من خالل التعليم اللكتروني. -10
استخدام    -11 مهارة  لدي  يتوافر  أن  السهل  التعليم من 

 اللكتروني.
برامج   -12 استخدام  عند  اآلخرين  من  مساعدة  إلى  أحتاج  ال 

 التعليم اللكتروني.
 ثالًثا: التأثيرات االجتماعية )متغير مستقل ثالث(:       

استخدام   -13 ضرورة  لي  بالنسبة  المهمين  األشخاص  يعتقد 
 برامج التعليم اللكتروني. 

المؤثرون    -14 التعليم  األفراد  برامج  استخدام  أهمية  يعتقدون 
 اللكتروني.

 رابًعا: الظروف المواتية )متغير مستقل رابع(:      
 يتوافر لدي الموارد الضرورية لتطبيق التعليم اللكتروني. -15
 أتلقى الدعم الكافي من الجامعة لتطبيق التعليم اللكتروني. -16
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غير 
موافق 
على  

 الطالق 

غير 
 موافق محايد موافق

موافق 
 العبارة بشدة 

 استخدام التعليم اللكتروني.أمتلك المعرفة التي تمكنني من  -17
برامج   -18 باستخدام  الخاصة  التعليمات  كافة  لي  بالنسبة  متاح 

 التعليم اللكتروني.
بها   -19 أعيش  التي  المنطقة  في  النترنت  لشبكة  تغطية  لدى 

 التعليم اللكتروني. تمكنني من استخدام برامج
 خامس(:خامًسا: المخاطر الُمْدَرَكة )متغير مستقل      

 (:يمخاطر اتصاالت )مستقل فرع 5-1

أخشى من عدم وجود تغذية عكسية من المتعلم تؤكد على    -20
 وصول المعلومة بشكل صحيح. 

المثمر    -21      الحوار  اللكتروني  التعليم  برنامج  يفتقد  أن  أخشى 
 حيال العملية التعليمية.

)اليماءات ولغة  أعتقد أن عدم توافر االتصال غير اللفظى    -22     
 الجسد( سوف تؤثر سلًبا على العملية التعليمية. 

 مخاطر الخصوصية: 5-2     

واالستيالء    -23 بي  الخاص  الكمبيوتر  جهاز  اختراق  من  أخشى 
 على البيانات الشخصية. 

البريد    -24      عبر  فيها  مرغوب  غير  رسائل  تصل  أن  أخشى 
 اللكتروني الخاص بي.

من    -25      فقد  أخشى  الجهاز  على  المحملة  التعليمية  الملفات 
 فيروسات تجسس على الجهاز الخاص بي. تجلب

 أخشى من سهولة انتهاك حقوق الملكية الفكرية. -26     
 المخاطر النفسية:  5-3     

أعتقد أنني لن أكون محفًزا بما فيه الكفاية لعقد محاضرات    -27
 برنامج التعليم اللكتروني .
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غير 
موافق 
على  

 الطالق 

غير 
 موافق محايد موافق

موافق 
 العبارة بشدة 

 أخشى أن أشعر بالملل لكثرة الكتابة عبر الكمبيوتر.  -28     
في    -29      هو  الذي  المتعة  مستوى  إلى  عدم وصولي  من  أخشى 

 التعليم التقليدي.
أخشى أن أشعر بالملل إزاء الجلوس أمام أجهزة الكمبيوتر   -30     

 طويلة. وشبكات النترنت والتعامل معها لفترات
التفاعل االجتماعي مع الطالب مثلما  أخشى أن    -31      أفقد متعة 

 في التعليم التقليدي.
 مخاطر اجتماعية:  5-4     

األعمال    -32 أصحاب  لبعض  دونية  نظرة  هناك  أن  أعتقد 
التعليم   برنامج  خالل  من  علمية  درجة  أي  على  للحاصلين 

 اللكتروني.
رأ  -33      زمالئي  لدى  يكون  أن  أخشى  سلبي  مخاطر  إزاء    ٌي 

 انضمامي لبرنامج التعليم اللكتروني.
أعتقد أن خريجي البرامج التقليدية هم أكثر تقديًرا من وجهة   -34     

 نظر المجتمع من خريجي برامج التعليم اللكتروني.
التركيز    -35      مستوى  نفس  إلى  المتعلم  وصول  عدم  من  أخشى 

 التعليم التقليدى. فيالذى هو 
االختبارات    -36      على  بالجابة  آخر  شخص  قيام  من  أخشى 

 الموضوعة؛ وذلك نيابة عن الطالب المسجل.
أشخاص    -37      قيام  بسبب  للفرص  تكافؤ  وجود  عدم  من  أخشى 

برنامج   في  مسجلين  على غير  بالجابة  اللكتروني  التعليم 
 االختبارات الموضوعة. 

من    -38      )الغش(  الشرعية  غير  المراجع  إلى  اللجوء  من  أخشى 
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 قبل البعض وذلك أثناء الجابة على االختبارات.
 مخاطر األداء:  5-5      

المسجلين    -39 الرقابة على  في مستوى  أن هناك ضعف  أعتقد 
 االمتحانية. في أداء العملية 

اختراق    -40      برامج  عبر  االمتحانات  تسريب  من  أخشى 
 الخصوصية.

 مخاطر صحية:  5-6      

ضارة    -41 آلثار  الكمبيوتر  ألجهزة  المطول  االستخدام  يؤدي  قد 
 بالصحة.

يؤد  -42      التعب    يقد  إلى  الكمبيوتر  ألجهزة  المطول  االستخدام 
 وضعف البصار.

طويلة   -43      لفترات  الجلوس  بسبب  الظهر  بآالم  الصابة  أخشى 
 أمام أجهزة الكمبيوتر. 

 مخاطر الوقت:  5-7     

وقت    -44 لمعظم  اللكتروني  التعليم  برنامج  التهام  من  أخشى 
 فراغي.

من  -45      تمكني  عدم  من  يتوافق  أخشى  ثابت  زمني  جدول  صنع 
 وبرنامج التعليم اللكتروني. 

من   -46      أتمكن  لكي  طويل  وقت  إلى  أحتاج  سوف  أنني  أعتقد 
 التعامل مع التكنولوجيا. 

المشكالت    -47      معالجة  في  المستغرق  الوقت  طول  من  أخشى 
 التي تحدث لجهاز الكمبيوتر الخاص بي.

التعليم    -48      جلسة  أثناء  بي  الخاص  الجهاز  يتعطل  أن  أخشى 
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 اللكتروني.
بطء يوثر على جلسة    أخشى من انقطاع النترنت أو حدوث  -49     

 التعليم اللكتروني.
 المخاطر التشغيلية:  5-8     

المنزل من   -50 أخشى من حدوث ظروف شخصية مفاجئة في 
 اللكتروني.شأنها أن تقطع جلسة التعليم 

الستخدام    -51      متقدمة  تقنية  إلى مهارات  في حاجة  أنني  أعتقد 
 نظام التعليم اللكتروني.

فيؤثر   52      بي  الخاص  للجهاز  ضار  برنامج  اختراق  من  أخشى  ـ 
 على أداء برنامج التعليم اللكتروني. 

الشخصي    -53      لجهازي  مقرصن  برنامج  اختراق  يتم  أن  أخشى 
 يسبب تلف لبرامج وملفات أخرى موجودة به.

برامج   -54      استخدام  في  مشاكل  تواجهني  سوف  أنني  أعتقد 
 التعليم اللكتروني.

 وسيط(: سادًسا: االتجاهات )متغير     

 ال أحب استخدام برامج التعليم اللكتروني. -55

 اللكتروني.لدي اتجاه إيجابي نحو استخدام برامج التعليم  -56

 أعتقد أن استخدام برامج التعليم اللكتروني فكرة جيدة.  -57

 من الحماقة استخدام برامج التعليم اللكتروني. -58
 سابًعا: النية السلوكية )متغير تابع(:      

الدراسي   -59 العام  في  اللكتروني  التعليم  برامج  استخدام  أنوي 
 القادم. 

الستخدام برامج التعليم اللكتروني في العام الدراسي   أخطط  -60
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 القادم. 

أن  -61 في    نيأتوقع  اللكتروني  التعليم  برامج  استخدام  أستطيع 
 العام الدراسي القادم. 

 ال أنوي استخدام برامج التعليم اللكتروني. -62

في    -63 اللكتروني  التعليم  برامج  استخدام  في  أستمر  سوف 
 الطويل.األجل 
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------------------------------------------االسم  
---------   

--------------أنثى  ----------) ذكر (------------النوع
------   

------------------------------------------السن  
-------- 

 كثر. أف  50 -4 50- 41من -3 40—31من -2 سنة 30أقل من -1
   )نظرية(.  )عملية( الكلية

 الخبرة في الكمبيوتر والنترنت :
 5قل من  إلى أ  3)من    -3  سنوات.  3من سنة إلى أقل من    -2  أقل من سنة  -1

  كثر(. أسنوات ف  5) -4 سنوات(

 
 


