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 المستخلص

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على اتجاهات معلمات التعليم العام في مدينة جدة نحو استخدام منصة شمس والتي تضمنت آرائهم 

 الوصفي التحليلي خدمت هذه الدراسة المنهجاست والمحفزات والمعوقات نحو استخدام المنصة. وبناء على نظرية انتشار المبتكرات،

وأوضحت النتائج أن أهم المحفزات التي تشجع ( معلمه. 541، حيث بلغ حجم العينة )االستبانةأداة لجمع البيانات وذلك بواسطة 

للطالب والمعلم، المعلمات على استخدام منصة شمس في العملية التعليمية، هي انها تعمل على تنمية مهارات التعامل مع الحاسوب 

باإلضافة إلى كونها تشجع المعلمات على المشاركة وتبادل الخبرات مع زميالتهن. بينما كانت أبرز المعوقات التي تحول دون 

استخدام منصة شمس، هي انقطاع خدمة االنترنت، باإلضافة إلى قلة الخبرة الكافية في تصميم الموارد التعليمية لدى المعلمات. كما 

نتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المعلمات نحو استخدام منصة شمس تعزى للتخصص، المؤهل بينت ال

العلمي، سنوات الخبرة. ولكن توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المعلمات نحو استخدام منصة شمس تعزى لمدى إجادة 

ورات تعريفية وتدريبية للمعلمات على استخدام منصة شمس وتوظيفها في العملية توصي الدراسة بإقامة داستخدام الحاسب اآللي. 

التعليمية، كما توصي الدراسة بإجراء مزيدا من األبحاث لتطبيق منصة شمس في العملية التعليمية ومعرفة مدى فعاليتها في إثراء 

 المحتوى التعليمي 

 ار المبتكرات: منصة شمس، اتجاهات، نظرية انتشالكلمات المفتاحية
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 المستخلص باللغة اإلنجليزية

    The purpose of the present research is to describe teachers’ attitude toward using Shams platform 

in general education in Jeddah which includes the advantages and obstacles that they perceive in 

using the platform. Based on the use of the Diffusion Of Innovation Theory, this study employed a 

descriptive qualitative approach. Data were collected using a survey, and the sample consisted of 

145 teachers. According to the results, one of the main advantages that encourage teachers to use 

Shams Platform in the educational process is that it develops computer skills for both teachers and 

students. Another advantage of using Shams is that it encourages teachers to collaborate and 

exchange their practical knowledge with their colleagues. On the other hand, internet service 

interruption, and teachers’ lack of knowledge in designing educational resources were two of the 

most noted obstacles that hinders teachers from using Shams Platform. The results showed there 

was no statistically significant differences in teachers’ attitudes toward using Shams Platform due to 

specialization, educational qualification, or experience. However, there are statistically significant 

differences in teachers ‘attitudes due to the computer proficiency. Recommendations of the study 

included study included offering teachers training courses on using Shams platform and applying it 

to the educational process. Additionally, the study recommends conducting more research on 

implementing Shams platform to the educational process and testing its effectiveness in enriching 

the educational content. 

 

Key words: Shams Platform, attitude toward, Diffusion Of Innovation Theory. 
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 مقدمة البحث:

يتميز العصر الحالي في ظل التطورات المستمرة في مجال التكنولوجيا التعليمية ووسائل االعالم بالتغيرات السريعة مما أدى إلى    

وذلك  2030التقدم العلمي والتكنولوجي. وفي ظل تلك التغيرات يسعى نظام التعليم في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 

البيئة التعليمية وجعلها بيئة تعليمية محفزة لألبداع واالبتكار لضمان تعليم جيد وإتاحة فرص التعلم للجميع، والعمل على بتحسين 

(. ولتحقيق ذلك قدمت وزارة التعليم الكثير من التسهيالت للوصول إلى المعرفة 5441تأهيل المعلمين وتطويرهم )وزارة التعليم،

 لجميع لالستفادة منها وتطويرها باستخدام التقنيات الحديثة وتكنولوجيا التعليم. بيسر وسهولة وجعلها متاحة ل

تسهم تكنولوجيا التعليم في تطوير أساليب التدريس وإتاحة فرص التعلم في كل زمان ومكان، كما أن استخدام التكنولوجيا في التعليم 

ليمية، وإحداث فروق إيجابية في التعلم لدى الطالب وإثارة دافعيتهم أمر ال يستغنى عنه لما لها من تأثير كبير على الممارسات التع

وتحفيزهم على طلب العلم، وتسعى المؤسسات التربوية إلى تطبيق التكنولوجيا الحديثة ودمجها في التعليم من أجل تحسين عمليتي 

 (.6152)نبيل،التعليم والتعلم 

شئت الموارد التعليمية أُنولتحقيق ذلك  ،الساسية لبناء السالم ودعم التنميةيعتبر الحصول على تعليم عالي الجودة من العناصر ا

 &,De los Arcos, Farrow, Pitt, Wellerالمفتوحة وهي ذات أهمية بالغة في إثراء المحتوى العلمي وتطويره بأقل تكلفة )

McAndrew,2016إنشاؤها بواسطة خبراء متخصصين متاحة  (. تُقدم الموارد التعليمية المفتوحة موارد تعليمية وتدريسية تم

ى الموارد التعليمية من أبرز األمثلة علالتعليمية المنصات ، وتعتبر للجميع بشكل مجاني دون قيود مع حفظ حقوق الملكية الفكرية

 (. 6154المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد،) المفتوحة

منصات التعليمية التي أصبحت جزءاً أساسياً من التعليم، لكونها تعمل كأدوات لتحفيز عملية يتواجد في العصر الحالي العديد من ال

التعلم المستقل والتعلم المبتكر، حيث أثبتت العديد من الدراسات التأثير اإليجابي على استخدام المنصات التعليمية على التحصيل 

(. ومن األمثلة على المنصات التعليمية Enriquez, 2014) لوقت الحاضرالدراسي للطلبة والنهوض بعمليتي التعلم والتعليم في ا

 العربية منصة رواق ومنصة إدراك.

توجد منصة تعليمية في المملكة العربية السعودية اُطلق عليها اسم منصة شمس أنشأت من قبل المركز الوطني للتعلم اإللكتروني 

عليمي وتحسين جودته )شمس ية وتهدف إلى المساهمة في إثراء المحتوى الرقمي التوالتعلم عن بُعد التابع لوزارة التعليم التعليم

،6152.) 

وحتى يتمكن المعلم من االستفادة من خدمات الموارد التعليمية المفتوحة بشكل عام والمنصات التعليمية بشكل خاص، ينبغي علية 

يتطلب إعداد المعلمين وتأهيلهم الكتساب المهارات الالزمة  وتخطي العقبات التي تحول دون االستخدام، كماها ممارسة استخدام

(. وبذلك من المهم Albion, Jones, Jones,& Campbell ,2017للتعامل مع الموارد التعليمية المفتوحة بكل يسر وسهولة )

الف بين االفراد في التعرف على اتجاهات المعلمات نحو استخدام منصة شمس ورغبتهم في استخدامها. وحيث أنه قد يوجد اخت

مدى تقبلهم لالبتكارات الحديثة بشكل عام والتكنولوجية منها بشكل خاص، اعتمدت الباحثة في هذا البحث نظرية انتشار االبتكارات 

Diffusion Of Innovation Theory (DOI)  التي أسسهاEverett Rogers 2010) والتي بين فيها أن عملية انتشار )

 من خمس مراحل وهي المعرفة، واالقتناع، القرار، التنفيذ، والتأكيد. االبتكارات تتكون 
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  مشكلة وتساؤالت البحث:

من خالل مراجعة األدبيات التربوية على مستوى المملكة العربية السعودية في استخدام الموارد التعليمية المفتوحة التي تقدمها 

ي الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. وبالرغم من أهمية الموارد التعليمية التعليم العام، تبين أن هناك نقص شديد ف منصة شمس في

(. كما تبين في دراسة أجريت في AlMegren,2016المفتوحة الى أنها غير معروفة عند أغلب ممارسين التعليم في السعودية )

موارد التعليمية المفتوحة على الرغم من توفير جامعة الملك سعود أن عدداً قليالً من األكاديميين استمع إلى إعالن باريس بشأن ال

ترجمة عربية على موقع اليونسكو التعليمي؛ مما يتطلب تشجيع الكوادر االكاديمية على المشاركة بشكل أكبر في حركة الموارد 

 التعليمية المفتوحة )المرجع نفسه(.

( ودراسة Enriquez,2014عديد من الدراسات ومنها دراسة )تتوفر العديد من المنصات التعليمية بأنواعها المختلفة وقد أثبتت ال

(Duţă,2017)  التأثير اإليجابي لجميع هذه المنصات على المعلمين والطالب على حد سواء. ومن المنصات التي أثبتت فعاليتها

تعلم للطالب، حيث كأداة تكميلية لل Edmodo( كما تبين في الدراسة التي أجريت حول فعالية منصة Edmodoمنصة إدمودو )

ساعدتهم في  Edmodoمن المشاركين في الدراسة اتفقوا على أن األنشطة عبر االنترنت في منصة  %11أظهرت النتائج أن 

تعتبر أداة تكميلية جيدة للتعلم ألنها تسمح للطالب بتحسين التعلم من خالل  Edmodoتحسين تعلمهم، كما أثبتت الدراسة أن منصة 

 (.Enriquez,2014)والطالب ركة في المناقشات والمهام عبر االنترنت، وتعمل على تعزيز التعاون بين المعلمين النشاط او المشا

وبالرغم من أهمية الموارد التعليمية المفتوحة إال ان هناك عوائق امام استخدامها في التعليم حسب ما ورد في الدراسة التي أجريت  

م المفتوح ،وهي عدم وعي المعلمين بأهمية تلك الموارد وعدم وجود دافع الستخدامها في لمعرفة الحواجز امام استخدام التعلي

العملية التعليمية ،كما ان بعض المعلمين يرى أنه ال يوجد الوقت الكافي الستخدام و دمج الموارد التعليمية في التدريس ،باإلضافة 

رة المعلمين على تحديد المواد المناسبة، وفهم االساليب الفعالة لدمج تلك إلى نقص التدريب على استخدام الموارد التعليمية  وعدم قد

 (.Hassall & Lewis,2017الموارد في التدريس)

يحتاج استخدام الموارد التعليمية المفتوحة إلى معلم يسعى إلى االهتمام في تطوير واستخدام أساليب التدريس الحديثة ومواكبة  

بل هو فكر  لتعليم، كما أن استخدام الموارد التعليمية المفتوحة ليس استخدام برامج وأجهزة فقط،التطورات السريعة في مجال ا

العملية التعليمية  تعليمي جديد ومعلم تتوفر فيه اإلمكانيات واألدوات الالزمة لتفعيل واستخدام الموارد التعليمية المفتوحة في

 (.6151والتعامل معها )عكة وإطميزي ،

ضروري البحث في اتجاهات المعلمات نحو استخدام منصة شمس، حيث تلعب الحواجز النفسية دورا كبيرا في مدى لذلك من ال 

نجاح دورها في التعلم والتعليم، كما تؤثر على استعداد المعلم وقد ينشأ عنها المقاومة ورفض التطوير والتغيير في االساليب 

معرفتهم بأهمية تلك الخدمات والفائدة التي تنعكس على مستوى التعليم وراء استخدام  التقليدية التي اعتادوا عليها، وذلك بسبب عدم

(. وحيث أن البحث الحالي يعتمد على نظرية انتشار االبتكارات فإن االتجاهات تمثل 6112الموارد التعليمية المفتوحة )الغراب، 

ع، وهي المرحلة التي يكون فيها لدى الفرد موقف سلبي أو إيجابي المرحلة الثانية من مراحل انتشار االبتكارات وهي مرحلة االقتنا

 تجاه االبتكار والذي يمثل في هذا البحث منصة شمس.
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ونظراً ألهمية دراسة اتجاهات المعلمات نحو استخدام منصة شمس وندرة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، قامت الباحثة   

 التساؤل الرئيسي التالي: بعمل هذا البحث وصياغة مشكلة البحث في

 ما اتجاهات معلمات التعليم العام في مدينة جدة نحو استخدام منصة شمس باستخدام نظرية انتشار المبتكرات؟ 

 ويتفرع من السؤال الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:

 ما المحفزات التي تشجع معلمات التعليم العام في مدينة جدة الستخدام منصة شمس؟

 لمعوقات التي تحول دون استخدام معلمات التعليم العام في مدينة جدة لمنصة شمس؟ما ا

هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاهات المعلمات نحو استخدام منصة شمس تعزى للمتغيرات االتية )التخصص، المؤهل 

 العلمي، سنوات الخبرة، إجادة استخدام الحاسب اآللي(؟

 أهداف البحث:

 أهداف البحث في التالي:تتمثل 

 التعرف على المحفزات التي تشجع المعلمات على استخدام منصة شمس. .5

 التعرف على المعوقات التي تحول دون استخدام منصة شمس لمعلمات التعليم العام في مدينة جدة. .6

لحاسب اآللي( على التعرف على أثر المتغيرات اآلتية )التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، إجادة استخدام ا .4

 اتجاهات معلمات التعليم العام في مدينة جدة نحو استخدام منصة شمس.

 أهمية البحث:

يتناول اتجاه حديث في العملية التعليمية وهو الشبكة السعودية للموارد  إنهيسهم البحث الحالي في إثراء المكتبة العلمية حيث 

من إمكانيات كبيرة في المساهمة في تحسين فعالية ونوعية التعليم وتطوير المناهج. التعليمية المفتوحة )منصة شمس(، وذلك لما لها 

حيث تبين للباحثة بعد االطالع على الورش التعليمية لمنصة شمس التي تقدمها إدارات التعليم لمنسوبيها، كانت جميعها ورش 

م نحو استخدام المنصة ومعرفة المعوقات التي تحول تعريفية بالمنصة من حيث أهدافها وطرق استخدمها، وإغفال جانب اتجاهاته

دون االستخدام. ويتم من خالل البحث الحالي التعرف على االتجاهات اإليجابية والسلبية للمعلمات نحو استخدام منصة شمس في 

ول للجوانب السلبية، والمحاولة التعليم العام والمحفزات والمعوقات المترتبة عليها. ودعم االتجاهات االيجابية وتعزيزها وإيجاد الحل

في تذليل العقبات التي تحول دون الوصول الى الموارد التعليمية من خالل إلقاء الضوء عليها في هذا البحث، من أجل رفع مستوى 

 .2030التعليم العام في المملكة العربية السعودية فيما يتوافق مع تحقيق رؤية 

 مصطلحات البحث:

رت االتجاه أنه حالة عقلية وعصبية لالستعداد؛ تنظم من خالل الخبرة، وممارسة تأثير مباشر أو ديناميكي عرف ألبو االتجاهات: 

 (.1، ص 6151على استجابة الفرد لكل الموضوعات والمواقف التي ترتبط بها )كما ذكر في عكة وإطميزي ،
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 استخدام منصة شمس في التعليم.استجابة المعلمات بالقبول أو الرفض أو التردد نحو  التعريف اإلجرائي:

 

برنامج وطني يقدم موارد ومحتويات تعليمية بشكل مجاني، يسهم في إثراء المحتوى التعليمي من خالل السماح  منصة شمس:

لألعضاء المسجلين من منسوبي التعليم بتصميم وتعديل محتويات تعليمية رقمية ذات جودة عالية ومشاركتها مع اآلخرين وتبادل 

ات التعليمية لدعم عملية التعلم، ويتيح إمكانية ترجمة الموارد التعليمية ذات الجودة العالية إلى اللغة العربية وطرحها في الخبر

 (. 6152البرنامج لالستفادة منها )شمس،

للمعلمين والطالب  موقع تعليمي يحتوي على العديد من المحتويات التعليمية الرقمية ذات الجودة العالية، يسمحالتعريف اإلجرائي: 

 .بإنشاء محتويات تعليمية داخل الموقع ونشرها وتبادلها مع االخرين مع حفظ حقوق الملكية

تهتم بمعرفة أنماط االفراد في تبني واعتماد االبتكارات من خالل خمس مراحل وهي: مرحلة نظرية هي  نظرية انتشار المبتكرات:

 Everettومرحلة التنفيذ، ومرحلة التأكيد. وأسست من قبل العالم نظرية أسسها العالم  المعرفة، ومرحلة االقتناع، ومرحلة القرار،

Rogers Rogers,2010).)  

تفسير اتجاهات المعلمات في اعتماد منصة شمس من خالل مراحل النظرية وهي مرحلة المعرفة، ومرحلة التعريف اإلجرائي: 

 االقتناع، ومرحلة القرار. 

 منهج البحث: 

البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي، والذي يعرف بأنه " وصف الظاهرة التي يراد دراستها وجمع أوصاف ومعلومات  يستخدم

، 6111عنها" وهو " أسلوب يعتمد على دراسة الواقع ويهتم بوصفه وصفا دقيقا ويعبر عنه تعبيرا كيفيا أو تعبيرا كميا" )قندليجي،

 (.561ص 

 :مجتمع البحث

 ع البحث من جميع معلمات التعليم العام في جدة.يتكون مجتم 

حيث بلغ عدد أفراد العينة التي تجاوبت في تعبئة البيانات المطلوبة ، اختيار عينه البحث باستخدام العينة التطوعيةتم  عينه البحث:

غير صالحة، في كونها تحتوي  ( استجابات4( معلمه، وتم استبعاد )541( )االستبانةإلكمال البحث الحالي من خالل أداة البحث )

 ( معلمة541على تخصصات غير تعليمية وبعض الرموز الغير صالحة، وبذلك يصبح عدد أفراد عينة البحث )

 أدوات البحث:

تعتبر من أكثر أدوات جمع البيانات شيوعاً  إنهالقياس االتجاهات حيث  االستبانةسوف يتم جمع البيانات للبحث باستخدام أداة 

اً بما يتناسب مع المنهج المستخدم في البحث الحالي، وذلك إلمكانية استخدامها في جمع المعلومات عن موضوع معين، واستخدام

 (. 6154من عدد كبير من المبحوثين )عبد الحميد،
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ول، البيانات األولية الى عدة أجزاء: الجزء األ االستبانةعلى نظرية انتشار االبتكارات لذلك تم تقسيم  االستبانةبناء  في تم االعتماد

 مثل )التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، إجادة استخدام الحاسب اآللي(. والجزء الثاني، مرحلة المعرفة. 

المعوقات التي ، المحفزات التي تشجع على استخدام منصة شمس :وهيالجزء الثالث، مرحلة االقتناع وتشمل اتجاهات البحث 

 س. الجزء الرابع، مرحلة القرار. تحول دون استخدام منصة شم

 إجراءات البحث:

 االطالع على االدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بالبحث والمتعلقة بمتغيرات البحث الحالي. -5

 " وعرضها على المحكمين وإجراء التعديالت الالزمة في ضوء اقتراحاتهم.االستبانةبناء اداة البحث " -6

 ن المعلمات في مدينة جدة.اختيار عينة البحث م -4

 على العينة. االستبانةتطبيق  -4

 .االستبانةجمع وفحص البيانات التي تم الحصول عليها من  -2

 المعالجة اإلحصائية باستخدام برامج المعالجة اإلحصائية المناسبة وتحليل النتائج. -2

 تفسير ومناقشة النتائج وتقديم أبرز التوصيات المستقبلية. -1

 ر النظري والدراسات السابقة:اإلطا

 : Diffusion Of Innovation Theory (DOI)أوالً: نظرية انتشار االبتكارات 

( من النظريات القوية وتكمن قوتها في توفير فهم للعوامل التي تؤثر على اختيارات الفرد (DOIنظرية انتشار االبتكارات  تعتبر

رفة أنماط األفراد في تبني االبتكارات بشكل عام والتكنولوجيا بشكل خاص لقبول أو رفض ابتكار معين، باإلضافة إلى مع

((Straub,2009 ولذلك من الضروري فهم قرارات الفرد لتبني االبتكارات التكنولوجية من نواحي عملية مثل ما يلي: لماذا يختار .

اق االجتماعي على قرار اعتماد التكنولوجيا؟ )المرجع الفرد أن يتبنى التكنولوجيا بينما يرفض اآلخر استخدامها؟ ما هو تأثير السي

 نفسه(.

( االنتشار بأنه عملية تتضمن نشر المبتكرات مع مرور الوقت عبر وسائل تواصل ومن خالل أعضاء (Rogers,2010يُعرف 

الية وجديدة ومن ثم االقتناع النظام االجتماعي. واالنتشار هو نوع خاص من التواصل يتعلق بانتشار الرسائل واألفكار التي تعتبر مث

)المرجع نفسه(. أما التبني فيرى بأنه قرار استخدام االبتكار بشكل كامل باعتباره أفضل وسيلة ألداء المهمة  بتلك األفكار وتبنيها

 سه(.المطلوبة )المرجع نفسه(. وعلى نقيض التبني يكون الرفض وهو قرار بعدم استخدام ذلك االبتكار واعتماده )المرجع نف

 عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باالبتكار

إن عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باالبتكار هي العملية التي يمر بها الفرد )أو أي وحدة أخرى لصنع القرار كالمؤسسات مثال( من 

 ,Rogers) وتنفيذ الفكرة الجديدة التعرف األولي على االبتكار، لتشكيل موقف نحو هذا االبتكار، إلى اتخاذ قرار بالتبني أو الرفض،

2010) . 

 



 

9 
 

 

 وتتكون هذه العملية من خمس مراحل وهي:

 مرحلة المعرفة:

في هذه الخطوة يتلقى الفرد معلومات حول االبتكار وهي  تبدأ عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باالبتكار التكنولوجي بمرحلة المعرفة.

(. وسيتم استخدام Sahin,2006)االبتكار تبادر في ذهنه العديد من األسئلة حول هذا بداية معرفته بوجود االبتكار التكنولوجي، وي

مرحلة المعرفة في البحث الحالي للتعرف على مدى معرفة معلمات التعليم العام في مدينة جدة على منصة شمس ومدى استخدامهم 

 لها.

 مرحلة االقتناع:

لديه موقف التكنولوجي، حيث أن الفرد يكون لدية معرفة عن االبتكار ولكن يكون  مرحلة االقتناع تتبع مرحلة المعرفة في االبتكار

(. تعتبر مرحلة االقناع أكثر عاطفية ألن آراء 2006Sahin,)مباشر سواء بشكل مباشر أو غير سلبي أو إيجابي تجاه هذا االبتكار 

)المرجع نفسه(. بناء على هذه المرحلة وحيث أنها النقطة التي الفرد ومعتقداته قد تتأثر بالتعزيز االجتماعي من الزمالء والمقربين 

تبدأ بتكوين رأي الفرد االيجابي والسلبي تجاه االبتكار التكنولوجي، ستقوم الباحثة باستخدام هذه المرحلة كمحور للمحفزات 

 . االستبانةوالمعوقات في أداة البحث وهي 

 مرحلة القرار:

لقة باالبتكار التكنولوجي، يختار الفرد اعتماد االبتكار أو رفضه. ويوجد نوعين من الرفض: رفض في عملية اتخاذ القرارات المتع

نشط وفيه يتعرف الفرد على االبتكار ويفكر في اعتماده، ولكن يقرر عدم اعتماده بعد تجربة االبتكار؛ أما الرفض السلبي فإن الفرد 

وتوجد عوامل قد تؤثر بشكل مباشر على النية  (.2006Sahin,ل تجربته )ال يفكر في اعتماد االبتكار على اإلطالق وحتى قب

وهي: الفائدة المتوقعة من تلك الدورات، وكذلك  ،MOOCs السلوكية للمستخدمين الستخدام الدورات المفتوحة على االنترنت

على قرار المعلمات اما باعتماد ومن خالل مرحلة القرار سيتم التعرف في هذا البحث  .( (Gao & Yang,2015سهولة االستخدام

  استخدام منصة شمس أو رفض االستخدام.

 :مرحلة التنفيذ

في هذي المرحلة يطبق االبتكار التكنولوجي، كما أن مشكلة عدم اليقين بشأن نتائج هذا االبتكار قد تكون ال تزال موجود في هذه 

ا من خالل وجود دعم فني او تقني للشخص خالل مرحلة لحل مشكلة التردد بخصوص النتائج يمكن التخفيف منهالمرحلة، و

 (. 2006Sahin,) االبتكاراالستخدام مما يسرع من عملية قبول 

 مرحلة التأكيد:

في هذي المرحلة يكون قد تم اتخاذ القرار النهائي اما باالستمرار واعتماد االبتكار فعليا والبحث عن الدعم لقراره، أو التوقف وعدم 

وحيث ان طبيعة البحث الحالي وصفي، ويهدف إلى قياس االتجاهات نحو منصة شمس،  (.2006Sahin,)البتكار ااعتماد هذا 

 لذلك سيقتصر على المراحل الثالث األولى وهي: مرحلة المعرفة، مرحلة االقتناع، مرحلة القرار.

 ثانياً: المنصات التعليمية: 

بين الشبكات االجتماعية وتوفر مجموعة من الموارد التعليمية على شبكة  مواقع تعليمية تربطتعرف المنصات التعليمية أنها 

 االنترنت يمكن الوصول إليها بحرية أنشأها خبراء معترف بهم في المجال التعليمي، 
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علم وتسهل للممارسين في التعليم المشاركة في تنظيم المحتويات التعليمية وتنمية المعارف والمهارات، من أجل تحقيق أهداف الت

,2010)McAuley, Stewart, Siemens, & Cormier.)  

تتميز المنصات التعليمية بالعديد من المميزات التي تخدم عملية التعليم من أهمها: حل مشاكل الطالب الذين ال يستطيعون الحضور 

كما تساعد الطالب  ام،مع المختصين الذين يشاركونهم نفس االهتم والطالببسبب ظروف المرض او غيره، وتواصل المعلمين 

التقليدي في طرق التدريس وإيجاد فصل  اإلطارعلى االطالع على ما هو حديث في المجاالت العلمية والدراسية، والخروج عن 

أكاديمية خان وتوجد العديد من المنصات التعليمية سواء األجنبية مثل  (.6154حيوي وتفاعلي عبر االنترنت )الناصر، 

KanAcademe ورسيرا منصة كCoursera،  أو العربية مثل منصة إدراك ومنصة رواق ومنصة شمس التي هي موضوع

 .البحث الحالي

 منصة شمس:

أسست من قِبل المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعلم، حيث تهدف إلى المساهمة في تحسين التعليم واستمراريته بجودة عالية  

ضافة إلى التعاون في إثراء المحتوى التربوي الرقمي من خالل تصميمة وتطويره من وتسهيل الوصول إلى موارد التدريس باإل

 قبل مطورين وأكاديميين، 

 

باإلضافة إلى تشجيع األكاديميين والمعلمين على استخدام وتطوير الموارد التعليمية وتبادل الخبرات مع المختصين وطرح 

وإنشاء دروس تفاعلية،  لمنسوبيها مثل إنشاء مستندات غنية بالوسائط (. حيث تتيح العديد من الخدمات6152المقترحات )شمس،

 وإنشاء الوحدات التفاعلية )المرجع نفسه(.

تتميز منصة شمس بالعديد من المميزات من أهمها تُسهل على المستخدم الحصول على المعرفة والوصول إليها بكل يسر وسهولة، 

كما تتميز بأنها ذات مصدر مفتوح أي  (.6152)شمس ،أقسام م ومقسم إلى عدة وذلك من خالل تصميم واجهة المنصة بشكل منظ

إتاحة المعارف والموارد التعليمية المفتوحة للجميع أي لهم الحق في استخدامها واالطالع عليها مع حفظ حقوق الملكية الفكرية، كما 

عالية ر أداة تقييم لتلك الموارد وتقديمها بجودة تحرص منصة شمس على موثوقية الموارد المطروحة فيها وذلك من خالل توفي

منصة شمس انها تأخذ في اعتبارها أن تقدم موارد تعليمية تتناسب مع أهداف ومعايير المقررات الدراسية  ز(. وتتميالمرجع نفسه)

 المرجع نفسه(.)المطلوبة وتتوافق مع المناهج الدراسية واألنشطة 

ومن ضمن تلك بحث حول الموارد التعليمية المفتوحة بشكل عام والمنصات التعليمية المختلفة. أجريت العديد من الدراسات التي ت

تهدف إلى استكشاف وعي ومواقف الموظفين في مختلف  التي Rolfe ((2012الباحث الدراسات الدراسة التي أجراها 

حتوي على عدة محاور وهي الخصائص الديمغرافية تي تال االستبانةالتخصصات تجاه الموارد التعليمية المفتوحة باستخدام أداة 

األساسية والوعي بمصطلح الموارد التعليمية المفتوحة ومكان العثور عليها باإلضافة إلى تحليل مواقف وخبرات الموظفين من 

ن مألوفاً لدى المحتوى المفتوح والسلوكيات المرتبطة بها. وقد أظهرت النتائج أن مصطلح الموارد التعليمية المفتوحة لم يك

الموظفين وكان البد من تفسيره ولكن كانوا على دراية بالمحتوى المفتوح والمستودعات داخل الجامعة ولكن ليس خارجها. وكانت 

 (. المرجع نفسهأبرز العوائق تجاه استخدام الموارد التعليمية المفتوحة هي عدم الثقة بالمؤلف وغياب الدعم لتكنولوجيا المعلومات )
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دراسة وصفية لمعرفة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو الموارد التعليمية  (6151عكة وإطميزي )أجرى كال من الباحثين كما 

في جامعة فلسطينية، وكانت النتائج تشير إلى وجود اتجاهات إيجابية نحو الموارد التعليمية، كما اشارات النتائج إلى عدم وجود 

اهات أعضاء هيئة التدريس وكالً من: سنوات الخبرة، والجنس، والكلية، والدرجة العلمية، فروق ذات دالله إحصائية بين اتج

 وإجادة اللغة اإلنجليزية، واألبحاث المنشورة، واستخدام االنترنت يوميا. 

اة تربوية دراسة تبحث في تصورات الطالب للمنصات التعليمية كأد Duţă (2017)أجرى الباحث وفيما يتعلق بالمنصات التعليمية 

فعالة في الفصول الدراسية، وتبين إدراك الطالب ألهمية استخدام المنصات التعليمية في الفصول الدراسية، ومواقفهم اإليجابية نحو 

التي   (AlKathiri,2014)التكنولوجيا بشكل عام واستخدام المنصات التعليمية بشكل خاص. وترتبط نتائج هذه الدراسة بدراسة

لموضوع وهو تصورات الطالب باإلضافة إلى التحديات المتعلقة باستخدام نحو منصة إدمودو، حيث كانت تبحث في نفس ا

تصوراتهم ذات مواقف أكثر إيجابية بالرغم من وجود بعض التحديات في دمجها في التعليم، ومن ضمن تلك التحديات: صغر حجم 

كنولوجيا واستكشاف األخطاء وإصالحها عند استخدام منصة الشاشة وبطء سرعة االنترنت، والحاجة الى تعلم بعض مهام ت

 إدمودو.

دراسة بحثية تهدف إلى تحديد تأثير أكاديمية خان لبرنامج الرياضيات على دافعية الطالب والثقة،  Martin (2013)أجرى كما 

مج الرياضيات على مهارة الطالب في وشملت أسئلة البحث: ما هو تأثير أكاديمية خان لبرنا ومستوى المهارة في منهج الرياضيات.

 1أجريت الدراسة في الصف الخامس لمدة  وكيف يصف الطالب تجاربهم باستخدام هذا البرنامج في الرياضيات؟ الرياضيات؟

 أسابيع حيث تم استخدام أكاديمية خان جنبا إلى جنب مع منهج الرياضيات المعتمد، ومصادر بيانات متعددة، بما في ذلك الدراسات

االستقصائية للطالب قبل وبعد البرنامج، واستبيانات اآلباء، ومالحظات الباحث، وتقدم الطلبة في الرياضيات، تم تحليلها نوعيا 

لها تأثير على دافعية الطالب والثقة واشارت النتائج بشكل عام أن أكاديمية خان لبرنامج الرياضيات  .المرجع نفسه(وكميا )

 (.Martin, 2013) اضيات إيجابية بالنسبة لغالبية الطالبومستوى المهارات في الري

دراسة تبحث في مواقف معلمين  وهي Silvia ((2015الباحث  هاأجر  (Coursera)كما يوجد دراسة تتعلق بمنصة كورسيرا

معظم المشاركين  باستخدام دراسة حالة المسح، كشفت النتائج أن اإلنجليزية تجاه برنامج التطوير المهني الذي تديره كورسيرا

ينظرون إلى الدورة على أنها منصة منظمة تنظيما جيدا وفعالة لالنخراط في التعلم المهني، وحيوية تعزز التعاون النشط بين 

المشاركين لمراجعة وتقييم مشاريعهم. وفي المقابل كان هناك مشاركين يرون أن مؤسساتهم ال توفر الدعم المهني. ولكن في عموم 

ين أهمية المنصات على االنترنت في جعل تنمية المعلم المهنية مفيدة ونابضة بالحياة. كما أوصى الباحث مدراء المدارس النتائج تب

 (.)المرجع نفسه وصناع القرار على تقديم الدعم لمعلميهم لتنفيذ برامج على اإلنترنت

 أظهرت دراسةقبل التكنولوجيا في التعليم حيث أجريت دراسات لمعرفة مدى تأثير اتجاهات المعلمين على تمن ناحية أخرى و

Denson ((2005  ان دمج التكنولوجيا في المدارس يتوقف على المهارات التكنولوجية لدى المعلمين وليس على اتجاهاتهم نحو

يات التعليمية ، التكنولوجيا. حيث كان الغرض األساسي من هذه الدراسة هو دراسة تأثير كال من العوامل: سنوات الخبرة، والمستو

واالتجاهات نحو التكنولوجيا ، ومستويات مهارة التكنولوجيا  للمعلمين ،على دمج التكنولوجيا في المدارس الريفية في جنوب والية 

 تينيسي الوسطى،
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في المدارس وخلصت الدراسة إلى أنه ال توجد عالقة بين سنوات الخبرة للمعلمين ومستوياتهم واتجاهاتهم على دمج التكنولوجيا   

ولكن هناك تأثير لمستويات المهارات التكنولوجية للمعلمين ،حيث أن المعلمين الذين يمتلكون مهارة عالية في التكنولوجيا لديهم 

 .(Denson,2005قابلية في الدمج بشكل أسرع من المعلمين الذين يمتلكون مهارة أقل في التكنولوجيا)

 صدق وثبات أداة البحث:

 (:validityث )صدق أداة البح

في البحث  (. 6154يقصد بصدق أداة البحث هو أن تقيس األداة الهدف التي أعدت من أجله أو ما وضعت لقياسه )عبد الحميد، 

 .)صدق المحكمين( ةنامن خالل: الصدق الظاهري لالستب( االستبانةتم قياس صدق أداة البحث ) الحالي،

  الصدق الظاهري ألداة البحث:

( من المحكمين من ذوي الخبرة في مجال البحث الحالي 1على )تم عرضها ( االستبانةأداة البحث الحالي ) دقصللتأكد من 

من وضوح وصحة العبارات وارتباطها بالمحور الذي  والتأكدلالستفادة من خبراتهم ووجهات نظرهم.  التعليم،وتخصص تقنيات 

تم أخذ جميع التعديالت التي أوصى بها  بناًء على اقتراح المحكمينو .تهاتنتمي إليه، وإعادة صياغة بعض الفقرات المطلوب صياغ

 لألداة. حتى تم التوصل إلى الشكل النهائي ر،المحكمون في عين االعتبا

  (:Reliabilityثبات أداة البحث )

كما هو موضح في  Cronbach's alpha، باستخدام معامل كرونباخ ألفا االستبانةالتحقق من ثبات أداة البحث الحالي وهي تم 

 (.5جدول )

 

 االتساق الداخلي )كرونباخ الفا( المجال )البعد(

 17122 مرحلة المعرفة

 17222 مرحلة االقتناع

 17161 مرحلة القرار

 17111 األداة ككل

 ة( كرونباخ ألفا للمحاور والدرجة الكلية لالستبان5)جدول 

تتمتع بثبات عالي، بحيث  االستبانة( وهذا يدل على أن أداة 17111رونباخ يساوي )وكما تبين في الجدول السابق أن معامل الفا ك

  يمكن استخدامها إلجراء البحث الحالي وتطبيقها على العينة.

 



 

13 
 

 

 نتائج أسئلة البحث:

مدينة جدة  اتجاهات معلمات التعليم العام في حاول هذا البحث اإلجابة على التساؤل الرئيسي للبحث الحالي الذي ينص على " ما

نحو استخدام منصة شمس باستخدام نظرية انتشار المبتكرات"؟ عن طريق استخدام استبيان تبنى الثالث المراحل األولى من نظرية 

( مرحلة االقتناع التي تشمل المحفزات والمعوقات نحو استخدام منصة 6( مرحلة المعرفة، و5، وهي: (DOI)المبتكرات انتشار 

( مرحلة القرار. وسيتم تناول 4ه المرحلة على المعلمات الالتي لديهن معرفة بمنصة شمس فقط، ثم بعد ذلك شمس لذلك ستقتصر هذ

 مرحلة المعرفة في الموضوع التالي كما يلي: 

  مرحلة المعرفة: .5

ة الستجابات للتعرف على خلفية معلمات التعليم العام في مدينة جدة عن منصة شمس وطريقة استخدامها، تم حساب النسب المئوي

( من المعلمات لديهن معرفة سابقة بمنصة %4174)مرحلة المعرفة(. وأوضحت النتائج ان ) االستبانةالمعلمات للمحور األول من 

( لديهن فكرة عن كيفية توظيف منصة شمس في %45( منهن لديهن معرفة بطريقة استخدام منصة شمس، و)%6171شمس، و)

 (.%4172نسبة المعلمات الالتي ليس لديهن أي معرفة سابقة عن منصة شمس ) العملية التعليمية. بينما بلغت

وبعد أن تم التعرف على نسبة المعلمات الالتي لديهن معرفة بمنصة شمس وطريقة استخدامها من خالل المرحلة األولى من نظرية  

للمرحلة الثانية من مراحل النظرية وهي مرحلة  انتشار المبتكرات وهي مرحلة المعرفة، سننتقل إلى عرض وتحليل النتائج بالنسبة

 االقتناع.

  مرحلة االقتناع: .6

من عدد  %4174تقتصر هذه المرحلة على اجابات المعلمات الالتي لديهن معرفة سابقه بمنصة شمس والالتي بلغت نسبتهن 

يين من تساؤالت البحث الحالي التي تنص المعلمات المشاركات في هذه البحث. ونتائج هذا المحور تحاول اإلجابة على سؤالين بحث

و "ما المعوقات التي تحول دون " على "ما المحفزات التي تشجع معلمات التعليم العام في مدينة جدة الستخدام منصة شمس؟

، تم Likert scaleاستخدام معلمات التعليم العام في مدينة جدة لمنصة شمس؟". من أجل تفسير نتائج االستبانة المعتمدة على 

 في تفسير المتوسطات الحسابية. وفيما يلي تفصيل ذلك. (6)االعتماد على جدول 

 تفسيره المتوسط الحسابي

 غير موافق بشدة                    5711الى  5من 

 غير موافق 6721إلى  5715من 

 محايد 4741إلى  6725من 

 موافق 4761إلى  4745من 

 موافق بشدة 1إلى  4765من 

 توضيح تفسير المتوسطات الحسابية (6) جدول
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 السؤال األول: ما المحفزات التي تشجع معلمات التعليم العام في مدينة جدة الستخدام منصة شمس؟

من أهداف هذا البحث، الكشف عن أهم اإليجابيات والمميزات والحوافز التي تتميز بها منصة شمس والتي تشجع المشاركات على 

استخدام هذه المنصة. ولتحقيق هذا الهدف ومحاولة اإلجابة على السؤال البحثي، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

والخاص  االستبانةات افراد العينة )معلمات التعليم العام في مدينة جدة( في المحور الثاني من المعيارية والنسب المئوية الستجاب

 (.4)بالمحفزات كما هو موضح في جدول 

المتوسط  العبارات م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة المئوية للمتوسط 

 الحسابي )٪(

تعزز منصة شمس استخدام التكنولوجيا في عمليتي  5

 يم والتعلمالتعل

4751 17251 1471 

 17121 4714 تقدم منصة شمس محتويات محدثة باستمرار 6

 

1171 

 1674 17114 4756 تساعد منصة شمس في خفض التكلفة على الطالب 4

تشجعني منصة شمس على المشاركة وتبادل  4

 الخبرات مع الزمالء

4761 17151 1172 

ستوى يسهم تنوع محتويات المنصة في رفع الم 1

 التحصيلي للطلبة

4752 17224 1476 

تنوع أساليب عرض المعلومات في المنصة يشجعني  2

 على استخدامها

4711 17246 15 

 15 17114 4711 واجهة المنصة بسيطة تسهل الوصول إلى المعرفة 2

توفر المنصة فرص التواصل بين المتعلمين لحل  1

 المشكالت

4761 17111 11 

في تحقيق مبدأ التعلم في أي مكان تسهم منصة شمس  1

 وزمان

4751 17155 1476 

يسهم البحث في منصة شمس في زيادة الثقـة بـالنفس  51

 لـدى المتعلمين

4762 17215 1176 

 1476 17262 4752 للطالب البحثية في تعزيز القدرة تسهم منصة شمس 55

تشجع منصة شمس الطالب على ممارسة التعلم  56

 مرالذاتي المست

4761 17254 11 

استخدام المنصة ينمي مهارات التعامل مع الحاسوب  54

 للطالب والمعلم

4744 17224 12،2 

 1474 17251 4752 المتوسط الحسابي للمحفزات ككل

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحفزات استخدام منصة شمس من وجهة نظر المعلمات (4)جدول 
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من  لمحور المحفزات التي تشجع على استخدام منصة شمسالمتوسط الحسابي الكلي إلى أنه بلغت قيمة ( 4جدول ) تشير النتائج في

 (.17251( وانحراف معياري )%1474(، وبنسبة مئوية )4752وجهة نظر المعلمات )

التي تشجع على استخدام منصة  وهذا يشير الى وجود موافقه عالية ونظرة إيجابية من قبل المعلمات على المحفزات أو المميزات 

وجاءت الفقرة  شمس، كما تشير قيمة االنحراف المعياري إلى وجود تجانس بين استجابات المعلمات على المحفزات بدرجة كبيرة.

التعامل مع الحاسوب للطالب والمعلم" في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي  ت"استخدام المنصة ينمي مهاراالتي تنص على 

 ( وتمثل أعلى نسبة مئوية من بين المحفزات ووافق عليها المعلمات بشدة. وتليها الفقرة التي تنص على%1272وبنسبة ) (،4744)

(. بينما جاءت %1172(، وبنسبة )4761تشجعني منصة شمس على المشاركة وتبادل الخبرات مع الزمالء" بمتوسط حسابي ) "

( وبنسبة مئوية 4714محدثة باستمرار" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي ) الفقرة التي تنص على" تقدم منصة شمس محتويات

  (، حيث كانت من أقل المحفزات من حيث المتوسط الحسابي والنسبة المئوية.1171%)

 السؤال الثاني: ما المعوقات التي تحول دون استخدام معلمات التعليم العام في مدينة جدة لمنصة شمس؟  

بحث الكشف عن أهم المعوقات التي تحول دون استخدام منصة شمس لمعلمات التعليم العام في مدينة جدة. من أهداف هذا ال

ولتحقيق هذا الهدف ومحاولة اإلجابة على السؤال البحثي، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية 

والخاص بالمعوقات كما هو موضح في  االستبانةي مدينة جدة( في المحور الثاني من الستجابات افراد العينة )معلمات التعليم العام ف

 (.4جدول )

المتوسط  العبـارات م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة المئوية للمتوسط 

 الحسابي )٪(

 24 5711 4721 استخدام المنصة يحتاج إلى جهد كبير من المعلم 5

سيلة للطالب للحصول يعتبر الكتاب المدرسي أفضل و 6

 على المعلومات.

4744 5754 2171 

غياب التحفيز والتشجيع الستخدام منصة شمس في  4

 المؤسسات التعليمية يعيق استخدامها 

4716 5714 1174 

 2171 5752 4744 المعلومات المتوفرة في المنصة غير موثوقة  4

يشكل استخدام منصة شمس زيادة في العبء التدريسي  1

 المعلم على

4741 5761 2171 

انقطاع خدمة االنترنت في بعض األوقات يمنعني من  2

 استخدام منصة شمس

4152 17145 1476 

تهمش منصة شمس دور المعلم بسبب اكتفاء الطالب  2

 بالمعلومات المتوفرة فيها

4714 5711 2171 

تحتاج منصة شمس إلى برامج تدريب على كيفية  1

 استخدامها

4716 5716 1174 
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عدم توفر الدعم الفني الكافي يمنعني من استخدام  1

 المنصة 

4711 5756 2172 

يحتاج تصميم الموارد التعليمية في المنصة إلى خبرة  51

 كافية

4711 17111 1571 

 المحتويات المتوفرة في المنصة غير كافية 55

 

4714 5756 2172 

نصة عدم توفر الوقت الكافي يمنعني من استخدام م 56

 شمس

 

4716 5711 1174 

 2676 5711 4725 طلب تسجيل العضوية في المنصة يمنعني من استخدامها 54

أساليب المساعدة والتعليمات لكيفية استخدام المنصة  54

 غير كافية

4726 5715 2474 

 2176 17211 4722 المتوسط الحسابي للمعوقات ككل

 المعيارية لمعوقات استخدام منصة شمس من وجهة نظر المعلماتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات  (4) جدول

من وجهة  للمعوقات التي تحول دون استخدام منصة شمسالمتوسط الحسابي الكلي إلى أنه بلغت قيمة  (4تشير النتائج في جدول )

حسب ما تم توضيحه في ( وهي درجة موافقة عالية 17211) ( وانحراف معياري%2176(، وبنسبة مئوية )4722نظر المعلمات )

كما تشير قيمة االنحراف المعياري إلى التجانس بين استجابات المعلمات على المعوقات التي تحول دون استخدام  (.6جدول )

انقطاع خدمة االنترنت في بعض األوقات يمنعني من استخدام منصة شمس" في وجاءت الفقرة التي تنص على ". منصة شمس

(، وتمثل أعلى نسبة مئوية من بين المعوقات ووافق عليها المعلمات. %1476(، وبنسبة )4752ط حسابي )المرتبة األولى، بمتوس

يحتاج تصميم الموارد التعليمية في المنصة إلى خبرة  " وتليها من حيث المتوسط الحسابي والنسبة المئوية الفقرة التي تنص على

(. بينما جاءت الفقرات التي تنص على" المعلومات المتوفرة في المنصة %1571(، وبنسبة مئوية )471كافية " بمتوسط حسابي )

غير موثوقة" و" يعتبر الكتاب المدرسي أفضل وسيلة للطالب للحصول على المعلومات" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي 

  بة المئوية.(. حيث كانت من أقل المعوقات من حيث المتوسط الحسابي والنس%2171( وبنسبة مئوية )4744)

وبعد التطرق لمرحلة االقتناع التي تم فيها عرض نتائج السؤال األول والثاني من أسئلة البحث الحالي، ننتقل إلى المرحلة الثالثة من 

 مراحل نظرية انتشار المبتكرات وهي مرحلة القرار

 مرحلة القرار: .4

ستخدام، سواء في الوقت الحالي أو مع مرور الوقت، ولذلك تحدد هذه المرحلة قرار المعلمات باستخدام منصة شمس او رفض اال

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات افراد العينة وهم معلمات التعليم العام في مدينة 

 (.1)مرحلة القرار( كما هو موضح في جدول رقم ) االستبانةجدة للمحور الثالث من 
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمرحلة القرار (1) جدول

( %2472(، وبنسبة مئوية )4764) لمرحلة القرارالمتوسط الحسابي الكلي  ت قيمةبلغه أن( إلى 1تشير النتائج في جدول )

كما تشير قيمة  (. وهذا يشير الى حياد المعلمات فيما يخص القرار نحو استخدام منصة شمس،17166وانحراف معياري )

 وجاءت الفقرة التي تنص على " جة كبيرة.االنحراف المعياري إلى وجود تجانس بين استجابات المعلمات على مرحلة القرار بدر

(، وبنسبة مئوية 4714سأقوم بتجربة منصة شمس واستخدامها إذا توافقت أهدافها مع عملي " في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي )

وبنسبة (، 4742ال اخطط الستخدام منصة شمس في الوقت الحالي " بمتوسط حسابي ) " (، وتليها الفقرة التي تنص على2272%)

(. وتبين هذه النتيجتين تأجيل المعلمات قرار استخدام المنصة حتى يتم تجريبها والتأكد من مناسبتها لألهداف %2272مئوية )

( وبنسبة 6724التعليمية. بينما جاءت الفقرة التي تنص على" استخدم منصة شمس حاليا " في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي )

وضح أن هناك قلة من المعلمات يستخدمن المنصة في الوقت الحالي، وهذه النتيجة تعزز النتيجة السابقة (، وذلك ي%1471مئوية )

 الخاصة بمحور مرحلة المعرفة التي وضحت قلة معرفة المشاركات بمنصة شمس.

لمتغيرات االتية السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاهات المعلمات نحو استخدام منصة شمس تعزى ل

 )التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، إجادة استخدام الحاسب اآللي(؟

للتعرف على الداللة ، test-t ( واختبار )ت((MANOVAاختبار تحليل التباين المتعدد تم تطبيق  لإلجابة على السؤال الثالث

 م العام نحو استخدام منصة شمس تعزى للمتغيرات اآلتية:اإلحصائية للفروق في المتوسطات الحسابية التجاهات معلمات التعلي

 

 

 

المتوسط  اراتالعبـ م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة المئوية 

للمتوسط 

 الحسابي )٪(

 1471 57656 6724 استخدم منصة شمس حاليا 5

 2472 57556 4744 سأقوم باستخدام منصة شمس مباشرة 6

سأقوم بتجربة منصة شمس واستخدامها إذا توافقت أهدافها مع  4

 عملي

4714 57122 2272 

 2274 57511 4742 ستخدام منصة شمس في الوقت الحاليال اخطط ال 4

 1271 57654 6711 ال اخطط الستخدام منصة شمس مطلقا  1

 2472 17166 4764 المتوسط الحسابي لمرحلة القرار ككل
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 ( النتائج كما يلي:2ويوضح جدول ) متغير التخصص:

 مستوى الداللة ف  درجات الحرية المحور

 17122 57124 62 مرحلة المعرفة

 17411 17111 62 مرحلة االقتناع

 17442 57566 62 مرحلة القرار 

 17111 57161 62 المجموع الكلي

 

( لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية التجاهات معلمات (MANOVA ( نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد2)جدول 

 التعليم العام نحو استخدام منصة شمس تعزى لمتغير التخصص

ع، ومحور مرحلة القرار، أن مستوى الداللة المعنوية لمحور مرحلة المعرفة، ومحور مرحلة االقتنا (2تشير النتائج في جدول )

( على التوالي. وجميع هذه القيم أكبر مستوى الداللة 17111( و)17442( و)17411( و)17122) والمجموع الكلي اخذت القيم:

 اتجاهات معلمات التعليم العام نحو استخدام منصة شمسال توجد فروق بين متوسطات انه وتدل تلك النتائج على (. 1711المعنوية )

 متغير التخصص.تعزى ل

 ( النتائج كما يلي:2ويوضح جدول ) متغير المؤهل العلمي:

 مستوى الداللة ف  درجات الحرية المحور

 17214 17414 6 مرحلة المعرفة

 17141 17521 6 مرحلة االقتناع

 17141 17262 6 مرحلة القرار 

 17241 17421 6 المجموع الكلي

 

( لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية التجاهات معلمات (MANOVA ين المتعدد(: نتائج اختبار تحليل التبا2)جدول 

 التعليم العام نحو استخدام منصة شمس تعزى لمتغير المؤهل العلمي

( أن مستوى الداللة لمحور مرحلة المعرفة، ومحور مرحلة االقتناع، ومحور مرحلة القرار، والمجموع 2تشير النتائج في الجدول )

 (. 1711( على التوالي. وجميع هذه القيم أكبر من مستوى الداللة )17241( و)17141( و)17141( و)17214 كلي اخذت القيم:)ال
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تعزى لمتغير  اتجاهات معلمات التعليم العام نحو استخدام منصة شمسال توجد فروق بين متوسطات انه وتدل تلك النتائج على 

 .المؤهل العلمي

 ( النتائج كما يلي:1ويوضح جدول ) متغير سنوات الخبرة:

 مستوى الداللة ف  درجات الحرية المحور

 17411 57115 4 مرحلة المعرفة

 17641 57446 4 مرحلة االقتناع

 17221 17111 4 مرحلة القرار 

 17451 57511 4 المجموع الكلي

 

روق في المتوسطات الحسابية التجاهات معلمات ( لقياس داللة الف(MANOVA نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد (1)جدول 

 التعليم العام نحو استخدام منصة شمس تعزى لمتغير سنوات الخبرة

( أن مستوى الداللة المعنوية لمحور مرحلة المعرفة، ومحور مرحلة االقتناع، ومحور مرحلة القرار 1تشير النتائج في الجدول )

وجميع هذه القيم أكبر من مستوى ( على التوالي. 17451( و )17221( و)17641( و )17411)والمجموع الكلي اخذت القيم:

انه ال توجد فروق بين متوسطات اتجاهات معلمات التعليم العام نحو استخدام وتدل تلك النتائج على (. 1711الداللة المعنوية )

 منصة شمس تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

 ( النتائج كما يلي:1) ويوضح الجدول متغير إجادة الحاسب اآللي:

 مستوى الداللة ف  درجات الحرية المحور

 17162 47155 6 مرحلة المعرفة

 17241 17611 6 مرحلة االقتناع

 17614 57611 6 مرحلة القرار 

 17512 67446 6 المجموع الكلي

وسطات الحسابية التجاهات معلمات ( لقياس داللة الفروق في المت(MANOVA ( نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد1) جدول

 التعليم العام نحو استخدام منصة شمس تعزى لمتغير إجادة الحاسب اآللي

( أن مستوى الداللة المعنوية لمحور مرحلة المعرفة، ومحور مرحلة االقتناع، ومحور مرحلة القرار، 1اشارت النتائج في الجدول )

 ( على التوالي. 17512( و )17614( و)17241( و)17162) والمجموع الكلي اخذت القيم:
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( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة المعنوية في محور المعرفة حيث أنها 17162وتشير القيمة األولى )

 (. بينما تدل القيم األخرى إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة المعنوية في محوري  1711أصغر من )

ولتحديد أي مستوى من مستويات إجادة الحاسب اآللي )ممتاز، متوسط، ضعيف؟( أحدثت فرق في محور  االقتناع والقرار.

وتشير النتائج إلى ان الفروق اإلحصائية في مرحلة المعرفة كانت لصالح  Post Hoc .المعرفة، تم إجراء اختبار المقارنات البعدية

  (5) شكلحاسب لديهن كانت "ممتاز" كما هو موضح في المعلمات الالتي مستوى إجادة ال

        

 لمحور لمعرفة Post Hocنتائج اختبار  (6شكل)

 مناقشة وتفسير نتائج البحث:

ان الموارد التعليمية المفتوحة المقدمة في المنصات التعليمية، ومنها منصة شمس تعمل على إثراء المحتوى التعليمي الرقمي والذي 

ية التعليمية وذلك يسهم في رفع كفاءة التعليم في المملكة العربية السعودية. ولكن هذه المرحلة ال تتحقق إال بالمزيد من يدعم العمل

وقد أعطت هذه الدراسة صورة عن مدى معرفة  التعريف بمنصة شمس للمعلمات الالتي ينقصهن المعرفة الكافية بمنصة شمس.

أنها لم تُكن بالمستوى المرضي والمأمول وهذا ال يتوافق مع التقدم التكنولوجي والتدفق  المعلمات في مدينة جدة بمنصة شمس حيث

المعرفي في الوضع الراهن الذي يتطلب المزيد من اإللمام بهذه المنصة واستخدامها بما يعود به نفع للعملية التعليمية. ومن الممكن 

الوطنية شمس من الممكن أن يعود إلى كون المنصة حديثة وفي بدايات القول بأن سبب تدني معرفة شريحة من المعلمات بالمنصة 

ظهورها، وكذلك قلة الدورات التدريبية التي تعرف بتلك المنصة في التعليم العام. وكذلك عدم معرفة المعلمات بالدورات المقدمة 

 للتعريف عن منصة شمس.

لتي اتضح فيها أن مصطلح الموارد التعليمية المفتوحة التي تقدم في ا Rolfe ((2012وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إلية دراسة 

 Rolfeالمنصات التعليمية لم يكن مألوفاً لدى أعضاء هيئة التدريس وكان البد من تفسيره. ولكن هذه الدراسة تختلف عن دراسة 

كما تتفق  الموجودة داخل الجامعة. ( في كون أعضاء هيئة التدريس كانوا على دراية بالمحتوى المفتوح والمستودعات 6156)

التي  AlMegren (2016)نتيجة البحث الحالي الخاصة بعدم وجود المعرفة الكافية لدى المعلمات بمنصة شمس مع ما توصل له 

على  تبين فيها أنه ال يوجد لدى األكاديميين في جامعة الملك سعود أي معرفة عن إعالن باريس بشأن الموارد التعليمية المفتوحة

الرغم من توفير ترجمة عربية على موقع اليونسكو التعليمي. ولذلك يتطلب تقديم المزيد من الدورات التعريفية بشبكة الموارد 

 التعليمية المفتوحة منصة شمس، وتشجيع المعلمات على حضورها، ومن ثم استخدام المنصة وتوظيفها في العملية التعليمية. 

 



 

21 
 

 

، وجود موافقه كبيرة من المعلمات في مدينة جدة الالتي لديهن معرفة سابقة بمنصة شمس على المحفزات كما تبين في النتائج ايضاً 

التي تشجع على استخدام منصة شمس في العملية التعليمية واالثار اإليجابية المترتبة على استخدامها. حيث أشارت المعلمات إلى 

لحاسوب للطالب والمعلم، باإلضافة إلى كونها تشجع المعلمات على أن منصة شمس تعمل على تنمية مهارات التعامل مع ا

المشاركة وتبادل الخبرات مع زميالتهن، مما يدل على فعالية منصة شمس في تنمية المهارات العملية لدى المعلمين والطالب في 

عليمي الرقمي، وهذا ما تهدف إلية التعامل مع أجهزة الحاسوب، وتشارك المعارف والخبرات بين المعلمين وإثراء المحتوى الت

المنصة من خلق فرص للتعلم بشكل تعاوني وتشاركي، وبالتالي تحسين مخرجات التعليم الذي ينتج عنها النهوض بالعملية 

 التعليمية، مما قد يساعد على إحراز التقدم في المجاالت األخرى التي تتأثر بالتعليم في المملكة العربية السعودية، حتى تصبح

 منافسة للدول المتقدمة على جميع األصعدة. 

وتتفق هذه النتائج المتعلقة باآلثار اإليجابية المترتبة على استخدام المنصات التعليمية في التعليم مع ما تم التوصل إليه في أكثر 

ات والمنهجيات (، بالرغم من اختالف العين(Enriquez,2014( و2015Silvia,( و)(Martin,2013الدراسات ومنها دراسة 

، أن المعلمين )Coursera(التي بحثت في منصة كورسيرا  2015)) Silviaالمستخدمة في تلك الدراسات. حيث وجدت دراسة 

يرون أنها منصة منظمة تنظيما جيدا وفعالة لالنخراط في التعلم المهني، وحيوية تعزز التعاون النشط بين المشاركين لمراجعة 

النتيجة تعزز نتيجة البحث الحالي التي وجدت أن المعلمات يرون منصة شمس تساعد على تنمية مهارات  وتقييم مشاريعهم. وتلك

 الحاسب اآللي باإلضافة إلى كونها تتيح لهن التعاون مع زميالتهن والتشارك في الخبرات التعليمية.

 Martinدام المنصات التعليمية في التعليم مع دراسة وتتفق أيضاُ نتيجة البحث الحالي من حيث اآلثار اإليجابية المترتبة على استخ

التي بينت تأثير منصة أكاديمية خان اإليجابي على الطالب حيث أسهمت في زيادة ثقة ودافعية الطالب، باإلضافة إلى  2013))

تأثير اإليجابي لمنصة ال( التي بينت 2014) Enriquezتحسن مستويات المهارات المتعلقة بمنهج الرياضيات لديهم. وكذلك دراسة 

Edmodo  سواء على المعلمين أو الطالب، من خالل تحسين تعلم الطالب عن طريق النشاط او المشاركة في المناقشات والمهام

 عبر االنترنت، كما تعمل على تعزيز التعاون بين المعلمين والطالب.

جيع للمعلمات على استخدام منصة شمس في إثراء العملية وبالرغم من وجود العديد من المحفزات التي تعمل على التحفيز والتش

في عملية التعليم، إال انه يوجد هناك معوقات قد تكون سبب في التعليمية، وكذلك تكوين االتجاهات اإليجابية نحو دمج التكنولوجيا 

لمات المشاركات على وجود عزوف المعلمات عن استخدام منصة شمس. وذلك كما تبين في نتيجة البحث الحالي من إجماع المع

معوقات تمنعهن من استخدام وتوظيف منصة شمس أثناء عملهن التعليمي. ومن هذه المعوقات انقطاع خدمة االنترنت، باإلضافة 

 ت. إلى قلة الخبرة الكافية في تصميم الموارد التعليمية لدى المعلمات. وكذلك عدم توفر الوقت وزيادة األعباء التدريسية على المعلما

وتجدر اإلشارة إلى أن ضعف البنية التحتية للمدارس له أكبر األثر في مدى توفيرها لخدمات االنترنت عالية الجودة، وكذلك نقص 

دورات التدريب التي تقوم بتدريب المعلمات على تصميم المحتويات والموارد التعليمية التي تناسب منصة شمس وأهدافها قد يكون 

( مشاكل تقنية مشابهه أشار 2014) AlKathiriووضحت دراسة  ق المعلمات عن استخدام المنصة الوطنية.من األسباب التي تعي

، والتي تبين فيها أن تصورات الطالب نحو تلك المنصة ذات مواقف Edmodoتصوراتهم نحو منصة إليها الطالب من بين 

تلك التحديات: صغر حجم شاشة األجهزة المستخدمة في  إيجابية ولكن يوجد بعض التحديات امام دمجها في التعليم. ومن ضمن

 . Edmodoالتجربة وبطء سرعة االنترنت، والحاجة الى تعلم بعض المهام التكنولوجية للتعامل مع منصة 
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وتتفق نتيجة البحث الحالي في أن العوائق التي تحول دوان استخدام المعلمات لمنصة شمس هي عدم توفر الوقت وزيادة األعباء 

( التي ترى ان 2017)Hassall & Lewis وقلة الخبرة الكافية في تصميم الموارد التعليمية لدى المعلمات. مع نتيجة دراسة 

نقص التدريب على استخدام الموارد التعليمية وعدم قدرة المعلمين العوائق أمام استخدام الموارد التعليمية المفتوحة في التعليم هي: 

اسبة، وعدم فهم االساليب الفعالة لدمج تلك الموارد في التدريس، وكذلك ال يوجد الوقت الكافي الستخدام على تحديد المواد المن

ودمج الموارد التعليمية في التدريس، باإلضافة إلى عدم وعي المعلمين بأهمية تلك الموارد وعدم وجود دافع الستخدامها في العملية 

وتختلف نتائج  ال يوجد الوقت الكافي الستخدام ودمج الموارد التعليمية في التدريس. التعليمية، كما ان بعض المعلمين يرى أنه

( التي ظهر فيها أن أبرز العوائق تجاه استخدام الموارد التعليمية المفتوحة هي عدم 2012) Rolfeالبحث الحالي، مع نتائج دراسة 

علومات المتوفرة في المنصة، من أقل المعوقات موافقه من معلمات الثقة بالمؤلف. بينما في البحث الحالي كان عدم الوثوق في الم

 التعليم العام في جدة.

وتشير عموم النتائج في مرحلة االقتناع أن المعلمات لديهن قناعة مرتفعة بأن لهذه المنصة إيجابيات يجب التفكير بها واقتناصها، 

أخرى كان هناك موافقة من المعلمات بوجود معوقات تعيق من استخدامهن  وبالتالي تعزيزها بما يخدم العملية التعليمية. ومن ناحية

للمنصة، مما قد يؤثر سلباً على االستخدام الصحيح للمنصة في العملية التعليمية، لذلك البد من التخلص من تلك المعوقات وإيجاد 

 الحلول المناسبة لتوفير وتسهيل متطلبات استخدام منصة شمس.

البحث الحالي على قرار المعلمات بشأن االستخدام الفعلي لمنصة شمس في الوقت الحالي أو مع مرور الوقت.  كما تم التعرف في

ومن خالل النتائج تبين رغبة المعلمات في تجربة منصة شمس ثم بعد ذلك استخدامها إذا توافقت مع اهداف عملهن. وترى الباحثة 

فائدة التي تعود على العملية التعليمية بعد استخدام منصة شمس، وكذلك التأكد من أن هذه النتيجة تعود إلى اهتمام المعلمات بال

مناسبة استخدام المنصة إلمكانياتهن التكنولوجية. حيث أن تصورات الشخص حول الفائدة المرجوة وسهولة االستخدام تتكون بعد 

يفية للمعلمات توضح لهن األهمية اإليجابية للمنصة وأثر التجربة الفعلية من الشخص ذاته. وهنا تكمن الحاجة إلى وجود دورات تعر

استخدامها على تحقيق االهداف التعليمية بكل يسر وسهولة، باإلضافة إلى تشجيعهن وحثهن على استخدام المنصة وتوظيفها بالشكل 

 المطلوب.

فقت مع أهداف العمل مع ما توصلت له نتائج وتتفق هذه النتيجة الخاصة بقرار المعلمات بتجربة المنصة ومن ثم استخدامها إذا توا

وكذلك سهولة استخدامها، تؤثر بشكل  MOOCs( التي أوضحت ان الفائدة المتوقعة من استخدام 2015) Gao & Yangدراسة 

 بشكل ملحوظ.   MOOCsمباشر على نية سلوك المستخدمين الستخدام 

خدام منصة شمس عن طريق تبني المراحل الثالث من نظرية انتشار وبعد أن تم التعرف على اتجاهات معلمات التعليم نحو است

المبتكرات وهي مرحلة المعرفة ومرحلة االقتناع ومرحلة القرار، تمت دراسة دور بعض المتغيرات مثل )التخصص، المؤهل 

خدام منصة شمس. وبينت العلمي، سنوات الخبرة، إجادة الحاسب اآللي( في إحداث فروق إحصائية في اتجاهات المعلمات نحو است

النتائج عدم وجود فروق إحصائية بين اتجاهات معلمات التعليم العام نحو استخدام منصة شمس تعزى لمتغير التخصص والمؤهل 

 العلمي وسنوات الخبرة. 
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ميع الفئات. ويمكن تفسير هذه النتيجة في كون منصة شمس شاملة ومستهدفة للمعلمات المنتميات لجميع المجاالت التعليمية وج

وكذلك تطوير المناهج في اآلونة األخيرة أصبح يتطلب من جميع المعلمات على مختلف تخصصاتهم ومؤهالتهم وعدد سنوات 

خبرتهم التعليمية، مواكبة التقدم التكنولوجي ومن ضمنه منصة شمس والتعرف عليها واالستفادة منها بما يحقق الهدف التعليمي 

تيجة عدم وجود فروق إلى اهتمام وزارة التعليم بتحفيز وتشجيع منسوبيها، من خالل تقديم جائزة التميز المنشود. كما يمكن عزو ن

للمعلمات المتميزات في تأليف ورفع الموارد التعليمية على منصة شمس، وكذلك استخدام أفضل التطبيقات والبرامج التعليمية، 

تولدت روح المنافسة في جميع المعلمات بمختلف التخصصات والمؤهالت والمساهمة في إنشاء محتوى عالي الجودة. وبالتالي 

 والكفاءات والخبرات التعليمية. 

ولكن كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات معلمات التعليم نحو استخدام منصة شمس تعزى لمتغير إجادة الحاسب 

ممتاز. وهذا يشير إلى ان مهارات التعامل مع الحاسوب والمهارات  اآللي، لصالح المعلمات الالتي مستوى اجادة الحاسب لديهن

التكنولوجية تؤثر في مدى تعرف المعلمات على منصة شمس حيث أن المعلمات الالتي يمتلكن تلك المهارات، لديهن معلومات عن 

رغم أن الوصول إلى منصة منصة شمس أكثر من المعلمات الالتي مستوى التعامل مع الحاسوب لديهن متوسط أو منخفض. بال

 شمس ال يتطلب مهارات عالية في إجادة الحاسب. 

( مع نتيجة البحث الحالي فيما يخص الفروق اإلحصائية بين اتجاهات المعلمات نحو استخدام 2005) Densonوتتفق نتيجة دراسة 

إجادة الحاسب اآللي(. حيث وضحت  منصة شمس تعزى لكال من المتغيرات اآلتية )التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة،

( أنه ال توجد عالقة بين سنوات الخبرة للمعلمين ومستوياتهم واتجاهاتهم على دمج التكنولوجيا في 2005) Densonدراسة 

وجيا المدارس ولكن هناك تأثير لمستويات المهارات التكنولوجية للمعلمين. حيث أن المعلمين الذين يمتلكون مهارة عالية في التكنول

 لديهم قابلية في دمج التكنولوجيا في مدارسهم بشكل أسرع من المعلمين الذين يمتلكون مهارة أقل في التكنولوجيا. 

وخلصت نتائج البحث الحالي الذي يهدف إلى معرفة اتجاهات معلمات التعليم العام نحو منصة شمس باستخدام نظرية انتشار 

المشاركات في البحث لديهن معرفة بمنصة شمس. وذلك بوجود محفزات تشجعهن على المبتكرات، إلى وجود قلة من المعلمات 

استخدام منصة شمس من أبرزها: تنمية المهارات العملية للتعامل مع الحاسب اآللي وكذلك تشجيع التعاون والتفاعل بين المعلمات 

المنصة هي: انقطاع خدمة االنترنت، وقلة الخبرة الكافية  في العملية التعليمية. بينما كانت أبرز المعوقات التي تحول دون استخدام

 لتصميم الموارد التعليمية.

 البحث: توصيات 

 الباحثة في ضوء نتائج البحث وبعد تفسيرها ومناقشتها ما يلي: توصي

 تعليمية.إقامة دورات تدريبية للمعلمات، للتعريف بمنصة شمس وطريقة استخدامها، وكيفية توظيفها إلثراء العملية ال 

 .تكثيف اإلعالنات عن مواعيد الدورات التي تقدم تعريف بمنصة شمس وتدريب على طريقة استخدامها 

 .تقديم المحفزات للمعلمات وتشجيعهن الستخدام منصة شمس بما يثري العملية التعليمية 

 طها بشبكة االنترنت بشكل عام ليتيح توفير البنية التحتية لشبكة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المدارس الالزمة لرب

 للمعلمات العمل واستخدام منصة شمس بشكل خاص.
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 .تحديث المعلومات والمحتويات المقدمة في منصة شمس بشكل مستمر 

 .تحديد وتوضيح المعايير المطلوبة والالزمة لقبول وتأليف وتصميم الموارد التعليمية في منصة شمس 

 ى استخدام الحاسب اآللي وطريقة التعامل معه.تدريب المعلمات تدريب متقدم عل 
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