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This study aims to identify the employees' technology readiness in the
student registration units at the University of Mosul and its effect on
acceptance of the new E-Course Registration System. To achieve the goals
of the study, a special questionnaire was prepared based on the (TRI 2.0)
with written permission from the authors, also the indicators of the
technology acceptance model. The questionnaire was distributed to all
employees in the registration units in the colleges of the University of Mosul,
where (133) usable questionnaires were retrieved out of (146) distributed,
which is equivalent to (91%) Retrieval. study data processed and hypotheses
tests were using SPSS and SmartPLS software. The study found that some
dimensions of the employees' technology readiness have a significant effect
on the intention to accept the E-Course Registration System. Besides, the
results indicated a significant difference in the employees' technology
readiness, and acceptance uses the E-Course Registration System due to the
variables as educational level, service years, computer, and E-Course
Registration System training, while gender and age variables do not affect.
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المجلد ( ،)39العدد (،)128

النشر.2020/12/1 :

كانون االول 2020

المستخلص

© جامعة الموصل |

جاءت هذه الدراسة للتعرف على الجاهزية التكنولوجية للعاملين في شعبة التسجيل في جامعة الموصل وأثرها

كلية اإلدارة واالقتصاد ،الموصل ،العراق.

في قبول نظام تسجيل المقررات اإللكتروني الجديد .ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة خاصة باالعتماد

على مؤشر الجاهزية التكنولوجية ( )TRI 2.0بإذن خطي من المؤلف ،فضال عن مؤشرات قياس أنموذج قبول
التكنولوجيا .وقد وزعت االستمارة على جميع العاملين في شعبة التسجيل في كليات جامعة الموصل ،حيث

تحتفظ ( )TANRAبحقوق الطبع والنشر للمقاالت
المنشورة ،والتي يتم إصدارها بموجب ترخيص
()Creative Commons Attribution

لـ

( )CC-BY-4.0الذي يتيح االستخدام ،والتوزيع،
واالستنساخ غير المقيد وتوزيع للمقالة في أي وسيط
نقل ،بشرط اقتباس العمل األصلي بشكل صحيح.

االقتباس :الصميدعي ،عبدهللا عبدالحق
خميس (" .)2020دور الجاهزية
التكنولوجية في قبول نظام المقررات
اإللكتروني" .تنمية الرافدين،)128( 39 ،
،195-173
https://doi.org/10.33899/tanra.20
20.167374

تم استرجاع ( )133استبانة صالحة لالستعمال من أصل ( )146تم توزيعها ،أي ما يعادل ( )% 91نسبة
االسترجاع ،وقد تم معالجة بيانات الدراسة واختبار فرضياتها باستخدام برمجية ( )SPSSو(.)SmartPLS

وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي لبعض أبعاد الجاهزية التكنولوجية للعاملين في نية قبول نظام

المقررات اإللكتروني .إضافة إلى ذلك ،أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقييم جاهزية
العاملين لقبول نظام المقررات اإللكتروني تعزى لمتغيرات المستوى التعليمي وعدد سنوات الخدمة والتدريب

على الحاسوب والدورات في نظام المقررات اإللكتروني ،في حين أن الجنس والعمر ليس لهما أي تأثير.

الكلمات المفتاحية
مؤشر الجاهزية التكنولوجية ،أنموذج القبول التكنولوجي ،نظام تسجيل المقررات اإللكتروني.

P-ISSN: 1609-591X
e-ISSN: 2664-276X
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مقدمة:
تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعى الجامعات العراقية إلى مواكبة الجامعات العالمية وإحداث قفزة نوعية في تعزيز الرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانة
العلمية للعملية التعليمية في العراق عبر اعتماد نظام المقررات الد ارس ـ ـ ـ ــية ،فضـ ـ ـ ـ ـالك عن إعداد نظام إلكتروني

آللية عمل نظام المقررات وهذا يتطلب توفير مالك إداري مطلع ومؤهل للعمل على هذا النظام ،وعلى الرغم

من أهمية استخدام نظام المقررات اإللكتروني لما يحدثه من تغيير جذري في كيفية أداء العمل بالنسبة للعاملين
اال انه قد يخلق نوعاك من مقاومة التغيير لدى العاملين الذين قد يجتنبون اســتخدام مثل هذه النظم إذا ما شــعروا
أنهم قلقون من قدرتهم على اسـ ــتخدامها أو أنهم غير جاهزين تكنولوجياك السـ ــتخدامها ،وهذا بدوره قد يؤدي إلى

فشـ ــل تطبيق نظام المقررات اإللكتروني الجديد في كثير من االحيان .مما يسـ ــتدعي تقييم جاهزية العاملين قبل
الش ـ ـ ـ ــروع بتطبيق مثل هكذا أنظمة .ولد ارس ـ ـ ـ ــة الجاهزية التكنولوجية للمو فين قام الباحث باعتماد مؤش ـ ـ ـ ــرات

أنموذج الج ــاهزي ــة التكنولوجي ــة ( )Technology Readiness Index-TRIال ــذي ابتكره ( Parasuraman,

 )2000; Parasuraman & Colby, 2015والــذي يقيس الجــاهزيــة التكنولوجيــة الفرديــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام نظم
وتكنولوجيا المعلومات الجديدة بشـ ـ ــكل عام عبر أراعة أبعاد شـ ـ ــخصـ ـ ــية تتضـ ـ ــمن بعدين إيجابيين هما الر ية

التفا لية واالبتكارية ،واعدين سـ ــلبيين هما عدم الراحة وعدم األمان .وتم اسـ ــتخدام أنموذج القبول التكنولوجي
( )Technology Acceptance Model-TAMالـ ــذي ابتكره ( Davis, 1985; Venkatesh and Davis,

إطار نظركيا لقياس نية المس ـ ـ ــتخدمين لتبني أنظمة المعلومات الجديدة والمتض ـ ـ ــمن س ـ ـ ــهولة
 )1996كونه يعد كا
االستخدام المتوقعة ،والفائدة المتوقعة ،والنية السلوكية الستخدام النظام.
منهجية الدراسة

أوالً :مشكلة الدراسة
قد يواجه تطبيق نظام المقررات إلكتروني في الجامعات العراقية الفشـ ـ ـ ـ ــل عبر عدم رغبة العاملين في
استخدامه ومحاولة تجنبه العتقادهم بعدم جاهزيتهم ال ستخدامه أو بعدم قدرتهم على استخدامه وهو ما يعرف
برهاب التكنولوجيا ،وإذا ما أردنا تعزيز الكفاءة واألداء في اسـ ـ ــتخدام نظام المقررات إلكتروني يجب علينا أوالك
تحسـ ــين رغبة المسـ ــتخدمين وتغيير قناعاتهم ،ولكن قبل تحسـ ــين رغبة المسـ ــتخدمين يجب أن نفهم اتجاهاتهم
في تبني تقنيات الخدمة الرقمية والعوامل التي تؤثر على اســتخدامهم لها .واشــكل عام يمكن صــياغة مشــكلة
الدراسة باألسئلة التالية:

 .1ما مستوى الجاهزية التكنولوجية للعاملين الستخدام نظام المقررات اإللكتروني؟

 .2هل يوجد أثر للجاهزية التكنولوجية للعاملين في قبول نظام المقررات اإللكتروني؟

 .3هل هناك تباين في مستوى الجاهزية والقبول التكنولوجي للعاملين يعزى للعوامل الديموغرافية؟
ثانياً :أهداف الدراسة
تهدف الد ارسـ ــة إلى معرفة مسـ ــتوى الجاهزية التكنولوجية للعاملين وأثرها في نية قبول نظام المقررات
اإللكتروني عبر التكامل بين أنموذجين ،األول :قياس الجاهزية التكنولوجية للعاملين بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل عام ،والثاني:

تنمية الرافدين (TANMIYAT AL-RAFIDAIN )P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276X
مج ( ،Vol. )39ع ( ،No. )128كانون االول  ،Dec. 2020صpp. )195-173( .

175

دور الجاهزية التكنولوجية في قبول نظام المقررات.........
الصميدعي

أنموذج قبول التكنولوجيا لمعرفة نية العاملين لقبول النظام اإللكتروني ،ويمكن تلخيص أهداف الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بما
اآلتية:
 .1التعرف على مدى إدراك العاملين للسهولة والفائدة المتوقعة الستخدام نظام المقررات اإللكتروني.
 .2التعرف على أثر الجاهزية التكنولوجية للعاملين في النية لقبول نظام المقررات اإللكتروني.

 .3تشخيص التباين في مستوى الجاهزية والقبول التكنولوجي للعاملين وفقاك للعوامل الديموغرافية.

ثالثاً :منهج الدراسة

لإلجابة عن أســئلة الد ارســة وتوضــيحاك ألهدافها تم اســتخدام المنهج الوصــفي التحليلي ،والذي يعد من

المناهج المناسبة إلعطاء صورة واضحة لتوضيح مشكلة الدراسة ،فضالك عن أنه يساعد في فهم الدراسة من

خالل ما يثريه من الحقائق الموســومة في معرفة العوامل المؤثرة في النية الســلوكية الســتخدام نظام المقررات

اإللكتروني عبر قياس الجاهزية التكنولوجية للمس ــتخدمين ومعرفة مدى تأثيرها في س ــهولة االس ــتخدام والفائدة

المتوقعة الستخدام نظام المقررات من قبل العاملين في شعب التسجيل وشؤون الطلبة في جامعة الموصل.

رابعاً :أداة الدراسة
تم إعداد أداة الدراسة وتهيئتها ليمثل الجزء األول المعلومات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة (الجنس،
العمر ،التحصـ ــيل الد ارسـ ــي ،سـ ــنوات الخدمة ،دورات الحاسـ ــوب ودورات في نظام المقررات) .في حين تناول
الجزء الثاني المقاييس الخاصة بمتغيرات الدراسة على بعدين .تضمن البعد األول قياس الجاهزية التكنولوجية
باس ـ ـ ــتخدام ( )TRI 2.0وهو مقياس محمي بقوانين الطبع والنش ـ ـ ــر ( A. Parasuraman and Rockbridge
 )Associates, Inc.ويتطلب اس ـ ـ ــتخدامه الحص ـ ـ ــول على ترخيص وأذن خطي منهما ( Parasuraman and

 .)Colby, 2015ويضـ ــم البعد الثاني فقرات القياس الخاصـ ــة بأنموذج قبول التكنولوجيا والتي تم اسـ ــتخدامها
باالس ـ ـ ــتناد إلى د ارس ـ ـ ــة كل من ( .)Venkatesh and Davis, 1996; Thanoon, 2016وتم تص ـ ـ ــميم فقرات
بناء على إجابات متدرجة بحسب أنموذج ليكرت الخماسي.
االستبيان لقياس متغيرات الدراسة ك

خامساً :األساليب اإلحصائية

إن أسـ ـ ــلوب التحليل المالئم يسـ ـ ــتند على نوع البيانات المطلوب تحليلها بشـ ـ ــكل رئيس ،وتم اسـ ـ ــتخدام

الحزمة اإلحصائية ) (SPSSونمذجة المعادالَت الهيكلية القائمة على المراعات الصغرى الجزيئية ،وتم اعتماد
البرمجية الجاهزة ( )SmarPLSفي تحليل البيانات المجمعة لتحقيق أهداف الدراسة واختبار الفرضيات.

وفي ضوء طبيعة متغيرات الدراسة وأساليب القياس وأغراض التحليل تم استخدام األساليب اآلتية:





اختبار الصدق والثبات ألداة الدراسة عبر قياس الصدق التقريبي والتمييزي لهذه األداة .

تحليل المسارات إليجاد مستوى التأثير واختبار الفروض عبر قيم (.)t, F, R2
اختبار  tوتحليل التباين األحادي إليجاد الفروق المعنوية بين العينتين.

تنمية الرافدين (TANMIYAT AL-RAFIDAIN )P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276X
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سادساً :حدود الدراسة
تمثلت الحدود المكانية للبحث بشـ ــعب التسـ ــجيل والشـ ــؤون الطالبية في جامعة الموصـ ــل كونها الجهة
المعنية باألسـ ـ ـ ــاس بتطبيق نظام المقررات اإللكترونية وهو محور عملها .كما تمثلت الحدود البش ـ ـ ـ ـرية بجميع

العاملين في شعب التسجيل والشؤون الطالبية في جامعة الموصل كونهم الفئة الرئيسة المستهدفة من النظام

المقترح والمصمم لمكننة المهام المتعلقة بشؤون الطلبة وتبسيط اإلجراءات اإلدارية في تسجيل ومتابعة الطلبة
في ك ـ ــاف ـ ــة الج ـ ــامع ـ ــات العراقي ـ ــة .بينم ـ ــا تمثل ـ ــت الح ـ ــدود الزمني ـ ــة للبح ـ ــث للفترة من  2019/10/20إلى

.2020/3/10
كما واقتص ـ ـ ـ ــرت حدود الد ارس ـ ـ ـ ــة على نظام المقررات اإللكتروني المص ـ ـ ـ ــمم من قبل إحدى الجامعات
الحكومية التابعة لو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ،وهي جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

واالتنســيق معها .إذ تم تصــميم النظام واختباره باالعتماد على التعليمات الصــادرة من الو ازرة وااالســتفادة من
التجارب المحلية والدولية .وقد تم تص ـ ـ ـ ـ ـ ــميم النظام بأحدث التقنيات البرمجية الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامه في روف عمل

مختلفة وليحتوي على عدة مهام مصنفة بحسب المستخدم والخدمات المسموح بها .يضم النظام مجموعة من
الواجهات باالسـ ـ ـ ــتناد إلى الجهة المسـ ـ ـ ــتخدمة والصـ ـ ـ ــالحيات الممنوحة لها ،وتتوزع مهام العاملين في شـ ـ ـ ــعبة
التســجيل على إحدى عش ـرة واجهة تشــمل أنشــطة إدخال كافة المعلومات المتعلقة بالطالب والمقرر والمشــرف

والتدريسـ ـ ــي والجداول األسـ ـ ــبوعية واالمتحانية للمقرر المحدد ،ويوضـ ـ ــح الشـ ـ ــكل ( )1واجهة النظام الخاصـ ـ ــة
بإضافة بيانات الطالب من قبل العاملين في شعبة التسجيل في الكلية (.)ECS, 2019

الجانب النظري

أوالً :الجاهزية التكنولوجية ()TR
تم التطرق إلى مفهوم الجــاهزيــة التكنولوجيــة ألول مرة في مجــال التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويق لمعرفــة طريقــة تفــاعــل

المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهلكين مع المنتجات التكنولوجية الجديدة .إذ اإن معرفة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهلك قد تكون محدودة نتيجة نقص

المعلومات وعدم اكتمالها لديه ،والتي تحد من التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور الواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح لفوائد التكنولوجيا الجديدة ومدى قبولها
( .)Panday and Rachmat, 2019ويشـ ـ ـ ـ ـ ــير مفهوم الجاهزية التكنولوجية بصـ ـ ـ ـ ـ ــورة عامة إلى ميل األفراد

واس ـ ــتعدادهم إلى تبني واس ـ ــتخدام التكنولوجيا الجديدة لتحقيق األهداف في الحياة العامة وفي العمل ( Chen,

.)Liu, & Lin, 2013
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الشكل ( :)1الواجهة الخاصة بإضافة بيانات الطالب من قبل شعبة التسجيل في الكلية
Source: ECS- Electronic Course System Documentation Manual. (2019). Ministry of Higher
Education and Scientific Research, University of Information and Communications
Technology, first edition.

وقد قام البروفسـ ـ ـ ــور  )2000( Parasuramanبوضـ ـ ـ ــع مؤش ـ ـ ـ ـرات عدة كمقياس للجاهزية التكنولوجية

لألفراد والتي تض ـ ـ ـ ــم مجموعة من الخص ـ ـ ـ ــائص التي يمكن أن تس ـ ـ ـ ــتخدمها المنظمات الكتس ـ ـ ـ ــاب فهم عميق
الستعداد عمالئها الحتضان التكنولوجيا والتفاعل معها وخاصة التكنولوجيا القائمة على اإلنترنت .كما يمكن
أن تستخدم هذه الخصائص لتقييم مدى استعداد المو فين للتكنولوجيا الجديدة والذي يعد أم اكر ضرورياك التخاذ

الخيارات الصحيحة فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ وإدارة تكنولوجيا العمل للمو ف ( Quintanilla and Ayala,

.)2011

وقد أكد  )2018( Bessadok, Lassaad, Hatem and Almotairiأن مؤشــر الجاهزية التكنولوجية
يعطي فكرة عن معتقدات الشـ ــخص وليس عن قدرة الشـ ــخص على اسـ ــتخدام التكنولوجيا الجديدة .حيث يمثل
مؤش ـ ـ ــر الجاهزية التكنولوجية مجموعة من المحفزات العقلية والمثبطات التي تحدد بش ـ ـ ــكل جماعي اس ـ ـ ــتعداد
الفرد السـ ــتخدام التقنيات الجديدة ( .)Pham, Nguyen, Huy, & Luse, 2018وتتمثل هذه المكونات بأراعة

أبعاد مختلفة مثل (:)Demirci and Ersoy, 2008

 .1التفا ل :هي النظرة بإيجابية للتكنولوجيا الحديثة واالعتقاد بأنها توفر لألفراد المزيد من التحكم والمرونة
والكفاءة في حياتهم العامة .من خالل مس ــاهمتها في تحس ــين نوعية الحياة والحرية في التنقل والس ــيطرة
بشكل أفضل على الحياة اليومية.
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 .2االبتكار :هو ميل الفرد إلى أن يكون سباقاك في استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة ورائداك بين أقرانه.
من خالل االس ـ ـ ـ ـراع في الحصـ ـ ـ ــول على تكنولوجيا المعلومات الحديثة واسـ ـ ـ ــتخدامها قبل اآلخرين ودون
مسـ ـ ــاعدة من أحد مع متابعة أحدث التطورات التكنولوجية وتقديم المسـ ـ ــاعدة والمشـ ـ ــورة لآخرين بشـ ـ ــأن

تكنولوجيا المعلومات الحديثة.

 .3عدم الراحة :هو شـ ــعور الفرد باإلرهاق وعدم السـ ــيطرة على تكنولوجيا المعلومات الجديدة العتقاده بأنها
ليس ـ ــت مص ـ ــممة لالس ـ ــتخدام من قبل الناس العاديين .والش ـ ــعور بعدم المعرفة عند طلب خدمات الدعم
الفني الستخدام التكنولوجيا الحديثة مقارنة بمقدم الخدمة.

 .4عدم األ مان :هو الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعور بعدم الثقة في تكنولوجيا المعلومات الجديدة واقدرتها على العمل بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل
صحيح ،ألنها تحد من التفاعل اإلنساني بين األفراد .فضالك عن ذلك عدم الثقة في التعامل مع جهة ال

يمكن الوص ــول إليها إال عبر اإلنترنت مع عدم التأكد من وص ــول البيانات المرس ــلة عبر االنترنت إلى
الجهة التي يريدها الفرد.

إذ يمثل التفا ل واإلبتكار المحركين أو المحفزين السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام التكنولوجيا ،في حين إن انعدام الراحة

ـتنادا إلى درجة
واألمان يجس ـ ــدان المواقف الس ـ ــلبية تجاه اس ـ ــتخدام التكنولوجيا ( .)Pham, et al., 2018واس ـ ـ ك
الجاهزية التكنولوجية لألفراد ووفقاك للتباين في نتائج مؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات الجاهزية التكنولوجية األراعة تم تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني
مسـ ــتخدمي التكنولوجيا إلى خمس فئات من المسـ ــتخدمين والذين لديهم دوافع ومثبطات السـ ــتخدام التكنولوجيا

الجديدة تختلف من فئة ألخرى وهذه الفئات هي (.)Lai, 2008

 .1المستتتتتتتتتكشتتتتتتتتفون :هم األفراد الذين يكون مؤش ـ ـ ـ ـ ــر الجاهزية التكنولوجية لديهم مرتفع ،لكونهم متفائلين

ومبتكرين بدرجة عالية ،ويمثلون أول األفراد الذين يتبنون التكنولوجيا الناشـ ـ ـ ـ ــئة ،ألنهم متحمسـ ـ ـ ـ ــون جداك
ولديهم دوافع عالية لتجراة التكنولوجيا الجديدة بمجرد هورها في السوق من دون خوف.

 .2الرواد :هم األفراد الذين لديهم رغبة شـ ـ ــديدة لالسـ ـ ــتفادة من فوائد التكنولوجيا الجديدة ،اال انهم أكثر قلقاك
ـبيا أوائل األفراد الراغبين باسـتخدام
للمخاطر التي قد تحدث نتيجة اسـتخدام هذه التكنولوجيا .ويمثلون نس ك
التكنولوجيا الجديدة ولكنهم يتوقفون في ذات الوقت بس ـ ـ ـ ــبب عدم الراحة وعدم األمان؛ أي انهم مبتكرين

بحذر.

 .3المترددون :هم األفراد الذين لديهم دوافع منخفضة الستخدام التكنولوجيا الناشئة ويحتاجون إلى االقتناع

بفوائد استخدامها .أي أنهم مستعدون تكنولوجياُ إلى حد ما.
 .4المرتابين :هم األفراد المقتنعون بفوائد التكنولوجيا الناشـ ـ ـ ـ ـ ــئة ويجدوها مثيرة لالهتمام ،إال أنهم قلقون في
الوقت نفسه من مخاطر وحواجز تبني التكنولوجيا الناشئة ويشعرون بعدم األمان.

 .5المتلكئون :هم األفراد الذين لديهم مقاومة للتكنولوجيا الناشـ ـ ــئة ودوافع قليلة تجاهها .والذين من المحتمل
أبدا ما لم يضطروا إلى ذلك.
أن يكونوا آخر من يستخدمها؛ وقد ال يستخدموها ك
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ويوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الجدول ( )1تقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم فئات األفراد العاملين في المنظمة وعلى وفق مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الجاهزية
التكنولوجية.
الجدول ( :)1فئات العاملين وفق مؤشر الجاهزية التكنولوجية

ت الفئة المؤشرة التفاؤل
 1المستكشفون
 2الرواد

 3المترددون
 4المرتابون

 5المتلكئون

االبتكار

عدم الراحة عدم االمان

مرتفع

مرتفع

منخفض

منخفض

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

منخفض منخفض منخفض
مرتفع

منخفض

منخفض مرتفع

مرتفع

منخفض منخفض مرتفع

مرتفع

Source: Bessadok, Adel & Lassaad, Smirani & Hatem, Khaled & Almotairi, A. (2018). Internet of
Things Users Classification According to Their Technology Readiness Index. 37-44.

لقد تم استخدم مقياس أو مؤشر الجاهزية التكنولوجية  ،TRI 1.0والذي يضم  36عنص اكر موزعاك على

أراعة أبعاد ،في العديد من الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وعلى مدى عقد من الزمن وفي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياقات مختلفة؛ كالتأمين عبر
اإلنترنت ،والموارد البشـ ـ ـ ـرية ،وخدمات البيانات المتنقلة ،والبنوك ،والتعليم ،والس ـ ـ ــياحة وغيرها من الس ـ ـ ــياقات،
وامرور الوقت ومع تطور التكنولوجيا المتســارع تم تطوير مؤشــر الجاهزية التكنولوجية  TRI 2.0والذي يضــم

 16عنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ اكر موزعاك على أراعة أبعاد ( .)Pham et al.,2018ومن خالل المقارنة بين مؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـرات الجاهزية
التكنولوجية ( )TRI 1.0 ,TRI 2.0نالحظ وجود عيب كبير في مؤشـ ــر الجاهزية التكنولوجية  TRI 1.0وهو

مؤشر ،في حين يتمتع مؤشر الجاهزية التكنولوجية المحدث  TRI 2.0بقابلية
طول المقياس والذي يضم 36
اك
ـر ،مما يؤدي إلى تقليل العبء عند إجراء المس ــوحات التي
تطبيق أوس ــع ألنه أكثر إيجا اكز ،إذ يض ــم  16مؤش ـ اك
تقيس الجاهزية التكنولوجية مع أبعاد أخرى ،فضـ ـ ـ ـالك عن احتواء مؤش ـ ـ ــر الجاهزية التكنولوجية TRI 2.0على

العديد من التحســينات التي تجعله أكثر قوة لالســتخدام عبر ســياقات مختلفة وامرور الوقت ( Parasuraman

 .)and Colby, 2015وسيتم اعتماد مؤشر الجاهزية التكنولوجية  TRI 2.0في الدراسة الحالية.
ثانياً :أنموذج قبول التكنولوجيا ()TAM
يعد أنموذج قبول التكنولوجيا ( )TAMمن أهم النماذج واألوسـ ــع انتشـ ــا اكر في د ارسـ ــات النية السـ ــلوكية

الفردية واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام التكنولوجيا الجديدة .وتم تطوير األنموذج في البداية من نظرية الفعل العقالني ()TRA

كأسـ ــاس نظري لتفسـ ــير محددات سـ ــلوك اسـ ــتخدام األفراد للحاسـ ــوب وفهم سـ ــلوكيات قبول أنظمة المعلومات

( .)Muniasamy, Eljailani, & Anandhavalli, 2014ح ـي ـ ـ ــث طــور  )1985( Davisأن ـمــوذج ق ـبــول
التكنولوجي ــا ( )Technology Acceptance Model -TAMليبين أن االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخ ــدام الفعلي للنظ ــام يتح ــدد

بالموقف تجاه االسـ ـ ــتخدام والذي يتحدد بدوره بمعتقدين أسـ ـ ــاسـ ـ ــيين هما الفائدة المتوقعة وسـ ـ ــهولة االسـ ـ ــتخدام
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المتوقعة ،فض ـالك عن تأثير ســهولة االســتخدام المتوقعة في الفائدة المتوقعة .وقد قام Davis, Bagozzi and

 )1989( Warshawبتعديل األنموذج الحقاك ليض ـ ـ ــم متغير النية الس ـ ـ ــلوكية لالس ـ ـ ــتخدام والذي يتأثر مباشـ ـ ـ ـركة
بمتغير الفائدة المتوقعة ،ويتوس ـ ـ ــط العالقة بين الموقف تجاه االس ـ ـ ــتخدام واالس ـ ـ ــتخدام الفعلي للنظام .كما قام
 )1996( Venkatesh and Davisباستبعاد الموقف تجاه االستخدام من األنموذج واختبار األنموذج المعدل،

وقد أ هرت نتائج االختبار أن كال من سهولة االستخدام المتوقعة والفائدة المتوقعة تؤثران بصورة مباشرة في
نية االستخدام والتي تحدد االستخدام الفعلي للنظام وكما يبينه الشكل (.)2

المن ة المدر ة

النية ال

مت يرا ار ية

ية

اال ت دا ال

لة اال ت دا
المدر ة
الشكل ( :)2أنموذج قبول التكنولوجيا المعدل
Source: Venkatesh, V. & Davis, F. (1996). A Model of the Antecedents of Perceived Ease of Use:
Development and Test. Decision Sciences. 27, 451–481.

كما يعد أنموذج  TAMمن أشــهر النماذج المســتخدمة في قياس القبول للتكنلوجيا الجديدة عبر قياس
متغيرين أسـ ـ ــاسـ ـ ــيين هما سـ ـ ــهولة االسـ ـ ــتخدام المتوقعة ،والفائدة المتوقعة في نية قبول النظام .إذ إن سـ ـ ــهولة
االس ـ ـ ــتخدام المتوقعة والفائدة المتوقعة تمثالن عوامل اس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية في قياس النية المس ـ ـ ــتقبلية لقبول التكنولوجيا
الجديدة ،وهما مرتبطان بسلوكيات األفراد الستخدام التكنولوجيا (.)Legris, Ingham, & Collerette, 2003

ويوض ـ ــح أنموذج  TAMبأن نية الفرد في اس ـ ــتخدام التكنولوجيا الحديثة تعتمد على تص ـ ــوراته لمدى

فائدة هذه التكنولوجيا للمسـ ــتخدم ومدى سـ ــهولة اسـ ــتخدامها اللتين تتناسـ ــبان بشـ ــكل طردي (Dasgupta and

) .Gupta, 2010وعرف  )1989( Davisس ــهولة االس ــتخدام المتوقعة ()Perceived Ease of Use - PEU

خاليا من الجهد البدني والعقلي .كما عرف
بأنها الدرجة التي يعتقد بها الفرد أن اســتخدام نظام معين ســيكون ك
الفائدة المتوقعة ( )Perceived Usefulness - PUبأنها الدرجة التي يعتقد بها الفرد أن اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام النظام
الجديد سـ ـ ــيعزز من أدائه الو يفي .واتكامل بعدي أنموذج القبول التكنولوجي  TAMتكمن القدرة على التنبؤ
بنية الفرد الستخدام النظام التكنولوجي الجديد ،إذ كالهما ( )PEUو( )PUيؤثران على نية الفرد في استخدام
النظام الجديد مستقبالك.
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اإلطار التحليلي للدراسة

أوالً :أنموذج وفرضيات الدراسة
تم إعداد أنموذج الد ارسـ ـ ـ ــة والموضـ ـ ـ ــح في الشـ ـ ـ ــكل ( ،)3باالسـ ـ ـ ــتناد إلى االدبيات النظرية الخاصـ ـ ـ ــة

بالموضـوع ،ليتضـمن أثر مؤشـر الجاهزية التكنولوجية الكلي وأبعاده الفرعية والمتمثلة بالتفا ل واالبتكار وعدم
الراحة وعدم األمان كمتغيرات كامنة تفسـ ــيرية توثر في مدى إدراك العاملين لسـ ــهولة اسـ ــتخدام النظام والفائدة
المتوقعة منه كمتغيرات كامنة مسـ ـ ــتجيبة .كما يتضـ ـ ــمن قياس أثر متغير مؤشـ ـ ــر الجاهزية التكنولوجية الكلي

والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ولة والفائدة المتوقعة كمتغيرات كامنة تفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيرية في النية لقبول النظام اإللكتروني كمتغيرات كامنة
مسـ ــتجيبة .فض ـ ـالك عن قياس أثر متغير السـ ــهولة المتوقعة كمتغير كامن تفسـ ــيري في متغير الفائدة المتوقعة

كمتغير كامن مستجيب.

وباالستناد إلى أنموذج الدراسة يمكن وضع الفرضيات البحثية اآلتية

 .H1يوثر مستوى الجاهزية التكنولوجية للعاملين في السهولة المتوقعة الستخدام نظام المقررات.
 .H2يوثر التفا ل إيجاباك في السهولة المتوقعة الستخدام نظام المقررات اإللكتروني.
 .H3يوثر االبتكار إيجاباك في السهولة المتوقعة الستخدام نظام المقررات اإللكتروني.
 .H4يوثر عدم الراحة سلباك في السهولة المتوقعة الستخدام النظام اإللكتروني.

 .H5يوثر عدم األمان سلباك في السهولة المتوقعة الستخدام النظام اإللكتروني.
 .H6يوثر مستوى الجاهزية التكنولوجية للعاملين في الفائدة المتوقعة الستخدام نظام المقررات.
 .H7يوثر التفا ل إيجاباك في الفائدة المتوقعة الستخدام نظام المقررات اإللكتروني.
 .H8يوثر االبتكار إيجاباك في الفائدة المتوقعة الستخدام نظام المقررات اإللكتروني.

 .H9يوثر عدم الراحة سلباك في الفائدة المتوقعة الستخدام نظام المقررات اإللكتروني.
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.H10
.H11
.H12

يوثر عدم األمان سلباك في الفائدة المتوقعة الستخدام نظام المقررات اإللكتروني.
توثر السهولة المتوقعة في الفائدة المتوقعة الستخدام النظام اإللكتروني.

يوثر مستوى الجاهزية التكنولوجية للعاملين في النية لقبول نظام المقررات اإللكتروني.

.H13

توثر السهولة المتوقعة في النية لقبول نظام المقررات اإللكتروني.

.H14

توثر الفائدة المتوقعة في نية قبول نظام المقررات اإللكتروني.

.H15
.H16

توجد فروق معنوية لمستوى الجاهزية التكنولوجية للعاملين تعزى للمتغيرات الديمغرافية.
توجد فروق معنوية في النية لقبول النظام اإللكتروني تعزى للمتغيرات الديمغرافية.

ثانياً :تحليل الخصائص الديموغرافية لمجتمع الدراسة:

يتضـ ــمن الجدول ( )2تحليل الخصـ ــائص الديموغرافية لعينة الد ارسـ ــة وتحديد مدى مالءمة أفرادها في

تقديم إجابات ذات مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى جيد من الدقة ،إذ تم تجميع البيانات من خالل االسـ ـ ـ ـ ـ ــتبيان الموزع على األفراد
المبحوثين.


يتبين لنا من الجدول ( )2عدم وجود فرق شاسع بين عدد االناث ( )59.4 %وعدد الذكور (.)40.6%



إن ما يقارب من ( )85%من األفراد تقع أعمارهم ض ـ ـ ــمن الفئات العمرية المتوس ـ ـ ــطة ( )50-30س ـ ـ ــنة

والتي تمثل قمة الهرم العمري الو يفي والتي تتسـ ـ ــم بالنضـ ـ ــج والخبرة والتي هي أسـ ـ ــاس المعرفة بالعمل
المطلوب.

إن عـدد األفراد المبحوثين الـذين يحملون مؤهالت أكـاديميـة أوليـة وعليـا يزيـد بمرتين عن عـدد األفراد

الــذين لــديهم مؤهالت علميــة دون البكــالوريوس ( ،)27%وتعكس هــذه النتــائج درجــة التــأهيــل والكفــاءة الجيــدة
لألفراد المبحوثين في مجال مزاولة اعمالهم.


أما عدد س ـ ـ ــنوات الخدمة الو يفية فتعد من المؤشـ ـ ـ ـرات المهمة لتراكم الخبرات والمعرفة لدى األفراد في
المنظمــة المبحوثــة ،ويتبين لنــا من الجــدول أن أكثر من نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف األفراد لــديهم خبرة تزيــد عن ()10

س ـ ــنوات ،وهي نس ـ ــبة جيدة لألفراد الذين يمتلكون خبرة ومهارة عالية في مجال عملهم .أما األفراد الذين

تقل خدمتهم عن ( )10سنوات فانهم يمتلكون مهارة أقل ممن لديهم خدمة أكثر.



أما فيما يخص الخبرة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبقة لدى األفراد المبحوثين في مجال تقنية المعلومات والمتجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بعدد
الدورات الحاصـ ـ ـ ــلين عليها في مجال الحاسـ ـ ـ ــوب واالنترنت فنالحظ من خالل الجدول أن ( )45%من
األفراد المبحوثين غير حاصــلين على أي نوع من التدريب على الحاســوب واالنترنت ،وهي نســبة تعادل
تقريباك نصف األفراد المبحوثين أو مجتمع الدراسة.



وااالطالع على عدد الدورات التي قد حصــل عليها العاملون فيما يتعلق بنظام المقررات فنالحظ أن ما

يقارب ( )30%فقط من العاملين في شـ ـ ـ ـ ــعب التسـ ـ ـ ـ ــجيل قد تم زجهم في ور ودورات خاصـ ـ ـ ـ ــة بنظام
المقررات اإللكتروني ،وتتجسـد هذه النسـية بمسـؤولي شـعب التسـجيل من حملة الشـهادة األولية أو حملة
الشـ ــهادات العليا من أعضـ ــاء الهيئة التدريسـ ــية في الجامعة والمنسـ ــبين للعمل في شـ ــعب التسـ ــجيل ،أما
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النس ـ ــبة المتبقية من العاملين غير الحاص ـ ــلين على دورات أو ور عمل في نظام المقررات الورقي أو
اإللكتروني فتمثل تقريباك ( )70%وهي نسبة كبيرة جداك.

الجدول ( :)2السمات والخصائص الديموغرافية لألفراد المبحوثين
الجنس
انثى

ذكر
العدد

%

العدد

%

54

40.6

79

59.4

الفئات العمتترية
اقل من  30سنة

 50-41سنة

 40-30سنة

العدد

%

العدد

%

12

9.0

61

54.9

 51سنة فأكثر

العدد

%

العدد

%

36

27.0

24

18.0

التحصيتتل الدراستي
ماجستير

بكالوريوس

أخرى

دكتوراه

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

75

56.4

17

12.8

5

3.8

36

27.0

عدد سنوات الخدمة الوظيفية في المنظمة
10-6

 5سنوات فاقل

 16سنة فأكثر

15-11

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

13

9.8

38

28.6

29

21.8

53

39.9

عدد الدورات في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
لم أشارك باي دورة

 3دورات فأكثر

 2-1دورة

العدد

%

العدد

%

العدد

%

60

45.1

49

36.8

24

18.0

عدد الدورات او ورشات العمل في مجال نظام المقررات اإللكتروني
لم أشارك باي دورة

 3دورات فأكثر

 2-1دورة

العدد

%

العدد

%

العدد

%

91

68.4

33

24.8

9

6.8

المصدر :عمل الباحث باالستناد على نتائج .SPSS

ثالثاً :تحليل النتائج واختبار الفرضيات

 .1اختبار أنموذج القياس للدراسة Measurement Model

يتم اختبــار جودة أداة الــد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والتحقق من ثبــات وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق أنموذج القيــاس بــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام برمجيــة

( )Ringle, Wende, & Becker, 2015( )SmartPLSعبر حس ـ ـ ــاب معامل اتس ـ ـ ــاق الثبات الداخلي وألفا

كرونباخ والثبات المركب وحس ــاب الص ــدق التقريبي (متوس ــط قيم التباين المفس ــر AVEوقيم التش ــبع) وهو ما

يوضحه الجدول ( ،)3فضالك عن حساب الصدق التمييزي (الجذر الترايعي لـ ـ ـ ـ ـ  AVEوالتشبعات المتقاطعة)

لكل متغير مـ ـ ــن متغي ـ ـ ـرات الد ارسـ ـ ــة ومجاالتها ،وهو ما يوضحه الجدول ( .)4ويبين الجدول ( )3ان أنموذج
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القياس يتمتع بالمص ـ ـ ـ ــداقية والثبات الجيد حيث كانت جميع قيم التش ـ ـ ـ ــبعات والثبات المركب أكبر من القيمة
الحدية ( )0.7كما هرت جميع قيم متوسـ ـ ـ ـ ــط التباين المفسـ ـ ـ ـ ــر ( )AVEأكبر من القيمة الحدية ( .)0.5كما
يبين الجدول ( )4أن الجذر الترايعي لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )AVEلجميع المتغيرات الكامنة في األنموذج كانت أكبر من
االرتب ـ ــاط ـ ــات المرافق ـ ــة للمتغيرات Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017; Fornell and Larker’s,

).)1981
الجدول ( :)3اختبار ثبات* وصدق** أنموذج القياس
البعد
التفاؤل

االبتكار

عدم الراحة

عدم االمان

السهولة المتوقعة

الفائدة المتوقعة
نية االستخدام

الرمز
OPT1
OPT2
OPT3
OPT4
INN1
INN2
INN3
INN4
DIS1
DIS2
DIS3
DIS4
INS1
INS2
INS3
INS4
EOU1
EOU2
EOU3
EOU4
USEF1
USEF2
USEF3
USEF4
INT1
INT2
INT3

التشبعات

معامل

معامل ثبات

ألفا كرونباخ* االتساق الداخلي*

0.891
0.887
0.892
0.846
0.834
0.891
0.872
0.864
0.894
0.908
0.847
0.846
0.898
0.869
0.827
0.841
0.893
0.902
0.869
0.872
0.876
0.899
0.874
0.814
0.911
0.920
0.900

الثبات

المركب*

متوسط التباين
المفسر**

0.902

0.903

0.932

0.773

0.888

0.890

0.923

0.749

0.897

0.898

0.928

0.764

0.882

0.887

0.918

0.738

0.907

0.907

0.935

0.782

0.889

0.892

0.923

0.750

0.896

0.896

0.935

0.828

المصدر :عمل الباحث باالستناد إلى نتائج SmartPLS

الجدول ( :)4قيم الصدق التمييزي ألنموذج القياس
األبعاد

االبتكار

االبتكار

0.866

التفاؤل

0.772

التفاؤل

السهولة

المتوقعة

الفائدة

المتوقعة

عدم

األمان

عدم

الراحة

نية

االستخدام

0.879
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السهولة

الفائدة

عدم

عدم

نية

المتوقعة

المتوقعة

األمان

الراحة

االستخدام

األبعاد

االبتكار

التفاؤل

السهولة المتوقعة

0.767

0.822

0.884

الفائدة المتوقعة

0.755

0.703

0.836

0.866

عدم االمان

0.855

0.787

0.715

0.694

0.859

عدم الراحة

0.834

0.814

0.834

0.714

0.764

0.874

0.771

0.727

0.880

0.837

0.706

0.781

نية االستخدام

0.910

المصدر :عمل الباحث باالستناد إلى نتائج SmartPLS

 .2اختبار األ نموذج البنائي للدراسة Structural Model

بعد اختبار أنموذج القياس والتأكد من الصـ ـ ـ ـ ـ ــدق والثبات يتم اختبار األنموذج البنائي للد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة عبر

اختبار الفرض ـ ـ ـ ـ ـ ــيات لهذه الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة باس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام تحليل المعطيات من خالل تطبيق معادلة (نمذجة المعادلة

الهيكلية) واطريقة المراعات الص ـ ـ ـ ـ ـ ــغرى الجزئية ( )PLSلتحليل تأثير الجاهزية التكنولوجية للعاملين بأبعادها
األ راعة (التفا ل ،االبتكار ،عدم الراحة ،عدم األمان) على سـهولة االسـتخدام المتوقعة والفائدة المتوقعة لنظام
المقررات اإللكتروني ،فض ـ ـ ـالك عن قياس تأثير الجاهزية التكنولوجية للعاملين و سـ ـ ــهولة االسـ ـ ــتخدام المتوقعة
والفائدة المتوقعة لنظام المقررات اإللكتروني على النية السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوكية لقبول نظام المقررات اإللكتروني .ويمكن
تقييم قبول الفرضـ ـ ـ ــية عن طريق مقارنة قيمة المختبر اإلحصـ ـ ـ ــائي ( )tمع قيمتها الجدولية وامسـ ـ ـ ــتوى داللة

( ،)0.05إذ يعد التأثير غير دال إحصـ ـ ـ ـ ــائياك إذا كانت قيمة ( )P>0.05و (.)Hair et al, 2017) )t>1.96
ويلخص الجدول ( )5جميع الفرضـ ـ ـ ــيات المسـ ـ ـ ــتخدمة في هذه الد ارسـ ـ ـ ــة ونتيجة القرار الخا بها ،كما يبين
الشــكل ( )4مســارات التأثير الفرعية ألنموذج الد ارســة عبر اختبار الفرضــيات ( H2- H5, H7- H11, H13-

 )H14والشكل ( )5يظهر مسارات التأثير الكلية ألنموذج الدراسة عبر اختبار الفرضيات (.)H1,H6,H12
الجدول ( :)5مسار التأثير الكلي
الفرضية

الجاهزية التكنولوجية  >-الفائدة المتوقعة

0.408

0.083

4.908

0.000

0.145

0.168

0.862

0.389

-0.421

0.141

2.990

0.003

0.052

0.132

0.392

0.777

0.053

14.641

0.695
0.000

قيم β

H6

عدم االمان  >-السهولة المتوقعة

معياري

H5

عدم الراحة  >-السهولة المتوقعة

انحراف

H4

االبتكار  >-السهولة المتوقعة

قيم t

H3

التفا ل  >-السهولة المتوقعة

قيم P

H2

الجاهزية التكنولوجية  >-السهولة المتوقعة

0.852

0.035

24.377

0.000

القرار

H1

المتغير المستقل  >-المتغير التابع

قبول
قبول

رفض
قبول

رفض
قبول
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الفرضية
H13
H14

الجاهزية التكنولوجية  >-نية االستخدام
السهولة المتوقعة  >-نية االستخدام

الفائدة المتوقعة  >-نية االستخدام

قيم β

H12

السهولة المتوقعة  >-الفائدة المتوقعة

معياري

H11

عدم االمان  >-الفائدة المتوقعة

انحراف

H10

عدم الراحة  >-الفائدة المتوقعة

قيم t

H9

االبتكار  >-الفائدة المتوقعة

قيم P

H8

التفا ل  >-الفائدة المتوقعة

0.078

0.126

0.617

0.537

0.086

0.114

0.761

0.447

-0.161

0.123

1.310

0.190

-0.313

0.158

1.979

0.048

0.732

0.145

5.064

0.810

0.052

15.473

0.000
0.000

0.598

0.102

5.894

0.000

0.336

0.097

3.473

0.001

القرار

H7

المتغير المستقل  >-المتغير التابع

رفض
رفض
رفض
قبول
قبول
قبول
قبول
قبول

المصدر :عمل الباحث باالستناد إلى نتائج SmartPLS

الشكل ( :)4مسارات التأثير لمؤشرات الجاهزية التكنولوجية
المصدر :عمل الباحث باالستناد إلى نتائج SmartPLS
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الشكل ( :)5مسار التأثير الكلي لمؤشر الجاهزية التكنولوجية
المصدر :عمل الباحث باالستناد إلى نتائج SmartPLS

وفي إطار اختبار فرض ــيات الد ارس ــة يتبين لنا من خالل الجدول ( )5أن الجاهزية التكنولوجية لألفراد

العاملين بوصـ ــفه متغي اكر كامناك تفسـ ــيرياك يؤثر بصـ ــورة معنوية في السـ ــهولة المتوقعة السـ ــتخدام نظام المقررات
اإللكتروني بوص ـ ـ ــفها متغي اكر كامناك مســ ـ ــتجيباك واداللة القيم ( ،)p=0.000,t=24.377,β=0.852أي إن تغيير
جاهزية األفراد بوحدة واحدة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف يغير بمدى ادراك األفراد لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهولة النظام بمقدار ( ،)0.852كما ان

الجاهزية التكنولوجية تفس ـ ـ ـ ــر تقريباك ( )%73من التغير الحاص ـ ـ ـ ــل في الس ـ ـ ـ ــهولة المتوقعة بداللة قيمة معامل
التحـديـد  ،)0.726( R2واهـذا نقبـل الفرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة ( .)H1كمـا أن بعـدي الجـاهزيـة التكنولوجيـة (التفـا ل وعـدم
ال ارحـ ـ ــة) يؤثران بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ــل معنوي في السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهولـ ـ ــة المتوقعـ ـ ــة بـ ـ ــداللـ ـ ــة ()p=0.000,t=4.908,β=0.408

و( )p=0.003,t=2.990,β=-0.421على التوالي ،إذ إن أي زيادة في قيم بعـد (التفـا ل) بمقـدار وحدة واحدة
سوف يزيد من مدى إدراك األفراد لسهولة النظام بمقدار ( )0.408وأي زيادة في قيم بعد (عدم الراحة) بمقدار
وحدة واحدة سـ ــوف يخفض من مدى إدراك األفراد لسـ ــهولة اسـ ــتخدام النظام بمقدار ( ،)-0.421كما أن بعدي
(التفا ل وعدم الراحة) يفس ـران ( )%73من التغير الحاصــل في الســهولة المتوقعة بداللة قيمة معامل التحديد

 )0.726( R2واهذا نقبل الفرضــيتين ( . )H2,H4كما أن بعدي الجاهزية التكنولوجية (االبتكار وعدم األمان)
ال يؤث ارن في السـ ـ ـ ـ ـ ــهولة المتوقعة بداللة ()p=0.695,t=0.392, β=0.025( )p=0.389,t=0.862,β=0.145
على التوالي ،واهذا نرفض الفرضيتين ( )H3,H5ونقبل الفرضية البديلة.
ويتبين لنـا من خالل الجـدول ( )5أن الجـاهزية التكنولوجيـة لألفراد العـاملين بوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفهـا متغي اكر كامنـاك
تفسـ ــيرياك يؤثر بصـ ــورة معنوية في الفائدة المتوقعة السـ ــتخدام نظام المقررات اإللكتروني بوص ـ ـفها متغي اكر كامناك

مس ـ ـ ــتجيباك واداللة القيم ( ،)p=0000,t=14.641,β=0.777أي إن تغيير جاهزية األفراد بوحدة واحدة س ـ ـ ــوف
يغير بمدى إدراك األفراد لفائدة النظام بمقدار ( ،)0.777كما أن الجاهزية التكنولوجية تفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ( )%60من
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التغير الحاصل في الفائدة المتوقعة بداللة قيمة معامل التحديد  ،)0.60( R2واهذا نقبل الفرضية ( .)H6كما
أن بعد (عدم األمان) يؤثر معنوياك في الفائدة المتوقعة بداللة ( ،)p=0.048,t=1.979, β=-0.313إذ إن أي
ارتفاع في بعد عدم االمان بمقدار وحدة واحدة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف يخفض من مدى إدراك األفراد لفائدة النظام بمقدار

( ،)-0.313كما أن عدم األمان يفسـ ـ ــر ( )%60من التغير الحاصـ ـ ــل في الفائدة المتوقعة بداللة قيمة معامل
التحديد  ،)0.60( R2واهذا نقبل الفرضية ( .)H10أما األبعاد التي تتمثل بـ ـ ـ ـ (التفا ل واالبتكار وعدم الراحة)
فـ ـ ــإنهـ ـ ــا ال تؤثر بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة معنويـ ـ ــة في الفـ ـ ــائـ ـ ــدة المتوقعـ ـ ــة بـ ـ ــداللـ ـ ــة ()p=0.537,t=0.617, β=0.078
( )p=0.190,t=1.310, β=-0.161( )p=0.447,t=0.761, β=0.086على التوالي ،واهذا نرفض الفرض ــيات
( )H7,H8,H9ونقبل البديلة.

ويتبين لنا من خالل الجدول ( )5أن الجاهزية التكنولوجية لألفراد العاملين والسـ ــهولة والفائدة المتوقعة
بوصــفها متغيرات كامنة تفســيرية تؤثر بصــورة معنوية في نية قبول نظام المقررات اإللكتروني بوصــفها متغي كار

ك ـ ــامنـ ـ ـاك مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجيبـ ـ ـاك وا ـ ــدالل ـ ــة القيم ( )p=0.000,t=15.473,β=0.810و()p=0.000,t=5.894,β=0.598

و( )p=0.001,t=3.473, β=0.336على التوالي ،أي إن التغيير في جاهزية األفراد أو السـ ــهولة المتوقعة أو
الفـائـدة المتوقعـة بمقـدار وحـدة واحـدة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيغير بنيـة األفراد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام النظـام بمقـدار ( )0.810و()0.598
و( )0.336على التوالي ،وتفسر هذه األبعاد الثالثة ما يقارب ( )%66من التغير الحاصل في نية االستخدام
بداللة قيمة معامل التحديد  R2والبالغة ( ،)0.656واهذا نقبل الفرضـ ـ ـ ـ ـ ــيات ( .)H11,H12,H13كما أن بعد

(السـ ــهولة المتوقعة) يؤثر بشـ ــكل معنوي في الفائدة المتوقعة بداللة ( ،)p=0.000,t=5.064, β=0.732إذ إن
أي تغيير في بعد السـ ــهولة المتوقعة بمقدار وحدة واحدة سـ ــوف يغير بمدى إدراك األفراد لفائدة النظام بمقدار

( ،)0.732كما أن الســهولة المتوقعة تفســر ما يقارب ( )%14من التغير الحاصــل في الفائدة المتوقعة بداللة
قيمة معامل التحديد  R2الكلية والبالغة ( ،)0.739واهذا نقبل الفرضية (.)H14
وفي اطار اختبار فرضـ ــيات الد ارسـ ــة الرئيسـ ــة ( )H15و( )H16وفرضـ ــياتها الفرعية على التوالي في

معرف ــة أثر العوام ــل ال ــديموغرافي ــة على الج ــاهزي ــة التكنولوجي ــة لألفراد الع ــاملين وني ــة قبول نظ ــام المقررات
اإللكتروني ،يبين لنا الجدول ( )6نتائج اختبار  tوهي وجود فروق بين جاهزية ونية العاملين في اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام

النظام تعود لمتغير الجنس ،و هرت قيم  tالمحسـ ـ ــواة ( )1.730و( )1.806على التوالي وهي أقل من قيمتها

الجدولية ( )1.66وادرجتي حرية ( )1,131ومس ـ ــتوى معنوية ( )0.086و( )0.073على التوالي ،لذا ال توجد

فروق معنويــة في الجــاهزيــة التكنولوجيــة للعــاملين ونيــة قبول النظــام تعزى إلى متغير الجنس ،واــذلــك نرفض
الفرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيات الفرعية ( )H15.1و( )H16.1ونقبل البديلة ،ويرى الباحث أن عدم وجود فروق معنوية تعزى

لمتغير الجنس يعود إلى ثقافة العمل الســائدة في بيئة العمل المدروســة من حيث المســاواة بين الجنســين وعدم
االختالف في المهام والواجبات الو يفية ،ويعزز ذلك عدم وجود اختالف كبير بين إعداد العاملين من كال

الجنس ــين .وتم اس ــتخدام تحليل التباين األحادي الختبار وجود فروق بين جاهزية ونية العاملين في اس ــتخدام

النظــام تعزى إلى متغير العمر ،ومن خالل النتــائج في الجــدول ( )6تظهر قيمــة  Fالمحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواــة ()0.142
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و( )0.588على التوالي وهي أقل من قيمتها الجدولية ( )2.67وادرجتي حرية ( )3,129ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى معنوية

( )0.868و( )0.557على التوالي ،لــذا ال توجــد فروق معنويــة في الجــاهزيــة التكنولوجيــة للعــاملين ونيــة قبول
النظام تعزى إلى متغير العمر ،واذلك نرفض الفرض ــيات الفرعية ( )H15.2و ( )H16.2ونقبل البديلة ،ويرى

البــاحــث أن عــدم وجود فروق معنويــة تعزى لمتغير العمر يعود إلى أن أغلــب األفراد المبحوثين تقع أعمــارهم
ضمن الفئات العمرية المتوسطة ( )50-30سنة والتي تمثل قمة الهرم العمري الو يفي والذي يتسم بالنضج

والخبرة في أداء العمل المطلوب.

كما تم اس ـ ــتخدام تحليل التباين األحادي الختبار وجود فروق بين جاهزية ونية العاملين في اس ـ ــتخدام

النظام تعزى إلى متغير التحص ـ ـ ــيل الد ارس ـ ـ ــي ،ومن خالل النتائج في الجدول ( )6تظهر قيمة  Fالمحس ـ ـ ــواة
( )23.869و( )21.649على التوالي وهي أكبر من قيمتهـ ــا الجـ ــدوليـ ــة ( )2.67واـ ــدرجتي حريـ ــة ()3,129

ومس ـ ــتوى معنوية ( )0.000على التوالي ،لذا توجد فروق معنوية في الجاهزية التكنولوجية للعاملين ونية قبول
النظام تعزى إلى متغير التحصيل الدراسي واذلك نقبل الفرضيات الفرعية ( )H15.3و(.)H16.3

ويبين الجدول ( )6نتائج تحليل التباين األحادي الختبار وجود فروق بين جاهزية ونية العاملين في

اسـ ــتخدام النظام تعزى إلى متغير عدد سـ ــنوات الخدمة ،وكانت قيمة  Fالمحسـ ــواة ( )6.806و( )7.483على
التوالي ،وهي أكبر من قيمتها الجدولية ( )2.67وادرجتي حرية ( )3,129ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى معنوية ( )0.000على

التوالي ،لــذا يوجــد فروق معنويــة في الجــاهزيــة التكنولوجيــة للعــاملين ونيــة قبول النظــام تعزى إلى متغير عــدد

سنوات الخدمة واذلك نقبل الفرضيات الفرعية ( )H15.4و(.)H16.4
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الجدول ( :)6نتائج اختبار  tوالتباين األحادي إلجابات األفراد المبحوثين لمعرفة أثر العوامل الديموغرافية
على الجاهزية التكنولوجية ونية قبول نظام المقررات اإللكتروني

دورات في الحاسوب

H15.2

اختبار F

0.142

H16.2

Sig.

0.868

0.557

H15.3

اختبار F

23.869

21.649

H16.3

Sig.

0.000

0.000

H15.4

اختبار F

6.806

7.483

H16.4

Sig.

0.000

0.000

H15.5

اختبار F

22.665

15.079

H16.5

Sig.

0.000

0.000

اختبار F

46.185

43.542

Sig.

0.000

0.000

دورات في نظتتتتتام المقرراتH15.6

اإللكتروني

التكنولوجية

عدد سنوات الخدمة

الجاهزية

التحصيل الدراسي

نية االستخدام

الفئات العمرية

H16.1

Sig.

H16.6

0.086

0.073
0.588

درجة الحرية

الجنس

H15.1

اختبار T

1.730

1.806

1

131

القيمة الجدولية

عنوان المحور

الفرضية

االختبارات

1.66

3

129

2.67

يوجد فروق
يوجد فروق

2

130

قبول الفرضية
قبول الفرضية

129

2

اليوجد فروق
اليوجد فروق

3

130

رفض الفرضية
رفض الفرضية

129
3

القرار

قبول الفرضية

3.07

يوجد فروق

قبول الفرضية

يوجد فروق

ومن خالل الجــدول ( )6تظهر نتــائج تحليــل التبــاين األحـادي الختبــار وجود فروق بين جـاهزيـة ونيــة

العاملين في اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام النظام تعزى إلى عدد دورات الحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ،لتظهر قيمة  Fالمحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواة ()22.665

و( )15.079على التوالي ،وهي أكبر من قيمتها الجدولية ( )3.07وادرجتي حرية ( )2,130ومس ـ ـ ــتوى معنوية
( )0.000على التوالي ،لذا توجد فروق معنوية في الجاهزية التكنولوجية للعاملين ونية قبول النظام تعزى إلى

عدد دورات الحاسوب ،واذلك نقبل الفرضيات الفرعية ( )H15.5و( .)H16.5فضالك عن نتائج تحليل التباين

األحادي الختبار وجود فروق بين جاهزية ونية العاملين في اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام النظام تعزى إلى الدورات في نظام
المقررات ،إذ كانت قيمة  Fالمحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواة ( )46.185و( )43.542على التوالي وهي أكبر من قيمتها الجدولية

( )3.07واــدرجتي حريــة ( )2,130ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى معنويــة ( )0.000على التوالي ،لــذا توجــد فروق معنويــة في
الجــاهزيــة التكنولوجيــة للعــاملين ونيــة قبول النظــام تعزى إلى عــدد الــدورات في نظــام المقررات ،واــذلــك نقبــل

الفرضيات الفرعية ( )H15.6و(.)H16.6
يتضـ ـ ـ ــح لنا من خالل نتائج الد ارسـ ـ ـ ــة أن النية السـ ـ ـ ــلوكية للعاملين في شـ ـ ـ ــعب التسـ ـ ـ ــجيل لقبول نظام

المقررات اإللكتروني تتأثر معنوياك بمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى جاهزيتهم تكنولوجيا والذي يؤثر بدوره في مدى إدراك العاملين
لسهولة استخدام النظام والفائدة من استخدامه على المستوى الكلي .في حين إن نتائج الدراسة على المستوى
الجزئي أ هرت ان بعض أبعاد الجاهزية التكنولوجية للعاملين يوثر معنوياك في إدراك العاملين لمدى س ـ ـ ـ ــهولة
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اســتخدام نظام المقررات اإللكتروني ،إذ كلما ازداد شــعور األف ارد بالتفا ل والنظرة بإيجابية للتكنولوجيا الحديثة
واالعتقاد بمس ــاهمتها في تحس ــين نوعية الحياة ازداد إدراك الفرد لدرجة س ــهولة اس ــتخدام النظام واالعتقاد بأن

خاليا من الجهد البدني والعقلي ،في حين يقل هذا االعتقاد بازدياد مستوى عدم الراحة
استخدام النظام سيكون ك
وش ـ ـ ــعور الفرد بعدم الس ـ ـ ــيطرة على تكنولوجيا المعلومات الجديدة .كما أن الزيادة في ش ـ ـ ــعور األفراد العاملين
بعدم األمان وقدرة التكنولوجيا الجديدة على العمل بص ــورة ص ــحيحة يؤثر عكس ــياك ،ويخفض من مدى إدراكهم
للفائدة المتوقعة من نظام المقررات اإللكتروني الجديد ،وهذا يتطابق مع افتراضات الدراسة الموضوعة.

في حين أ هرت نتائج الد ارس ـ ــة أن ميول الفرد االبتكارية في أن يكون س ـ ــباقاك في اس ـ ــتخدام تكنولوجيا
المعلومات الحديثة ورائداك بين أقرانه ال يؤثر معنوياك في مدى إدراكه لدرجة سهولة استخدام النظام ،فضالك عن
عدم وجود تأثير لثالثة من أبعاد الجاهزية التكنولوجية األراعة للعاملين ،وهي التفا ل واالبتكار وعدم الراحة

في مـدى ادراكهم للفـائـدة المتوقعـة من اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام نظـام المقررات اإللكتروني الجـديـد ودوره في تعزيز أدائهم

الو يفي ،وهذه النتائج غير متوقعة وغير مطابقة الفت ارضـ ــات الد ارسـ ــة ،ويرى الباحث أن السـ ــبب الرئيس في
هور هذه النتائج هو االعتقاد القوي والمس ــبق لدى عينة الد ارســـة في فشـــل نظام المقررات الد ارســـية كنظام

د ارسـ ـ ــي جديد في التعليم وعدم إمكانية تطبيقه لعدم توفر المتطلبات الرئيسـ ـ ــة لتنفيذه ،وهو ما الحظه الباحث
عند توزيع اســتمارة االســتبيان والنقا

مع معظم العاملين في شــعب التســجيل ،وهو ما أثر في مدى قناعاتهم

بفائدة اسـ ــتخدام نظام المقررات اإللكتروني .كما أن الضـ ــعف في درجة اطالع ومعرفة العاملين في التسـ ــجيل
بنظام المقررات اإللكتروني ودورهم في تطبيقه عزز هذا االتجاه ،حيث أ هرت نتائج التحليل أن هناك فروقاك
معنوية في مس ــتوى جاهزية العاملين ونيتهم الس ــلوكية لقبول نظام المقررات تعزى لعدد الدورات التدريبية التي
حصل عليها العاملون في نظام المقررات ،إذ بلغت نسبة عدد العاملين غير الحاصلين على دورات أو ور
عمل في نظام المقررات اإللكتروني ما يقارب سبعين في المئة وهي نسبة مرتفعة.
االستنتاجات

 .1إن معظم العاملين في ش ـ ـ ــعب التس ـ ـ ــجيل في الجامعة هم ض ـ ـ ــمن الفئات العمرية التي تتس ـ ـ ــم بالنض ـ ـ ــج
والخبرة ،وهي أسـ ـ ــاس المعرفة بالعمل المطلوب ،وتمثل هذه النسـ ـ ــبة عنصـ ـ ــر قوة بالنسـ ـ ــبة للجامعة ،إذ
يمكن االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـ ــادة منهـ ــا في تحقيق التبني لنظـ ــام المقررات اإللكتروني وتحقيق التغيير التكنولوجي

المطلوب.

 .2إن معظم العاملين في شـ ــعب التسـ ــجيل ال يمتلكون أي تصـ ــور مسـ ــبق عن نظام المقررات اإللكتروني،
ولم يتم زجهم في أي ور أو دورات خاصـ ــة بنظام المقررات اإللكتروني وهي نسـ ــبة كبيرة جداك ،وتمثل

عنص ـ ـ ـ ـ ـ ــر ض ـ ـ ـ ـ ـ ــعف بالنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة للجامعة ،إذ يمكن أن توثر في عملية التغيير التكنولوجي وتبني النظام

اإللكتروني المطلوب.
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 .3هناك تأثير معنوي لمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الجاهزية التكنولوجية للعاملين في التعامل مع النظم والتكنولوجيا الجديدة
على نيتهم السـ ـ ـ ـ ــلوكية لقبول نظام المقررات اإللكتروني .إذ تزداد النية السـ ـ ـ ـ ــلوكية لقبول نظام المقررات

اإللكتروني بازدياد مستوى الجاهزية لألفراد العاملين.

 .4يؤثر ش ـ ـ ـ ـ ــعور العاملين بالتفا ل ،والنظرة بإيجابية للتكنولوجيا الحديثة واالعتقاد بأنها توفر لألفراد المزيد
من التحكم والمرونة والكفاءة في حياتهم العامة ،بشكل إيجابي على مدى إدراكهم لسهولة استخدام نظام
المقررات اإللكتروني .اذ يزداد إدراك العاملين لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهولة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام نظام المقررات اإللكتروني بازدياد

مستوى شعورهم بالتفا ل والرضى عن التكنولوجيا الجديدة.

 .5يؤثر شــعور العاملين بعدم الراحة واإلرهاق وعدم القدرة في الســيطرة على التكنولوجيا الجديدة والتضــايق
من التعامل معها بشـ ــكل سـ ــلبي في مدى إدراكهم لسـ ــهولة اسـ ــتخدام نظام المقررات اإللكتروني .إذ يقل

إدراك العاملين لسهولة استخدام نظام المقررات اإللكتروني بازدياد مستوى شعورهم بعدم الراحة واإلرهاق
والتضايق من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة.

 .6يؤثر شـ ــعور العاملين بعدم األمان والثقة في التكنولوجيا الجديدة واقدرتها على العمل بصـ ــورة صـ ــحيحة
بشـ ـ ـ ــكل سـ ـ ـ ــلبي على مدى إدراكهم للفائدة المتوقعة من نظام المقررات اإللكتروني الجديد .اذ يقل إدراك

العاملين للفائدة المتوقعة من نظام المقررات اإللكتروني الجديد بازدياد مسـ ـ ـ ـ ــتوى شـ ـ ـ ـ ــعورهم بعدم األمان
والثقة في التكنولوجيا الجديدة.

 .7هناك فروق معنوية في مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الجاهزية التكنولوجية للعاملين والنية لقبول النظام اإللكتروني تعزى

لبعض الخصـ ـ ــائص الديموغرافية (التحصـ ـ ــيل الد ارسـ ـ ــي ،سـ ـ ــنوات الخدمة ،دورات في الحاسـ ـ ــوب ونظام

المقررات اإللكتروني).
التوصيات

 .1ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة القيام بتحليل ثقافة العمل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائدة بين العاملين في الجامعة لمعرفة قناعاتهم تجاه التغيير
التكنولوجي في عملهم وقياس مدى جاهزيتهم قبل الشروع بتطبيق أي نظام إلكتروني جديد.
 .2اهتمام الجامعة بالعاملين وتعزيز قدراتهم التقنية عبر الحاقهم بدورات تدريبية وور تطويرية على أي
نظام إلكتروني جديد قبل البدء بتطبيقه فعلياك واما يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن التغلب على المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكالت المحتملة عند
االستخدام الفعلي للنظام مستقبالك.

 .3العمل على وضــع خطة تســويق داخلي للنظام اإللكتروني الجديد موجهة للعاملين لتزويدهم بالمعلومات
الوافية عن النظام الجديد وإبراز أهميته وفائدته وض ـ ـ ــرورة تطبيقه وس ـ ـ ــهولة اس ـ ـ ــتخدامه لتغيير القناعات
والحد من مقاومة التغيير.

 .4زيــادة االهتمــام بــالعــاملين والقض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على هــاجس الخوف الــذي ينتــاب الكثير منهم لعــدم الثقــة بــالنظم
والتكنولوجيا الجديدة وايصـ ــال رسـ ــائل إيجابية عن اسـ ــتخدام هذه األنظمة في العمل والمنافع التي يمكن
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 مع التــأكي ــد على عــدم تــأثير ه ــذه األنظمــة في تغيير المراكز الو يفيــة،أن تتحقق من خالل تبنيهــا
.للعاملين

 ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة االأخذ بعين االعتبار الفروق الفردية بين العاملين فيما يتعلق بالمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى التعليمي والخبرة.5
الو يفية ومســتوى الثقافة التقنية عند تطبيق األنظمة المعلوماتية المســتحدثة عن طريق إســناد إدارة هذه
األنظمة للعاملين الحاصـ ـ ـ ــلين على مسـ ـ ـ ــتوى تعليمي أو خبرة و يفية عالية مع تركيز الدورات التدريبية

والور التطويرية للعاملين الذين لديهم أقل مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى من الدورات التدريبية وثقافة تقنية في مسـ ـ ـ ـ ـ ــيرتهم
.الو يفية
شكر وتقدير

يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر الباحث جامعة الموصل وجميع العاملين في شعب التسجيل والشؤون الطالبية لتعاونهم

)Parasuraman(  فضـ ـالك عن تقديم الش ــكر للبروفس ــور.وتزويده بالبيانات والمعلومات المطلواة في الد ارس ــة

) لتزويده بترخيصRockbridge Associates, Inc.( ) مؤسـ ـ ــس شـ ـ ــركةColby( من جامعة ميامي والسـ ـ ــيد
) ألغراض البحث العلمي والمحمي بحقوق الطبعTRI 2.0( رسـ ـ ــمي السـ ـ ــتخدام مقياس الجاهزية التكنولوجية

.والنشر
تضارب المصالح

.ال يوجد أي نوع من أنواع تضارب المصالح
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