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 المستخلص

لعملية عد التعليم الرقمي من االستراتيجيات المهمة في الوقت الراهن وذلك بسبب التطور الحاصل في مجال التعليم واالتصاالت مما سهل انتقال ا

تحسةةين التعليمية بكل سهولة ويسر للطلبة ، وهدف البحث الى التعرف على الدور الذي من الممكن ان تلعبه الثقافة الداعمة للمعرفةةة ودورهةةا فةةي 

مهارات التدريسين في ظل التعليم الرقمي لمواجهة جائحة كورونا ، واعتمد البحث على المةةجها الوصةةالي االسةةتداللي مةةن ةةةحل دراسةةة تحليليةةة 

ت فةةي آلراء عيجة من اساتذة الجامعات العراقية وتجسدت اهمية البحث في تحسين مهارات التدريسين لمكوناتها وأبعادها في كيالية تحسين المهارا

( فةةرداو وتةةم اجةةراء التحليةةل 125ظل التعليم الرقمي لمواجهة جائحة كورونا التي يواجها العالم والمجتمةةو والطلبةةة ، وتكونةةت عيجةةة البحةةث مةةن  

 (PLS-SEM)، كمةةا تةةم اسةةتمداة نمذجةةة المربعةةات الصةة ر  الجائيةةة SPSSاالحصائي باالعتماد علةةى برنةةاما الحامةةة االحصةةائية برنةةاما 

Partial Least Squares  من ةحل برناماSmartPLS وجر  التحليل لمت يري البحث وهي   الثقافة الداعمةةة للمعرفةةة بدبعادهةةا وتحسةةين .

وبةةة المهارات في ظل التعليم الرقمي بدبعاده في حين ان اهم استجتاج هو   تحسين مهارات التدريسين فةةي ظةةل التعلةةيم الرقمةةي حالةةة إيجابيةةة مطل

فة داعمة للمعرفة مما يدل على تعايا ثقافة دعم المعرفة وكةةذلك سيسةةهم بتطةةوير قطةةام التعلةةيم فةةي العةةراق بصةةورة عامةةة(( ، تسهم في ةلق ثقا

 وكانت اهم التوصيات هو  توجيه اعضاء هيئة التدريس الحعتماد على اسةةتراتيجيات التعلةةيم الرقمةةي فةةي جامعةةات عيجةةة البحةةث ، لتقليةةل االثةةار
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Abstract 

Digital education is considered one of the important strategies at the present time due to the development in 

the field of education and communication, which facilitated the transition of the educational process easily 

and smoothly for students, and this study aimed to identify the role that culture supportive of knowledge can 

play and its role in improving the skills of teachers in education The study relied on the descriptive inferential 

approach through an analytical study of the views of a sample of Iraqi university professors, and the 

importance of the study was embodied in improving the skills of teachers for its components and dimensions 

in how to improve skills in light of digital education to confront the Corona pandemic that the world, society 

and students are facing, and the study sample was formed. Of (125) individuals, the statistical analysis was 

performed depending on the statistical package program, the SPSS program. Partial Least Squares Modeling 

(PLS-SEM) was also used through the SmartPLS program. The analysis was carried out for the two variables 

of the study, namely ((Culture supporting knowledge in its dimensions and improving skills in light of digital 

education in its dimensions, while the most important conclusion is ((improving the skills of teachers in light 

of digital education) a positive case required that contributes to creating a culture that supports knowledge, 

which indicates the promotion of a culture of knowledge support as well as It will contribute to the 

development of the education sector in Iraq in general)), and the most important recommendations are 

mailto:husseinmohammed.1986@gmail.com
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((directing faculty members to rely on digital education strategies in the universities of the study sample, to 

reduce the negative effects necessary for the digital educational process)). 

 

Key words: knowledge, skills, digital education. 

 

 

 

 

 

ليتمكن من اتماذ االجراءات المجاسةةبة فةةي المواقةةل التعليميةةة التةةي 

ثةةم يحقةةق  ومن-ابجاء ال د وبجاته–يواجهها بحكم طبيعة عملة بطلبته  

اهداف التعليم العاة في مجتمعه. لذا يعتمد نجةةات تحسةةين المهةةارات 

فةةي التعلةةيم الرقمةةي علةةى درجةةة ممارسةةة اعضةةاء هيئةةة التةةدريس 

لمهةةارات التعلةةيم الرقمةةي وةاصةةة فةةي ظةةل جائحةةة كورونةةا لهةةذه 

المهارات، وقد دعمت الكثير من الدراسةةات الححقةةة هةةذه الالكةةرة اذ 

داعمة قويةةة للمعرفةةة مةةن أجةةل ةلةةق تحسةةين أنه يجب تعايا ثقافة  

مهارات التدريسين في ظل التعليم الرقمي لمواجهة جائحة كورونا، 

إذ يمكةةجهم أن يتعلمةةوا وأن يكونةةوا مجتجةةين، و يةةتم تمكيةةجهم وإتاحةةة 

 .الالرصة لهم لإلبدام واالبتكار

 المحور األول منهجية البحث

 مشكلة البحث. 1

، العالم يدةل مجتمةةو المعرفةةة ججبةةا إلةةى ججةةب مةةو   1كما توقو     

اقتصةةاد المعرفةةة وصةةجاعة كةةل مجهةةا. وسةةيتحكم عةةاملو المعرفةةة 

 The Gartner research) بسرعة في قةةوة العمةةل، وتصةةجل

group)  العةةاملين فةةي مجةةال المعرفةةة حسةةب نةةوم المعرفةةة التةةي

يجةةري تطبيقهةةا أو توليةةدها، والجطةةاق ذي الصةةلة لتلةةك المعرفةةة، 

،في كثير مةةن  2 والتدثير المحتمل وقيمة تلك المعرفة على المؤسسة

األحيةةان عجةةدما نالكةةر فةةي عمةةال المعرفةةة، نتصةةور العمةةال  ذوي 

 The) البيضاء  هذا االرتباط محدود جةةدا، يصةةجل بحةةثالياقات 

Gartner research group)  العاملين في مجال المعرفةةة إلةةى

ثحث مجموعات: عامل المعرفة القائم علةةى المهةةاة  مثةةل الجةةادل(، 

وعامل المعرفة القةةائم علةةى المهةةارات  مثةةل المبةةرمجين(، وعامةةل 

 .المثال، الملحجين( المعرفة الذي يركا على االبتكار  على سبيل

ممةةا سةةبق يمكةةن تلمةةيا محةةكلة البحةةث الحةةالي ب ثةةارة التسةةا ل 

مةةا هةةو دور الثقافةةة الداعمةةة للمعرفةةة فةةي تحسةةين الرئيسي التةةالي:  

 مهارات التدريسين في ظل التعليم الرقمي لمواجهة جائحة كورونا؟

 

وتتطلب الوظائل من جميو المستويات المايد والمايد من المعرفةةة 

والدرايةةة والمبةةرة. ان اسةةتمداة األنممةةة المحوسةةبة علةةى جميةةو 

المستويات واألهمية الحاسمة للمةةوظالين الالةةوريين إراةةاء الابةةائن 

للعثةةور بسةةرعة علةةى المعلومةةات وتحليلهةةا، وتتطلةةب مةةجهم اتمةةاذ 

ريعة في تقييم آثارهةةا التجاريةةة فةةي نهايةةة المطةةاف. كمةةا قرارات س

أن  إدارة العاملين فةةي مجةةال المعرفةةة يجةةب أن تقةةوة علةةى  3 يؤكد

افتةةراأ أن المؤسسةةة تحتةةاجهم أكثةةر ممةةا يحتةةاجون اليهةةا ، ومةةو 

إدراكجا لهذا التطور، بل ويمكن أن نقول انه ثورة، هجالك حاجة إلى 

 .المالاهيم والجها اإلداريةإعادة تقييم واستباق 

 . أهمية واهداف البحث2

يسعى البحث الحالي لتحقيق مجموعة من األهداف لةةذا الجةةدول      

( يواةةه هةةذه األهةةداف مةةو بيةةان أهميتهةةا والتةةي تتمثةةل بدهميةةة 1 

 البحث:

 

 

  

يحتاج أعضاء هيئة التدريس في عصر تاايد المعرفة وتقجياتةةه إلةةى 

الوعي بدمور علمية عامة وتمصصية يعد بها كل في مجاله، وذلةةك 
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 ( اهداف واهمية البحث1الجدول  

 االهمية الهدف  المستوى

 المنهجية 

تحديد محكلة واهداف واهمية البحث وتجميم استراتيجيته  

واألساليب المعتمدة في جمو بياناته، وبجاء األساس المجطقي 

االمتثال لمتطلبات لجها البحث المجاسب الواجب اتماذه من أجل 

 التحليل البحثي لتحقيق اهدافه 

الالهم األساسي ومجمور ممتلل الميارات المتاحة لجها 

البحث، نمرا للبيئة القائمة؛ والماايا والتهديدات المرتبطة 

 بالبحوث اإلجرائية والوسائل التي تم من ةحلها التعامل معها 

الجانب  

 النظري

الرئيسية التي تم نحرها حول المت يرات لربط المواوعات 

التي تم تجاولها امن البحث والمتمثلة بة الثقافة الداعمة للمعرفة 

 وتحسين مهارات التدريسين في ظل التعليم الرقمي( ومقاييسهما 

التوعية بالمجموعة الحالية من المعارف المتعلقة بة التجاغم 

وتعريالهما والقلق التجافسي والثقافة الداعمة للمعرفة( 

. وتجاليذهما، و المواايو ذات الصلة  

الجانب  

 العملي

القياة بمجموعة من اإلجراءات لتحديد مقاييس البحث الحالي 

وترميا فقراته واةتبار مد  توافر مت يرات البحث الحالي 

 فضح عن اةتبار فراياته

تحقيق صورة مترابطة عن العحقة بين مت يرات البحث 

من ةحل (  بعد مجمالضة لكل عامل /ية الحالي، مو قيمة عال

 اةتبار العحقة بين المت يرات.

االستنتاجات 

 والتوصيات 

إلعادة الجمر في سياق البحث ومواوعه ومالهوة الثقافة 

الداعمة للمعرفة من وجهة نمر اساتذة الجامعات العراقية   

ودوره في تحسين مهارات التدريسين في ظل التعليم الرقمي  

ى حداثة مواوعات البحث، واقترات التوسو اكثر  والتدكيد عل

 من الحد الذي است رقه البحث نالسه.

عرأ مجموعة من العوامل، والتالكير في البحث، وعملياته، 

والمواوم والجتائا، وذلك النتقادات مواوعية واقترات سبل 

إاافية للبحوث المستقبلية؛ وتوصيات للممارسين، وةارطة  

تحقيق وتحسين مهارات التدريسين طريق محتملة للتطور في 

في ظل التعليم الرقمي بين الجامعات لملق الثقافة الداعمة 

للمعرفة على مستو  الجامعات والكليات من اجل ترصين 

 العملية التعليمية. 

.قائمة األدبيات المستمدمة في البحث المصادر  
بالبحث  تكوين الجسم الجمري من المعرفة والمهرات المتعلقة 

.الحالي  

 

  المصدر: من اعداد الباحثين
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المقيةةاس كلمةةا أمكةةن الحصةةول علةةى إجابةةات أكثةةر دقةةة ولكةةن هةةذا 

و عاِل فضح عن ةبرة ودراية عالية وهةةذا مةةا   يتطلب مستو  تعليميا

يجطبةةق تمامةةا علةةى مجتمةةو البحةةث الحةةالي المتمثةةل بالعةةاملين فةةي 

 الجامعات عيجة البحث. 

 مقاييس البحث .3

قةةاة البةةاحثون باعتمةةاد مجموعةةة مةةن المقةةاييس ل ةةرأ اةتبةةار 

فرايات البحةةث الحةةالي واالجابةةة علةةى تسةةا الته وقةةد تةةم اعتمةةاد 

( انةةه كلمةةا زاد تةةدرج 2تةةدرج ليكةةرت السةةباعي اذ يبةةين الجةةدول  

 

 

 ( مقاييس البحث الحالي2الجدول  

 التدرج المعتمد  المصادر الفقرات  االبعاد والترميز  المتغيرات

 

 المتغير المستقل

الثقافة الداعمة  

 للمعرفة

 

 3 تقدير العمل الجماعي وروح الفريق

Ribie`re and 

Sitar, 2003 

 

المقياس الخماسي لـ 

     " Likert" 

 

اتفق تمام , اتفق, 

محايد ,  ال اتفق, ال 

 اتفق اطالقا

 3 تقدير مشاركة المعلومات

 3 الثقة احدى قيم المنظمة األساسية 

داعمة للعاملينبيئة العمل    3 

 المتغير التابع 

تحسين مهارات 

التدريسين في ظل 

 التعليم الرقمي 

 3 العروض التقديمية اإلبداعية 

Fullan, 2007 
 3 اإلثارة الفكرية الرقمية

 3 استخدامات البرامج التعليمية التفاعلية

 21 المجموع الكلي لألبعاد

  

 

 الباحثونالمصدر: من اعداد 

  



                p     -      

 

 
366 

 

للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة  ........  الثقافة الداعمة –  نظال و حسين و سليم 378-361صفحات   

توجةةد عحقةةة تةةدثير ذات داللةةة معجويةةة بةةين مهةةارات  .4

 التدريس الرقمي وبيئة العمل داعمة للعاملين. 

 

 . فرضيات البحث4

 
 تتمثل فرايات البحث في األتي:

 انموذج البحث الفرضي. 5
 

 يتضمن االنموذج الالراي االتي:
توجد عحقة تدثير ذات داللة معجوية بين الثقافةةة  :الفرضية الرئيسية

الداعمةةة للمعرفةةة وتحسةةين مهةةارات التدريسةةيين فةةي ظةةل التعلةةيم 

 الرقمي .  وتجبثق عجها الالرايات اآلتية:

(: وتحةةمل  تقةةدير العمةةل الثقافة الداعمة للمعرفةةة المت ير المستقل:  

الجماعي وروت الالريق، تقدير محاركة المعلومات، الثقة إحد  قةةيم 

 المجممة األساسية، بيئة العمل داعمة للعاملين(
توجةةد عحقةةة تةةدثير ذات داللةةة معجويةةة بةةين مهةةارات  .1

العةةروأ  وتحةةمل  (:المت ير المعتمد:  مهةةارات التةةدريس الرقمةةي التدريس الرقمي والثقة احد  قيم المجممة األساسية.

التقديمية اإلبداعية، اإلثةةارة الالكريةةة الرقميةةة، اسةةتمدامات البةةراما 

 (التعليمية التالاعلية

داللةةة معجويةةة بةةين مهةةارات توجةةد عحقةةة تةةدثير ذات  .2

 التدريس الرقمي وتقدير العمل الجماعي وروت الالريق.

توجةةد عحقةةة تةةدثير ذات داللةةة معجويةةة بةةين مهةةارات  .3

 التدريس الرقمي وتقدير محاركة المعلومات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( أنموذج البحث الالراي1الحكل  

 

 

 

الجامعةةات العراقيةةة االكاديميةةة، وبالتحديةةد  مواوم بحثجا فةةي بيئةةة

على مجموعة من أساتذة الجامعات العراقية ومجهةةا  جامعةةة الكوفةةة 

وجامعة المستجصرية وجامعةةة بابةةل، وجامعةةة كةةربحء( مةةن ةةةحل 

معرفتهم في أليه تحسين المهارات التدريس في ظل التعلةةيم الرقمةةي 

المجتمو والطلبةةة وتةةم لمواجهة جائحة كورونا التي يواجهها العالم و

( استاذاو.اذ تم 125اةتيار عيجة من اساتذة الجامعات والبالغ عددهم  

 . مجتمع وعينة البحث6

إن التعريل بمجتمو وعيجة البحث وتبيان ةصائصه يعد اةةرورة   

و ، ةاصة إذا ما علمجةةا إن طبيعةةة  أساسية يرتكا عليها البحث ميدانيا

التوافق بين ةصائا كل مجها يتيه إمكانية تعميم نتائا البحةةث فةةي 

العيجة على باقي مالردات المجتمو الةةذي سةةحبت مجةةه، اذ تةةم تطبيةةق 

للمعرفة الداعمة الثقافة  

تقدير العمل 

 الجماعي

التدريس الرقمي مهارات  

 

تقدير مشاركة 

 المعلومات

الثقة احدى قيم 

 المنظمة

 بيئة العمل داعمة
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( والتةةي Richard Geiger equationحسابها بحسب معادلةةة   

  تحسب من المعادلة التالية:

 
 

 

 
 حيث ان: 

N  حجم المجتمع 

Z  1.96وتساوي    0.95الدرجة المعيارية المقابلة لمستو  الداللة  

d نسبة المطد 

 

الجامعات ومد  تدثير الثقافة الداعمة للمعرفة من ةةةحل 

ممارسات وسلوكيات التحسين لمهارات التدريسيين التي 

السمعة االكاديمية في المستقبل واهةةم ةريطةةة تؤثر على  

يمكن تحسين مهارات التدريسيين في ظل التعليم الرقمةةي 

فةةي الجامعةةات وهةةم أسةةاتذة الجامعةةات مةةن ةةةحل عيجةةة 

( استاذاو من مجموعة مةةن الجامعةةات 125قصدية بل ت  

 العراقية.

العيجةةة يجةةب ان يكةةون ومن هذه المعادلة تم التوصةةل الةةى ان حجةةم  

 125n>=) 

 

 . حدود البحث7

تقل الحدود المالاهيمية لهذا البحث عجد الدور بين المت يةةر المسةةتقل 

للثقافةةه الداعمةةة للمعرفةةة بدبعادهةةا  تقةةدير العمةةل الجمةةاعي وروت 

الالريةةق ، تقةةدير محةةاركة المعلومةةات  ،الثقةةة احةةد  قةةيم المجممةةة 

األساسية، بيئة العمل داعمة للعاملين(، وتحسين مهارات التدريسين 

لرقمةةي بدبعادهةةا  العةةروأ التقديميةةة اإلبداعيةةة، فةةي ظةةل التعلةةيم ا

اإلثارة الالكرية الرقمية، اسةةتمدامات البةةراما التعليميةةة التالاعليةةة(، 

وإن حصر حدود البحث امن نطاقةةات وااةةحة المعةةالم اةةرورة 

أساسية ألية دراسة أكاديمية امن اةتصاص علمي معةةين، وبةةذلك 

و تحميا الحدود الماصة بالحدود ال بحرية ، والمكانيةةة أصبه لااما

 المجاسبة للبحث الحالي، وعلى الجحو اآلتي: 

 

 . أساليب التحليل االحصائي8

الي وتحقيةةق أهدافةةه مةةن أجةةل اإلجابةةة عةةن تسةةا الت البحةةث الحةة 

واةتبار فراياته لجد الباحثون الى اعتماد مجموعةةة مةةن األسةةاليب 

 SmartPLS) اإلحصائية باستعمال البرناما االحصةةائي المتقةةدة 

v.3. 7:وكما يلي . 

التحليةةةل االحصةةةائي الوصةةةالي  المتوسةةةط، االنحةةةراف  .1

 المعياري(  
 

تقييم مقياس البحةةث  الالةةا كرونبةةاش، التحةةبعات العامليةةة،  .2

(SARMAR 1. ــة تةةم اةتيةةار أهةةم الجامعةةات العراقيةةة  :الحــدود المكاني

االكاديميةةة وهةةي  جامعةةة الكوفةةة وجامعةةة المستجصةةرية 

وجامعة بابل وجامعة كربحء( وتم اةتيار مجموعةةة مةةن 

األساتذة العاملين في الجامعات العراقية بوصالها الحةةدود 

المكانية للبحث، وقد تم اةتيارها ألسةةبات تتعلةةق بطبيعةةة 

 مت يرات البحث. 

نمذجة المعادالت الهيكليةةة بطريقةةة المربعةةات الصةة ر   .3

 الجايئية.

 

 

و لمت يرات البحث تّم اعتماد الالئةةات البشريةالحدود   .2 : وفقا

ذات التدثير المباشر في تحسين مهارات التدريسةةيين فةةي 

ظةةةل التعلةةةيم الرقمةةةي لمواجهةةةة جائحةةةة كورونةةةا فةةةي 
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 المحور الثاني اإلطار الفكري والفلسفي للبحث ابعاد الثقافة الداعمة للمعرفة  -1-2

بحثةةا يهةةدف إلةةى التعةةرف علةةى عوامةةل الثقافةةة التجميميةةة   7  أجر 

الحاسمة للمحافمة على ثقافةةة محةةاركة المعرفةةة فةةي المجمةةوم، تةةم 

سمة ثقافية من سمات الثقافةةة التجميميةةة ججبةةا إلةةى ججةةب   44اعتماد  

مو األدوات الحمصية تكجولوجيا إدارة المعرفة لتحديد وترتيب أهةةم 

ا المعرفةةة ومحةةاركتها ونجةةات تجاليةةذ سمات الثقافة التجميميةةة لتعايةة 

مجممةةة أمريكيةةة   26تكجولوجيا إدارة المعرفة. تم جمو البيانات مةةن  

تحارك في جهود إدارة المعرفة. وتوصل البحث الى أهةةم أربةةو قةةيم 

تم الحصول عليها بين درجة وجود ثقافة داعمة لمحةةاركة المعرفةةة. 

ممةةة تكةةون لةةديها اذ ان نتائا هذا البحث تدعم وتعاز حقيقة أن المج

ثقافة داعمة للمعرفة إذا كةةان هجالةةك تقيةةيم وتقةةدير للعمةةل الجمةةاعي 

والتعاون والثقة، ودعم المةةوظالين مةةن المةةرجه أن تةةججه فةةي جهةةد 

إدارة المعرفة. وهجالك إيمان راسخ بدن الثقةةة هةةي العامةةل الرئيسةةي 

في ةلق ثقافة تبةةادل المعرفةةة التةةي تسةةهل نقةةل المعرفةةة واالبتكةةار. 

 ا يلي:وكم

 اإلطار الفكري والفلسفي للثقافة الداعمة للمعرفة -1

 مفهوم الثقافة الداعمة للمعرفة  -1-1

الى أن مصطله  الثقافة  يمكن تالسةةيره بطةةرق ممتلالةةة مةةن  4 يحير

أشماص ممتلالين، لذلك يحتاج المرء إلةةى الحةةرص علةةى مةةا تعجيةةه 

الثقافة حقا. وقد تم تعريل مصةةطله  الثقافةةة التجميميةةة  فةةي األدت 

وتيجية للقياة من قبل العديد من المؤلالين: اذ يعرفها على انها طرق ر

باألشياء التي يقبلها الجاس ويعيحةةون بهةةا. وللمجممةةات قواعةةد وقةةيم 

تؤثر في كيالية تصرف األعضاء. وقد تمجو هذه المعةةايير األعضةةاء 

 من تطبيق أقصى جهد أو قد تحجعهم على القياة بذلك.

ويمكن تعريل الثقافة التجميمية بدنهةةا  الطةةرق التةةي يةةتم بهةةا القيةةاة 

المجممة. الثقافةةة التجميميةةة واسةةعة لل ايةةة وشةةاملة فةةي باألشياء في  

نطاقهةةا.  وهةةي تتةةدلل مةةن مجموعةةة معقةةدة ومترابطةةة وشةةاملة 

 5وغامضة من العوامل 

كمةةا تعةةرف الثقافةةة التجميميةةة علةةى أنهةةا  نمةةط مةةن االفترااةةات 

األساسية المحةةتركة التةةي تعلمتهةةا المجموعةةة ألنهةةا حلةةت محةةاكلها 

مل الداةلي، التي عملت بحكل جيد بمةةا فيةةه للتكيل المارجي والتكا

الكالايةةة لكةةي تعتبةةر صةةالحة، وبالتةةالي، أن يةةتم تدريسةةها ل عضةةاء 

الجدد على الجحو الصحيه للتصور والتالكير ويحةةعرون فيمةةا يتعلةةق 

 6 بتلك المحاكل 

 

 الثقة احدى قيم المنظمة األساسية    -1-2-1

الثقة يمكن أن تكون متبايجة كما الثقة بين األشماص  بةةين الموظةةل 

والمدير( وثقة الةةجمم  بةةين الموظةةل والمجممةةة ككةةل(. الثقةةة تحالةةا 

االبتكار، ويؤدي إلى مايد من االستقرار العةةاطالي، ويسةةهل القبةةول 

الممةةاطرة. ومةةن الجتةةائا المترتبةةة واالنالتات التعبير، ويحةةجو علةةى  

علةةى انمالةةاأ الثقةةة مةةا يلةةي: القةةيم، ودوافةةو اآلةةةرين ةاطئةةة، 

واالتصاالت أقل دقة، وسوء االستقبال، وقلةةة القةةدرة علةةى التعةةرف 

علةةى األفكةةار الجيةةدة وقبولهةةا، وزيةةادة المحةةاوالت للحصةةول علةةى 

لتةةدةير المعلومات ذات الصلة. وزيادة آليات المراقبة، والرقابةةة، وا

في التجاليذ، وزيادة الرفض، والدفام، والعداء، وعقليةةة الالةةوز يجحةةل 

محل الالوز. ويجب ي ان يكون للقيادة دور لبجاء ثقافة قائمة على الثقة 

 ومجممة قائمة على الثقة.

وتؤكد جميو التعةةاريل أن الثقافةةة تةةرتبط ارتباطةةا وثيقةةا بمجموعةةة 

ون معا لالترة طويلة من الوقةةت. وطةةوال معيجة من الجاس الذين يعمل

هذه الالتةةرة، قةةاموا بتطةةوير سةةلوكيات معيجةةة للتعامةةل مةةو المحةةاكل 

وحلها وكذلك تكوين الهويةةة الجماعيةةة، ومعرفةةة كياليةةة العمةةل معةةا 

بحةةكل فعةةال. الثقافةةة توجةةه عحقةةات العمةةل اليوميةةة وتحةةدد كياليةةة 

هةةو مقبةةول  التواصل بين الجاس داةل المجممة، أي نوم من السلوك

أة ال، وكيل يتم توزيو القوة والسلطة. ألن سلوكهم أد  إلةةى نجةةات 

المجممة، يةةتم تدريسةةه ل عضةةاء الجةةدد فةةي المجممةةة. وقةةد تميةةات 

الثقافات التجميمية بطرق ممتلالة من مةةؤلالين ممتلالةةين: قويةةة مقابةةل 

اعيالة، إيجابية مقابل سلبية المتكيالةةة مقابةةل جامةةدة والبجةةاءة مقابةةل 

 ية / الدفاعية مقابل العدوانية. السلب

 

 تقدير العمل الجماعي وروح الفريق -1-2-2

كل شما لديةةه مجموعةةة محةةدودة مةةن المهةةارات وقاعةةدة معرفةةة 

و بحاجةةة إلةةى مسةةاعدة اآلةةةرين  ووجهةةات نمةةر محةةدودة. لةةذا هةة 

فريةةدة( لحةةل المحةةاكل الصةةعبة ليةةتمكن مةةن ر يةةة مةةا وراء البقةةو 
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ثةةم تجربةةة أهميةةة / فائةةدة محةةاركة صةةجو القةةرار ومةةن 

 المعرفة.

العمياء. ويستاليد أعضاء الالريق كثيرا من تقاسم التحديات واألفكار. 

جميو األفراد؛ يقدمون كل مواهبهم الماصة لمجمماتهم. ومةةو ذلةةك، 

مةةل عةةن كثةةب مةةو ولكةةن هةةذا لةةن يحقةةق التةةدلق اال مةةن ةةةحل الع

اآلةرين، ومحاطرة ممتلل ةبرات العمل مو االةرين، والملاليات 

التعليمية، والجبضةةات اإلبداعيةةة العمةةل فةةي مجموعةةات يسةةاعد فةةي 

كسةةب العديةةد مةةن الالوائةةد وجهةةات نمةةر موحةةدة، قةةوة محةةتركة، 

والعصل الذهجي الجماعي. وعجدما يطبق الجةةاس مهةةاراتهم الالريةةدة 

ا ما يملقون حلوال أكثر فعالية مةةن العمةةال على مهمة محتركة، غالب

 8.المستقلين. العمل الجماعي يحسن أيضا عحقات الموظالين

عجةةدما يكةةون االتالةةاق علةةى توقعةةات اسةةتمداة المعرفةةة:  •

األفراد غير متدكدين من كياليةةة اسةةتمداة المعلومةةات  أي 

لالائةةدة فرديةةة أو لصةةاله الالريةةق( مةةن غيةةر المةةرجه أن 

تتدفق بحرية امان أن المعرفة سوف تستمدة مةةن أجةةل 

المعرفة ويسهل الثقة بالموافقة زيادة أكبر يقلل من اكتجاز  

 .على واو المصلحة الجماعية للالريق أوال

يحالا األفةةراد التعرف على األفكار والمساهمات الالردية:  •

على تبةةادل معةةارفهم الالريةةدة مةةو بعضةةهم بعضةةا عجةةدما 

يعاملهم زعةةيمهم بجااهةةة ويعترفةةون ب سةةهاماتهم كقيمةةة. 

لالةةرق وسةةتاداد محةةاركة المعرفةةة عجةةدما يعتةةرف قةةادة ا

 .ل فراد لمساهمتهم في األفكار والمعلومات

 تقدير مشاركة المعلومات -1-2-3

تحير األدبيات إلةةى أن هجةةاك مجموعةةة متجوعةةة مةةن العوامةةل التةةي 

تؤثر في محاركة المعرفةةة فةةي المجممةةات. وتحةةمل بعةةض العوامةةل 

، والثقة، والمواقل الحمصية، سمات الحمصية، وأساليب االتصال

والقيادة، وتجوم المبرة. وثمة عامحن تدرسهما األدبيات على نطاق 

واسو في أبعاد متعددة هما الثقةةة والقيةةادة. وقةةد وجةةدت البحةةوث أن 

 القيادة والثقة لها تدثير مباشر إيجابي على محاركة المعرفة.

 بيئة العمل داعمة للعاملين -1-2-4

أصةةحات العمةةل يقةةدرون التالةةاني والةةوالء. فةةالموظالون الملتامةةون 

يةةؤدون أداء أفضةةل فةةي العمةةل، وي يبةةون عةةن العمةةل بحةةكل أقةةل 

تكرارا، وهةةم أقةةل عراةةة لتةةرك عملهةةم. وفةةي الوقةةت نالسةةه، فةة ن 

أيضةةا مةةن المجممةةة أن تقةةدرهم. وعجةةدما يحةةعر الموظالين يريةةدون  

الموظالون بدن بمساهمتهم تقدر، وأن المجممة تهةةتم برفةةاههم، وهةةي 

مستعدة لتقديم المساعدة عجد الحاجة، يكون هجالك ما يسةةمى  الةةدعم 

 واآلثار الرئيسية للدعم المدرك هي:  10التجميمي المدرك 

فةةة، فيمةةا يلةةي وبالجمر إلى أهمية الثقةةة والقيةةادة فةةي محةةاركة المعر

أربو توصةةيات يجةةب علةةى القةةادة الجمةةر فةةي تجاليةةذها لايةةادة تبةةادل 

  9المعرفة وتعايا األداء داةل الالرق والمجممات:

الثقةةة فةةي أعضةةاء الالريةةق تةةرتبط ةلق بيئة ثقة مالتوحةةة:  •

ارتباطةةا مباشةةرا بدقةةة ومحءمةةة واكتمةةال المعلومةةات 

اآلةةةرين والمعةةارف المحةةتركة وكةةذلك قبةةول معةةارف 

وتدثيرهم على قادة الالرق الذين يقومةةون بجحةةاط بجمةةوذج 

تبادل المعرفة يةةؤدي بالمثةةال ويبرهجةةون علةةى ذلةةك فةة ن 

تبادل األفكار والمعلومات الهامة في الوقت المجاسب هةةو 

أمر ماليد للالريق. ومن المرجه أن يقةةوة أعضةةاء الالريةةق 

بالمثل من ةةةحل تبةةادل ةبةةراتهم ومعةةرفتهم مةةو الالريةةق 

 تيجة لذلك.ن

 زيادة االلتااة .1

 والمااجتحسين الراى الوظيالي  .2

 زيادة االهتماة بالعمل .3

 زيادة األداء .4

 انمالاأ الض ط الجالسي .5

 زيادة الرغبة في البقاء في العمل للمجممة .6

انمالةةاأ االنسةةحات  بمةةا فةةي ذلةةك انمالةةاأ التةةدةير  .7

 والت يب ودوران الموظالين(

االنمراط في صجو القةةرار التحةةاركي عجةةدما يكةةون ذلةةك  •

من ةحل المحاركة في صةةجو القةةرار التحةةاركي، ممكجا:  

يوفر قائد الالريةةق المايةةد مةةن الالةةرص ل عضةةاء لتبةةادل 

أفكةةارهم. عجةةدما يكةةون لةةد  أعضةةاء الالريةةق مسةةاحة 

إلعطاء المةةدةحت فمةةن األرجةةه أنهةةا سةةوف تةةؤثر فةةي 

 11 المؤشرات الرئيسية على الدعم المدرك هي:

 اإلنصاف في مكان العمل .1

 المحرفينالدعم من  .2

 المكافآت وظروف العمل الجيدة .3
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ــيم  -2 17ومهارات التدريس التي يجب ي على المعلّم معرفتها هي كاآلتي : ــي التعل ــدريس ف ــارات الت ــري والفلســفي لمه ــار الفك اإلط

 الرقمي
: يهدف إلى رفةةو مسةةتو  جميةةو الطلبةةة، التعليم المتمايا -1

وزيةةادة إمكانيةةاتهم وقةةدراتهم، ويدةةةذ بعةةين االعتبةةار 

 ةصائَا الالرد وةبراته.

 مفهوم مهارات التدريس -2-1

هةةي قةةدرة المعلةةم علةةى اسةةتمداة العةةروأ التقديميةةة، وشةةبكة 

اإلنترنت، والبريد اإللكتروني وتطبيقاتةةه، والمةةدونات اإللكترونيةةة، 

وجهاز عرأ البيانات في التدريس بدقة وسرعة، وتقاس بالدرجةةة 

التي يحصل عليها المعلم فةةي اةتبةةار التحصةةيل المعرفةةي، وبطاقةةة 

، وتتضةةمن مهةةارات التةةدريس: 12المححمةةة المعةةدة لهةةذا ال ةةرأ 

األصالة، والطحقة، والمرونة، والتوسةةو، وتجمةةيم المحتةةو ، وآليةةة 

 فةةي المطلوبةةة ( ،وإن المهارات19: 2015الكتابة  حمادة وكاظم، 

ا اةتحفوا تمتلل التعليم الرقمي  العةةادي التةةدريس عةةن مهةةارات كليةةو

ل الالصةةو وتجمةةيم االنترنةةت شةةبكة وةةةدمات االتصةةاالت كمهارات

وإن براما اعةةداد المعلةةم وةصوصةةا جانةةب التربيةةة   13اإللكترونية  

العملية يجةةب أن يجمةةي المهةةارات التدريسةةية للطةةحت لتكةةون اكثةةر 

فاعلية للتحميذ الذين يقومون بتدريسهم، كما يجب ان تمدهم بةةبعض 

المهةةارات األةةةر  مثةةل التالكيةةر الجاقةةد وحةةل المحةةاكل واتمةةاذ 

تةةدريس تؤكةةدها التوجهةةات التربويةةة ، فمهةةارات ال 14القةةرارات 

الحديثةةة، واصةةبحت عمليةةة اعةةداد المعلمةةين قائمةةة علةةى المهةةارات 

التدريسية، إذ سةةاد هةةذا التوجةةه معمةةم بةةراما إعةةداد المعلمةةين فةةي 

الواليات المتحدة األمريكية، وذلةةك بهةةدف إعةةداد معلمةةين يمتلكةةون 

، ان   15.مهارات تؤهلهم للقياة ب عمالهم التدريسةةية علةةى نحةةو فعةةال

المعارف والمهارات التي تحتاجهةةا المعلمةةات للتةةدريس فيمةةا يطلةةق 

عليه بالعصر الرقمي القةةائم علةةى التكجولوجيةةا الرقميةةة، أو العصةةر 

و  المعرفي، أو القرن الحادي والعحرين، سةةواء كةةان التةةدريس رقميةةا

و، أو باستمداة محدود للتكجولوجيا الرقمية  16.بالكامل، أو مدمجا

: يقصةةد بةةه أن يقةةوة الطالةةب ببةةذل جهةةده االستقصةةاء -2

للحصول على المعلومات التي تالّسر له المحكلة والبحةةث 

 عن حلول. 

: يقصد به أن يعمل الطلبة في مجموعةةات التعلم التعاوني -3

 أو أزواج؛ لتحقيق أهداف التعليم. 

: حل المحةةكحت يكسةةب الطلبةةة معلومةةات حل المحكحت -4

ة يتعلمونهةةا مةةن ةةةح ل العمةةل وفةةي ومهةةارات حياتيةةّ

 .مواجهتهم مواقَل َعَرايّة ممتلالة

 18ومن أنوام مهارات التدريس:

 مهارات اإلثارة والتحويق -1

 مهارات األسئلة واإلجابات -2

 مهارات استمداة تقجيات التعليم -3

 مهارات الحركة -4

 مهارات التعايا -5

 مهارات التجميم والتوزيو -6

 

 ابعاد مهارات التدريس -2-2

 الالعال على ثحثة أبعاد هي:وتقوة مهارات التدريس 

 أ. العروض التقديمية اإلبداعية:

أحد براما العةةروأ التقديميةةة مةةن شةةركة مايكروسةةوفت يحتةةةوي 

علةى مجموعة مةةن قوالةةب التصةةميم والملاليةةات والصةةور ولقطةةات 

الاليةةديو والمةةؤثرات الصةةوتية والحركيةةةة التةةي تمكجةةك مةةن تصةةميم 

 عروأ متمياة وجذابة. 

طةةحم علةةى األدت التربةةوي واسةةتقراء المحةةاريو فةةي اةةوء اال

التربوية في األوساط األكاديمية على المسةةتو  العةةالمي، تةةم واةةو 

 قائمة مهارات التدريس الرقمي، وتحمل ةمسة مجاالت هي: 

 

ويعةةرف برنةةاما العةةروأ التقديميةةة بدنةةه  أحةةد بةةراما العةةروأ 

يكروسةةوفت يحتةةوي علةةى مجموعةةةة مةةةن التقديميةةة مةةن شةةركه ما

قوالةب التصميم والملاليةةات والصةةور ولقطةةات الاليةةديو والمةةؤثرات 

الصةةوتية والحركيةةة التةةةي تمكجةةةك مةةةن تصةةميم عةةروأ متميةةاة 

وجذابة، وقد أصدرت شةةركة مايكروسةةوفت العديةةد مةةن الجسةةخ مةةن 

البرناما وكل نسمة مطورة عن األةر  وفيها العديةةد مةةن األدوات 

 مهارات االتصال والتحارك -أ

 مهارات التالكير -ت

 المهارات الرقمية -ج

  .الرقميةمهارات إدارة المعرفة   -د

 .هة مهارات الحياة والمهجة
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مجموعة من التمارين والتدريبات العملية التي تؤدي إلى  •

  .تجميةة مهةارات تصةميم العةروأ التقديمية

عدة والتي تيسر على المسةةتمدة اسةةتمداة البرنةةاما ومةةن هةةذه المسا

 ،Microsoft Office PowerPoint 2003وهةةي:   الجسةةخ

Microsoft Office PowerPoint 2000)  PowerPoint 

Office Microsoft2007 ) ، والمعلةةم مةةن ةةةحل العةةروأ

 19التقديمية :

مجموعةةةةات الويةةةةةب االجتماعيةةة والتالاعليةةةةةة بةةةةةين  •

الطلبةةة، وهةةةي مجموعةةةة الالةةةيس بةةةةةوك، ومجموعةةة 

ت. المحااةةةةرات التالاعليةةةةة علةةةةى جوجةةةةل هةةةةانا أو

 Hangout Google والمعلم مةةن ةةةحل إدارة هةةذه ،)

 البراما:

 يعرأ أفكار الدرس بصورة وااحة -1

 التقديمية بحكل مجاسبيستمدة العروأ   -2

 يستمدة تقجيات التعلم بقدرة عالية -1
 يستمدة أفكاراو واساليب تدريس تايد من دافعية الطالب -3

 يستمدة الوسيلة التعليمية في الوقت المجاسب -2
 

يستمدة طرائق واستراتيجيات واساليب تتجاسب مو  -3

 ب. اإلثارة الفكرية الرقمية: طبيعة األهداف السلوكية التي يجوي تحقيقها

واوت االتصال الكحمي مةةو  :وهي تعتمد على مهارة المدرس في

المةةادة العلميةةة بطريقةةة  المتعلمين عجد شرت المادة العلمية وعةةرأ

 (45: 2016االثار:  أبو حلتم، جذابة، والمعلم من ةحل هذه 

ا  على   سبيل المثال، اسةةم مةةادوج(، عجدما يكون اسم العائلة غامضو

يرجةةى تواةةيه ذلةةك بواةةوت. اعةةرأ عجةةاوين انتمةةاء المةةؤلالين 

 حيث تم العمةةل الالعلةةي( أسةةالل األسةةماء. واةةه جميةةو االنتمةةاءات 

بحةةرف مرتالةةو صةة ير مباشةةرة بعةةد اسةةم المؤلةةل وأمةةاة العجةةوان 

المجاسب. قم بتوفير العجوان البريدي الكامل لكل جهة انتسةةات ، بمةةا 

البلد وعجوان البريد اإللكترونةةي لكةةل مؤلةةل ، إذا كةةان   في ذلك اسم

ا.  متاحو

 يثير دافعية التحميذ بحكل مستمر -1

يجوم في طرائق واسةةتراتيجيات واسةةاليب التةةدريس ممةةا  -2

 يولد اثارة

 يستمدة افكاراو واساليب تدريس تايد من دافعية الطالب -3

 المحور الثالث التحليل االحصائي 

اعتمدت البحث التحليل الوصالي بمةةا يتضةةمجه مةةن مقةةاييس الجاعةةة  20ات البرامج التعليمية التفاعلية:ج. استخدام

، كمةةا تةةم اسةةتمداة SPSSالمركايةةة والتحةةتت باسةةتمداة برنةةاما 

 Partial (PLS-SEM)نمذجةةة المربعةةات الصةة ر  الجائيةةة 

Least Squares  من ةحل برناماSmartPLS. 

العديةةةد مةةةن المصةةةادر اشةةةتمل موقةةةو الويةةةب التالةةةاعلي علةةةى 

والوسةائل والمةواد التعليميةة المتجوعةة التي يمكن استمدامها ةةةحل 

عملية التعلم؛ لتسةةاعد المتعلمةةين علةةةى اكتسةةةات مهةةةارات تصةةةميم 

العةةةروأ التقديميةةة، ويمكةةن حصةةر هةةذه المصةةادر فةةي العجاصةةر 

 :التالية

 التحليل الوصفي -1

( عةةن التحليةةل الوصةةالي للمقيةةاس 3يكحةةل الجةةدول   

وباستمداة المعدل كمقياس للجاعةةة المركايةةة واسةةتمداة االنحةةراف 

المعياري كمقياس لتحتت البيانات، لقد أظهرت نتائا المعدل تجاوز 

( 3كل فقرات مت ير الثقافة الداعمة للمعرفة للوسط الالراي البالغ  

( وهةةذا يةةدل علةةى انتحةةاركل  عجد استمداة مقياس ليكرت المماسي

الالقرات والمت ير الكلي في المجممة قيد البحةةث، كمةةا كانةةت فقةةرات 

مت ير تحسين مهارات التدريسيين في ظل التعليم الرقمي اكبةةر مةةن 

الوسط الالراي ومن ثم فانةةه يةةدل أيضةةا علةةى انتحةةار فقةةرات هةةذا 

الي المت ير في المجممة المبحوثة،  كما أظهرت نتائا التحليل الوصةة 

أجهةةاة حاسةةوت متصةةلة بحةةبكة اإلنترنةةت ذات عةةدد  •

 يتجاسب مو عدد أفراد العيجة.

 .أجهةةاة عةةرأ ذات شاشةةة كبيةةرة والمعروفةةة بحاشةةة •

(LCD)  

مةةةادة تعليميةةةة متعلقةةةة بالجانةةةب الجمري والعملةةةي،  •

اشةةةتملت علةةةى العديةةةد مةةةةةن المصةةةةةادر كعةةةةروأ 

بوربويجةةةةةت، وفيةةةةةديوهات، ومواقةةةةةو ذات صةةةةةلة، 

  .عدة، ومةةواد إثرائيةوبةةراما إاةةافية مسةةا
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نسةةب متدنيةةة مةةن االنحةةراف المعيةةاري ممةةا يةةدل دقةةة إجابةةات  المستجيبين وفهمهم للالقرات.

 ( التحليل الوصالي لالقرات المقياس3جدول  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة  البعد  المتغير

ة 
رف

مع
لل
ة 

عم
دا

ال
ة 

اف
ثق

ال
 K

C
S

 

ل  
عم

ال
ر 

دي
تق

ح  
و
ور

ي 
ع

ما
ج

ال

ق
ري

لف
 ا

TR1 3.821 0.947 

TR2 3.875 0.937 

TR3 3.786 0.986 

 0.956 3.827 الكلي

ة  
رك

شا
 م

ير
قد

ت

ت
ما

و
عل

لم
 ا

AW1 3.75 0.959 

AW2 3.75 0.968 

AW3 3.759 1.011 

 0.979 3.753 الكلي

م  
قي

ى 
حد

 ا
قة

لث
ا

ية
س

سا
أل
 ا
مة

ظ
من

ال
 IS1 3.545 0.999 

IS2 3.589 1.057 

IS3 3.545 1.076 

 1.044 3.559 الكلي
ة 

عم
دا

ل 
عم

ال
ة 

يئ
ب

ن
لي

ام
لع

 ل
EW1 3.732 1 

EW2 3.643 0.981 

EW3 3.67 1.055 

 9.108 3.681 الكلي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة  البعد  المتغير

ي
قم

لر
 ا
يم

عل
لت

 ا
ل
ظ

ي 
 ف

ن
سي

ري
تد

ال
ت 

را
ها

 م
D

T
S

 

ة 
مي

دي
تق

ال
ض 

و
عر

ال

ية 
ع

دا
إلب

 ا

DI1 3.652 1.067 

DI2 3.661 1.04 

DI3 3.696 1.084 

 1.063 3.669 الكلي

ة 
ري

فك
ال
ة 

ار
إلث

ا

ية
قم

لر
 ا

MA1 3.607 1.113 

MA2 3.598 1.122 

MA3 3.58 1.083 

 1.106 3.595 الكلي

ت 
ما

دا
خ

ست
ا

ة  
مي

لي
تع

ال
ج 

ام
بر

ال

ية
عل

فا
لت

 ا

SA1 3.562 1.025 

SA2 3.661 0.996 

SA3 3.75 0.95 

 0.990 3.657 الكلي

 SPSSممرجات برناما  المصدر:



                p     -      
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( 4من ةحل معايير وكما يمهةةر فةةي الجةةدول    21الص ر  وفقا لة  

 األتي:

 اختبار الفرضيات -2

يةةتم اةتبةةار فراةةيات التةةدثير مةةن ةةةحل معةةامحت المسةةار فةةي 

االنموذج الهيكلي، ويتم تقييم االنموذج الهيكلي في نمذجة المربعات 

 

 الهيكلي( معايير تقييم االنموذج 4جدول  

 العتبة )الحد المسموح( المعيار

 معنوية معامل المسار 
1.96اكبر او تساوي  tقيمة   

0.05اقل او تساوي  pقيمة   

عالي 0.75متوسط،  0.5اعيل،  R2 0.25 معامل التفسير  

 

 باالستجاد الى يناعداد الباحث  المصدر:

Hair, J. (2014). A primer on partial least squares structural equations modeling (PLS-SEM. Los 

Angeles: SAGE. 

 

ل ةةرأ اةتبةةار هةةذه الالراةةية فقةةد تةةم بجةةاء ظةةل التعلةةيم الرقمةةي   

 : (2االنموذج الهيكلي وكما يمهر في الحكل  

 اختبار الفرضية الرئيسية -2-1

يوجةةد تةةدثير      أنةةهنصت الالراية الرئيسية االولى على   

معجوي بين الثقافة الداعمة للمعرفة وتحسين مهارات التدريسين في 

 

 

 الرئيسية االولى ( االنموذج الهيكلي الةتبار للالراية 2شكل  

االرقاة في الدوائر فتمثل معامل التحديد، ويحير الرما ]+[ الى اةالاء الالقرات التابعة للمت ير   أمامححمة: االرقاة في االسهم تمثل معامل المسار  

 بسبب انتالاء الحاجة لها في تقييم االنموذج الهيكلي.

 SmartPLSالمصدر: ممرجات برناما  
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 تقييم االنموذج الهيكلي الماص بالالراية الرئيسية األولى( نتائا 5جدول  

 VIF المسار  الفرضية 
معامل 

 المسار 
t Value 

p 

Value 
 النتيجة 

حجم التأثير  

f2 

معامل التحديد  

R2 

R2 

 المعدل 

H1 KCS → DTS 1 0.880 15.70 0 0.541 0.774 1.698 قبول 

SmartPLS   :ممرجات برناما  المصدر  

  

  

( الى ان معامل المسةةار 5التي استعراها الجدول  الجتائا  أظهرت   اختبار الفرضيات الفرعية -2-2

 تالسةةير(   R2وبمعامةةل تحديةةد  0.880)  ( التدثير المباشةةر( قةةد بلةةغ  

كل من قيمة    نوللتحقق من معجوية معامل المسار ف  0.774)قدره   

t و p  يدل علةةى معجويةةة ( مما 5تحقق الحدود المطلوبة في الجدول

 يتم قبول الالراية الرئيسية االولى. من ثمالعحقة و

-H1ل رأ اةتبار الالرايات الالرعية للالراية الرئيسة االولةةى  

1, H1-2, H1-3, H1-4 فقةةد تةةم بجةةاء االنمةةوذج الهيكلةةي وكمةةا )

 : (3يمهر في الحكل  

 

 ( االنموذج الهيكلي الةتبار الالرايات الالرعية3شكل  

التابعةةة مححمة: االرقاة في االسهم تمثل معامل المسار في حين االرقاة في الدوائر فتمثل معامل التحديد، ويحير الرما ]+[ الةةى اةالةةاء الالقةةرات  

 للمت ير بسبب انتالاء الحاجة لها في تقييم االنموذج الهيكلي.

 SmartPLSممرجات برناما   المصدر:
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 ( نتائا تقييم االنموذج الهيكلي الماص بالالرايات الالرعية6جدول  

 VIF المسار  الفرضية 
معامل 

 المسار 
t Value p Value  النتيجة 

حجم التأثير  

f2 

معامل التحديد  

R2 
R2 المعدل  

H1-1 TR → DTS 3.501 0.231 8.422 0.006 0.089 قبول 

0.798 0.939 
H1-2 AW →DTS 2.647 0.055 6.27 0.008 0.088 قبول 

H1-3 IS → DTS 2.701 0.266 8.528 0.005 0.098 قبول 

H1-4 EW →DTS 2.632 0.455 5.267 0.007 0.068 قبول 

 SmartPLSممرجات برناما   المصدر:

فة الداعمة للمعرفةةة بحةةكل كبيةةر اةةمن للجمر توافر الثقا

 الجامعات عيجة البحث.

( الةةى ان 6يستعراةةها الجةةدول  أظهةةرت نتةةائا التحليةةل التةةي 

حققةةت المعةةايير  ( قةةد,H1-1, H1-2, H1-3, H1-4الالرايات  

تقبل هذه الالرايات، وقد بلةةغ   من ثمو  pوقيمة    tالمطلوبة من قيمة  

 %.57معامل التحديد 

ن فةةي ظةةل التعلةةيم الرقمةةي حالةةة يان مهةةارات التدريسةةي -5

إيجابية مطلوبة تسهم في ةلق ثقافة داعمةةة للمعرفةةة ممةةا 

يدل على تعايا ثقافة دعم المعرفة وكذا سيسةةهم بتطةةوير 

 قطام التعليم في العراق بصورة عامة.
 المحور الرابع االستنتاجات والتوصيات

  االستنتاجات  -1

 التوصيات  -2
بمت يةةرات البحةةث واةتبةةار من ةةةحل المراجعةةة الجمريةةة المتعلقةةة  

فراياته توصل البحث الحالي الى مجموعة من االستجتاجات وكما 

 يلي:

ن فةةي ظةةل يتحسين وتدريب وتطةةوير مهةةارات التدريسةةي -1

التعلةةيم الرقمةةي وتةةدعيم سةةلوكيات إيجابيةةة اةةمن بيئةةة 

العمل لذا على الجامعةةات والكليةةات بصةةورة عامةةة دعةةم 

 وتعايا الكوادر التدريسيين في كافة الجهات المستاليدة.
ن هجالك أمن ةحل المراجعة الجمرية يتم االستدالل على  -1

 للثقافة الداعمة للمعرفة على بيئة العمل التعليمية.  او راتدثي
واو اليات تمالةةل مةةن حالةةة عةةدة الةةتعلم والتطةةور فةةي  -2

 للتعليم الرقمي التي تعيق حركة التقدة.مهارات التدريس 
المعلم التدريس فعاالو إذا كان هجاك تالاعل متبادل بين  يعد   -2

والمتعلم بقصد تحقيق أهداف ومطالةةب تعليميةةة وتربويةةة 

وال تتوقل ممرجات التدريس الالعال على حدود التعامل 

بين المعلم والمتعلم وإنما يرتبط بالثقافة الداعمة المعرفةةة 

وطبيعةةة المقةةرر الةةذي يةةتم تعليمةةه مةةن حيةةث السةةهولة 

والصةةعوبة وعلةةى نوعيةةة التقجيةةات التعليميةةة مةةن حيةةث 

 فرها أو عدة توافرها.توا

تعايا وتحسين من مهارات اعضةةاء هيئةةة التةةدريس فةةي  -3

جامعات عيجةةة البحةةث بصةةوره ةاصةةة وبةةين الجامعةةات 

والكليات بصورة عامة وال يتم ذلك اال من ةحل القضاء 

 او التقليل من حالة عدة التقدة ل ماة.

عليمةةي رقمةةي على القيادات العليا في الوزارة تبجي نها ت -4

متطةةور ومبةةرما اةةمن اسةةتراتيجيات تعليميةةة رقميةةة 

األصعدة  كل حديثة للتكامل بين الجامعات العراقية وعلى

 والمجاالت بما يعاز ثقافة دعم المعرفة.

قطام التعلةةيم العراقةةي بحاجةةة الةةى دعةةم الثقافةةة الداعمةةة  -3

للمعرفةةة مةةن اجةةل تطةةوير الواقةةو الدراسةةي وتطةةوير 

 مهارات أعضاء هيئة التدريس.
توفير بجيةةة أساسةةية قةةادرة علةةى مواكبةةة هةةذا الجةةوم مةةن  -5

  التعليم مثلما هو حادث في الدول ال ربية.
من ةحل وصل المت يرات تبين توافر مت يرات البحةةث  -4

 حفةةتالحالي لد  المجممة المبحوثة وبجسةةب متالاوتةةة وال
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