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 : امللخص
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على اتجاهات أفراد العينة من طالب جامعة األزهر نحو      

التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز وكذلك فحص طبيعة العالقة بين االتجاه نحو 
الذات   تنظيم  ومهارات  تيمز  مايكروسوفت  منصة  عبر  بعد  عن  الذاتي  التعليم    –)التخطيط 

التقويم الذاتي( والكشف عن دور هذه   –كفاءة استخدام تكنولوجيا المعلومات    –الدافعية الذاتية  
لدى طالب  تيمز  مايكروسوفت  منصة  عبر  بعد  عن  التعليم  نحو  باالتجاه  التبنؤ  في  المهارات 

األزهر كالنوع  ،جامعة  الديموجرافية  المتغيرات  بعض  تأثير  عن  الكشف  إناث(    وأيضا  )ذكور/ 
كليات شرعية( على االتجاه نحو التعليم عن بعد  –كليات نظرية  –ونوع الدراسة ) كليات عملية 

( طالبا وطالبة تراوحت أعمارهم 605تكونت عينة الدراسة من )  ،عبر منصة مايكروسوفت تيمز
إعداد    . وتم(.1.31وانحراف معيارى )  ،( (عاما19.90بمتوسط قدره )  عاما  23  -18ما بين  

مقياس لالتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز وأخر لمهارات تنظيم الذات 
أفراد  لدى  إيجابية  اتجاهات  وجود  عن  النتائج  أسفرت  وقد  السيكومترية.  خصائصهما  وحساب 

األزهر بعد عبر   ،العينة من طالب جامعة  التعليم عن  نحو  االتجاه  بين  ووجود عالقة موجبة 
 0.01مايكروسوفت تيمز ومهارات تنظيم الذات لدى طالب جامعة األزهر عند مستوى )  منصة

نحو   ،( باالتجاه  التنبؤ  فى  الذات  تنظيم  مهارات  إسهام كل من  أيضا عن  النتائج  أسفرت  كما 
التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز لدى أفراد العينة الكلية.  وعدم وجود فروق ذات 

إحصائية  طالب   داللة  بين  تيمز  مايكروسوفت  منصة  عبر  بعد  عن  التعليم  نحو  االتجاه  فى 
النوع إلى  تعزى  األزهر  نحو   ،جامعة  االتجاه  فى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجدت  حين  فى 

( بين طالب جامعة األزهر 0.05التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز عند مستوى )
الف كانت  حيث  الدراسة  نوع  إلى  العملية.  تعزى  الكليات  طالب  لصالح                 روق 

 مهارات تنظيم الذات . ،منصة مايكروسوفت تيمز ،االتجاه نحو التعليم عن بعد :الكلمات المفتاحية
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 مقدمة الدراسة : 
يعد التعليم الركيزة األساسية التي تبنى عليها ثقافة األمم وأساس تقدمها ومعيار تفوقها       

 في كافة المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية .  
خاصة   وبصفة  المجاالت  كافة  على  كبير  أثر  المستجد  كورونا  فيروس  النتشار  كان  ولقد 

التعليمى ه  ،المجال  آثار  انعكس  المديرة حيث  وصفته  الذى  للحد  التعليم  على  الفيروس  ذا 
العالمية لليونسكو أودرى أزوالى بقولها " لم يسبق لنا أبدا أن شهدنا هذا الحد من االضطراب  
في مجال التعليم " حيث تسببت جائحة كورونا في حدوث أكبر انقطاع في نظم التعليم في  

المراح مختلف  في  الطالب  ماليين  وتضرر  الدول  التاريخ  من  العديد  في  التعليمية  ل 
األزمة الصحية بات من الضرورى البحث عن نمط   ومع تطور  (  111:    2020،)الدهشان

من التعليم يمكنه التعايش مع معطيات وظروف هذا الوباء وأساليب تعليمية جديدة تتناسب  
وم سريعة  ومعلوماتية  وتقنية  تكنولوجية  تطورات  من  الحالي  العصر  يشهده  ما  تالحقة مع 

 لضمان استمرارية العملية التعليمية وضمان جودتها فكان التعليم عن بعد .  
والتي        المبتكرة  التعليمية  واألساليب  الحديثة  االتجاهات  أحد  بعد  عن  التعليم  ويمثل 
الهائلو   التطورات  هاتأفرز  التكنولوجى  في    ،التقدم  وجوده  التعليم  من  النمط  هذا  فرض  وقد 

 2020  ،)قناوى األوساط التربوية كأحد الحلول الفعالة والقادرة على توفير الفرص التعليمية  
وازداد إقبال الدول المتقدمة على تطبيقه يوم بعد يوم مع التسابق في تفعيله وذلك    (128:  

بتحقيق كفيل  بعد  عن  التعليم  بأن  المتزايدة  عالية  للقناعة  بكفاءة  التعليمية  المنظومة   ، سير 
متطورة   غير  مجتمعات  بعد  عن  التعليم  تكنولوجيا  توظف  ال  التي  المجتمعات  وأصبحت 

 .  ( 124:  2007 ،)المغربى
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موقعه وينطلق   كان  أينما  المتعلم  إلى  التعليم  وإيصال  نقل  مبدأ  من  بعد  عن  التعليم  نظام 
المكانية والزمانية  متجاوزا ب القيود  إلى    (228:    2015  ،عوض  )حلس،ذلك  حيث يهدف 

تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين األفراد وتوفير مصادر تعليمية متعددة ومتنوعة فضال عن  
استثمار التقنيات الحديثة والمستجدات في االتصاالت والمعلومات في تنفيذ البرامج التعليمية 

 . (  21:  2009 ،) راشد
أو        يوازى  أنه  بعد  عن  التعليم  مجال  في  أجريت  التي  الدراسات  من  العديد  أثبتت  وقد 

بكفاءة   التقنيات  هذه  تستخدم  عندما  وذلك  التقليدي  التعليم  نظام  والفاعلية  التأثير  في  يفوق 
  ( 19:  2016 ،)البيطار

تخدمة للتعامل لتقييم فاعلية التعليم عن بعد كأحد الحلول المسدراسات أخرى  أجريت  كما      
العصر مستجدات  دراسة    مع  خالل  من  كورونا  جائحة  عن  الناتجة  التعليم  وإشكالية 

االتجاهات نحو التعليم عن بعد باعتبار أن االتجاهات وسيلة للتنبؤ بالسلوك وأحد المحددات  
واالستمرا بالثبات  يتصف  سلوكا  يسلك  الفرد  تجعل  والتي  األفراد  لسلوك  نحو  الموجهة  رية 

وأوضحت هذه الدراسات وجود اتجاهات إيجابية لدى المعلمين والمتعلمين   ،قف المعينةالموا
ناجحا   كان  بعد  عن  والتعليم  التقليدي  التعليم  بين  االنتقال  وأن  بعد  عن  التعليم  نحو 

(Basilaia & Kvavadze, 2020,،  2016،الشريف  ،2020  ،مقدادى)    كما
ن الصعوبات والمعوقات والتي أوضحت دراسات أخرى أن التعليم عن بعد يواجهه العديد م

المعيقات   كافة  والتخلص من  التحسنيات  ادخال  على  العمل  المعنية  المؤسسات  على  يجب 
تفعيل  الدراسات بضرورة  أوصت  كما  بعد  التعليم عن  نظام  االستفادة من  دون  تحول  التي 

تغزو بدأت  التي  مزاياه  من  واالستفادة  بعد  عن  التعليم  مجال  في  الحديثة  العالم    التقنيات 
  (2020 ،أبو شخيدام وآخرون  ،2020 ، يوسف) وتفرض نفسها عليه 

نشطة يقوم بها   إال إنه عملية ذاتية    ،وبالرغم من الجوانب اإليجابية للتعليم عن بعد       
أكثر فعالية ونشاطا    تتطلب المتعلم و  المتعلم  التي تجعل  الذات  مجموعة من مهارات تنظيم 

التي   التحديات  ومواجهة  تعلمه  أهداف  تحديد  على  قادرا  فيه  ومستقال  تعلمه  عن  ومسئوال 
التعليمية المهام  أن    ،تتطلبها  النظرية من  الدراسات واألطر  العديد من  عليه  اتفقت  وهذا ما 

وأن الطالب    ، أعلى من تنظيم الذات مقارنة بالتعليم وجها لوجه  التعليم عن بعد يتطلب درجة 
الذين يتمتعون بمهارات تنظيم الذات من المرجح أن يكونوا ناجحين في بيئات التعلم عن بعد 
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وذلك ألن عبء العمل في بيئة التعلم عن بعد أكبر بكثير ويحتاج إلى طالب يكونوا أكثر 
&   De Silva,2019  &    Kocdar, et al , 2018استقاللية ومسئولية عن تعلمهم ) 

Barak, et al , 2016 )  . 
التعلم فهم يضعون األهداف  فالطالب الذين يمتلكون تنظيما ذاتيا يكونو  ا سابقين في عملية 

ويخططون لها ويستخدمون استراتيجيات التعلم الفعالة ويقومون بمراقبة وتقييم أدائهم وضبط  
واتقانها   األهداف  نحو  والتوجه  الكفاءة  من  أعلى  مستوى  ولديهم    ، )درادكةاستراتيجياتهم 

2018  :151 .)    
واختالف   التعليم االلكترونىك  أحد أشكاله   عليم عن بعد أومع تعدد الدراسات التي تناولت الت

حول   والطالب  المعلمين  وتصورات  آراء  وتباين  فاعليته  حول  تحقيق    كفاءتهنتائجها  في 
طالب   اتجاهات  على  للتعرف  بدراسة  القيام  ضرورة  الباحثة  رأت  التعليمية  العملية  أهداف 

إحدى التقنيات والتطبيقات الحديثة واألكثر انتشارا جامعة االزهر نحو التعليم عن بعد عبر  
" والتي لم تكن مطبقة من قبل وتقييم    Mirosoft Teamsوهى منصة " مايكروسوفت تيمز  

مدى فعاليتها ومدى التوجه لها ومعرفة تأثير مهارات تنظيم الذات على التوجه نحو التعليم 
في حدود اطالع    –جد دراسة واحدة  أن الباحثة لم ت  وخاصة  ،لدى طالب الجامعةعن بعد  
وعالقته    –الباحثة   تيمز  مايكروسوفت  منصة  عبر  بعد  عن  التعليم  نحو  االتجاه  تناولت 

 .   بمهارات تنظيم الذات وجمعت هذه المتغيرات في دراسة واحدة
 مشكلة الدراسة: 

المتعلمين وضمان استمراريتها         التعليمية لكل  الفرص  الحاضر أصبح توفير  الوقت  في 
المؤسسات  تواجه  التي  التحديات  أهم  التعليم  مجال  في  والعاملين  الطالب  سالمة  وكفالة 

 التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا . 
للتعايش    مؤسساتها التعليمية    داخللذا اتجهت الدول إلى ادخال نظم التعليم عن بعد        

مستفيدة من التطور   بين األفراد  وما يفرضه من تباعد اجتماعىمع معطيات وظروف الوباء  
واالتصاالت المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  واقعا    ،الهائل  بعد  عن  التعليم  نظام  وأصبح 

لما يتميز به من   العالم وذلك  أنحاء  المستويات في جميع  ملموسا يتم استخدامه على كافة 
خصائص وامكانيات لحدوث التعلم في أي مكان ووقت دون الحاجة لوجود المتعلمين داخل  

 قاعات الدراسة .    
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التي   تداعياتالتكن بمنأى عن التطورات و وجامعة األزهر كغيرها من المؤسسات التعليمية لم  
كورونا  فرضتها   جائحة  األزمةأزمة  بداية  منذ  سريعا  وتكيفت  استجابت  قامت   ،فقد  حيث 

ابريل   في  بعد  عن  تعليمية  منصة  مايكروسوفت   2020باطالق  حلول  أحدث  على  قائمة 
 يةار استمر ضمان  بهدف  Microsoft Teams التكنولوجية وهى " منصة مايكروسوفت تيمز

التعليمية وإيجاد بيئات تعليمية رقمية في جميع كليات الجامعة ومعاهدها والتعاون    ،العملية 
ووزارة  العالى  التعليم  بين  الموقع  البروتوكول  من  لالستفادة  للجامعات  األعلى  المجلس  مع 

باإلضافة إلى التعاون مع مايكروسوفت من خالل تقديم أكثر   ،االتصاالت في التحول الرقمى
والتي شملت العديد من أعضاء  ساعة من التدريبات وورش العمل عبر االنترنت    600من  

هيئة التدريس بالجامعة حتى يمكنهم استخدام التكنولوجيا بشكل أفضل واالنتقال بسالسة نحو 
   (   https://www.khabrna.com/جامعة األزهر  –)المركز االعالمى التعليم عن بعد 

بيئة        توفر  أن  خصائص  من  به  تتمتع  بما  تيمز  مايكروسوفت  منصة  ساعدت  وقد 
تعليمية تفاعلية يقدم من خاللها المحتوى التعليمى وأنشطته التعليمية والقيام بكل الممارسات 

للمت الفرصة  يتيح  مما  المشاركة  التعليمية  من  والمزيد  واألفكار  المعلومات  لتبادل  عملمين 
 واالنخراط في التعلم بأنشطة تعلم تفاعلية .    

ومع حداثة نظم التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز في جامعة األزهر وندرة      
اتجاهات الطالب نحو التعليم عبر    على  لتعرفالدراسات التي تناولته رأت الباحثة ضرورة ا

وتسليط الضوء على دور مهارات تنظيم الذات على  ومدى فاعليته    منصة مايكروسوفت تيمز
الوصول لبعض الرؤى    من أجلالتوجه نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز  

   التطويرية والتى يمكن األخذ بها في تطوير الوضع الحالي وتحسينه . 
 : ويمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية فى االجابة على التساؤالت التالية     

بعد عبر منصة   -1 التعليم عن  نحو  األزهر  العينة من طالب جامعة  أفراد  اتجاهات  ما 
 مايكروسوفت تيمز ؟   

التعليم عن بعد   -2 هل توجد فروق بين متوسطات درجات أفراد العينة فى االتجاه نحو 
 عبر منصة مايكروسوفت تيمز تبعا لمتغير النوع ) ذكور/ أناث (؟

https://www.khabrna.com/
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بعد   -3 التعليم عن  نحو  االتجاه  فى  العينة  أفراد  درجات  متوسطات  بين  فروق  توجد  هل 
الدر  نوع  لمتغير  تبعا  تيمز  مايكروسوفت  منصة  عملية  عبر  كليات   ( كليات    –اسة 

 كليات شرعية(  ؟   –نظرية 
هل توجد عالقة ارتباطية بين درجات أفراد العينة على مقياس االتجاه نحو التعليم عن -4

 على مقياس مهارات تنظيم الذات ؟   مبعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز  ودرجاته
ة مايكروسوفت تيمز من خالل هل يمكن التنبؤ باالتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منص  -5

 مهارات تنظيم الذات لدى طالب جامعة األزهر ؟
 أهــداف الدراسة : 

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على اتجاهات أفراد العينة من طالب جامعة األزهر       
تيمز مايكروسوفت  منصة  عبر  بعد  عن  التعليم  بين   ،نحو  الفروق  كانت  إذا  عما  والكشف 

متوسط درجات أفراد العينة فى االتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز  
ومعرفة طبيعة العالقة بين االتجاه نحو التعليم عن بعد عبر ونوع الدراسة .   ،ترجع إلى النوع

وكذلك معرفة مدى إمكانية التنبؤ باالتجاه    ،منصة مايكروسوفت تيمز ومهارات تنظيم الذات
  ،عليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز فى ضوء مهارات تنظيم الذاتنحو الت

 أهمية الدراسة: 
 تتحدد أهمية الدراسة فى جانبين أساسيين هما:        

 أوال : الجانب النظرى: 
التعليم  مجال  تتناول موضوعا حيويا في  تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها حيث   -1

التطبيقات   كأحد  تيمز  مايكروسوفت  منصة  عبر  بعد  عن  التعليم  نظام  وهو  الجامعى 
 والتقنيات الحديثة ودورها في مواجهة المشكالت التعليمية الحالية .   

لكما   -2 مسايرة  الدراسة  ت  تجاهاتالتعد  التي  التقنيات  المعاصرة  تفعيل  بضرورة  طالب 
     .  واالستفادة من مميزاتها وامكانياتها في تطوير التعليموالمستجدات التكنولوجية 

التعلم واتقانه   -3 الذات ودورها في تنظيم وتوجيه أهداف  الضوء على مهارات تنظيم  إلقاء 
 وتحسين مستوى األداء في بيئة التعلم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز .  
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عن   -4 نظرى  إطار  عبرتقديم  بعد  عن  التعليم  نحو  تيمز    االتجاه  مايكروسوفت  منصة 
 مما يفيد فى إثراء المكتبة العربية وخاصة فى مجال علم النفس. ومهارات تنظيم الذات 

 ثانيا : الجانب التطبيقى: 
تيمز   -1 بعد عبر منصة مايكروسوفت  التعليم عن  أحدهما لالتجاه نحو  إعداد مقياسين 

 الدراسة .واآلخر لمهارات تنظيم الذات يتالئم مع طبيعة أفراد عينة 
أهمية   -2 إلى  الجامعة  في  بالتدريس  والقائمين  المعلمين  توجيه  في  الدراسة  نتائج  تسهم 

 توظيف المنصات االلكترونية " تيمز" في العملية التعليمية .   و استخدام 
ستفيد   -3 إليها  التوصل  سيتم  التى  في  النتائج  األزهر  في جامعة  التعليم  المسئولين عن 

م فاعلية منصة  على  المستفيدين  التعرف  نظر  وبالتالي رصد ايكروسوفت من وجهة 
 مواطن الضعف والقصور ومعالجتها ورصد مواطن القوة والعمل على تعزيزها . 

مهارات  توظيف وتحسين  إلى أهمية  عن التعليم  المساهمة فى توجيه اهتمام المسئولين   -4
التوجه نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز  تنظيم الذات وأثرها على  

هذه   تلعبه  أن  يمكن  الذى  التعلم  والدور  على  المتعلم  لقدرة  دالة  باعتبارها  المهارات 
 والتفاعل عبر المنصات االلكترونية .  

التنبؤية   -5 القيمة  الذات تحديد  مما يساعد فى تكوين رؤية مستنيرة عن    لمهارات تنظيم 
  0ى االتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز  مدى إسهامها ف

 مصطلحات الدراسة: 
 :  Attitudesاالتجاه 

هو تكوين فرضى أو متغير كامن أو متوسط ) يقع بين المثير واالستجابة ( وهو عبارة عن 
أشياء  استعداد نفسى أو تهيئ عقلى عصبى لالستجابة الموجبة أو السالبة نحو أشخاص أو  

:    2003  ، ) زهران  أو موضوعات أو مواقف أو رموز في البيئة التي تستثير هذه االستجابة
173. ) 

 teams  Distance education viaالتعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز :  
Microsoft 

التعليم الجامعى على شكل       التعليمى الذى يقدم فرص تعليمية لطالب  هو ذلك النظام 
تيمز   مايكروسوفت  منصة  عبر  تقدم  الكترونية  وممارسات  وتطبيقات   Microsoftأنشطة 
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Teams    المعلم تواجد  دون  مكان  وأى  وقت  أي  في  االنترنت  بشبكة  االتصال  عن طريق 
الفر  يتيح  في مكان واحد مما  المعلومات واألفكار والمشاركة  والطالب  لتبادل  للمتعلمين  صة 

 واالنخراط في التعلم بأنشطة تعلم تفاعلية . 
الحالية  الدراسة  في  تيمز  مايكروسوفت  منصة  بعد عبر  التعليم عن  نحو  االتجاه  ويعرف 

 بأنه: 
اإليجابية       المعتقدات  من  غير  والسلبية  أنسق  أو  التفضيلية  والميل  والمشاعر  التفضيلية 

نحو استخدام التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز    باالقتراب أو االبتعاد  للتصرف
وبصورة إجرائية يتحدد االتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت كطريقة للتعليم. 

لتعليم  تيمز من خالل الدرجة التي يحصل عليها الطالب الجامعى على مقياس االتجاه نحو ا
إلى   المرتفعة  الدرجة  تشير  حيث  الباحثة(  )إعداد  تيمز  مايكروسوفت  منصة  عبر  بعد  عن 

بينما تشير الدرجة   ،اتجاه عال وموجب نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز
 سالب نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز.  و المنخفضة إلى اتجاه منخفض 

 Skills  Self-regulation ذات :مهارات تنظيم ال
هو قدرة الطالب على التنظيم والضبط الذاتي لسلوكه وضبط البيئة التي تحيط به من       

خالل قدرته على التخطيط وتحديد األهداف والدافعية والتحدى والمثابرة وكفاءته في استخدام  
 التكنولوجيا واالطالع على كل ماهو جديد والقدرة على تقويم ذاته . 

يحصل التى  بالدرجة  إجرائيا  مقياس   وتعرف  على  الجامعة  طالب  من  العينة  أفراد  عليها 
 مهارات تنظيم الذات  المستخدم فى الدراسة )إعداد الباحثة( .  

 اإلطار النظرى:
 :  Attitudesاالتجاهات 

ضبطه        في  أساسيا  دورا  تؤدى  التي  السلوك  دوافع  أهم  من  النفسية  االتجاهات  تعد 
تنظيم من المعتقدات والمعارف تدور حول موضوع أو موقف   وتوجيهه ويعرف االتجاه بأنه

النسبى بحيث تجعل الفرد قابال ألن يستجيب   أو جماعة )سلبا أو إيجابا( وتتصف بالثبات 
  ( 182:    2000  ،الشافعى)بطريقة معينة يمكن توقعها بناء على معرفة معتقداته وانفعاالته  

أساسية مكونات  ثالثة  عن  ولالتجاهات  واألفكار  واآلراء  المعتقدات  ويضم  معرفى  األول   ،
الفرد وانفعاالته نحو موضوع االتجاه  ،موضوع االتجاه  ،والثانى وجدانى ويعبر عن مشاعر 
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موضوع  إزاء  معين  بشكل  التصرف  أو  للسلوك  الميل  أو  بالنوايا  ويختص  سلوكى  والثالث 
وتلعب االتجاهات النفسية دور كبير في اختيار الفرد لنوع  (23:  2016 ،البيطار) االتجاه 

األعمال ما من  بنوع  االلتحاق  أو  التعليم  لدى    ،ما من  اإليجابية  االتجاهات  تنمية  فإن  لذا 
راسى ما قد تنمى لديهم رغبة في تعلمه وقدرة على توظيف ما تعلموه الطلبة نحو موضوع د

في    (143:    2012  ،)شريف تتمثل  قوتها وضعفها، وهي  درجة  في  االتجاهات  وتختلف 
تصنيف   يمكن  ذلك  ضوء  وفي  الرفض،  واآلخر  القبول  يمثل  أطرافه  أحد  مستقيم  خط 
ما،  أو شيء  لموقف  الفرد  تقبل  في  وتتمثل  موجبة  اتجاهات  أنماط:  ثالثة  إلى  االتجاهات 

وات ما،  شيء  أو  لموقف  الفرد  رفض  في  تتمثل  سلبية  في  واتجاهات  تتمثل  محايدة  جاهات 
   . (  909:  2016 ،) الشريف سلوك الفرد وحيرته بين قبول أو رفض موقف أو شيء ما

 Distance education via Microsoftالتعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت :  
teams 

في       المعلومات  تكنولوجيا  أفرزتها  التي  المستحدثات  أكثر  من  بعد  عن  التعليم  يعد 
وقد انتشر هذا النمط في    (  271:  2012  ،)السالمالممارسات التربوية في السنوات األخيرة  

غالب دول العالم لما يوفره من خدمات عديدة وما يتميز به من سرعة ودقة يلغى فيها المكان  
فسارعت  األخرى  المزايا  من  العديد  إلى  باإلضافة  التعلم  تكاليف  من  ويقلل  والزمان 

علم مع أنماطها المنظومات التعليمية في العديد من البلدان إلى دمج هذا النمط الجديد من الت
 ( . 384: 2020 ،) يوسفالتعليمية التقليدية 

ويهدف هذا النوع من التعليم إلى تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين األفراد وتوفير مصادر 
تعليمية متعددة فضال عن استثمار التقنيات الحديثة والمستجدة في االتصال والمعلومات في 

التعليمية   البرامج  القيود    (21:  2009  ،) راشدتنفيذ  التعلم أكثر مرونة وتحريره من  وجعل 
المعقدة حيث يتم دون عوائق زمانية ومكانية كاالضطرار للسفر لمراكز المؤسسات التعليمية 

 .  ( 18: 2020زرمان : ،)جفرى 
 Internet – Bsaed- Learning ) ( E- Learning )ويسميه البعض التعلم االلكترونى  

) ( Computer  – mediated communication   أو التعلم عبر االنترنت وهناك من
يعتقد أنها كلها مترادفة إال أن الحقيقة هي أن التعلم االلكترونى أو عبر االنترنت ما هو إال  

 ( .   138:  2020،دهشانال)أحد وسائل التعليم عن بعد وليس مرادفا له 
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طة التعلم من خالل ثالثة عناصر: الفصل المادى بين  ويعرف التعليم عن بعد بأن تقديم أنش
وباستخدام واحد أو أكثر من تقنيات    ،المعلم والمتعلم خالل كل أو جزء من العملية التعليمية

االفصل ذلك  في  للتوسط  المعلم   ،االتصال  من  أكثر  المتعلم  قبل  من  وضبط  وتحكم 
(Lynch, 2003 : 17)   . 

من   دالدراسات واألدبيات النظرية إلى أن التعليم عن بعد يتميز بعدوتشير العديد من        
 الخصائص تميزه عن التعليم التقليدي المعتاد وهذه الخصائص هي :  

تعليم عدد كبير من الطالب يفوق بكثير العدد الذى الذى يمكن اسيتعابه بالتعليم التقليدي   -
 . 

 حيث الزمان أو المكان أ وكليهما معا .    تباعد بين المتعلم والمعلم في عملية التدريس من -
المواد المطبوعة والمسموعة والمرئية وغيرها  - استخدام وسائط اتصال متعددة تعتمد على 

 من وسائط تكنولوجية متقدمة وذلك للربط بين المتعلم والمعلم ونقل المادة التعليمية .  
عد خاصة بالنسبة لتخطيط وجود مؤسسة تعليمية معينة مسئوولة عن عملية التعليم عن ب -

 البرامج واعداد المواد التعليمية وعمليات التقويم والمتابعة . 
وجود اتصال ثنائى االتجاه بين المؤسسة التعليمية والمتعلم لمساعدته على االستفادة من  -

بحتاجها   التي  التعليم  برامج  في  اإليجابية  والمشاركة  (  153:  2020،)رمضانالبرامج 
 (.  15-14:  2004،( )العلى 205-204:  2005 ،)مصطفى

 :  المنصات االلكترونية ) منصة مايكروسوفت تيمز( 
التعليم عن بعد حيث تسهم في       المنصات االلكترونية مكونا أساسيا في نظم  تعد 

الويب   تقنية  توظف  تفاعلية  تعليمية  بيئة  إدارة   2توفير  أنظمة  مميزات  بين  وتجمع 
االلكترو  نشر  المحتوى  من  المعلمين  وتمكن  االجتماعى  التواصل  شبكات  وبين  نى 

الدروس واألهداف ووضع الواجبات وتوزيع األدوار وتقسيم الطالب إلى مجموعات عمل  
المحتوى وتطبيق   المعلمين والطالب ومشاركة  بين  تبادل األفكار واآلراء  وتساعد على 

تقنيا خالل  من  بالمعلمين  واالتصال  التعليمية  متعددة  األنشطة  :   2018  ،)العنزى ت 
26  )  . 

كما تعمل المنصات االلكترونية على زيادة تفاعل الطالب وتنمية قدراتهم العلمية      
والمعرفية باإلضافة إلى زيادة دافعية الطالب نحو التعلم والعمل التشاركى وتسهيل دور 
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ونوعية   مستوى  وتحسين  كفاءته  وزيادة  التعليمية  العملية  خالل  التدريس  هيئة  عضو 
واكساب الطالب لمهارات تكنولوجيا المعلومات    (62-61:    2019  ، )السنوسىالتعلم  

المعلم   يعترضان  اللذان  والمكان  الزمان  بعدى  مشكلة  على  والتغلب  دائما  المتطورة 
 .   ( 7 : 2018السكران،  ،)الراشدىوالمتعلم 

الجامع       التعليم  لطالب  تعليمية  فرص  تقدم  التي  االلكترونية  المنصات    ة وتتعدد 
تيمز    مايكروسوفت  منصة  مايكروسوفت   ،Microsoft Teamsومنها  منصة  وتعد 

بدأ انتشارها في   ،تيمز أحد التطبيقات والبرامج المقدمة من شركة مايكروسوفت العالمية
ائحة فيروس كورونا المستجد واتجاه المدارس والجامعات إلى  جالفترة األخيرة خاصة بعد 

 عقد اجتماعاتها وتفعيل نظام الدراسة عن بعد من خالل هذه المنصة .  
التعاونية  الدراسية  الفصول  وإنشاء  لالتصال  تطبيق  تيمز  مايكروسوفت  منصة  وتمثل 

المحادثات والمحتوى والمهام والتطبيقات ومشاركة الملفات معا واالجتماعات يجمع بين  
في وقت واحد ويسمح للمعلمين بتوزيع وتحويل مهام طالب الصف الدراسى عبر الفرق  

من   مكون  بفريق  إلى    10واالجتماع  استخدام)شخص    10000أشخاص   -دليل 
https://www.docdroid.net/Microsoft teams  ) 

مايكروسوفتووفق        الفرق  نظام  النطالق  الثالث  العام  مع  المعلنة   االحصائيات 
للنظام حوالى    تيمز النشطين  مليون مستخدم نشط يوميا   44فقد بلغ عدد المستخدمين 

 مما يجعله نظام إدارة المهام والتشاركية األكثر استخداما في العالم .  
ا تسهيل  في  ساهمت  التي  تيمز  مايكروسوفت  مميزات  بعدومن  عن  عقد    ،لتعلم 

للفصول   محددة  فرق  وإعداد  مختلفة  نقاشات  في  والدخول  االنترنت  عبر  االجتماعات 
االفتراضية التعلم  باالتصال   ،ومجتمعات  الفريق  ألعضاء  تسمح  التي  القنوات  وإعداد 

الملفات  وإدارة  ومشاركة  والروابط  والنصوص  الصور  مختلف  باستخدام  والمشاركة 
كما تتيح للمعلمين إنشاء الواجبات وتوزيعها وتمكين    ،وتخزينها وتحريرها بشكل تشاركى

مكين المعلمين من تقديم الطالب من إكمال واجباتهم وإرسالها بدون مغادرة التطبيق وت
الطالب تقدم  مستوى  وتتبع  الواجبات  على  مايكروسوفت    مميزات )مالحظاتهم 

 .   (/ https://e3arabi.comتيمز
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 Skills  Self-regulation مهارات تنظيم الذات : -
االجتماعى   المعرفى  التعلم  نظرية  من  انبثقت  التي  المفاهيم  أحد  الذات  تنظيم  مفهوم 

Social –Cognitive Theory  باندورا البرت  قدمها  والتي     Bandura,1997التي 
فسرت تنظيم الذات بأنه الموقف الذى يكون فيه الفرد هو أساس العملية المعرفية بحيث 
يحدد أهدافه والوسائل التي تساعده على دعم سلوكه ومعارفه والتي تقوده لتحقيق هذه  

محموداألهداف   للنشاط   (  379:    2020  ،)  محددات  ثالثة  باندورا  افترض  وقد 
المؤثر  في  تتمثل  وتشمل  اإلنسانى  البيئية  والمؤثرات  السلوكية  والمؤثرات  الذاتية  ات 

إلى   السلوكية  المؤثرات  تشير  كما  وجدانية  وعوامل  معرفية  عوامل  الذاتية  المؤثرات 
والمؤثرات البيئية تتمثل في العوامل المادية واالجتماعية   ،تصرفات وردود أفعال األفراد

بواسطتها يحاول األفراد التحكم في تلك  وبناء على ذلك فتنظيم الذات هو العملية التي  
 .   ( 53:  2016 ،) حلمىالمؤثرات للوصول إلى أهدافهم 

زمرمان   تمكن    Zimmerman,1989ويرى  ذاتيا  موجهة  عملية  الذاتي  التنظيم  أن 
أكاديمية مهارات  إلى  العقلية  قدراتهم  تحويل  من  األهداف    ،المتعلمين  يضعون  حيث 

مستخد تحقيقها  في  أكبر  ويجتهدون  بفعالية  أهدافهم  إلى  ليصلو  المرتدة  التغذية  مين 
 .  ( 103:  2009 ،زكى ،)سالم

وتظهر أهمية تنظيم الذات ووظيفته األساسية في مجال التعليم حيث يساعد على تنمية 
لتركيزه   وذلك  الحالية  التربوية  األهداف  أهم  من  يعد  والذى  الحياة  مدى  التعلم  مهارات 

:    2017  ،) عبد الجوادعلى شخصية المتعلم بوصفه مشارك وفعال في عملية التعلم  
181 ) . 

ى أهمية التنظيم الذاتي للمتعلم وضرورة أن يكون لدى المتعلم القدرة  كما أكد باندورا عل
المترتبة عليها وأن   النتائج  على ضبط سلوكياته والتحكم فيها من خالل تصوراته حول 
في سلوكياته   المأمولة  التغيرات  إحداث  كبير عن  بشكل  الذات مسئولة  تنظيم  عمليات 

 .   ( 88:  2012 ،فتحى ،)عرفة
أول أسس   االختيار وتغرس  تتطلب  إنها  ليست مجرد عملية تحدث، بل  الذات  فتنظيم 
المسئولية في المتعلم. وتتم تنمية قدرة الطالب على تنظيم الذات من خالل برامج خاصة  
قدرة   تحسين  أجل  من  سلوكهم؛  ومراقبة  أهدافهم  وتحديد  وضع  على  الطالب  تدرب 
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الدافعية وزيادة  التحصيل،  على  ذواتهم   الطالب  تنظيم  على  قدرتهم  وتطوير  لديهم، 
 .( 378:  2020،)محمود

وقد توافرت أدلة على أن الطالب الذين يمتلكون مهارات عالية من تنظيم الذات عادة ما  
  ، يتعلمون بشكل أفضل وبمجهود أقل ويحرزون مستويات مرتفعة من التحصيل الدراسى

مزيدا من الوعى بمسئوليته عن تعلمه ومراقبة أدائه    هوذلك ألن المتعلم المنظم ذاتيا لدي
التغيير  في  ويرغب  تحديات  باعتبارها  التعليمية  والمهام  المشكالت  إلى  وينظر  الذاتي 
وموجه   نفسه  من  وواثق  ذاتيا  ومنضبط  ومستقل  ومثابرة  دافعية  ولديه  بالتعلم  ويستمتع 

ا ويستخدم  هدف  لنفسه  نحو  وضعها  التي  التعلم  أهداف  لتحقيق  مختلفة  ستراتيجيات 
 (.    367 -366:  2003 ،)كامل

كما يتصف المتعلم المنظم ذاتيا بالبراعة في التخطيط والمثابرة والقدرة على تفييم األداء 
في ضوء األهداف الموضوعة مسبقا والقدرة على تعديل السلوك إذا كان غير مناسب 

ادأة الذاتية والتحكم في الطرق الالزمة لتحقيق األهداف التعليمية الخاصة  مع أهدافه والمب
 ( .  43:  2012 ،) الطيببه 

وعن فعالية وأهمية مهارات تنظيم الذات في بيئات التعلم عن بعد فقد أوضحت العديد  
يكونوا  المرجح أن  الذات من  تنظيم  بمهارات  يتمتعون  الذين  الطالب  الدراسات أن  من 

تنظيم ناجحين   مهارات  في  المنخفضين  الطالب  من  أكثر  بعد  عن  التعلم  بيئات  في 
التعلم عن بعد أكبر بكثير ويحتاج إلى طالب   الذات وذلك ألن عبء العمل في بيئة 

 De Silva,2019 &    Kocdar, et)  يكونوا أكثر استقاللية ومسئولية عن تعلمهم  
al , 2018 ) 

المؤثرة في    (  Lynch,2003)  لينش  وفى دراسة الذات  تنظيم  تم تحديد أهم مهارات 
وطلب  الوقت  بيئة  وإدارة  الذاتية  والفعالية  الهدف  توجيه  وهى  بعد  عن  التعليم  بيئة 

 Sauve,et)ساوفا واخرون    المساعدة والكفاءة في استخدام االنترنت كما ركزت دراسة
al ,2019 )  على مهارات أخرى منها إدارة المهام والدافعية والتركيز وطلب المساعدة 
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 دراسات سابقة : 
 تم تقسيم الدراسات السابقة إلى محورين أساسيين :      

 المحور األول : دراسات تناولت االتجاه نحو التعليم عن بعد وفاعليته :
الجزائرية في مجال التعليم عن بعد والتعرف  ( إلى تقييم التجربة  2020هدفت دراسة يوسف ) 

وأوضحت الدراسة أن التعليم عن    ،على الصعوبات التي تواجه التعليم عن بعد في الجزائر
بعد في الجزائر ال يزال في بداياته ويحتاج إلى بذل مجهودات كبيرة إلرساء قواعده ودمجه  

لصعوبات التي تواجه التعليم عن  كما أوضحت الدراسة العديد من ا  ،في المنظومة التعليمية
بنى  بعد وما يحتاجه من  التعليم عن  المالى وتكاليف  بالجانب  بعد منها صعوبات مرتبطة 
التكنولوجية   التقنيات  في  التحكم  ومدى  التقنى  بالجانب  متعلقة  وصعوبات  متطورة  تحتية 

وقادرة   تكون مؤهلة  أن  يجب  التي  البشرية  بالموارد  التكفل  الحديثة وصعوبات خاصة  على 
التعليمية العملية  مراحل  والثقافية   ،بجميع  الفكرية  الصعوبات  على  الدراسة  ركزت  كما 

والمتمثلة في النظرة الخاطئة لبعض المعلمين والمتعلمين للتعليم عن بعد ولكل ما هو جديد  
 من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . 

للكشف عن فاعلية التعليم االلكترونى في ظل ( دراسة  2020وأجرت أبو شخيدام وآخرون )
التقنية وكشفت نتائح   ،انتشار فيروس كورونا من وجهة نظر المدرسين في جامعة فلسطين 

الدراسة أن تقييم عينة الدراسة لفاعلية التعليم االلكترونى في ظل انتشار فيروس كورونا من  
دورا  عقد  الدراسة بضرورة  متوسطا وأوصت  كان  التعليم وجهة نظرهم  في مجال  تدريبية  ت 

التي   المعيقات  كافة  من  التخلص  في  والمساعدة  والطالب  المدرسين  من  لكل  االلكترونى 
التعليم   بين  المزاوجة  وضرورة  المتتبع  االلكترونى  التعليم  نظام  من  االستفادة  دون  تحول 

 الوجاهى التقليدي والتعليم االلكترونى في مؤسسات التعليم العالى مستقبال. 
إلى الكشف عن تصورات طلبة المرحلة الثانوية في المدارس  (  2020مقدادي )هدفت دراسة  

الحكومية في األردن الستخدام التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا ومستجداتها , والتعرف  
إلى داللة الفروق في تصورات طلبة المرحلة الثانوية عن استخدام التعليم عن بعد في األردن  

لمتغي )وفقا  من  الدراسة  عينة  وتكونت   , النوع  أن  167ر  النتائج  وأظهرت  وطالبة  طالب   )
مدارس تربية   نا المستجدة فيو هناك أثر ايجابيا الستخدام التعليم عن بعد في ضوء ازمة كور 
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وعدم وجود فروق في تقديرات أفراد العينة على متوسطات األداة   ،قصبة اربد، وبدرجة كبيرة
 اناث (. ،ع ) ذكورككل وفقا لمتغير النو 

( إلى دراسة فعالية  Basilaia & Kvavadze, 2020كما هدفت دراسة باسياليا و كفافدزى)
انتشار  في ظل  االنترنت  عبر  بعد  عن  التعلم  إلى  المدراس  في  التعليم  من  االنتقال  تجربة 
فيروس كورونا في جورجيا, واعتمدت على إحصائيات من عملية التدريس والتعليم في إحدى  
المدارس الخاصة وتجربتها في االنتقال من التعليم وجهًا لوجه إلى التعليم اإللكتروني خالل  

استخدام منصتي   فعالية  فيروس كورونا، ومدى  العملية    Gsuiteو  EduPageجائحة  في 
االنترنت   عبر  والتعليم  التقليدي  التعليم  بين  االنتقال  أن  الدراسة  نتائج  وأوضحت  التعليمية, 

ناجحا, وإدارة    كان  والطالب  المعلمون  اكتسبها  التي  والمهارات  النظام  االستفادة من  ويمكن 
 المدرسة في فترة ما بعد الوباء في حاالت مختلفة .

( الشريف  دراسة  هدفت  نحو  2016كما  شقراء  جامعة  طلبة  اتجاهات  على  التعرف  إلى   )
وأسفرت النتائج عن   ،عة( من طلبة الجام366التعليم االلكترونى وتكونت عينة الدراسة من )

االلكترونى التعليم  نحو  الطلبة  لدى  إيجابية  اتجاهات  داللة    ، وجود  ذات  فروق  ووجود 
إحصائية في استجابات الطلبة نحو التعليم االلكترونى تبعا لمتغير النوع لصالح اإلناث وعدم  

التعليم االلكترونى ت الطلبة نحو  لمتغير  وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات  بعا 
تدريس   ،التخصص مجال  في  االلكترونى  التعليم  تقنيات  تفعيل  بضرورة  الدراسة  وأوصت 

 المقررات الجامعية .  
( بدراسة هدفت إلى التعرف على االتجاه نحو تكنولوجيا  2015وقام كال من عوض وحلس )

الجامع في  العليا  الدراسات  طلبة  لدى  المتغيرات  ببعض  وعالقته  بعد  عن  ات التعليم 
التالية  ،الفلسطينية النتائج  الدراسة عن  الجامعات   ، وأسفرت  في  العليا  الدراسات  طلبة  اتجاه 

وعدم وجود    ،الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعليم عن بعد كان إيجابيا على مستوى األداة ككل
د فروق ذات داللة إحصائية في استجابات طلبة الدراسات العليا نحو تكنولوجيا التعليم عن بع

 تبعا لمتغيرى النوع والمستوى التعليمى .        
 المحور الثانى: دراسات تناولت العالقة بين التعليم عن بعد ومهارات تنظيم الذات 

وآخرون  سوفى  دراسة  تنظيم   (Sauve,et al , 2019 هدفت  استراتيجيات  تحديد  إلى   )
الذات المستخدمة أو غير المستخدمة من قبل الطالب المسجلين في برامج التعليم عن بعد  
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وأشارت النتائج إلى    ،من طالب التعليم الجامعى  1060بلغت عينة الدراسة    ،عبر االنترنت
النتباه والشعور  من الطالب لديهم صعوبة في التركيز والحفاظ على ا  %29أن ماال يقل عن  

الطالب  من  المساعدة  طلب  في  وصعوبة  االنترنت  عبر  التعلم  أنشطة  أداء  عند  بالقلق 
الدراسة    ،اآلخرين في  أمر ضروريا  تعد  الذات  لتنظيم  استراتيجيات  الدراسة ثالثة  وأوضحت 

 الجامعية عبر االنترنت هي إدارة المهام والتركيز وطلب المساعدة .  
الذات لدى    De Silva,2019فا )  وتناولت دراسة دى سيل ( تحسين وتنمية مهارات تنظيم 

باستخدام   بعد  عن  والتعلم  المفتوح  التعلم  بيئة  في  يدرسون  الذين  الجامعات  طالب 
شارك    ،ما تعلمته( في بيئة التعلم عن بعد  –ما أريد أن أعرفه    –) ما أعرفه     KWLطريقة

الدراسة   و)  24في  البكالوريس  مرحلة  في  في  3طالب  المفتوحة  الجامعة  في  معلمين   )
طريقة  ،سريالنكا أن  النتائح  الذات     KWL وأوضحت  تنظيم  مهارات  تحسين  في  ساهمت 

 للتعلم بين الطالب المشاركين . 
       ( قياس مهارا  Kocdar,et al ,2018بينما هدفت دراسة كوسدار وآخرون  إلى  ت ( 

المقاييس  العديد من  الدراسة وجود  بعد وأوضحت  التعلم عن  بيئات  في  للتعلم  الذات  تنظيم 
لقياس تنظيم الذات للتعلم ومع ذلك لم يكن هناك مقياس تم تطويره خصصيا لبيئات التعلم  

متعلما عن    1279شارك في الدراسة    ،المفتوحة والتعلم عن بعد وهذا ما هدفت إليه الدراسة
  –يا تم بناء عناصر المقياس واستخالص عدة أبعاد هي توجيه وتحديد األهدااف  بعد في ترك

المساعدة   المادية    -طلب  البيئة  الفاكرونباخ   –وإدارة  معامل  حساب  وبلغ  الجهد  وتنظيم 
يجعل المقياس يتمتع بصالحية عالية وأوضحت الدراسة أن هذا المقياس يهدف    مما  0.93

مهارات تنظيم الذات    زلمناهج في تطوير استراتيجيات تعز إلى مساعدة المعلمين وواضعى ا
 للتعلم لدى المتعلمين . 

( دراسة لتحديد استراتيجيات التنظيم الذاتى   Lock,et al ,2017وأجرت لوسك وآخرون )  
وأوضحت الدراسة أن بيئات التعلم عبر االنترنت توفر   ،للتعلم في بيئات التعلم عبر االنترنت

ف فرصة  الطالبللمعلمين  لدى  للتعلم  الذاتي  التنظيم  لتنمية  بعد    ،ريدة  الدراسة  حددت  كما 
مراجعة األدبيات أهم استراتيجيات المعززة للتنظيم الذاتي في بيئات التعلم عبر االنترنت وهى 

 تحديد األهداف والتوجيه والفعالية الذاتية .  
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شف عم مدى نجاح  ( إلى الك  Ambreen,et al ,2016وهدفت دراسة امبرين وآخرون )  
تعزي في  بعد  عن  التعليم  وآراء   زنظام  وتصورات  المتعلمين  بين  للتعلم  الذاتي  التنظيم 

تم استخدام المناقشات والمقابالت كأداة لجمع البيانات   ،المتعلمين عن نظام التعليم عن بعد
التعليم عن  المقدمة عبر  التقديمية  الذاتي والعروض  التعلم  أنشطة  الطالب أن  بعد    وأوضح 

 فعالة للغاية لتحويلهم إلى متعلمين منظمين ذاتيا . 
إلى تحديد مهارات تنظيم  (    Barak, et al , 2016كما هدفت دراسة بارك وآخرون )       

الذين  المتعلمين  من  مجموعتين  بين  المقارنة  خالل  من  بعد  عن  للتعليم  المطلوبة  الذات 
الحرم   داخل  واألخرى  االنترنت  عبر  يدرس  أحدهما  لكن  التعليمية  الدورة  نفس  يدرسون 

م واتقانا  الجامعى وأشارت النتائج الطالب الذين يدرسون عبر االنترنت كانوا أكثر وعيا بالتعل
 .  الستراتيجيات المعالجة ولديهم مهارات التخطيط والتحكم والتقييم 

 تعقيب على الدراسات السابقة : 
الباحثة       استطاعت  التي  النقاط  من  العديد  نجد  السابقة  للدراسات  السابق  العرض  من 

 االستفادة منها: 
االتجاه نحو التعليم عن بعد هناك تباين في نتائجها حيث أوضحت بعض الدراسات أن   -1

متوسطا كان  إيجابيا    ،وااللكترونى  كان  االتجاه  أن  أخرى  دراسات  أوضحت  بينما 
كما بينت الدراسات أن هناك العديد من الصعوبات والمعوقات التي تواجه التعليم  ،مرتفع

 عن بعد وتحول دون االستفادة منه .  
فروق بين الطالب في االتجاه نحو التعليم اختلفت نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق بال -2

    0عن بعد وفقا لمتغير النوع
اتفقت الدراسات على أن مهارات تنظيم الذات تعد مهارات الزمة وأساسية لنجاح المتعلم   -3

بعد عن  التعلم  بيئة  لدى    ،في  الذات  تنظيم  مهارات  يعزز  بعد  عن  التعليم  أن  كما 
 المتعلمين .   

است -4 أهم  الدراسات  مما بينت  بعد  عن  التعلم  بيئة  في  الذات  تنظيم  ومهارات  راتيجيات 
 ساعد الباحثة في بناء مقياس تنظيم الذات لدى الطالب .   

الدراسات  -5 مع  تتشابه  الحالية  الدراسة  أن  نجد  السابقة  والدراسات  البحوث  مراجعة  بعد 
تخ بعد ولكنها  التعليم عن  االتجاه نحو  التعرف على  إلى  التي هدفت  في السابقة  تلف 
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التعليم عن بعد وهى   في  انتشارا  الحديثة واألكثر  التقنيات والتطبيقات  تحديدها إلحدى 
" والتي لم تكن مطبقة من قبل وتقييم   Mirosoft Teamsمنصة " مايكروسوفت تيمز  

كما أن الباحثة لم   ،مدى فعاليتها ومدى التوجه لها لدى عينة من طالب جامعة األزهر
الباحثة    –تجد دراسة واحدة   بعد    –في حدود اطالع  التعليم عن  االتجاه نحو  تناولت 

المتغيرات  الذات وجمعت هذه  تنظيم  بمهارات  تيمز وعالقته  عبر منصة مايكروسوفت 
 في دراسة واحدة .   
 فروض الدراسة : 

 كن صياغة فروض الدراسة كالتالي:  فى ضوء ما سبق ذكره يم    
توجد اتجاهات ايجابية لدى أفراد العينة من طالب جامعة األزهر نحو التعليم عن بعد   -1

 عبر منصة مايكروسوفت تيمز .    
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة فى مقياس االتجاه   -2

    .)ذكور/ أناث (نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز تبعا لمتغير النوع 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في مقياس االتجاه   -3

نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز تبعا لمتغير نوع الدراسة ) كليات  
 كليات شرعية (   –كليات نظرية  –عملية 

الع -4 أفراد  درجات  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  نحو  توجد  االتجاه  مقياس  على  ينة 
مايكرو  عبر منصة  بعد  تيمزالتعليم عن  تنظيم    مودرجاته  سوفت  مهارات  على مقياس 

 الذات .  
دال   -5 تنبؤا  تيمز  مايكروسوفت  منصة  عبر  بعد  عن  التعليم  نحو  باالتجاه  التنبؤ  يمكن 

 إحصائيا بمعلومية مهارات تنظيم الذات لدى أفراد العينة الكلية . 
 وإجراءاتها :  منهج الدراسة
: استخدمت الباحثة المنهج الوصفى االرتباطى المقارن لمالئمته لطبيعة أوال: منهج الدراسة 

 الدراسة . 
الدراسة عينة   : ) ثانيا  من  الدراسة  عينة  تكونت  جامعة  605:  من طالب  وطالبة  طالب   )

وانحراف    ،( عاما19.90بمتوسط قدره )( عاما    23  –  18األزهر تراوحت أعمارهم مابين )  
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إلى )    ،(.1.31معيارى ) للنوع  إناث  347( ذكور و)258يتوزعون وفقا  كما يتوزعون   ،( 
 –ليات العملية ) طب بشرى بنات بالقاهرة  ( طالب وطالبة بالك174وفقا لنوع الدراسة إلى )

( طالب وطالبة    308كلية الهندسة الزراعية بنين بأسيوط ( و)  –كلية العلوم بنين بأسيوط  
والدقهلية   بالقاهرة  بنين  التربية  )كليتى  النظرية  بنات    –بالكليات  اإلنسانية  الدراسات  كليتى 

و)  ) والدقهلية  بالكليا123بالقاهرة  وطالبة  طالب  اإلسالمية (  الدراسات  )كلية  الشرعية  ت 
 كلية أصول الدين والدعوة بنين بالمنصورة (      –والعربية بنات بالزقازيق 
 ثالثا : أدوات الدراسة:  

 مقياس االتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز  إعداد الباحثة   -1
 مقياس مهارات تنظيم الذات إعداد الباحثة    -2

 :أوال : مقياس االتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة ما يكروسوفت تيمز: إعداد الباحثة
فت تيمز بهدف قياس  تم تصميم مقياس االتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسو 

طالب   لدى  تيمز  مايكروسوفت  منصة  عبر  بعد  عن  التعليم  نحو  االتجاه  مستوى  وتحديد 
 جامعة األزهر وفى سبيل ذلك تم اتخاذ الخطوات التالية:  

بعد  - عن  التعليم  مجال  في  أجريت  التي  السابقة  والدراسات  النظرى  االطار  مراجعة 
إليه وأهم  وخصائصه وفاعليته وأهميته في   الموجه  النقد  الجامعى ومزاياه وأوجه  التعليم 

وكذلك االطالع على المقاييس    ،الوسائط التعليمية المستخدمة في برامج التعليم عن بعد
االلكترونى   التعليم  نحو  أو  بعد  التعليم عن  الطالب نحو  اتجاه  لقياس  استخدمت  التى 

 (   2016مقياس الشريف ) ( و 2012الطيب ) ( ومقياس2012مثل مقياس رضوان )
جامعة   - طالب  من  لعدد  موجه  مفتوح  استبيان  اعداد  شملت  استطالعية  بدراسة  القيام 

عدده بلغ  تيمز  مايكروسوفت  منصة  عبر  ومحاضراتهم  تعليمهم  يتلقون  ممن  م  األزهر 
(70  ( كليتى  األزهر  ( طالب وطالبة من  بالدقهلية جامعة  اإلنسانية  كلية   –الدراسات 

التربية بالدقهلية جامعة األزهر( بهدف جمع معلومات أكثر يمكن أن تساعد في تصميم 
 المقياس وتمثل االستبيان المفتوح في السؤال التالى:  

إيجابيات   إذا - أهم  اذكر  تيمز:  مايكروسوفت  منصة  عبر  بعد  عن  تعليمك  تتلقى  كنت 
 عبر منصة مايكروسوفت تيمز وأهم سلبياته من وجهة نظرك ؟   التعليم
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ودمج   - إليها  الوصول  من  الباحثة  تمكنت  التي  االستجابات  جميع  وتحليل  تسجيل  تم 
من   عدد  إلى  التوصل  النتيجة  وكانت  والمكررة  المتقارب  المعنى  ذات  االستجابات 

للتعليم الطالب  تقييم  تعبرعن  والسلبية  اإليجابية  منصة    االستجابات  عبر  بعد  عن 
 مايكروسوفت تيمز من خالل الواقع الميدانى . 

من خالل التكامل بين اإلجراءات النظرية والميدانية استطاعت الباحثة صياغة مجموعة   -
منصة   عبر  بعد  عن  التعليم  نحو  االتجاه  مفهوم  عن  تعبر  والبنود  الفقرات  من 

   0مايكروسوفت تيمز لدى طالب جامعة األزهر
اشتمل - فى    وقد  روعى  والعبارات  البنود  من  عدد  على  األولية  صورته  فى  المقياس 

صياغتها حسن الصياغة وسهولة األسلوب ووضوح المعانى والخصائص المميزة لعينة  
الجامعة الخماسى)تنطبق   ،طالب  ليكرت  تدريج  وفق  المقياس  بنود  على  االجابة  وتتم 

  ، 5طبق تماما( وإعطاء األوزان )التن  –التنطبق    –  ام  تنطبق إلى حد   –تنطبق    –تماما  
تشير 1  ،2  ،3  ،4 حيث  المقياس  على  المفحوصين  استجابات  درجة  على  للحكم   )

الدرجة المرتفعة إلى اتجاه موجب نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز  
ع التعليم  نحو  سالب  اتجاه  إلى  المنخفضة  الدرجة  تشير  منصة  بينما  عبر  بعد  ن 

  .لدى طالب جامعة األزهرمز مايكروسوفت تي
تم عرض المقياس فى صورته المبدئية على خمس من المحكمين فى مجال علم النفس   -

صياغة   وتعديل  العبارات  بعض  حذف  إلى  التحكيم  عملية  وانتهت  النفسية  والصحة 
المقياس   أصبح  الخطوة  هذه  على  وبناء  اآلخر  النهائية من  بعضها  فى صورته  مكونا 

   0الستطالعيةوجاهز للتطبيق على عينة الدرسة ا( عبارة 23)
 الخصائص السيكومترية للمقياس:  -
قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط درجة كل عبارة بالمجموع الكلي   االتساق الداخلي: -

المقياس. ويبين الجدول رقم ) الداخلي لعب  1لعبارات  ارات مقياس ( معامالت االتساق 
  .االتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز
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 (  1جدول ) 
 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لمقياس االتجاه 

 (  100نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز  ) ن = 

رقم   قيمة ر  رقم المفردة 
رقم   قيمة ر  رقم المفردة  قيمة ر  المفردة 

 قيمة ر  المفردة 

1 0.644 7 0.824 13 0.549 19 0.860 
2 0.831 8 0.710 14 0.704 20 0.441 
3 0.766 9 0.797 15 0.756 21 0.763 
4 0.767 10 0.676 16 0.789 22 0.768 
5 0.669 11 0.861 17 0.697 23 0.756 
6 0.838 12 0.827 18 0.816   
 0.194( = 0.05) ، 0.254( =0.01الداللة عند ) مستوى      -
يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى   -

 . ( وبالتالي فهي مقبولة 0.01داللة )
-   : منصة  الثبات  عبر  بعد  عن  التعليم  نحو  االتجاه  مقياس  ثبات  معامل  حساب  تم 

ككل  وقد بلغ معامل الثبات للمقياس  معادلة ألفا لكرونباكمايكروسوفت تيمز  باستخدام 
( وهو معامل دال إحصائيًا مما يدعو للثقة في صحة النتائج التي يسفر عنها 0.963)

 المقياس.
 :والجدول التالى يوضح ذلك التجزئة النصفيةكما تم استخدام طريقة  -

 (   2جدول )  
 ( 100)ن =  الثبات للمقياسيوضح معامالت 

 معامل االرتباط  البعد 
 قبل تصحيح سبيرمان براون 

 معامل االرتباط 
 بعد التصحيح 

 معامل جتمان 

 0.961 0.968 0.937 المقياس ككل 
 

 مقياس مهارات تنظيم الذات: إعداد الباحثة  ثانيا : 
الذات لدى طالب الجامعة من خالل االطالع على        تم تصميم مقياس مهارات تنظيم 

ذاتيا   المنظمون  الطالب  الذات وخصائص  تنظيم  مهارات  تناولت  التى  واألبحاث  الدراسات 
بصفة عامة ومهارات تنظيم الذات في بيئة التعليم عن بعد بصفة خاصة ومن هذه الدراسات  
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  ودراسة  ،Bol, L. & Garner, j. (2011)ودراسة    ،Sun,C.Y. (2009) دراسة
واالستفادة من المقاييس الموجودة    Sauve, et al.( 2019) ودراسة     ،(2014)  الشريف

الفقرات  أبعاد وصياغة مجموعة من  أربعة  فى  المقياس  تحديد مكونات  فى  الدراسات  بهذه 
مهارات  مقياس  فى  المتضمنة  الفرعية  األبعاد  عن  تعبر  طالب    والبنود  لدى  الذات  تنظيم 

وحددت الباحثة التعريف اإلجرائى ألبعاد    0الجامعة وتتفق مع التعريف اإلجرائى الذى تتبعه
 مقياس مهارات تنظيم الذات فيما يلى :  

البعد األول : التخطيط الذاتي: ويقصد به الجهود التي يبذلها الطالب من أجل تحقيق أهدافه  
تحد خالل  من  ذلك  ويتم  الوسائل المرجوة  وتحديد  وقدراته  إمكاناته  مع  تتناسب  أهداف  يد 

المطلوبة وتحديد العقبات وطرق التخلص منها والقيام باالنشطة المطلوبة من أجل بلوغ هذه 
 .  األهداف

البعد الثانى: الدافعية الذاتية: ويقصد به  توجه داخلى يدفع الطالب إلى االنخراط والتركيز  
بالمتعة  الشعور  مع  جديد  ماهو  كل  بتعلم  واالهتمام  التعليمية  المهام  أداء  في  كامل  بشكل 
والتحدى والمثابرة في أداء هذه المهام التعليمية مهما كانت صعبة أو طويلة وانجازها بدرجة 

 الية من الدقة واالتقان .   ع
امتالك  على  الطالب  قدرة  به  ويقصد  المعلومات:  تكنولوجيا  استخدام  كفاءة  الثالث:  البعد 
االنترنت   وشبكة  والهواتف  الحاسوب  أجهزة  من  الحديثة  التكنولوجية  التقنيات  مقومات 

    والبرمجيات التعليمية وقدرته على استخدامها وتوظيفها في المجال التعليمى .
أدائه   مدى صحة  من  التحقق  على  الطالب  قدرة  به  ويقصد  الذاتي:  التقويم   : الرابع  البعد 
  للمهام التعليمية والنتائج المترتبة على هذا األداء وتتبع مواضع الخطأ وتعديلها والتغلب عليها

تم عرض المقياس فى صورته المبدئية على عدد خمس محكمين من أساتذة علم النفس  -
ال وتعديل  والصحة  حذف  من  المحكمون  بها  أوصى  التى  التعديالت  إجراء  وتم  نفسية 

المقياس  عبارات  بلغت  حتى  العينة  طبيعة  مع  تتالئم  بحيث  الفقرات  بعض  صياغة 
(    9( عبارة موزعة على أبعاد المقياس كما يلى : البعد األول ويشمل )  30النهائية )

الثانى ويشمل )  ،عبارات البعد   ،( عبارات  6الثالث ويشمل )  البعد  ،( عبارات  9البعد 
( ويشمل  عبارات  6الرابع  بدائل  0(  خمس  من  اختيار  وفق  عليها  اإلجابة  وقد    ،ويتم 

وهى)  السلبى  االتجاه  فى  البنود  بعض  فى    23،  19  ،6،15صيغت  البنود  وباقى   )
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اإليجابى لدى طالب   ،االتجاه  الذات  تنظيم  المرتفعة عن وجود مهارات  الدرجة  وتعبر 
   .معةالجا

 الخصائص السيكومترية للمقياس مهارات تنظيم الذات  :  -
 االتساق الداخلي : -1

 قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط درجة كل عبارة بالمجموع الكلي لعبارات كل بعد  
 . ويبين الجدول رقم  

 . ( معامالت االتساق الداخلي لعبارات مقياس مهارات تنظيم الذات  3)  
 (  3جدول ) 

 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة  
 (  100ودرجة البعد التى تنتمى إليه فى مقياس مهارات تنظيم الذات ) ن = 

 0.194( = 0.05) ، 0.254( = 0.01مستوى الداللة عند )  -
معامالت   قيم  جميع  أن  السابق  الجدول  من  مستوى يتضح  عند  إحصائيًا  دالة  االرتباط 

مقبولة    (0.01داللة) فهي  لعبارات .  وبالتالي  الداخلي  الصدق  بحساب  الباحثة  قامت  كما 
المقياس وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس 

 كما يتضح في الجدول التالي :  
  

كفاءة استخدام تكنولوجيا   الدافعية الذاتية  التخطيط الذاتي
 المعلومات  

 التقويم الذاتي  

 قيمة ر  رقم المفردة  قيمة ر  رقم المفردة  قيمة ر  رقم المفردة  قيمة ر  رقم المفردة 
1 0.853 2 0.621 3 0.720 4 0.816 
5 0.844 6 0.613 7 0.760 8 0.744 
9 0.827 10 0.780 11 0.683 12 0.747 
13 0.735 14 0.613 15 0.758 16 0.783 
17 0.873 18 0.745 19 0.832 20 0.867 
21 0.758 22 0.819 23 0.472 24 0.773 
25 0.839 26 0.811     
27 0.756 28 0.654     
29 0.743 30 0.740     
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 (    4جدول ) 
 ( 100أبعاد مقياس مهارات تنظيم الذات والدرجة الكلية للمقياس ) ن = معامالت ارتباط  

التخطيط   األبعاد 
 الذاتي 

الدافعية  
 الذاتية 

كفاءة استخدام  
تكنولوجيا  
 المعلومات 

 الدرجة الكلية  التقويم الذاتى 

 **0.938 **0.899 **0.357 **0.858 ---- التخطيط الذاتى  
 **0.910 **0.811 **0.328 ----  الدافعية الذاتية 
كفاءة استخدام  

 تكنولوجيا المعلومات 
  ---- 0.433** 0.589** 

 **0.929 ----    التقويم الذاتي 
 ----     الدرجة الكلية 

 0.194( = 0.05) ، 0.254( = 0.01مستوى الداللة عند )  -
يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط دالة احصائيا عند مستوى داللة   -

   0( وبالتالى فهى مقبولة ويمكن الوثوق فى صحة النتائج 0.01)
 باستخدام معادلة ألفا لكرونباك -1ثانيًا : الثبات : 

ك وقد بلغ  تم حساب معامل ثبات مقياس مهارات تنظيم الذات باستخدام معادلة ألفا لكرونبا
** وهى معامل دالة إحصائيًا مما يدعو للثقة في صحة 0.949معامل ثبات المقياس ككل  

 النتائج التي يسفر عنها المقياس.
 باستخدام طريقة التجزئة النصفية:و -2 -

 (   5جدول )  
 ( 100)ن =  الثبات للمقياس يوضح معامالت 

 البعد 
 معامل االرتباط قبل 

 تصحيح سبيرمان براون 
 معامل االرتباط 
 بعد التصحيح 

 0.934 0.876 المقياس ككل 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها : 
 نتائج فروض الدراسة :  

ينص الفرض األول على أنه " توجد اتجاهات إيجابية لدى أفراد العينة من طالب جامعة   -1
 األزهر نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز ".  

وللتحققققق مقققن صقققحة هقققذا الفقققرض قامقققت الباحثقققة باسقققتخدام  اختبقققار ت لعينقققة واحقققدة وكانقققت 
                   (                6النتائج كما هي موضحة فى جدول) 

 ( 6جدول)                                                      
 لعينة واحدة للتعرف علي مستوي اتجاهات العينة نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز ( ت  )اختبار 

( ومن استقراء قيمة ) ت ( المحسوبة داللة متوسط درجات   6يتضح من الجدول السابق )   
مايكروسوفت تيمز أفراد العينة الكلية على مقياس االتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة  

( المحسوبة  )ت(  قيمة  بلغت  عند  21.426حيث  الجدولية  التائية  القيمة  من  أعلى  وهى   )
مما يدل على وجود اتجاه ايجابى لدى أفراد عينة الدراسة من طالب جامعة    ،0.01مستوى  

 األزهر نحو استخدام التعليم عن بعد عبر منصة تيميز وهذا يعنى تحقق الفرض البحثى .  
( والتي  2020هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة مقدادى )   وتتفق

الطالب لدى  بعد  عن  التعليم  الستخدام  ايجابى  أثر  هناك  أن  من    ،أوضحت  كال  ودراسة 
والتي بينت أن االنتقال بين التقليدي  (Basilaia & Kvavadze, 2020باسياليا وكفافدزى)

( ودراسة عوض وحلس  2016ودراسة الشريف )  ،النترنت كان ناجحاوالتعليم عن بعد عبر ا
( والتي أشارت إلى وجود اتجاهات إيجابية نحو التعليم عن بعد والتعليم االلكترونى 2015)

 كأحد أشكال التعليم عن بعد لدى الطالب .  
  ( والتي أوضحت أن تقييم عينة 2020بينما تختلف مع نتائج دراسة أبو شخيدام وآخرون )

كما تختلف مع   ،الدراسة لفاعلية التعلم االلكتروتى كأحد أشكال التعلم عن بعد كان متوسطا
( يوسف  التي 2020دراسة  والمعوقات  الصعوبات  من  العديد  هناك  أن  أوضحت  والتي   )

المتوسط   المقياس 
 الفرضى 

المتوسط  
 الفعلى 

االنحراف  
 المعيارى 

متوسط   قيمة ت  
 الفرق 

مستوى  
 الداللة 

االتجاه نحو التعليم  
عن بعد عبر منصة  
 مايكروسوفت تيمز 

69 86.12 19.65 21.426 17.12 0.01 
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بعد التعليم عن  قواعده    ،تواجه  كبيرة إلرساء  إلى مجهودات  ويحتاج  بداياته  في  وأنه اليزال 
 مة التعليمية . ودمجه في المنظو 

وتفسر الباحثة هذه النتيجة أنه بالرغم من أن قرار جامعة األزهر بتطبيق نظام التعليم      
عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز جاء فجأة وبدون تأهيل أو تدريب كافى للطالب أو 

والتكنولوجية التحتية  البنية  مع ضعف  التدريس  هيئة  نفسها   ،أعضاء  الجامعة  وجدت  حيث 
كغيرها من الجامعات مجبرة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا على التحول لنظام التعليم 
استمرارية  قبل لضمان  لم تكن متبعة من  بعد وتوظيف وسائل تواصل وتقنيات حديثة  عن 

أعضاء هيئة  ولكن مع استخدام هذا النمط من التعليم من قبل الطالب و  ،عملية التعليم والتعلم
التدريس في بعض كليات جامعة األزهر وممارسته والتفاعل معه أثبت فاعليته وكفاءته كحل 

التقليدي للتعليم  تيمز من مزايا    ،مناسب ومكمل  إلى ماتوفره منصة مايكروسوفت  باإلضافة 
مع  التعامل  وسهولة  مكان  وأى  وقت  أي  في  متاحة  تفاعلية  تعليمية  بيئة  توفير   : أهمها 

ة وسهولة استخدامها وتوظيفها وإمكانية تحميل الملفات وتسجيل المحاضرات وتخزينها المنص
الطالب   وبين  والمعلمين  الطالب  بين  أفضل  بشكل  والتواصل  وقت  أي  في  إليها  والرجوع 
المفاهيم  وتبسيط  الشرح  من  المعلمين  وتمكين  بينهم  والتعاون  المشاركة  وزيادة  وبعضهم 

ر الوقت والمال والجهد المبذول في االنتقال والسفر إلى الجامعة  وعرضها بطريقة سهلة وتوفي
 وتنمية مهارات تكنولوجية جديدة لدى الطالب .  

ومن جهة أخرى طالب التعليم الجامعى اليوم يختلفون عن طالب األجيال السابقة فقد نموا  
ثة من حاسبات ونشأوا في العصر الرقمى والتكنولوجى المتطور وانتشار كافة التقنيات الحدي

وهواتف وشبكات االنترنت واالتصاالت  والتي أصبحت متاحة وفى متناول الكثير من أفراد 
التعامل   على  قدرتهم  إلى  باإلضافة  الجامعى  التعليم  أغلب طالب  خاصة  وبصفة  المجتمع 

كل هذه العوامل أدت إلى إيجابية اتجاهات أفراد العينة من طالب   ،معها بكل بسهولة وييسر
 عة األزهر نحو نظام التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز .          جام
ال توجد فروق ذات داللة إحصقائية بقين متوسقط درجقات أفقراد ينص الفرض الثانى على أنه "  -2

العينقة  فققى مقيققاس االتجققاه نحقو التعلققيم عققن بعققد عبققر منصقة مايكروسققوفت تيمققز تبعققا لمتغيققر 
 " النوع )ذكور / إناث (
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وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار )ت( لحساب الفروق بين متوسطات  
التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز درجات أفراد العينة  فى مقياس     االتجاه نحو 

 تبعا لمتغير النوع والتي يحددها الجدول التالي : 
 (  7جدول )

االتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة جات أفراد العينة فى مقياس اختبار )ت( لحساب  الفروق بين متوسطات در 
 تبعا لمتغير النوع  مايكروسوفت تيمز

، وعند مستوى  1.96تساوي  603( وبدرجات حرية 0.05القيمة الجدولية عند مستوى )
 2.58( تساوي 0.01)

( وأن 0.01)( : أن قيمقة )ت( غيقر دالقة إحصقائيًا عنقد مسقتوى 7يتضح من الجدول السقابق)     
وأن قيمققة   ،(86.30بينمققا بلققغ متوسققط درجققات الققذكور ) ،(85.98متوسققط درجققات االنققاًث بلققغ )

(  2.58( حيقث تبلقغ ) 0.01(  أققل مقن الجدوليقة عنقد مسقتوى )0.196النسبة التائية المحسوبة )
مما يشير إلى وجود فروق غير دالة إحصائيًا في مقياس االتجاه نحو التعليم عقن بعقد عبقر منصقة 

 . وهذا يعنى تحقق الفرض البحثى مايكروسوفت تيمز تبعا لمتغير النوع.
( والتقققي 2015ودراسقققة عقققوض وحلقققس ) ،(2020وتتفقققق هقققذه النتيجقققة مقققع نتقققائج دراسقققة مققققدادى )

 ،احصققائيا بققين الققذكور واإلنققاث فققي االتجققاه نحققو التعلققيم عققن بعققدأوضققحت عققدم وجققود فققروق دالققة 
( والتقي أوضقحت وجقود فقروق دالقة احصقائيا 2016بينما تختلف هقذه النتيجقة مقع دراسقة الشقريف )

 في استجابات الطلبة نحو التعليم االلكترونى كأحد أشكال التعليم عن بعد لصالح اإلناث .   
وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن التعليم عن بعد عبر منصقة مايكروسقوفت تيمقز هقو اسقتخدام اليقات 
وتطبيقققققات االتصققققال الحديثققققة مققققن برمجيققققات وأجهققققزة كمبيققققوتر وشققققبكات االنترنققققت بهققققدف إيصققققال 
المعلومات للمتعلمين بأقل جهد وأكبر فائدة وعدم وجود فروق بين الذكور واالناث فقي االتجقاه نحقو 

لتعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت يرجع إلى عدم وجود فروق بينهم في القدرة علقى التعامقل ا

 االنحراف  المتوسط  العدد  المجموعة  المقياس 
 المعياري 

متوسط الفرق  
 بين القياسين 

الخطأ المعياري  
 للفرق 

قيمة  
 "ت" 

االتجاه نحو التعليم  
عن بعد عبر منصة  
 مايكروسوفت تيمز 

 18.67 85.98 347 اناث
0.316 1.616 0.196 

 20.93 86.30 258 ذكور 
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مقققع التطبيقققققات والتقنيققققات الحديثققققة فكالهمقققا لديققققه وعققققى بأهميققققة التقنيقققة الحديثققققة وامتالكهققققا وكي يققققة 
 .   استخدامها والتعامل معها وتوظيفها بشكل جيد ولديهم رغبة واستعداد لتطبيق كل ماهو جديد 

متوسط  -3 بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   " أنه  على  الثالث  الفرض  ينص 
درجات أفراد العينة في مقياس االتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت  

  كليات شرعية (  " . –كليات نظرية  –تيمز تبعا لمتغير نوع الدراسة ) كليات عملية 
الباحثة باستخدام اختبار) ت( لحساب الفروق بين متوسطات  وللتحقق من هذا الفرض قامت  

درجات أفراد العينة  فى مقياس االتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز 
 تبعا لمتغير نوع الدراسة والتي يحددها الجدول التالي: 

 ( 8جدول) 
مقياس االتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت  تحليل التباين للفروق بين متوسط درجات أفراد العينة فى 

 شرعية(. –نظرية –تيمز في ضوء متغير نوع الدراسة  )عملية 
مستوى 
 الداللة 

متوسط  قيمة ف 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 المقياس  مصدر التباين مجموع المربعات

0.01 5.130 
التعليم االتجاه نحو  بين المجموعات  3910.140 2 1955.070

عن بعد عبر منصة 
 مايكروسوفت تيمز

 داخل المجموعات  229404.051 602 381.070
 المجموع 233314.192 604 

وعند  ،( .624( =) 602وبدرجات حرية )  0.01القيمة الجدولية )ف( عند مستوى داللة  
(0.05 ( = )03.0)  

نظرية   –إحصائية بين نوع الدراسة )عملية  يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة       
منصة    – عبر  بعد  عن  التعليم  نحو  االتجاه  مقياس  على  العينة  أفراد  درجات  فى  شرعية( 

المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  يوضح  التالي  تيمز.والجدول  مايكروسوفت 
 لدرجات أفراد العينة ككل .

 (  9جدول )
افات المعيارية على مقياس االتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز المتوسطات الحسابية واالنحر  

 .شرعية ( –نظرية  –في ضوء متغير نوع الدراسة ) عملية 
 المقياس  نوع الدراسة العدد  المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

االتجاه نحو التعليم عن بعد   عملية 174 90.10 17.17
مايكروسوفت  عبر منصة 

 تيمز 
 نظرية 308 84.69 21.05
 شرعية  123 84.05 18.61
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الباحثققة اختبققار شققي يه لمعرفققة اتجققاه الفققروق بققين  اسققتخدمتوللكشققف عققن اتجققاه هققذه الفققروق 
 المجموعات والجدول التالي يوضح نتائج هذا االختبار.

 (10جدول )  
 نتائج اختبار شي يه لتحديد اتجاه الفروق بين المجموعات  

في مقياس االتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز في ضوء متغير نوع الدراسة  )عملية   
 شرعية ( –نظرية  –

  0.05* دالة عند مستوى  
( أن اتجققاه الفققروق بالنسققبة لالتجققاه نحققو التعلققيم عققن بعققد عبققر منصققة 10يتضققح مققن جققدول )

 ي:مايكروسوفت تيمز  في ضوء متغير نوع الدراسة  كما يل
عنققد مسققتوى الفققروق دالققة شققرعية ( كانققت  –نظريققة  –نققوع الدراسققة )عمليققة المقارنققة بققين  عنققد

لصققالح الكليققات العمليققة فققي حققين لققم تتضققح فققروق بققين الكليققات النظريققة والكليققات ( 0.05)
 الشرعية  .

( والتى كشقفت عقن عقدم وجقود فقروق دالقة  2016وتختلف هذه النتيجة مع دراسة الشريف ) 
احصقققائيا فقققي اتجاهقققات الطلبقققة نحقققو التعلقققيم االلكترونقققى كأحقققد أشقققكال التعلقققيم عقققن بعقققد تبعقققا 

 علمى ( .     –لمتغير التخصص ) أدبى 
في التعليم عن بعد عبقر ومشاركة  ةوهذه النتيجة تعنى أن طالب الكليات العملية أكثر إيجابي

وتفسقر الباحثقة   ،منصة مايكروسوفت تيمز مقارنقة بطقالب الكليقات النظريقة والكليقات الشقرعية
ذلققك بققأن التعلققيم عققن بعققد عبققر منصققة مايكروسققوفت يتطلققب أفققراد لققديهم القققدرة علققى الققتعلم 

ل مع مع المواقف الذاتي واالعتماد على أنفسهم في عملية التعلم والدراسة بدرجة كبيرة والتعام
التعليمية الجديدة وهذا يتوافر لدى طالب الكليقات العمليقة وفققا لطبيعقة دراسقتهم والتقي تتطلقب 
مققنهم اعققداد المشققاريع البحثيققة والتجقققارب واالطققالع علققى االنترنققت وعلقققى  كققل مققا هققو جديقققد 

تهم بينمقققا طقققالب الكليقققات النظريقققة والشقققرعية طبيعقققة دراسققق ،والتعامقققل مقققع مسقققتحدثات العصقققر
تعتمد على الجانب النظرى وتجعل الطالب يميل إلى تفضيل التعامل مع المواد المعقدة مسقبقا 

 شرعية  نظرية  العدد  نوع الدراسة  المقياس 
االتجاه نحو التعليم عن  

بعد عبر منصة  
 مايكروسوفت تيمز 

 *6.04 *5.40 174 عملية 
 0.637 ---- 308 نظرية 
 -----  123 شرعية 
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لقذا لقديهم حقذر  ،والتقليدية في صورة قضايا نظرية بعيدة كل البعد عن مجال األشياء الحديثقة
لقى في التعامل مع التعليم عن بعد وبرامجه ويفضلون التعليم التقليدي داخل الكلية باإلضافة إ

قلة الوعى لدى طالب وأعضاء هيئة التدريس بالكليات النظرية والشرعية بأهمية هذه التقنيات 
 الحديثة وعدم القدرة في بعض األحيان على توظيفها والتعامل معها  . 

ينص الفرض الرابع على أنه "  توجد عالقة ذات داللة إحصاائية باين درجاات -4
التعلايم عان بعاد عبار منصاة مايكروساوفت   أفراد العينة على مقياس االتجاه نحو

 تيمز وبين درجاتهم على مقياس مهارات تنظيم الذات ".
وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين متوسطات درجات أفراد العينة 
على  درجاتهم  وبين  تيمز  مايكروسوفت  منصة  عبر  بعد  عن  التعليم  نحو  االتجاه  مقياس  على 

 عينة الدراسة والتي يحددها الجدول التالي : لدى  مقياس مهارات تنظيم الذات
 ( 11جدول ) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وااللتواء لدرجات أفراد العينة على مقياس االتجاه نحو التعليم عن بعد 
 سة عبر منصة مايكروسوفت تيمز ومقياس مهارات تنظيم الذات لدى عينة الدرا

 (  605) ن =  

 

  

 االلتواء  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البعد 
االتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة  

 0.688 19.65 86.12 مايكروسوفت تيمز 

 720. 0 90. 6 13. 35 التخطيط الذاتي 
 377. 0 82. 6 00. 33 الدافعية الذاتية 

 294. 0 78. 4 67. 21 كفاءة استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 594. 0 49. 4 26. 23 التقويم الذاتي 

 468. 0 19. 20 07. 113 الدرجة الكلية لمهارات تنظيم الذات 
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   ( 12جدول ) 
معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة على مقياس االتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة  

 ( 605عينة الدراسة ) ن = مايكروسوفت تيمز ودرجاتهم على مقياس مهارات تنظيم الذات لدى 

 0.01** دال عند مستوى   0.05* دال عند مستوى 
 ( 0.115= ) 0.01(، وعند مستوى 0.088= )  0.05القيمة الجدولية عند مستوى   

 ( بين  تراوحت  االرتباط  أن معامالت  السابق  الجدول  ( وهذه    0.686  ،0.542يتضح من 
مما يدل على وجود عالقة بين االتجاه نحو التعليم عن    0.01المعامالت دالة عند مستوى  

لدى   الذات  تنظيم  مهارات  مقياس  على  درجاتهم  وبين  تيمز  مايكروسوفت  منصة  عبر  بعد 
    0وهذا يعنى تحقق الفرض البحثى  ،عينة الدراسة 

الد نتائح  من  العديد  مع  النتيجة  هذه  دراسة  وتتفق  مثل  السابقة  سوفى  راسات  دراسة 
الذات تعد أمر    (Sauve,et al , 2019 )وآخرون  والتي أوضحت أن استراتيجيات تنظيم 

االنترنت عبر  الجامعية  الدراسة  في  )    ،ضروريا  سيلفا  دى  (    De Silva,2019ودراسة 
االنترنت  ( والتى بينت أن بيئات التعلم عبر    Lock,et al ,2017ودراسة لوسك وآخرون )  

الذاتي للتعلم لدى الطالب التنظيم  للمعلمين فرصة فريدة لتنمية  ودرسة دراسة امبرين   ،توفر 
الذاتي والعروض    Ambreen,et al ,2016وآخرون ) التعلم  أنشطة  ( والتي أوضحت أن 

منظمين  متعلمين  إلى  الطالب  لتحويل  للغاية  فعالة  بعد  التعليم عن  عبر  المقدمة  التقديمية 
والتي أوضحت نتائجها أن الطالب  (    Barak, et al , 2016ودراسة بارك وآخرون )  ،ذاتيا

ولديهم  المعالجة  واتقانا الستراتيجيات  بالتعلم  أكثر وعيا  كانوا  االنترنت  عبر  يدرسون  الذين 
 .  مهارات التخطيط والتحكم والتقييم 

 أبعاد مقياس مهارات تنظيم الذات 
مقياس االتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة  

 مايكروسوفت تيمز 
 **0.549 التخطيط الذاتي 
 **0.542 الدافعية الذاتية 

 **0.686 كفاءة استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 **0.579 التقويم الذاتي 

 **0.662 لمهارات تنظيم الذات الدرجة الكلية 
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فيها  يكون  للتعلم  طريقة  هو  بعد  عن  التعليم  حيث  منظقية  النتيجة  هذه  أن  الباحثة  وترى 
ي المكان أو الزمان وال يوجد اتصال شخصى مما يقلل من عنصر  المتعلم بعيد عن المعلم ف

المتعلم عبء ومسئولية تعلمه ويجعله مستقال   المعلم ويلقى على  الرقابة واالشراف من قبل 
ومشارك فعاال ونشطا في عملية تعلمه ويبذل جهدا ذاتى بداية من تفعيل البرامج والتطبيقات  

سوفت تيمز " والتفاعل معها وفهم ما يتم بثه من دروس وولوج المنصات االلكترونية " مايكرو 
أدائه والحفاظ على تركيزه وانتباهه وتجنب عوامل  المنصات ومراقبة  ومحاضرات عبر هذه 

التعليمية كل ذلك يتطلب   ،التشتت واالبتعاد عنها لتحقيق االندماج الدراسى في أداء المهام 
يم الذات التي تمكنه من تحديد أهدافه والتحكم من المتعلم جهودا تكي ية وامتالك مهارات تنظ

 في عملية التعلم والتخطيط لها ومواجهة التحديات التي تتطلبها المهام التعليمية . 
فالمتعلم المنظم ذاتيا يتمتع بالقدرة على تحديد أهدافه والتخطيط لتحقيقها والقدرة على        

المعلومات والتكيف   الذاتية والبحث عن  والمرونة في تغيير السلوك طبقا لمتطلبات المراقبة 
تنفيذ مهمات   لفترات طويلة خالل  الجهد  وبذل  والمثابرة  للمشاركة  العالية  والدافعية  المواقف 
التعلم والقدرة على النجاح في المهام التي تتطلب نوع من التحدى والقدرة على التقييم والتقويم 

يتطلب  (244:  2017)الحمدانى،الذاتي   كلما كان وهذا ما  أنه  بعد ولذا نجد  التعليم عن  ه 
المنصات  التعليم عبر  أكثر مشاركة وإيجابية نحو  ذاتيا في تعلمه كلما كان  المتعلم منظما 

 التعليمية )مايكروسوفت تيمز ( .          
ينص الفرض الخامس على أنه " يمكن التنبؤ باالتجاه نحو التعلايم عان بعاد عبار منصاة -5

 مايكروسوفت تيمز تنبؤا دال إحصائيا بمعلومية مهارات تنظيم الذات لدى أفراد العينة الكلية " 
للتعرف  المتعدد  االنحدار  معامل  باستخدام  الباحثة  قامت  الفرض  هذا  صحة  من  وللتحقق 

تنبؤية باالتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز بمعلومية " على القيم ال
التالي يوضح نتائج تحليل انحدار  الكلية، والجدول  العينة  الذات " لدى أفراد  مهارات تنظيم 
درجات االتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز من خالل مهارات تنظيم  

 الذات . 
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 (  13جدول )  
 ( 605نتائج تحليل االنحدار المتعدد لالتجاه نحو التعليم عن بعد من خالل مهارات تنظيم الذات ) ن= 

 13.267قيمة الثابت = 
قيمة "ف" لمعرفة إمكانية التنبؤ باالتجاه نحو التعليم   يتضح من الجدول السابق أن

  لدى العينة الكلية   عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز بمعلومية " مهارات تنظيم الذات "
(, مما يشير إلى إمكانية التنبؤ  0.01(, وهي دالًة إحصائيًا عند مستوى )470.723بلغت )

كروسوفت تيمز بمعلومية " مهارات تنظيم الذات باالتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة ماي
الكلية العينة  لدى  )  كما.  "  بيتا  قيمة  لداللة  0.622بلغت  المحسوبة  "ت"  قيمة  وبلغت   ,)
منصة مايكروسوفت تيمز   رفي التنبؤ باالتجاه نحو التعليم عن بعد عب  مهارات تنظيم الذات

 (. 0.01(, وهي دالًة إحصائيًا عند مستوى داللة )  21.696)
ويمكن صياغة معادلة تنبؤية االتجاه نحو التعليم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز  

 لدى أفراد العينة الكلية على النحو اآلتي:
   

 المتغير  Xقيمة الثابت + ) قيمة بيتا( درجة االتجاه نحو التعليم عن بعد =            
 
  

مايكروسااوفت تيمااز م خااالل مهااارات درجااة االتجاااه نحااو التعلاايم عاان بعااد عباار منصااة 
 .درجة مهارات تنظيم الذات  X 0.662+  13.267تنظيم الذات = 

وبهذا أمكن استخالص أن مهارات تنظيم الذات لها ققدرة تنبؤيقة باالتجقاه نحقو نحقو التعلقيم عقن بعقد 
 Deعبقققر منصقققة مايكروسقققوفت تيمقققز وتتفقققق هقققذا النتيجقققة مقققع ماأشقققارت إليقققه دراسقققة دى سقققيلفا 

Silva,2019   من أن الطالب المرتفعون في مهقارات تنظقيم القذات مقن المقرجح أن يكونقوا نقاجحين
وتفسقر الباحثقة هققذه النتيجقة بقأن الطالقب الققذى يتمتقع بمسقتويات مرتفعققة  ،فقي بيئقات القتعلم عققن بعقد

رة من مهارات تنظقيم القذات بمقا تتضقمنه مقن ققدرة علقى التخطقيط وتحديقد األهقداف والدافعيقة والمثقاب
والتعامل مع المهمقات التعليميقة المتحديقة واالسقتمتاع بهقا والكفقاءة فقي اسقتخدام التكنولوجيقا الحديثقة 

 المتغير 
 المحك

 المتغير 
 المنبأ

معامل االرتباط  
 المتعدد

مربع معامل 
 االرتباط المتعدد 

قيمة بيتا  B قيمة قيمة ف 
Beta 

 قيمة  
 ) ت(  

مستوى 
 الداللة 

 0.01 21.696 0.662 0.644 470.72 0.438 0.662 تنظيم الذات  االتجاه
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والقققدرة علققى التقيققيم والتقققويم الققذاتي كلهققا مهققارات تهيئققه وتدفعققه للمشققاركة واالنققدماج فققي بيئققة الققتعلم 
 .  عن بعد وتكوين اتجاهات إيجابية نحوها

ائج هقققذه الدراسقققة توصقققى الباحثقققة بضقققرورة تعقققديل اللقققوائح المنظمقققة واسقققتكمال لمقققا أسقققفرت عنقققه نتققق
للجامعقققة واعتمقققاد نظقققم التعلقققيم عقققن بعقققد عبقققر المنصقققات االلكترونيقققة أحقققد أسقققاليب القققتعلم المعتمقققدة 
والققدمج والمزاوجققة بققين التعلققيم عققن بعققد عبققر المنصققات االلكترونيققة والتعلققيم الوهققاجى التقليققدي فققي 

يقل التقنيققات الحديثققة فقي مجققال التعلقيم واالسققتفادة مققن مزاياهقا والعمققل علققى المنظومقة التعليميققة وتفع
تحسققققينها والتغلقققققب علقققققى الصقققققعوبات والمعوققققققات التقققققي تواجقققققه التعلقققققيم عقققققن بعقققققد عبقققققر المنصقققققات 
االلكترونيققة والتققي تحققول دون االسققتفادة منهققا كضققعف البنيققة التحتيققة التكنولوجيققة وتققدريب أعضققاء 

ى نظقم التعلققيم عقن بعقد والعمققل علقى تقوعيتهم بأهميققة اسقتخدام التقنيققات هئيقة التقدريس والطققالب علق
الحديثققققة فققققي مجققققال التعلققققيم وتنميققققة اتجاهققققات إيجابيققققة لققققدى الطققققالب نحققققو التعلققققيم عققققن بعققققد عبققققر 
المنصققققات االلكترونيققققة مققققن خققققالل اعققققداد بققققرامج ارشققققادية تهققققدف إلققققى تنميققققة المهققققارات الشخصققققية 

لقققى التوافقققق مقققع متطلبقققات العصقققر وتحقيقققق التكيقققف والنجقققاح ومهقققارات تنظقققيم القققذات لمسقققاعدتهم ع
 األكاديمى .    
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 .   38 – 17ص ص   ، 78لعدد ا ،رابطة التربويين العرب ،النفس
)   ،الحمدانى -3 سلمان  طلبة  2017حليمة  لدى  االمتحان  بقلق  وعالقته  الذاتي  التنظيم   :)

العدد    ،الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية  ،مجلة العلوم النفسية والتربوية  . الجامعة  
 . 257  -215ص ص   ، 133

)  ، الدهشان -4 على  سيناريوهات 2020جمال   : كورونا  جائحة  بعد  التعليم  مستقبل   :)
  ، المؤسسة الدولية آلفاق المستقبل  ،المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية  .استشراقية  

 .   169 -105ص ص   ، 4العدد  ،3المجلد 
أحمدالراشدى، -5 بن  هللا  السكران،عبد  ) ؛  فالح  بن  هللا  التربوية 2018عبد  المتطلبات   :)

من   الثانوية  المرحلة  في  التعليمية  العملية  في  االلكترونية  التعليمية  المنصات  لتوظيف 
كلية البنات    ،مجلة البحث العلمى في التربية  .وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين  

      38- 1ص ص   ،1الجزء  ،19العدد  ،جامعة عين شمس ،لآلداب والعلوم والتربية
6- ( حمد  نورية  المستمر2012السالم،  والتعليم  بعد  عن  التعلم  حول  إشكاليات  مجلة    .(: 

  -270ص ص    ،الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية  ،دراسات وبحوث  -تكنولوجيا التربية
288   . 

)   ،السنوسى -7 القادر  عبد  االلكترونية  2019هالة  المنصات  أدوار   :)E-platforms  
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Attitude towards Distance Education using Microsoft Teams and 

Self-regulation Skills, for a Sample of Al-Azhar University 

Students. 

Abstract: 

The present study aims to identify the participants' attitudes towards 

distance education using Microsoft Teams and to examine the 

relationship between attitude towards distance education using 

Microsoft Teams and self-regulation skills (self-planning, self-

motivation, information technology competence, self-evaluation). In 

addition, it sets to detect the role played by these skills in predicting 

attitudes towards distance education using Microsoft Teams, for Al-

Azhar University students. A further aim of the study is examining the 

effect of a number of demographic variables such as gender (males -

females) and type of study in the student's faculty (practical- 

theoretical- religious) on attitudes towards distance education using 

Microsoft Teams. The sample of the study consists of 605 female and 

male students with ages ranging from 18 to 23 (with mean= 19.90 

years of age and a standard deviation= 2.31). A Distance-Education-

Using-Microsoft-Teams and a Self-Regulation-Skills measurements 

have been devised for the study and their psychometric properties 

have been determined. The findings of the study show that the sample 

students have positive attitudes towards distance education using 

Microsoft Teams. In addition, there is a positive relation between 

distance education using Microsoft Teams and self-regulation skills 

for Al-Azhar University students with significance level of (0.01 

mean). The results also reveal that, based on the total sample of the 

study, self-regulation skills play a role in predicting attitudes towards 

distance education using Microsoft Teams. There are no statistically 

significant differences in attitude towards distance education using 

Microsoft Teams, among AL-Azhar University students, due to 

gender. However, there are statistically significant differences in 

attitude towards distance education using Microsoft Teams with 

significance level of (0.05 mean) that could be attributed to type of 

faculty study in favour of practical faculties.  

Key words: attitude towards distance education, Microsoft Teams 

platform, self-regulation skills.  

 


