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 الخالصة

يعددموضوعددوتوليمعاددكتولني ماحددد وحلاددملووضدداولي وعددوحيزوليمدد وً ددازواكدد لووحل ددعيووي دديويدد وضدداوً  كدد و دد وح م دديو

ليعال كد وووصد  وليحيي ،وحيقموشاحتوجيضع ولي وصلو  وتطبكقودظيموليمعاكتولني ماحد وشدندايوشأدناوليميضعديزو

دظيضيوووميالووحاوليمعاكتوليمقاكميو  وظلوجيئح وشورحدي،وحًاوًيودظديموجميدمويطبدقوحوةيصد ومحةوضداووحودمحاوًاو

ت واو  يكوضمووتمايبك ويمطبكق والوموضاوًاويولج ووعضولي أيشلوحليمحمييزوليم وتحموضداودمياد وحشدناوالودموضداو

م ديمو ديموضداولالةلرووليعاكديو د وليميضعد ،وحليمد وتم مدلووعولضددلوتأدةك ولي مديالزوليائك د وليمد وتحمدي وهيد ول 

وحاد وليدجوجديءزوليمرل د وليحييكد ويامعدا وحاد و لي ميحوليحاج ويمطبكقودظيموليمعاكتولني ماحد و  وليميضع .وو يءو

 معاقددد وضددمتوت مكدددلوليعولضدددلولي ةمددديروو ددد وليمرل ددد وليحييكددد وللي م ماددد ووييعولضدددلولي معاقددد ووددديي معات،وحليعولضدددلولي

وم  ويوجكدديولي عاوضدديزوحلالت،دديالز،وحليعولضددلولي معاقدد ووييممري دد ،وحليعولضددلولي معاقدد وودديي حموتولي عاوضدديت ،و

حليعولضلولي معاق وويي ؤ   و"ليميضع "(،وياب ك وليعيضاك ويعولضلولي ميحوليحاج ،و ضالووحاوليمعا وحاد وض دموتو

ليممري د .وت مادتوو دالكضع ولي وصلوضداوحجاد ودظداوًحضديءوليتول اوحولضلولي ميحوليحاج وي ظيموليمعاكتو  وجي

ًةلووج عوليبكيديزووي م يروول مبيد وتتوتوزيعايوهي ماحدكيو.وحيمحقكقو م وليمرل  ،وتتول مكيروحك  وضاوًحضيءو كدنوو

ثبمدتو(.وحتتوتحاكلوليبكيديزوويحم ديةوً داواوليمحاكدلوليعديضا وليموشكدمي.و421ًليممريسو  وجيضع ولي وصلوواغتول

ليمرل  وتول اوًوعيةوحولضلولي ميحوليحاجد وي ظديموليمعادكتولني ماحدد و د وجيضعد ولي وصدل،وحوك دتودمديئ وليمحاكدلو

ا اوضطيوق وًد ول وليقكيسوليايوتتولحم يةهو  وليمرل  ،وح  و الوهشيرووحلعح وهيد وهض يدكد و دالولمد دول و د و

و .و كيسوحولضلولي ميحوليحاج وي ظيموليمعاكتولني ماحد

و

 ،وحولضلولي ميحوليحاج ،وت  ويوجكيولي عاوضيزليمعاكتولالي ماحد والكلمات المفتاحية: 

 

و

The Critical Success Factors for Implementing E-learning:  

A Comparative Survey Study for Sample's Opinions of Academic Staff at the 

University of Mosul 

Wasan Taha Wadullah AlKilani 1 , Ahmed Younis Alsabawy 2 

و

 

Abstract 

The subject of E-learning is considered as one of the topics that has taken a wide 

space due to its importance at the present time. The University of Mosul has 

embarked on implementing the e-learning system as it is for Iraqi universities as an 

alternative system to traditional education in the context of confronting the Corona 

pandemic. Every new  applied system especially for the first time without a trial 

period to implement the system must face some problems and challenges that may 

limit the success of this system and it was necessary to diagnose the main areas that 

need special attention by the university senior management, which are represented by 

the critical success factors to implement  the e-learning system at the university. 

Accordingly, the present study is  designed to determine the extent to which the 

selected factors  were represented in the current study  (represented by factors related 

to the student, factors related to information and communication technology, factors 

related to teaching, factors related to informational content, and factors related to the 

institution "university") for the operative structure of the critical success factors, as 

well as identifying the level of availability of critical success factors in the education 

system at the University of Mosul from the point of view of the faculty members. The 
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  : المقدمة

:وهاوض ني و ألوليمعاكتولني ماحدد وتعدمواييد وحلرةوومشكلة الدراسة

 دد وضمدديةوضأدديريعوت  ويوجكدديولي عاوضدديز،وحليددجويعددموودظددتوليمعاددكتو

لني ماحد ود طيووضاوًد يطوضأديريعوت  ويوجكديولي عاوضديز.وحوعيضد و

ي  دداوليقددوة،وهددد وحادد وليدداوتوضدداوليمطددورلزولي ا دد وليمدد وتحددمثايو

ًدادديوالتدد لةوتعدديد وضدداوضعددمالزوضأدديريعوت  ويوجكدديولي عاوضدديزوهالو

.وح  ولطيروت  ويوجكيوليمعاكت،و إاوضعمالزولي أدلو]1[لي ألوليعييك و

  وضأيريعوت  ويوجكديولي عاوضديزو د و طديتوليمعادكتولحوةيصد و د و

%،وحليجوو ببوليممحيد ووكداوليول عكد و40ليميضعيز(و موت،لوهي و

يا أدديريع،وححددمموليمحميددموليددم كقوي طدديقولي أدداحت،وحليدد ق و دد و

ضأديرش ولي  دم كم،وتحميموحتو كاوضمطابيزولي أداحت،وحليد ق و د و

[.وهاولحم يةوضم لوحولضلولي مديحوليحاجد و د و2حتعقكمولي أاحتو]

ضمدديةوليمعاددكتولني ماحددد وضدداولي   دداوًاوي دداتووأدد لو يحددلو دد و

تح دددكاوًةلءوح دددلو ددداهولي ظددديموحليوصدددوةوهيددد وتحقكدددقولم دددمل و

ولي اجوووضاوتب ك .وت ماتوضأ ا وليمرل  ووييم يؤةوليبحم ولآلت :و

لولي قماا و د وًد دول وليمرل د ولحلي م ماد ووييعولضدلو لوهاوليعولض

لي معاقددددد ولي دددددمعات،وحليعولضدددددلولي معاقددددد ووم  ويوجكددددديولي عاوضددددديزو

حلالت،دديالز،وحليعولضدددلولي معاقدد ووييممري ددد ،وحليعولضددلولي معاقددد و

ودديي حموتولي عاوضدديت ،وحليعولضددلولي معاقدد وويي ؤ  دد و"ليميضعدد "(و

يحوليحاجدددد وي ظدددديموليمعاددددكتوت مددددلوليب كدددد وليعيضاكدددد ويعولضددددلولي مدددد

ولني ماحد ؟

:وليعولضلولي قماا و  وًد ول وليمرل د ولحلي م ماد وفرضية الدراسة

وييعولضلولي معاق ولي معات،وحليعولضلولي معاق ووم  ويوجكديولي عاوضديزو

حلالت،دديالز،وحليعولضدددلولي معاقدد ووييممري ددد ،وحليعولضددلولي معاقددد و

عاقدد وويي ؤ  دد و"ليميضعدد "(ووودديي حموتولي عاوضدديت ،وحليعولضددلولي م

ت مددددلوليب كدددد وليعيضاكدددد ويعولضددددلولي مدددديحوليحاجدددد وي ظدددديموليمعاددددكتو

ولني ماحد .

:وتن اوتماو وليمعاكتولني ماحد و  وجيضع ولي وصدلوأهمية الدراسة

 ددموالوت ددواواددالووآدكدديووي ولجادد وجيئحدد وومدادديً  كدد وشبكدداوووحليددجو

ًةلووض ديحموو ضدالووم وو،د شورحدي،وولو موي م اوليع لوواالولي ظيمو

حاوليمعاكتوليمقاكدميولحجد ويوجد (وحليدجوويحم ديةوًادموًد ديطوليمعادكتو

حداووعددموضمددلوليمعاددكتولي ددمض وحليدايوتددتولحم دديةهو دد وليعدديموليمرل دد و

،ويدايجو دإاوليمرل دد وليحييكد وتن داوً  كمادديوضداو ددالةو2020-2021

جدد وضعييممادديويعولضددلودمدديحوليمعاددكتولني ماحددد وحليددايو ددموي ددواوتو

ض ددمقبا وي ؤ  دديزوليمعاددكتوليعدديي وليعال كدد .و ضددالووحدداوليددج،و ددإاو

ليمرل  وتن اوً  كمايوضداو دالةوتب كاديوحل مبير ديومد دول وحولضدلو

دمدديحوااجدد ويددمتوتطبكقدد وحادد وجيضعدد ولي وصددلوحليددجوضدداو ددالةو

ولالحم يةوحا وآرلءولم يتاوو  و اهوليميضع .و

لي ميحوليحاجد وليمد وو يض يوو:ً مل وليمرل  :وليمعا وحا وحولضل

ضاولي   اوًاوت اتو د ودمديحوتطبكدقودظديموليمعادكتولني ماحدد و د و

جيضعدد ولي وصددلولحلي م مادد ووييعولضددلولي معاقدد ولي ددمعات،وحليعولضددلو

لي معاقدد ووم  ويوجكدديولي عاوضدديزوحلالت،دديالز،وحليعولضددلولي معاقدد و

لووييممري دد ،وحليعولضددلولي معاقدد وودديي حموتولي عاوضدديت ،وحليعولضدد

 وولي معاق وويي ؤ   و"ليميضع "(.

 اإلطار النظري للدراسة

ي مددلودمدديحودظدديموليمعاددكتولني ماحددد وًاددموً ددتولي وعددوحيزوليمدد و

اظكتووي م يموليبيامكاو  و الولي مية،وحليجوي يوي وضداوً  كد و د و

تع يدد ولمةلءوليمدديضع وحتحقكددقوً ددمل ولي ،دداح وضدداو ددالولي ظدديمو

لمشدديةي  وحليميضعدد .ويقددموجدديءزوليعميددموو ددالكحضدد اتولي معا ددكاوحلي

ليمرل يزوضاوًجلوليمحقكقو  وحولضلولي ميحوليحاج وي ظيموليمعادكتو

لني ماحددد .وحتأددكاولمةوكدديزوهيدد وًاوحولضددلولي مدديحوليحاجدد وضدداو

لي  ماضوًاوت دواوضحدمحةوووحليدجوضداوًجدلوتدو كاوً ضدلولض يدكد و

ححادد و ددالوو.]3[يا ددكطاووحادد و دداهوليعولضددلوححادد وح اكدد و كي ددايو

لم يسوتتوتحميموحولضلولي ميحوليحاج ويامعاكتولني ماحد وضاو بلو

data collection tool consisted of a questionnaire form that was distributed 

electronically and the total sample size is (421). The reason for that is to make a 

comparison between their answers and to identify the significant  differences in the 

respondents' responses to critical success factors because of the difference in 

specialization. The data were analyzed using the confirmatory operative factor 

analysis method, and the t-test method for  the  independent samples. The results of 

the analysis showed that the measurements model used in this study is well matched, 

so it is a clear indication of the possibility of this model in measuring the critical 

success factors of the e-learning system. 
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 د ولرودعوضمديضكعوً ي دك و د وليممري د وحلي دمعاتوحت  ويوجكديوو]4[

[و قموامةحلوثالثد وحولضدلودمديحو5لي عاوضيزوحليمحتوليميضع .وًضيو]

ااجددد وً ي دددك وحوضددد  ايوحولضددددلو احكددد وت مادددتووييم  ويوجكدددديو

 وليددم وة،وحت،دد كتوليولجادد وحض ددموتوليم يحددل(ولليم،دد  ،وح دداوي

حليممري دد ولليقددمرلزوليمقيدكدد وياممري دد ،وحضو دد وليممري دد وتمدديهو

لي ددمعاتوحليم يحددلو دد ولي،دد (،وحليعيضددلوليمييددموت مددلولال ددمع يةو

لي يوقويام  ويوجكدي.وحا ديووًاو داهوليعولضدلوت دتوةرل دمايوويال دم يةو

ثالثد وحولضدلول ي دك وو[وهيد 6هي وحجا ودظاولي معا دكا.وحتوصدلو]

 دد و يحاكدد ووكلدد وليمعاددكتولني ماحددد وتم مددلووييممري دد وح ،دديئ و

ليم  ويوجكدديوح ،دديئ ولي ددمعات.ويقددموحييمددتولي مكدداوضدداوليمرل دديزو

ضوعدددوتوحولضدددلولي مددديحوليحاجددد ويامعادددكتولني ماحدددد وحالوي  ددداو

رل ووعددضو ددداهوا،ددا يوج كعادديو ددد و دداهوليمرل دد ،ويدددايجوتددتوهة

(وحليدجوياوصدوةوهيد ودظداووًشد لوادوةو1ةولليمرل يزو د وليمدمح

  اهوليعولضل.

و

 ( عوامل النجاح الحرجة للتعليم اإللكتروني على وفق آراء عدد من الباحثين1) الجدول

 عوامل النجاح الحرجة الباحث ت

1.  
]5[ 

 

حض موتوليم يحل(،وليممري  ولليقمرلزوليمقيدك وياممري  ،وحضو  وليم  ويوجكيولليم،  ،وح اوي وليم وة،وحت، كتوليولجا و

وليممري  وتميهولي معاتوحليم يحلو  ولي، (،ولال مع يةولي يوقويام  ويوجكي.

2.  ]7[ 

تعاكتوليعولضلولي  ظ ك ولليب  وليمقيدك ،وحليمحميموليولع وال مالتكمك وليقكيةو،وحليمحتولالةلريوياممريب(،وليعولضلوليعيض ولضبيةئو

لي بير،وحليمحميموليولع وي ةاجيزوليمعاكت،وحليمحميموليم كقوي  يرلزوليمعاكت(،وليعولضلولي عا ك ولت اكالزوليح،وةوحا و

لي  يحمو،وح كطاوولي  م كموحا ولي عاوضيز،وحوحلجا ولي  مع لولي اا ،وحلال مع يةولي الئتوياو يئط،وحتم بولي عاوضيزولي لئموو

وحاوليحيج (.

ووعموليم، كتولًد ول وليمعات،وحوليم  ويوجك ،وح كطاوولي معات،وحلي حموت،وحليم يحل(،وليبعموليبأايلوليممري  ،ولي معات(. ]8[  .3

4.  ]9[ 
جوةوولي عاوضيز،وحجوةوولي ظيم،وحجوةووليةمض ،وحجوةووليممري  ،وحلي   ع ولي مرش وضاولي ظيم،وحرعيولي  م كم،وحلال مع يةو

ولي  م اويا ظيم.

5.  
[10] 

 
  اوي ول مع يةودظيموليمعاكتولالي ماحد و،وحلي يئموولي مرش و،وحلي  يءووليالتك وال مع يةوليحي واو،ولي وثو ك ولي مرش وضاولي ظيم

6.  [11] 
ليعولضلولي  ظ ك ،وححولضلوليم، كت،وححولضلوتمعاقووم اكتوليةمض وليمعاك ك ،وححولضلوتمعاقووييب  وليمحمك وليم  ويوجك ،وحضوثو ك و

وليم  ويوجكي،وحضالئ  وليم  ويوجكي،وححولضلوتمعاقووييباضمكيز،وحليمحتوليم  ويوج ،وححولضلوتمعاقووييويب،وحدطيقولالدمادت.

ولي   ع ولي مرش و،و اوي ولال مع يةو،ولي و  وتميهولي ظيمو،وحلي ولييولي اوشك ويال مع ية [12]  .7

8.  [4] 
لي اتبط وويي معاتو،وليعولضلولي اتبط ووم  ويوجكيولي عاوضيزوحليعولضلولي اتبط ووييمحتوليعولضلولي اتبط ووييممري  و،وليعولضلو

وليميضع 

9.  [13] 

ليعولضلولي  ظ ك ولليقكيةو،وليمقي  ولي  ظ ك ،وحلياك لوليم ظك  ،وحلي كي يز(،وليم  ويوجكيوحليب  وليمحمك ولليباضمكيزوحلمج لءو

لي اح (،وليعولضلولي اتبط وويي ورسولجوةوولي يةووليمعاك ك ،وحليمحميمولي  م ا،وحت، كتولي يةي ،وحليأب يز،وحلدمادتوحيي و

لي ورس،وحطبكع ولي ورس(،وليعولضلوليبأاي ولي معاق ووييممري  وحلي معاتوللي ول  ،وحليمي  ي ،وحليوح ،وحليمح ك ،وحليمولصلو

ولي يةي،وحليممريب(.

10.  [14] 
هي وليويب،وحضأيرش ولي معا كا،وحلضاوليويبوحليمحت،وحليم لمولي ؤ   وليمعاك ك ،وحوكل وليمعاكتووضحموتوليباديض ،وحلض يدك وليوصوة

وليم يحاك ،وح مرلزوليممري ككا،وحليعاضوحليم، كت.

وليعولضلوليم  ويوجك ،وححولضلوليمحتولي ؤ  يت . [15]  .11

12.  [16] 
لي  ي  ،وححولضلوتمعاقووم، كتوح اك وليمعاكت،وححولضلوتمعاقووم اكتوليعولضلولي ؤ  ك ،وحليعولضلوليمقيدك ،وححولضلوتمعاقووم، كتو

وليةمض .

13.  [17] 
حولضلو ليعولضلوليولجبولضمالشايوللي   ع وح اوي ولال مع ية،وحليم ويق،وحةحتولنةلرو،وحثقي  وض ظ ك ،وحليحيج وليحقكقك ويا ظيم(.

ولالجبيري،وحليحول  ولي ييك .ضاوليمكمولضمالشايولح تويامعات،وحليمحت،وحلال مع يةو

لي   ع ولي مرش و،و اوي ولال مع يةو،ولي و  وتميهولي ظيمو،ولي ك ويال م الرووي مع يةولي ظيمو،ولي عييكاوليأة،ك و،ولي كطاوو [18]  .14
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ولي اوشك و،ولياعيو،ولي مع و  ولال مع يةوو،وتنشكموتو عيزولي  م كموحليماشك 

15.  [19] 
لي معات،وحجوةوولي حموت،وحجوةووت  ويوجكيولي عاوضيز،وحت يحلولي أيرشكا،وحليمحتولي ؤ   ،و ،يئ ولي عات،وح ،يئ و

 حهةلروولي عا  .

16.  [20] 
ليعولضلولي ؤ  ك و،وليعولضلوليم  ويوجك و،وحولضلوتمعاقووييممري  و،وحولضلوتمعاقوويي معاتو،وحولضلوتمعاقووييم، كتوححولضلو

وتمعاقوويي  ا 

ولي ؤ   ،وحتطوياولي ورس،وح ك اك ولي ورس،وحليممريسوحليمعات،وحةحتولي معا كا،وحةحتولي اك ،وحليمقويت.ليمحتو [21]  .17

ولي معات،وليممري  ،وحت  ويوجكيولي عاوضيز،وحليمحت،وحلال معملةوليمقيد ،وحلال معملةولي  ظ  ،وحلال معملةولالجم يح ،وحليم يحل. [22]  .18

19.  [23] 
ليممري  و،وجوةوولي حموتو،وجوةووت  ويوجكيولي عاوضيزو،وت يحلولي أماشكاو،وةحتولي ؤ   و ،يئ ولي معاتو،و ،يئ و

وليمعاك ك وحلةلروولي عا  

و كي  ولي ؤ   وليمعاك ك وتميهوليمعاكتولالي ماحد و،وليم  ويوجكيو،وليم ويلو،ولي ولرةوليبأاي وحليب  وليمحمك  [24]  .20

ولي   ع ولي مرش و،و اوي ول مع يةولي ظيمو،ول مميو ولي ظيموحت يحاك ولي ظيملةلءولي ظيمو،وحظك  ولي ظيمو،و [25]  .21

22.  
[26] 

 

لموعيةوليبأاي ولةحتولنةلرووليعاكي،وحثقي  وليمعاتولي  ظ ك (،وًوعيةولمح يةول كي  وًضاولي عاوضيز،ولي كي  ولي ؤ  ك (،وحجوةوو

ولي ظيم،وحجوةووليةمضيز،وحلي  ي عولي  ظ ك .

23.  [27] 
ليعيضلوليم  ويوج و،وليعيضلولي معاقووقمرلزول مع يةوليحي واو،وحيضلولي   ع وضاولي ظيمو،وليوح ولي عاوضيت و،و ،يئ و

وليممري  و،وضو  ولي  م كمو،و اوي ولال مع يةو،وةحتولي  مب وحلض يدك وليوصوةوللالتيا (

وليم  ويوجكيوحلي معات [28]  .24

25.  [29] 

حلاليم لمولي  ظ  ،وحةحتولنةلرو،وحليمحتوليمق  ،وحلي و  ولاليميو ويا  م كميا،وح اوي ول مع يةوليممريبولي الئتويا  مع اكا،و

ليم  ويوجكي،وحليممريبولي ي  وي ةم، وليم  ويوجكيوللي ا م كا(،وحلي بيةرلزولي الئ  ويامعاكتولني ماحد ،وحليطي يزوليبأاي و

و ،وحليمحتوضاووقك ولال  يم.لي ي ك ،وحتول اولي عاوضيزوحاوليمعاكتولني ماحد

و مضيزوليب  وليمحمك ويم  اوجكيولي عاوضيز،وحلي   ع ولي مرش ،وحرعيولي  مةمم،وح ك  ولي ووا،وحليقك  ولي  ظ ك . [30]  .26

وليب  وليمحمك ويم  ويوجكيولي عاوضيزوحلالت،يالزوحلالضياوحلالتيا وللض يدك وليوصوة(وحةحتوت  ويوجكيولي عاوضيز [31]  .27

ولنةلروولي ؤ  ك ،وحليبكل وليمعاك ك ،وحت، كتولي  ي  ،وحةحتوليةمضيز،وحتقويتولي ورس. [32]  .28

29.  [33] 
 اوي وليوصوةوحت، كتوليولجا وحض موتوليم يحلوحجوةووو، اوي ولال مع يةو،ولي   ع ولي مرش و،وليم يحلوحليحضورولالجم يح و

ولي ظيموحجوةووليةمض وحجوةوولالدمادت

ول مع يةولي ظيم،وحلي   ع ولي مرش ،وحليقكتولالجم يحك ،وحجوةوواكيووليع ل. اوي و [34]  .30

وليعولضلوليعالئقك ولتمعاقووييمحتوحليم يحلوحليمولصل(،وححيضلوليموةو،وحليعولضلولي معاق ووييقمرلز،وحليعولضلولي  ظ ك . [35]  .31

وطبكع ولي  ا و،و ،يئ وليممري  و،و ،يئ ولي معاتوحليم  ويوجكي [36]  .32

33.  [37] 
ليعولضلولي اةي ولليممري  وحلي معات(،وحليعولضلوليم  ويوجك ،وحليعولضلولي اتبط وويي كيقولليممريبوحلي و  وحليم ويل(،وحليعولضلو

ولي اتبط وويي ورس.

34.  [38] 
ت اكتو مض وليمعاكتووكل ودظيموليمعاكتولالي ماحد وحليب  وليمحمك و،و ،يئ ولي معا كاو،و ،يئ ولياكل وليممري ك و،وليم، كتو،و

وحلةلرووليمغككاوليم ظك  

وتطوياوليمعاكتولالي ماحد وحليممري  وحلي معا كاوحليم  ويوجكيوحةحتولالةلرو [39]  .35

وحولضلوت  ويوجك ،وححولضلولي ولرةوليبأاي ،وححولضلوتمعاقوويي حموت،وححولضلوتعاك ك ،وححولضلو كيةي ،وححولضلوثقي ك . [40]  .36

وحليمعقكم،وحليمعاكتوليا   ،وحةحتوليممري ككا،وحرعيولي  م كم،وحلال مع يةولي  مقبا .ليع ا،و [41]  .37

38.  [42] 

حولضلولي ميحوليحاج وضاوحجا ودظاولي الكولالشيةي  ول ،يئ ولي معا كاو،ودظيموليمعاكتولالي ماحد وللت و،وليةباوو،و اوي و

وي ماحد و،وليمحتوحليممريبو،ولةحلزوليمعاكتولالي ماحد وحلي أيرش .ليوصوةو،و ،يئ وليممري  و،و اوي ول مع يةوةحتوليمعاكتولال

حولضلولي ميحوليحاج وضاوحجا ودظاولي معا كاولليب  وليمحمك وليم  ويوجك و،و ،يئ وليممري  و،و ،يئ ولي معاتو،وضولرةو

ودظيموليمعاكتولالي ماحد و،وليممريبوحليمحتو،و اوي وليوصوةوحليمحت.
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و،ولي معاتو،وليممري  و،ولي ورسو،ولي حموتوحلي ؤ   وليم  ويوجكي [43]  .39

40.  [44] 
لدغ يسوليميضع و  وليمعاكتولني ماحد ،وحجوةوولي ظيموحليب  وليمحمك ،وحجوةووليم، كتوحلي ورو يز،وح ،يئ ولي معا كا،و

وح ،يئ وليممري ككا.

41.  [45] 
ليميضع و،وضأيرش وليممري ككاو،وليوصوةولي وليحي واو،وتول اولي ظيمولي  يءووليالتك وال مع يةوليحي واو،وليقكتولالجم يحك و،وض يخو

و،و اوي ول مع يةولي ظيمو،ولي   ع ولي مرش وحلي و  وتميهولي ظيم

وجوةوولي ظيمو،وجوةوولي عاوضيزو،وجوةووليةمضيزو،وجوةووليمعيحاو،ولال مع يةوليحقكق و،ورع ولي  م كمياوحلي  ي عولي اةي  [46]  .42

43.  [47] 
 ،يئ ولي معات،وح ،يئ وليممري  ،وح ،يئ ولي ظيم،وح ،يئ ولي ضالءو  ولي، ،وح ،يئ ولي ،لوليمرل  ،و

وحلية،يئ ولي  ظ ك ،وح اوي ولال مع ية،وحلي   ع ولي مرش ،وحرعيولي  م كميا.

44.  
[48] 

 

حليعولضلولال ال ك ،وححولضلوتاتبطوليعولضلولي ؤ  ك ،وحليعولضلولالةلري ،وحليعولضلوليم  ويوجك ،وححولضلوتمعاقوويي  ي  ،و

ووم، كتوليولجا ولحلجا ولي ظيم(،وحةحتولي ولرة،وليمقويت.

45.  [49] 
ليممريب،وحلي  يءووليالتك ،وحليمول ق،وحليم اكالز،وحلي   ع ولي مرش ،وح اوي ولال مع ية،وحلي ولييولي اوشك ،وحوليم سولشعيضلو

وضعمة(.

ولال مع ية،وحجوةووليحكيو،وحلي معات،وحليمنثكالزولالجم يحك .لي   ع ولي مرش ،وح اوي و [50]  .46

47.  [51] 

جوةووضحموتوليويبو،وجوةووت، كتوليويبو،وليموةووليمق ك وياويبو،و اح وت،  وليويبو،ولض يدك ولال مع يةو،وليمولدبوليوظك ك و

ةحتولالةلرووليعاكيو،وحح ولي معا كاووححح ولي الكوي ظيموليمعاكتولالي ماحد و،وضوثو ك ودظيموليمعاكتولالي ماحد و،وليم اكالزو،و

ولالشيةي  .

48.  [52] 
 ،يئ ولي معات،وح ،يئ وليممري  ،وحوكل وليمعات،وحت، كتولي  ي  ،وحليمحت،وت  ويوجكيولي عاوضيز،وحلي عا  وليم  ويوجك ،و

وحلي ورو يز،وحض موتوليمعيحا،وحهةلروولي عا  .

وعاوضيز،وحجوةوولي ظيم،وحجوةووليةمضيز،وحل مع يةولي ظيم،وحلي  ي عولي اةي .لي  يءووليالتك ،وحجوةوولي  [53]  .49

50.  [54] 
ليوصوةوللتيا (ودظيموليمعاكتولني ماحد ،وحض ، وليمعاكتولني ماحد ،وحلي ولرةوياوصوةوهي ولالدمادتوحليأب يز،وححممولالدع لةو

ولليم يحل(،وحوكل ولي   ة.

وويال م يةوهي وليمرل يزوليولرةوو  وليممحةلي ،مر:وضاولحملةوليبيامكاو

و

لي ظدداو دد وليمددمحةولحددالهولاو  دديكول م دديمووهدعدديميالاددموضدداو ددالةو

حل ددعوضدداولي مددياوحليبدديامكاوو وعددعوحولضددلولي مدديحوليحاجدد و دد و

ضميةوليمعاكتولني ماحد ،وح الولال م يمويتوي او قطوضداولي ةم،دكاو

 دد وضمدديةودظددتولي عاوضدديزو ح ددب،ووددلوضدداولي ةم،ددكاو دد وضمدديةو

  دديكووليماوكدد وحلي ةم،ددكاو دد وليم  ويوجكددي.وحًشددازوليمرل دديزوًا

ل م يضيووحل عيووضاوليبيامكاو  وليباملاولي يضك وو  ني وحولضدلولي مديحو

ليحاج ،و يي مكاوضاوليمرل يزوًحدالهوتدتوتطبكقاديو د ووادملاوحاوكد .و

حلي ببو  وليجو دمويعدوةوهيد واملثد وتب د و داهوليدمحةوي ظديموليمعادكتو

ولني ماحد .و

و

 أنموذج الدراسة ومنهجها

:وتع ددلوليمرل د وليحييكد وحادد وليمحقدقوضداوحولضددلوأنمووذج الدراسوة

لي ميحوليحاج و  وهطيروجيضع ولي وصل،وح اهوليعولضلوي ضدلوًاو

يمتوحععايو  وًد ول وحليدجوضداوًجدلول مبير ديو د وهطديروشد وي و

حل مبدديروضددمتوتول ددقو دداهوليعولضددلو دد وهطدديروًد ددول وحلاددم.وهاو

مرل يزولي يوق وليم وًد ول وليمرل  وليحيي وتتوتب ك وويال م يةوهي ولي

تددتوحاعددايو دد ولي حددوروليمدديد وحليةدديمووعولضددلولي مدديحوليحاجدد و

و(وًد ول وليمرل  .1ي ظيموليمعاكتولني ماحد .وحيوّع وليأ لول

:وت ماددتوحك دد وليمرل دد وونحضدديءو كددنووليمددمريسو دد وعينووة الدراسووة

لمشيةي  وشعك  ويابحموو الكجيضع ولي وصل،وحلي ببو  ول مكيرولي

شاتوليةباوو  وضميةوليمعيضدلوضدعودظديموليمعادكتولني ماحدد و وولضمال

حوةيصدد وًداددتو ددموتب ددولو ددالولي ظدديمو دد ولي ددورسوليمدديد وضدداوليعدديمو

،وح الوضيولةتوهي ولضدمالشاتووعدضولي عا د و2020-2019ليمرل  و

حليةباووحاولي ظيموححداوضأديشا وححداوليعولضدلوليحاجد وليمد وضداو

توت،دد كتول ددم يروولال ددمبيد ولي   دداوًاوت دداتو دد ودميادد .وحيقددموتدد

حتوزيعايوهي ماحدكيوحا ولي اكيزوووGoogle Forumويحم يةولمةلوو

وحلم  يمولي أ وي ووييمرل  .و

شددنةلووو(1لضاحددقوو:وتددتولحم دديةولال ددمبيد اداة جمووب ايانووات الدراسووة

يم عووكيديزوليمرل د وضداوحك د وليمرل د ،وحيقدموتدتول دم  يةو قدالزو

م ديةوحادد وليمرل دديزولي ديوق وليمدد وت يحيددتولال دمبيد وضدداو ددالةولالح
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حولضدددلولي مددديحوليحاجددد و ددد وضمددديةوليمعادددكتولني ماحدددد .وحتب دددتو

،و ليمرل دد وليحييكدد وضقكدديسويك ددازولية ي دد ولضمددول اووأدد لوحددية 

ضمددول ا،وضمددول اوهيدد واددموضددي،ووكدداوضمددول ا،ووكدداوضمددول اولطال ددي(.وو

حلي ببووحيقمولحم موليبحموحا وًاوي واوي لوحيضلول تول يصك (،

  وليجو ووعد ياوحدمموت دالروليعيضدلود  د و ضدالووحداوًاولحم ديةو

ت  كيزوضمغكالزوليقكيسو كمعلوضاولي اوي ووكياوضمغكالزوليقكيسو

 ,X1  ولمد ول وومالووضاولحم يةوًر يمولي قالزولحا و بكلولي ميةو

X2.و(وحوةيص و  ول مبيروًد ول وليقكيس
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التحليول العواملي  اسوتعمالاختبار فرضية البحث )انموذج القياس ا

 التوكيدي(

َ و الولي بحموال مبديروًد دول وليقكديسوليدايوتدتولحم ديةهو د و ِّ، ُ

ليمرل دد وليحييكدد ،وحليددجوضدداوًجددلوليمنشددموضدداوصددالاك ولمد ددول و

حض،دددمل كم وضددداو دددالةوضؤشدددالزوا ددداولي طيوقددد .وح ك ددديويمعادددقو

و ؤشالزوا اوضطيوق ولمد ول وحض موييزوليقبدوةو اد وضوعدح و

 (.2  وليممحةول

 

 ( مؤشرات قياس حسن مطااقة األنموذج مب مستويات القبول لكل مؤشر2الجدول )

 مستوى القبول المختصر المؤشر

/df)2Square (χ -Normed Chi 

 df\مراب كاي
)df/2χ )و1حلشماوضاوو3ل لوضاوو

Adjusted Goodness-of-Fit Index 

 المطااقة )المالئمة( المعدلمؤشر حسن 
AGFI 0.90≤و

Goodness-of-Fit Index 

 مؤشر حسن المطااقة
GFIو≥0.90و

Root Mean Square Residual 

 مؤشر جذر متوسط مراب البواقي
RMRو

شا يوشندتوليقك  ول ااوهي ولي، اوشندتو

لي طيوق وض ميزو،وحليقك  وليقايب وضاوحًامو

وتأكاوهي وضطيوق ووكاوجكمو.

Comparative Fit Index 

 مؤشر المطااقة المقارن
CFIو≥0.95و

Root Mean Square Error of Approximation 

 الجذر الترايعي لمتوسط مراعات خطأ التقريب
RMSEAو≤0.07و

P of Close Fit 

 للمطااقة االقرب  Pقيمة 
PCLOSEو≥0.05و

و[55]لي ،مر:وو       

حتتول مبيروًد ول وليقكيسويامرل د وليحييكد وياوصدوةوهيد ولمد دول و

ضالادلوحشيددتوولمضملوضاودياك وضؤشالزوا اولي طيوق وحباو تّو

و(.3لي ميئ وحا ولي حوولي بكاو  وليممحةول

 

 حسن المطااقة الختبار انموذج البحث( مؤشرات 3الجدول )

PCLOSE RMSEA CFI RMR GFI AGFI (χ2/df) المؤشر 

 مستوى قبول المؤشر 1-3 90. 90. 0-1 95. 0.07≥ 0.05≤

 قيم األنموذج المرحلة األولى 2.319 850. 873. 060. 945. 056. 010.

الثانيةقيم األنموذج المرحلة  2.361 853. 876. 054. 947. 056. 018.  

 قيم األنموذج المرحلة الثالثة 2.225 860. 882. 054. 951. 055. 061.

 قيم األنموذج المرحلة الرااعة 2.029 876. 896. 051. 962. 049. 555.

 قيم األنموذج المرحلة الخامسة 1.916 891. 901. 050. 966. 047. 840.

المرحلة السادسةقيم األنموذج  1.821 901. 906. 050. 970. 044. 958.  

و

ح مولي ظاو  وضؤشالزوا اولي طيوق و  ولي اااد ولالحيد ويالادمو

حووχ2/dfًاو  دديكوضؤشدداياو قددطو ددمواققدديوض ددموتوليقبددوةوح  دديو

RMSEAوحيايجوالووموضداوًاوي دواو  ديكوهجدالءويدمتولتةديلهوضداو،

ًجلوتح كاوا اوضطيوق ولمد ول .وتأكاوضعطكيزوليمحاكلوحتحميملوو
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هاوج كعوحولضلولي مديحوليحاجد ولوي دمم يءووpلي  ب وليحاج وح ك  و

لي    ولي ورةوليبأايولي ةم (وشندتوضع ويد وح دمووX30ليعيضلو

 دد ولي ع ويدد وحليقويدد ووددكاو،وح دد وتأددكاوهيدد وليعال0.001ض ددموتو

حولضلولي ميحوليحاجد وححيضااديولي ديضاوللموعدية(وح د و د وليو دتو

للت وتبكاو دوووتأدبعوحولضدلولي مديحوليحاجد وحاد ولموعديةولم ي دك و

ياددي.وححادد و ددالولم دديسو ددإاوحولضددلولي مدديحوليحاجدد ولوي ددمم يءو

ي مدداضوًاوتبقدد و دد ولمد ددول وحالويددمتواددا وليوووX30ليعيضددلل

لولح ددمو318ل.و1.96حشندددتولي  ددب وليحاجدد و ك مادديول ددلوضدداووض اددي.

(،وح ددالوضدديويددمةوحادد وحددمموصددالاك و ددالو0.05ض ددموتوضع ويدد و

لي ؤشاويقكيسوحولضلولي ميحوليحاج ،وًيوًاو الوليعيضدلوالوي،دا و

يم مكددددلوليبعددددمولي  دددد  وليعولضددددلولي معاقدددد وويي ؤ  دددد وليمعاك كدددد و

محاكدلو دكمتوهجدالءوليمحاكدلولليميضع (.ويايجو يي اااد وليميدكد وضداولي

و.X30 كايووعمواا وضؤشاوليقكيسو

يالاموضاو دالةوضؤشدالزوا داولي طيوقد وًاولمد دول و دموتح داو

 دد ووعددضولي ؤشددالزو دد ولي ااادد وليميدكدد ،وحادد و ددبكلولي مدديةو ددإاو

،وو0.054لصددب وو0.060 ددموتح دداو بعددموًاوشددياوووRMRلي ؤشددا

و0.018 موتح داوليضديوحًصدب ووPCLOSEحشايجوضؤشاوليقكيسو

.وححاد وليداوتوضداو داهوليمح دك يزوليمد واققاديو0.010وعموًاوشدياو

لمد ول ولالوًد ويدتوي،دلوهيد وض دموتوليقبدوة.ويدايجو دإاولمد دول و

 كمتول مبيرهو  وضااا وثييم ووعدموًاويدمتوتأدةك ولي ؤشدالزووكداو

لي ا دد و دد ولمد ددول وًحوتاددجوليمدد وتم ددببو دد ولدة دديضوضؤشددالزو

 دداولي طيوقدد .وحو ددببوحددمموتحقددقوا دداولي طيوقدد و دد ولي ااادد وا

ليميدك وضاول مبيروًد ول وليقكديس،وت دتوضالجعد وضؤشدالزوليمحاكدلو

ليعدديضا وليموشكددمي،وحوةيصدد وضؤشددالزوليمعددميالزوحتبددكاوًاو  دديكو

وقك د ولرتبديطووX2حووX1تالوطيووحييكيوووكاوحيضا ولي ميحوليحداجكاو

لولي ؤشدداو اقددموًجايددتو دد و دداهو.ول ددم يةلووهيدد و ددا36.105واغددتو

.وحشندددتودمكمدد وX2حووX1لي ااادد وح اكدد وروددطووقكدد ولي ؤشدداياو

ل مبدديرولمد ددول و دد ولي ااادد وليمييمدد وضدداواكددموضؤشددالزوا دداو

لي طيوقدد وحادد ولي حددوولي بددكاو دد وًةددديه.ويمبددكاوضدداو ددالةولي ظدداو دد و

ضؤشالزوا اولي طيوق وًاو اهولي ؤشالزوج كعايو مواققتوتح  يوو

 ددموحصددلوهيدد وض ددموتوليقبددوةووقك دد ووCFI،وحًاولي ؤشدداوضاحوظدديوو

.وحيحدمو داهولي اااد و0.950،وحا يوًاوض دموتوليقبدوةو دووو0.951

 ددإاوًروعدد وضؤشددالزوضدداوضم ددوتو ددبع و ددموحصدداتوهيدد وض ددموتو

ليقبددوة.وح دد و ددالوهشدديرووهيدد وًاولمد ددول ويحمددي وهيدد وض يددموضدداو

وليمح ك يز.و

 ولي ااادد وليمييمدد وًاووك ددتوح اكدد وضالجعدد وضةاجدديزولمد ددول و دد

وضددعوًشمدداوضدداووX22حيضددلولي مدديحوليحددا و  كدد وضأدد ا وتددالوطوحددية 

وقك ددد ووX19حضدددعوو46.207حوقك ددد ووX23حيضددلوآ ددداوحض اددديوضددعو

وX22.وحوعددمواددا وليعيضددلو22.989حوقك دد ووX20حضددعوو50.308

لي    ولتول قولي حمدوتوضدعود دطوت داكتولي حيعداو(وجديءزودمديئ و

ااامدد وليالوعد وحاد ولي حدوولي بدكاو دد ول مبديروًد دول وليقكديسو د وض

ليممحةولحاله.ويالاموضداو دالةوهضعدياولي ظداو د وضؤشدالزوا داو

لي طيوق وًاو اهولي ؤشالزو موتح  تووأ لوجا ،وحوةيص وضؤشاو

PCLOSEتح دداووأدد لوشبكدداوجددملووحًصددبحتو ك مدد وًحادد وضدداوو

ح دد وو0.061ض ددموتوليقبددوة،وهلوشندددتو ك مدد و دد ولي ااادد وليمييمدد و

.وحشدددايجوليحددديةوويي  دددب وي ؤشددداو0.555ليالوعددد ولصدددب وولي اااددد 

RMSEAددد وو0.055وعدددموًاوشدددياوو0.049ليدددايوًدة دددضوهيددد وو 

 اقدموتح داووأد لوحًعد وحًصدب ووGFIلي ااا وليمييم .وًضيوضؤشاو

.ول دم يةلوو0.896(وحاقدقو ك د و0.90 ايبيووجملووضاوض موتوليقبدوةول

لرو  ولي عييميزوهي وليمح او  ولي ؤشالزوالوموضاوًاويمتولال م ا

يمح ددكاولمد ددول وحليوصددوةوهيدد وً ضددلوضطيوقدد ،وحضدداوليددجوضدداو

 الةوضالجع ولي ؤشالزوحتأةك،دايوليمد و د واديةوضعييمماديوضداو

لي   اوًاويمح اولمد ول .ووعموضالجع ودميئ ول مبيرولمد ول و  و

هلووX17حووX16لي ااا وليالوعد وتبدكاوًاو  ديكوتالوطديووحييكديووودكاو

.ويايجو دإاولي عييمد ولي  ي دب وليمد وتدتولحم ية ديو37.969شناووقك  و

  و اهولي ااا و  وروطووقك و اياوليعيضاكا.واققولمد ول وتح  يوو

 دد ولي ااادد وليةيض دد وضدداولال مبددير،وحوةيصدد و ك دديويةدد وضؤشدداو

GFIوحشدايجو دإاو0.901حليايوحصلوهيد وض دموتوليقبدوةووقك د وو.

،وCFIحووRMRحووAGFIحووχ2/dfليمح ددددداوشددددد لولي ؤشدددددالزو

وحاد وليدجويدتويبدَقو دوتوPCLOSEحتح اوشبكاو  وضؤشاو .وو ديءو

حليدايوجديءوووAGFIضؤشاوحًامويتوي،لوهي وض موتوليقبوةوح دوو

حيقموًصب و ايبيووجملووضاوليوصوةوهي وض موتوليقبوةوو0.891وقك  و

(.ويواموضاو الةوضالجع وضةاجيزوًد ول وليقكيسويعولضلو0.90ل

 د وليمرل د وليحييكد وًاو  ديكوتالوطديووحييكديوولي ميحوليحاج ولي عم مو

.ووعموروطول طيءوودول  و30.745حواغتوليقك  وووX15حووX13وكاو

يمبددكاوًاولي ؤشددالزوج كعادديو ددمووX15حووX13 كدديسولي ؤشدداياو

حصددداتوهيددد وض دددموتوليقبدددوةوح دددالويع ددد وًاولمد دددول وًصدددب وللو

توض،ددمل ك وحثبدديزو دد و كدديسوحولضددلولي مدديحوليحاجدد وي ظدديموليمعاددك

(ويوعددحياودمدديئ ول مبدديرو4(وحليمددمحةول2لني ماحددد .ووحليأدد لول

 لمد ول و  ولي ااا ولم كاووللي ية  (.

 

571                          (564-582)



 

 
 

 2022آب   .....عوامل النجاح  –وسن و أحمد  مجلة كلية الكوت الجامعة 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد 

 

 

 ( يوّضح نتائج اختبار أنموذج القياس المرحلة السادسة )األخيرة(2الشكل )

 

 التحميل ومراب االرتباط المتعدد ألنموذج الدراسة )المرحلة األخيرة(( نتائج تحليل االنحدار ومعامالت 4الجدول )

رمز 

 الفقرة
 عوامل النجاح الحرجة

 
 التقدير األاعاد

خطأ 

 القياس

النسبة 

 الحرجة
P SRW SMC 

X1 يي ظيمو اوي وليع لو  <---  

العوامل 

المتعلقة 

 االمتعلم

 

 

1.000 
   

.860 .740 

X2 778. 882. *** 31.113 032. 980. --->  اوي وتعاتولي ظيم 

X3 847. 920. *** 27.059 038. 1.023 ---> ليقمرلزوليمقيدك ويا معات 

X4 833. 913. *** 26.600 039. 1.046 ---> ليم لمولي معاتوويي ظيم 

X5 826. 909. *** 26.356 040. 1.057 --->   ولزولالت،ية 

X6 اوي ولال مع ية  <---  

العوامل 

المتعلقة 

1.000    .712 .507 

X7  401. 633. *** 11.295 063. 713. ---> لضمالكوليب  وليمحمك 

X8 510. 714. *** 12.513 065. 813. ---> ليمق ووأب  ولالت،ية 
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رمز 

 الفقرة
 عوامل النجاح الحرجة

 
 التقدير األاعاد

خطأ 

 القياس

النسبة 

 الحرجة
P SRW SMC 

X9 اتكنولوجيا  ---> جوةووشب  ولندمادت

 المعلومات

 

.586 .060 9.765 *** .540 .292 

X10 لي ظيم ا وتعقكمو  <--- 1.090 .085 12.771 *** .734 .538 

X11 ةحتوزضالءوليع ل <--- 

العوامل 

المتعلقة 

اأعضاء 

هيأة 

 التدريس

1.000    .761 .580 

X12 628. 793. *** 16.356 063. 1.036 ---> ضأيرش ولي  م كم 

X13 461. 679. *** 13.732 072. 982. ---> لي   ع وضاولي ظيم 

X14  587. 766. *** 15.765 065. 1.021 ---> لضمالكولي عا  وليمقيدك 

X15 500. 707. *** 14.385 066. 951. ---> ةل عك ولال مع ية 

X16  388. 623. *** 12.500 069. 869. ---> لرشيةوليطاب 

X17 508. 713. *** 14.529 066. 957. ---> تح ك ولي معا كا 

X18 لي عاوضيت ضالئ  ولي حموتو  <--- 
العوامل 

المتعلقة 

االمحتوى 

 المعلوماتي

 

 

1.000    .835 .698 

X19 826. 909. *** 23.552 043. 1.015 ---> تول اولي حموتولي عاوضيز 

X20 
ليو تولي  ي بويا عو

 لي حيعالز
<--- .897 .048 18.701 *** .780 .608 

X21 741. 861. *** 21.733 045. 973. ---> ت، كتولي حيعالز 

X22 424. 651. *** 14.600 053. 777. ---> حاضولي عاوضيز 

X23  ةحتوتقيد <--- 

العوامل 

المتعلقة 

االمؤسسة 

 التعليمية

 )الجامعة(

1.000    .873 .762 

X24 757. 870. *** 25.008 038. 962. ---> ليمحتوضاو الةوليممريب 

X25  819. 905. *** 27.190 035. 940. ---> ليم اكالزولالةلري 

X26  763. 874. *** 25.230 037. 922. ---> ليمحتولي يي 

X27 765. 874. *** 25.268 038. 973. ---> ليمغككاو  ولالجالءلز 

X28  784. 886. *** 25.943 037. 970. ---> ثقي  وليمعاكتولني ماحد 

و

 P (p value); S.E. (Slandered Error); C.R. (Critical Ratio)         و0.001ضع وي وح موض موتوو***        

وAMOSلي ،مر:وضاوهحملةوليبيامكاول م يةلووهي وضةاجيزوواديض و        

 

يالاموضاو الةولمد دول ولي اديئ وًدد وتدتوادا ولث دكاوضداوحولضدلو

لي  د  وتول دقولي حمدوتوضدعود دطووX22ولمحةو دوولي ميحوليحاج 

لي    ولي دورةوليبأدايولي ةدم .ووX30ت اكتولي حيعاووحليميد و

ًضدديووقكدد وحولضددلولي مدديحوليحاجدد وليبي كدد و دد وًد ددول وليمرل دد و ادد و

ح  و دكيقوض ي أد وج كعايو  ندتوضع وي و  و كيسولموعيةولية   .و

ج وي ظديمولي ميئ وليةيص ووي مبيروًد ول و كيسوحولضلولي ميحوليحا

ليمعاددكتولني ماحددد ولي مب دد و دد وليمرل دد وليحييكدد وي  دداوليقددوةوهاو

وجكددملووضداوا داولي طيوقد وحوةيصد ووعددمو لمد دول و دمواقدقوض دموتو

.وX30حووX22لتةيلووعمولنجالءلزوحض ايوادا وضؤشدايوليقكديسو

ح  وهطيروتباياواا و داياولي ؤشداياوضداوًد دول وليقكديسوي  داو

ووكياولآلت :و

 ضؤشاوليقكيسوX22حليايورش وحا و"تول قولي حموتوضعود طوو

ت اكتولي حيعاو"وً اووعدكاولالحمبديروطبكعد وت داكتولي حيعداوو

ضددداوليممري ددد وهيددد ولي دددمعات،وحليدددايو دددمويةماددد و ددد ولي اكددديزو
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لند يدك وح  و  ولي اكيزوليعا ك وحوةيصد ولي اكديزوليمد وتعم دمو

بددددموضدددداوليممدددديراولي ةمبايدددد ،وحتحمددددي وهيدددد وضحيعددددالزوت

لي ةمبالزوحا و بكلولي مية.وح الولي ؤشاوتدتوحعدع وضداو بدلو

ليبددديامكا،وحي ددداوليمحاكدددلوليعددديضا وليموشكدددميوًثبدددتوًاوضؤشددداو

يعموضأ ا و  ولمد دول وحالوي  داوًاويدمالءموضدعووX22ليقكيسو

وقكدد ولي ؤشددالزويقكدديسوحولضددلولي مدديحوليحاجدد وي ظدديموليمعاددكتو

وحاد ولي ؤشدالزولني ماحد ،وض يواملووييبيامكاوهي و اا د وو ديءو

 لنا،يئك ويامحاكلوليعيضا وليموشكمي.

 حعدددعوليبددديامكاولي ؤشددداوX30يقكددديسوضدددمتوتدددول او"لي دددورةوو

ليبأددددايولي ةددددم "و دددد وليميضعدددد ويمطددددوياودظدددديموليمعاددددكتو

لني ماحددد ،وحتددتولحمبدديرو ددالولي ؤشدداوحادد وًددد وًاددموحولضددلو

لوليعيضا ولي ميحوليحاج ولي اتبط ووييميضع .وحي اودميئ وليمحاك

الوي،ا وًاوي دواوًادمووX30ليموشكميوًشمزوًاوضؤشاوليقكيسو

ضؤشددالزو كدديسوحولضددلولي مدديحوليحاجدد ولي اتبطدد وويي ؤ  دد و

تمعادقووX30ليمعاك ك .وهاوليمباياولي ظايويحيي وضؤشداوليقكديسو

و  ددنيمكاو،ولمحيدد وتم مددلووددناولي ددورةوليبأددايو دد وهطدديرودظددتو

حيضددلوليب دد وليمحمكدد ولي عاوضدديزوضدداولي   دداوًاويددمر وتحددتو

،ويايجو إاوضؤشاوليقكيسو[30]يم  ويوجكيولي عاوضيزوحا وح قو

X30ضدداولي   دداوًاوي ددمةمموتحميددملو دد وضمدديةو كدديسوليب دد وو

ليمحمك ويم  ويوجكديولي عاوضديز.وًضديولي  دني وليميدكد ،و دإاولي قداوو

X30تددتوليماشكدد و دد وصددكيومايوحادد وتطددوياولي ظدديمو"تددول اوو

 وومطدوياودظديموليمعادكتولني ماحدد و د ولي ورةوليبأايولي ةم

ليميضع "ويايجو ا ويدتوت داوض ي دب و د و دالوليبعدموشوداديوتقدكسو

تطوياودظيموليمعاكتولني ماحد ،و د وادكاوًاوليبعدمول دمتووقكديسو

حولضدددلولي مددديحوليحاجددد ولي اتبطددد ووييميضعددد .وح دددالولي دددببو

ولي ظايوليايويبارو ببواا و الولي ؤشاوضاولمد ول .و

 لنجددالءلزوليمدد وتددتولتةيل دديوضدداوًجددلوليوصددوةوهيدد ووهاوًاددم

،وح الويحمي وX2حووX1ً ضلوضطيوق وويألد ول و ووروطووقك و

وX1هي وتباياودظاي.وحح موهضعياولي ظاو  وصدكيو ولي قداتكاو

ل اوي وح لولي معاتوحا ودظيموليمعادكتولني ماحدد ولي عم دموضداو

كتولني ماحددد ول دداوي وتعاددتولي ددمعاتوي ظدديموليمعاددوX2لي اكدد (،وحو

شاكا دديولي عم ددموضدداو بددلولي اكدد (،ويالاددموًاوضؤشددايوليقكدديسو

يم حورلاواوةو كديسو"لي داوي "،وحتحميدملو داوي ولال دمع يةو

حليايوحععوضقكي يوو يصيوو [56] ح اوي وليمعات.وح الوضيويؤشمه

،وح الوضاوEase of useيا اوي ،وحوةيص و اوي ولال مع يةو

 وهيمدديةواييددد وضدداوليمددالوطوودددكاولي   دداوًاوي ددواو ددموًةيددديوهيدد

 ضؤشايوليقكيس.و

 يمح كاوضؤشدالزوا داوضطيوقد ولمد دول وتدتورودطووقكد وX13و

"تطبكقيزوليمعاكتولني ماحد ولي عم موو  وليميضعد وتدو اولي مكداو

"لضدددمالكووX15ضددداولي  ليددديومحضددديءولياكدددنووليممري دددك "وضدددعو

مولحضدديءو كددنووليمددمريسوليمل عكدد ويال ددم الرو دد ول ددمع يةودظددي

ليمعاددكتولني ماحددد ".وًاوليمبايدداولي ظددايوياددالوليمددالوطوليعدديي و

ودددكاو ددداياولي ؤشددداياو دددووًاوليممري ددد وحلي دددمعاتويمح ددد لاو

ال ددمع يةودظدديموليمعاددكتولني ماحددد وحي ددكالاويال ددم الرو ددد و

ل مع يةو الولي ظيمو  وايةوًاولي ظيمواققويادتوض  عد وحض ليدي،و

 .[57] حضيوحاضو يوقيوو ووحا وح قورًي

 لنجالءولآل اوليايوتتول ضيتولمد ول وي ويمح دكاوضؤشدالزو

لل ددمعملةووX16ا دداوضطيوقمدد و ددووروددطووقكدد وضؤشدداوليقكدديسو

ًحضيءو كنووليممريسويمقميتولي ، وحلنرشيةوياطاب و ك يويمعادقو

لتح كدد وًحضدديءو كددنووليمددمريسووX17وددييمعاكتولني ماحددد (وضددعو

يالاددموضدداو ددالةوولي معا ددكاوياليمحدديقوويي،دد ولني ماحددد (.

ضؤشاياوليقكيسوًحال  يوًدا ديوياشد لاوحاد وتح كد ولي معا دكاو

يمب دد ودظدديموليمعاددكتولني ماحددد وحليددجوضدداو ددالةوتقددميتولي ،دد و

حلنرشديةوياطابدد وضداوًحضدديءو كدنووليمددمريس.وح د و ددالولي،ددمةو

يأددكاووهيدد وًاوًاددموً ددبياو أددلودظددتوليمعاددكتولني ماحددد و دد و

ضددداوًجااددديو دددووحدددمموا،دددوةوتحقكدددقولال دددمل وليمددد وًدأدددلتو

(،وح د و دالو4(لي معا كاوحا ولي ، وحلالرشديةوحليدمحتوليمقديد 

هشيرووهي وًاولي ، وحلنرشيةوليايويح،لوحاك ولي معا كاويعمو

حيضلوضاتو  وتح كد ولي معا دكاوحاد و بدوةولي ظديموحلال دم الرو

  ول مع يي .وح الوضيويعط وضبدارلوودظايديوويامدالوطوليعديي وودكاو

 ضالووحاوليدج،و دإاوليما كديزو.وX17حووX16قكيسوضؤشايولي

ليعا ك وحليما كعيزوليوظك كد وتمطادبوًاويممديزوليممري د وةحروو

اي ددوا،وح ددالوضدديويددو اهويدد وليحددمولمةددد وضدداولي عاوضدديزوحدداو

ليمطددورلزوليحميمدد و دد و ددالوليميدددب،و ضددالووحدداولال ددمع يةو

ياحي واوحليايوضاولي   اوًاويعط وياممري  وش يءووللتك و  و

واوت   دد وضدداوتب دد ودظدديموليمعاددكتولني ماحددد ول ددمع يةوليحي دد

.و ضدددالووحددداوليدددج،و دددإاوحزلرووليمعادددكتوليعددديي و[58]و ددداوي و

توجاددددتودحددددووليمعاددددكتووو2015حليبحددددموليعا دددد وض دددداوحدددديمو

 دددد وو1205لني ماحددددد وهلوصددددمرولمضدددداوليددددوزلريولي ددددا تو

ليام ددد وليعاكددديويامعادددكتولني ماحدددد وو اشددد ووومدددنيك و5/4/2015

يعدديي و،وحليددجوي دد وتمددوي وحعددعول ددمالتكمك وحزلرووليمعاددكتول

يامعاكتولني ماحد وحا وض موتوليميضعيزوليعال ك .و ضدالووحداو

ح بوشمدياوحزلرووليمعادكتووضول ق وضعيي وحزياوليمعاكتوليعيي وح

(وحاد وت عكدلو5/3/2015  وو2/1704ليعيي وليوليا تولاوزو

كددد و وليعال لددضاشدد ولي عاوضدديزوليعا كدد وحليم  ويوجكددد و دد ولياك
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ياحي دددبيزوحلي عاوضيتكددد ويك دددواوًد ولجددديوويامعادددكتولني ماحدددد و

.وح الوضديوًحطد و  داووحلعدح وياميضعديزوحداوتوجاديزو[59]

ليددوزلرو،وح  دديكولي مكدداوضدداوليميضعدديزوليمدد وويشددازوويحم دديةو

وعددضوًد دديطوليمعاددكتولني ماحددد وحيددوووأدد لوو ددكطوضمددلور ددعو

ليمولصدلوووعضولي حيعالزوحا وضو عولي اكد ولني ماحدد ،وًح

ضددعولي معا ددكاوهي ماحدكدديو ضددالووحدداوليمولصددلوليمقاكددميولحجدد و

يوجدد (،وح دداهوشاادديوضدداولي   دداوًاوت ددواوحولضددلو ددااتوضدداو

 ح اك وتب  ودظيموليمعاكتولني ماحد .و

 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات 

وكّ ددتودمدديئ وليمحاكددلوا دداوضطيوقدد وًد ددول وليقكدديسوليددايوتددتوو.1

لحم دديةهو دد وليمرل دد وحلي مضدد او   دد وًوعدديةوً ي ددك ويعولضددلو

لي ميحوليحاجد وحلي م ماد ووبعدموليعولضدلولي معاقد ووديي معات،ووعدمو

ليعولضلولي معاق ووم  ويوجكديولي عاوضديز،ووعدموليعولضدلولي معاقد و

ق وويي حموتولي عاوضديت ،وحوعدمووييممري  ،وحوعموليعولضلولي معا

ليعولضلولي معاق وويي ؤ   و"ليميضع ".وح  و الوهشيرووحلعح و

هيدد وهض يدكدد و ددالولمد ددول و دد و كدديسوحولضددلولي مدديحوليحاجدد و

وي ظيموليمعاكتولني ماحد .و

ًظاازودميئ وليمحاكلوًاوجيضع ولي وصدلو دموتعديد وضداووعدضوو.2

لي اتبطد ووم  ويوجكديوولي أيشلو  وضميةوتول اولي مديحوليحاجد 

لي عاوضدديزوحلالت،دديالز،وح ددالوضدديو ددمويددؤثاو ددابيوو دد وليمطبكددقو

لي،حك وحلي يحلويمطبكقو الولي ظيمو  وليمعاكتوليمديضع وححاد و

دميا .وهلوتعموت  ويوجكديولي عاوضديزوحلالت،ديالزولم ديسو د و

تطبكددقودظدديموليمعاددكتولني ماحددد وحلاددمولمرشددياوليحكويدد و دد و

ويمطابول م يضيوو يصيوووااهوليم  ويوجك .ودميا ،وح الوضي

تول اوًوعيةوحولضلولي ميحوليحاج وي ظيموليمعاكتولني ماحد و  وو.3

جيضعددد ولي وصدددلوحا دددبوحجاددد ودظددداوحك ددد وليمرل ددد .و عاددد و

شيدددتوحولضددلولي مدديحوليحاجدد ووو(1لض ددموتولي اكدديزولند دديدك 

حك د ولي اتبط وويي معا كاولمشماوتول الووا بورًيوليممري ككاو

ليبحددم،وحجدديءزولي اتبطدد وويي ؤ  دد وليمعاك كدد ولليميضعدد (و دد و

ليماتكبوليمديد ،وًضديوليماتكدبوليمييدمو  دياوضداود،دكبوليعولضدلو

لمشددديةي  ،وح ددد وليماتكدددبوليالودددعوجددديءزوو الكلي اتبطددد ووددديي

ليعولضددلولي اتبطدد وودديي حموتولي عاوضدديت .وححادد وليدداوتوضدداو

 ددداهوليعولضدددلوشدددياوشوداددديو ددد وليماتكدددبوليالودددعوهالوًاوتدددول او

و  موتوضمو ط.وًضيوليماتكبولم كاو  دياوضداود،دكبوحولضدلو

لي ميحوليحاج ولي اتبط ووم  ويوجكديولي عاوضديزوحلالت،ديالز،و

حليايوشياوضمول الووو  موتوضممد و  وجيضعد ولي وصدلوا دبو

ورًيوليبيامكاوضاولي اكيزولند يدك .و

وم  ويوجكدددديولضدددديوحادددد وض ددددموتولم  دددديموليعا كدددد ولي ةم،دددد وو.4

لي عاوضددديزو اقدددموجددديءزوحولضدددلولي مددديحوليحاجددد ولي اتبطددد و

ودديي حموتولي عاوضدديت ووييماتكددبولمحةوحادد ووقكدد وليعولضددلوضدداو

اكموتول ا دي،وح د وليماتكدبوليمديد وجديءزوليعولضدلولي اتبطد و

وييطاب ،وًضيوليماتكبوليمييمو  ياوضاود،كبوليعولضدلولي اتبطد و

حا،دداتوليعولضددلولي اتبطدد ووويي ؤ  دد وليمعاك كدد ولليميضعدد (،

لمشيةي  وحا وليماتكبوليالوع.وح د وليماتكدبوليةديضسوو الكويي

حلم كددداوجددديءزوليعولضدددلولي اتبطددد ووم  ويوجكددديولي عاوضددديزو

وحلالت،يالزوحليم وشياوتول ا يوو  موتوضممد .و

لت قتوحك يزوليبحموحا وض موتوتول اووعمياوضاوًوعيةولي مديحوو.5

ليحاجدد ،وت مددلوليبعددمولمحةووعولضددلولي مدديحوليحاجدد ولي اتبطدد و

وم  ويوجكددديولي عاوضددديزوحلالت،ددديالزوحليدددايوجددديءوو  دددموتو

ضمددمد ،وحليبعددموليمدديد وت مددلووبعددموليعولضددلولي اتبطدد وودديي حموتو

ولي عاوضيت وحليايوجيءوو  موتوضمو ط.و

 

 توصيات ال

ضدددداوليضدددداحريوًاوتددددوي وجيضعدددد ولي وصددددلوً  كدددد و يصدددد وو.1

يم  ويوجكيولي عاوضديزوحلالت،ديالزوشوداديوحيضدلودمديحوً ديسو

وي ظيموليمعاكتولني ماحد ،وحليجوضاو الة:

تع يددد وليب ددد وليمحمكددد ويم  ويوجكددديولي عاوضددديزوحلالت،ددديالز،وو•

حليماشكدد وحادد وتطددوياولمجدد لءولي يةيدد وحليباضمكدديزوحشددب يزو

الت،دديالزوحادد وضةمادد وًدولحادديو دد وليميضعدد ،وحهحطدديءوةحرول

ًشباويوامووليحي ب ولي اش ي و د وليميضعد وياع دلوحاد وتطدوياو

 دداهوليب دد وليمحمكدد ،وحليددجوضدداو ددالةوحعددعو طدد ول ددمالتكمك و

و يةووضاوليمحوالزوليا  ك وحتوظك ايو  وليميضع .يإل

دددتوضددعولال ددم الرووم حيددمولي اكدديزوحليممري ددككاووةمضدد ولندماو•

ليع لوحا وتح دكاو داح و داهوليةمضد وحعد ياول دم الريماي،و

ح دالوضدديو دكع زوضدداوليمقد ويددمتوليممري دككاووأددب  ولالت،دديالزو

ةل عكددماتوال ددمع يةودظدديموليمعاددكتولني ماحددد ،وشودادديوتعددموًاددمو

لي قوضددديزولم ي دددك ويادددالولي ظددديموحًةلوورئك ددد ويامولصدددلوضدددعو

وليطاب .و

 دديزو دظ دد وتعاددكتولي ماحددد والوتليع ددلوحادد وتب دد وليميضعدد ومو•

موحوةيصدد وًدد وشا دديوشدياولي ظدديموي مديزووييمعقكددمو إدد وضدداوكدوييمعق

لي،عوو وًاويال  وليقبوةو ولءوضاولم ميلوًموليطييب،وح الوضيو

يقالوضاولال دمع يةولي عاد ويا ظديم،وح كقم،داول دمع يةولي ظديمو

وحا وليحمولمةد وضاوحظيئ  وو ببوصعووم .و
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،ك،دديزولي ييكدد وويي معاقدد ووم  ويوجكدديولي عاوضدديزوزيدديةووليمةو•

حلالت،ددديالزو ددد وضولزدددد وليميضعددد ،وحليدددجوضددداوًجدددلوتدددو كاو

لي مطابددديزوليضددداحري وياب ددد وليمحمكددد ويم  ويوجكددديولي عاوضددديزو

وحي ظيموليمعاكتولني ماحد .

ت عكلو  ولزولت،يةوضمعمةوويامولصلوودكاوليطييدبوحليممري د ،وو.2

 معا كاوحا وهر يةووايدمولي ماحدد وحا و بكلولي ميةوتأمكعولي

يأل يتاووتمض اول م  يرلتاتوحت يؤالتات،وشايجولالحم ديةوحاد و

لي حيعالزوليم وتعط ووأ لوضبيشاوياطاب وضداو دالةوودالض و

حليدجونتياد ووGoogle Meetليمولصلولي ةما  وضمدلووادديض و

لي اصدد وياطابدد ويطدداحوت دديؤالتاتوحلالجيودد وحدداول م  دديرلتات،و

وم،يروحا ولي حيعالزولي كميوي ولي  ما وض بقيو.وححممولال 

تأمكعولي معا كاوحا واضورولي حيعالزوحلاليم لمووايوحليجوو.3

ضاو الةولحم يةودظيمويم مكلوليحضوروحليغكياوحلحم ية يو  و

وح اك وتقككتوًةلءوليطييب.و

عداحرووت اكدد ولي معا ددكاووولجبدديزويددمتوتقددمي ايوهي ماحدكدديوضدداوو.4

يوج ءلووضاولي ع ولي ،دا وياطييدب،وحليدجوضداولي معا كاوححم 

ًجلوع ياوًاوي واو  يكوحملي و  وهحطديءوليدمرجيزوياطابد ،و

وهحطيءوتأمكعوحاي  وياطاب وحا ول مع يةودظيموليمعادكتو حضاوثتَّ

ولني ماحد وحلاليم لموو .

ضددددداوليضددددداحريوًاوتع دددددلوليميضعددددد وحاددددد ولحم ددددديةولآلرلءوو.5

مدمريسوحلي معا دكاوحليمد وحلي قماايزوضاو بدلوًحضديءو كدنوولي

تمعادددقوومطدددوياودظددديموليمعادددكتولني ماحدددد وًحوتأدددةك ووعدددضو

يدددد ولي ظدددديم،وهلوًاو دددداهولآلرلءوهليحدددديالزولي ددددابك ولي ؤشدددداوو

حلي قماايزوجيءزوضاو الةوتماو و عاك وحتعيضدلوضدعولي ظديم،و

 يةووض اديو د وتب د ودظديموليمعادكتويايجو ا وتعموحل عك وحي  اولن

و يحلوحش وء.لني ماحد ووأ لو

 وليممريسو  وليمعيضلوضعووالض ولزييةووش يءووح باووًحضيءو كو.6

ليمعاكتولني ماحد وحليجوضاو الةووالض وتمريبك وتقومووإحملة يو

ليميضعدد ،وحشددايجوليحدديةوويي  ددب وياطابدد وضدداو ددالةوهة دديياتو دد و

ودددالض وتمريبكددد وض م ددد ويمدددمريباتوحاددد وليبادددديض ولي عم دددمو ددد و

وليميضع .و

ضاوليضاحريولال م يموويي حموتولي الئتويا حيعاووضداواكدموو.7

لي ضددد واوحليأددد لوحليم،ددد كت،وحلحم ددديةوليم،ددد كتوليم ددديحا و

يا حيعددددالز،وحضالحدددديووليمو كمدددديزولي ض كدددد وليةيصدددد ووا ددددعو

لي حيعدالزوحاد ودظديموليمعادكتولني ماحدد ،وحعد ياوتول ا ديو

وياطاب وطولةولي ،لوليمرل  .و

ددد وثقي دد و دد وليميضعدد وحليددجوضدداو ددالةوجعددلوليمعاددكتولني ماحو.8

لال دددم الرووييع دددلوحاددد وح دددقو دددالولي ظددديموامددد ووعدددمولدماددديءو

ليظاح وليم وًةزوهيك ولجيئح وشورحددي(،وحيق،دمووي دم الري و

ليع دلووادالولي ظديمو دوولاوي ددواودظيضديووةلح ديوويامعادكتوليمقاكددمي،و

حا و بكلولي مديةولحم ديةوليمعادكتولني ماحدد ويدبعضولي قدارلزو

يمرل ك وليم وت ميزووييطيوعولي ظايوليبحتوحليم والوتحمي وهي ول

وضةمبالزوًحوجولدبوح اك .و

ضاوليضاحريوًاوتع لوليميضع وحا وو يءوض مب وهي ماحدكد وضداوو.9

 الةولالشمالكو  وةحرودأاوحيي كد ،وحليدجوي د وت دواوضمياد و

 وليممريسوحطاب وليمرل يزوليعاكيوحلمحيك وليجوضاولمحضيءو ك

 ليح،وةوحا ولي ،يةروليعا ك وضميديو.وًجل

و

 الهوامش

تددتوتق ددكتوليعك دد و دد ولطدديروليوصدد وليدد وحك مددكاولالحيدد و .1

 يصدد وويي اكدديزولالد دديدك وحليميدكدد و يصدد ووييممري ددككاو

ليعدديضاكاو دد ولال  دديمولي ةم،دد ووم  ويوجكدديولي عاوضدديز،و

حيتويمتوحاضو اهوليم يصكلو  ولالطديرولي كدملد وو دببو

زوليبحددموضدداو بددلوليام دد ولي  ظ دد وتحميددموحددمةوصدد حي

 يا ؤت ا.

حليجويامعبكاوو Dimensionsتتول مع يةوض،طا وًوعيةو .2

حاولي مديةوليدائكسوحلم ديسويعولضدلولي مديحوليحاجد ،و

حيقددموتددتولحم دديةو ددالولي ،ددطا وويال ددم يةوهيدد وليمرل دديزو

 لي يوق .
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 (1الملحق )

 النجاح الحرجةيوّضح فقرات استمارة االستبانة التي استعملت في قياس عوامل 

 اسم العامل البعد)1( األول: المتعلم فقرات القياس

X1  و اوي وليع لوحا ولي ظيم  اوي وح لولي معاتوحا ودظيموليمعاكتولني ماحد ولي عم موضاو بلولي اك

X2  و اوي وتعاتولي ظيم  اوي وتعاتولي معاتوي ظيموليمعاكتولني ماحد ولي عم موضاو بلولي اك

X3 
لجا ووت  اوجكيولي عاوضيزولضملووضأ الزلضمالكولي معاتوليقمرلزويامعيضلوضعو

ولي وضبكوتاوحلي ووييل(وح مول مع يةوليمعاكتولني ماحد 
ودك وياطييبليقمرلزوليمقي

X4 
ليم لمولي معاتوويحم يةوليمعاكتولني ماحد وحضميوعم ويا حيعالزوحليولجبيزو

وليمرل ك 
وليم لمولي معاتوويي ظيم

X5 ولزولالت،يةويو اولي ظيمو  ولزوضم وح ويمولصلوليطاب وضعولال يتاو   

 اسم العامل البعد الثاني: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

X6 
لي اوي و  ول مع يةوتطبكقيزوليمعاكتولني ماحد ولي عم موو  ولي اك وضاو بلو

 لال يتاو
  اوي ولال مع ية

X7 ليمحمك ويم  اوجكيولي عاوضيزويمأغكلولي ظيموو  يءولضمالكوليميضع وليب  و  لضمالكوليب  وليمحمك  

X8 ليمق ووأب  ولالت،ية ليمق ووأب يزولالت،يالزوحوةيص وشب  ولمدمادت 

X9 
 اح وشب  ولمدمادتو  وليم،  وحليح،وةوحا ولي عاوضيزولي معاق وويي معاتو

 ححلجبيت وحر عولي حيعالز
 جوةووشب  ولمدمادت

X10 ا وتعقكمولي ظيم  يزووييمعقكم دظيموليمعاكتولني ماحد ولي عم مو  ولي اك والوي  

ة التدريسيةئالبعد الثالث: اعضاء الهي  اسم العامل 

X11 ةحتوزضالءوليع لو وليممريسوي ضالئاتو  وليع للتول اوليمحتولي قمموضاو بلوًحضيءو ك 

X12 
ليمعاكتولني ماحد وتؤ اووعكاووضقماايزوليممري ككاوليةيص وومطوياودظيم

ولالحمبيروضاو بلوليميضع 
 ضأيرش ولي  م كم

X13 
تطبكقيزوليمعاكتولني ماحد ولي عم موو  وليميضع وتو اولي مكاوضاولي  لييومحضيءو

و وليممري ك للياك
 لي   ع وضاولي ظيم

X14 لضمالكولي عا  وليمقيدك ولي عاوضيزليممريسولي عا  وليالزض وال مع يةوت  اوجكيو ول كلضمالكولحضيءو 

X15 
ليممريسوليمل عك ويال م الرو  ول مع يةودظيموليمعاكتو ول كلضمالكولحضيءو

ولني ماحد 
 ةل عك ولال مع ية

X16 
ليممريسويمقميتولي ، وحلالرشيةوياطاب و ك يويمعاقووييمعاكتو ول كل معملةولحضيءو

ولني ماحد 
 لرشيةوليطاب 

X17 تح ك وليطاب وليممريسوليطاب وياليمحيقوويي، ولني ماحد  ول كتح ك ولحضيءو 

 اسم العامل البعد الرااب: المحتوى المعلوماتي

X18 
ضالءض ولي حموتوولي عاوضيت ولي طاححو  ودظيموليمعاكتولني ماحد وي وعوتو

ولي قاروليمرل  

ضالءض ولي حموتو

 لي عاوضيت 

X19 
ليمرل  وحا وض ، وليمعاكتولني ماحد وطوةوضموولي ،لووتول اوضحموييزولي قار

وليمرل  
 تول اولي حموتولي عاوضيز

X20 ليو تولي  ي بويا عولي حمويولي عاوضيت ويا قاروليمرل  وللي حيعالز(ويمتوتح كا وهي ولي ظيمو  و
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 لي حيعالزوليو تولي  ي ب

X21 
للي حيعالز(ولي ا وح وحا ودظيموليم، كتووليمكموي حموييزولي قاروليمرل  و

وليمعاك  ولني ماحد 
 ت، كتولي حيعالز

X22   وليمول قووكاوًد يطوت اكتولي حيعالزولني ماحدك ووياطاب وحطبكع ولي قاروليمرل
تول قولي حموتوضعود طو

 ت اكتولي حيعاو

X23  حاضولي عاوضيزولي حيعالزوحليأاحايزوتعاضووطايق وضالءض و  ودظيموليمعاكتولني ماحد 

 اسم العامل البعد الخامس: المؤسسة التعليمية )الجامعة(

X24  ةحتوتقيد  ليمحتوليمقيد ولي قمموضاوليميضع ويا  م كمياوضاودظيموليمعاكتولني ماحد 

X25  ليمحتوضاو الةوليممريب تول اوليبالض وليممريبك وليالزض وال مع يةودظيموليمعاكتولني ماحد 

X26 حليم اكالزولالةلري ولي قمض وضاو بلوليميضع ليمحتو  ليم اكالزولنةلري  

X27  ليمحتولي يي  تول اوليمحتولي يي ولي  م اوضاو بلوليميضع ويمطوياوليمعاكتولني ماحد 

X28 
هجالءلزوتغككالزو  ووعضولنجالءلزولي عم موو  وليميضع ويغاضوتن اتو

 لي  م كمياوضعودظيموليمعاكتولني ماحد 
 ليمغككاو  ولنجالءلز

X29  ثقي  وليمعاكتولني ماحد  دأاوثقي  وليمحوةودحووليمعاكتولني ماحد 

X30  لي ورةوليبأايولي ةم  تول اولي ورةوليبأايولي ةم وومطوياودظيموليمعاكتولني ماحد و  وليميضع 
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