
 
 

1 

e-ISSN: 2289-8042 
JURNAL SULTAN ALAUDDIN SULAIMAN SHAH 

VOL 7 BIL 1 (2020) 

العوامل املؤثرة يف تقبل الفصول االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت  
 . TAMيف ضوء منوذج قبول التقنية 

 
Factors influencing the acceptance of virtual classes among students of the 

Faculty of Basic Education in Kuwait in light of the TAM technology 

acceptance model.  
 

 2حممد صربي بن شهرير،  1سعيد سعد حممد مانع القحطاين
 

Terima Wasit Muat Naik e-Jurnal 

27 FEB 2020 17 MAC 2020 30 APRIL 2020 

 
 امللخص

لذا هدف هذا البحث   .من أهم معايري جناح استخدام التكنولوجيا يف التعليم هو رضى املستفيدين منها وتقبلهم هلا
العوامل املؤثرة على تقبل الفصول االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية األساسية يف دولة الكويت يف إىل الكشف عن 

مت استخدام املنهج املسحي، واختيار   ،ولتحقيق أهداف البحث واختبار فرضياته  .  TAMضوء منوذج قبول التقنية  
الل الفصل األول من العام اجلامعي ( من طلبة كلية الرتبية األساسية يف الكويت خ400عينة قصدية بلغت )

م، ومتثلت أدوات البحث يف إعداد وتصميم استبانة تكونت من ثالثة أجزاء رئيسية، وبعد مجع 2018-2019
بياانت البحث وحتليلها احصائياً أثبتت النتائج وجود عالقة إجيابية بني النية الستخدام الفصول االفرتاضية وعوامل 

استخدام تقنية التعليم املتاحة يف الفصول االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية األساسية يف  الفائدة احملققة وسهولة
الكويت، وكذلك عالقة إجيابية بني العوامل املستقلة )الدعم الفين، التفاعل يف التعليم، والكفاءة الذاتية( والفائدة 

يضاً بني العوامل املستقلة ة إجيابية أاضية لديهم، وعالقاحملققة وسهولة استخدام تقنية التعليم املتاحة يف الفصول االفرت 
)الدعم الفين، التفاعل يف التعليم والكفاءة الذاتية( ونية الطلبة حول استخدام الفصول االفرتاضية من خالل الفائدة 

بوهلم الستخدام احملققة وسهولة االستخدام كعوامل وسيطة لدى الطلبة، إال أنه ال يوجد أتثري لنوع جنس الطلبة يف ق
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التقنيات املتاحة يف الفصول االفرتاضية، ويوجد أتثري للخربة يف ذلك، ومت االنتهاء بذكر عدد من التوصيات التطبيقية  
 لنتائج البحث.

 .TAMمنوذج قبول التقنية  عليم،  تقنية الترضى املستفيدين، الفصول االفرتاضية،   :الكلمات املفتاحية
 

ABSTRACT 

The successful use of technology in education relies primarily on the satisfaction and 

acceptance of its beneficiaries. This research aims to reveal the factors influencing the 

understanding of students of Faculty of Education in Kuwait for the virtual classrooms in the 

light of their acceptance for the TAM Technique. Survey methodology and selection of 400 

students from Faculty of Education in Kuwait as a sample during the first semester in the 

academic year 2018-2019 are two methods used to achieve the goals of the research and test 

its hypotheses. The research develops a questionnaires consists of three major parts. After 

collecting and analysing the data statistically ,the results proves that there is a positive 

relationship between the intent of using virtual classrooms, usefulness factors  and the ease of 

using technical education in virtual classrooms for the students in Faculty of Education in 

Kuwait. The research also shows that there is a positive relationship betweet the independent 

factors such as (technical support, interactions in teaching and self-efficacy) and the usefulness 

and the ease of using technical education in virtual classrooms for the students. Another 

positive relationship is discussed by this research connects the independent factors (technical 

support , interactions in teaching and self-efficacy) , the students' intention of using the virtual 

classrooms through the usefulness and the ease of use as a feedstock for them. Besides , it is 

indicated that the gender of the students has no effection in their acceptance for using the 

information technology in virtual classrooms however the experience palys a vital role in that. 

The research concludes with a mention of some applied recommendations for the results of this 

research. 

Keywords: Virtual classrooms, users’ satisfaction, instructional technology, TAM Model. 

 

 :مقدمة البحث

 هتاوتطبيقاالثورة التكنولوجية احلديثة  إن ما يشهده العامل اليوم من تطورات سريعة يف كثري من نواحي احلياة، والسيما  
، وذلك لدورها الكبري يف جعل اخلربات التعليمية أكثر بشكل كبري  ، واليت أثرت على احلياة العلمية والثقافيةالرتبوية

 .(143، 2017فعالية وقبواًل للتطبيق وأسهمت يف تسهيل وحتسني وتطوير العملية التعليمية بشكل عام )توم،
فاهيم وأساليب وطرائق ومهارات جديدة يف ميدان العملية ولقد أدى التطور التكنولوجي املعاصر إىل ظهور م

( أو الفصول E-learning( والتعليم اإللكرتوين )Individual alized instructionالتعليمية كالتعليم املفرد )
ملموساً ( واليت أثرت على عناصر املنظومة التعليمية  األمر الذي جيعل هلا داللة وأثراً Virtual classesاالفرتاضية )

ومن خالل التعليم االلكرتوين ونظام التعليم االفرتاضي يستطيع (. 1، 2016ملية التعليمية )اخلتم،يف مستقبل الع
التجارب العلمية، كما يوفر التعليم االفرتاضي خيارات متنوعة من التعليم من  أن يتحكم بتعلمه وميارسالطالب 

التعليمية يف العامل واالستفادة من أفضل مناهج املؤسسات التعليمية خالل اللقاء االفرتاضي أبكرب خرباء العملية 
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العاملية بطريقة افرتاضية، وذلك يتطلب أتهيل وتدريب املعلمني على مجيع أساليب وأدوات التعليم االفرتاضي، ألن 
موعة من املعايري التعليم االفرتاضي يتطلب أن يقوم وفقًا للممارسات املتفق عليها يف هذا اجملال، حيث تتوفر جم

واملبادئ التوجيهية فيما يتعلق ابملمارسات التعليمية يف بيئات التعلم االفرتاضي والسيما تلك املعايري اليت تصدرها 
نرتنيت، متر سلوان الدويل للتعليم عرب اإلمؤسسات وهيئات رائدة يف جمال التعلم كاالحتاد األمريكي للمعلمني، ومؤ 

م عن بعد، واجمللس التعليمي اإلقليمي، والرابطة القومية للتعليم، واملعهد األمريكي للتعليم عرب واملعهد األمريكي للتعل
، مبا يضمن جناح نظام التعليم االفرتاضي وأداء دوره احلقيقي يف حتديث العملية التعليمية وتسهيل وتطوير اإلنرتنت

 .(232-245، 2005)املوسى؛ واملبارك،  النظام التعليمي بشكل عام
وقد أشارت عديد من البحوث والدراسات إىل أمهية توظيف واستخدام نظام التعلم االفرتاضي واالستفادة 

( 2010( ودراسة القحطاين )2011( ودراسة خليف )2017من الفصول االفرتاضية كدراسة كمتور، وحممد )
ا أداء أعضاء هيئة التدريس اجلامعي لفصول االفرتاضية على مستوى تعلم الطلبة وكذ ل جيايبأكدت التأثري اإلواليت 

 حيث تتمتع بقدر من املرونة اليت تساعد على التعلم مبا يتوافق مع الوقت واملكان املناسب للطلبة.
ولقد أقرت دولة الكويت، والسيما وزارة الرتبية والتعليم، ابلدور الفعال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

كزت يف السنوات األخرية على ضرورة دمج األساليب التعليمية التقليدية مع أدوات يف تطوير العملية التعليمية ور 
التعلم اإللكرتوين أبساليب خمتلفة من أمهها نظام التعليم االفرتاضي، إذ أصبح التعليم االفرتاضي خياراً أساسياً وهنجاً 

بحث فيما يتعلق مبنهجيات استخدام إال أن مثة حاجة تدعو إىل مزيد من ال ؛سائدًا للطلبة يف العصر احلايل
التكنولوجيا احلديثة يف العملية التعليمية، وذلك يتطلب ضرورة دراسة الواقع أو فهم طبيعة العوامل اخلارجية اليت تؤثر 
على استخدام تلك املستحداثت التكنولوجية يف تشجيع الطلبة على االستفادة منها ودميومة توظيفها يف التعلم، إذ 

التحقيق يف هذه العوامل وتصنيفها وفًقا ألمهيتها، مع حتديد البدائل واقرتاحها من أجل ختفيف العوامل البد من 
السلبية املتعلقة بعملية التعلم اإللكرتوين وطرح اقرتاحات لالستخدام األمثل هلذه التكنولوجيا أثناء عملية التعلم، مبا 

جيع االستخدام على نطاق أوسع، وقد كانت هناك جهود يضمن كفاءة استخدام أدوات التعليم االفرتاضي وتش
على استخدام التقنيات احلديثة يف العملية التعليمية نتج عنها اعتماد   املؤثرةللتأطري املنهجي يف دراسة هذه العوامل  

من  ديد وغريها من النظرايت والنماذج اليت مت دراسة فعاليتها يف الع TAMمناذج منهجية كنموذج قبول التقنية 
إذ أن فهم العوامل اليت تؤثر يف قبول املستخدمني واستخدامهم للتكنولوجيا احلديثة  الدراسات والبحوث السابقة،

-Al)يف التعليم مهم لتحسني تنفيذ واستخدام التعليم اإللكرتوين وتوظيف األدوات التكنولوجية بشكل أكثر فعالية  

Harbi, 2011) . يف بيئات افرتاضية متعددة إال أن القليل منهم من قام التعليم  ايمزاولقد تناول عدد من الباحثني
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بتقييم مدى تقبل الطلبة لتلك األدوات التكنولوجية وتفاعلهم معها، وأييت هذا البحث استجابة لضرورة اإلسهام 
الفعال لتكنولوجيا يف دراسة العوامل املؤثرة وتوضيح الرؤية لنظام التعليم االفرتاضي املعتمد على التوظيف املنهجي و 

 التعليم واملعلومات احلديثة لتحسني وتسهيل وتطوير العملية التعليمية.
 

  :مشكلة البحث
أولت دولة الكويت تقنية التعليم أمهية خاصة حيث ركزت عليها يف العديد من اخلطط الوطنية هلا من خالل التأكيد 

مدروسة كاستخدام نظام التعليم االفرتاضي وتصميم الفصول   على ضرورة استخدام وتوظيف التكنلوجيا احلديثة أبساليب
االفرتاضية يف الكليات األكادميية ابجلامعات الكويتية، ومت تسهيل سبل ممارسة التعليم االفرتاضي وتوفري أدواته الالزمة 

ضية بشكل وتصميم بيئات خاصة بذلك، ومع ذلك اليزال العديد من الطالب يعرضون عن استخدام الفصول االفرتا
متكرر وليس لديهم خربة إجيابية يف ذلك، هلذا يالحظ ضعف رغبة وتقبل الطلبة لالستمرار يف استخدام الفصول 

لذلك جيب دراسة وفهم العوامل واالستفادة من التقنيات احلديثة.  االفرتاضية على الرغم من توفر اإلمكاانت الستخدامها  
تكنولوجية يف العملية التعليمية ومراعاهتا لدى الطلبة، وإال سيكون لدى املتعلم املرتبطة ابستخدام وتوظيف املستحداثت ال

"جتربة سلبية، تؤدي إىل التعلم السطحي الغري فعال مبا يؤثر على جاهزية املتعلمني وقبوهلم وقراراهتم حول استخدام التعليم 
أساسي على مدى قبول الطلبة واستخدامهم هلذه   اإللكرتوين مدى احلياة، فنجاح أنظمة التعليم اإللكرتوين يعتمد بشكل

إذ أن جناح استخدام تلك البيئات التكنولوجية يعتمد على عوامل خمتلفة جيب األنظمة ورغبتهم الستمرار ممارستها، 
ي مراعاهتا والنظر فيها ابستمرار من أجل إنتاج عملية تعلم إلكرتوين انجحة وفعالة ومستمرة ، فتجاهل تلك العوامل يؤد

ولكون الطالب هو احملور   .(2012)مغيضيب،  توقف برامج التعلم اإللكرتوين  و  أبمهية التقنيات احلديثة  الثقةىل ضعف  إ
العوامل املؤثرة على تقبل الطلبة لتقنيات أن تتصدى الدراسة احلالية للكشف عن  الباحثاناألساسي لعملية التعلم رأى 

د من البحوث والدراسات إىل الدور احملوري فقد أشارت عد  (.(TAMالتقنية خالل منوذج قبول الفصول االفرتاضية من 
(، 2017(، و)فتحي، 2017، مثل دراسة كل من )عرفة، ومليجي،TAMوالفعال الذي يلعبه منوذج قبول التقنية 

(، حيث أكدت هذا 2010(، و)القحطاين،  2012(، و)مغيضيب،  2014(، و)فريح، والكندري،  2016و)اجلهين،  
يعمل على قياس مدى املنفعة من التقنية والنية والرغبة لتوظيفها وسهولة  TAMراسات على أن منوذج قبول التقنية الد 

استخدامها ومساعدهتا على الكفاءة الذاتية ومساندة عمليات التفاعل اليت تتم من خالل توظيف التكنولوجيا يف العملية 
د عمليات التعلم ويدعم عمليات جناحها، مما يدعم الكفاءة الذاتية  التعليمية، ومدى توافر الدعم الفين الذي يسان
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الرتبية  لقياس مدى تقبل الفصول االفرتاضية لطالب كلية TAMملستخدمني التقنية، وبذلك ميكن استخدام منوذج 
 األساسية ابلكويت بدقة.

 مفهوم الفصول االفرتاضية
( الفصول االفرتاضية أبهنا بيئة تعليم وتعلم حتاكي الفصول التقليدية يف تنظيمها، ولكن يتواصل فيها 2012يعرف عزمي)

أطراف العملية التعليمية عن بعد عرب شبكة اإلنرتنت أبدوات اتصال وتفاعل تزامنية وغري تزامنية بغرض تنظيم مواقف 
 لتقومي واملتابعة والتواصل، ويتم ضبطها وتقدميها من خالل مؤسسات تعليميةتعليمية متنوعة تشمل التنظيم والتعليم وا

أو هو نظام يسمح ابلتفاعل احلي بني املدرس والطلبة عرب شبكة اإلنرتنت أبسلوب منظمة ملنح درجات علمية معتمدة.  
بة للمعلم والطالب، وكذلك توفري الصف االعتيادي، ويتميز هذا النظام ابملرونة والسهولة من انحية حتديد األوقات املناس

لصوتية وغريها )الشعراوي مجيع الوسائل االعتيادية بشكل إلكرتوين مثل السبورة اإللكرتونية واحملاورات الكتابية وا
( أبهنا وسيلة من الوسائل الرئيسة يف تقدمي الدروس املباشرة واحملاضرات على 62: 2009ويعرفها خليف )(. 2013،

تمد على افة إىل التدريب عن بعد يتوفر فيها العناصر األساسية اليت حيتاجها كل من املعلم والطالب، تعاإلنرتنت ابإلض
التعلم من خالل مقررات  وميكن تعريف الفصول االفرتاضية أبهنا عبارة عن نظام مينح فرصأسلوب التعليم التفاعلي. 

برانمج الفصل االفرتاضي املستخدم للتواصل ومشاركة لكرتونية من أي مكان عرب شبكة اإلنرتنت مع وجود تعليمية إ
 املعلم واملتعلمني يف نفس الوقت.الشاشات وامللفات والعروض التقدميية والتطبيقات، كما تتيح فرص التفاعل املباشر بني  

 
 Technology Acceptance Model TAMمنوذج قبول التكنولوجيا  

، وأمساه منوذج تقبل التكنولوجيا  1989منوذجاً لدراسة تقبل التكنولوجيا وذلك ألول مرة عام    (Davis, 1989)قدم دافيس  
 حيث أن عدم قبول املستخدمني للعمل على نظم تكنولوجيا املعلومات يعترب عائقًا مهمًا أمام جناح هذه النظم، فقد 

ال ملاذا خيتار الناس قبول أو رفض أي تكنولوجيا؟ التحدايت للباحثني هنا هو فهم اإلجابة على سؤ ثبت أن من أكرب 
(Henderson & Divett, 2003)  .  ويعتربTAM    اليت استخدمت وال زالت تستخدم إىل اآلن   النماذج النظريةمن أشهر

لدراسات العلمية وقد بينت دراسة شوماك يف فحص مدى تقبل التكنولوجيا حيث استخدم يف عشرات ا
من الدراسات اليت درست تقبل وسائل التعليم اإللكرتوين  %86أن  (Šumak, Heričko, & Pušnik, 2011)وآخرون 

أن تقبُّل أي تكنولوجيا والعمل عليها انتج عن عاملني رئيسيني  TAM، ويفرتض منوذج TAMقد استخدمت منوذج 
سهولة االستخدام املتوقعة واللذين يؤثران على عامل اتبع آخر وهو امليل السلوكي لالستخدام ويبني ومها املنفعة املتوقعة و 

 ( العالقة بني هذه املتغريات.2.2شكل )
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دين جيعالن الناس يقبلون أو حيجمون عن استخدام التكنولوجيا أن أهم سببني حمد    (Davis, 1989)ويبني دافيس
ون الستخدام تطبيق معني حني يعتقدون أن هذا التطبيق سيمكنهم من أداء وظائفهم بصورة مها: األول أن الناس مييل

وقد أكدت العديد من الدراسات أتثري  ،(Perceived Usefulness PU)أفضل، وقد مسى هذا العامل املنفعة املتوقعة 
 & ,Karaali, Gumussoy)وموسوي وكاليسرياملنفعة املتوقعة على امليل السلوكي لالستخدام مثل دراسة كارايل وج

Calisir, 2011)  ودراسة ليجرس وانغام وكولرييت ،(Legris, Ingham, & Collerette, 2003) أما العامل الثاين فهو ،
أن الناس وإن اقتنعوا أبن هذا التطبيق مفيد هلم فهم رمبا يف نفس الوقت يعتقدون أنه من الصعب جدًا عليهم التعامل 

لك قد يَرَجح على املنفعة املتوقعة من استخدام النظام فيؤدي لعدم االستخدام، ومسي هذا العامل سهولة االستخدام معه وذ
املنفعة املتوقعة أبهنا الدرجة اليت يعتقد  (Davis, 1989)، وقد عرف دافيس Perceived Ease Of Use PEOUاملتوقعة 

، أو هي توقعات الشخص (Ong, Lai, & Wang, 2004)ن أداء وظيفته هبا  الشخص أن استخدامه لنظام معني سيحس
كما عرفت سهولة   (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1992)أبن استخدامه للحاسوب سيفيد بتحسني أداء مهامه 

وقد . عني سيكون عندها بقليل من اجلهد االستخدام املتوقعة أبهنا الدرجة اليت يعتقد الشخص أن استخدام نظام م
وتطبيقه يف اجملال الرتبوي، فقد اعتمدت دراسة  TAMتناولت عدد من البحوث والدراسات منوذج قبول التكنولوجيا 

( على منوذج قبول التقنية لدراسة مدى أتصيل ذلك النموذج واستخدام وتوظيف التقنية من منظور 2010القحطاين )
نوااي طالبات الدراسات العليا السلوكية يف استخدام منصة إدمودو ( واليت تناولت تقصي  2016إسالمي، ودراسة اجلهين )

Edmodo  التعليمية مستقبال ابستخدام منوذج قبول التكنولوجيا، حيث سهل النموذج من قياس النوااي كأحد عناصر
ليل اجتاهات ( واليت تناولت استخدام منوذج قبول التكنولوجيا لتح2017منوذج قبول التقنية، ودراسة عرفة، ومليجي )

ونوااي طلبة اجلامعات السعودية حنو االستعانة ابلتعليم اإللكرتوين ملقرراهتم الدراسية، حيث وجدت الدراسة أن منوذج قبول 
( واليت تناولت 2012هو أفضل النماذج اليت تساعد على حتقيق أهداف الدراسة، ودراسة مغيضيب ) TAMالتقنية 

اجلامعة  –عليم اإللكرتوين. دراسة حالة تلل (Moodle) دلو ني للعمل على نظام مو العوامل املؤثرة على تقبل املدرس
، ودراسة فريح والكندري TAMاإلسالمية، واليت أكدت أن أفضل النماذج لتحديد تلك العوامل هو منوذج قبول التقنية  

م إلدارة التعلم يف التدريس لتقصي فاعلية تطبيق نظا TAM( واليت تناولت استخدام منوذج قبول التكنولوجيا 2014)
لتقصي فعالية التكنولوجيا  TAM( واليت تناولت استخدام منوذج قبول التكنولوجيا 2017اجلامعي، ودراسة فتحي )

 املساندة القائمة على تطبيقات التعلم التكيفية النقالة لتمكني ذوي اإلعاقة البصرية من التعلم.
 

 المنفعة المتوقعة

سهولة االستخدام 

 

الميل السلوكي 

 لالستخدام

 االستخدام الحقيقي

(1) رسم توضيحي منوذج تقبل التكنولوجيا وضح:   TAM .(Davis, 1989) 



 
 

7 

e-ISSN: 2289-8042 
JURNAL SULTAN ALAUDDIN SULAIMAN SHAH 

VOL 7 BIL 1 (2020) 

 البحث: سئلةأ
 العوامل املستقلة )الدعم الفين، التفاعل يف التعليم والكفاءة الذاتية( والفائدة احملققة وسهولة ما مدى العالقة بني .1

 استخدام تقنية التعليم املتاحة يف الفصول االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت؟
م والكفاءة الذاتية( ونية الطلبة حول استخدام ما مدى العالقة بني العوامل املستقلة )الدعم الفين، التفاعل يف التعلي .2

الفصول االفرتاضية من خالل الفائدة احملققة وسهولة االستخدام كعوامل وسيطة لدى طلبة كلية الرتبية األساسية 
 ابلكويت؟  

التعليم املتاحة ما مدى أتثري جنس وخربة الطلبة كمتغري تفاعلي يف العالقة بني الفائدة احملققة وقبول استخدام تقنية   .3
 يف الفصول االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية ابلكويت؟ 

   منهجية البحث وإجراءاته
مت استخدام املنهج املسحي، فهو املنهج األنسب لطبيعة هذا البحث ولتحقيق أهدافه، مت اختيار تصميم هذا البحث 

كويت يف استخدام الفصول االفرتاضية يف التعليم واملخطط لقياس العوامل املؤثرة على نية طلبة كلية الرتبية األساسية ابل
 التايل يوضح التصميم املنهجي للبحث:

 

 
(2)رسم توضيحي   ميم املنهجي للبحث.التصيبني:    

يشمل جمتمع البحث احلايل مجيع الطالب املسجلني يف كلية الرتبية األساسية يف اهليئة العامة للتعليم  :جمتمع البحث
الباحثان الدراسـة ، حيث أجرى  2019-2018ول من العام الدراسي  التطبيقي والتدريب يف الكويت يف الفصل الدراسي األ

( طالبًا وطالبة يف خمتلف 6000وفقًا إلحصائيات قسم التسجيل يف كلية الرتبية، فالعدد اإلمجايل للطلبة)احلالية 
 التخصصات واملستوايت.
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( من طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت، وذلك 400) بلغت: مت اختيار عينة للبحث بطريقة القصدية عينة البحث
سيقوم ابستخدام املعاجلات اإلحصائية اليت تتطلب عدد كبري من العينة لتحليل البياانت يف الدراسة احلالية الباحثان  كون  

ابختيار عينة استطالعية الباحثان ومن غري العينة األساسية للبحث قام  .SPSSمستعينا بربانمج املعاجلات اإلحصائية 
( من طلبة كلية الرتبية األساسية ابهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كعينة استطالعية، وذلك لتطبيق 30بلغت )

لى درجة ثبات االستبانة، ابإلضافة إىل حتديد الصعوابت اليت قد تواجه عليهم أداة الدراسة استطالعياً هبدف الوقوف ع
العينة األساسية يف االستجابة على عبارات االستبيان من حيث صعوبة بعض املفردات أو سهولتها أو اخللط يف بعض 

 املصطلحات.
ابختيار الباحثان جلمع بياانت الدراسة وحتقيق أهداف البحث واختبار فرضياته قام : إعداد وتصميم أدوات البحث

األداة املناسبة لذلك واملتمثلة ابالستبانة، فاالستبانة ال تزال هي األداة الرئيسية املستخدمة إلجراء البحوث االستقصائية 
( عن طريق وضع سلسلة من Newby، 2010 ( رية من البياانت بطريقة مباشرةوهي فعالة يف احلصول على  كمية كب

األسئلة على جمموعة واسعة من الناس بطرق خمتلفة ويف وقت مناسب، فهي أكثر مالئمة عندما يكون جمتمع الدراسة 
لالستخدام وفقاً كبري وأكثر فعالية من حيث الوقت والتكلفة، وقد مت بناء وضبط االستبانة والتأكد من صالحيتها 

 للخطوات العلمية واملنهجية وتفصيل ذلك كما أييت:
 : بصورهتا األولية  إعداد وتصميم االستبيانة
وابالعتماد على متغريات البحث احلايل مت تصميم االستبانة بصورة أولية،  ةالسابق الدراساتمن خالل االطالع على 

ء: اجلزء األول حيتوي على املقدمة، ومعلومات عامة حول موضوع الدراسة، ونوااي الطلبة، حيث تكونت من ثالثة أجزا
يف حني اجلزء الثاين حيتوى على املعلومات الدميغرافية للطلبة تضمنت اجلنس، والعمر، واملستوى الدراسي، واخلربة يف 

عنصر  31يف حني احتوى اجلزء الثالث على  استخدام اإلنرتنت، وكذلك اخلربة يف استخدام أدوات التعلم االفرتاضي،
تقيس سبعة متغريات تشمل )نية استخدام التعلم االفرتاضي، واجتاهات الطلبة الستخدام التعلم االفرتاضي، الفائدة احملققة 

اضي، وسهولة استخدام التعلم االفرتاضي، الدعم الفين الستخدام التعلم االفرتاضي، التفاعل يف استخدام التعلم االفرت 
 املقدرة الذاتية, استخدام التعلم االفرتاضي(.

بعد التوصل إىل الصورة األولية ملسودة االستبانة مت ضبط خصائصها   اخلصائص السيكو مرتية ألداة البحث )االستبانة(:
 السيكو مرتية عن طريق التأكد من الصدق والثبات لألداة وذلك كما يلي:

 يقصد بصدق األداة : مقدرهتا على قياس ما وضعت من أجله أو ما وضعت لقياسه وللتحقق من   :صدق أداة البحث
غرض حتكيمها وإبداء الرأي فيها من حيث صياغة ب  اخلرباءخرباء من   (4)على    االستبانة للبحث احلايل مت عرضهاصدق  

مدى إضافة وحذف ما يرونه مناسبًا بغية الوصول إىل البنود، ومدى ارتباط كل بند منها ابحملور الذي ينتمي إليه، و 
مالئمة تلك العبارة لقياس ما وضعت لقياسه، ولتكون أداة مناسبة لتحقيق أهداف البحث ،وتقدمي مسامهات واقرتاحات 

ض من خالل التعديل والتصحيح لبعض عباراهتا وتصحيح بع العمل مبالحظات اخلرباءخمتلفة حملتوى االستبيان، وقد مت 
املصطلحات وكذا تعديل صياغة بعض املتغريات حىت أصبحت االستبانة بصورهتا النهائية جاهزة لالستخدام، حيث 
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إدراج التنسيق يف صياغة و حذف بعض الفقرات جتنبا للتكرار أو تداخل يف املضمون أو ليس هناك أمهية لوجودها ، 
 وضيح أكثر تسهيالَ على من يقرأ االستبيان.توضيح بعض الفقرات اليت كانت حباجة إىل تو بعض الفقرات،  

تفاصيل خرباء التحكيم لألداة(  1جدول )  

 الثقة ابملعلومات اليت توفرها األداة، وللتحقق من ثبات أداة البحث احلايل: قام  يشري الثبات إىل مدى:  ثبات األداة
العينة األساسية  خارجاستبانة على جمموعة من طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت من (30) بتوزيع عدد الباحثان 

خ لتقييم موثوقية االتساق الداخلي، مت استخدام ألفا كرونبا و للتأكد من ثبات األداة لكل حمور من حماور الدراسة، 
 وتفاصيل االتساق الداخلي للعوامل الثالثة مبينة يف اجلدول التايل: 

معامالت الثبات حملاور الدراسة واحملور الكلي.( 2جدول )  

 
 اإلجراءات امليدانية للبحث:

ة البحث وأدواته مت النزول امليداين لتنفيذ البحث وذلك من خالل عمليات توزيع االستبيان على عينة ز عينيهبعد جت
النتائج اليت حتقق  واستنتاجومجع البياانت وجتهيزها للتحليل االحصائي  -طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت -البحث

وامل املؤثرة يف تقبل أدوات التعلم االفرتاضي لدى طلبة كلية األهداف، حيث مت تنظيم االستبانة جلمع البياانت حول الع
( طالب وطالبة 380على عينة مكونة من )  مانفسهالباحثان  من قبل    لالستبيان الرتبية األساسية ابلكويت، إذ مت التوزيع  

من البحث حىت   من طالب كلية الرتبية األساسية مع إرفاق خطاب طلب السماح جبمع البياانت، والشرح املوجز للغرض
، وعند إعطاء الطلبة املعلومات األساسية للتواصليكون اهلدف من مجع االستبيان واضًحا للمستجيبني، ابإلضافة إىل 

 املؤسسة التعليمية  الوظيفة  التخصص  الدرجة العلمية  م
 كلية الرتبية األساسية الكويت  عضو هيئة تدريس  قسم تكنولوجيا التعليم  أستاذ مشارك  1
تدريس عضو هيئة  قسم تكنولوجيا التعليم  أستاذ مشارك  2  كلية الرتبية األساسية الكويت  
 كلية الرتبية األساسية الكويت  عضو هيئة تدريس  قسم تكنولوجيا التعليم  أستاذ مساعد  3
 كلية الرتبية األساسية الكويت  عضو هيئة تدريس  قسم تكنولوجيا التعليم  أستاذ مساعد  4

 معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  متغريات الدارسة 
  0.921  7 .نية استخدام التعلم االفرتاضي  1

2 لطلبة   .اجتاهات ا   7  0.934  

  0.965  7 .الفائدة احملققة  3

  0.873  6 .سهولة االستخدام 4

  0.894  6 .الدعم الفين   5

  0.933  5 .التفاعل يف التعليم  6

  0.902  7 .الكفاءة الذاتية  7
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( طالب وطالبة بعضهم مل يقم بتعبئة االستبيان، والبعض اآلخر اعتذر 19مجع استجاابت الطالب تسرب من العينة )
 صاحلة للتحليل.  استبانة(  381( أي مت إعادة )381ي إىل )عن تقدميها، ليصل حجم العينة النهائ

 
 نتائج البحث

يتم عرض نتائج البحث يف حمورين تناول احملور األول حتليل فقرات االستبانة وتنـاول احملـور الثـاين معاجلـة فـروض البحـث،  
 وتفصيل ذلك كما أييت:

 .االستبانة  فقراتاحملور األول: نتائج حتليل  
التقدير الكمي لالستجاابت.(  3جدول )  

 379درجة احلرية:      380عدد أفراد العينة:  
 

 حتليل فقرات احملور األول: النية حنو استخدام الفصول االفرتاضية. - أوالً 
رتاضية مت حتليل استجاابت الطلبة واملتمركز حول احملور األول من االستبانة واحملدد بنية الطلبة حنو استخدام الفصول االف

 واجلدول التايل يوضح نتائج ذلك التحليل.
( يوضح نتائج حتليل فقرات متغري النية حنو استخدام الفصول االفرتاضية.4جدول )  

 أوافق بشدة أوافق  حمايد ال أوافق ال أوافق بشدة
1  :1.80  1.80  :60:2  2.60  :3.40  3.40  :4.20  4.20  :5  

 الفقرات 
املتوسط  
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري

قيمة  
" ت"  

مستوى  
 الرتتيب  الداللة 

أنوي االلتحاق أبي مقررات توفرها الكلية ابستخدام  1-1
فرتاضية مستقباًل. الفصول اال  

4.19 .817 19.276 .000 4 

أنوي استخدام الفصول االفرتاضية يف املستقبل.  1-2  4.10 .776 22.610 .000 7 
أخطط لزايدة استخدام الفصول االفرتاضية لتحسني   1-3

 مستواي التعليمي. 
4.47 .742 14.038 .000 1 

أنوي حث اآلخرين على استخدام الفصول   1-4
ية. االفرتاض  

4.14 .810 20.764 .000 6 

سوف استخدم أدوات التعليم اإللكرتوين من اجل   1-5
 تبادل املعرفة واملناقشة. 

4.20 .827 18.788 .000 3 

سوف أستخدم الفصول االفرتاضية جلعل دراسيت أكثر   1-6
 فاعلية. 

4.24 .803 18.515 .000 2 
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يف ضوء نتائج حتليل حمور "النية حنو استخدام الفصول االفرتاضية"، حققت قيمة ت يف عبارات احملور كاملة داللة 

م الفصول االفرتاضية لتحسني مستواي التعليمي" (، وبلغت العبارة " أخطط لزايدة استخدا000.إحصائية عند مستوى )
( ، ويف املرتبة الثانية عبارة " سوف أستخدم الفصول االفرتاضية جلعل دراسيت 4.47أعلى متوسط حسايب حيث بلغت )

دل (، ويف املرتبة الثالثة عبارة " سوف استخدم أدوات التعليم اإللكرتوين من اجل تبا4.24أكثر فاعلية" مبتوسط حسايب )
(، ويف املرتبة الرابعة عبارة " أنوي االلتحاق أبي مقررات توفرها الكلية ابستخدام 4.20املعرفة واملناقشة" مبتوسط حسايب )

(، ويف املرتبة اخلامسة عبارة "سوف أوجه طاليب الستخدام الفصول 4.19الفصول االفرتاضية مستقبالً " مبتوسط حسايب )
(، ويف املرتبة السادسة عبارة " أنوي حث اآلخرين على 4.15ستقبالً" مبتوسط حسايب )االفرتاضية يف أنشطتهم لتعلم م

(، ويف املرتبة السابعة عبارة " أنوي استخدام الفصول االفرتاضية 4.14استخدام الفصول االفرتاضية " مبتوسط حسايب )
 .(4.218(، ومبتوسط حسايب للمحور )4.10يف املستقبل" مبتوسط حسايب )

 
 حتليل فقرات احملور الثاين: مواقف الطلبة حنو استخدام الفصول االفرتاضية.  -اثنياً 

مت حتليل استجاابت الطلبة املتمركزة حول احملور الثاين من االستبانة واحملدد بفقرات متغري مواقف الطلبة حنو استخدام 
 الفصول االفرتاضية، واجلدول التايل يوضح نتائج ذلك التحليل.

ح نتائج حتليل فقرات متغري مواقف الطلبة حنو استخدام الفصول االفرتاضية.( يوض5جدول )  

يف  سوف أوجه طاليب الستخدام الفصول االفرتاضية   1-7
 أنشطتهم لتعلم مستقباًل. 

4.15 .811 20.567 .000 5 

  000. 20.343 805. 4.218 احملور الكلي 

املتوسط   الفقرات 
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري

 قيمة  
 "ت" 

مستوى  
 الرتتيب  الداللة 

استخدام الفصول االفرتاضية مينحين الكثري من الرضى.  2-1  4.30 .757 18.085 .000 1 

تع ابلنسبة يل. استخدام الفصول االفرتاضية مم 2-2  4.23 .790 19.091 .000 2 

إجيابيات استخدام الفصول االفرتاضية أكثر من سلبياته  2-3  4.17 .797 20.412 .000 6 

استخدام الفصول االفرتاضية يف التعلم مناسب.  2-4  4.20 .795 19.557 .000 4 

لدي انطباع إجيايب حنو استخدام الفصول االفرتاضية  2-5  4.19 .782 20.272 .000 5 

لو كمان لدي عدة خيارات لتعلم سأختار استخدام الفصول   2-6
 3 000. 18.793 808. 4.22 االفرتاضية 

استخدام الفصول االفرتاضية جيعل عملية التعلم أكثر فاعلية.  2-7  4.12 .773 20.639 .000 7 

  000. 19.846 892. 4.201 احملور الكلي 
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ور " مواقف الطلبة حنو استخدام الفصول االفرتاضية "، حققت قيمة ت يف عبارات احملور كاملة يف ضوء نتائج حتليل حم
" أعلى فرتاضية مينحين الكثري من الرضى(، وبلغت العبارة "استخدام الفصول اال000.داللة إحصائية عند مستوى )
" مبتوسط فصول االفرتاضية ممتع ابلنسبة يلاستخدام الويف املرتبة الثانية عبارة " (،4.30متوسط حسايب حيث بلغت )

(، ويف املرتبة الثالثة عبارة " لو كمان لدي عدة خيارات لتعلم سأختار استخدام الفصول االفرتاضية" 4.23حسايب )
(، ويف املرتبة الرابعة عبارة " استخدام الفصول االفرتاضية يف التعلم مناسب " مبتوسط حسايب 4.22مبتوسط حسايب )

(، 4.19لدي انطباع إجيايب حنو استخدام الفصول االفرتاضية،" مبتوسط حسايب )“(، ويف املرتبة اخلامسة عبارة 4.20)
(، ويف املرتبة 4.17ويف املرتبة السادسة عبارة " إجيابيات استخدام الفصول االفرتاضية أكثر من سلبياته " مبتوسط حسايب )

(، ومبتوسط حسايب 4.12جيعل عملية التعلم أكثر فاعلية " مبتوسط حسايب )  السابعة عبارة " استخدام الفصول االفرتاضية
 .(4.201للمحور )

 
 حتليل فقرات احملور الثالث: املنفعة من استخدام الفصول االفرتاضية. -اثلثاً 

استخدام الفصول املنفعة من مت حتليل استجاابت الطلبة املتمركزة حول احملور الثالث من االستبانة واحملدد بفقرات متغري 
 ، واجلدول التايل يوضح نتائج ذلك التحليل.  االفرتاضية

.املنفعة من استخدام الفصول االفرتاضية( يوضح نتائج حتليل فقرات متغري  6جدول )  

املتوسط   الفقرات 
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري

 قيمة  
 "ت" 

 الرتتيب  مستوى الداللة 

أشعر أن استخدام الفصول االفرتاضية يعزز من كفاءة   3-1
 دراسيت اجلامعية. 

4.11 .809 21.366 .000 7 

الفصول االفرتاضية سوف حيسن من   أشعر أن استخدام  3-2
 ادائي التعليمي. 

4.23 .788 18.998 .000 3 

أشعر أن استخدام الفصول االفرتاضية سوف ميكنين من   3-3
 أداء واجبايت بشكل أسرع. 

4.14 .842 20.245 .000 6 

أشعر أن استخدام الفصول االفرتاضية أداة مفيدة للتعلم.  3-4  4.27 .819 17.478 .000 2 

أشعر أن استخدام الفصول االفرتاضية سوف يزيد انتاجي   3-5
 يف التعلم. 

4.22 .808 18.793 .000 4 

أشعر أن استخدام الفصول االفرتاضية يسهل املهام املوكلة   3-6
 للطلبة. 

4.19 .754 20.813 .000 5 

إمجااًل، أشعر أن استخدام الفصول االفرتاضية مفيد يف   3-7
 التعليم. 

4.30 .778 17.605 .000 1 

  000. 19.021 801. 4.209 احملور الكلي 
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يف ضوء نتائج حتليل حمور "املنفعة من استخدام الفصول االفرتاضية"، حققت قيمة ت يف عبارات احملور كاملة داللة 
" أعلى فصول االفرتاضية مفيد يف التعليم(، وبلغت العبارة "إمجاالً، أشعر أن استخدام ال000.ى )إحصائية عند مستو 

(، ويف املرتبة الثانية عبارة " أشعر أن استخدام الفصول االفرتاضية أداة مفيدة للتعلم 4.30متوسط حسايب حيث بلغت )
ن استخدام الفصول االفرتاضية سوف حيسن من ادائي التعليمي  ، ويف املرتبة الثالثة عبارة "أشعر أ(4.27)" مبتوسط حسايب  
، ويف املرتبة الرابعة عبارة "أشعر أن استخدام الفصول االفرتاضية سوف يزيد إنتاجي يف التعلم (4.23)" مبتوسط حسايب 
هام املوكلة للطلبة أشعر أن استخدام الفصول االفرتاضية يسهل امل“، ويف املرتبة اخلامسة عبارة (4.22)" مبتوسط حسايب 

، ويف املرتبة السادسة عبارة " أشعر أن استخدام الفصول االفرتاضية سوف ميكنين من أداء (4.19)،" مبتوسط حسايب 
، ويف املرتبة السابعة عبارة " أشعر أن استخدام الفصول االفرتاضية يعزز (4.14)واجبايت بشكل أسرع " مبتوسط حسايب 

 (.4.209(، ومبتوسط حسايب للمحور )4.11) ة " مبتوسط حسايبمن كفاءة دراسيت اجلامعي
 

 حتليل فقرات احملور الرابع: سهولة استخدام الفصول االفرتاضية.  -رابعاً 
مت حتليل استجاابت الطلبة املتمركزة حول احملور الرابع من االستبانة واحملدد بفقرات متغري سهولة استخدام الفصول 

 يل يوضح نتائج ذلك التحليل.االفرتاضية، واجلدول التا
 ( يوضح نتائج حتليل فقرات متغري سهولة استخدام الفصول االفرتاضية.7جدول )

يف عبارات احملور كاملة داللة  يف ضوء نتائج حتليل حمور " سهولة استخدام الفصول االفرتاضية "، حققت قيمة ت
، وبلغت العبارة " أشعر أن استخدام الفصول االفرتاضية واضح ومفهوم " أعلى متوسط (000.)إحصائية عند مستوى 

ويف املرتبة الثانية عبارة " من السهل أن أصبح ماهراً يف استخدام أدوات التعليم االفرتاضي"   (،4.52)حسايب حيث بلغت  
ويف املرتبة الثالثة عبارة "أشعر أن استخدام الفصول االفرتاضية ال يتطلب جهداً ذهنياً " مبتوسط   (،4.42)مبتوسط حسايب  

  (،4.35)ويف املرتبة الرابعة عبارة "من السهولة احلصول على أدوات التعلم االفرتاضي" مبتوسط حسايب  (،4.37)حسايب 
، ويف املرتبة السادسة عبارة (4.31)م االفرتاضي واضح " مبتوسط حسايب  ويف املرتبة اخلامسة عبارة التفاعل مع أدوات التعلي

 الفقرات 
املتوسط  
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري

 قيمة  
 الرتتيب  مستوى الداللة  "ت" 

أشعر أن استخدام الفصول االفرتاضية واضح ومفهوم.  4-1  4.52 .766 12.890 .000 1 

أشعر أن استخدام الفصول االفرتاضية ال يتطلب جهداً ذهنياً.  4-2  4.37 .771 16.004 .000 3 

من السهل أن أصبح ماهراً يف استخدام أدوات التعليم االفرتاضي 4-3  4.42 .749 14.797 .000 2 

التفاعل مع أدوات التعليم االفرتاضي واضح  4-4  4.31 .771 17.430 .000 5 

لة احلصول على أدوات التعلم االفرتاضي من السهو  4-5  4.35 .749 16.924 .000 4 

بشكل عام أجد أن أدوات التعلم االفرتاضي سهلة االستخدام  4-6  4.28 .773 18.185 .000 6 

  000. 13.803 764. 4.375 احملور الكلي 
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، ومبتوسط حسايب للمحور (4.28)" بشكل عام أجد أن أدوات التعلم االفرتاضي سهلة االستخدام" مبتوسط حسايب 
(4.375 .) 

 
 حتليل فقرات احملور اخلامس: الكفاءة الذاتية.  -خامساً 

، واجلدول الكفاءة الذاتيةمركزة حول احملور اخلامس من االستبانة واحملدد بفقرات متغري مت حتليل استجاابت الطلبة املت
 التايل يوضح نتائج ذلك التحليل.

 .الكفاءة الذاتية( يوضح نتائج حتليل فقرات متغري  8جدول )

يف ضوء نتائج حتليل حمور " الكفاءة الذاتية "، حققت قيمة ت يف عبارات احملور كاملة داللة إحصائية عند مستوى 
، وبلغت العبارة " بشكل عام أستطيع استخدام الفصول االفرتاضية يف التعلم " اعلى متوسط حسايب حيث بلغت (000.)
ثانية عبارة " أستطيع استخدام الفصول االفرتاضية للتعلم لو كانت مدجمة هبا خصائص توفر املساعدة ، ويف املرتبة ال(4.23)

، ويف املرتبة الثالثة عبارة "أشعر بثقة كبرية جداً (4.25)دون احلاجة لطلب املساعدة من شخص ما " مبتوسط حسايب 
، ويف املرتبة الرابعة عبارة (4.23)فرتاضي " مبتوسط حسايب عند استخدام املواد التعليمية املتوفرة يف أدوات التعليم اال

 "أستطيع استخدام الفصول االفرتاضية يف التعلم إذا سبق يل رؤية شخص ما يستخدمها من قبل " مبتوسط حسايب

دامها مسبقاً إبمكاين استخدام الفصول االفرتاضية يف التعلم إذا مت تدرييب على استخ“، ويف املرتبة اخلامسة عبارة  (4.19)
، ويف املرتبة السادسة عبارة " إذا ساعدين شخص ما قبل استخدام الفصول االفرتاضية فإنين (4.18)" مبتوسط حسايب 

 الفقرات 
املتوسط  
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري

 قيمة  
 "ت" 

مستوى  
 الرتتيب  الداللة 

استخدام الفصول االفرتاضية يف التعلم إذا مت تدرييب على   إبمكاين  5-1
 استخدامها مسبقاً. 

4.18 .788 20.191 .000 5 

أستطيع استخدام الفصول االفرتاضية يف التعلم إذا سبق يل رؤية   5-2
 شخص ما يستخدمها من قبل. 

4.19 .785 20.185 .000 4 

رتاضية فإنين  إذا ساعدين شخص ما قبل استخدام الفصول االف 5-3
 أستطيع استخدامها يف التعلم. 

4.17 .816 19.635 .000 6 

 7 000. 23.411 815. 4.02 اشعر ابلثقة عند استخدام أدوات لتعليم االفرتاضي يف التعلم.  5-4
أستطيع استخدام الفصول االفرتاضية للتعلم لو كانت مدجمة هبا   5-5

 اعدة من شخص ما. خصائص توفر املساعدة دون احلاجة لطلب املس
4.25 .791 18.479 .000 2 

أشعر بثقة كبرية جداً عند استخدام املواد التعليمية املتوفرة يف أدوات   5-6
 التعليم االفرتاضي. 

4.23 .784 19.166 .000 3 

 1 000. 17.578 750. 4.32 بشكل عام أستطيع استخدام الفصول االفرتاضية يف التعلم  5-7
  000. 20.798 798. 4.195 احملور الكلي 
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، ويف املرتبة السابعة عبارة " اشعر ابلثقة عند استخدام أدوات (4.17)أستطيع استخدامها يف التعلم " مبتوسط حسايب 
 (.4.195)، ومبتوسط حسايب للمحور  (4.02)توسط حسايب  لتعليم االفرتاضي يف التعلم " مب

 
 نتائج حتليل فقرات متغري: التفاعل.  -سادساً 

، واجلدول التايل التفاعلمت حتليل استجاابت الطلبة املتمركزة حول احملور السادس من االستبانة واحملدد بفقرات متغري 
 يوضح نتائج ذلك التحليل.

 .التفاعلقرات متغري  ( يوضح نتائج حتليل ف9جدول )

 
، (000.)يف ضوء نتائج حتليل حمور "التفاعل " حققت قيمة ت يف عبارات احملور كاملة داللة إحصائية عند مستوى 

" تسهل الفصول االفرتاضية التواصل التفاعلي الفعال بني أعضاء هيئة التدريس والطلبة" أعلى متوسط  وبلغت العبارة
ويف املرتبة الثانية عبارة " حيتوي التعليم االفرتاضي على أنشطة تعليمية تفاعلية جيدة "  (،4.37)حسايب حيث بلغت 

البالك بورد يسمح يل ابلعمل اجلماعي مع زمالئي بشكل  ، ويف املرتبة الثالثة عبارة "استخدام(4.22)مبتوسط حسايب 
، ويف املرتبة الرابعة عبارة "استخدام البالك بورد ميمكنين من التواصل الفعال مع زمالئي " (4.21)جيد " مبتوسط حسايب 

ل الربيد اإللكرتوين أدوات االتصال املتوفرة يف العامل االفرتاضي مث“، ويف املرتبة اخلامسة عبارة (4.17)مبتوسط حسايب 
 (.4.214)ومبتوسط حسايب للمحور    (،4.10)وحجرات الدردشة ولوحة املناقشات تعترب فعالة " مبتوسط حسايب  

 : الدعم الفين.نتائج حتليل فقرات متغري  -سابعاً 

 الفقرات 
املتوسط  
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري

 قيمة  
 "ت" 

مستوى  
 الرتتيب  الداللة 

تسهل الفصول االفرتاضية التواصل التفاعلي الفعال بني   6-1
 أعضاء هيئة التدريس والطلبة  

4.37 .777 15.709 .000 1 

  استخدام البالك بورد ميمكنين من التواصل الفعال مع 6-2
 زمالئي.  

4.17 .764 21.218 .000 4 

استخدام البالك بورد يسمح يل ابلعمل اجلماعي مع   6-3
 زمالئي بشكل جيد.  

4.21 .833 18.469 .000 3 

أدوات االتصال املتوفرة يف العامل االفرتاضي مثل الربيد   6-4
 اإللكرتوين وحجرات الدردشة ولوحة املناقشات تعترب فعالة. 

4.10 .784 22.310 .000 5 

حيتوي التعليم االفرتاضي على أنشطة تعليمية تفاعلية   6-5
 جيدة.  

4.22 .764 19.866 .000 2 

  000. 19.766 785. 4.214 احملور الكلي 
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، واجلدول التايل الفينالدعم مت حتليل استجاابت الطلبة املتمركزة حول احملور السابع من االستبانة واحملدد بفقرات متغري 
 يوضح نتائج ذلك التحليل.

 .الدعم الفين( يوضح نتائج حتليل فقرات متغري  10جدول )

(، 000.يف ضوء نتائج حتليل حمور "الدعم الفين "، حققت قيمة ت يف عبارات احملور كاملة داللة إحصائية عند مستوى )
ة مناسبة الستخدام أدوات التعليم االفرتاضي " اعلي متوسط حسايب حيث وبلغت العبارة "سرعة اإلنرتنت يف اجلامع

، ويف املرتبة الثانية عبارة " بشكل عام أجد أن الدعم الفين املتوفر ابجلامعة ألدوات التعليم االفرتاضي جيد (4.33)بلغت  
لة فنية يف أدوات التعليم االفرتاضي ، ويف املرتبة الثالثة عبارة "استطيع االستفسار عن كل مشك(4.31)" مبتوسط حسايب  

، ويف املرتبة الرابعة عبارة "توفر اجلامعة دورات (4.26)عن طريق خدمة االتصال املباشر ابلدعم الفين " مبتوسط حسايب 
عة توفر اجلام“، ويف املرتبة اخلامسة عبارة  (4.24)تدريبية حول كيفية استخدام أدوات التعليم االفرتاضي " مبتوسط حسايب  

، ويف املرتبة السادسة عبارة " استطيع  (4.22)خمتصني ملعاجلة املشاكل الفنية يف أدوات التعليم االفرتاضي " مبتوسط حسايب  
، (4.12)االستفسار عن أدوات التعليم االفرتاضي عن طريق الربيد اإللكرتوين اخلاص ابلدعم الفين " مبتوسط حسايب 

 (.4.464)ومبتوسط حسايب للمحور  
 

  

االحنراف   املتوسط احلساب  الفقرات 
 املعياري

 قيمة  
 "ت" 

مستوى  
 الداللة 

 الرتتيب 

توفر اجلامعة خمتصني ملعاجلة املشاكل الفنية يف أدوات التعليم   7-1
 االفرتاضي.  

4.22 .815 18.559 .000 5 

استطيع االستفسار عن أدوات التعليم االفرتاضي عن طريق   7-2
 الربيد اإللكرتوين اخلاص ابلدعم الفين.  

4.12 .812 21.173 .000 6 

استطيع االستفسار عن كل مشكلة فنية يف أدوات التعليم   7-3
 االفرتاضي عن طريق خدمة االتصال املباشر ابلدعم الفين. 

4.26 .790 18.304 .000 3 

توفر اجلامعة د ورات تدريبية حول كيفية استخدام أدوات   7-4
 التعليم االفرتاضي.  

4.24 .780 19.069 .000 4 

سرعة اإلنرتنت يف اجلامعة مناسبة الستخدام أدوات التعليم   7-5
 االفرتاضي.  

4.33 .836 17.833 .000 1 

ملتوفر ابجلامعة ألدوات  بشكل عام أجد أن الدعم الفين ا 7-6
 التعليم االفرتاضي جيد.  

4.31 .778 17.277 .000 2 

  000. 18.123 793. 4.246 احملور الكلي 
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 حتليل فقرات احملور الثامن: املعرفة الذاتية  -مناً اث
، واجلدول التايل املعرفة الذاتيةمت حتليل استجاابت الطلبة املتمركزة حول احملور الثامن من االستبانة واحملدد بفقرات متغري 

 يوضح نتائج ذلك التحليل.
 ( يوضح نتائج حتليل فقرات متغري املعرفة الذاتية.11جدول )

 
(، 000.يف ضوء نتائج حتليل حمور "املعرفة الذاتية " حققت قيمة ت يف عبارات احملور كاملة داللة إحصائية عند مستوى )

" أعلى متوسط حسايب حيث بلغت  وبلغت العبارة "لدي معرفة واسعة حول املواقع اليت تستخدم يف التعليم االفرتاضي
، ويف املرتبة الثانية عبارة " مقارنة بزمالئي، أان أعرف أكثر عن األدوات التعليم االفرتاضي " مبتوسط حسايب (4.31)
، ويف املرتبة الثالثة عبارة أعرف عدد كبري من األدوات اليت تستخدم يف التعليم االفرتاضي " مبتوسط حسايب (4.22)
 املرتبة الرابعة عبارة "عندما يتعلق األمر ابألدوات املساعدة يف التعليم االفرتاضي، أان أعرف الكثري فعاًل " ويف (،4.21)

، ويف املرتبة اخلامسة عبارة أان خبري يف جمال استخدام أدوات التعليم االفرتاضي " مبتوسط حسايب (4.19)  مبتوسط حسايب
 (.4.216)ومبتوسط حسايب للمحور    (،4.17)

 
 : القلق.نتائج حتليل فقرات متغري  -اتسعاً 

، واجلدول التايل يوضح القلقمت حتليل استجاابت الطلبة املتمركزة حول احملور التاسع من االستبانة واحملدد بفقرات متغري 
 نتائج ذلك التحليل.

  

 الفقرات 
املتوسط  
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري

 قيمة  
 "ت" 

مستوى  
 الرتتيب  الداللة 

 3 000. 19.802 782. 4.21 أعرف عدد كبري من األدوات اليت تستخدم يف التعليم االفرتاضي.   8-1

لدي معرفة واسعة حول املواقع اليت تستخدم يف التعليم   8-2
 االفرتاضي.  

4.31 .803 16.858 .000 1 

 5 000. 20.497 793. 4.17 أان خبري يف جمال استخدام أدوات التعليم االفرتاضي.   8-3

 2 000. 19.348 785. 4.22 مقارنة بزمالئي، أان أعرف أكثر عن األدوات التعليم االفرتاضي.   8-4

عندما يتعلق األمر ابألدوات املساعدة يف التعليم االفرتاضي، أان   8-5
 .  أعرف الكثري فعالً 

4.19 .790 20.584 .000 4 

  000. 17.005 797. 4.216 احملور الكلي 
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 ( يوضح نتائج حتليل فقرات متغري القلق.12جدول )

 
(، وبلغت 000.يف ضوء نتائج حتليل حمور "القلق " حققت قيمة ت يف عبارات احملور كاملة داللة إحصائية عند مستوى )

، ويف املرتبة (4.26)يث بلغت العبارة "أشعر ابخلوف عند استخدام أدوات التعليم االفرتاضي " أعلى متوسط حسايب ح
الثانية عبارة " خييفين التفكري أبنين قد أخسر الكثري من املعلومات عند الضغط على الزر اخلاطئ أثناء استخدام التعليم 

أتردد )أحتاشى( استخدام التعليم االفرتاضية خوفًا من “، ويف املرتبة الثالثة عبارة (4.23)االفرتاضي " مبتوسط حسايب 
، ويف املرتبة الرابعة عبارة "استخدام التعليم االفرتاضي (4.22)ي يف خطأ ال أستطيع تصحيحه " مبتوسط حسايب وقوع

استخدام التعليم االفرتاضية “، ويف املرتبة اخلامسة عبارة (4.16)يفقدين الشعور ابلراحة واالسرتخاء " مبتوسط حسايب 
 (.4.202)ط حسايب للمحور  ، ومبتوس(4.14)مرعب بعض الشيء " مبتوسط حسايب  

 
 .االستبانة بشكل عام  نتائج حتليل مجيع حماور  -عاشراً 

 مت حتليل استجاابت الطلبة حول مجيع احملاور واجلدول التايل يوضح نتائج ذلك التحليل.
 ( يوضح نتائج حتليل فقرات مجيع حماور االستبانة بشكل عام.13جدول )

املتوسط   الفقرات 
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري

 قيمة  
 "ت" 

مستوى  
 الرتتيب  الداللة 

 4 000. 20.787 792. 4.16 استخدام التعليم االفرتاضي يفقدين الشعور ابلراحة واالسرتخاء.   9-1

 1 000. 18.618 774. 4.26 أشعر ابخلوف عند استخدام أدوات التعليم االفرتاضي.   9-2

كثري من املعلومات عند الضغط  خييفين التفكري أبنين قد أخسر ال 9-3
 على الزر اخلاطئ أثناء استخدام التعليم االفرتاضي.  

4.23 .779 19.427 .000 2 

أتردد )أحتاشى( استخدام التعليم االفرتاضية خوفاً من وقوعي يف   9-4
 خطأ ال أستطيع تصحيحه.  

4.22 .748 20.235 .000 3 

 5 000. 21.465 784. 4.14 الشيء.  استخدام التعليم االفرتاضية مرعب بعض  9-5

  000. 20.010 767. 4.202 احملور الكلي 

 قيمة   ف املعيارياالحنرا املتوسط احلساب  احملور 
 "ت" 

 الرتتيب  مستوى الداللة 

 3 000. 20.343 805. 4.218 احملور األول: النية حنو استخدام الفصول االفرتاضية 
 8 000. 19.846 892. 4.201 احملور الثاين: مواقف الطلبة حنو استخدام الفصول االفرتاضية 

 6 000. 19.021 801. 4.209 احملور الثالث: املنفعة من استخدام الفصول االفرتاضية 
 1 000. 13.803 764. 4.375 احملور الرابع: سهولة استخدام الفصول االفرتاضية 
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تبت وفقا (، ولكنها تر 000.يف ضوء نتائج حتليل حماور االستبانة، جند أن مجيع احملاور هلا داللة إحصائية عند مستوى )
للمتوسط احلسايب لكل منها، فبلغ أعلى متوسط حسايب مبرتبة أوىل احملور الرابع: سهولة استخدام الفصول االفرتاضية، 

، ويف املرتبة الثالثة احملور (4.246)ويف املرتبة الثانية احملور السابع: الدعم الفين، مبتوسط حسايب    (،4.375)مبتوسط حسايب  
ويف املرتبة الرابعة احملور الثامن: املعرفة الذاتية،  (،4.218)خدام الفصول االفرتاضية، مبتوسط حسايب األول: النية حنو است

ويف املرتبة السادسة  (،4.214)، ويف املرتبة اخلامسة احملور السادس: التفاعل، مبتوسط حسايب (4.216)مبتوسط حسايب 
ويف املرتبة السابعة احملور التاسع: القلق،   (،4.209)  ة، مبتوسط حسايباحملور الثالث: املنفعة من استخدام الفصول االفرتاضي

 ويف املرتبة الثامنة احملور الثاين: مواقف الطلبة حنو استخدام الفصول االفرتاضية، مبتوسط حسايب  (،4.202)  مبتوسط حسايب

 (.4.195) ط حسايب، ويف املرتبة التاسعة واألخرية احملور اخلامس: الكفاءة الذاتية، مبتوس(4.201)
 

 نتائج البحث ملعاجلة فرضيات البحث:  -احملور الثاين
تضمن هذا احملور عرضاَ مفصالً لتحليل بياانت استجاابت الطلبة حول حماور االستبانة ومتغرياته، وذلك ملعاجلة 

 فرضيات البحث، واألساليب اإلحصائية املستخدمة يف ذلك.
القة إجيابية بني قبول استخدام الفصول االفرتاضية ونية استخدامها لدى طلبة كلية الرتبية االساسية توجد ع .1

 ابلكويت. 
 يوضح معامل االرتباط بني قبول استخدام الفصول االفرتاضية ونية استخدامها.(  14جدول )

 873. معامل االرتباط 

 000. مستوى الداللة 

 380 حجم العينة 

امل ارتباط بريسون إلجياد العالقة بني قبول استخدام الفصول االفرتاضية ونية استخدامها عند مستوى مت استخدام مع
وهو معامل ( 000.) ومستوى الداللة (873.)والنتائج املبينة يف اجلدول السابق، حيث بلغ معامل االرتباط  (05.داللة )

عالقة إجيابية بني قبول استخدام الفصول االفرتاضية ونية ارتباط طردي قوي، وبذلك نقبل الفرض األول، أي أنه توجد 
 استخدامها لدى طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت.

وقبول استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية لدى طلبة  )املنفعة(توجد عالقة إجيابية بني الفائدة  .2
 كلية الرتبية األساسية ابلكويت.

 9 000. 20.798 798. 4.195 احملور اخلامس: الكفاءة الذاتية 
 5 000. 19.766 785. 4.214 احملور السادس: التفاعل 

 2 000. 18.123 793. 4.246 احملور السابع: الدعم الفين 
 4 000. 17.005 797. 4.216 احملور الثامن: املعرفة الذاتية 

 7 000. 20.010 767. 4.202 احملور التاسع: القلق 
  000. 18.551 761. 4.230 االستبانة الكلية 
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وقبول استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول   )املنفعة(( يوضح معامل االرتباط بني الفائدة   15جدول )
 االفرتاضية. 

 723. معامل االرتباط 

 000. القيمة االحتمالية 

 380 حجم العينة 

علومات املتاحة يف وقبول استخدام تقنية امل )املنفعة(مت استخدام معامل ارتباط بريسون إلجياد العالقة بني الفائدة 
( 723.)والنتائج املبينة يف اجلدول السابق، حيث بلغ معامل االرتباط (، 05.)الفصول االفرتاضية عند مستوى داللة 

وهو معامل ارتباط طردي قوي، وبذلك نقبل الفرض الثاين، أي أنه توجد عالقة إجيابية بني  (000.)ومستوى الداللة 
تخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية األساسية وقبول اس )املنفعة(الفائدة 

 ابلكويت.
 

توجد عالقة إجيابية بني سهولة االستخدام وقبول استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية لدى  .3
 طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت.

االرتباط بني سهولة االستخدام وقبول استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول   ( يوضح معامل16جدول )
 االفرتاضية. 

يف مت استخدام معامل ارتباط بريسون إلجياد العالقة بني سهولة االستخدام وقبول استخدام تقنية املعلومات املتاحة 
 (812.)، والنتائج املبينة يف اجلدول السابق، حيث بلغ معامل االرتباط (05.)الفصول االفرتاضية عند مستوى داللة 

وهو معامل ارتباط طردي قوي، وبذلك نقبل الفرض الثالث، أي أنه توجد عالقة إجيابية بني  (000.)ومستوى الداللة 
ات املتاحة يف الفصول االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية األساسية سهولة االستخدام وقبول استخدام تقنية املعلوم

 ابلكويت.
 

توجد عالقة إجيابية بني الدعم الفين والفائدة احملققة من استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية   .4
 لدى طلبة الرتبية األساسية ابلكويت. 

 812. معامل االرتباط 

 000. القيمة االحتمالية 

 380 حجم العينة 
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لدعم الفين والفائدة احملققة من استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول ( يوضح معامل االرتباط بني ا17جدول )
 االفرتاضية. 

تاحة مت استخدام معامل ارتباط بريسون إلجياد العالقة بني الدعم الفين والفائدة احملققة من استخدام تقنية املعلومات امل
 (863.)والنتائج املبينة يف اجلدول السابق، حيث بلغ معامل االرتباط  (،05.)يف الفصول االفرتاضية عند مستوى داللة 

وهو معامل ارتباط طردي قوي، وبذلك نقبل الفرض الرابع، أي أنه توجد عالقة إجيابية بني  (000.)ومستوى الداللة 
 ام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية.الدعم الفين والفائدة احملققة من استخد 

 
توجد عالقة إجيابية بني الدعم الفين وسهولة االستخدام لتقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية لدى طلبة  .5

 كلية الرتبية األساسية ابلكويت. 
تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول ( يوضح معامل االرتباط بني الدعم الفين وسهولة االستخدام ل18جدول )

 االفرتاضية 

مت استخدام معامل ارتباط بريسون إلجياد العالقة بني الدعم الفين وسهولة االستخدام لتقنية املعلومات املتاحة يف الفصول 
ومستوى الداللة (  779.)النتائج املبينة يف اجلدول السابق، حيث بلغ معامل االرتباط  و   (،05.)االفرتاضية عند مستوى داللة  

وهو معامل ارتباط طردي قوي، وبذلك نقبل الفرض اخلامس، أي أنه توجد عالقة إجيابية بني الدعم الفين  (000.)
 الرتبية األساسية ابلكويت.  وسهولة االستخدام لتقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية لدى طلبة كلية

 
توجد عالقة إجيابية بني الكفاءة الذاتية والفائدة احملققة من استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية  .6

 لدى طلبة الرتبية األساسية ابلكويت. 
  

 863. معامل االرتباط 

 000. القيمة االحتمالية 

 380 حجم العينة 

 779. معامل االرتباط 

 000. القيمة االحتمالية 

 380 حجم العينة 
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م تقنية املعلومات املتاحة يف ( يوضح معامل االرتباط بني الكفاءة الذاتية والفائدة احملققة من استخدا19جدول )
 الفصول االفرتاضية.

مت استخدام معامل ارتباط بريسون إلجياد العالقة بني الكفاءة الذاتية والفائدة احملققة من استخدام تقنية املعلومات املتاحة 
  (888.)، والنتائج املبينة يف اجلدول السابق، حيث بلغ معامل االرتباط (05.)وى داللة يف الفصول االفرتاضية عند مست

وهو معامل ارتباط طردي قوي، وبذلك نقبل الفرض السادس، أي أنه توجد عالقة إجيابية بني   (000.)ومستوى الداللة  
الفصول االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية  الكفاءة الذاتية والفائدة احملققة من استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف

 األساسية ابلكويت.
 

توجد عالقة إجيابية بني الكفاءة الذاتية وسهولة االستخدام لتقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية لدى  .7
 طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت. 

سهولة االستخدام لتقنية املعلومات املتاحة يف الفصول ( يوضح معامل االرتباط بني الكفاءة الذاتية و 20جدول )
 االفرتاضية. 

مت استخدام معامل ارتباط بريسون إلجياد العالقة بني الكفاءة الذاتية وسهولة االستخدام لتقنية املعلومات املتاحة يف 
 ( 810.)والنتائج املبينة يف اجلدول السابق، حيث بلغ معامل االرتباط  (،05.)د مستوى داللة الفصول االفرتاضية عن

وهو معامل ارتباط طردي قوي، وبذلك نقبل الفرض السابع، أي أنه توجد عالقة إجيابية بني ( 000.) ومستوى الداللة
ل االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية األساسية الكفاءة الذاتية وسهولة االستخدام لتقنية املعلومات املتاحة يف الفصو 

 ابلكويت.
 

توجد عالقة إجيابية بني التفاعل والفائدة احملققة من استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية لدى  .8
 طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت. 

 888. معامل االرتباط 

 000. القيمة االحتمالية 

 380 حجم العينة 

 810. معامل االرتباط 

 000. القيمة االحتمالية 

 380 حجم العينة 
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ققة من استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول ( يوضح معامل االرتباط بني التفاعل والفائدة احمل21جدول )
 االفرتاضي.

مت استخدام معامل ارتباط بريسون إلجياد العالقة بني التفاعل والفائدة احملققة من استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف 
( 705.)والنتائج املبينة يف اجلدول السابق، حيث بلغ معامل االرتباط  (،05.)د مستوى داللة الفصول االفرتاضي عن

وهو معامل ارتباط طردي قوي، وبذلك نقبل الفرض الثامن، أي أنه توجد عالقة إجيابية بني  (000.)ومستوى الداللة 
فصول االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية االساسية التفاعل والفائدة احملققة من استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف ال

 ابلكويت.
 

توجد عالقة إجيابية بني التفاعل وسهولة االستخدام لتقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية لدى طلبة  .9
 كلية الرتبية األساسية ابلكويت. 

 قنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية.( يوضح معامل االرتباط بني التفاعل وسهولة االستخدام لت22جدول )

مت استخدام معامل ارتباط بريسون إلجياد العالقة بني التفاعل وسهولة االستخدام لتقنية املعلومات املتاحة يف الفصول 
ومستوى الداللة (  890.)  ائج املبينة يف اجلدول السابق، حيث بلغ معامل االرتباطوالنت  (،05.)االفرتاضية عند مستوى داللة  

وهو معامل ارتباط طردي قوي، وبذلك نقبل الفرض التاسع، أي أنه توجد عالقة إجيابية بني التفاعل وسهولة  (000.)
 االستخدام لتقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية لدى الطلبة.

 
عالقة إجيابية بني الدعم الفين وموقف الطلبة من خالل الفائدة احملققة من استخدام تقنية املعلومات  توجد .10

 املتاحة يف الفصول االفرتاضية لدى الطلبة.
 

  

 705. معامل االرتباط 

 000. القيمة االحتمالية 

 380 حجم العينة 

 890. معامل االرتباط 

 000. القيمة االحتمالية 

 380 حجم العينة 
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( يوضح معامل االرتباط بني الدعم الفين وموقف الطلبة من خالل الفائدة احملققة من استخدام تقنية 23جدول )
  الفصول االفرتاضية.املعلومات املتاحة يف

مت استخدام معامل ارتباط بريسون إلجياد العالقة بني الدعم الفين وموقف الطلبة من خالل الفائدة احملققة من استخدام 
والنتائج املبينة يف اجلدول السابق، حيث بلغ  (،05.)تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية عند مستوى داللة 

وهو معامل ارتباط طردي قوي، وبذلك نقبل الفرض العاشر، أي أنه  (000.)ومستوى الداللة ( 767.)معامل االرتباط 
احة يف توجد عالقة إجيابية بني الدعم الفين وموقف الطلبة من خالل الفائدة احملققة من استخدام تقنية املعلومات املت

 الفصول االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت.
 

توجد عالقة إجيابية بني التفاعل وموقف الطلبة من خالل الفائدة احملققة من استخدام تقنية املعلومات املتاحة  .11
 يف الفصول االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية االساسية ابلكويت. 

االرتباط بني التفاعل وموقف الطلبة من خالل الفائدة احملققة من استخدام تقنية ( يوضح معامل  24جدول )
 املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية

لفائدة احملققة من استخدام تقنية مت استخدام معامل ارتباط بريسون إلجياد العالقة بني التفاعل وموقف الطلبة من خالل ا
( والنتائج املبينة يف اجلدول السابق، حيث بلغ معامل 05.املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية عند مستوى داللة )

وهو معامل ارتباط طردي قوي، وبذلك نقبل الفرض احلادي عشر، أي أنه  (000.)ومستوى الداللة  (775.)االرتباط 
جيابية بني التفاعل وموقف الطلبة من خالل الفائدة احملققة من استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول توجد عالقة إ

 االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت.
 

احة توجد عالقة إجيابية بني القدرة الذاتية وقبول االستخدام من خالل سهولة االستخدام لتقنية املعلومات املت .12
 يف الفصول االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت. 

 767. معامل االرتباط 

 000. القيمة االحتمالية 

 380 حجم العينة 

 775. معامل االرتباط 

 000. القيمة االحتمالية 

 380 حجم العينة 
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( يوضح معامل االرتباط بني القدرة الذاتية وقبول االستخدام من خالل سهولة االستخدام لتقنية 25جدول )
 املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية.

مت استخدام معامل ارتباط بريسون إلجياد العالقة بني القدرة الذاتية وقبول االستخدام من خالل سهولة االستخدام لتقنية 
والنتائج املبينة يف اجلدول السابق، حيث بلغ معامل  (،05.)املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية عند مستوى داللة 

وهو معامل ارتباط طردي قوي، وبذلك نقبل الفرض الثاين عشر، أي أنه توجد   (000.)داللة  ومستوى ال  (861.)االرتباط  
عالقة إجيابية بني القدرة الذاتية وقبول االستخدام من خالل سهولة االستخدام لتقنية املعلومات املتاحة يف الفصول 

 االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت.
 

 جلنس الطلبة يف قبول استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية.يوجد أتثري   .13
 ( يوضح أتثري جنس الطلبة يف قبول استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية.26جدول )

مت استخدام اختبار ت للمجموعات املستقلة حلساب دالالت الفروق بني عينة الدراسة يف ضوء النوع، حيث بلغ عدد 
ام تقنية املعلومات املتاحة يف طالبة، ومتت املقارنة بني الذكور واإلانث يف قبول استخد  110طالب، و  270الذكور 

، حيث بلغت قيمة  (0.05)الفصول االفرتاضية، وأشارت النتائج إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
، وبذلك (0.05)وهي قيمة أكرب من  (0.413)وهي قيمة أقل من القيمة اجلدولية، وبلغ مستوى الداللة  (0.823) ت

ر، أي أنه ال يوجد أتثري جلنس الطلبة يف قبول استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول نرفض الفرض الثالث عش
 االفرتاضية. 

 
 املتاحة يف الفصول االفرتاضية.  التقنياتيوجد أتثري تفاعلي خلربة الطلبة يف قبول استخدام   .14

 ملتاحة يف الفصول االفرتاضية.( يوضح أتثري خربة الطلبة يف قبول استخدام تقنية املعلومات ا27جدول )

 861. معامل االرتباط 

 000. القيمة االحتمالية 

 380 نة حجم العي

املتوسط   العدد  العينة 
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري

درجة  
 احلرية 

مستوى   "ت" قيمة  
 الداللة 

 لة الدال 

 غري دالة 413. 823. 378 6.878 232.47 270 ذكور 
 7.009 233.12 110 اانث 
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درجات   جمموع املربعات   املتغري 
 احلرية 

متوسط  
 "ف" قيمة   املربعات 

مستوى  
 الداللة 

داللة  
 الفروق 

خربة 
 الطلبة 

بني  
 اجملموعات

653.710 3 211.903 

داخل   دالة 004. 4.542
 اجملموعات

17450.29 474 
46.659 

 377 18086 اجملموع

لقياس أتثري خربة الطلبة يف قبول استخدام تقنية املعلومات  One Way Anoveلتحليل أحادي التباين مت استخدام ا
ممتازة(  –متوسطة  –مقبولة  –املتاحة يف الفصول االفرتاضية، حيث مت تقسيم خربات الطالب إىل أربع فئات )ضعيفة 

ملتاحة يف الفصول االفرتاضية، يتضح من اجلدول السابق ومقارنة ربط هذه اخلربات بدرجة قبول استخدام تقنية املعلومات ا
وجود فروق دالة بني الطالب عينة الدراسة لقبول استخدام تقنية املعلومات املتاحة وفقا ملتغري اخلربة، حيث بلغت جمموع 

(، ومبجموع 474)  بدرجة حرية  (17450.29)(، وداخل اجملموعات  3بدرجة حرية )  (653.710)املربعات بني اجملموعات  
 (4.542)، وبلغت قيمة ف (46.659)، وداخل اجملموعات (211.903)بني اجملموعاتوبلغ متوسط املربعات  (18086)

ولتوضيح الفروق بني جمموعات الدراسة املقيمة وفق متغري اخلربة، مت استخدام اختبار شيفيه وهي قيمة دالة إحصائياً. 
  اجلدول اآليت.كما يوضحها    للفروق بني اجملموعات

 ( يوضح الفروق بني اجملموعات ابختبار شيفيه28جدول )

اخلربة املمتازة، وتالها اجملموعة ذوي اخلربة املتوسطة، وتليها اجملموعة ذوي حيث اتضح أن التأثري األكرب للمجموعة ذوي  
 اخلربة املقبولة، وأخرياً اجملموعة ذوي اخلربة الضعيفة.

 
 مناقشة نتائج البحث.

حماور وفقرات االستبانة،  مت تفسري نتائج البحث وفقاً لنتائج التحليل االحصائي الستجاابت الطلبة عينة البحث حول
 ومناقشة تلك النتائج مع نتائج دراسات وحبوث سابقة من خالل إثبات أو رفض فرضيات البحث وذلك كما أييت:
  

 ممتازة متوسطة  مقبولة  ضعيفة  
 *3.333- 0.279- 0.64- - ضعيفة 
 *3.397- 0.342- - 0.64 مقبولة 

 *3.054- - 0.342 0.279 متوسطة 
 - *3.054 *3.397 *3.333 ممتازة



 
 

27 

e-ISSN: 2289-8042 
JURNAL SULTAN ALAUDDIN SULAIMAN SHAH 

VOL 7 BIL 1 (2020) 

توجد عالقة إجيابية بني قبول استخدام الفصول االفرتاضية ونية استخدامها لدى طلبة كلية الرتبية األساسية  .1
 ابلكويت.

، أبنه البد وأن (05.)وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى  ( 873.)ة اإلجيابية القوية واليت بلغت  ميكن تفسري تلك العالق
تتوافر نية لدى املتعلمني حنو استخدام الفصول االفرتاضية حيث أن ذلك سيساعد على تسهيل مهمتهم حنو التعامل مع 

فرتاضية ميكن أن يتم تغذيتها من خالل عرض املميزات الفصول االفرتاضية، وأن النية اإلجيابية حنو استخدام الفصول اال
اليت تتمتع هبا الفصول االفرتاضية عن غريها من النظم التقليدية يف التعليم، واملعوقات اليت يتم التغلب عليها من خالل 

يف ، والشر (Alsaif, 2014)(، والسيف 2017الفصول االفرتاضية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من: بشري )
(Alsharif, 2013)( (، كما تتعارض هذه النتيجة مع دراسة اتوكايفيو وادو )2012، ومغيضيبAttuquayefio, 

&Addo, 2014( وداسجيوبتا وجوبتا ،)Dasgupta, & Gupta 2010( وداسجيوبتا وجوبتا ،)Dasgupta, & Gupta 

2005). 
 

دام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية لدى وقبول استخ)توجد عالقة إجيابية بني الفائدة )املنفعة .2
 طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت.

( أبن الطالب 05.( وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى )723.وميكن تفسري تلك العالقة اإلجيابية واليت بلغت )
يجة شعورهم أبن استخدام الفصول االفرتاضية سيقبلون ابستخدام الفصول االفرتاضية كبديل للفصول التقليدية قد مت نت

قد عزز كفاءهتم اجلامعية وحسن أدائهم التعليمي، وساعدهم على القيام مبهامهم وواجباهتم ورفع من نسبة إنتاجهم يف 
تقنيات التعلم وسهل عليهم القيام مبهامهم املوكلة إليهم، هذا ابإلضافة إىل تطورهم يف األداء التقين وقدراهتم على توظيف  

املعلومات سواء يف التعليم أو حىت يف احلياة العامة، وعندما توافرت تلك العوامل واملمارسات اليت ساعدت املتعلمني على 
االجناز يف التعلم، والنجاح يف إمتام مهامهم، أدى ذلك إىل إقباهلم حنو استخدام تقنيات املعلومات من خالل الفصول 

 (.Park et al, 2009(، وابرك وآخرون )2017ة مع دراسة كل من: بشري )االفرتاضية، وتتفق هذه النتيج
  

توجد عالقة إجيابية بني سهولة االستخدام وقبول استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية  .3
 لدى طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت.

( أبنه عند 05.( وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى )812.لغت )وميكن تفسري تلك العالقة اإلجيابية القوية واليت ب
وضوح ماهية الفصول االفرتاضية لدى الطالب، وشعورهم أبن استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية  

ول يف إتقان مهارات ال ميثل عبئا عليهم، دفعهم ذلك إىل اإلقبال على استخدامها واالعتماد عليها يف التعلم، بل واحملا
استخدامها واإلبداع فيها نظرا لشعورهم بسهولة أن يكونوا ماهرين يف استخدام أدواهتا، وأن سهولة استخدام الفصول 
االفرتاضية قد ساعد على قبوهلم الستخدام الفصول االفرتاضية كبديل أساسي للفصول التقليدية نظرا ملا يتمتع به من 

خدام، ابإلضافة على االنفتاح حنو استخدام وسائل وأدوات التعلم اإللكرتوين وشبكة اإلنرتنت مميزات وأدوات سهلة االست
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 ابرك وآخرون مبصادرها املتنوعة واليت يتم توظيفها ضمن أدوات الفصل االفرتاضية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من:  
(Park et al, 2009)واتو ،  (Tao,2008.) 

 
بني الدعم الفين والفائدة احملققة من استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول  توجد عالقة إجيابية .4

 االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت.
( أبن توفري 05.( وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى )863.وميكن تفسري تلك العالقة اإلجيابية القوية واليت بلغت )

للمتعلمني يف نظام التعلم ابلفصول االفرتاضية قد ساعد على زايدة ثقتهم هبذه النظم وإقباهلم على الدعم الفين الالزم 
التعلم من خالل الفصول االفرتاضية، ابإلضافة إىل توافر أساليب التواصل ابلدعم الفين سواء ابالتصال املباشر أو غري 

رتاضية وإيقاهنم أبن أي مشكلة قد تواجههم عند االستخدام املتزامن قد ساعد على ثقة املتعلمني يف نظام الفصول االف
ميكن حلها أبكثر من طريقة، مما ساعدهم على االعتماد على الفصول االفرتاضية دون خشية سقوط النظام أو توقف 

جباهتم بسرعة العمل أو عدم القدرة على االستمرار يف التعلم وقت احلاجة، مما ساعد على زايدة إنتاجية املتعلمني وأداء وا
(، Jeong, 2011يف التعلم ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من: جونج ) التكنولوجيا احلديثةودقة مع االعتماد على 

، وابرك وآخرون  (Schaik, 2010, 58)شايك،  (Alenezi&Veloo, 2010)، العنزي وفيلو(Adegbore, 2011)و أدجيبور  
(Park et al, 2009.) 

 
إجيابية بني الدعم الفين وسهولة االستخدام لتقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية  توجد عالقة .5

 لدى طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت.
( أبنه عند 05.( وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى )779.وميكن تفسري تلك العالقة اإلجيابية القوية واليت بلغت )

يعني الطالب على استخدام النظام، فإن ذلك يسهل من مهامهم يف استخدام نظام التعلم من  توافر الدعم الفين الذي
خالل الفصول االفرتاضية، وأن توافر نظم الدعم املباشرة وغري املباشرة يساعد املتعلمني على استخدام النظام مبهارة ، 

ات التعليم االفرتاضي بتوفري جلسات توجيهية  كما يوفر الدعم الفين اإلمكاانت اليت تساعد على إتقان استخدام أدو 
تساعد املتعلمني على التدرب على نظم التعلم من خالل الفصول االفرتاضية وتوظيفها يف دعم عمليات التعلم، وتتفق 

(، 2012)  (، ومغيضيب2016واجلهين )(،  2017ومليجي )(،وعرفة،  2017هذه النتيجة مع دراسة كل من: فتحي )
 .(Stocker, 2010)، وستوكر  (Jeong, 2011)  وجيونج

 
توجد عالقة إجيابية بني الكفاءة الذاتية والفائدة احملققة من استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول  .6

 االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت.
( أبن التدريب 05.( وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى )888.قة اإلجيابية القوية واليت بلغت )وميكن تفسري تلك العال

املسبق الذي حصل عليه الطالب قبل بدء التعامل مع الفصول االفرتاضية واالعتماد عليها قد ساعد على حتسني 
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راسة مما كان له األثر يف تذليل الصعوابت اليت مستواهم التعليمي نظرا ملا تضمنه من ممارسات حماكية للواقع قبل بدء الد
قد تواجه املتعلمني عند استخدام النظم الفعلية للفصول االفرتاضية يف التعلم، وأدى ذلك إىل اعتياد الطالب على 
 استخدام النظام واالستقالل شيئا فشيئا عن نظم الدعم الفين الذي توفره املؤسسة التعليمية، كما أن شعور املتعلمني

، وتتفق هذه اعدهم على املضي قدما حنو التعلمابلثقة نتيجة مهاراهتم يف استخدام نظم التعلم ابلفصول االفرتاضية س
(، 2012(، ومغيضيب )2016(، واجلهين )2017(،وعرفة، ومليجي )2017النتيجة مع دراسة: فتحي )

،  (Artino, 2006)، وارتونيو,Tao)(2008، واتو(Park et al, 2009) ، وابرك وآخرون (Jeong, 2011)وجيونج
 .(Movies, 2001)(، وموفيزMilner, 2002وميلنر)

 
توجد عالقة إجيابية بني الكفاءة الذاتية وسهولة االستخدام لتقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية  .7

 لدى طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت.
( أبن التدريب 05.( وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى )810.القوية واليت بلغت )وميكن تفسري تلك العالقة اإلجيابية  

املسبق الذي حصل عليه الطالب قبل بدء التعامل مع الفصول االفرتاضية واالعتماد عليها قد ساعد على سهولة 
م األدوات اخلاصة استخدامهم  للنظام اخلاص ابلفصول االفرتاضية، حيث أنه يساعدهم على التدريب على استخدا

ابلفصول االفرتاضية وابلتايل لتكون بعد ذلك آلية االستخدام، وال حتتاج إىل بذل اجلهد الستخدام تلك األدوات، وأدى 
ذلك إىل اعتياد الطالب على استخدام النظام واالستقالل شيئا فشيئا عن نظم الدعم الفين الذي توفره املؤسسة التعليمية، 

مني ابلثقة نتيجة مهاراهتم يف استخدام نظم التعلم ابلفصول االفرتاضية ساعدهم على االستمرار يف كما أن شعور املتعل
(، واجلهين 2017استخدام الفصول واالعتماد عليها يف التعلم، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من:عرفة، ومليجي )

، ,Tao)(2008واتو، (Park et al, 2009) ، وابرك وآخرون (Jeong, 2011)(، وجيونج2012(، ومغيضيب )2016)
 (.Milner, 2002، وميلنر)(Artino, 2006)وارتونيو

 
توجد عالقة إجيابية بني التفاعل والفائدة احملققة من استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية  .8

 لدى طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت.
( أبن أدوات 05.( وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى )705.ابية القوية واليت بلغت )وميكن تفسري تلك العالقة اإلجي

التواصل والتفاعل اليت تتيحها الفصول االفرتاضية من خالل التفاعل بني أعضاء هيئة التدريس والطالب ساعدت على 
فردي أو على املستوى اجلماعي، وذلك من تعزيز كفاءة املتعلمني الدراسية وحتسني أدائهم التعليمي سواء على املستوى ال

خالل التفاعالت اليت يتيحها النظام للتفاعل الفردي واجلماعي بني املتعلمني، هذا ابإلضافة إىل استخدام أدوات التفاعل 
عدهم على سواء التزامنية أو الالتنزامنية مثل الربيد اإللكرتوين وحجرات الدردشة ، واليت بدورها تدعم أداء املتعلمني وتسا

(، 2017أداء واجباهتم بشكل أسرع، وتزيد من إنتاجهم التعليمي، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من: عرفة، ومليجي )
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، وابرك (Alenezi&Veloo, 2010)، والعنزي وفيلو(Jeong, 2011)(، وجيونج2012(، ومغيضيب )2016واجلهين )
 (.Milner, 2002، وميلنر)(Artino, 2006) (Tao,2008) (، و(Park et al, 2009)وآخرون 

 
توجد عالقة إجيابية بني التفاعل وسهولة االستخدام لتقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية لدى  .9

 طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت.
( أبن أدوات 05.مستوى )( وهي قيمة دالة إحصائية عند 890.وميكن تفسري تلك العالقة اإلجيابية القوية واليت بلغت )

التواصل والتفاعل اليت تتيحها الفصول االفرتاضية من  خالل التفاعل بني أعضاء هيئة التدريس والطالب ساعدت على 
املتعلمني على االستخدام السهل للنظام واإلقبال على االعتماد عليه يف أداء املهام التعليمية، كما أن التفاعل الذي يتاح 

االفرتاضية يشجع املتعلمني على التعامل مع أدوات النظام وتوظيفها يف التعلم، بل والتفاعل مع  من خالل الفصول
الزمالء والتعاون معهم يف االستخدام األمثل لتلك األدوات وجتريبها متهيدا لالعتماد عليها يف التعلم بشكل أكرب، هذا 

التنزامنية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من: فتحي ابإلضافة إىل استخدام أدوات التفاعل سواء التزامنية أو ال
، (Park et al, 2009) (، وابرك وآخرون 2012(، ومغيضيب )2016(، واجلهين )2017(، وعرفة، ومليجي )2017)

 .(Milner, 2002، وميلنر)(Artino, 2006)، وارتونيو,Tao)(2008واتو
 

لطلبة من خالل الفائدة احملققة من استخدام تقنية املعلومات توجد عالقة إجيابية بني الدعم الفين وموقف ا .10
 املتاحة يف الفصول االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية ابلكويت.

( أبنه عند 05.( وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى )767.وميكن تفسري تلك العالقة اإلجيابية القوية واليت بلغت )
ب على استخدام النظام فإن ذلك مينحهم الكثري من الرضا عن النظام وأدواته توافر الدعم الفين الذي يعني الطال

واستخدامه يف التعليم، كما أنه يشعر املتعلمني ابملتعة عند استخدام الفصول االفرتاضية ويشجعهم على التعلم مبا يتناسب 
لدعم املباشرة وغري املباشرة يساعد املتعلمني مع قدراهتم وإمكاانهتم واحتياجاهتم والوقت املناسب لتعلمهم، وأن توافر نظم ا

على استخدام النظام مبهارة وحيول انطباعاهتم السلبية إىل إجيابية، حبيث يرون كل ما هو إجيايب يف ذلك النوع من التعلم، 
لى استخدام وميكنهم اختيار نظام التعلم املناسب وعندما يتوفر الدعم الفين أبدوات مناسبة فإن ذلك يشجع املتعلمني ع

(، 2016(، واجلهين )2017(،وعرفة، ومليجي )2017التعلم االفرتاضي، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من: فتحي )
 &Agarwal).، واجراوال و براساد,Tao)(2008، واتو(Park et al, 2009) (، وابرك وآخرون 2012ومغيضيب )

Prasad, 1999)  
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وموقف الطلبة من خالل الفائدة احملققة من استخدام تقنية املعلومات  توجد عالقة إجيابية بني التفاعل .11
 املتاحة يف الفصول االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت.

( أبن أدوات 05.( وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى )775.وميكن تفسري تلك العالقة اإلجيابية القوية واليت بلغت )
عل اليت تتيحها الفصول االفرتاضية من  خالل التفاعل بني أعضاء هيئة التدريس والطالب ساعدت على التواصل والتفا

املتعلمني على الرضا عن نظام التعلم من خالل الفصول االفرتاضية واإلقبال على االعتماد عليه يف أداء املهام التعليمية، 
الفصول االفرتاضية تعمل على تسهيل استخدام املتعلمني للنظام  كما أن األنشطة التعليمية التفاعلية اليت يتيحها نظام

والتعامل مع أدواته بسهولة ويسر دون عناء أو جهد ذهين، وابلتايل تفضيلهم هلذا النوع من التعلم، وتشعر املتعلمني 
هلذا النوع من التعلم الذي ابلعائد القوي الذي تقدمه الفصول االفرتاضية يف تعزيز التعلم ومن مث ظهور اجلوانب اإلجيابية  

يشجع على االعتماد عليه، والتغلب على اجلوانب السلبية اليت قد تظهر يف نظم التعلم من خالل الفصول االفرتاضية، 
(، ومغيضيب 2016(، واجلهين )2017(، وعرفة، ومليجي )2017وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من: فتحي )

،  (Park et al, 2009) ، وابرك وآخرون (Stocker, 2010)توكر ، وس(Jeong, 2011)(، وجيونج2012)
 .(Milner, 2002، وميلنر)(Artino, 2006)، وارتونيو,Tao)(2008واتو

 
توجد عالقة إجيابية بني القدرة الذاتية وقبول االستخدام من خالل سهولة االستخدام لتقنية املعلومات  .12

 لية الرتبية األساسية ابلكويت.املتاحة يف الفصول االفرتاضية لدى طلبة ك
( أبن الطالب 05.( وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى )861.وميكن تفسري تلك العالقة اإلجيابية القوية واليت بلغت )

سيقبلون ابستخدام الفصول االفرتاضية كبديل للفصول التقليدية نظرا لسهولة استخدامها والتعامل مع أدواهتا هذا 
درهتم الذاتية وإمكاانهتم اليت تساعدهم على استيعاب آلية التعامل مع األدوات اخلاصة ابلفصول االفرتاضية، ابإلضافة إىل ق

ومن مث التقدم ابملستوى يف استخدام نظام التعلم ابلفصول االفرتاضية واتقان املادة العلمية اليت يتم دراستها عرب ذلك 
وات الفصول االفرتاضية يعزز من القدرة الذاتية للمتعلمني الستخدام النوع من التعلم، ولذلك فإن سهولة استخدام أد

الفصول االفرتاضية وتوظيف ويعزز من كفاءة املتعلمني اجلامعية وحيسن أدائهم التعليمي، وبساعدهم على القيام مبهامهم 
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل   وواجباهتم ورفع من نسبة انتاجهم يف التعلم وبسهل عليهم القيام مبهامهم املوكلة إليهم،

(، Park et al, 2009(، وابرك وآخرون )Adegbore, 2011(، و أدجيبور )Jeong, 2011(، وجونج )2017من: بشري )
 (. Thong et al, 2002وثونج وآخرون )

 
 املتاحة يف الفصول االفرتاضية.  التقنياتال يوجد أتثري جلنس الطلبة يف قبول استخدام   .13
ن تفسري أنه ال يوجد أتثري جلنس الطلبة يف قبول استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية، حيث وميك

(، 0.05( وهي قيمة أكرب من )0.413( وهي قيمة أقل من القيمة اجلدولية، وبلغ مستوى الداللة )0.823بلغت قيمة ت )
انت وقدرات وخصائص املتعلمني من ذكور وإانث، ابلرغم من متيز ويرجع ذلك إىل أن الفصول االفرتاضية مناسبة إلمكا
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الذكور عن اإلانث بشكل عام يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إال أنه يف حالة استخدام الفصول االفرتاضية 
ل لتلك األدوات وتوظيفها وأدواهتا فإهنا ال حتتاج إىل مهارات متقدمة يف جمال تكنولوجيا املعلومات وابلتايل ال يوجد تفضي

ظام وإمتام املهام يف التعلم بني الذكور واإلانث، وأن هذه األدوات تشجع الكل على التفاعل واالستخدام والتفاعلية مع الن
، واليت مل تظهر أي فرق دالة إحصائيا يف تلك األنشطة واملمارسات بني الذكور واإلانث، وتتفق هذه النتيجة املوكلة إليهم

(، 2012، ومغيضيب )(Alsharif, 2013)، والشريف (Alsaif, 2014)(، والسيف 2017اسة كل من: بشري )مع در 
 ,Dasgupta، وداسجيوبتا وجوبتا )(Attuquayefio,&Addo, 2014) كما تتعارض هذه النتيجة مع دراسة اتوكايفيو وادو  

& Gupta 2010  وداسجيوبتا وجوبتا ،)(Dasgupta, & Gupta, 2005). 
 

 املتاحة يف الفصول االفرتاضية.  التقنياتيوجد أتثري تفاعلي خلربة الطلبة يف قبول استخدام   .14
وميكن تفسري أنه يوجد أتثري تفاعلي خلربة الطلبة يف قبول استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف الفصول االفرتاضية، حيث 

مع التكنولوجيا احلديثة هلا دور كبري يف قبول املتعلمني الستخدام تقنية املعلومات املتاحة يف   أن خربة الطالب يف التعامل
الفصول االفرتاضية، حيث أن املتعلمني ذوي اخلربة املمتازة يف جمال تكنولوجيا املعلومات يكون لديهم األلفة أبدوات 

فكار مسبقة عن آلية توظيف أدوات التعلم اإللكرتوين مما التعلم اإللكرتوين واستخدامها بسهولة ويسر، كما أن لديهم أ
جيعلهم يقبلون على استخدام تلك األدوات والتعامل معها، وتتدرج درجة قبول استخدام تقنية املعلومات املتاحة يف 

من: فتحي الفصول االفرتاضية وفقا لتدرج مستوايت خرباهتم ابستخدام تلك التقنيات، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل  
(، كما 2012، ومغيضيب )(Alsharif, 2013)، والشريف (Alsaif, 2014)(، والسيف 2017(، وبشري )2017)

 & ,Dasgupta)، وداسجيوبتا وجوبتا (Attuquayefio,&Addo,2014)تتعارض هذه النتيجة مع دراسة اتوكايفيو وادو 

Gupta 2010)  وداسجيوبتا وجوبتا ،(Dasgupta, & Gupta, 2005.) 

 
 هتوصياتو   البحثخالصة  

 التوصيات اآلتية:بعض  يوصي الباحث ب  ،من خالل النتائج اليت مت التوصل إليها وتفسريها ومناقشتها
العمل على نشر الوعي أبمهية استخدام الفصول االفرتاضية وتوظيف تقنيات تكنولوجيا التعلم اإللكرتوين وذلك   -1

 ظم الفصول االفرتاضية لطالب كية الرتبية األساسية ابلكويت.لزايدة املنفعة املتوقعة من استخدام ن
حتفيز أعضاء هيئة التدريس على االعتماد يف التدريس على نظم التعلم اإللكرتوين والفصول االفرتاضية بشكل  -2

 .أكرب،وربطها مبقرراهتم الدراسية، وحتفيز الطالب على استخدامها إلجناز مهامهم األكادميية
هتمام جبودة نظام التعلم اإللكرتوين بوجه عام والفصول االفرتاضية وأدواهتا بوجه خاص من خالل زايدة اال -3

 .االهتمام بتقليل الزمن الالزم إلجناز أي مهمة تعليمية
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 البحثخامتة  
اسية الكشف عن العوامل املؤثرة على تقبل الفصول االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية األس  موضوعالبحث  لقد تناول  

أثبتت النتائج وجود عالقة إجيابية بني النية الستخدام الفصول ، و TAMيف دولة الكويت يف ضوء منوذج قبول التقنية  
االفرتاضية وعوامل الفائدة احملققة وسهولة استخدام تقنية التعليم املتاحة يف الفصول االفرتاضية لدى طلبة كلية الرتبية 

العوامل املستقلة )الدعم الفين، التفاعل يف التعليم،  املتغريات يف إجيابية بني األساسية يف الكويت، وكذلك عالقة
ة عالقكذلك  والكفاءة الذاتية( والفائدة احملققة وسهولة استخدام تقنية التعليم املتاحة يف الفصول االفرتاضية لديهم، و 

اءة الذاتية( ونية الطلبة حول استخدام الفصول بني العوامل املستقلة )الدعم الفين، التفاعل يف التعليم والكفإجيابية 
، ومت االنتهاء بذكر عدد من ستخدام كعوامل وسيطة لدى الطلبةاالفرتاضية من خالل الفائدة احملققة وسهولة اال

 لتوصيات التطبيقية لنتائج البحث.ا

 :املراجعاملصادر و 

 –استخدام اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة الزاوية  دور الثقافة التنظيمية يف قبول و   (.2017بشري، صبحي املهدي. )
 نيالي.   –. رسالة دكتوراه. كلية القيادة. جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية  ليبيا

واقع استخدام مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف اجلامعات السودانية، جملة النيل  (. 2017توم، اسيا برير حممد. )
 ، جامعة وادي النيل، اخلرطوم، السودان.1ل، اجمللد ، العدد األو للعلوم الرتبوية

  Edmodoتقصي نوااي طالبات الدراسات العليا السلوكية يف استخدام منصة إدمودو(.  2016اجلهين، ليلى. )
.  التعليمية مستقبال ابستخدام منوذج قبول التكنولوجيا. جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية

 .90-68( . 28اببل. )جامعة  
الفصول االفرتاضية عرب اإلنرتنت ودورها يف تنمية االجتاه حنو التعلم الذايت، (.  2009حسن، هبة هللا نصر حممد. )

جامعة قناة  -املؤمتر العلمي السنوي للجمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية ابلتعاون مع كلية الرتبية ابإلمساعيلية
 أغسطس.13-12إللكرتوين وتنمية املوارد البشرية، فيالفرتةمنالسويس بعنوان التدريب ا

املستحداثت التكنولوجية يف مؤسسات التعليم العايل وأثرها يف حتقيق اجلودة (. 2016اخلتم، مسية حممد علي. )
 دان. . رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السو الشاملة يف الرتبية

تقييم جتربة استخدام الفصول االفرتاضية لتدريس طلبة الثانوية العامة، مؤمتر العملية (.  2011خليف، زهري انجي. )
 فلسطني.  .انبلس  .جامعة النجاح الوطنية  .التعليمية يف القرن احلادي والعشرين

 وحمدداهتا. سلسلة علم النفس املعريف،  البنية العاملية للكفاءة الذاتية األكادميية،(.  2001الزايت، فتحي مصطفى. )
 .491-530(. 2)6مداخل ومناذج ونظرايت.  

 ، جدة: دار خوارزم العلمية للنشر.كفاايت التعليم اإللكرتوين(.  2007زين الدين، حممد حممود. )
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لدى أثر توظيف الصفوف االفرتاضية يف اكتساب مفاهيم الفقه االسالمي  (.2011سحر حممود عبد الفتاح)،  مسور
كلية   -، رسالة ماجستري غري منشورة. اجلامعة اإلسالمية بغزةطالبات الدبلوم املتوسط واجتاهاهتم حنوها

 الرتبية. 
توظيف الفصول االفرتاضية وقياس فاعليتها يف تنمية قدرات استخدام (.  2013الشعراوي، إميان حممد أبو الفتوح. )
  منشورة، قسم تكنولوجيا التعليم، كلية الرتبية، جامعة حلوان.، رسالة دكتوراة غريتكنولوجيا التعليم للمعلمني
مدى استخدام معلمي الرتبية اإلسالمية للحاسب اآليل يف تدريس (. 2009الشهري، عبد الرمحن بن عبد هللا)

 كلية الرتبية.  -. رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة أم القرىالفقه يف املعاهد العلمية
 .انظمة إدارة التعليم عن بعد عرب الشبكات(.  2014باتع حممد. )عبد العاطي، حسن ال

Retrieved 23/10/2019 From: http://emag.mans.edu.eg/index.php?. 
حتليل املسار للعالقة بني مكوانت القدرة على حل املشكالت االجتماعية وكل من (. 2001العدل، عادل. )

 .178-121(. 1)25ة كلية الرتبية جامعة عني مشس. . جملفعالية الذات واالجتاه حنو املخاطرة
استخدام منوذج قبول التكنولوجيا لتحليل اجتاهات ونوااي طلبة اجلامعات ( 2017عرفة، نصر، ومليجي، جمدي. )

. اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي. السعودية حنو االستعانة ابلتعليم اإللكرتوين ملقرراهتم الدراسية
10(30 .)33-62. 

واقع استخدام أدوات التفاعل التزامنية يف الفصول االفرتاضية لتفعيل التواصل ضمن (. 2012عزمي، نبيل جاد. )
، ورقة عمل يف املؤمتر الدويل للتعلم اإللكرتوين يف الوطن العريب حتت عنوان التعلم اجلامعات اإللكرتونية

 يوليو.  11-9رية للتعلم اإللكرتوين.القاهرة. من الفرتة  اإللكرتوين حتدايته وآفاق تطويره. اجلامعة املص
قياس مدى تقبل أعضاء (،  2014العلوي، ايسر بن محود؛ والصقري، حممد بن انصر؛ واحلراصي، نبهان بن حارث)

 ، جملة جامعة السلطان قابوس، عمان. هيئة التدريس بكليات العلوم التطبيقية ملصادر املعلومات اإللكرتونية
لتقصي فعالية التكنولوجيا املساندة القائمة على   TAMاستخدام منوذج قبول التكنولوجيا  (.  2017كرم. )فتحي، أ

جامعة األزهر.   –. جملة كلية الرتبية  تطبيقات التعلم التكيفية النقالة لتمكني ذوي اإلعاقة البصرية من التعلم
176(1 .)57-112. 

لتقصي فاعلية تطبيق نظام  TAMمنوذج قبول التكنولوجيا  استخدام(. 2014فريح، سعاد، والكندري، علي. )
 .138-111(. 1)15. جملة العلوم الرتبوية والنفسية.  إلدارة التعلم يف التدريس اجلامعي

 ، القاهرة: دار الفكر العريب.مدرسة املستقبل وجماالت التعليم عن بعد ( .2005مصطفى فهيم حممد. )
(. واقع استخدام الفصول االفرتاضية يف برانمج التعليم عن بعد 2010ن. )القحطاين، ابتسام بنت سعيد بن حس

، رسالة ماجستري يف املناهج من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك عبدالعزيز مبدينة جدة
 والوسائل التعليمة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، السعودية.
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. دراسة عليم اإللكرتوينتلى تقبل املدرسني للعمل على نظام مودل للالعوامل املؤثرة ع(.  2012مغيضيب، انجي. )
 . رسالة ماجستري. كلية التجارة. اجلامعة اإلسالمية بغزة.–حالة  

، التعليم اإللكرتوين األسس والتطبيقات(. 2005املوسى، عبد هللا بن عبد العزيز؛ واملبارك، أمحد بن عبد العزيز. )
 الرايض: مطابع احلميضي.

 Virtual)برانمج تدرييب مقرتح قائم على الفصول االفرتاضية(. 2011نتشري، حليمة يوسف. )امل
Classroom)  رسالة ماجستري غري منشورة، يف تنمية مهارات التدريس الفعال ملعلمات العلوم الشرعية ،

 برانمج الدبلوم الرتبوي، قسم تقنيات التعليم، جامعة امللك عبد العزيز.
 Retrieved 27/10/2018اإللكرتوين بوزارة الرتبية والتعليم املصرية . موقع التعليم

From:http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/Departments/  
خمتلط( وأسلوب التعلم  –أثر التفاعل بني أسلوب توظيف التعلم النقال )كلي (. 2019النجار، حممد السيد. )

. إلعداديةلدى تالميذ احللقة ا  Scratchحدسي( يف تنمية مهارات الربجمة ابستخدام برانمج    –)حسي  
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