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Reality of Saudi Learner’s Acceptance of MOOCs Platforms in
Light of the Technology Acceptance Model
Abstract
The study aimed to explore the reality of Saudi learner’s acceptance
of Massive Open Online Courses (MOOCs) platforms in the Light of
Technology Acceptance Model (TAM). A descriptive approach was utilized,
and 1583 learners participated in the survey. The results indicated that the
majority of Saudi learners accepted MOOCs platforms represented by
Doroob and agreed that it provides them with the desired benefit at a rate
of 85.4%. They also agreed that Doroob is easy to use at a rate of 89.7%. The
majority of Saudi learners had a positive attitude towards the intention to
use Doroob at a rate of 87.45%. Also, there were statistically significant
differences between the averages of Saudi learners' acceptance at all the
questionnaire axes due to the educational level (F = 5. 632; p < 0.05). The
holders of a bachelor's degree have a higher acceptance of Doroob than the
learners who have a high school diploma, master’s, or doctorate. The study
recommends conducting several qualitative studies to determine the
reasons for the Saudi learner’s acceptance of the Doroob and explore the
reasons behind the high acceptance rate of bachelor’s degree holders over
the rest of educational level groups.

Keywords: Saudi learner, Massive Open Online Courses (MOOCs)
platforms, Descriptive Approach, Acceptance Technology Model (TAM)
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) (MOOCsيف ضوء نموذج قبول التكنولوجيا )(TAM
مستخلص البحث
هدفت الدراسة إىل استكشاف واقع تقبل المتعلم السعودي لمنصات المقررات المفتوحة
الواسعة االنتشار (- )MOOCsمتمثلة يف منصة دروب -يف ضوء نموذج قبول التكنولوجيا (،)TAM
الوصف من خالل تطوير استبانة وتوزيعها بعد التأكد
ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج
ي
ً
من صدقها وثباتها ،وشارك يف االستبانة  1583متعلما ،وأشارت النتائج إىل أن غالبية المتعلمي
السعوديي متقبلون لمنصة دروب ومتفقون عىل أنها تقدم لهم الفائدة المرغوب بها بنسبة
 ،٪85.4وأنها سهلة االستخدام بنسبة  ،٪89.7وأن معظمهم متقبلون لمنصة دروب ومتفقون
فيما يتعلق باتجاهاتهم ونواياهم نحو االستمرار يف استخدام المنصة بنسبة  ،٪87.45كما أظهرت
النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بي متوسطات تقبل المتعلمي السعوديي لكل محاور
ُ
توك ()Tukey
االستبانة تعزى إىل المستوى
التعليم ) ،(F = 5. 632; p < 0.05إذ طبق اختبار ي
ي
التعليم حيث
للمقارنات البعدية المتعددة لتحديد الفروق بي متوسطات مجموعات المستوى
ي
تبي أن حملة شهادة البكالوريوس لديهم درجة تقبل أعىل من المتعلمي السعوديي الحاصلي عىل
وتوص الدراسة بالقيام بعدد من الدراسات النوعية
الثانوية العامة أو الماجستت أو الدكتوراه،
ي
لمعرفة أسباب تقبل المتعلم السعودي لمنصة دروب ،باإلضافة إىل استكشاف األسباب خلف
ارتفاع نسبة تقبل حملة شهادة البكالوريوس عن بقية المجموعات.

ر
اإللكتونية المفتوحة واسعة
الكلمات المفتاحية :المتعلم السعودي ،منصات المقررات
الوصف ،نموذج قبول التكنولوجيا ()TAM
االنتشار ( ،)MOOCs Platformsالمنهج
ي
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المقدمة
َي َّت ُ
ُ
العرص الذي نعيشه بانتشار المعرفة وسبل إنتاجها ،ويعود الفضل للتطور المتسارع
سم
التقن بشكل ملحوظ
التقن عىل وجه الخصوص ،حيث ساهم التطور
يف جميع المجاالت والمجال
ي
ي
المعرف ،مما ساهم يف تعزيز دوافع المتعلمي نحو
الصناع إىل االقتصاد
إىل التحول من االقتصاد
ي
ي
اكتساب المعارف والمهارات واالتجاهات الحديثة الالزمة لمواجهة تحديات الحياة يف عرص الثورة
ر
اإلنتنت إىل زيادة عدد
التقن المتمثل يف ظهور شبكة
الصناعية الرابعة ،كما ساهم التطور
ي
ر
مستخدميها ،مما زاد من معدل إنتاج المعرفة وظهور وسائل جديدة إلنتاجها ونشها مثل التعليم
ر
ون ،الذي عرفه عبد النعيم ( )2016بأنه "أسلوب من أساليب التعليم يف إيصال المعلومة
اإللكت ي
اآلىل وشبكاته ووسائطه المتعددة
للمتعلم ،ويتم فيه استخدام آليات االتصال الحديثة من الحاسب ي
وأكت فائدة
أي استخدام التقنية بجميع أنواعها يف إيصال المعلومة للمتعلم بأقرص وقت وأقل جهد ر
وبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية وضبطها وقياس وتقييم أداء المتعلمي" (ص ،)3 .ووصف
ر
ر
ون
ون بأنه نموذج للتكامل بي التعليم والتقنية ،وللتعليم اإللكت ي
األترن ( )2019التعليم اإللكت ي
ري
ر
أدوات كثتة ومن أشهرها منصات المقررات اإللكتونية المفتوحة الواسعة االنتشار ( Massive
ر
الن توظف التقنية لتيست التفاعل وتحقيق المرونة بي
 ،)Open Online Courses – MOOCsي
عنارص العملية التعليمية.
ر
اإللكتونية المفتوحة الواسعة االنتشار ( )MOOCsألول مرة يف عام
ظهرت المقررات
 2008من قبل ديفيد كورمت ( )David Cormierوجورج سيمت ( )George Siemensعندما
قدموا ألول مرة دورة تعليمية مفتوحة عت ر
اإلنتنت ( ،)Cormier & Siemens, 2010وعرفها
ر
ر
المجان
عت اإلنتنت تتيح خيار التسجيل
مكوىل وآخرون ( )Mcauley et al., 2010بأنها دورات ر
ي
ي
ر ً
ً
ر
.
ه ظاهرة عىل اإلنتنت
)
MOOCs
ـ(
ل
ا
ات
ر
مقر
المتعلمي
لجميع
كا
مشت
منهجا
وتقدم
والمفتوح،
ي
اس -بهدف تيست العملية التعليمية-
االجتماع،
الشبك
تتضمن االتصال
ر
وختاء المجال الدر ي
ي
ي
ً
ر
عت اإلنتنت مجانا ،والمشاركة النشطة من آالف المتعلمي
ومجموعة من الموارد التعليمية المتاحة ر
(.)Mcauley et al., 2010
مشكلة الدراسة وأسئلتها
اهتمت ر
الشكات بمقررات الـ( )MOOCsحيث تنافست يف تقديم خدماتها للمتعلمي
إلكتونية تخدم ر
بهدف زيادة كفاءتهم ،وذلك من خالل تصميم وتطوير منصات ر
أكت من  110ماليي
متعلم من خالل  13500دورة تدريبية تقدمها ر
أكت من  900جامعة حول العالم مثل :ستانفورد،
ُ
هارفارد ،معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،وتعد ( )Courseraو( )Edxو()Udacity
و( )FutureLearnو( )Swayamمن أبرز هذه المنصات ،عىل سبيل المثال تخدم منصة
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ه دليل عىل قبول المتعلمي لهذا النوع
األعمال ،وعلوم الحاسب ( .)Shah, 2019هذه األرقام ي
من المنصات ف ر
شن أنحاء العالم للتعلم من خاللها ،وقد ريتر ذلك بما تقدمه هذه المنصات من
ي
ً
مرونة يف االستخدام وتنوع يف المجاالت ،لذلك يرى مصلحو التعليم بصيصا من األمل يف استخدام
منصات الـ( )MOOCsلمساعدة المتعلمي الراغبي يف الحصول عىل شهادات جامعية أو شهادات
ً
النظام ( ،)Quinton, 2013لكونها بيئة ذات نظام
تخصصية -بتكلفة أقل نسبيا -مقارنة بالتعليم
ي
يوفر مجموعة غت منتهية من الدورات التدريبية يف مختلف التخصصات لعدد هائل من المتعلمي
ً
( ،)Whitaker et al., 2016بعبارة أخرى منصات الـ( )MOOCsتوفر فرصا تعليمية لجميع
ً
المتعلمي بأسلوب مرن؛ إذ تتيح إمكانية التعلم وفقا للظروف المالئمة والمناسبة لحاجات
المتعلمي.
ُ
ر
الن تهدف إىل "تطوير قدرات ورفع مهارات
تعد منصة دروب أحد منصات الــ( )MOOCsي
ر
الن تدعم حصولهم عىل الوظيفة
القوى الوطنية من الذكور واإلناث ،وإكسابهم المهارات الوظيفية ي
المناسبة واالستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل السعودي" (صندوق الموارد ر
البشية،
ُ ،)2020a
ويعد هذا التأهيل إضافة نوعية للخريجي من التعليم النظام ر
بشن مراحله –التعليم
ي
الجامع– حيث إنه يساهم يف تنمية معارفهم ومهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق
العام أو التعليم
ي
العمل ،مما سيساهم يف تخفيض معدل البطالة يف المملكة العربية السعودية للجنسي والذي يمثل
أحد أهم أهداف رؤية المملكة " :2030تخفيض معدل البطالة من ( )11.6%إىل (( ")7%وثيقة
َّ
َّ
المط َ
لع عىل مجال التعليم
رؤية المملكة العربية السعودية  ،2016 ،2030ص .)39 .كما أن
والتدريب يف ضل وجود األزمات مثل االختالفات السياسية (الحروب) أو األوبئة الصحية (كورونا
ُ
ر
الن لديها القدرة عىل التفاعل مع معطيات
 )COVID-19يدرك أهمية هذا النوع من المنصات ي
العرص من خالل توظيف التقنية الختصار الوقت وتقليص المسافات بهدف تسهيل وصول المادة
العلمية لجميع فئات المجتمع بمختلف تخصصاتهم.
ال يمكن للتقنية أن تكون فعالة يف تحقيق الغرض المصممة من أجله إذا قررت الفئة
المستهدفة عدم استخدامها ،بعبارة أخرى ال يمكن لمنصة دروب أو غتها من منصات
الـ( )MOOCsأن تكون فعالة إذا قرر المتعلمون عدم استخدامها ،والسبب يعود إىل أن هذه
المنصات تعتمد عىل المتعلم كمحور للعملية التعليمية ،بل إن هناك مقررات ر
إلكتونية مفتوحة
ر
الذان .لذا يكمن نجاح منصات الـ( )MOOCsيف قدرة
واسعة االنتشار مبنية عىل أساس مبدأ التعلم
ي
المتعلمي عىل فهم وإدراك التقنية ( ،)Lai et al., 2012ويذكر كي ( )Keen, 1991أن الجانب
ر
مج.
البشي هو المسؤول عن تحديد مدى فاعلية األنظمة عند تنفيذها وليس الجانب ر
الت ر ي
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ومما ال شك فيه أن منصة دروب كلفت القائمي عليها مبالغ مالية كبتة ،لذا يجدر بنا
كباحثي تقديم المساعدة للمسؤولي عن المنصة من خالل استكشاف واقع تقبل المتعلمي
للمنصة يف ضوء نموذج قبول التكنولوجيا ( .)Technology Acceptance Model-TAMنموذج
ً
قبول التكنولوجيا ( )TAMهو من ر
أكت النماذج استخداما بغرض التنبؤ بما إذا كان المستخدمون
المستهدفون سيعتمدون عىل استخدام التقنية يف مكاسبهم التنموية ( Wangpipatwong et
ً
ُ .)al., 2008; Liao et al., 2009; Abdullah & Ward, 2016
ر
األكت
ويعد أيضا من النماذج
ً
استخداما بغرض التنبؤ بالقبول واستمرارية استخدام مقررات الـ( )MOOCsمن قبل المتعلمي،
ويعزى ذلك إىل تمت النموذج بالبساطة والقوة عند تطبيقه عىل عينات ومجتمعات مختلفة ( Gao
& Yang, 2015; Chu et al., 2015; Aharony & Bar-Ilan, 2016; Huanhuan & Xu,
2015; Mulik et al., 2016؛  .)Wu & Chen, 2017; Othman et al., 2018ومن خالل
مراجعة األدبيات ر
التبوية ذات العالقة بمنصات الـ( )MOOCsعىل وجه العموم ومنصة دروب عىل
ر
الن تستهدف المنصات العربية ،لذا
وجع الخصوص ،تبي  -يف حدود علم الباحث -قلة الدراسات ي
يرى الباحث أهمية إثراء األدبيات العربية من خالل التعرف عىل واقع تقبل المتعلم السعودي
ر
وتأن هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال
لمنصة دروب يف ضوء نموذج قبول التكنولوجيا ( ،)TAMي
ر
ر
اآلن :ما هو واقع تقبل المتعلم السعودي لمنصة دروب يف ضوء نموذج قبول التكنولوجيا
البحن ي
ي
َ َ َ ََّ
()TAM؟ وتتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:
 -1ما رؤية المتعلم السعودي لمنصة دروب من حيث الفائدة المدركة؟
 -2ما رؤية المتعلم السعودي لمنصة دروب من حيث سهولة االستخدام؟
 -3ما اتجاه المتعلم السعودي نحو منصة دروب ونيته باالستمرار يف استخدامها؟
 -4هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بي متوسطات تقبل المتعلمي السعوديي لمنصة
دروب ف ضوء نموذج قبول التكنولوجيا (ُ )TAMت َ
التعليم؟
عزى إىل المستوى
ي
ي
أهداف الدراسة
الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو التعرف عىل واقع تقبل المتعلم السعودي لمنصة دروب يف
ضوء نموذج قبول التكنولوجيا ( ،)TAMوتفرعت منه األهداف التالية:
 -1تحديد رؤية المتعلم السعودي لمنصة دروب من حيث الفائدة المدركة.
 -2تحديد رؤية المتعلم السعودي لمنصة دروب من حيث سهولة االستخدام.
 -3تحديد اتجاه المتعلم السعودي نحو منصة دروب ونيته باالستمرار يف استخدامها.
 -4الكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بي متوسطات تقبل المتعلمي
السعوديي لمنصة دروب يف ضوء نموذج قبول التكنولوجيا ( )TAMتعزى إىل المستوى
التعليم.
ي
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تستمد الدراسة أهميتها من رصورة االهتمام باالتجاهات الحديثة يف مجال التعليم
ر
ون لما لها من أثر كبت عىل إحداث تغتات وتطورات إيجابية عىل طرائق وأساليب
والتدريب اإللكت ي
ُ
إيصال المادة العلمية للمتعلمي (عبد المنعم ودرويش .)2016 ،وبما أن منصات الـ( )MOOCsتعد
ر
ون ،فإنه يجدر بنا كباحثي االطالع عىل
أحد االتجاهات الحديثة يف مجال التعليم والتدريب اإللكت ي
ر
الن
الدراسات السابقة يف هذا المجال ،حيث تبي – يف حدود علم الباحث– ندرة الدراسات العربية ي
تناولت منصات الـ( )MOOCsالعربية عىل وجه العموم ومنصة دروب عىل وجع الخصوص ،لذا
يرى الباحث أهمية إثراء األدبيات العربية وتقديم تغذية راجعة لمطوري منصات الـ()MOOCs
ر
ارن التعليم والموارد
العربية والقائمي عىل منصة دروب بهدف تطويرها وخلق فرص للتعاون بي وز ي
ر
البشية والتنمية االجتماعية السعودية واالستفادة من خدمات منصة دروب يف التعليم العام ،قد
األساس بجميع مراحله -
يكمن هذا التعاون يف تضمي موارد تعليمية موجهة لجميع فئات التعليم
ي
من رياض األطفال ر
وحن التعليم الثانوي -حيث إن تسجيل الطلبة يف منصة دروب أثناء دراستهم
ّ
يمكنهم من اكتساب مهارات التعلم ر
الذان .كما أسهمت الدراسة بتوفت أداة لجمع البيانات متمثلة
قد
ي
باستبانة مبنية عىل أساس نموذج قبول التكنولوجيا ( ،)TAMهذه األداة قد تفتح المجال للباحثي
والمهتمي بإجراء دراسات مماثلة حول استكشاف واقع منصات الـ( )MOOCsالعربية مثل :رواق
أو إدراك وغتها بهدف تحسينها وتطويرها.
حدود الدراسة
الحدود الموضوعية .اقترصت الدراسة عىل استكشاف واقع تقبل المتعلم السعودي لمنصة
دروب يف ضوء نموذج قبول التكنولوجيا (.)TAM
الحدود الزمانية .تم تطبيق الدراسة يف رمضان لعام 1442ـه الموافق أبريل لعام 2020م.
ر
ون
حدود العينة .اقترصت الدراسة عىل المتعلمي السعوديي الذين سبق لهم إكمال مقرر إلكت ي
واحد عىل األقل من خالل منصة دروب.
مصطلحات الدراسة
ر
ه بيئة
منصة المقررات اإللكتونية المفتوحة الواسعة االنتشار ( .)MOOCs Platformي
ر
إلكتونية توفر مجموعة غت منتهية من الدورات التدريبية يف مختلف التخصصات لعدد هائل من
المتعلمي ف نفس الوقت (ّ ،)Whitaker et al., 2016
ويعرف هذا المصطلح ِإ ْج َر ِائ ًّيا بأنه منصة
ي
ر
اإللكتونية ر
الن توفر فرص تعليمية لجميع المتعلمي بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم.
دروب
ي
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نموذج تقبل التقنية ) .(Technology Acceptance Model-TAMهو نموذج ُيستخدم للتنبؤ
ر
ر
الن تؤثر عىل قبول واستخدام فئة مستهدفة لتقنية ما ،حيث يعتمد هذا النموذج
وشح العوامل ي
وه :الفائدة المدركة من التقنية
عىل متغتين رئيسي لتحديد سلوك المستخدم تجاه تقبل التقنية ي
وسهولة استخدامها ،ويساعد هذان المتغتان يف التنبؤ باتجاه الفئة المستهدفة نحو استخدام
ّ
ويعرف ِإ ْج َر ِائ ًّيا بأنه
التقنية ،مما يؤثر عىل نيتهم تجاه استمرارية استخدامها (،)Davis, 1989
استكشاف واقع تقبل المتعلم السعودي لمنصة دروب من ناحية الفائدة المدركة ،وسهولة
االستخدام ،واتجاهات المتعلمي نحو منصة دروب ونواياهم باالستمرار يف استخدامها.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
التاىل :األول/نبذة
وه عىل النحو
ي
سيتناول اإلطار النظري للدراسة الحالية عدة محاور ي
ر
ر
الثان /نبذة
ون،
ي
الن تواجه التعليم والتدريب اإللكت ي
موجزة عن منصة دروب وبعض التحديات ي
عن نموذج قبول التكنولوجيا ( ،)TAMالثالث /الدراسات السابقة ذات العالقة باستخدام نموذج
قبول التكنولوجيا ( ،)TAMالرابع /الدراسات السابقة ذات العالقة بمنصات ومقررات
الـ(.)MOOCs
ر
الن تواجه التعليم والتدريب
المحور األول :نبذة موجزة عن منصة دروب وبعض التحديات ي
ر
ون
اإللكت ي
ر
ون تم إطالقها يف عام  2014من
ه منصة وطنية للتعليم والتدريب اإللكت ي
منصة دروب ي
قبل وزارة الموارد ر
البشية والتنمية االجتماعية السعودية بالتعاون مع منصة  EdXالعالميةُ .صممت
منصة دروب لسد الفجوة بي مخرجات التعليم ومتطلبات التوظيف يف المملكة العربية السعودية
العرن عىل وجه العموم ( .)EdX Inc., 2014تهدف
وف جميع أنحاء العالم
ري
عىل وجه الخصوص ي
منصة دروب إىل تنمية قدرات ومهارات الكوادر ر
البشية من خالل إكسابهم المهارات الالزمة
للحصول عىل وظائف مناسبة تضمن لهم رغد الحياة ،حيث تخدم منصة دروب المتعلمي من
ر
إلكتونية لتنمية المهارات العامة مثل :اللغة اإلنجلتية
خالل تقديم دورات وبرامج تدريبية
ر
اآلىل والمهارات الوظيفية ،باإلضافة إىل تقديم دورات وبرامج تدريبية إلكتونية تخدم
والحاسب ي
مجاالت تخصصية كإدارة األعمال واإلدارة المالية والمحاسبة وإدارة المشاري ــع وعلوم الحاسب
وتقنية المعلومات ،كما ُتقدم منصة دروب برامج تدريبية ر
إلكتونية متخصصة إلعداد وتحضت
المتعلمي الختبارات ذات شهادات معتمدة -كإدارة المشاري ــع ( -)PMPوذلك ر
بالشاكة مع عدد من
الجهات المتخصصة ف منح هذا النوع من الشهادات (صندوق الموارد ر
البشية .)2020a ،وتتمت
ي
منصة دروب عن بقية منصات الـ( )MOOCsالعربية واألجنبية بأنها منصة مختصة بتقديم فرص
تعليمية وتدريبية للكوادر ر
البشية السعودية فقط ،بينما تكمن أوجه التشابه بي منصة دروب
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تواجه منصة دروب العديد من التحديات لكونها منصة تعليم وتدريب ر
إلكتونية ،حيث
ر
ون يف المملكة العربية
إنه من خالل مراجعة األدبيات ذات العالقة بالتعليم والتدريب اإللكت ي
السعودية تبي أن هذا المجال يواجه العديد من التحديات والعقبات مثل :ضعف البنية التحتية
لالتصاالت وتقنية المعلومات ،تدن شعات االتصال بشبكة ر
اإلنتنت يف بعض مناطق المملكة،
ي
ر
ر
التقن للكوادر البشية (Abdelgawad & Al-
والمعلومان ،وضعف التأهيل
التقن
وضعف الدعم
ي
ي
ي
 .)Masaud, 2014; Al-Asmari & Khan, 2014كما تواجه منصات الـ( )MOOCsتحديات
التامج التدريبية ( ،)Clow, 2013وأجرى
عالمية كتشب المتعلمي وعدم إتمام الدورات أو ر
أداموبولوس ( )Adamopoulos, 2013دراسة تحليلية الستكشاف ظاهرة ارتفاع معدل تشب
ر
ر
كم لبيانات  130دورة مقدمة
الن تقدم ر
عت اإلنتنت وذلك من خالل تحليل ي
المتعلمي يف الدورات ي
من  30جامعة عىل  6منصات مختلفة للـ( ،)MOOCsبينت نتائجها أن منتديات الحوار والنقاش،
الزمن للدورة
وطبيعة محتوى الدورة التدريبية ،وأنواع المهام المطلوبة ومستوى صعوبتها ،واإلطار
ي
ُتعد عوامل مهمة ف تحديد احتمالية إتمام الدورات التدريبية المقدمة عت ر
اإلنتنت من عدمها ،وكما
ر
ي
ً
ر
درس شابتو وآخرون ( )Shapiro et al., 2013العوامل األكت تأثتا عىل المتعلمي الملتحقي يف
ر
والن تعيق تقبلهم واستخدامهم لها كموارد تنموية ،وجد الباحثون أن أهم هذه
دورات الـ( )MOOCsي
وختاتهم السيئة السابقة تجاه هذا النوع من الدورات باإلضافة
ه ضيق وقت المتعلمي ر
العوامل ي
إىل ضعف البنية التحتية لديهم.
ر
الن هدفت إىل بحث أثر
كما بي بيكر وآخرون ( )Baker et al., 2007يف دراستهم ي
التعليم عىل تنفيذ التكنولوجيا الجديدة يف المملكة العربية السعودية،
الجنس والعمر والمستوى
ي
ً
ً
التعليم ُيعد عامال مؤثرا عىل سلوك الفرد ونيته تجاه استخدام التكنولوجيا ،وأنه
أن المستوى
ي
وف
يوجد عالقة طردية بي المستوى
التعليم وتقبل الفرد ونيته تجاه استخدام التكنولوجيا ،ي
ي
دراسة أخرى سع هاجشيناس وآخرون ( )Haghshenas et al., 2012إىل دمج متغت المستوى
التعليم إىل النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا ( Unified Theory of
ي
 )Acceptance and Use of Technologyبهدف استكشاف العوامل ر
الن تدفع األشخاص إىل
ي
استخدام الخدمات التعليمية عت ر
اإلنتنت يف مالتيا ،باإلضافة إىل إثراء الدراسات المتعلقة بقبول
ر
التكنولوجيا ،حيث بينت نتائجها بأن الطلبة الجامعيي لديهم نية أعىل بنسبة  ٪1.1الستخدام
خدمات التعليم عت ر
اإلنتنت يف المستقبل ،مقارنة باألشخاص المنتمي للمراحل التعليمية األخرى:
ر
(طلبة الثانوية ،طلبة الدبلوم ،طلبة الدراسات العليا) ،كما أظهرت نتائج الدراسة أنه كلما زاد
االجتماع عليه.
التعليم للشخص كلما قل التأثت
المستوى
ي
ي
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الثان :نبذة عن نموذج قبول التكنولوجيا ()TAM
المحور ي
َّ
ر
الن تواجه التعليم
قدم المحور السابق نبذة موجزة عن منصة دروب وبعض التحديات ي
ر
ر
والن منها ضعف البنية التحتية لالتصاالت وتقنية المعلومات ،وضعف الدعم
والتدريب اإللكت ي
ون ي
ر
والمعلومان ،وضعف التأهيل التقن للكوادر ر
البشية ( Abdelgawad & Al-Masaud,
التقن
ي
ي
ي
 ،)2014; Al-Asmari & Khan, 2014وعليه فإنه من الرصوري استكشاف واقع تقبل المتعلمي
لمنصات الـ( )MOOCsبشكل عام ولمنصة دروب عىل وجه الخصوص ،وبما أن نموذج قبول
ً
التكنولوجيا ( )TAMأحد ر
أكت النماذج استخداما للتنبؤ بما إذا كان المستخدمون المستهدفون
سيتقبلون التقنية ويستمرون يف استخدامها ( Wangpipatwong et al., 2008; Liao et al.,
 ،)2009; Abdullah & Ward, 2016وعليه سيستعرض هذا المحور نبذة عن نموذج قبول
التكنولوجيا (.)TAM
ر
اقتح فريد ديفيس ( )Fred Davisيف عام 1989م نموذج قبول التكنولوجيا (،)TAM
ُ
ر
الن استخدمها الباحثون يف مجال تقنية المعلومات
ويعد هذا النموذج أحد النماذج المختلفة ي
ر
ر
وتبن األنظمة التقنية
الن تحفز المستخدمي عىل قبول
ي
وأنظمتها لشح وتوقع العوامل األساسية ي
الجديدة ( .)Al Hujran et al., 2013وقد أشارت دراسة سعدي وآخرون ()Saadé et al., 2007
ً
ً
ً
إىل أن نموذج قبول التكنولوجيا (ُ )TAMيعد أساسا نظريا صلبا يمكن تبنيه إلجراء دراسات يف مجال
ر
ون.
التعليم اإللكت ي
ُب َ
اإلنسان
المتر للسلوك
ن نموذج قبول التكنولوجيا ( )TAMعىل أساس نظرية الفعل ر
ي
ي
ر
( ،)Ajzen & Fishbein, 1980( )Theory of Reasoned Action-TRAحيث اقتح ديفيس
يف نموذجه أنه من الممكن تفست قبول الفرد لتقنية معينة من خالل الفائدة المدركة منها
( )Perceived Usefulnessمنها وسهولة استخدامها ( ،)Perceived Ease of Useوعرف
ديفيس ( )Davis, 1989الفائدة المدركة بدرجة اعتقاد الفرد بأن استخدام تقنية معينة يؤدي إىل
ه درجة اعتقاد الفرد أن استخدام
تحسي أدائه لمهمة محددة ،يف حي أن سهولة االستخدام ي
ر
إضاف .التقنية المعقدة والصعبة االستخدام تساهم
وعقىل
بدن
تقنية معينة لن يتتب عليها جهد ي
ي
ي
يف إثارة القلق ورفع مستواه لدى المستخدم ،مما يؤدي إىل عدم تقبله لها ،ومن ثم العزوف عن
وف سياق هذه الدراسة يمكن تعريف الفائدة المدركة بأنها مدى
استخدامها ( .)Farahat, 2012ي
اعتقاد المتعلم السعودي أن استخدام منصة دروب سوف يدعم عملية التعلم المرغوب بها ،أما
ُ
سهولة االستخدام فإنها تعرف بمدى اعتقاد المتعلم السعودي أن استخدام منصة دروب لن ريتتب
َّ
وف الوقت
معرف
عليه جهد
إضاف .الفائدة المدركة وسهولة االستخدام يتأثران بعوامل خارجية ،ي
ي
ي
ِّ
نفسه ُيأثران عىل اتجاه الفرد نحو استخدام التقنية ( ،)Attitude Towards Useالذي بدوره يؤثر
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الفعىل ( )Actual Usageأو عدم التقبل والعزوف عن استخدام التقنية ،كما هو موضح يف الشكل
ي
رقم (.)Davis, 1989( )1
شكل 1

نموذج قبول التكنولوجيا ()Davis, 1989( )TAM

المحور الثالث :الدراسات السابقة ذات العالقة باستخدام نموذج قبول التكنولوجيا ()TAM
استخدم العديد من الباحثي نموذج قبول التكنولوجيا ( )TAMلدراسة فهم سلوك
المتعلمي ومعرفة آرائهم واتجاهاتهم نحو تبن أسلوب التعلم عت ر
اإلنتنت ،حيث أجرى عبدهللا
ر
ي
( )Abdalla, 2007دراسة استقصائية لتقييم سلوك طلبة جامعة اإلمارات العربية المتحدة نحو
ر
اإللكتونية المقدمة بواسطة نظام إدارة التعلم ( )Blackboardباستخدام نموذج قبول
المقررات
ً
ً
التكنولوجيا ( ،)TAMوشارك يف الدراسة  518طالبا جامعيا من كلية الهندسة وكلية تكنولوجيا
المعلومات وكلية األعمال واالقتصاد ،بينت نتائجها أن الفائدة المدركة وسهولة االستخدام لهما
إيجان عىل اتجاهات الطلبة نحو التعلم باستخدام نظام إدارة التعلم ( ،)Blackboardوأن
تأثت
ري
إيجان عىل فاعلية النظام يف العملية التعليمية.
هذه االتجاهات بدورها أثرت بشكل
ري
وقدم بارك ( )Park, 2009دراسة لفهم النية السلوكية لطلبة جامعة كونكوك بكوريا
ً
ر
ون ،حيث طور بارك مقياسا ُب ين عىل أساس نموذج قبول
الجنوبية نحو استخدام التعليم اإللكت ي
التكنولوجيا ( ،)TAMواشتمل المقياس عىل  5متغتات من ضمنها :الفائدة المدركة وسهولة
ً ر ً
ً
ً
إلكتونيا واحدا عىل
االستخدام ،وشارك يف الدراسة  628طالبا وطالبة ممن سبق وأن أكملوا مقررا
ً
ً
األقل وأربعة كحد أقىص ،وأكدت الدراسة أن نموذج قبول التكنولوجيا (ُ )TAMيعد نموذجا نظريا
ً
ر
مفيدا ف المساعدة عىل فهم ر
ون ،وقد أظهرت
وشح نوايا المتعلمي نحو قبول
وتبن التعلم اإللكت ي
ي
ي
ً
ً
نتائج دراسة بارك أن الفائدة المدركة وسهولة االستخدام كان لهما أثرا إيجابيا عىل اتجاهات
ر
ون.
المتعلمي نحو التعليم اإللكت ي
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وف دراسة مماثلة أجراها بارك وآخرون ( )Park et al., 2012بهدف استكشاف العوامل
ي
ً
تبن واستخدام التعلم
المؤثرة عىل سلوك  288طالبا وطالبة بجامعة كونكوك بكوريا الجنوبية نحو ي
ً
المتنقل ،استخدم الباحثون مقياسا من إعدادهم ُب ين عىل أساس نموذج قبول التكنولوجيا (،)TAM
وتضمن المقياس  6متغتات :الفائدة المدركة وسهولة االستخدام واتجاهات المتعلمي والنوايا نحو
اس وإمكانية الوصول والمعايت
استمرارية االستخدام والكفاءة الذاتية والصلة بالتخصص الدر ي
ر
ر
الن تأثر عىل قبول
الذاتية ،وأكدت نتائجها بأن المقياس لديه القدرة عىل فهم وشح العوامل ي
المتعلمي للتعلم المتنقل ،وجاءت متغتات :اتجاهات المتعلمي والمعايت الذاتية والصلة
ً
تبن واستخدام التعلم المتنقل.
اس كأهم المتغتات تأثتا عىل سلوك المتعلمي نحو ي
بالتخصص الدر ي
كما استخدم العلوي وآخرون ( )2014نموذج قبول التكنولوجيا ( )TAMيف التعرف عىل
العوامل السلوكية (كالفائدة المدركة من االستخدام وسهولة االستخدام) والعوامل الخارجية
ر
الن تأثر عىل تقبل أعضاء
(كجودة النظام وجودة المعلومات والفروقات الفردية بي المستفيدين) ي
ر
اإللكتونية ،وشارك يف
هيئة التدريس بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان لمصادر المعلومات
الدراسة  120عضو هيئة تدريس من  6كليات تطبيقية ،وكشفت نتائجها عن وجود عالقة دالة
ً
إحصائيا عند ( 𝛼 ≤  )0.05لسهولة االستخدام والفائدة المتوقعة عىل استخدام مصادر المعلومات
ر
اإللكتونية.
المحور الرابع :الدراسات السابقة ذات العالقة بمنصات ومقررات الـ()MOOCs
تناولت العديد من الدراسات مقررات الـ( )MOOCsومنصاتها ،حيث أجرى جاو ويانغ
ر
اإللكتونية المفتوحة الواسعة
تبن المستخدمي للمقررات
( )Gao & Yang, 2015دراسة حول ي
االنتشار ( )MOOCsيف الصي بهدف الوصول إىل فهم أفضل لنواياهم المستقبلية تجاه
ً
ً
ً
استخدامها ،حيث ر
اقتح الباحثان نموذجا جديدا يمثل امتدادا لنموذج قبول التكنولوجيا (،)TAM
ً
ً
ر
المقتح عىل  247شخصا الختباره ،وأشارت النتائج إىل أن كال من الفائدة
وتم تطبيق النموذج
ر
ومباش عىل النوايا المستقبلية للمستخدمي نحو
المدركة وسهولة االستخدام تؤثر بشكل كبت
استخدام مقررات الـ( )MOOCsيف عملية التعلم.
وأجرى ر
الت يك ( )2016دراسة استقصائية للتعرف عىل العوامل المؤثرة عىل استخدام
ً
بيئات ومقررات الـ( ،)MOOCsحيث شارك يف الدراسة  382فردا من طلبة جامعة الملك سعود،
وأظهرت النتائج أن هناك خمسة عوامل تأثر عىل درجة قبول المتعلمي الستخدام بيئات ومقررات
التاىل :توافق بيئة ومقررات الـ( )MOOCsمع احتياجات المتعلم
وه عىل النحو
ي
الـ( )MOOCsي
(بمعامل ارتباط بلغ  ،)0.810الخصائص الشخصية للمتعلم (بمعامل ارتباط بلغ  ،)0.805الكفاءة
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(بمعامل ارتباط بلغ  ،)0.765سهولة استخدام بيئات ومقررات الـ(( )MOOCsبمعامل ارتباط بلغ
.)0.698
جهن ( )2017دراسة لتحديد دور مقررات الـ( )MOOCsيف دعم الدافعية
وأجرت ال ي
ً
ر
واستاتيجيات التعلم المنظم ذاتيا يف ضوء عدد من المتغتات :الجنس ودراسة مقررات
ً
الوصف حيث أعدت مقياسا
الجهن المنهج
اس ،واستخدمت
ي
ي
الـ( )MOOCsاألخرى والمؤهل الدر ي
ً
لتحقيق أهداف الدراسة ،وشارك يف المقياس  763متعلما من الملتحقي بأحد دورات منصة رواق
ر
واستاتيجيات التعلم
للتعليم عن بعد ،وبينت النتائج أن مقررات الـ( )MOOCsتدعم الدافعية
ً
ً
إحصائيا عىل مدى دعم المقررات للدافعية يعزى
المنظم ذاتيا بشكل عام ،لكن ال توجد فروق دالة
ً
لمتغتات الدراسة ،أما فيما يخص دعم ر
استاتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ،فقد أظهرت النتائج أن
ر
ر
السبن) تدعم اإلناث
واستاتيجية (العزو
أكت من اإلناث؛
استاتيجية (التقويم) تدعم الذكور بشكل ر
ري
ر
واستاتيجيات (تحديد الهدف ،والتخطيط ،والتقويم) تدعم المتعلمي غت
أكت من الذكور؛
بشكل ر
ر
المنضمي لمقررات الـ( )MOOCsاألخرى ر
واستاتيجية (المراقبة الذاتية) تدعم
أكت من غتهم؛
ر
السبن) تدعم حملة درجة
واستاتيجية (العزو
المتعلمي المنضمي لمقررات الـ( )MOOCsاألخرى؛
ري
البكالوريوس ر
أكت من غتهم.
ر
الن يمكن أن تسهم يف
واستكشف عثمان وآخرون ( )Othman et al., 2018العوامل ي
العاىل يف مالتيا،
التعليم لطلبة التعليم
استخدام مقررات الـ( )MOOCsبهدف تحسي األداء
ي
ي
ً
ً
ً
عنرصا موزعا عىل سبعة محاور:
وشارك يف الدراسة  513طالبا من خالل تعبئة استبانة تضمنت 48
االستعدادية للمتعلم وسهولة االستخدام والفائدة المدركة والمتعة المدركة واتجاهات المتعلم
واالستمرار يف استخدام مقررات الـ( )MOOCsورضا المتعلم عن مقررات الـ( )MOOCsومدى
ر
الن يمكن أن تسهم يف استخدام مقررات الـ()MOOCs
فاعليتها ،وكشفت نتائجها بأن أقوى العوامل ي
ه :اتجاهات المتعلم ورضاه عن مقررات الـ( )MOOCsوالمتعة
لتحسي األداء
التعليم للطلبة ي
ي
المدركة منها.
ابع ( )2019دراسة للتعرف عىل مدى فاعلية منصة إجادة التعليمية -القائمة
وأجرت الر ي
ابع
عىل تقديم مقررات الـ( -)MOOCsللتنمية المهنية لمعلمات العلوم بمدينة جدة ،استخدمت الر ي
ُ َ ْ
التجرين َوط ِّبقت التجربة عىل مجموعة واحدة اشتملت عىل  30معلمة علوم من
المنهج شبه
ري
ً
ً
مراحل ومدارس مختلفة تم اختيارهن بطريقة عشوائية ،واستخدمت الباحثة اختبارا معرفيا
ً
ً
ً ُ
تحصيليا -طبق قبليا وبعديا -واستبانة لقياس رضا المعلمات عن مقررات الـ( )MOOCsكمنصة
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إيجان كبت
للتدريب عن بعد بهدف التنمية المهنية ،وبينت النتائج أن مقررات الـ( )MOOCsلها أثر
ري
عىل التنمية المهنية لمعلمات العلوم المشاركات يف الدراسة ،كما أظهرت نتائج الدراسة بأن هناك
رضا بدرجة (موافقة بشدة) حول استخدام مقررات الـ( )MOOCsللتدريب عن بعد بهدف التنمية
المهنية.
التعليق عىل الدراسات السابقة
وبعد استعراض الدراسات السابقة ومراجعة نتائجها ،يتضح تشابه هذه الدراسة مع
دراسات المحور الثالث (Abdalla, 2007؛ Park, 2009؛ Park et al., 2012؛ العلوي وآخرون،
 )2014يف تناولها نموذج قبول التكنولوجيا ( ،)TAMواختلفت الدراسة الحالية عن دراسات هذا
المحور من حيث الغرض من الدراسة ،حيث تناولت دراسة ( )Abdalla, 2007تقييم سلوك طلبة
العاىل نحو استخدام نظام إدارة التعلم ( ،)Blackboardودراسة ( )Park, 2009تناولت
التعليم
ي
ر
ون ،بينما دراسات
فهم النوايا السلوكية لطلبة التعليم
العاىل نحو استخدام التعليم اإللكت ي
ي
تبن
(Park et al., 2012؛ العلوي وآخرون )2014 ،تناولت استكشاف العوامل المؤثرة عىل ي
تقنيات مختلفة.
كما يتضح تشابه هذه الدراسة مع دراسات المحور الرابع (Gao & Yang, 2015؛ ر
الت يك،
ابع )2019 ،يف تناولها مقررات ومنصات
2016؛
الجهن2017 ،؛ Othman et al., 2018؛ الر ي
ي
الـ( ،)MOOCsواختلفت هذه الدراسة عن دراسات هذا المحور من حيث الغرض من الدراسة،
حيث اتجهت دراسات ر
(الت يك2016 ،؛  )Othman et al., 2018الستكشاف العوامل المؤثرة عىل
الجهن2017 ،؛
استخدام بيئات ومقررات الـ( ،)MOOCsبينما دراسات (Gao & Yang, 2015؛
ي
ً
ابع )2019 ،تناولت أغراضا مختلفة مثل :دراسة مدى فاعلية منصات الـ()MOOCs
الر ي
ً
ر
واستكشاف دورها يف دعم الدافعية واستاتيجيات التعلم المنظم ذاتيا.
منهج الدراسة ٕواجراءاتها
منهجية الدراسة
المسج لمالءمته لطبيعة الدراسة وهدفها؛
الوصف
تم يف هذه الدراسة استخدام المنهج
ي
ي

َ َّ
وهو الت َع ُّرف عىل واقع تقبل المتعلم السعودي لمنصة دروب يف ضوء نموذج قبول التكنولوجيا
ه من خالل جمع مجموعة
( .)TAMهذا المنهج يهتم بوصف الواقع
ي
الحاىل أو الظاهرة كما ي
عت المقابلة
استجابات من أفراد مجتمع الدراسة تتضمن بيانات عن متغتات تخدم طبيعة الدراسة ر
أو االستبانة بغرض وصف الظاهرة ،وتحديد طبيعتها وعالقاتها ،وجوانب القوة والضعف فيها
ليتضح مقدار حجم الظاهرة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها (العساف2012 ،؛ عباس،
وآخرون2014 ،؛ مقدم.)2015 ،
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مجتمع الدراسة هو جميع المتعلمي السعوديي المنضمي والمستفيدين من منصة
دروب والبالغ عددهم  1.8مليون مستفيد (صندوق الموارد ر
البشية ،)2019 ،واستخدم الباحث
وه أحد أساليب العينات غت
العينة المالئمة أو العينة المتاحة ( )Convenience Samplingي
وه :استخدام المنصة
االحتمالية ،ووضع الباحث معايت تضمي للمشاركي يف الدراسة الحالية ي
وإتمامه دورة واحدة عىل األقل ،وتم إرسال االستبانة إىل عدد  784706آالف متعلم ممن تحقق
ر
ون (صندوق
عت ر
لديهم معايت االنضمام للدراسة الحالية من خالل مدير منصة دروب ر
التيد اإللكت ي
الموارد ر
البشية ،)2019 ،وللحصول عىل عينة تمثل المجتمع احتاج الباحث إىل جمع ما ال يقل عن
ً
الكىل
 384استجابة عشوائية عىل األقل ،وذلك بناء عىل جداول حساب عدد أفراد العينة من العدد ي
ألفراد المجتمع ( ،)Krejcie & Morgan ,1970وبعد جمع البيانات حصل الباحث عىل عدد
 1583استجابة ممن أتموا دورة واحدة عىل األقل يف منصة دروب.
أداة الدراسة
الدراسة تهدف إىل معرفة واقع تقبل المتعلم السعودي لمنصة دروب يف ضوء نموذج
المسج ولتحقيق غرضها تم اختيار أداة
الوصف
قبول التكنولوجيا ( ،)TAMكما أنها تتبع المنهج
ي
ي
االستبانة لجمع البيانات واإلجابة عن أسئلة الدراسة .أداة االستبانة تمكن الباحث من الوصول إىل
ُ
وقت وجت .وتعد
عينة كبتة من المجتمع المبحوث وجمع عدد كبت من البيانات حول الظاهرة يف ٍ
االستبانة أحد أهم وسائل جمع البيانات والمعلومات المقننة (دراوات .)2017 ،استبانة الدراسة
الحالية تم بناؤها من قبل الباحث يف ضوء نموذج قبول التكنولوجيا ( ،)TAMحيث اشتملت عىل
 16عبارة مقسمة عىل ثالثة محاور رئيسة :الفائدة المدركة ( ،)Usefulnessوسهولة االستخدام
( ،)Ease of Useواتجاه المتعلم ونيته نحو االستمرار يف االستخدام ( & Learner’s Attitude
رباع متدرج
 ،)Continuance Intention Toward Useواستخدم الباحث مقياس اتجاه
ي
يتضمن أربــع خيارات :موافق بشدة ( ،)4موافق ( ،)3غت موافق ( ،)2غت موافق بشدة (،)1
باإلضافة إىل قسم خاص بجمع بيانات المشاركي بغرض وصف خصائص عينة الدراسة.
ر
الن يجري
ينبع أن تؤدي إىل الكشف عن الظاهرة ي
صدق األداة .ذكر طعيمة ( )2004بأن األداة ي
ر
المنطف لعنارصها وفقراتها ،ووضح دليو ( )2014بأن صدق
بحثها ،وذلك من خالل التحليل
ي
ينبع أن يشمل كل عنارصها من ناحية وضوح العبارات بحيث تكون مفهومة لجميع من
االستبانة
ي
َّ ر
الن تضمنت  22عبارة
يستخدمها .وللتأكد من صدق االستبانة قام الباحث بعرضها بصورتها األولية ي
غت مقسمة عىل محاور -عىل مجموعة من المحكمي من ذوي االختصاص يف مجال التعليمُ
ر
ون للتأكد من صدقها ومناسبتها لتحقيق أهداف الدراسة ،حيث طلب منهم تحكيم
اإللكت ي
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االستبانة يف ضوء صحة صياغة العبارات ،ومناسبة العبارات لتحقيق أهداف الدراسة ،باإلضافة إىل
ً
مناسبا ،حيث أشار بعض المحكمي إىل رصورة
إمكانية تعديل أو حذف أو إضافة ما يراه المحكم
توزي ــع العبارات عىل محاور مرتبطة بمتغتات نموذج قبول التكنولوجيا ( ،)TAMكما أشار بعض
المحكمي إىل رصورة إعادة النظر يف صياغة بعض العبارات إما بدمجها أو حذف المكرر منها ،وعليه
فقد تم األخذ ر
باقتاحات المحكمي وإعادة تنظيم االستبانة بتقسيمها إىل ثالثة محاور ،كما تم حذف
ستة عبارات بسبب تكرارها ،باإلضافة إىل إعادة صياغة بعض العبارات ،واستقرت أداة الدراسة يف
صورتها النهائية الموضحة بالملحق (أ) عىل ثالثة محاور رئيسة" :الفائدة المدركة" الذي تضمن
خمسة عبارات ،و"سهولة االستخدام" الذي تضمن خمسة عبارات ،و"اتجاه المتعلم ونيته نحو
االستمرار يف االستخدام" الذي تضمن ست عبارات ليصبح مجموع عدد العبارات  16عبارة.
ِّ
ثبات األداة .ذكر طعيمة ( )2004بأن ثبات األداة هو "الوصول إىل نفس النتائج مع اتباع نفس
ِّ
المتغتات األخرى" (ص ،)206 .وللتحقق من ثبات االستبانة تم إجراء
اإلجراءات ،برصف النظر عن
ً
وحساب معامل الثبات ألفا كرونباخ
عينة استطالعية عىل  25متعلما خارج عينة الدراسة األساسيةِ ،
ُ
( )Cronbach's alphaالذي بلغ ( )0.932لجميع محاور األداة ،وتعد قيمة ثبات عالية حسب
تصنيف ( ،)Nunnally, 1978ويوضح الجدول رقم (ّ )1
قيم معامل الثبات ألفا كرونباخ لكل محور.
جدول 1

قيم معامل الثبات ألفا كرونباخ ()Cronbach's alpha
المحور
الفائدة المدركة )(Usefulness
سهولة االستخدام)(Ease of Use
اتجاه المتعلم ونيته نحو االستمرار يف االستخدام (Learner’s
)Attitude & Continuance Intention Toward Use
جميع المحاور

عدد
العبارات
5
5
6

معامل الثبات ألفا
كرونباخ
0.685
0.819
0.913

16

0.932

األساليب اإلحصائية
ر
الن تم جمعها من خالل االستبانة ،استعان
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات ي
الباحث ربتنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (Statistical Package for Social
ً
) ،Sciences-SPSSواستخدم عددا من األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات بما يخدم أهداف
الدراسة؛ معامل الثبات ألفا كرونباخ ( )Cronbach's alphaللتحقق من ثبات أداة الدراسة،
التكرارات والنسب المئوية للتعرف عىل خصائص المشاركي يف الدراسة وتحديد استجاباتهم تجاه
الحسان واالنحراف المعياري لتحديد مدى انحراف
عبارات االستبانة ،وتم استخدام المتوسط
ري
الحسان لكل عبارة من عبارات االستبانة ،باإلضافة إىل اختبار
استجابات المشاركي عن المتوسط
ري
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العامة ،ثانوية عامة ،بكالوريوس ،ماجستت ،دكتوراه.
النتائج ومناقشتها
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل واقع تقبل المتعلم السعودي لمنصة دروب يف ضوء
ً
نموذج قبول التكنولوجيا ( ،)TAMلذلك تم جمع بيانات لعينة بلغت  1583مشاركا من مجتمع
الدراسة الذي يمثل جميع المتعلمي المنضمي لمنصة دروب ،وعليه تم عرض النتائج عىل النحو
التاىل:
ي
ً
وختاتهم
أوال :خصائص المشاركي ر
جدول 2

وختاتهم
خصائص المشاركي ر
خصائص المشاركي
الجنس
ذكر
ر
أنن
المجموع
الفئة العمرية
25 – 18
30 – 26
35 – 31
40 – 36
45 – 41
أكت من 46
ر
المجموع
التعليم
المستوى
ي
أقل من الثانوية العامة
ثانوي عامة
بكالوريوس
ماجستت
دكتوراه
المجموع
ر
الن درستها من خالل منصة دروب
عدد الدورات ي
3 –1
6 –4
ر
أكت من 6
المجموع
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العدد )(N

النسبة المئوية ()٪

474
1109
1583

%29.9
%70.1
%100

484
560
263
140
84
52
1583

%30.6
%35.4
%16.6
%8.8
%5.3
%3.3
%100

52
278
181
1022
50
1583

%3.3
%17.6
%11.4
%64.6
%3.2
%100

392
324
867
1583

%24.8
%20.5
%54.8
%100
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التباين األحادي ( )One-way ANOVAلقياس داللة الفروق يف المتوسطات حسب المستوى
توك ( )Tukeyللمقارنات البعدية المتعددة ()Post-Hoc Comparisons
التعليم ،واختبار ي
ي
ر
ه :أقل من الثانوية
التعليم،
بهدف تحديد الفروق بي متوسطات مجموعات المستوى
والن ي
ي
ي
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يتضح من الجدول رقم ( )2أن عدد المشاركي من اإلناث ر
أكت من الذكور ،حيث بلغت
نسبة مشاركتهن  ٪70.1مقابل  ٪29.9للذكور ،وفيما يتعلق بالفئة العمرية فيوضح الجدول بأن
التعليم فقد
أغلبية المشاركي ما بي  18و 30سنة بنسبة بلغت  ،٪66أما فيما يتعلق بالمستوى
ي
تىل هذه النسبة حملة
بينت النتائج بأن غالبية المشاركي من حملة درجة الماجستت بنسبة  ٪64.6ي
ُ
الثانوية العامة بنسبة  ،٪17.6وكما تظهر النتائج بأن معظم المشاركي سبق لهم أن أكملوا ما ال يقل
عن أربــع دورات تعليمية من خالل منصة دروب بنسبة بلغت .٪75.3
ً
البحث األول والذي ينص عىل" :ما رؤية المتعلم السعودي لمنصة
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال
ي
دروب من حيث الفائدة المدركة؟"
جدول 3

استجابات المشاركي فيما يتعلق بمتغت الفائدة المدركة ()Usefulness
الفائدة المدركة ()Usefulness
تمكنن منصة دروب من الحصول عىل
ي
التعليم الذي أحتاجه بشعة.
المحتوى
ي
 تتيح منصة دروب الوصول إىل المعلوماتخارج المؤسسات التعليمية النظامية.
ساعدن يف
 التعلم من خالل منصة دروبي
العمىل.
أدان
تطوير ي
ي
ر
االستجاع الشي ــع
 منصة دروب مفيدة يفللمعلومات.
 منصة دروب توفر يىل الوقت كمتعلم.المجموع
(مجموع النسب  /عدد العبارات)
الكىل ()N = 1583
*النسبة من العدد ي

* النسبة المئوية ()٪
لمقياس االتجاه نحو العبارة
موافق موافق غت موافق
()2
بشدة ()3( )4
10.2 53.8 33.8

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسان
ري
غت موافق
بشدة ()1
3.19
2.2

0.701

28.3

53.2

16

2.5

3.07

0.733

28.9

51.5

14.7

4.9

3.04

0.793

34.7

51.5

11.3

2.4

3.19

0.723

7
50.7 40.6
11.84 52.14 33.26

1.7
2.74

3.30
-

0.673
-

يتضح من الجدول رقم ( )3أن غالبية المتعلمي السعوديي متقبلون لمنصة دروب
ومتفقون عىل أنها تقدم لهم الفائدة المرغوب بها بنسبة بلغت  ،٪85.4وهذه النتيجة تدعم قوة
نموذج قبول التكنولوجيا ( )TAMوتبي أن النموذج قادر عىل استكشاف الظواهر بجانب التنبؤ
تبن تقنية ما يف مكاسبهم التنموية (Abdullah & 2016
بسلوك المستخدمي المستهدفي نحو ي
Ward,؛ Liao et al., 2009؛  .)Wangpipatwong et al., 2008كما يوضح الجدول رقم ()3
أن المتعلمي يتفقون مع العبارة "منصة دروب توفر يىل الوقت كمتعلم" بنسبة بلغت ،٪91.3
التعليم الذي أحتاجه بشعة" بنسبة
"تمكنن منصة دروب من الحصول عىل المحتوى
والعبارة
ي
ي
ر
االستجاع الشي ــع للمعلومات" بنسبة بلغت
بلغت  ،٪87.6ثم العبارة "منصة دروب مفيدة يف
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العمىل" جاءتا بنسب موافقة
أدان
النظامية" و"التعلم من خالل منصة دروب
ساعدن يف تطوير ي
ي
ي
التواىل .ويعزو الباحث هذه النسب من التقبل لمحور "الفائدة
متقاربة بلغت  ٪81.5و ٪80.4عىل
ي
ر
ون بشكل عام؛ حيث بينت دراسة
المدركة" إىل التأثت
اإليجان لهذا المتغت نحو التعليم اإللكت ي
ري
إيجان عىل اتجاهات الطلبة نحو التعلم
العبدهللا ( )Abdalla, 2007أن " الفائدة المدركة" لها تأثت
ري
باستخدام نظام إدارة التعلم ( ،)Blackboardبينما أظهرت دراسة بارك ( )Park, 2009أن هذا
ر
ون.
المتغت له أثر
إيجان عىل اتجاهات المتعلمي نحو التعليم اإللكت ي
ري
وف سياق الدراسة الحالية؛ أظهرت دراسة جاو ويانغ ( )Gao & Yang, 2015أن "الفائدة
ي
ر
المدركة" تؤثر بشكل كبت ومباش عىل النوايا المستقبلية للمستخدمي نحو استخدام مقررات
الـ( )MOOCsف عملية التعلم ،وهذه النتيجة تتوافق مع ما ذكره ر
الت يك ( )2016بأن "الفائدة
ي
ُ
المدركة" تأثر عىل درجة قبول المتعلمي الستخدام بيئات ومقررات الـ(( )MOOCsبمعامل ارتباط
ر
ابع ()2019
بلغ  ،)0.765كما تتوافق نتيجتا (Gao & Yang, 2015؛ الت يك )2016 ،مع دراسة الر ي
ر
إيجان كبت -بدرجة رضا (موافقة بشدة) -عىل التنمية
الن بينت أن مقررات الـ( )MOOCsلها أثر
ري
ي
المهنية للمعلمات.
التامج
وكما يعزو الباحث نتيجة الدراسة الحالية إىل المجموعة المتنوعة والواسعة من ر
ر
ر
الن تستهدف تقديم مقررات
الن تقدمها منصة دروب ،باإلضافة إىل طبيعة منصة دروب ي
والدورات ي
ر
إلكتونية مفتوحة وواسعة االنتشار ( )MOOCsبغرض يتوافق مع الهدف من إنشائها والذي هو
خلق فرص تعلم للجميع وتطوير مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل السعودي (صندوق الموارد
الن يطلقها صندوق الموارد ر
ر
ر
البشية (هدف) -
البشية ،)2020a ،باإلضافة إىل بعض المبادرات ي
الن تدعم تنمية الكوادر ر
ر
ر
البشية مثل :برنامج التدريب عىل رأس العمل
المشف عىل منصة دروب -ي
التمجة بالتعاون مع االتحاد
(تمهت) وبرنامج
تدرين للباحثي والباحثات عن عمل يف مجال ر
ري
والتمجة والدرونز (صندوق الموارد ر
البشية.)2020b ،
السعودي لألمن
ان ر
ر
السيت ي
ً
الثان والذي ينص عىل" :ما رؤية المتعلم السعودي لمنصة
البحث
ثالثا :النتائج المتعلقة بالسؤال
ي
ي
دروب من حيث سهولة االستخدام؟"
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 ،٪86.2بينما العبارتي "تتيح منصة دروب الوصول إىل المعلومات خارج المؤسسات التعليمية
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جدول 4

استجابات المشاركي فيما يتعلق بمتغت سهولة االستخدام ()Ease of Use
* النسبة المئوية ()٪
لمقياس االتجاه نحو العبارة
المتوسط االنحراف
سهولة االستخدام ()Ease of Use
الحسان المعياري
موافق موافق غت موافق غت موافق
ري
بشدة ()1
()2
بشدة ()3( )4
ر
0.693
3.31
2
7.5
48.6
الن 41.9
 من السهل التجول والقيام بالمهام ياحتاجها يف منصة دروب.
0.699
3.31
2
7.6
47.5
42.9
 التعامل مع أدوات منصة دروب سهلبالنسبة يىل.
0.722
3.22
2.1
10.9
49.3
37.7
 استخدام أدوات التفاعل يف منصةدروب واضح ومفهوم.
0.723
3.40
2.1
6.4
40.7
50.7
 دروب تتيح يىل التعلم حسب الوقتالمناسب يىل.
0.701
3.29
1.7
9
47.4
41.8
 من السهل بالنسبة يىل أن أصبحماه ًراً /
خبتا يف استخدام منصة دروب.
1.98
8.28
46.7
43
المجموع
(مجموع النسب  /عدد العبارات)
الكىل ()N = 1583
*النسبة من العدد ي

يتضح من الجدول رقم ( )4أن معظم المتعلمي السعوديي متقبلون لمنصة دروب
ومتفقون عىل أنها سهلة االستخدام بنسبة بلغت  ،٪89.7ويوضح الجدول أن المتعلمي يتفقون
مع العبارة "دروب تتيح يىل التعلم حسب الوقت المناسب يىل" بنسبة بلغت  ،٪91.4بينما العبارتي
ر
الن احتاجها يف منصة دروب" و"التعامل مع أدوات منصة
"من السهل التجول والقيام بالمهام ي
التواىل ،ثم
دروب سهل بالنسبة يىل" جاءتا بنسب موافقة متقاربة بلغت  ٪90.5و ٪90.4عىل
ي
العبارة "من السهل بالنسبة ىل أن أصبح ماه ًراً /
خبتا يف استخدام منصة دروب" بنسبة بلغت
ي
 ،٪89.2بينما العبارة "استخدام أدوات التفاعل يف منصة دروب واضح ومفهوم" جاءت بنسبة
اإليجان
بلغت  .٪87ويعزو الباحث هذه النسب من التقبل لما لمحور "سهولة االستخدام" من أثر
ري
ر
ر
اإللكتونية
ون ( )Park, 2009بشكل عام ،واستخدام مصادر المعلومات
نحو التعليم اإللكت ي
(العلوي وآخرون )2014 ،بشكل خاص.
ُ
وف سياق الدراسة الحالية؛ بينت دراسة ر
الت يك ( )2016أن "سهولة االستخدام" تأثر عىل
ي
درجة قبول المتعلمي الستخدام بيئات ومقررات الـ(( )MOOCsبمعامل ارتباط بلغ  ،)0.698حيث
ر
ر
الن أظهرت أن "سهولة
إن نتيجة الت يك فشت نتيجة دراسة جاو ويانغ ( )Gao & Yang, 2015ي
ر
ومباش عىل النوايا المستقبلية للمستخدمي نحو استخدام مقررات
االستخدام" لها تأثت كبت
الـ( )MOOCsيف عملية التعلم.
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جدول 5

استجابات المشاركي فيما يتعلق بمتغت اتجاه المتعلم ونيته نحو االستمرار يف االستخدام
()Learner’s Attitude & Continuance Intention Toward Use
* النسبة المئوية ()٪
اتجاه المتعلم ونيته نحو االستمرار يف
لمقياس االتجاه نحو العبارة
المتوسط االنحراف
االستخدام ( & Learner’s Attitude
الحسان المعياري
موافق غت موافق غت موافق
 Continuance Intention Towardموافق
ري
)Use
بشدة ()1
()2
()3
بشدة ()4
ر
0.689
3.40
2.1
5.4
42.5
50
عت منصة دروب
ون ر
 التعليم اإللكت يفكرة عملية وجيدة.
0.728
3.25
2.4
9.8
47.8
40.1
 أشعر بثقة عند استخدام منصةدروب.
0.748
3.15
2.2
15
48.4
34.4
 من السهل مشاركة المعلوماتباستخدام منصة دروب.
0.730
3.29
2.9
7.6
47
اض عن استخدام منصة دروب42.5 .
 أنا ر ٍ0.768
3.26
3
10.9
42.9
43.3
 أنوي االستمرار يف استخدام منصةدروب كوسيلة تعليمية وتطويرية.
0.764
3.23
3
11.1
45.3
40.6
 أخطط الستخدام منصة دروب يفالمستقبل.
2.6
9.97
45.65
41.8
المجموع
(مجموع النسب  /عدد العبارات)
الكىل ()N = 1583
*النسبة من العدد ي

هذه النتيجة مرتبطة بالنتيجتي السابقتي الموضحتي يف الجداول رقم ( 3و ،)4حيث
يتضح تأثت "الفائدة المدركة" و"سهولة االستخدام" عىل "اتجاه الفرد نحو استخدام التقنية"؛ يبي
الجدول رقم ( )3بأن المتعلمي السعوديي متقبلون لمنصة دروب ومتفقون عىل أنها تقدم لهم
الفائدة المرغوب بها بنسبة  ،٪85.4ويبي الجدول رقم ( )4أنهم متقبلون لمنصة دروب ومتفقون
عىل أنها سهلة االستخدام بنسبة  ،٪89.7وعليه فمن المتوقع ً
بناء عىل نموذج قبول التكنولوجيا
( )TAMبأن يكون هناك تقبل لمنصة دروب واتفاق فيما يتعلق باتجاهات ونوايا المتعلمي نحو
االستمرار يف استخدام منصة دروب ،وهذا ما يوضحه الجدول رقم ()5؛ والذي يبي أن غالبية
المتعلمي السعوديي متقبلون لمنصة دروب ومتفقون فيما يتعلق باتجاهاتهم ونواياهم نحو
135

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

الشاكة التعاونية بي منصة دروب ر
وكما يعزو الباحث نتيجة الدراسة الحالية إىل ر
وشكة
ختات واسعة يف تصميم وتطوير
)EdX Inc., 2014( EdX؛ حيث يمتلك مطورو منصة  EdXر
مقررات الـ( ،)MOOCsوذلك بخدمتها ر
ألكت من  24مليون متعلم من خالل  2640دورة تعليمية
و 292شهادة تخصصية ( )Microcredentialsو 10درجات علمية يف العديد من التخصصات
(.)Shah, 2019
ً
البحث الثالث والذي ينص عىل" :ما اتجاه المتعلم السعودي نحو
رابعا :النتائج المتعلقة بالسؤال
ي
منصة دروب ونيته باالستمرار يف استخدامها؟"
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االستمرار يف استخدام منصة دروب بنسبة بلغت  .٪87.45هذه النتيجة تدعم قوة نموذج قبول
التكنولوجيا ( )TAMوتبي أن النموذج قادر عىل استكشاف الظواهر بجانب التنبؤ بسلوك
المستخدمي المستهدفي نحو القبول واستمرارية استخدام مقررات الـ( ،)MOOCsوفهم ر
وشح
ر
ون (.)Park, 2009
نوايا المتعلمي نحو قبول
وتبن التعلم اإللكت ي
ي
ر
عت
ون ر
كما يتضح من الجدول رقم ( )5أن المتعلمي يتفقون مع العبارة "التعليم اإللكت ي
اض عن استخدام
منصة دروب فكرة عملية وجيدة" بنسبة بلغت  ،٪92.5بينما العبارات "أنا ر ٍ
منصة دروب" و"أشعر بثقة عند استخدام منصة دروب" و"أنوي االستمرار يف استخدام منصة
دروب كوسيلة تعليمية وتطويرية" و"أخطط الستخدام منصة دروب يف المستقبل" جاءت بنسب
التواىل ،بينما العبارة "من السهل
موافقة متقاربة بلغت  ٪85.9 ،٪86.2 ،٪87.9 ،٪89.5عىل
ي
مشاركة المعلومات باستخدام منصة دروب" جاءت بنسبة بلغت .٪82.8
ويعزو الباحث هذا التقبل إىل تأثت الفائدة المدركة من منصة دروب وسهولة استخدامها،
حيث ذكر جاو ويانغ ( )Gao & Yang, 2015يف دراستهما أن الفائدة المدركة وسهولة االستخدام
ُ
إيجان عىل اتجاهات ونوايا المتعلمي المستقبلية نحو االستمرار يف استخدام مقررات
تأثران بشكل
ري
ر
الن بينت
الـ( ،)MOOCsوجاءت نتيجة دراسة جاو ويانغ متوافقة مع دراسة بارك ( )Park, 2009ي
إيجان عىل اتجاهات المتعلمي نحو التعليم
أن الفائدة المدركة وسهولة االستخدام لهما أثر
ري
ر
ون ،وكما أن نتائج دراس ر ين (Gao & Yang, 2015؛  )Park, 2009توافقت مع دراسة
اإللكت ي
ر
الن تبي قوة نموذج قبول التكنولوجيا ( )TAMيف سياق مختلف؛
العبدهللا ( )Abdalla, 2007ي
إيجان عىل اتجاهات
حيث بينت دراسة العبدهللا أن الفائدة المدركة وسهولة االستخدام لهما تأثت
ري
الطلبة نحو التعلم باستخدام نظام إدارة التعلم (.)Blackboard
ً
البحث الرابع والذي ينص عىل" :هل هناك فروق ذات داللة
خامسا :النتائج المتعلقة بالسؤال
ي
إحصائية بي متوسطات تقبل المتعلمي السعوديي لمنصة دروب يف ضوء نموذج قبول
التعليم؟"
التكنولوجيا ( )TAMتعزى إىل المستوى
ي
جدول 6

اختبار التباين األحادي ()One-way ANOVA
متوسط مجموع
مجموع المربعات
قيمة ف مستوى الداللة
درجات
مصدر التباين
المربعات أو التباين
( Sum of
Sig
F
الحرية ()df
Source of Variance
()Mean Square
)Squares
*0.0002
5.63
464.96
4
1859.85
بي المجموعات
Between Groups
82.55
1578
130269.63
داخل المجموعات
Within Groups
()Error
1582
132129.49
المجموع
Total
* دال عند مستوى الداللة  0.05فأقل.
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لديهم تقبل لمنصة دروب بشكل عام ،لكن سعة هذه الدراسة بأن تستكشف ما إذا كان هناك فروق
ذات داللة إحصائية بي متوسطات تقبل المتعلمي السعوديي لمنصة دروب يف ضوء نموذج قبول
ُ
التعليم ،لذلك أجري اختبار التباين األحادي ( One-way
التكنولوجيا ( )TAMتعزى إىل المستوى
ي
 ،)ANOVAويبي الجدول رقم ( )6أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بي متوسطات تقبل
التعليم ،وذلك ألن قيمة
المتعلمي السعوديي لكل محاور االستبانة تعزى إىل المستوى
ي
متوسط مجموعتي عىل األقل من مجموعات
يعن وجود اختالف بي
ي
( )F=5.632; p<0.05مما ي
التعليم عند مستوى الداللة ( .)α = 0.05ولمعرفة بي أي من مجموعات المستوى
المستوى
ي
توك ( )Tukeyللمقارنات البعدية المتعددة ( Post
التعليم تكون الفروق أجرى الباحث اختبار ي
ي
 )Hocلتحديد هذه الفروق.
جدول 7

توك ( )Tukeyللمقارنات البعدية المتعددة ()Post Hoc Comparisons
اختبار ي
المستوى المتوسط
التعليم (Mean )I
ي

التعليم ()J
المستوى
ي

ثانوي عامة
أقل من
بكالوريوس
51.04
الثانوية
ماجستت
العامة
دكتوراه
أقل من الثانوية العامة
بكالوريوس
ثانوي عامة 52.21
ماجستت
دكتوراه
أقل من الثانوية العامة
ثانوي عامة
بكالوريوس 54.78
ماجستت
دكتوراه
أقل من الثانوية العامة
ثانوي عامة
ماجستت 51.46
بكالوريوس
دكتوراه
أقل من الثانوية العامة
ثانوي عامة
50.52
دكتوراه
بكالوريوس
ماجستت
*دال عند مستوى الداللة  0.05فأقل.

Mean
Difference
)(I-J
-1.174
-3.746
-0.425
0.518
1.174
*-2.572
0.748
1.692
3.746
*2.572
*3.321
*4.265
0.425
-0.748
*-3.321
0.944
-0.518
-1.692
*-4.265
-0.944
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الخطأ
المعياري
( Std.
)Error
1.373
1.430
1.292
1.800
1.373
0.868
0.615
1.396
1.430
0.868
0.733
1.452
1.292
0.615
0.733
1.316
1.800
1.396
1.452
1.316

مستوى
الداللة
Sig
0.913
0.067
0.997
0.998
0.913
*0.026
0.741
0.744
0.067
*0.026
*0.000
*0.028
0.997
0.741
*0.000
0.953
0.998
0.744
*0.028
0.953

Confidence %95
Interval
Upper Lower
Bound Bound
2.58
-4.92
0.16
-7.65
3.10
-3.95
5.43
-4.40
4.92
-2.58
-0.20
-4.94
2.43
-0.93
5.50
-2.12
7.65
-0.16
4.94
0.20
5.32
1.32
8.23
0.30
3.95
-3.10
0.93
-2.43
-1.32
-5.32
4.54
-2.65
4.40
-5.43
2.12
-5.50
-0.30
-8.23
2.65
-4.54
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توك ( )Tukeyللمقارنات البعدية المتعددة ( Post
الجدول رقم ( )7يوضح نتائج اختبار ي
التعليم :أقل من الثانوية العامة،
 )Hoc Comparisonsبي متوسطات مجموعات المستوى
ي
ثانوية عامة ،بكالوريوس ،ماجستت ،دكتوراه .وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية
بي متوسط مجموعة حملة البكالوريوس والذي بلغ ( )54.78ومتوسطات مجموعة حملة الثانوية
العامة والماجستت والدكتوراه ر
التواىل وذلك لصالح
والن بلغت ( )50.52 ،51.46 ،52.21عىل
ي
ي
مجموعة حملة شهادة البكالوريوس كما هو موضح يف الجدول رقم ( .)7وتبي بأن المتعلمي
السعوديي من حملة شهادة البكالوريوس لديهم درجة تقبل أعىل من المتعلمي السعوديي
الحاصلي عىل شهادة الثانوية العامة أو الماجستت أو الدكتوراه ،هذه النتيجة تدعم نتائج دراسة
ً
ً
ر
التعليم ُيعد عامال مؤثرا عىل سلوك
الن بينت بأن المستوى
ي
بيكر وآخرون ( )Baker et al., 2007ي
الفرد ونيته تجاه استخدام التكنولوجيا ،وبشكل ر
التعليم
أكت دقة يوجد عالقة طردية بي المستوى
ي
التعليم للفرد قل تقبله
وتقبل الفرد ونيته تجاه استخدام التكنولوجيا؛ بمعن كلما زاد المستوى
ي
ونيته تجاه استخدام التكنولوجيا يف المستقبل .كما أن نتيجة الدراسة الحالية جاءت متوافقة مع
ر
الن أظهرت بأن نية الطلبة
دراسة هاجشيناس وآخرون ( ،)Haghshenas et al., 2012ي
الجامعيي تجاه استخدام خدمات التعليم عت ر
اإلنتنت يف المستقبل جاءت أعىل بنسبة ٪1.1
ر
ر
الن تفش هذه الظاهرة
مقارنة بطلبة المراحل التعليمية األخرى ،وقد الحظ الباحث قلة الدراسات ي
عندما رشع يف تفست هذه النتيجة ،مما يجعل هذه النتيجة ذات أهمية كبتة للباحثي يف مجال
ر
ون بشكل عام ولمطوري منصات الـ( )MOOCsعىل وجه الخصوص.
التعليم والتدريب اإللكت ي
التوصيات والدراسات المستقبلية
بينت نتائج الدراسة بأن غالبية المتعلمي السعوديي متقبلون لمنصة دروب ً
بناء عىل
عنارص نموذج قبول التكنولوجيا (- )TAMالفائدة المدركة ،وسهلة االستخدام ،واالتجاه والنوايا
توص الدراسة مطوري المنصة بإجراء دراسة نوعية لمعرفة
نحو االستمرار يف االستخدام ،-لذلك
ي
أسباب التقبل للمنصة بهدف تعزيز جوانب القوة وتحسي نقاط ضعف المنصة .كما بينت نتائج
الدراسة الحالية وجود فروق ذات داللة إحصائية بي متوسطات تقبل المتعلمي السعوديي لكل
تعليم؛ المتعلمون السعوديون من حملة البكالوريوس لديهم
محاور االستبانة تعزى إىل المستوى ال
ي
درجة تقبل أعىل من المتعلمي السعوديي الحاصلي عىل الثانوية العامة أو الماجستت أو الدكتوراه،
ً
توص الدراسة الباحثي بإجراء دراسات نوعية للكشف عن أسباب ارتفاع
وبناء عىل هذه النتيجة
ي
التعليم بهدف إثراء األدبيات العربية
معدل تقبل حملة البكالوريوس عن بقية مجموعات المستوى
ي
ر
ون المتمثل يف تطوير منصات
وتقديم توصيات قد تساهم يف رفع جودة التعليم والتدريب اإللكت ي
الـ( )MOOCsالمحلية واإلقليمية والعالمية.
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