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اسُتلم البحث بتاريخ: 28/ 9/ 2020م     قُِبل البحث للنشر بتاريخ: 22 / 10/ 2020م

مستخلص البحث:هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن قبول معلمات املرحلة الثانوية الستخدام 
التقنية؛ ولتحقيق هذا  لقبول واستخدام  النظرية املوحدة  العلوم يف ضوء  املعامل االفرتاضية يف تدريس 
اهلدف اْسُتخِدم املنهج الوصفي، وأُعد مقياس القبول الذي تضمن )3( أجزاء، وطبق على عينة عشوائية 
تكونت من )55( معلمة من معلمات العلوم باملرحلة الثانوية مبدينة أهبا، وذلك خالل الفصل الدراسي 
األول لعام )2020_2021(. وقد توصلت نتائج الدراسة إىل أن درجة قبول أفراد العينة عالية؛ حيث 
بلغ املتوسط العام للمقياس )2.38(، كما توصلت النتائج إىل وجود عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائياًّ 
بني متغريات النظرية والنية يف االستخدام؛ حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بريسون للمتغريات ككل 
)705.(، باإلضافة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف نية أفراد العينة تعزى ملتغريي التخصص 
)لصاحل ختصص الكيمياء( والعمر )لصاحل الفئة العمرية األصغر(؛ حيث بلغت قيم الداللة على التوايل 
)023.(، )005.(، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف نية أفراد العينة تعزى ملتغري سنوات 

اخلربة؛ حيث بلغت قيمة الداللة )178.(، ويف ضوء ذلك مت تقدمي بعض التوصيات.
الكلمات املفتاحية: املعامل االفرتاضية، تدريس العلوم، النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية.
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Acceptance of high school teachers to use virtual laboratories in 
teaching science in light of the unified theory of acceptance and 

use of technology
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Abstract:The current study aimed to reveal the acceptance of high school teachers to 
use virtual laboratories in teaching science in light of the unified theory of acceptance 
and use of technology.To achieve this goal، the descriptive curriculum was used، and 
the acceptance scale was prepared، which included (3) parts، and applied to a random 
sample of (55) high school science teachers in Abha، during the first semester of 
(2020_2021).
The results of the study found that the acceptance rate of the sample members is high، 
as the general average of the scale is (2.38). Also، the results reached a statistically 
significant direct correlation between the theoretical variables and the intention to 
use، with the value of the Pearson correlation coefficient for all variables (0.705). 
likewise، there are statistically significant differences in the intention of the sample 
members due to the change of specialization (in favor of the specialty of chemistry) 
and age (in favor of the younger age group)، as the significance values reached (0.023) 
and (0.005)، respectively.  There were no statistically significant differences in the 
intention of the sample members due to the variable of years of experience، as the 
significance value was (0.178). In light of this، some recommendations were made.
Key words: Virtual Laboratories، Science Education، Unified theory of Acceptance 
and Use of Technology.
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مقدمة البحث:
يشهد قطاع التعليم منًوا مضطرًدا حتت تأثري اهليمنة التقنية املوجهة حنو إذكاء عناصر 
املنظومة مبا يواكب لغة العصر، ويعزز استشراف املستقبل من خالل استحداث حلول 
تقنية؛ هتدف إىل تطوير العملية التعليمية وتفعيل دور املعلم والطالب ومتكينهما، باالستناد 
على نتائج األحباث البينية املؤيدة الستخدام أدوات التقنية من أجل الوصول إىل تعلم 

أفضل وأكثر فعالية.
وتعد املعامل االفرتاضية أحد أدوات التقنية املستحدثة واملستخدمة يف تدريس العلوم، 
اليت تتكون من متثيالت افرتاضية تعيد إنتاج بيئة املعمل احلقيقي وفق أنظمة رقمية حماكية 
ومكملة هلا؛ فيها يتمكن الطالب من إجراء التجارب العلمية يف بيئة تفاعلية مرنة وحمفزة 
تساعد على اإلبداع واالبتكار، مما يكسبه خربة علمية متكاملة ويساعده على مواكبة 

.(Tibola، Herpich، Silva، & Tarouco، 2019) التطورات احلديثة
وتربر هذه املزايا االهتمام العاملي باملعامل االفرتاضية كجزء من خطة تطوير تعليم 
وتعلم العلوم، حيث تشري اإلحصائيات إىل أن ما يقارب )70( دولة قد أقرت استخدامها 
يف تدريس العلوم منها ما طبق بنسبة )100%( يف مدارسها كأسرتاليا وماليزيا وسنغافورة 
التعليم  وزارة  تبنت  فقد  احمللي  املستوى  وعلى  وايرلندا،  وإسكتلندا  وإجنلرتا  والربازيل 
السعودي مشروع املعامل االفرتاضية للعلوم يف التعليم العام، واملنطلق من برنامج التحول 
الوطين )2020( ورؤية اململكة )2030( اهلادفة إىل حتسني نوعية املخرجات التعليمية 
وبناء أجيال قادرة على تلبية متطلبات القرن احلادي والعشرين )وزارة التعليم، 2019(.

وملا كان املتطلب األساسي الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم مبراحل 
التقنية  هذه  استثمار  حنو  إجيابية  اجتاهات  لديه  مؤهل  معلم  وجود  هو  العام  التعليم 
وتوظيفها مبا خيدم العملية التعليمية، لزم على الباحثني تقصي ذلك، وهذا ما استهدفته 
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 Rajendram، 2016; Falode، 2018; بعض الدراسات السابقة كدراسة: )الغيث، 2017؛
 .(Bohr، 2014;

ويف هذا الصدد يشري علماء النفس االجتماعي إىل أن قبول معلمي العلوم لتوظيف 
واستخدام أدوات التقنية ومنها املعامل االفرتاضية يف التدريس، ال يتوقف على رصيدهم 
املعريف أو متكنهم املهاري بل يتأثر بعدد من املتغريات املرتبطة بشكل مباشر بالسلوك 

 .(Ssekibaamu، 2015)

وحبسب رأي شايك(Schaik، 2009)فإن النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية قد 
تفوقت يف تقصي ما حيدث عندما يسعى األفراد إىل استخدام أدوات التقنية يف التعليم؛ 
حيث تقوم على اختبار املتغريات الداخلية واخلارجية للمستخدمني مثل: )األداء املتوقع، 
املتغريات  بعض  إىل  باإلضافة  االستخدام(،  سهولة  االجتماعي،  التأُثري  املتوقع،  اجلهد 

الوسيطة مثل: )اجلنس، العمر، اخلربة، طواعية االستخدام( ذات األثر النسيب.
ويعد فينكاتش وموريس وديفيس وديفيس أول من وضعوا اللبنات األساسية هلذه 
النظرية وذلك يف عام )2003(؛ فقد عملوا على دراسة مدى قبول املستخدمني للتعامل 
مع أي تقنية جديدة كطريقة للتنبؤ وتربير مدى قبول األفراد لتقنية املعلومات، ونبعت 
فكرة النظرية كنتيجة لتعدد النظريات والنماذج املستخدمة يف توضيح سلوك قبول التقنية 

.(Martins، Oliveira & Popovic، 2014)من قبل املستخدم
جمال يف  استخدمت  فقد  التقنية  واستخدام  لقبول  املوحدة  النظرية  ألمهية   ونظًرا 

  تقنيات التعليم والتعلم وأجريت يف ضوئها عدد من األحباث والدراسات احلديثة كدراسة:
Eylem & Emel، 2017  .(Batane & Ngwako، 2017; (;Osakwe،  Nomusa & Jere، 2017 

Hatice، 2019

وتعد الدراسة احلالية استكمااًل للجهود البحثية يف هذا اجملال حيث ستتناول قبول 



قبول معلامت املرحلة الثانوية الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم يف ضوء النظرية املوحدة....   د. سحر حييى عيل موسى

155

معلمات املرحلة الثانوية الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم يف ضوء النظرية 
العلوم عن  أسباب عزوف بعض معلمي  للتحقق من  التقنية؛  لقبول واستخدام  املوحدة 
استخدام املعامل االفرتاضية يف التدريس بالرغم من فاعليتها العالية وضرورهتا امللحة، والذي 
قد يرتبط بعوامل نفسية غري مدركة حسيًّا تتبلور كحاجز ميانع ختطي املعوقات ويعزز إبقاءها.

مشكلة البحث:
التوجهات  املنبثقة من  السعودي  التعليم  لوزارة  انطالقًا من األهداف اإلسرتاتيجية 
استخدام  ضرورة  من  الدولية  املؤمترات  به  أوصت  وما  التقنية،  لعصر  املواكبة  الوطنية 
التقنية احلديثة يف التدريس بصفة عامة وتدريس العلوم بصفة خاصة، ولعل أبرزها مؤمتر 
اإللكرتوين  والتعلم  التعليم  تقنيات  ومؤمتر   )2018( العريب  الوطن  يف  الرقمي  التعليم 
)2019(، ومؤمتر التميز الثالث يف تعليم وتعلم العلوم والرياضيات )2019(، باإلضافة 
إىل ما أشارت إليه دراسيت: )سبحي، 2016؛ الشمراين، 2020( من وجود قصور يف 
استخدام معلمي العلوم للمعامل االفرتاضية يف التدريس بدرجة ترتاوح من متوسطة إىل 
عالية، وهذا ما الحظته الباحثة من خالل إشرافها على طالبات الرتبية امليدانية، واستناًدا 
من  واحلناوي، 2019(  مهدي  واحلجيلي، 2020؛  )الفراين  دراسيت:  أكدته  ما  على 
أن استخدام التقنيات التعليمية احلديثة يتوقف بشكل كبري على قبول املعلم؛ والنعدام 
ضوء  يف  للعلوم  االفرتاضية  املعامل  تقصت  اليت  الباحثة-  علم  حدود  -يف  الدراسات 
النظريات احلديثة لعلمي النفس واالجتماع ومنها النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية 
التقنية من أجل حماولة  واليت تعد مصدرًا مهًما للكشف عن العوامل املؤثرة على تقبل 
تغيري اجتاهاهتن حنوها، فقد هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن قبول معلمات املرحلة 
لقبول  النظرية املوحدة  العلوم يف ضوء  املعامل االفرتاضية يف تدريس  الثانوية الستخدام 

واستخدام التقنية.
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 أسئلة البحث:
سعى البحث احلايل لإلجابة عن األسئلة التالية:

1- ما درجة قبول معلمات املرحلة الثانوية الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس 
االجتماعي،  التأثري  املتوقع،  اجلهد  املتوقع،  )األداء  التالية:  املتغريات  ضوء  يف  العلوم 

التسهيالت املتاحة( للنظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية؟
النظرية  متغريات  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  وجود  مدى  ما   -2
املوحدة لقبول واستخدام التقنية التالية: )األداء املتوقع، اجلهد املتوقع، التأثري االجتماعي، 
التسهيالت املتاحة( ونية معلمات املرحلة الثانوية الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس 

العلوم؟
الثانوية  املرحلة  معلمات  نية  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  مدى  ما   -3
الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم يف ضوء النظرية املوحدة لقبول واستخدام 

التقنية تعزى للمتغريات التالية: )التخصص الدقيق، العمر، سنوات اخلربة(؟
فروض البحث:

سعى البحث احلايل للتحقق من صحة الفروض التالية:
1- ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني )األداء املتوقع، اجلهد املتوقع، 
التأثري االجتماعي، التسهيالت املتاحة( ونية معلمات املرحلة الثانوية الستخدام املعامل 

االفرتاضية يف تدريس العلوم.
2- ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى α ≤ 0.05  بني متوسط درجات 
نية معلمات املرحلة الثانوية الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم يف ضوء النظرية 
العمر،  الدقيق،  )التخصص  التالية:  للمتغريات  تعزى  التقنية  واستخدام  لقبول  املوحدة 

سنوات اخلربة(.
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أهداف الدراسة:
هدفت البحث احلايل إىل الكشف عن: 

الثانوية الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس  1- درجة قبول معلمات املرحلة 
العلوم يف ضوء النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية.

اجلهد  املتوقع،  )األداء  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  2- مدى وجود عالقة 
املتوقع، التأثري االجتماعي، التسهيالت املتاحة( ونية معلمات املرحلة الثانوية الستخدام 

املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم.
3- مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف نية معلمات املرحلة الثانوية الستخدام 
املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم يف ضوء النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية تعزى 

للمتغريات التالية: )التخصص الدقيق، العمر، سنوات اخلربة(.
أمهية البحث:

تربز أمهية البحث احلايل يف كوهنا:
1- تدعم التوجهات الرتبوية احلديثة اليت تعتين باستخدام التقنية يف عمليات تعليم 

وتعلم العلوم.
العلوم  معلمات  قبول  منوذًجا يكشف عن درجة  الرتبويات  للمشرفات  تقدم   -2
الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم يف ضوء النظرية املوحدة لقبول واستخدام 

التقنية.
3- قد تسهم يف تطوير خطط وزارة التعليم لتفعيل استخدام املعامل االفرتاضية يف 

تدريس العلوم.
4- قد توجه أصحاب القرار إىل إعادة النظر يف برامج إعداد معلم العلوم باجلامعات.

5- قد تفيد الباحثني يف إجراء مزيًدا من األحباث والدراسات ذات العالقة باستخدام 
املعامل االفرتاضية يف العلوم يف ضوء النظريات احلديثة.
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حدود البحث:  
اقتصرت البحث احلايل على ما يلي:

املعامل  الثانوية الستخدام  املرحلة  معلمات  قبول  وتضمنت  موضوعية:  - حدود 
االفرتاضية يف تدريس العلوم يف ضوء النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية.

- حدود زمانية: التنفيذ يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي )2021-2020(.
- حدود مكانية: مدارس التعليم العام باململكة العربية السعودية مبدينة أهبا.

مصطلحات البحث:
يف ضوء األدبيات والدراسات ذات الصلة بالدراسة احلالية، مت حتديد املصطلحات 

التالية:
:(Virtual labs) 1- املعامل االفرتاضية

يعرفها أرجري )Argyri 2015(، بأهنا: أداة رقمية تفاعلية أساسية يف تعليم وتعلم العلوم 
حتاكي املعامل التقليدية تقوم فكرهتا على توظيف اإلمكانات اليت توفرها تقنيات الوسائط 

احلديثة؛ لتمكني املستخدم من إجراء التجارب العلمية باستخدام أجهزة الكمبيوتر.
وتعرفها وزارة التعليم )13 :2019( بأهنا: "معامل إلكرتونية حتاكي املعامل احلقيقية 
يستطيع املستخدم من خالهلا تنفيذ التجارب العلمية يف العلوم، وكل معمل مزود بعدد 
كبري من النماذج اجلاهزة املعدة بإتقان وحرفية عالية تغطي أغلب فروع العلوم وتساعد 

املستخدم يف التعرف على إمكانيات املعامل اهلائلة".
وتعّرف إجرائيًّا بأهنا: معامل حموسبة تفاعلية حماكيه للمعامل التقليدية تعتمد على 

تقنيات الوسائط احلديثة ُتستخدم لتدريس العلوم يف املرحلة الثانوية. 
2- النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية 

Unified Theory of Acceptance and Use Of Technology (UTAUT):

حنو  األفراد  نية  توضح  نظرية  بأهنا:   (Venkatesh، 2010)فينكاتش منظرها  يعرفها 
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تؤثر  رئيسة  متغريات  افرتاض  من خالل  وذلك  من سلوك،  يتبعه  وما  التقنية  استخدام 
بشكل مباشر على النية السلوكية وهي األداء املتوقع واجلهد املتوقع والتأثري االجتماعي 
والتسهيالت املتاحة، باإلضافة إىل املتغريات الدميوغرافية منها: )اجلنس، العمر، اخلربة، 

طواعية االستخدام( واليت تؤثر بشكل غري مباشر.
وتعّرف إجرائيًّا بأهنا: نظرية توضح نية معلمات املرحلة الثانوية حنو استخدام املعامل 
متغريات  افرتاض  وذلك من خالل  يتبعه من سلوك؛  وما  العلوم  تدريس  االفرتاضية يف 
رئيسة تؤثر بشكل مباشر على النية السلوكية وهي األداء املتوقع واجلهد املتوقع والتأثري 
االجتماعي والتسهيالت املتاحة، باإلضافة إىل املتغريات الدميوغرافية منها: )التخصص 

الدقيق، العمر، سنوات اخلربة( واليت تؤثر بشكل غري مباشر.
اإلطار النظري:

أواًل: املعامل االفرتاضية للعلوم:
تناولت األدبيات الرتبوية املعامل االفرتاضية للعلوم من عدة جوانب فيما يلي عرض 

بعض منها:  
- مفهوم املعامل االفرتاضية للعلوم:

تعد املعامل االفرتاضية للعلوم بيئة تطبيقية للمعرفة العلمية وأداة تعليمية مواكبة لعصر 
تاتلي وأياس(Tatli & Ayas، 2013: 160) بأهنا: "عبارة عن وسائط توفر  التقنية ويعرفاهنا 
تصورات جتريبية مباشرة، وبيئة افرتاضية تفاعلية؛ إلجراء التجارب يف ظروف غري حمددة 

وبكفاءة عالية وتكلفة منخفضة". 
بينما يّعرفها أندريوتيس (Andriotis، 2016( بأهنا: برامج حماكاة حاسوبية ذات شاشة 
تفاعلية يستخدمها الطالب الختبار املعرفة ومالحظة النتائج، من خالل إجراء سلسلة 

من التجارب العلمية.
املعامل  "معامل مربجمة حتاكي  بأهنا:  الشمراين )219 -2020(  يعرفها  يف حني 
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التقليدية اليت من خالهلا يستطيع الطالب إجراء التجارب املعملية عن بعد مرات متعددة، 
كما أهنا تعوض غياب األجهزة املعملية يف املعامل التقليدية، وميكن من خالهلا تغطية 

أكثر التجارب املوجودة يف املقرر الدراسي".
نستخلص من التعريفات السابقة عدد من اخلصائص للمعامل االفرتاضية وهي أهنا:

- متثل البيئة الواقعية وفق نظام تفاعلي.
- تعمل بدرجة كفاءة عالية.

- تعد أحد احللول اجملدية يف التغلب على مشكالت املعامل التقليدية.
- أنواع املعامل االفرتاضية للعلوم:

يتضمن امليدان الرتبوي خيارات متاحة ومتعددة من املعامل االفرتاضية ملعلمي العلوم 
وفق ما أشارا إليه رودرجييز وغارسيا  (Rodriguez & García,2017( حيث صنفاها إىل:
1- معامل متثيلية مبكونات حماكاة توفر قدر أقل من الواقعية وسهلة التطوير وأقل 

تكلفة للصيانة.
2- معامل بعيدة مبكونات حقيقية متاًما تتطلب صيانة مستمرة وتكون أكثر عرضة 

للخطأ.
3- معامل هجينة جتمع بني النوعني السابقة، هتدف لالستفادة من مزايا كل نوع.

دعم  من  األول كجزء  النوع  على  أدخلت  اليت  األخرية  التحسينات  ومن 
خاصية  إضافة  االستخدام  قابلية  من  تزيد  واقعية  بصورة  االفرتاضية  احملاكاة 

(Bogusevschi & Muntean، 2020).األبعادالثالثية
أن تنوع املعامل االفرتاضية مينح معلمي العلوم اخليار يف إقرار النوع املالئم لالستخدام 
والذي يتحدد بناء على الفئة املستهدفة واملرحلة الدراسية واألهداف التدريسية واملوضوعات 

العلمية واملزايا والسلبيات اخلاصة بكل نوع. 
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- مميزات املعامل االفرتاضية للعلوم:
تستند اآلراء الرتبوية يف اتفاقها على ضرورة استخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس 
:(Sypsas & Kalles، 2018)العلوم على مزاياها العديدة، ومن أمهها كما أشارا سبساس وكالس

1- ختفيض تكلفة املواد واألدوات املخربية.
2- التوافر حيث ميكن الوصل هلا من أي مكان ويف أي وقت وجلميع املستخدمني.

3- السالمة حيث يتم التعامل مع املواد واألدوات اخلطرة بدون خماطر.
4- الكفاءة يف عملييت التعليم والتعلم.

5- الفهم العميق للمعرفة العلمية املعقدة وتثبيتها.
6. تنمية املهارات وأمناط التفكري والتعلم.

7- تقليل العبء املعريف على املتعلم.
8- تنمية اجلوانب الوجدانية كالدافعية.

9- دعم املعامل التقليدية.
ويرى بن )Penn، 2019( أن املعامل االفرتاضية للعلوم تُعد مكماًل إلزاميًّا للمعامل 

التقليدية؛ حيث تعمالن مًعا على رفع مستوى التحصيل العلمي.
نستنتج من ذلك أن تبسيط اهلرم املعريف من خالل ترمجته إىل واقع مدرك، وتنمية 
املهارات املختلفة لدى الطالب، باإلضافة إىل إثراء بيئة التعلم التقليدية مبوارد تعليمية 
مفتوحة ومتجددة حمفزة للتعلم، ما هي إال إجراءات لتحقيق أهداف تدريس العلوم متتاز 

هبا املعامل االفرتاضية.
- معوقات استخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم:

ترتبط معوقات استخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم جبميع عناصر املنظومة 
التعليمية ويلخص نغوي (Ngoyi، 2013) هذه املعوقات يف التايل:

1- عدم كفاية برامج إعداد معلمي العلوم للتدريس يف بيئة افرتاضية.
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2- التغيريات التقنية املتسارعة مما يعين التحديث املستمر للربامج التدريبية وإعادة 
التدريب.

3- مشاكل الربجميات املعقدة واملتكررة اليت حتتاج ملتخصص.
4- مقاومة املعلمني والطالب للتغريات الرتبوية اليت تستلزم جهًدا ملواكبتها.

كما تشري إميان العزب )العزب، 2016( إىل أكثر املعوقات شيوًعا يف البيئة العربية 
وهي:

- ضعف شبكة اإلنرتنت يف املدارس.
- القصور يف تأمني التجهيزات املعملية للمعامل االفرتاضية.

وعلوم  العلوم كاألحياء  التخصصات يف  ببعض  واملرتبطة  املتاحة  الربجميات  قلة   -
األرض.

- عدم وجود الكفايات التقنية لدى املعلمني والطالب الستخدام احلاسب اآليل.
وميكن جتاوز هذه املعوقات من خالل إعادة النظر يف برامج اإلعداد والتطوير    
املهين التقين ملعلمي العلوم وحتسني جودة الربجميات وتنويعها، باإلضافة إىل توفري الدعم 

الفين والتجهيزات املعملية الالزمة.
- قبول استخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم:

أهم  من  التدريس  يف  االفرتاضية  املعامل  الستخدام  العلوم  معلمي  قبول  يعد 
بالغ على واقع االستخدام، ويرى  تؤثر بشكل  ينبغي تقصيها؛ فهي  اليت  املوضوعات 
بوركت (Burkett، 2016) أن معرفة مزايا املعمل االفرتاضي ودرجة فعاليته باإلضافة إىل 
مناقشة احلجج املؤيدة أو املعارضة لالستخدام واالجتاهات اإلجيابية حنو التجارب املعملية 

االفرتاضية تعد حمددات أساسية للقبول.
الفاعل  الدور  جيًدا  يدركون  العلوم  معلمي  أن  إىل   )2017( الغيث  يشري  بينما 
للمعامل االفرتاضية، وهذا اإلدراك يسهم يف تشكيل وحتديد دورهم يف واقع االستخدام.
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ويرى فالود (Falode، 2018) أن هناك جمموعة من العوامل اليت يتأثر هبا معلمي العلوم 
وحتدد موقفهم من استخدام املعامل االفرتاضية يف التدريس؛ كسهولة االستخدام والفائدة 

املدركة واالجتاه والنية يف االستخدام.
وبالرغم من أمهية استجابة معلم العلوم وانعكاسها على أدائه وأداء طالبه، إال أن 
الباحثني اقتصروا يف أحباثهم على دراستها من حيث القبول أو الرفض، دون التعمق يف 
النفس  التدريس تستند على نظريات علمي  تقصي نوع االستجابة، وحيث أن عملية 
واالجتماع، فينبغي االهتمام بتقصي استجابات معلمي العلوم حنو مستحدثات تقنيات 

التعليم والتنبؤ بسلوكياهتم يف ضوئها.
اثنًيا: النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية:

- نشأة النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية:
ومتكاماًل  نظريًّا هجيًنا شاماًل  إطارًا  التقنية  واستخدام  لقبول  املوحدة  النظرية  تعد 
يساعد يف فهم آلية تبين معلمي العلوم للتقنيات التعليمية احلديثة والتنبؤ بالسلوك الفعلي 
املرتبط باالستجابة الصادرة؛ وذلك باالستناد على جمموعة من النظريات والنماذج النفسية 
                                            :)Venkatesh، 2010) واالجتماعية، وهي كما أشار إليها منظرها فينكاتش

.Theory of Reasoned Action (TRA) نظرية الفعل املربر -
 . Technology Acceptance Model (TAM) منوذج قبول التقنية -

 . Motivational Model (MM) النموذج التحفيزي -
                                  . Theory of Planned Behavior (TPB) نظرية السلوك املخطط -
                                 .Model of PC Utilization )MPCU( منوذج استخدام الكمبيوتر الشخصي -
                      .Diffusion of Innovations Theory )DIT( نظرية انتشار االبتكار -

 .Social Cognitive Theory )SCT( نظرية اإلدراك االجتماعي -
.Combined TAM and TPB )CTT( النظرية املركبة للفعل املربر ومنوذج قبول التقنية -
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- مفهوم النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية: 
تتضمن األدبيات عدة تعاريف هلذه النظرية لكنها تشتق مجيًعا من تعريف ُمنظروها 
إذ   (Venkatesh، Morris، Davis & Davis ،2003)وديفيس وديفيس  وموريس  فينكاتش 
تّعرف بأهنا: نظرية تتنبأ بالسلوك الفعلي لألفراد جتاه التقنية من خالل التحليل السياقي 
هذه  وّتشكل  الدميوغرافية،  اخلصائص  وبعض  الفعلي  والسلوك  السلوكية  النية  حملددات 

احملددات متغريات وأبعاد النظرية، وفيما يلي تفصيل لذلك:
- متغري األداء املتوقع Performance Expectancy: يعّرف بأنه: "الدرجة اليت يعتقد 
الوظيفي"  الفرد أن استخدام نظام تقين معني سوف يساعده على حتسني األداء  فيها 

.(Venkatesh  et al، 2003: 447)

املرتبطة  السهولة  "درجة  بأنه  يعّرف   :Effort Expectancy املتوقع  اجلهد  متغري   -
.  (Venkatesh et al، 2003: 450) "باستخدام النظام التقين

- متغري التأثري االجتماعي Social Influence: يعّرف بأنه "الدرجة اليت يدرك عندها 
الفرد أن اآلخرين املهمني بالنسبة له يعتقدون أنه ينبغي عليه استخدام نظام تقين معني" 

(Venkatesh  et al، 2003: 451).

- متغري التسهيالت املتاحة Facilitating Conditions: تعّرف بأهنا "الدرجة اليت يعتقد 
 (Venkatesh"فيها الفرد أن توفر بنية حتتية تنظيمية ضروري لدعم استخدام نظام تقين معني

.et al، 2003: 453)

- بُعد النية السلوكية :Behavioral Intention تعّرف بأهنا "مدى االستجابة لالستفادة 
.(Venkatesh et al، 2003: 456) "من نظام تقين معني يف املستقبل

- بُعد السلوك الفعلي Use Behavior: يعّرف بأنه: "استخدام التقنية اجلديدة فعليًّا 
(Venkatesh et al، 2003: 456) "يف املستقبل
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- استخدامات النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية يف التعليم: 
يوجد مصطلحي القبول واالستخدام للتقنية يف أي جمال يتوافر فيه العنصر البشري، 
لقبول  املوحدة  النظرية  استخدام  أن  يعين  فهذا  يتضمن ذلك،  التعليم  إن جمال  وحيث 
واستخدام التقنية يف التعليم إضافة جديدة وجديرة باالهتمام، ال سيما وأن التقنية تعد 
أداة أساسية يف التعليم، فعلى مستوى املعلم يشري أودراوغو )Ouedraogo، 2017) إىل أن 
القرار  النظرية يوجه صناع  للتقنية يف ضوء هذه  املعلمني  نتائج تقصي قبول واستخدام 
يف مؤسسات التعليم إىل وضع سياسات فاعلة يف ختطيط وتنفيذ وتقومي وتطوير برامج 
األعداد والتنمية املهنية مبا يضمن اإلفادة القصوى من التقنية بأقل قدر من التحديات، 
كما يرى موجارو ودواريت )Mojarro & Duarte، 2019) بأن استخدام هذه النظرية يساعد 
يف تفسري تباين استجابة الطالب لطرق واسرتاتيجيات التعلم القائمة على توظيف التقنية 
وبالتايل اختاذ اإلجراءات املالئمة، يف حني تؤكد هايدي هيشي )Hyche، 2018( على أن 
استخدام هذه النظرية يف اجملال الرتبوي يدعم احللول املتبعة ملعاجلة مشكالت استخدام 

التقنية يف تعلم الطالب ذوي االحتياجات أو الظروف اخلاصة.
التقنية كمرجع أساسي  لقبول واستخدام  املوحدة  النظرية  أن تستخدم  كما ميكن 
التقنية كاملعامل  أدوات  استخدام  تفعيل  تستهدف  اليت  االسرتاتيجية  اخلطط  لتقنني 

االفرتاضية يف تدريس العلوم.
الدراسات السابقة:

فيما يلي عرض للدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة احلالية وصنفت يف حمورين:
احملور األول: دراسات تناولت استخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم:

املعلمني حول  أجرى بوهر )Bohr، 2014) دراسة هدفت إىل تعرف وجهات نظر 
فاعلية استخدام املعامل االفرتاضية مقارنة بالتقليدية يف تدريس العلوم باملرحلة الثانوية يف 
الواليات املتحدة؛ ولتحقيق هذا اهلدف اعتمدت املنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة 
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كأداة للدراسة، واشتقت حماورها من معايري العلوم للجيل القادم، وطبقت الدراسة على 
عينة تكونت من )18( معلم، وقد أظهرت نتائجها موافقة أفراد العينة على فاعلية املعامل 
االفرتاضية يف تدريس العلوم بدرجة متوسطة وأهنا مكملة للمعامل التقليدية وال ميكن أن 

تغين عنها بالكامل.
فاعلية  عن  املعلمني  تصورات  تعرف  إىل   )Rajendram، 2016) راجندرام  وسعى 
استخدام املعمل االفرتاضي يف تعليم الكيمياء باملرحلة الثانوية يف إجنلرتا؛ حيث اعتمد 
يف  والضعف  القوة  نقاط  وتناول  للدراسة،  االستبانة كأداة  واستخدم  الوصفي،  املنهج 
الدراسة على عينة تكونت من )21( معلم، وقد  االفرتاضية، وطبق  املعامل  استخدام 
أظهرت النتائج أن درجة فاعلية استخدام املعمل االفرتاضي من وجهة نظر أفراد العينة 
املعامل  استخدام  على  العينة  أفراد  موافقة  درجة  أن  إىل  أشارت  متوسطة، كما  كانت 

االفرتاضية كبديل للمعمل التقليدي جاءت منخفضة.
بينما تناولت نسرين سبحي )سبحي، 2016( واقع استخدام املعامل االفرتاضية 
يف تدريس العلوم املطورة باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمات يف مدينة أهبا؛ حيث 
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة، وتناولت احملاور 
واقع  إىل  باإلضافة  استخدامها  ومعوقات  ومتطلبات  االفرتاضية  املعامل  توفر  التالية: 
االستخدام، وطبقت الدراسة على عينة تكونت من )16( معلمة، وقد كشفت نتائجها 
عن توفر املعامل االفرتاضية ومتطلبات استخدامها بدرجة متوسطة بينما تتواجد املعوقات 
املعامل  العينة يف استخدام  أفراد  بدرجة منخفضة، كما أشارت إىل وجود قصور لدى 

االفرتاضية.
وتقصى الغيث )2017( يف دراسته واقع استخدام معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة 
للمعامل االفرتاضية واجتاهاهتم حنوها يف مدينة القويعية؛ فقد اعتمدت الدراسة على املنهج 
الوصفي، واستخدمت أداتني ومها: استبانة الكشف عن الواقع ومقياس االجتاه، وتناولت 
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بعمومية  االجتاه  تناولت  بينما  واملعوقات  االستخدام  مدى  التالية:  احملاور  االستبانة  يف 
دون االستناد على عناصر حمددة، وطبقت الدراسة على عينة تكونت من )42( معلم، 
وقد توصلت نتائجها إىل أن استخدام معلمي العلوم للمعامل االفرتاضية يتوفر بدرجة 

متوسطة، كما كشفت عن وجود اجتاهات إجيابية منخفضة لدى أفراد العينة.
كما هدفت دراسة فالود (Falode، 2018) إىل الكشف عن تصور معلمي العلوم ما 
قبل اخلدمة حنو استخدام املعمل االفرتاضي يف تعلم الفيزياء وتدريسه باملرحلة الثانوية يف 
االستبانة كأداة  الوصفي، واستخدمت  املنهج  اعتمدت  اهلدف  نيجرييا؛ ولتحقيق هذا 
والنية يف  واالجتاه  املدركة  والفائدة  االستخدام  التالية: سهولة  احملاور  وتناولت  للدراسة، 
االستخدام، وطبقت الدراسة على عينة تكونت من )66( طالب من قسم الفيزياء يف 
السنة الرابعة واخلامسة، وقد توصلت نتائجها إىل أن تصورات أفراد العينة حنو استخدام 

املعمل االفرتاضي جاءت إجيابية بدرجة متوسطة.
يف حني تعرف الشمراين )2020( يف دراسته على واقع استخدام املعامل االفرتاضية 
املتوسطة من وجهة نظر املعلمني واملشرفني يف مدينة جدة؛  العلوم باملرحلة  يف تدريس 
حيث اعتمدت املنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة، وتناولت احملاور 
التالية: مدى تفعيل املعامل االفرتاضية ومتطلبات ومعوقات استخدامها، وطبقت الدراسة 
على عينة تكونت من )70( معلم و)20( مشرف تربوي، وقد توصلت نتائجها إىل 
أن مستوى تفعيل املعامل االفرتاضية ودرجة توفر متطلبات ومعوقات االستخدام كانت 
متوسطة، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة.

يف  التقنية  واستخدام  لقبول  املوحدة  النظرية  تناولت  دراسات  الثاين:  احملور 
التعليم:

أجريا باتانا ونغواكو )Batane & Ngwako، 2017( دراسة هدفت إىل التعرف درجة 
املوحدة  النظرية  التدريس يف ضوء  التعليم يف  لتقنيات  قبل اخلدمة  استخدام معلمي ما 
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الوصفي،  املنهج  اعتمدت  بوتسوانا؛ ولتحقيق هذا اهلدف  التقنية يف  لقبول واستخدام 
واستخدمت بطاقيت املالحظة واملقابلة كأدوات للدراسة، وتناولت املتغريات التالية: األداء 
املتوقع واجلهد املتوقع والتأثري االجتماعي والتسهيالت املتاحة كما تناولت بُعد النية يف 
االستخدام، وقد كشفت نتائجها أن درجة استخدام أفراد العينة كانت منخفضة بالرغم 

من توفر كفاءة تقنية بدرجة عالية لدى أفراد العينة.
كما أجريا إيليم وإميل  (Eylem & Emel، 2017)  دراسة هدفت إىل قياس مستوى 
قبول التقنية لدى احملاضرين يف كلية اللغات األجنبية جبامعة األناضول باستخدام النظرية 
املوحدة لقبول واستخدام التقنية؛ ولتحقيق هذا اهلدف اعتمدت املنهج الوصفي، واستخدم 
مقياس القبول كأداة للدراسة، وتناول املتغريات املطورة للنظرية وهي: األداء املتوقع واجلهد 
االستخدام كما  وقلق  الذاتية  والكفاءة  املتاحة  والتسهيالت  االجتماعي  والتأثري  املتوقع 
تناولت بُعد النية يف االستخدام، وطبقت الدراسة على عينة تكونت من )44( حماضر، 

وقد كشفت نتائجها أن املستوى العام لقبول أفراد العينة متوسط.
يف حني تّعرف كل من أوساكوي وآخرون )Osakwe et al، 2017( يف دراستهم على 
تصورات املعلم والطالب حول استخدام تقنية التعليم والتعلم احملمول باملدراس الثانوية يف 
ناميبيا باستخدام النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية؛ حيث اعتمدت الدراسة املنهج 
الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة، وتناولت املتغريات املطورة للنظرية وهي: 
األداء املتوقع واجلهد املتوقع واالستمتاع املتصور والتأثري االجتماعي وظروف التيسري كما 
تناولت بُعد النية يف االستخدام، وطبقت الدراسة على عينة تكونت من )24( معلم 
تقنية  العينة حول استخدام  أفراد  نتائجها أن تصورات  و)120( طالب، وقد كشفت 

احملمول يف العملية التعليمية جاءت إجيابية بدرجة عالية.
معلمي  واستخدام  قبول  الكشف عن  إىل   )Hatice، 2019( هاتيس  دراسة  وهدفت 
التقنية يف  واستخدام  لقبول  املوحدة  النظرية  وفق  االجتماعية  للشبكات  اخلدمة  قبل  ما 
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تركيا؛ حيث اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي، واستخدمت مقياس القبول كأداة للدراسة، 
والتسهيالت  االجتماعي  والتأثري  املتوقع  واجلهد  املتوقع  األداء  التالية:  املتغريات  وتناولت 
املتاحة كما تناولت بُعد النية يف االستخدام، وطبقت الدراسة على عينة تكونت من )274( 
معلم، وقد كشفت نتائجها أن األداء املتوقع واجلهد املتوقع والتأثري االجتماعي قد أثرت 

يف النية السلوكية بدرجة عالية، ومل تشر نتائج الدراسة إىل وجود تأثري للتسهيالت املتاحة.
بينما تقصت دراسة مهدي واحلناوي )2019( العوامل املؤثرة يف قبول أعضاء هيئة 
جبامعة  اجلامعي  والتعليم  املعرفة  تبادل  يف  هلا  واستخدامهم  اإللكرتونية  للبوابة  التدريس 
األقصى وفق النموذج املوحد لقبول واستخدام التقنية؛ ولتحقيق هذا اهلدف اعتمدت 
املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت مقياس القبول كأداة للدراسة، وتناولت املتغريات 
املطورة للنظرية وهي: األداء املتوقع واجلهد املتوقع والدافع االستمتاعي وظروف التسهيل 
عينة  الدراسة على  االستخدام، وطبقت  النية يف  بُعد  تناولت  االجتماعي كما  والتأثري 
تكونت من )30( عضو، وقد كشفت نتائجها أن درجة قبول أفراد العينة كانت مقبولة، 
كما أشارت إىل أن األداء املتوقع واجلهد املتوقع والدافع االستمتاعي وظروف التسهيل 

والتأثري االجتماعي تُؤثر إجيابًيا يف النية السلوكية لالستخدام.
كما تناولت دراسة لينا الفراين ومسر احلجيلي )الفراين واحلجيلي، 2020( العوامل 
املؤثرة على قبول املعلم الستخدام الذكاء االصطناعي يف التعليم يف ضوء النظرية املوحدة 
الوصفي،  املنهج  الدراسة  اعتمدت  حيث  ينبع؛  حمافظة  يف  التقنية  واستخدام  لقبول 
واجلهد  املتوقع  األداء  التالية:  املتغريات  وتناولت  للدراسة،  االستبانة كأداة  واستخدمت 
االستخدام،  النية يف  بُعد  تناولت  املتاحة كما  والتسهيالت  االجتماعي  والتأثري  املتوقع 
وطبقت الدراسة على عينة تكونت من )446( معلم ومعلمة، وقد كشفت نتائجها أن 
درجة قبول أفراد العينة كانت كبرية وأن متغريات النظرية تؤثر بشكل إجيايب على النية يف 
االستخدام، كما أشارت إىل أهنا توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد 
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العينة حول نية االستخدام تعزى ملتغري اجلنس لصاحل اإلناث بينما ال توجد فروق ذات 
داللة إحصائية تعزى إىل )العمر، سنوات اخلربة، جمال التخصص(.

احملور  دراسات  مع  تتفق  احلالية  الدراسة  أن  السابقة جند  الدراسات  على  تعقيًبا 
األول يف تقصيها الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم ومع دراسات احملور 
الثاين يف تناوهلا النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية، وتتفق مع دراسات احملورين يف 
 ،; Hatice 2019 ،استخدام املنهج الوصفي، كما تتفق مع دراسة ُكلٍّ من:)مهدي واحلناوي
; Eylem & Emel 2019( ،2017  يف أداة الدراسة وهي مقياس القبول، بينما ختتلف يف 
ذلك مع دراسة ُكلٍّ من:)سبحي، 2016؛ الشمراين، 2020؛ الفراين واحلجيلي،2020 
تناولت  اليت    ;،)Bohr  2016، 2017; Rajendram، 2018; Osakwe et al،Falode 2014 ؛
االستبانة ودراسة )الغيث، 2017( اليت تناولت االستبانة باإلضافة إىل مقياس اجتاه معلمي 
واملقابلة،  املالحظة  بطاقيت  تناولت  اليت   )Batane & Ngwako، 2017( ودراسة  العلوم، 
 )Batane ;Hatice، 2019 2017; 2020 ،وتتفق مع دراسة ُكلٍّ من:)الفراين واحلجيلي
Ngwako &، يف تناوهلا املتغريات األساسية للنظرية وهي: األداء املتوقع واجلهد املتوقع 

 )Eylemدراسة مع  ذلك  يف  ختتلف  بينما  املتاحة،  والتسهيالت  االجتماعي  والتأثري 
واجلهد  املتوقع  األداء  وهي:  للنظرية  املطورة  املتغريات  تناولت  اليت   & Emel، 2017( 
االستخدام،  وقلق  الذاتية  والكفاءة  املتاحة  والتسهيالت  االجتماعي  والتأثري  املتوقع 
األداء  للنظرية وهي:  املطورة  املتغريات  تناولت  اليت   )Osakwe et al، 2017  ( ودراسة 
املتوقع واجلهد املتوقع واالستمتاع املتصور والتأثري االجتماعي وظروف التيسري، ودراسة 
)مهدي واحلناوي، 2019( اليت تناولت املتغريات املطورة للنظرية وهي: األداء املتوقع 
مع  وتتفق  االجتماعي،  والتأثري  التسهيل  االستمتاعي وظروف  والدافع  املتوقع  واجلهد 
دراسة )سبحي، 2016( يف اختيار جمتمع وعينة الدراسة وهن معلمات العلوم باملرحلة 
الثانوية مبدينة أهبا، بينما ختتلف يف ذلك مع دراسة )Bohr، 2014( اليت تناولت معلمي 
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تناولت  اليت   (Rajendram، 2016( ودراسة  املتحدة  الواليات  يف  الثانوية  باملرحلة  العلوم 
معلمي العلوم باملرحلة الثانوية يف إجنلرتا ودراسة )الغيث، 2017( اليت تناولت معلمي 
ما  العلوم  معلمي   )Falode، 2018( ودراسة  القويعية  مدينة  يف  املتوسطة  باملرحلة  العلوم 
قبل اخلدمة باملرحلة الثانوية يف نيجرييا ودراسة )الشمراين، 2020( اليت تناولت معلمي 
ومشريف العلوم يف مدينة جدة ودراسة )Batane & Ngwako، 2017( اليت تناولت معلمي ما 
قبل اخلدمة يف بوتسوانا ودراسة )Eylem & Emel، 2017( اليت تناولت احملاضرين يف كلية 
معلمي  تناولت  )Osakwe et al، 2017( اليت  األناضول ودراسة  األجنبية جبامعة  اللغات 
املرحلة الثانوية باإلضافة إىل طالهبم يف ناميبيا ودراسة )Hatice، 2019( اليت تناولت معلمي 
تناولت أعضاء هيئة  اليت  قبل اخلدمة يف تركيا ودراسة )مهدي واحلناوي، 2019(  ما 
التدريس جبامعة األقصى ودراسة )الفراين واحلجيلي، 2020( اليت تناولت معلمي التعليم 

العام يف حمافظة ينبع بالسعودية.
الدراسة  تفرد  اتفاق واختالف جزئي، ولكن يتضح  نالحظ مما سبق وجود أوجه 
احلالية يف تقصيها الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم يف ضوء النظرية املوحدة 

لقبول واستخدام التقنية.
منهج البحث:

استخدم البحث املنهج الوصفي لإلجابة عن األسئلة.
جمتمع البحث:

تكون جمتمع الدراسة من معلمات العلوم باملرحلة الثانوية مبدينة أهبا لعام )2020-
2021( والبالغ عددهن )84( معلمة.

عينة البحث:
مت اختيار عينة عشوائية بلغ عدد أفرادها )60( معلمة مبا ميثل نسبة )71.%( من 
 )%32.72( والكيمياء   )%32.72( نسبة  األحياء  يشكل ختصص  األصلي،  اجملتمع 
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والفيزياء )%34.54(.  
أداة البحث: 

تضمن البحث مقياس قبول استخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم ومت إعداد 
األداة وفًقا للخطوات التالية:

العالقة )أشري  والدراسات واملشاريع واملؤمترات ذات  األدبيات  1- االطالع على 
إليها سابًقا(.

2- حتديد اهلدف من األداة: وقد هدفت إىل الكشف عن قبول معلمات املرحلة 
لقبول  النظرية املوحدة  العلوم يف ضوء  املعامل االفرتاضية يف تدريس  الثانوية الستخدام 

واستخدام التقنية.
3- إعداد الصورة األولية لألداة:

البيانات  األول  اجلزء  َتّضمَن  أجزاء،   )3( من  لألداة  األولية  الصورة  تكونت 
 )4( الثاين  اجلزء  َتَضّمن  اخلربة(، كما  سنوات  العمر،  الدقيق،  الدميوغرافية:)التخصص 
املتاحة(   التسهيالت  االجتماعي،  التأثري  املتوقع،  اجلهد  املتوقع،  )األداء  هي:  متغريات 
تفرع منها )32( عبارة، بينما تضمن اجلزء الثالث )8( عبارات لنية االستخدام، وقد أُدرج 
يف اجلزئني الثاين والثالث )3( خيارات لكل عبارة، وُقّدرت درجة القبول رقمًيا باإلضافة 

إىل املتوسط احلسايب يف األداة وفًقا للجدول التايل: 

جدول )1(:التقدير الرقمي واملتوسط احلسايب لدرجة قبول معلمات املرحلة الثانوية استخدام

 املعامل االفرتاضية والنية يف االستخدام

املتوسط احلسايبالتقدير الرقميدرجة القبولم
≤ )2.33(3عالية1
> )2.33(2متوسطة2
> )1.66(1منخفضة3
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4- حساب صدق األداة: 
مت التحقق من الصدق الظاهري لألداة بعرضها على جمموعة من املتخصصني يف 
تدريس العلوم وعلم النفس وتقنيات التعليم؛ إلبداء آرائهم حول: الصحة العلمية واللغوية 
واستخدام  لقبول  املوحدة  بالنظرية  ارتباطها  ومدى  وأمهيتها  للهدف  ومناسبتها  لألداة 
التقنية، باإلضافة إىل اقرتاح إضافة أو حذف أو تعديل للعبارات، وقد أجريت التعديالت 

وفق آراء احملكمني، اليت اقتصرت على تعديل صياغة بعض العبارات.
كما مت التحقق من صدق االتساق الداخلي لألداة؛ من خالل تطبيقها على عينة جتريبية 
من غري عينة الدراسة، وحبساب معامل االرتباط بريسون بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية 
للمتغري الذي تنتمي إليه، باإلضافة إىل درجة كل متغري والدرجة الكلية لألداة، أظهرت النتائج 
وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.01(؛ حيث تراوحت معامالت 

االرتباط بني )892. -  845.( مما يدل على أن األداة على درجة من الصدق.
5- حساب ثبات األداة:

مت حساب ثبات األداة من خالل تطبيقها على عينة جتريبية من غري عينة الدراسة، 
وباستخدام معامل ألفا كرونباخ اتضح أن معامل الثبات يساوي )93.( وهذا يدل على 

أن األداة على درجة من الثبات.
6- إخراج األداة بصورهتا النهائية:

بعد التأكد من صدق األداة وثباهتا، ُخِلص إىل الصورة النهائية هلا )ملحق 1(.
7- إجراءات التطبيق:

أُرسلت االداة على أفراد العينة إلكرتونيًّا وكان العائد )55( مقياس مبا ميثل نسبة 
)91.7%( من العينة.

8- أساليب املعاجلة اإلحصائية:
مت حساب املتوسط احلسايب والوزن النسيب والرتب ومعامل ارتباط بريسون وحتليل 
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االجتماعي  التأثري  يليه  املتوقع مبتوسط حسايب )2.58( ووزن نسيب مقداره )%86(، 
مبتوسط حسايب )2.55( ووزن نسيب مقداره )85%(، يليه األداء املتوقع مبتوسط حسايب 
)2.51( ووزن نسيب مقداره )83.66%(، بينما جاءت درجة القبول ملتغري التسهيالت 
املتاحة منخفضة؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب )1.52( بوزن نسيب مقداره )%50.66(، 
كما يتبني أنَّ نية االستخدام عالية؛ حيث بلغ متوسطها احلسايب )2.48( بوزن نسيب 

مقداره )%82.66(.
وختتلف هذه النتائج مع نتائج دراسة فالود )Falode، 2018( اليت توصلت إىل أن 
تصورات معلمي ما قبل اخلدمة حنو استخدام املعمل االفرتاضي يف تدريس العلوم جاءت 
إجيابية بدرجة متوسطة، ونتائج دراسة )الغيث، 2017( اليت كشفت عن وجود اجتاهات 
إجيابية منخفضة لدى املعلمني حنو استخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم، كما 
تعزز هذه النتائج نتائج دراسة )الشمراين، 2020( فيما خيص النية يف االستخدام حيث 
أشارت إىل أن مستوى تفعيل املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم كانت متوسطة من 

وجهة نظر معلمي ومشريف العلوم، وقد تعزى النتائج املتعلقة بالسؤال األول إىل:
1- إتاحة العديد من التسهيالت كاستحداث بعض املشاريع والربامج واملبادرات 
الوزارية اليت هتدف إىل تفعيل استخدام التقنية ومنها املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم.

الزمنية اليت  العلوم يف جتربة تعليم إلكرتوين متكاملة يف املدة  2- دخول معلمات 
فرضتها جائحة كورونا، مما عزز قبوهلن الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم، 

وانعكس باإلجياب على االجتاه حنو األداء املتوقع واجلهد املبذول.
3- احلاجة املاسة إىل تنفيذ التجارب العلمية يف الظروف االستثنائية اليت يتعذر فيها 

استخدام املعامل التقليدية يف تدريس العلوم، وتأييد خرباء اجملتمع املهين هلذه اخلطوة.
ب( النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال الثاين:

لإلجابة عن السؤال الثاين من أسئلة الدراسة الذي نص على "ما مدى وجود عالقة 
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)000.( عند مستوى )0.01.(، يليه متغري االداء املتوقع؛ حيث بلغ )566.( بقيمة 
داللة إحصائية )000.( عند مستوى )0.01.(، يليه متغري التسهيالت املتاحة بأدىن 

مقدار؛ حيث بلغ )315.( وبقيمة داللة إحصائية )019.( عند مستوى )0.05.(.
وقبول  الدراسة  فروض  من  األول  الفرض  رفض  ميكن  النتائج،  تلك  ضوء  ويف 
الفرض البديل الذي ينص على: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى 
)0.01.(  بني متغريات النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية التالية: )األداء املتوقع، 
الثانوية  املرحلة  معلمات  ونية  املتاحة(  التسهيالت  االجتماعي،  التأثري  املتوقع،  اجلهد 

الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم.
أن  إىل  أشارت  اليت   )Hatice، 2019( نتائج دراسة هاتيس  النتائج مع  وتتفق هذه 
عالية،  بدرجة  السلوكية  النية  يف  تؤثر  االجتماعي  والتأثري  املتوقع  واجلهد  املتوقع  األداء 
بينما ختتلف معها فيما خيص وجود ارتباط للتسهيالت املتاحة، كما تتفق مع دراسيت 
األداء  أن  اليت أكدتا على  )مهدي واحلناوي، 2019( و)الفراين واحلجيلي، 2020( 
املتوقع واجلهد املتوقع وظروف التسهيل والتأثري االجتماعي تُؤثر إجيابيًّا يف النية السلوكية 

لالستخدام، وقد تعزى النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين إىل:
1- الدور املؤثر للخرباء واملتخصصني يف تنمية الوعي لدى معلمات العلوم بضرورة 

استخدام املعامل االفرتاضية يف التدريس. التأثري
2- دعم املعامل االفرتاضية املستخدمة يف تدريس العلوم ألداء املعلمات وإمكانية 

حتقيق النتائج املرغوبة بأقل جهد.
3- اهتمام وزارة التعليم بتهيئة البنية التحتية الالزمة الستخدام املعامل االفرتاضية يف 

تدريس العلوم، وتوفري التسهيالت الداعمة لذلك.
ج( النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال الثالث:

لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة الذي نص على "ما مدى وجود فروق 
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ذات داللة إحصائية يف نية معلمات املرحلة الثانوية الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس 
العلوم يف ضوء النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية تعزى للمتغريات التالية: )التخصص 
الدقيق، العمر، سنوات اخلربة(؟"،  مت اختبار الفرض الثاين من فروض الدراسة والذي نص 
على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى α ≤ 0.05  بني متوسط درجات 
نية معلمات املرحلة الثانوية الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم يف ضوء النظرية 
املوحدة لقبول واستخدام التقنية تعزى للمتغريات التالية: )التخصص الدقيق، العمر، سنوات 
اخلربة("، من خالل استخدام اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه، واجلدول التايل يوضح 

هذه النتائج:
جدول )4(: نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه للكشف عن وجود فروق ذات داللة

إحصائية يف نية االستخدام لدى أفراد العينة:
جمموع مصدر التبايناملتغرياتم

املربعات 
درجات 

احلرية
متوسط 
املربعات

قيم 
)ف(

قيم
الداللة

مستوى
الداللة

التخصص 1
الدقيق

106.296253.148بني اجملموعات

دالة عند4.058.023
)0.05(

داخل 
681.0505213.097اجملموعات
787.34554اإلمجايل

143.031271.516بني اجملموعاتالعمر2

دالة عند5.772.005
)0.05(

داخل 
644.3145212.391اجملموعات
787.34554اإلمجايل

سنوات 3
اخلربة

50.619225.310بني اجملموعات

1.786.178
غري دالة 

عند
)0.05(

داخل 
736.7265214.168اجملموعات
787.34554اإلمجايل

يشري اجلدول السابق إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف نية معلمات املرحلة 
لقبول  النظرية املوحدة  العلوم يف ضوء  املعامل االفرتاضية يف تدريس  الثانوية الستخدام 
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واستخدام التقنية تعزى ملتغريي التخصص )لصاحل ختصص الكيمياء( والعمر )لصاحل الفئة 
العمرية األصغر(؛ حيث بلغت قيم ف على التوايل )4.058(، )5.772( بقيم داللة 

)023.(، )005.( وهي دالة عند مستوى )0.05(.
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05(  يتضح عدم وجود  كما 
يف نية معلمات املرحلة الثانوية الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم يف ضوء 
النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية تعزى ملتغري سنوات اخلربة، حيث بلغت قيمة ف 

)1.786( بقيمة داللة )178.(.
ويف ضوء تلك النتائج، ميكن قبول الفرض الثاين من فروض الدراسة فيما خيص متغري 
سنوات اخلربة، وقبول الفرض البديل فيما خيص متغريي التخصص والعمر والذي ينص 
على: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى α ≤ 0.05  بني متوسط درجات نية 
معلمات املرحلة الثانوية الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم يف ضوء النظرية 
الكيمياء(  ختصص  )لصاحل  التخصص  ملتغريي  تعزى  التقنية  واستخدام  لقبول  املوحدة 

والعمر )لصاحل الفئة العمرية األصغر(.
وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة )الفراين واحلجيلي، 2020( فيما خيص عدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة حول نية االستخدام تعزى 
ملتغري سنوات اخلربة، بينما ختتلف عنها فيما خيص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

استجابات أفراد العينة حول نية االستخدام تعزى ملتغريي التخصص الدقيق والعمر.
كما تعزز ما أكداه فينكاتش وثونغ )Venkatesh & Thong، 2012( من أن املتغريات 
الدميوغرافية تؤثر يف نية وسلوك االستخدام الفعلي، وقد تعزى نتائج السؤال الثالث إىل:

1- النوعية يف ختصصات العلوم مما حيدث تباين يف نية استخدام املعامل االفرتاضية 
كأداة أكثر مالءمة لطبيعة التخصص؛ فموضوعات الكيمياء مثاًل متتاز باخلطورة والتعقيد 

وندرة توفر بعض املواد.
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2- شيوع استخدام معلمات العلوم ذات الفئة العمرية األصغر للتقنية بشكل يومي 
ومكثف كوهنن اجليل املعاصر للتقنية مما يسهل عملية توظيفها يف التدريس.

التأهيل  فيما خيص  العلوم وتنميتهن مهنًيا  إعداد معلمات  برامج  3- القصور يف 
التقين مما يؤثر على النية يف استخدام التقنية يف التدريس.

توصيات البحث
يف ضوء ما أسفرت عنه النتائج، فإن البحث احلايل توصي مبا يلي:

استخدام  هبدف  التعليم  وزارة  تبنتها  اليت  واملبادرات  املشاريع  وجتويد  تطوير   -1
املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم وفق أحدث املعايري.

تفعيل  إقرار  من خالل  العالية  الثانوية  املرحلة  معلمات  قبول  درجة  استثمار   -2
للمعامل  مكملة  إجبارية  تعليمية  العلوم كأداة  تدريس  يف  االفرتاضية  املعامل  استخدام 

التقليدية وفق خطة مرحلية. 
3- تعزيز العالقة االرتباطية بني )األداء املتوقع، اجلهد املتوقع، التأثري االجتماعي، 
التسهيالت املتاحة( ونية معلمات املرحلة الثانوية الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس 
املعامل االفرتاضية يف  املتقدمة يف جمال استخدام  العاملية  التجارب  باإلفادة من  العلوم، 

تدريس العلوم وتدوير التجارب احمللية املميزة.
4- تفعيل دور اخلرباء واملتخصصني يف التوعية بضرورة استخدام املعامل االفرتاضية 

يف تدريس العلوم.
5- تصميم املعامل االفرتاضية املستخدمة يف تدريس العلوم مبا يدعم األداء املهين 

ويسهم يف حتقيق النتائج املرغوبة.
6- تسريع عملية هتيئة البنية التحتية الالزمة الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس 

العلوم.
لتخصصات  املتباينة  الطبيعة  مع  يتناسب  مبا  االفرتاضية  العلوم  معامل  تطوير   -7
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العلوم.
التدريسية  االحتياجات  يليب  مبا  العلوم  ملعلمات  املهنية  التنمية  برامج  تكثيف   -8

الالزمة يف عصر التقنية.
توجهات  تدعم  العلوم حبيث  ملعلمات  املهين  اإلعداد  برامج  النظر يف  إعادة   -9

التعليم حنو استخدام التقنية.   

مقرتحات البحث:
تنبثق من الدراسة احلالية بعض الدراسات املقرتحة، منها:

املعامل  الستخدام  الثانوية  املرحلة  طالبات  قبول  تعرف  إىل  هتدف  دراسة   -1
االفرتاضية يف تعلم العلوم يف ضوء النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية.

2- دراسة هتدف إىل تقومي املعامل االفرتاضية املستخدمة يف تدريس العلوم للمرحلة 
الثانوية يف ضوء املعايري العاملية.

املعامل االفرتاضية يف  3- دراسة هتدف إىل تقدمي تصور مقرتح لتطوير استخدام 
تدريس العلوم للمرحلة الثانوية يف ضوء التجارب العاملية.

4- دراسة هتدف إىل تعرف االحتياجات التدريبية ملعلمات املرحلة الثانوية يف جمال 
استخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم.
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س القبول
ق )1( مقيا

ملح

ت الدميوغرافية(
ت الوسيطة )البياان

اجلزء األول: املتغريا
ص الدقيق:

التخص
العمر:

سنوات اخلربة:
م

املتغريات

ت
العبارا

درجة القبول
عالية 

متوسطة
منخفضة

1

  األداء املتوقع

س العلوم على تطبيق املعرفة العلمية.
يساعد استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري

2
س العلوم على تنمية املهارات العلمية.

يساعد استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري
3

س العلوم على تنمية املهارات العقلية.
يساعد استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري

4
س العلوم على تنمية املهارات االجتماعية.

يساعد استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري
5

س العلوم على تنمية االجتاهات العلمية.
يساعد استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري

6
س العلوم على تبسيط املوضوعات املعقدة.

يساعد استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري
7

س العلوم يف رفع مستوى التحصيل العلمي.
يسهم استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري

8
س العلوم تقدمي نتائج علمية دقيقة.

يتيح استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري
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9

اجلهد املتوقع

س العلوم.
ب على استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري

يسهل التدري
10

س العلوم لدى الطالبات.
يسهل معاجلة مشكالت استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري

11
س العلوم.

يسهل العمل على برجميات املعامل االفرتاضية املستخدمة يف تدري
12

س متنوعة عند استخدام املعامل االفرتاضية للعلوم.
يسهل استخدام اسرتاتيجيات تدري

13
س العلوم.

يسهل استخدام مصادر تعلم متعددة عند استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري
14

س العلوم.
يسهل إجراء األنشطة العلمية عند استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري

15
س العلوم.

يسهل إدارة التجارب عند استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري
16

س العلوم.
يسهل تقومي أداء الطالبات عند استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري

ت الرئيسة:
اجلزء الثاين: املتغريا

م

املتغريات

ت
العبارا

درجة القبول
عالية

متوسطة
منخفضة

17

التأثري االجتماعي

ث.
س العلوم مواكبة للعصر احلدي

يشري املختصون إىل أن استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري
18

س العلوم والكفاءة املهنية للمعلمة.
يربط اخلرباء بني استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري

19
س العلوم يعزز مراعاة الفروق الفردية. 

يشري اخلرباء إىل أن استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري
20

س العلوم يدعم االهنماك يف التعلم.
يرى الباحثون أن استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري

21
س العلوم يثري دافعية الطالبات للتعلم.

يرى اخلرباء أن استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري
22

س العلوم يعزز من إنتاجية الطالبات.
يرى الباحثون أن استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري

23
س العلوم كداعم للمعامل التقليدية.

يوصي اخلرباء باستخدام املعامل االفرتاضية يف تدري
24

ف متعة للتعلم.
س العلوم يضي

يشري اخلرباء إىل أن استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري
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25

التسهيالت املتاحة

س العلوم.
تتوافر قاعات دراسية مالئمة إلنشاء املعامل االفرتاضية املستخدمة يف تدري

26
س العلوم.

ب آيل كافية لتشغيل املعامل االفرتاضية املستخدمة يف تدري
تتوافر أجهزة حاس

27
س العلوم.

ت جيدة الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدري
تتوفر شبكة اتصال باإلنرتن

28
س العلوم بسهولة.

ميكن احلصول على برجميات املعامل االفرتاضية املستخدمة يف تدري
29

س العلوم على األجهزة الشخصية.
ميكن تشغيل برجميات املعامل االفرتاضية املستخدمة يف تدري

30
س العلوم.

يوجد فنيات خمترب مؤهالت لتهيئة املعامل االفرتاضية املستخدمة يف تدري
31

س العلوم.
ب على استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري

تتوافر دورات تدريبية للتدري
32

س العلوم.
يتوافر دعم فين ملعاجلة مشكالت استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري

ث: النية يف االستخدام:
اجلزء الثال

م
ت

العبارا
درجة القبول

عالية
متوسطة

منخفضة
1

ب البدء حاال يف استخدام  املعامل االفرتاضية يف تدريسي للعلوم.
جي

2
س العلوم.

توجد مربرات قوية توجهين الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدري
3

تعد جتارب اآلخرين عامل حمفز الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريسي العلوم. 
4

س العلوم مبا يالئم استخدام املعامل االفرتاضية.
ينبغي تعديل خطيت لتدري

5
ينبغي تعزيز تدريسي للعلوم باملستحدثات املعاصرة كاستخدام املعامل االفرتاضية.

6
س العلوم.

ينبغي تطوير أدائي يف جمال استخدام املعامل االفرتاضية يف تدري
7

ب أن تكون املعامل االفرتاضية أداة أساسية يف تدريسي للعلوم.
جي

8
س العلوم.

ينبغي أن يكون لدي جتارب مستدامة الستخدام املعامل االفرتاضية  يف تدري


