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كمصدر للمعلومات أثناء جائحة  YouTube لتقنيةتقبل طلبة الدراسات العليا  مدىقياس 

COVID-19 يف ضوء أمنوذج قبول التكنولوجيا- TAM 

 مبارك الشهرايند. حامد علي 
 .كةلي  الرتبي ، جامع  املةلك خالد، املمةلك  العربي  السعودي  قسم تقنيات التعةليم،

 م02/66/0202ُقِبل البحث للنشر بتاريخ:  م61/8/0202اسُتلم البحث بتاريخ: 

قياس مدى تقبل طلبة الدراسات العليا بكلية  الدراسة احلالية إىل تدفه :البحث مستخلص

ثناء جائحة أكمصدر للمعلومات  YouTubeتقنية الـ الرتبية يف جامعة امللك خالد الستخدام 

COVID-19.  استخدم أمنوذج قبول التكنولوجيا وقد-TAM هذه لقياس قبول  يكإطار نظر

واليت مت ، من خالل حتليل البيانات، واملنهج الوصفي التحليليالدراسة  تاتبع. التقنية

 اطالًب( 600)مجعها باستخدام استبانة مت توزيعها على أفراد عينة الدراسة املكونة من 

صحة وموثوقية  نتائج الدراسة إىل ت، توصلوطالبة باستخدام حتليالت االرتباط واالحندار

وبينت نتائج معامالت . YouTube تقنية الـ كإطار نظري لقياس قبول TAMاستخدام أمنوذج 

أكدت نتائج حتليل  اكم .الدراسةاالرتباط إىل وجود عالقة طردية قوية تربط بني متغريات 

تأثرتا سهولة االستخدام والفائدة  عليها من هذه الدراسة إىل أنُحِصَل االحندار اخلطي اليت 

تأثرت  قد YouTube تقنية الـ جتاه استخدام الطلبةا باملتعة املدركة. أما مواقف جيابيًّإا ومعنويًّ

بينما مل يكن هناك تأثري كبري لسهولة االستخدام ، ا بالفائدة من االستخدامجيابيًّإا ومعنويًّ

ا جيابيًّإا ومعنويًّ على مواقف الطلبة جتاه االستخدام. وأن النوايا السلوكية للطلبة تأثرت

 .YouTube تقنية الـمبواقف الطلبة جتاه استخدام 

الدراسات  ،TAMأمنوذج قبول التكنولوجيا  ، YouTubeتقنية الـ الكلمات املفتاحية:

 العليا، التعلم القائم على الفيديو، النوايا السلوكية.
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Measuring the Extent of Graduate Students’ Acceptance of YouTube as  

a Source of Information During the COVID-19 Pandemic Based on the 

Technology Acceptance Model-TAM 

Abstract 
The current study aimed to measure the acceptance of graduate students at the 

College of Education at King Khalid University to use YouTube technology as  

a source of information during the COVID-19 pandemic. The Technology 

Acceptance Model (TAM) was applied as a theoretical framework for measuring 

YouTube acceptance. The research followed the descriptive and analytical approach. 

By analyzing the data, which was collected using a questionnaire distributed to the 

members of the study sample consisting of (122) male and female students using 

correlation and regression analyzes, the results of the study reached the validity and 

reliability of applying the TAM model as a theoretical framework for measuring the 

acceptance of YouTube technology. The results of the correlation coefficients 

indicated that there is a strong direct relationship between the study variables. The 

results of the linear regression analysis obtained from this study also confirmed that 

perceived ease-of-use and perceived usefulness were significantly and positively 

affected by perceived enjoyment. As for the students 'attitudes towards the use of 

YouTube technology, they were positively affected by perceived usefulness, while 

there was no significant effect of perceived ease-of-use on the students' attitudes 

towards. Besides, the students’ behavioral intention was positively affected by the 

students’ attitudes towards the use of YouTube technology. 

Keywords: YouTube, The Technology Acceptance Model-TAM, Graduate Studies, 

Video-Based Learning, Behavioral intentions. 
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 :املقدمة

اإلنرتنت على نطاق واسع يف مجيع أحناء العامل، وقد تطورت  ينتشر استخدام

ولكن أيًضا كوسيلة  ،ل للمعلومات والبياناتنق فقط كوسيلةليس  جماالت استخدامه

، والصور، الصوت، والفيديوهات تبادل امللفات،وخرين ملشاركة املعرفة، اآلمع  لالتصال

والكثري من األنشطة األخرى. مل يعد ُينظر إىل مواقع الويب على أنها تعتمد فقط على 

ط، مما يوفر مصدًرا للوسائل مع مجيع أنواع الوسائتستخدم  النص أو الكلمة املكتوبة ولكن

إىل أنه  من ( Puri-Mirza, 2020) املسلية واملفيدة مثلها مثل التلفزيون أو السينما. وأشار

مليون  2160املتوقع أن يصل عدد مستخدمي اإلنرتنت يف اململكة العربية السعودية إىل 

من املتوقع ، و0262مليون مستخدم يف عام  0868، مقارنة بنحو 0202يف عام مستخدم 

مليون مستخدم يف عام  21663إىل  ةاحملمولواتف أن يصل عدد مستخدمي اإلنرتنت عرب اهل

 02 -62 ما بنيويأتي يف طليعة مستخدمي اإلنرتنت الشباب املرتاوح أعمارهم ، 0202

 .اعاًم

 أدى التطور املتسارع يف تكنولوجيا الوسائط الرقمية يف القرن احلادي والعشرين إىل

ظهور  إىلمما أدى سريع يف تقنيات الصور، واألفالم املتحركة كوسيلة تعليمية، تطور 

 Video-Basedباللغة اإلجنليزية أو ما يطلق عليه  "التعلم القائمة على الفيديو"مصطلح 

Learningومن األمثلة على التعلم القائم على الفيديو . Khan Academy و edX،  باإلضافة

 ، اليت بدأت يف تقديم أشكالUdacityو  Coursera :لرحبية، مثلالشركات اجلديدة ا إىل

التعلم القائم  وميكن تعريف الفيديو.تقنية من الّتعليم واليت تعتمد يف األساس على عديدة 

على أنه عملية الكتساب املعرفة والكفاءة واملهارات احملددة مبساعدة منهجية  على الفيديو

 .(Giannakis et al., 2015)ملوارد الفيديو 

وألننا نعيش يف عصر تطوير املنظومة التعليمية والرتبوية وإصالحها، أصبحت العديد 
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عام  التعليم بشكل ويشهدمن املؤسسات العلمية والبحثية تسعى جاهدة إىل رقمنة التعليم. 

 مصادر التعلم القائمة على الفيديو دمج والتعليم العالي بشكل خاص نقلة نوعية يف كيفية

يف استخدام  امتسارًع امنوًّصبح هناك أ ،ولتحقيق املرونة والتفاعل .العملية التعليميةيف 

، Mobile Phonesمثل: اهلواتف النقالة ) ااألجهزة الالسلكية الصغرية واحملمولة يدويًّ

 اوفًقو (،Tablet PCs، واحلاسبات الشخصية الصغرية Smart Phonesواهلواتف الذكية 

تكون من من مشاهدة الفيديو يف مجيع أحناء العامل  %32أكثر من  (YouTube, 2020)ملوقع 

 .استخدام األجهزة الالسلكيةخالل 

منهم متعلمون بصريون، وحيتاجون لرؤية ما يتعلمونه، % 12 البشر خملوقات بصرية،

وهؤالء جيدون صعوبة يف متابعة  ،حيث يقومون مبعاجلة املعلومات بناًء على ما يرونه

يستطيعون التعلم من خالل التعزيزات البصرية، مثل حمتوى ، وت الشفويةاحملاضرا

. وتظهر األحباث Jandhyala, 2020) ) %22إقناًعا بنسبة  تعترب أكثرالوسائط املتعددة واليت 

أن مقاطع الفيديو جتذب املتعلمني البصريني  والدراسات حول استخدام الفيديو التعليمي

اليت ، (Eick & King, 2012)ة للتعلم من خالل الوسائط املتعددة وهذا يدعم النظرية املعرفي

ا وليس أن التعلم يتم بشكل أفضل من خالل استخدام العناصر البصرية والسمعية مًع تؤكد

من املعلومات اليت  elearningindustry.com، %90 ووفًقا ملوقع كل منهما بشكل منفصل.

أن  ،مرة، وأضاف املوقع 126222تها بسرعة وتتم معاجلتأتي إىل الدماغ تكون مرئية، 

 %22من الثانية، وترتبط  62/6 لديه القدرة على فهم املشهد البصري يف أقل من االنسان

 62اليت تستمر فقط مدة  ةلدماغ رؤية الصورلمن األلياف العصبية الشبكية، حيث ميكن 

 ساعة، وأضاف التقرير رسالة بصرية كل 21222مللي ثانية، وميكن للعني البشرية تسجيل 

من احملتوى املرئي % 12من احملتوى النصي و% 62 أن من املرجح أن يتذكر املتعلم فقط

املؤسسات التعليمية دمج هذا النمط من  يجب علىف، من احملتوى السمعي البصري %22و
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وال بشكل فعال ألنه يعزز التعلم الذاتي وجيذب انتباه املتعلمني ط املعلمنيالتعلم لتدريب 

 .(Jandhyala, 2020) مدة الدراسة

عرب االنرتنت واليت من خالهلا يستطيع الواسعة النطاق ظهور العديد من املنصات مع 

 ،YouTube, TEDعلى سبيل املثال: -املاليني من املتعلمني مشاهدة مقاطع الفيديو الرقمية 

Vimeo، MetaCafe، TeacherTube،SchoolTube - ميتد استخدام أن  يبدو من الطبيعي

على أن استخدام املواد التعليمية  Donkor (2011) دالتعليمية. يؤكهذه املنصات إىل البيئة 

القائمة على الفيديو لتعليم املهارات العملية عن بعد يبدو واعدا، حيث يؤدي إىل زيادة 

ر العديد من وِّالسنوات األخرية ُط يفف حتفيز املتعلمني واكسابهم املهارات العملية املختلفة.

أدوات التعلم القائمة على الفيديو وأصبحت مسة شائعة بشكل متزايد يف عملييت التعليم 

 ;Cooper et al., 2017; Jordan et al., 2015)والتعلم وبشكل أوسع يف اجملال األكادميي 

Olasina, 2017). أن   هناك أيًضا أدلة  تشري إىل أن استخدام مقاطع الفيديو التعليمية ميكن

وإشراكهم يف األنشطة التعليمية اليت تتمحور حول الطالب من  بةتكون مصدر إهلام للطل

وزيادة التحصيل  خالل زيادة حتفيزهم، وتطوير استقالليتهم، وتعزيز العمل اجلماعي،

 Bose (2017) وأشار .(Bramhall et al., 2012)لديهم  الدراسي، وتنمية مهارات االتصال

املؤسسات التعليمية ختطط لدمج الفيديو كجزء من اسرتاتيجية التعلم من  %28 انه إىل

 .0200حبلول عام  الرقمي اخلاصة بها

أظهرت نتائج الدراسات السابقة بأهمية استخدام مقاطع الفيديو كأداة مفيدة يف وقد 

ويؤكد  (.Shephard, 2003)عند استخدامها بشكل مناسب ، (Bravo et al., 2011)التعليم 

(Bravo et al., 2011; Steffes & Duverger, 2012 ) على أهمية التصميم السليم حملتوى

للتفكري يف خربات  (6)وميكن استخدامها كأداة: . الطلبةالفيديو ومنهجية عرضه على 

 ,Holtzblatt & Tschakert)ولزيادة التفاعل  (0)؛ (Smith, 2016)وممارسات التعلم 

 لبةاإلداري والتجاري من خالل التعلم النشط وحتفيز الطولتعزيز التعليم  (2؛ )(2011

(Schultz & Quinn,2014.)  وميكن للمعلم استخدام مقاطع فيديو ترفيهية يف بداية الدرس
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 & Steffes)كطريقة لتحسني املزاج وحتفيز الطلبة على التفاعل بشكل أكرب مع املادة التعليمية 

Duverger, 2012). 

عرب اإلنرتنت أحد األنشطة الرقمية األكثر شيوًعا يف مجيع أحناء تعد تقنية الفيديو و

مريكية، من مستخدمي اإلنرتنت، يف الواليات املتحدة األ% 82ويقوم حوالي  ،العامل

 وتعد منصة  (،Clement, 2019)ا بالوصول إىل مقاطع الفيديو عرب اإلنرتنت أسبوعيًّ

ا، وهي عبارة فيديو عرب اإلنرتنت عامليًّأحد أجنح منصات مشاهدة مقاطع ال YouTubeالـ 

عن موقع ويب جماني صمم لتدفق الفيديو عرب اإلنرتنت، حيتوي على العديد من اخلدمات 

. وفًقـا لـ تقرير مع اآلخرين اليت تسمح ألي شخص بتحميل مقاطع الفيديو ومشاركتها

بلغ أكثر  YouTubeالـ ، أّن عدد مستخدمي 0262يف شهر مايو  Statistaمنشور على موقع 

مليار مستخدم يتم دخوهلم كل شهر، مما يؤدي إىل مشاهدة أكثر من مليار ساعة من  0من 

وحيصد احملتوى التعليمي وحده  (،(Clement, 2019, para.1 مقاطع الفيديو بشكل يومي

أحد أكثر  YouTube الـ ، أصبح0222ومنذ تأسيسه يف عام  ا.أكثر من مليار مشاهدة يوميًّ

أن (، وبعد 0262الشهراني،  ؛McFadden, 2020)اقع الويب زيارة يف تاريخ اإلنرتنت مو

الوجهة األوىل ملشاهدة ومشاركة و ت،يف نشر الفيديو عرب اإلنرتن مهمًّا اًلؤدي عمأصبح ي

، 0221عام  بشرائه، يف  Googleمقاطع الفيديو األصلية على مستوى العامل، قامت شركة

كميات هائلة من املواد التعليمية  YouTube الـ موقع الر. ويوفردومليار  6612مقابل 

واليت تغطي  ،قنوات اليت أنشأها املستخدمونالللمتعلمني واملعلمني عرب اآلالف من 

موضوعات خمتلفة على مستوى التعليم العام واجلامعي. ومن األمثلة على تلك القنوات، 

والربامج التعليمية ودروس تعلم املهارات  اليت تعرض املعرفة الفنية YouTube EDUقناة 

واملفاهيم. مت تنظيم القناة يف قوائم تشغيل لتقديم سلسلة من دروس الفيديو واحملاضرات يف 

آخر  اًلمثا YouTube Teacherجماالت خمتلفة يف العلوم االجتماعية والطبيعية. وتعد قناة 

 يسمح للمعلمني مبشاهدة وحتميل دروسهم.
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 إذ كأداة تعليمية لطلبة اجلامعات والكليات اكبرًي استخداًما YouTube الـويستخدم 

 .(Almobarraz, 2018) التعليم اجلامعيباعتباره مصدر معلومات لدعم  هميكن االستفادة من

وبعد التسجيل يف  ،الرتبية امليدانية بة( إىل أن طلO’Connor, 2011) نتائج دراسةوأكدت 

أدى اىل  ،YouTube الـ املعلمني عرب اإلنرتنت باستخدامر وتطوي تعليمإىل هدفت دورة 

( إىل Albahlal, 2019) حتسني أدائهم ومهاراتهم. باإلضافة إىل ذلك، أظهرت نتائج دراسة

املرحلة  بةحتسني مهارات التحدث لدى طل يفإجيابي  ثرأ كان له YouTubeأن استخدام 

د انتباههم أثناء الدرس. عالوة على على التعلم بشكل أسرع، وشمساعدتهم الثانوية، و

 استخداممكانية إ إىل( June, Yaacob & Kheng, 2014ذلك، أظهرت نتائج دراسة )

YouTube  وأكداجلامعات يف ماليزيا.  بةحتفيز التفكري الناقد لدى طليف (Duncan et al., 

ملكة املتحدة . كمصدر لتعليم املهارات السريرية يف امل YouTube( إمكانية استخدام 2013

إىل أهمية استخدام مقاطع الفيديو تطوير الكتابة  (Olasina, 2017)أشار  ،عالوة على ذلك

( بأهمية استخدام 0262) Albertجنوب أفريقيا. وباملثل، أفاد يف بة األكادميية بني الطل

YouTube زيادة جتاربهم التعليمية وتعزيزها. لساعدة الطلبة يف م 

 :الدراسة مشكلة
العديد من املدارس واجلامعات يف أغلقت املستمر،  COVID-19ظًرا لتفشي جائحة ن

ا وطالبًة عن مليار طالًب 661دولة وتسببت هذه اجلائحة يف انقطاع أكثر من  622من  أكثر

على  اعلى مستوى العامل، وجاء ذلك حرًصبة % من الطل22أي ما يقرب من  ،التعليم

استخدام وسائل  إىلي. وانتقل ماليني الطلبة واملعلمني والكادر التدريس ةسالمة الطلب

يأخذون دروًسا عرب  ةالتعليم عن بعد لضمان استمرارية العملية التعليمية. وأصبح الطلب

لألسف يف كثري من احلاالت يكون ذلك لبضع ساعات فقط يف اليوم. ويف واإلنرتنت، ولكن 

اليونسكو وبالشراكة مع منظمة أعلنت ملواجهة تبعات الوباء،  Googleإطار جهود شركة 

للتدريس عن بعد بعدة لغات، ومن بينها اللغة  YouTubeإطالق موقع ويب وقناة  عن
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، ليس YouTube(. لذلك، دعت احلاجة للتوجه إىل استخدام الـ UNESCO, 2020العربية )

صدر كم الرتفيه، بل للتفاعل مع مقاطع الفيديو التعليمية واستخدامها فقط من أجل

 .للمعلومات

يعد و، يشكل عقبة أمام جناح تطبيقهاللتكنولوجيا لطاملا تأكد أن عدم قبول املستخدم 

لذلك، إن من  (.Davis, 1993) يف حتديد جناح أو فشل تلك التكنولوجيا امهمًّ اًلعام

األهمية مبكان فهم األسباب اليت جتعل الناس يقبلون التكنولوجيا كونها تساعد يف حتسني 

 & Dillon)ستخدام والتصميم والتقييم والتنبؤ بكيفية استجابة األفراد هلذه التكنولوجيا اال

Morris, 1996)ودفعت كثري من الباحثني  اواسًع ا. لقد القت قضية قبول التكنولوجيا اهتماًم

إىل االهتمام الواسع يف هذا اجملال للتعرف على العوامل املؤثرة يف تبين التكنولوجيا 

امها. وتظهر قضية قبول التكنولوجيا بشكل جلي وواضح عند تبين واستخدام واستخد

إىل إجياد  التكنولوجياوميكن أن يقود تبين هذه ، جديدة يف نظام التعليمتكنولوجيا أنظمة أو 

تدفعهم إىل  -املعلم، الطالب-حالة من االرتباك لدى املستخدمني يف العملية التعليمية 

 التكنولوجيا. قبول ة تعطيل استخدام أو مقاومة التغيري وحماول

وكانت هناك نتاجات فكرية واسعة حول هذه القضية، ومن أهمها أمنوذج تقبل 

، 6282عام  Davis، الذي طوره Model Acceptance Technology-TAM التكنولوجيا

يد من يف العد تبنتهولقد  ،ويستخدم لدراسة العوامل املرتبطة بقبول األفراد ألي تكنولوجيا

بإمكانية إضافة  -TAMالدراسات املتعلقة بقضية قياس قبول التكنولوجيا. ويتميز أمنوذج 

، واليت من املمكن أن الدراسةبمتغريات خارجية جديدة اليت يرى الباحثون أنها جديرة 

 واليت بدورها -سهولة االستخدام والفائدة-الساسية ا -TAM أمنوذجتغريات م تؤثر على

ية السلوكية ومن ثم على قرار املستخدم يف تبين التكنولوجيا من عدمه. وهذا تؤثر على الن

يوضح سبب قيام العديد من الباحثني بإضافة متغريات خارجية ذات صلة يف سياقات 

 ;Davis et al.,1992 :على سبيل املثال، وبيئات خمتلفة. وفًقا لعدد من الدراسات السابقة
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Tsai et al., 2017; Sánchez-Prieto et al., 201 ،يف  اجوهرًي ااملتعة املدركة مؤشًر عامل عتربي

هناك القليل من األحباث  -على حد علم الباحث-بشكل عام. ومع ذلك   TAM-أمنوذج 

 .YouTubeاملتعة املدركة على قبول  لتأثري عام تناولتوالدراسات اليت 

كأساس  TAMلتكنولوجيا احلالية أمنوذج قبول االدراسة  تبناًء على ذلك، فلقد تبن

سهولة استخدام، )نظري للخروج برؤية متكاملة حول مدى تأثري بعض العوامل الداخلية 

للمتعة )والعوامل اخلارجية  (،الفائدة املدركة، املواقف جتاه االستخدام، والنية السلوكية

 .YouTubeملنصة  طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية قبولعلى  (املدركة

 :الدراسة أهداف

 :إىل ةاحلاليالدراسة  هدفت ،عالهأليها إلسد الفجوة البحثية املشار 

مناسًبا لالستخدام لشرح النية السلوكية  اطاًرإ TAM -أمنوذج دالتعرف إىل أي مدى يع .6

 .YouTubeالـ لطلبة الدراسات العليا الستخدام 

 طلبةت العليا من لدن يف برامج الدراساYouTube  الـحتديد العوامل املؤثرة يف قبول  .0

من  TAM -، ولقد مت اختيار أمنوذججبامعة امللك خالد الدراسات العليا بكلية الرتبية

 .األهدافهذه أجل حتقيق 

باملتعة املدركة والذي افرتض  خارجي متثلمتغري  ةاحلاليالدراسة ولقد تضمن أمنوذج 

هذان ان  الذي افرتض ايًضستخدام وااالالفائدة املدركة وسهولة  سيؤثر على عامليأنه 

جتاه  الطلبة مواقفعلى تؤثران س -الفائدة املدركة وسهولة االستخدام- مالناالع

 لالستخدام.السلوكية  النية ىعلاالستخدام، والذي افرتض أنه سيؤثر بدوره 

 :الدراسةأمهية 

على التعلم القائم  وقبول تأتى أهمية الدراسة احلالية من كونها تتناول موضوع تبين

 اًلواستخدامها يف البيئة التعليمية يف اجلامعات السعودية. فض YouTubeمبنصة  اًلالفيديو ممث
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عن ذلك، فإن هذه الدراسة تأخذ أهميتها من كونها ستجذب انتباه الباحثني واألكادمييني 

واملهتمني بقضايا التعليم بشكل عام، واملتخصصني يف جمال تكنولوجيا التعليم بشكل 

 إىل، ويف التعليم التكنولوجيا احلديثة واستخدامها قبولىل موضوع مهم وهو خاص، إ

 قبولومدى تطبيقه يف تفسري سلوكيات األفراد وحتديد العوامل املؤثرة يف  TAM -أمنوذج 

 التكنولوجيا.

 :الدراسةمصطلحات 

أو من أشكال التعلم واإلدراك واكتساب املعرفة  اًلشك :مة على الفيديوالتعلم القائ -

 املهارات املكتسبة من خالل التدريس عرب الفيديو.

ىل "الدرجة اليت يعتقد بها الشخص إتشري : -Perceived Usefulness الفائدة املدركة -

 (.(Davis, 1989, p.320أن استخدام نظام معني سيعزز أداءه الوظيفي" 

اليت يتوقع إىل الدرجة " تشري: -Perceived Ease of Use سهولة االستخدام املدركة -

  ,Davis et al., 1989فيها املستخدم أن يكون النظام املستهدف خالًيا من اجلهد" )

p.985). 

"املشاعر اإلجيابية أو السلبية  :-Attitude Towards Using املواقف جتاه االستخدام -

 .(Davis et al., 1989, p.984)للفرد )التأثري التقييمي( حول أداء السلوك املستهدف" 

هي "مقياس قوة نية الفرد يف أداء سلوك : -Behavioral Intention نية السلوكيةال -

 .(Davis et al. 1989, p.984حمدد" )

هي الدرجة اليت ُينظر فيها إىل استخدام  :Perceived Enjoyment -املتعة املدركة -

ن بغض النظر عن أي عواقب أداء ناجتة ع ،التكنولوجيا على أنها ممتعة يف حد ذاتها

 .Davis et al., 1992)استخدامها )

 مستوى االستخدام الفعلي لنظام املعلومات. ي:الفعل االستخدام -



 حامد الشهرايند.  COVID-19كمصدر لةلمعةلومات أثناء جائح    YouTube لتقني لدراسات العةليا تقبل طةلب  ا مدىقياس 

 533 
 

 :اإلطار النظري للدراسة

 :Technology Acceptance Model-TAM: أمنوذج قبول التكنولوجيا اًلوأ

رتبطة العوامل امل أوىل الباحثون الكثري من االهتمام لدراسة ،يف العقود القليلة املاضية

 ,Davis, 1989; Davis,  Bagozzi) ي تكنولوجيا جديدةأاملستخدمني للتعامل مع  مبدى قبول

& Warshaw, 1989; Venakatesh, 2000 ،)مت تطوير العديد من ا من هذه اجلهود، انطالًقو

أمنوذج  ،ومن بني هذه النماذج ،التكنولوجياللتنبؤ ولتربير مدى قبول نماذج النظريات وال

 منوذجهذا األ حيث يوفر. Davis (6282)من قبل  ، والذي ُابتكر(TAM)التكنولوجيا  قبول

 TRA  -كـنظرية الفعل املنطقي ،يعتمد على نظريات علم النفس االجتماعي امفاهيميًّإطاًرا 

((Ajzen & Fishbein,1980،  ونظرية السلوك املخطط- Ajzen, 1985, 1991) TPB.) على و

خصيًصا لنمذجة قبول املستخدمني ألنظمة TAM  -تطوير أمنوذج مت  أساس هذه النظريات،

املعلومات أو التكنولوجيا، وذلك من خالل تفسري سلوكيات األفراد وحتديد العوامل املؤثرة 

 اوشيوًع اثر النماذج انتشاًرأكمن أهم و اواحًد TAM -يف تبين التكنولوجيا. ميثل أمنوذج

: لـمث)رى ـاذج أخـه بنمـد مقارنتـخدم للتكنولوجيا، عنيف دراسات قبول املست اوتطبيًق

(، Nguyen, 2015) تطبيقه، وذلك بسبب بساطته وسهولة (TPB -نظرية السلوك املخطط

جتاه املستخدم  مواقفللتعرف على  اجيابيًّإو اناجًح امؤشًرTAM امنوذج  وميكن اعتبار

  اًلها والتنبؤ باستخدامها مستقبتكنولوجيا معينة، وبالتالي تقدير مدى فاعليت استخدام

(McCoy et al., 2007) .األهم واألكثر تأثرًيا يف دراسة قبول األمنوذج  وميكن القول إنه

من عدة عوامل  TAMويتكون أمنوذج (. Marangunić, & Granić, 2015)التكنولوجيا 

املواقف جتاه  ،ةالفائدة املدركة، وسهولة االستخدام املدركة، والنوايا السلوكييف متثلت 

ة ـن سهولـم متغرييـن أهأإىل  TAMوذج ـر أمنـيشي ،كـالوة على ذلـدام. عـاالستخ

واللذان يشكالن األعمدة الرئيسة هلذا (، (Sunny et al., 2019االستخدام والفائدة املدركة 

ىل باإلضافة إ(. Ha & Stoel, 2009)مواقف املستخدمني جتاه االستخدام  اندد، وحياألمنوذج



 2224أكتوبر  146 -735، ص ص(2(، العدد )8جامع  املةلك خالد لةلعةلوم الرتبوي  اجملةلد )جمةل  

 

533  
 

أن سهولة االستخدام املدركة تفسر التباين يف الفائدة  TAM -ذلك، افرتض أمنوذج

 .املدركةاملدركة، ألنه كلما كان النظام سهل االستخدام زادت الفائدة 

أن سهولة االستخدام املدركة والفائدة املدركة عوامل  (Elkaseh et al., 2016) ويؤكد

واملعلمني الستخدام التكنولوجيا. ولقد عرفت سهولة  بةمهمة للتنبؤ بالنوايا السلوكية للطل

االستخدام املدركة على أنها الدرجة اليت ال تتطلب بذل أي جهد عند استخدام التكنولوجيا 

(Davis, 1989; Faqih & Jaradat, 2015،)  الدرجة اليت  إىلن الفائدة املدركة تشري أيف حني

 ,Chi, 2018; Davisاملمكن أن حيسن َأَداُؤُه الوظيفي يعتقد الفرد بأن استخدام نظام معني من 

عالقة طردية قوية تربط بني سهولة االستخدام والفائدة  TAM -. ويفرتض أمنوذج((1989

Venkatesh & Davis, 2000))،  تكنولوجيا يتم الويشري إىل أن مواقف املستخدم جتاه

دركة، املواقف بدورها تؤثر على حتديدها من خالل الفائدة املدركة وسهولة االستخدام امل

و أقد يتأثر اعتقاد الشخص جتاه النظام   .(Hong et al., 2011) نية السلوكية لالستخدام

باملتغريات اخلارجية. ويوضح  TAMالتكنولوجيا اجلديدة بعوامل أخرى يشار إليها يف أمنوذج 

 (.Davis, 1989( لــ )TAM)أمنوذج قبول التكنولوجيا   (6) الشكل

 

 
 
 
 
 
 

 ( 3لشكل )ا
 TAM (Davis, 1989) -أمنوذج قبول التكنولوجيا 

 

 الفائدة املدرك  
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يف العديد  TAM -بتطبيق أمنوذج من الباحثني العديدعلى مدى العقدين املاضيني، قام 

،  (Lu et al., 2003)الدراسات املرتبطة مبوضوعات خمتلفة، مثل : اإلنرتنت الالسلكي  من

 & Cheung)التقنيات التعاونية  ،(Liao et al., 2008)الوسائط املتعددة حسب الطلب 

Vogel, 2013)، التلعيب  ،)0262 ،وآخرون مصادر املعلومات اإللكرتونية )العلوي

(Vanduhe et al., 2020) التكنولوجيا املساندة القائمة على تطبيقات التعلم التكيفية النقالة ،

وعرفة ومليجي،  ؛0268، ، التعلـم اإللكرتوني )عبابنة والزعيب(0263 ،فتحي)

نظام موودل  ،((Chi, 2018; Faqih & Jaradat, 2015التجارة اإللكرتونية املتنقلة  )0263

(Moodle)  ،(، نظام إلدارة التعلم يف التدريس 0260للتعلم اإللكرتوني )مغيضيب

(. وقد أثبتت الدراسات السابقة صحة وموثوقية 0262اجلامعي )فريح والكندري، 

 ,Hussain et al.,2016; Nguyen) التكنولوجيا قبولكإطار نظري يف  TAM -أمنوذج استخدام

 (. 0263 ؛ عرفة ومليجي،2015

 :السابقة الدراسات: ااثني  

 :Perceived Usefulnessالفائدة املدركة  .6

الفائدة املدركة هي "الدرجة اليت يعتقد الشخص أن استخدامه نظام معني سيحسن  

ويف سياق التعلم القائم على الفيديو، ميكن . (Davis, 1989, p.320)ه الوظيفي" ئمن أدا

تعريفها على أنها مدى إدراك الطالب أن استخدامه ملقاطع الفيديو عرب اليوتيوب بأنها مفيدة 

، وجود تأثري اجيابي TAM -ومثرية لالهتمام وذات صلة بتعلمه يف املستقبل. ووفًقا لـ امنوذج

 لنية السلوكية الستخدام التكنولوجيا. وتشري نتائج الدراسة اليت قام بهاللفائدة املدركة على ا

(Yang & Wang, 2019)  إىل أن الفائدة املدركة هلا تأثري إجيابي على النية السلوكية

توصلت نتائج دراسة أجريت من قبل  .الستخدام الرتمجة اآللية يف جمال تعليم الرتمجة

Hussain et al., 2016) )واملتعة  ،كل من الفائدة املدركة، وسهولة االستخدام أن  إىل

 املدركة هلا تأثري إجيابي على تبين اخلرائط املتنقلة التفاعلية.
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يف فهم مدى تقبل  TAM -أمنوذج  (Elkaseh et al., 2016)طبقت الدراسة اليت أجراها 

منوذج حبثي لدراسة  مت اقرتاح، TAM التعلم اإللكرتوني يف التعليم العالي اللييب. وفًقا لـ

لتعلم اتأثري الفائدة املدركة وسهولة استخدام وسائل التواصل االجتماعي على قبول 

والفائدة  ،اإللكرتوني. ومشل النموذج املقرتح متغريات وسائل التواصل االجتماعي

وبينت  .والنية السلوكية ،واملوقف جتاه االستخدام ،وسهولة االستخدام املدركة ،املدركة

 الطلبةتائج أن هناك تأثرًيا مباشًرا للفائدة املدركة وسهولة االستخدام على موقف الن

 واملعلمني جتاه سلوك استخدام التعلم اإللكرتوني يف التعليم العالي اللييب. 

 : Perceived Ease of Useسهولة االستخدام املدركة  .0

 تعلم التكنولوجيا تشري سهولة االستخدام إىل اجلهد املعريف الذي يبذله الفرد يف

(Davis, 1989) ميكن تعريفها على أنها الدرجة اليت يعتقد الطالب أن  ،الدراسة. يف هذه

مشاهدة مقاطع الفيديو عرب اليوتيوب سيكون خالًيا من اجلهد. مبعنى انه كلما كانت نظرة 

وقفه جتاه نها سهلة االستخدام كلما كان مأ ىعل املستخدم )املتعلم( للتكنولوجيا )يوتيوب(

االستخدام إجيابي لتبنيها وقبوهلا، وينتج عن هذا توفر الدافعية لديه والرغبة يف استخدامها 

االستخدام و الفائدة املدركة على املواقف جتاه  تؤثر سهولة، TAM -. ووفًقا ألمنوذجافعلًي

تخدام على النوايا السلوكية، واليت بدورها ستحدد االس يؤثر بدورهاالستخدام واألخري 

 د، أن سهولة االستخدام تع(Nguyen, et al., 2019). ويؤكد الستخدام التكنولوجيا الفعلي

، TAM -أمنوذج معظم الدراسات حول ملواقف املستخدمني جتاه االستخدام. ارئيًس احمدًد

علي سبيل املثال، استخدم تفرتض أن سهولة االستخدام ترتبط ارتباًطا مباشًرا بالفائدة. 

Cheung & Vogel, 2013)) H منوذجTAM-  تؤثر الستكشاف العوامل اليت  ،طار نظريإك

 الطلبةنتائج أن مواقف الظهرت أيف استخدام التقنيات التعاونية. و السلوكية الطلبةنية  على

جتاه استخدام التقنيات التعاونية ستتأثر بشكل مباشر وبطريقة إجيابية من خالل سهولة 

إىل أن الفائدة املدركة هلا تأثري (  (Maziriri et al., 2020تائج دراسةأشارت نكما ستخدام. اال
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سهولة بعامل مقارنة  YouTubeجتاه التعلم باستخدام  الطلبةأكثر أهمية على مواقف 

كأداة تعليمية  YouTubeجتاه استخدام  الطلبةأن مواقف  ،الستخدام. باإلضافة إىل ذلكا

عاملي أن ( Hong et al., 2020)وكشفت دراسة أجراها  .لوكيةبالنية الس اوثيًق اترتبط ارتباًط

. YouTubeسهولة االستخدام والفائدة هلا تأثري إجيابي على مواقف املتعلمني جتاه استخدام 

كشفت الدراسة عن وجود عالقة إجيابية بني املواقف جتاه االستخدام  ،عالوة على ذلك

 والنية السلوكية. 

إىل حتديد العوامل املؤثرة على تبين  (Rafiee et al., 2019)بها هدفت الدراسة اليت قام 

نتائج الدراسة إىل وجود تأثري  تاألجنبية. أشاراستخدام التعلم اإللكرتوني يف تعلم اللغة 

التعلم  حنوعلى اجتاهات متعلمي اللغة االجنليزية املدركة إجيابي لسهولة االستخدام والفائدة 

اليت أظهرت نتائجها أن سهولة ، (Yang et al., 2010)دراسة كدت ذلك أاإللكرتوني. و

. وقد افرتضت YouTubeيف حتديد نية الطلبة الستخدام  امهمًّ اًلعام داالستخدام تع

 TAM -اليت اعتمدت منوذج الدراسات السابقة حول استخدام التكنولوجيا يف التعليم،

ري إجيابي على مواقف األفراد جتاه كإطار نظري، أن سهولة استخدام التكنولوجيا هلا تأث

الفائدة املدركة وسهولة  أن (0262)اظهرت نتائج دراسة الفريح والكندري  ستخدام.اال

بالك )الدارة التعلم إلجتاه استخدام نظام  الطلبة االستخدام كان هلا تأثري إجيابي على مواقف

حيث وجد أن  ،(Juniwati, 2014)ونفس النتيجة أكدتها الدراسة اليت أجراها  .د(بور

 التسوق عرب اإلنرتنت. حنواملستخدمني  اجتاهاتسهولة االستخدام هلا تأثري كبري على 

وجود عالقة إجيابية بني الفائدة من تطبيق أن  (0262)وأظهرت نتائج دراسة القحطاني 

ن أغلب الدراسات أورغم  باستخدام اهلاتف النقال وسهولة االستخدام.القرآن" رتل "

إال أن  ،جيابي لسهولة االستخدام املدركة على املواقف جتاه االستخدامإدائًما تأثري  ترجح

-Al)  على املوقف جتاه االستخدامهلذا العامل هناك دراسات تشري إلي وجود تأثري ضئيل 

Hujran, et al., 2016). 
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 :Perceived Enjoymentاملتعة املدركة  .2

يت تتشكل بناًء على التجربة املباشرة مع النظام تشري إىل املعتقدات الاملتعة املدركة 

على أنها الدرجة اليت ُينظر فيها إىل استخدام التكنولوجيا على  هافيتعروميكن املستهدف. 

 ,.Davis et al)بغض النظر عن أي عواقب أداء ناجتة عن استخدامه  ،يف حد ذاته اأنه ممتًع

سيكون لدى  ا، حتًماممتًع( YouTube) التكنولوجياعندما يكون استخدام . (1992

. يف عام يف عملييت التعليم والتعلم وقبوهلا ااملستخدمني )الطلبة( دوافع جوهرية العتماده

 (Venkatesh & Bala, 2008) من قبل (TAM3)منوذج قبول التكنولوجيا أ، مت تطوير 0228

املدركة، وبالتالي، فإن توصال إىل أن للمتعة املدركة تأثري إجيابي على سهولة االستخدام  إذ

املتعة  أنوتتفق اغلب الدراسات على . التكنولوجياا لقبول املتعة املدركة ستكون حمدًدا حيويًّ

 ,Lin & Chen على سبيل املثال:(املدركة عامل قوي مرتبط بسهولة االستخدام والفائدة، 

2017; Munir & Ilyas, 2017; Venkatesh & Bala, 2008,.)  اتدراس نتائجوجاءت (Teo 

& Zhou, 2014)،  أن للمتعة املدركة تأثري إجيابي على املواقف جتاه االستخدام لتؤكد على

أن هناك  (Chin & Ahmad, 2015). وجدت دراسة أجراها والنية السلوكية لالستخدام 

يف للمتعة املدركة على نوايا املستهلكني الستخدام نظام الدفع اإللكرتوني  اجيابيًّإ اتأثرًي

على  دتأكاليت ، (Kim et al., 2008)ماليزيا. وهذه النتيجة جاءت متفقة مع نتائج دراسة 

السلوكية  نيةالأن املتعة املدركة أحد العوامل الرئيسة اليت تؤثر وبشكل مباشر على 

  (Rouibah et al., 2016). وجاءت نتائج دراسة أجراها ستخدمي اهلواتف احملمولة يف كوريامل

لى أن املتعة املدركة تؤثر بشكل إجيابي على نية املستهلك السلوكية يف تبين أنظمة لتؤكد ع

-Rafiee, & Abbasian) أخرى قام بها ةدراسالدفع عرب اإلنرتنت يف الكويت. لكن 

Naghneh, 2019 ) أشارت نتائجها إىل أن املتعة املدركة مل يكن هلا تأثري إجيابي على النية

  السلوكية.
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 - Attitude Towards & Intention to Use: جتاه االستخدام والنية السلوكية املواقف  .2

 ,Davis)تشري إىل التقييم العام للمستخدمني لسلوك األداء جتاه االستخدام  املواقف

يتم حتديد النية السلوكية لالستخدام من خالل املوقف جتاه استخدام و .(1989 ,1986

ميكن تصنيف املواقف إىل نوعني ، ((Azjen & Fishbien, 1975. ووفًقا لـ التكنولوجيا

رئيسيتني، املواقف جتاه األشياء واملواقف جتاه السلوك. وتشري املواقف جتاه استخدام 

. (Lederer et al., 1998)التكنولوجيا إىل مستوى رغبة األفراد يف استخدام تلك التكنولوجيا 

فمن احملتمل أن يكون موقفه  ،ة االستخدامإذا رأى املستخدم أن التكنولوجيا مفيدة وسهل

إىل نية قوية  YouTubeيشري املوقف اإلجيابي جتاه استخدام  ،ا. ونتيجة لذلكإجيابيًّجتاهها 

و يربط ما أالدرجة اليت عندها يقيم الشخص  إىلالستخدامه كأداة تعليمية. وتشري املواقف 

ى أنها العامل الذي يرشد السلوك بني النظام املستهدف وظيفته، وميكن النظر إليها عل

 ،YouTubeو يتسبب يف نوايا معينة تؤدي يف النهاية إىل سلوك معني. ويف سياق أاملستقبلي 

املواقف ميكن اإلشارة إليها على أنها تأثري تقييمي للشعور اإلجيابي أو السليب عند األفراد 

 ألداء سلوك معني. 

ة السلوكية للمستخدم من خالل ثالثة أنه ميكن حتديد الني TAM -أمنوذج يقرتح

 ,Davis)واملوقف جتاه السلوك  ،وسهولة االستخدام املدركة ،عوامل: الفائدة املدركة

السلوكية  تأثري النية (،Alkhudaydi, 2018)أوضحت نتائج الدراسة اليت قام بها   (.1986

وجود عالقة  (0261). وبينت النتائج دراسة اجلهين YouTubeعلى املواقف جتاه استخدام 

ذات داللة إحصائية بني مواقف طالبات الدراسات العليا  يف كلية الرتبية يف جامعة طيبة جتاه 

؛ إضافة إىل  اًلدمودو التعليمية ونواياهن السلوكية يف استخدامها مستقبأاستخدام منصة 

ركة من وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني الفائدة املدركة وسهولة االستخدام املد

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية  ااستخدام منصة إدمودو التعليمية ؛ كما بينت أيًض

بني مواقف الطالبات جتاه استخدام املنصة التعليمية وسهولة االستخدام املدركة. وأظهرت 
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وجود مواقف إجيابية لدى عينة الدراسة جتاه استخدام برجمة  ( 0261)نتائج دراسة اجلراح 

 يف التعليم. موودل

 :الدراسة فرضيات: ااثلث  

متت صياغة  طار النظري للدراسة ومراجعة األدبيات والدراسات السابقةيف ضوء اإل

 مخس فرضيات وعلى النحو اآلتي:

 .YouTube: يوجد تأثري إجيابي للمتعة املدركة على سهولة استخدام 

 .YouTubeملدركة على الفائدة املدركة من استخدام : يوجد تأثري إجيابي للمتعة ا

استخدام جتاه الطَّلبة  مواقفلسهولة االستخدام املدركة على  : يوجد تأثري إجيابي

YouTube. 

 .YouTubeلفائدة املدركة على مواقف الطَّلبة جتاه استخدام ل:  يوجد تأثري إجيابي 

السلوكية الستخدام  وايااالستخدام على الن جتاه لطَّلبةواقف اد تأثري إجيابي مل:  يوج

YouTube. 

 .اوفرضياته الدراسةيوضح أمنوذج  (0)والشكل 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (3الشكل )
 وفرضياهتاالدراسة أمنوذج 

ام املدرك سهول  االستخد    

 املتع  املدرك   
 

 الفائدة املدرك 

املواقف جتاه  النوااي السةلوكي 
 االستخدام

H1 

H2 
H4 

 

H3 

H5 
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 :الدراسةمنهجية 

 : منهج الدراسة: اًلوأ

 ملناسبته لطبيعة الدراسة احلالية ااستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، نظًر

املنهج الذي يعتمد على دراسة واقع احلالة ويهتم بوصفها وصًفا حتقيق أهدافها، وهو "و

 .(02ص ،0226 عبيدات، عدس وكايد،(ا" ا وكميًّدقيًقا ويعرب عنها تعبرًيا كيفيًّ

 :عينةوال : جمتمع الدراسةاثانًي

ات العليا بكلية الرتبية جبامعة امللك الدراس طلبةتكون جمتمع الدراسة من مجيع 

 اطالًب (262) والبالغ عددهمم، 0262/0202العام الدراسي  منيف الفصل الثاني  ،خالد

وطالبة. وبسبب الوضع احلالي واملسبب له جائحة فريوس كورونا، أدى اىل صعوبة 

وبلغت نسبة وطالبة.  اطالًب (600). ومتثلت عينة الدراسة بــ الطلبةالتواصل مع مجيع 

 طالبة من أصل 22بواقع  %21ناث ، بينما بلغت نسبة اإلاطالًب 38بواقع  %12الذكور 

أعداد طالب الدراسات العليا  نأل اهذه النسبة منطقية نظًر دأفراد عينة الدراسة. وتع (122)

 لـ وكالة ا. ووفًق(35 - 30)بني   )%2266)كثر من عدد الطالبات. وتراوحت أعمار أالذكور 

كلية الرتبية للدراسات العليا، بلغ عدد الطلبة املقيدين يف برامج الدراسات العليا يف الكلية 

 (262)هـ يف مرحلة  املاجستري 6220 /6226 يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي

وطالبة يف خمتلف التخصصات  اطالًب (022)وطالبة، ويف مرحلة الدكتوراه  اطالًب

 يوضح اخلصائص الدميوغرافية لعينة الدراسية (6)جلدول رقم واملستويات. وا

 اخلصائص الدميوغرافية لعينة الدراسية: (3جدول )

 خصائص العينة العنصر التكرار النسبة املئوية

 العمر 02قل من  أ 3 2.5

30.3 37 30-25 
45.1 55 35-30 
22.1 27 +35 
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 النوع ذكر 78 63.9

 أنثى 44 36.1

 الربنامج ماجستري 76 62.3

 دكتوراه 46 37.7

 املصدر: إعداد الباحث ابالعتماد على االستبانة

 :: أداة الدراسةااثلث  
لتقصي النوايا السلوكية يف تبين التكنولوجيا يف املستقبل.  ااستخدمت الدراسة مقياًس

احلصول على واعتمد على االستبانة بوصفها أداًة لقياس متغريات الدراسة احلالية، لسهولة 

من املتغريات اليت تضمنها أمنوذج الدراسة. وقد بين املقياس بعد  االبيانات لعدد كبري نسبيًّ

 ,.Cabero-Almenara et al)مراجعة األدبيات والدراسات املرتبطة مبوضوع الدراسة مثل: 

2019; Davis , 1989, 1993; Venkatesh and Davis, 2000; Venkatesh and Bala, 2008  ) 

ومت ذلك عن طريق استخدام األسئلة الواردة يف استبانات هذه الدراسات لقياس آراء 

وبعد أن مت التحقق من صدق وثبات  املشاركني يف الدراسة عن أبعاد الدراسة احلالية.

بيئة الدراسة احلالية، وذلك من خالل ترمجتها من اللغة اإلجنليزية  ىعلقننت االستبانة، 

ية ومن ثم التحقق من اهليكل النحوي للنسخة املرتمجة، وعرضت على اللغة العرب إىل

خر آمبا يف ذلك أستاذ و ،باحثني املتمرسني يف الرتمجة ومناهج البحثالاخلرباء و من جمموعة

جمموعة من احملكمني  إىلباإلضافة  ،أستاذ مشارك بقسم اللغات والرتمجة باجلامعة

إلجراء التغيريات املناسبة على فقرات االستبانة.  واملختصني يف جمال تكنولوجيا التعليم

 ودراستها ومناقشتها وآرائهم مالحظاتهم اوأجريت بعض التعديالت على االستبانة وفًق

ومتت مراجعتها بشكل دقيق وأخذ املناسب منها بعني االعتبار. بهدف الوقوف على  بعناية

ليت قد تواجه العينة األساسية يف حتديد الصعوبات ا إىلدرجة ثبات االستبانة، باإلضافة 

و اخللط يف أو سهولتها أاالستجابة على عبارات االستبانة من حيث صعوبة بعض املفردات 
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وطالبة. ولقد استخدم  اطالًب (22)بعض املصطلحات، مت اختيار عينة استطالعية بلغت 

س اجتاه أراء عينة وفق بشدة" لقياأليكرت اخلماسي من "أوافق بشدة" إىل "ال  Likertمقياس  

داة قياس متغريات الدراسة وفقرات قياسها واملصادر أيوضح  (0)الدراسة. واجلدول رقم 

 عدادها.إاملعتمدة يف 

 أداة قياس متغريات الدراسة وفقرات قياسها واملصادر املعتمدة يف إعدادها: (3) جدول

 املتغريات الفقرات املصدر

Davis (1989, 

1993), Venkatesh 

& Davis (2000) 

  يعزز استخدام تقنيةYouTube  .الفائدة املدركة من فعالييت يف التعلم 

  سيؤدي استخدامYouTube  .إىل حتسني أدائي يف التعليم 

  سيزيد استخدامYouTube  يف تعليمي ومن إنتاجييت

 العلمية

  أود أن أجد أنYouTube أداة مفيدة يف تعليمي 

   سيمكنين استخدامYouTube  من إجناز املهام بسرعة

 أكرب يف دراسيت.

   يساعد استخدامYouTube  يف جعل قيامي باملهام

 .املكلف بها سهلًة

Davis (1989, 

1993),Venkatesh 

& Davis (2000) 

  أشعر أن استخدام موقعYouTube اًلسيكون سه 

 بالنسبة لي

 سهولة

االستخدام 

  YouTubeة الفيديو على  تعلم  استخدام موقع مشارك  املدركة

 بالنسبة لي. اًلسيكون أمًرا سه

   التفاعل مع منصةYouTubeلبس فيها وسهلة الفهم. ال 

 يف  اسيكون من السهل بالنسبة لي أن أصبح ماهًر

 YouTubeاستخدام  

  سيكون من السهل بالنسبة استخدامYouTube  ملشاركة

 مقاطع الفيديو مع االخرين
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  قدرتي على حتديد سهولة استخدام  أشعر أنYouTube 

 حمدودة بسبب قلة خربتي.

   سأجدYouTube للتفاعل معه.  امرًن 

Davis (1989, 

1993),Venkatesh 

& Davis (2000) 

  أن استخدام  اعتقدYouTube .املواقف جتاه  يف التعليم أمر جيد

 و.ملشاركة مقاطع الفيدي YouTubeأحب استخدام   االستخدام

 موقفي من استخدام  ،بشكل عامYouTube  ملشاركة

 مقاطع الفيديو إجيابي.

Cabero Almenara 

et al (2019) Davis 

(1989, 

1993),Venkatesh 

& Davis (2000) 

   أجد استخدامYouTube املتعة املدركة .اممتًع 

   يعد استخدامYouTube اسارًّ ايف التعليم أمًر. 

 دام تقنية  أستمتع عند استخYouTube . 

   جتعل تقنيةYouTube التعلم أكثر إثارة لالهتمام 

   أود أن أجد تقنيةYouTube  مثرية الستخدامها يف

 التعلم.

Davis (1989, 

1993),Venkatesh 

& Davis (2000) 

  أنوي استخدامYouTube .النية السلوكية  ملشاركة مقاطع الفيديو

الستخدام  
YouTube 

 تخدم سأسYouTube  بشكل متكرر ملشاركة مقاطع

 الفيديو يف املستقبل

  أتنبأ بأنين سوف استخدم YouTube  يف التعليم يف

 املستقبل.

 املصدر: إعداد الباحث ابالعتماد على مراجعة  األدبيات والدراسات املرتبطة مبوضوع الدراسة

 :اختبار ثبات أداة الدراسة :ارابع  

 فيما يتعلق بثبات أداة الدراسة )االستبانة( فلقد استخدم مقياس كرونباخ ألفا 

- Cronbach's alpha (α)  ،لقياس ثبات الفقرات اليت استخدمت لقياس أبعاد االمنوذج

 ، وأن قيمة معامل الثبات الكلي 26200و  26826ألبعاد الدراسة ما بني   αوتراوحت قيم 
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( يوضح قيم معامل كرونباخ ألفا 2ت مقبول. جدول رقم ). وهو معامل ثباα =262لـ 

 ملتغريات الدراسة.

 قيم معامل كرونباخ ألفا ملتغريات الدراسة: (5جدول )

 املتغريات
Variables 

 عدد بنود االستبانة

N of Items 

  معامل كرونباخ ألفا

(α) 

 7 الفائدة املدركة .6
.922 

 7 سهولة االستخدام .0
.860 

 3 ستخداماملواقف جتاه اال .2
.887 

 5 املتعة املدركة .2
.893 

 3 السلوكية االنواي .2
. 851 

 915. 25 معامل الثبات الكلي

 SPSSاملصدر: إعداد الباحث ابالعتماد على 

 :حتليل البياانت: اخامس  

للتحقق من صحة فرضيات الدراسة، مت استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم 

 :ام عدة أساليب إحصائية احنصرت يفومت استخد ،(SPSS)االجتماعية 

 معامل الثبات ألفا كرونباخ- (α) Cronbach's Alpha. 

 .املتوسط احلسابي 

 االحنراف املعياري. 

 معامل ارتباط بريسون Pearson- ((r. 

 االحندار اخلطي- Linear Regression. 
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 :نتائج الدراسة
 : التحليل اإلحصائي لنتائج االستبانة: اًلوأ

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة :(3جدول )

درجة 
 املوافقة

 الرتبة
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 املتغريات

 الفائدة املدركة  

 4.2589 75630. 6 مرتفعة
من فعالييت يف  YouTubeيعزز استخدام  .6

 التعلم.

 4.3750 72441. 1 مرتفعة
إىل حتسني  YouTubeسيؤدي استخدام   .0

 أدائي يف التعليم.

 4.3125 77146. 4 مرتفعة
يف تعليمي ومن  YouTubeسيزيد استخدام  .2

 إنتاجييت العلمية

 4.3393 63747. 5 مرتفعة
أداة مفيدة يف  YouTubeأود أن أجد أن  .2

 تعليمي

 4.3214 68726. 3 مرتفعة
من إجناز املهام  YouTubeسيمكنين استخدام  .2

 راسيت.بسرعة أكرب يف د

 4.3393 67855. 2 مرتفعة
يف جعل قيامي  YouTubeيساعد استخدام  .1

 باملهام املكلف بها سهلًة.

 سهولة االستخدام املدركة  

 4.2909 68195. 1 مرتفعة
سيكون  YouTubeأشعر أن استخدام موقع  .6

 بالنسبة لي اًلسه

 4.2091 74311. 2 مرتفعة
تعلم استخدام موقع مشاركة الفيديو على  .0

YouTube بالنسبة لي. اًلسيكون أمًرا سه 
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 4.1727 77648. 4 مرتفعة
لبس فيها  YouTubeالتفاعل مع منصة  .2

 وسهلة الفهم.

 4.1727 75248. 3 مرتفعة
 اسيكون من السهل بالنسبة لي أن أصبح ماهًر .2

 YouTubeيف استخدام  

 4.1455 81089. 6 مرتفعة

سيكون من السهل بالنسبة استخدام  .2

YouTube  ملشاركة مقاطع الفيديو مع

 .اآلخرين

 3.6909 1.13125 7 مرتفعة
أشعر أن قدرتي على حتديد سهولة استخدام  .1

YouTube .حمدودة بسبب قلة خربتي 

 للتفاعل معه. امرًن YouTubeسأجد  .3 4.1545 73180. 5 مرتفعة

 املواقف جتاه االستخدام  

 4.3636 64577. 1 مرتفعة
يف التعليم أمر  YouTubeأعتقد أن استخدام  .6

 جيد.

 4.3091 73877. 3 مرتفعة
ملشاركة مقاطع  YouTubeأحب استخدام  .0

 الفيديو.

 4.3455 62716. 2 مرتفعة
  YouTubeموقفي من استخدام  ،بشكل عام .2

 ملشاركة مقاطع الفيديو إجيابي.

 املتعة املدركة  

 .اممتًع YouTubeأجد استخدام  .6 4.3182 68979. 3 مرتفعة

ةمرتفع  .اسارًّ ايف التعليم أمًر YouTubeيعد استخدام  .0 4.3727 68882. 1 

 .YouTubeأستمتع عند استخدام تقنية    .2 4.2727 70267. 5 مرتفعة

 4.3364 72031. 2 مرتفعة
التعلم أكثر إثارة  YouTubeجتعل تقنية  .2

 لالهتمام

 4.3182 64867. 4 مرتفعة
مثرية  YouTubeأود أن أجد تقنية  .2

 ها يف التعلم.الستخدام
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 النوايا السلوكية  

 4.3898 73999. 3 مرتفعة
ملشاركة مقاطع  YouTubeأنوي استخدام  .6

 الفيديو.

 4.4237 70900. 1 مرتفعة
بشكل متكرر ملشاركة  YouTubeسأستخدم  .0

 مقاطع الفيديو يف املستقبل

 4.4237 61889. 2 مرتفعة
يف  YouTubeأتنبأ بأنين سوف استخدم  .2

 املستقبل.التعليم يف 

 SPSSاملصدر: إعداد الباحث ابالعتماد على 

 :اختبار الفرضيات :اانًيث

 ( بني متغريات الدراسة Pearson) قيمة معامالت ارتباط بريسون .6

لقياس العالقة  للتحقق من صحة فرضيات الدراسة مت استخدام معامل ارتباط بريسون

 .0.05))توى داللة عند مس و االرتباط بني متغريات الدراسةأاإلحصائية 

 :االستخدام : يوجد تأثٍير إجيابي للمتعة املدركة على سهولةالفرضية األوىل. 

 االستخدام لقياس العالقة بني املتعة املدركة وبني سهولة  (r) معامل االرتباط : (3جدول )

 املتغريات معامل االرتباط بريسون الداللة اإلحصائية وصف العالقة

 موجبة طردية
دالة عند مستوى 

(26222) 
.716

** 
املتعة املدركة وسهولة االستخدام 

 املدركة

حيث أن قيمة  ،اأن معامل االرتباط موجب ودال إحصائًي (2) يبني اجلدول رقم

 (26226) وهي قيمة أقل من (26222)وهو دال عند مستوى ، (r=0.716)معامل االرتباط 

وهذه  ردية تربط بني املتعة املدركة وسهولة االستخدام،ط جيابيةإ مما يدل على وجود عالقة

 .النتيجة تثبت الفرضية األوىل
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 يوجد تأثٍير إجيابي للمتعة املدركة على الفائدة املدركة من  الفرضية الثانية :

 .ستخداماال

 YouTubeمن استخدام لقياس العالقة بني املتعة املدركة وبني الفائدة (r) معامل االرتباط : (3جدول )

 املتغريات معامل االرتباط  مستوى الداللة وصف العالقة

 طردية موجبة
دالة عند مستوى 

((0.000 
 املتعة املدركة والفائدة من االستخدام **772.

ن قيمة إحيث  ،ا( أن معامل االرتباط موجب ودال إحصائي1ًّيبني اجلدول رقم )

( 26226(، وهي قيمة أقل من )26222عند مستوى ) وهو دال ،(r=0.772)معامل االرتباط 

مما يدل على وجود عالقة طردية قوية تربط بني املتعة املدركة والفائدة من االستخدام، 

 وهذه النتيجة تثبت الفرضية الثانية.

 :يوجد تأثٍير إجيابي لسهولة االستخدام املدركة على مواقف الطَّلبة الفرضية الثالثة :

 :االستخداماه جت

 لقياس العالقة بني سهولة االستخدام وبني مواقف الطلبة جتاه االستخدام (r) معامل االرتباط : (7جدول )

 املتغريات معامل االرتباط  مستوى الداللة وصف العالقة

 طردية موجبة
دالة عند مستوى  

(26222) 
.679** 

سهولة االستخدام ومواقف الطلبة 

 جتاه االستخدام

حيث تبلغ قيمة معامل  ،امعامل االرتباط موجب ودال إحصائيًّأن ) 3 اجلدول )يبني

( مما 26226(، وهي قيمة أقل من )26222وهو دال عند مستوى )، (r=0.679)االرتباط 

يدل على وجود عالقة طردية تربط بني سهولة االستخدام املدركة ومواقف الطلبة جتاه 

ا زادت سهولة االستخدام زادت مواقف الطلبة ، ما يعين أنه كلمYouTubeاستخدام 
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كأداة تعليمية. وهذه النتيجة تثبت الفرضية  YouTubeاإلجيابية الستخدام جتاه استخدام 

 الثالثة.

 :يوجد تأثٍير إجيابي الفائدة املدركة على مواقف الطَّلبة جتاه الفرضية الرابعة :

 :كأداة تعليمية YouTubeاستخدام 

( لقياس العالقة بني سهولة االستخدام املدركة وبني مواقف الطلبة جتاه rمعامل االرتباط ): (3) جدول
 YouTubeاستخدام 

 املتغريات معامل االرتباط مستوى الداللة وصف العالقة 

 طردية موجبة
دالة عند مستوى  

(26222) 
.775

**
 

الفائدة املدركة ومواقف الطلبة 

 جتاه االستخدام

حيث تبلغ قيمة معامل  ،ا( أن معامل االرتباط موجب ودال إحصائًي8دول )يبني اجل

مما  (26226(، وهي قيمة أقل من )26222(، وهو دال عند مستوى )=26332r(االرتباط 

يدل على وجود عالقة طردية متزايدة قوية ترتبط بني الفائدة املدركة ومواقف الطلبة جتاه 

ا زاد تصور الفائدة املدركة زاد مع مواقف الطلبة جتاه ، ما يعين أنه كلمYouTubeاستخدام 

 االستخدام، وهذه النتيجة تثبت الفرضية الرابعة.

:  يوجد تأثٍير إجيابي للمواقف جتاه االستخدام على النية السلوكية للطَّلبة الستخدام 

YouTube .كأداة تعليمية 

لعالقة بني مواقف الطلبة وبني النوااي السلوكية لالستخدام لقياس ا(r) معامل االرتباط : (3جدول رقم )
YouTube 

 املتغريات معامل االرتباط مستوى الداللة وصف العالقة 

 طردية موجبة
دالة عند مستوى  

(26222) 
.627** 

مواقف الطلبة والنوايا السلوكية 

 لالستخدام
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قيمة معامل ن إحيث  ،ا( أن معامل االرتباط موجب ودال إحصائي2ًّيبني اجلدول )

( مما 26226( وهي قيمة أقل من )26222وهو دال عند مستوى ) (،r= 26332االرتباط )

يدل على وجود عالقة طردية موجبة ترتبط بني الفائدة املدركة ومواقف الطلبة جتاه استخدام 

YouTube.وهذه النتيجة تثبت الفرضية الرابعة ، 

هي فحص أهمية وقوة العالقات املفرتضة يف أمنوذج اخلطوة التالية يف حتليل البيانات 

مت إجراء حتليل االحندار اخلطي الختبار فرضيات  ،(. ولتحقيق ذلك6الدراسة )الشكل 

 ،لكل من املتغريات. عالوة على ذلك β( العرض البياني لقيمة 2الدراسة. يوضح الشكل )

 .النتائج اإلمجالية (8)يوضح اجلدول 

 :Linear Regressionاالحندار اخلطي  .0

 حتليل االحندار بني املتعة املدركة وسهولة االستخدام 

: يوجد تأثٍير إجيابي للمتعة املدركة على سهولة استخدام  نتائج الفرضية األوىل 

YouTube ( يبني ذلك. 62. واجلدول رقم )كأداة تعليمية 

 املدركة حتليل االحندار لسهولة االستخدام واملتعة: (33جدول )

Sig. F   معامل R   االرتباط
مربع معامل 

 R2 االرتباط
B β t 

.000*** 113.854 .716
a
 .513 .745 .716 10.670 

 املدركةاملتغري املستقل: املتعة 

 p<0.001التأثري املعنوي  ***املتغري التابع : سهولة االستخدام                         مالحظة: . 

Rأن قيمة أشارت النتائج إىل 
مما يشري إىل أن هذا النموذج ميثل ما  ،262تساوي . 2

% من إمجالي التباين. عالوة على ذلك،  اشارت النتائج إىل وجود تأثري 26يقرب من 

 ،(β= .745, t-value =10.670, p<0.00) إجيابي للمتعة املدركة على سهولة االستخدام

، ستؤدي إىل سهولة p<0.00.، 2 322=  للمتعة املدركة Bتشري القيمة  عالوة على ذلك،
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واليت تدعم فيها الفرضية األوىل . وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات  ، YouTubeاستخدام

 ,Lin & Chen, 2017; Munir & Ilyasالسابقة اليت أثبتت هذه العالقة على سبيل املثال: )

2017; Venkatesh & Bala, 2008.) 

 دركة الفائدة املدركة من االستخدام  حتليل االحندار بني املتعة امل 

: يوجد تأثٍير إجيابي للمتعة املدركة على الفائدة املدركة من نتائج الفرضية الثانية 

 يبني ذلك. (66)رقم واجلدول ستخدام. اال

 حتليل االحندار املتعة املدركة والفائدة املدركة: (33جدول )

Sig. F 
معامل  

R   االرتباط

معامل  مربع
 R2 االرتباط

B β t 

.000*** 159.647 .772a .596 .801 .772 12.635 

 املتغري املستقل: املتعة املدركة p<0.001التأثري املعنوي  ***مالحظة:    

 املتغري التابع : الفائدة املدركة

Rأشارت النتائج إىل أن قيمة 
، مما يشري إىل أن هذا النموذج ميثل ما 0.596 تساوي  2

 % من إمجالي التباين. 12يقرب من 

شارت النتائج إىل وجود تأثري إجيابي للمتعة املدركة على الفائدة أعالوة على ذلك، 

عالوة على ذلك،  تشري القيمة  ،  (β= 0.772, t-value 12.635, p<0.001)من االستخدام  

B = يت تدعم فيها وال ،ستؤدي إىل زيادة الفائدة من االستخدام ،801.للمتعة املدركة

 ،(Kim et al., 2008مثل دراسة ) الفرضية الثانية. وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات السابقة

 ,Chin & Ahmad(، دراسة  )Rouibah et al., 2016(، دراسة )Rafiee et al., 2019دراسة )

2015.) 
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  الطلبة جتاه حتليل االحندار بني سهولة االستخدام املدركة، والفائدة املدركة، ومواقف

 االستخدام  

: يوجد تأثري إجيابي لسهولة االستخدام املدركة على مواقف نتائج الفرضية الثالثة

: يوجد تأثري إجيابي الفائدة املدركة ، والفرضية الرابعةYouTubeالطَّلبة جتاه استخدام 

 يبني ذلك. (60)ول . واجلدYouTubeعلى مواقف الطَّلبة جتاه استخدام  

 حتليل االحندار للفائدة املتصورة وسهولة االستخدام واملواقف جتاه االستخدام: (33) جدول

Sig. F 
معامل 

Rاالرتباط 
مربع معامل 

 R2 االرتباط
B β t املتغريات التابعة 

.000*** 

87.611 .788a .621 

 الفائدة املدركة 6.718 609. 618.

.017 .221 .219 2.414 
سهولة االستخدام 

 املدركة

 املتغري املستقل: املواقف جتاه االستخدام p<0.001التأثري املعنوي  ***مالحظة: . 

 ،Davis (1989)، Huang (2016)السابقة اليت أجراها  TAMعلى عكس دراسات 

Iba'nez et al. (2016) Šumak et al. (2011)  الذين قدموا أدلة على تأثري سهولة االستخدام

عليها من هذه الدراسة إىل أنه ال يوجد  أشارت النتائج اليت مت احلصول ،على مواقف الطلبة

 ,β =.219, t-value, 6.718تأثري كبري لسهولة االستخدام على مواقف الطلبة جتاه االستخدام )

p<0.05)،  إذا أن سهولة االستخدام من لدن الطلبة قد ال تكون ذات أهمية يف استخدام

YouTube واليت ال تدعم فيها الفرضية الثالثة.اًلمستقب . 

، مما يشري إىل أن هذا النموذج ميثل ما 0.621 تساوي R2أشارت النتائج إىل أن قيمة 

% من إمجالي التباين. عالوة على ذلك،  اشارت النتائج إىل وجود تأثري 10يقرب من 

 ,β= 0.609, t-value) دامإجيابي للفائدة من االستخدام على مواقف الطلبة جتاه االستخ

6.718, p < .001),،  اليت  ،نه ستؤدي إىل زيادة مواقف الطلبة جتاه االستخدامأما يعين
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تدعم فيها الفرضية الرابعة. وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات السابقة مثل دراسة اجلراح 

اسة ودر (،Rafiee et al., 2019ودراسة ) (،0261ودراسة دراسة اجلهين ) ،(0261)

(Hong et al., 2020). 

 حتليل االحندار بني ومواقف الطلبة جتاه االستخدام والنية السلوكية لالستخدام 

: يوجد تأثٍير إجيابي ملواقف الطلبة على النية السلوكية نتائج الفرضية اخلامسة 

 يبني ذلك. 62واجلدول . YouTubeلالستخدام 

 النية السلوكيةمواقف جتاه االستخدام و حندار للحتليل اال: (35جدول )

Sig. F  معاملR   االرتباط
مربع معامل 

 R2 االرتباط
B β t 

.000*** 69.850 .627
a
 .632 .745 .627 8.358 

 املتغري املستقل: النية السلوكية لالستخدام

 p<0.001  املعنويالتأثري***  املتغري التابع : املواقف جتاه االستخدام          مالحظة: املتغري الت

، مما يشري إىل أن هذا 632.تساوي  R2عالوة على ذلك، تشري النتائج إىل أن قيمة 

إىل وجود تأثري  ايًضأ شارت النتائجأو% من إمجالي التباين. 12النموذج ميثل ما يقرب من 

عالوة ,(β= 0.632, t-value = 8.4,  p < .001) إجيابي ملواقف الطلبة جتاه استخدام اليوتيوب

، ستؤدي إىل زيادة  النية 0.745ملواقف الطلبة جتاه االستخدام = Bعلى ذلك، تشري القيمة 

اليت تدعم فيها الفرضية اخلامسة. وهذه النتيجة تتفق مع ما  ،YouTubeالسلوكية الستخدام 

(، ودراسة اجلراح 0261توصلت اليه الدراسات السابقة، مثل: دراسة اجلهين )

 .Kim et al.(2008)ودراسة  ،Alkhudaydi (2018) (، ودراسة0261)
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 نتائج  اختبار النموذج (5) الشكل
 .p < 0.001مالحظة: ***

 ملخص نتائج فروض الدراسة: (33) جدول

 الفرضيات العالقة املقرتحة نتيجة االختبار النتيجة
 H1 ملدركةاملتعة ا - سهولة االستخدام ***β=  .745,  p<0.001 قبول

 H2 املتعة املدركة - الفائدة املدركة ***β = .772,  p<0.001 قبول

 رفض
β = .219,  p > 0.05 سهولة االستخدام - املواقف جتاه االستخدام H3 

 H4  الفائدة املدركة - املواقف جتاه االستخدام ***β = .609,  p<0.001 قبول

 H5 املواقف جتاه االستخدام  - وكيةالنوايا السل ***β = .632,  p<0.001 قبول

*** p<0.001;  p > 0.05:مالحظة 

 :النتائجمناقشة 

 ،يف مجيع أحناء العاملواجلامعات ، مت إغالق املدارس COVID-19بسبب جائحة 

يف منصات التعلم  حلول سريعةطرق مبتكرة ولبحث عن صبح من الضروري القيام باأو

هم تلك أ. ومن أفضل احللول البديلة كلة وتوفريملوجهة هذه املش الرقمية املختلفة

يف عملييت التعليم  YouTube منصة الـاستخدام البتكارات اليت ميكن القيام بها هو ا

حلول ر توفوبالتالي ستخدام االاملرونة والفائدة وسهولة تتسم هذه املنصة ب إذوالتعلم، 

β= 0.745*** 

β= 0.609*** 

β =.219 
سهولة االستخدام   

 املدركة

 املتعة املدركة  

 

 الفائدة املدركة

املواقف جتاه  النوايا السلوكية

 االستخدام

β= 0.772*** 

β= 0 .632*** 
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مقدمة اجليل الثاني من الويب وتأتي منصة اليوتيوب يف  عرب اإلنرتنت.مناسبة تعليمية 

Web2.0))  إىل اعلي توظيفها من أعضاء هيئة التدريس، نظًر امتزايًد اًلقباإاليت تشهد 

التفاعل مع  إىلالطلبة  عاحليوية واملتعة اليت تضفيها على عملييت التعليم والتعلم، مما يدف

شراكهم يف من إ ىلإإضافة  ،ومعلميهماحملتوى املقدم من خالهلا، وكذلك مع اقرانهم 

قياس مدى تقبل طلبة  هدفت هذه الدراسة إىل. لذا، املختلفة املهمات اليت تنمي مهاراتهم

كمصدر  YouTubeالـ  منصةالدراسات العليا بكلية الرتبية يف جامعة امللك خالد الستخدام 

 ,.Hussain et al) وعلى غرار الدراسات السابقة. COVID-19ثناء جائحة أللمعلومات 

2016; Ha & Stoel, 2009; Nguyen, 2015 أكدت الدراسة 2015 ،يعرفة ومليج؛ ،)

كإطار نظري يف فهم وتفسري النية السلوكية  -TAMاحلالية صحة وموثوقية استخدام أمنوذج 

 يف عملييت التعليم والتعلم. YouTube الـمنصة قبول ل

ة املدركة، والفائدة املدركة، متغريات الدراسة )املتعأن َّأظهرت نتائج الدراسة أيًضا 

 جيابي مباشر وغري مباشٍرإوسهولة االستخدام، ومواقف الطلبة جتاه االستخدام( هلا تأثري 

تعزى هذه النتيجة اليت توصلت اليها الدراسة ملا  أناملمكن  نللطلبة. م يةعلى النوايا السلوك

 أنختدم تعلم الطلبة و أنع اليت من املتوقمن مزايا متعددة  YouTube منصة الـبه تمتع ت

عرض املادة التعليمية  للطلبةتسهم يف حتسن مستواهم، منها: هذا النوع من التعلم يتيح 

البحث بشكل جيد للحصول على املعلومات  همودراستها مبرونة وسهولة مما يتطلب من

 الـاستخدام منصة  أنالطلبة يدركون  إىل أن ايًضأ يعود ذلكوقد  وكيفية التحكم بها.

YouTube  أيمثرية لالهتمام الستخدامها يف التعلم وممتعة يف حد ذاتها بصرف النظر عن 

هذه  أعلى نية سلوكية الستخدامنتائج سوف تنجم عن استخدامها، لذلك سيكون لديهم 

ن أصحاب اخلربات الكبرية إتكون النتيجة منطقية حيث  أنوميكن التقنية يف تعليمهم. 

أصحاب اخلربات الكبرية  نأل ؛كرب من ذوي اخلربات املتوسطةأ اًلتفاع يتفاعلون مع التقنية

لديه القدرة على البحث واالستقصاء واستنباط املفاهيم واألفكار مقارنة مع أصحاب 

 اخلربات املتوسطة.
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 :التوصيات

 ي:يوصي الباحث مبا يل ،يف ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسة احلالية

من  الطلبةيجية وتقديم إرشادات تأخذ يف االعتبار قبول تطوير خطط اسرتاتضرورة  .6

 املستدام. YouTubeأجل تضمني مجيع عوامل النجاح احلامسة لنشر 

حترص مراكز تنمية مهارات الطلبة باجلامعة على زيادة املواقف اإلجيابية  أنجيب على  .0

 يف أنشطة التعلم. YouTubeللطلبة جتاه استخدام 

 YouTubeالستخدام طلبة الدراسات العليا  اوخصوًصطلبتها ز بتحفياجلامعة أن تقوم  .2

 يف الدراسة اجلامعية.

الدراسات العليا الدراسات العليا على كيفية توظيف منصة اليوتيوب يف  طلبةتدريب  .2

يف  اجيابيًّإمن مميزات ومسات ميكن أن ينعكس استخدامها  تتمتع بهما  تعليمهم، شرح

 عملييت التعليم والتعلم. 

"، YouTubeمنصة لعمل على نشر الوعي بأهمية التعلم القائم على الفيديو "ا .2

لفاعليته يف  اوخصوًصا يف برامج الدراسة العليا واألوساط األكادميية بشكل عام نظًر

 التعليم.

يف مؤسسات تعليمية أخرى يف  YouTubeإجراء مزيد من البحوث حول قبول وتبين  .1

 ؛ميكن أن تزيد من قابلية تعميم نتائج الدراسة احلالية اليت، اململكة العربية السعودية

يف السياقات الثقافية األخرى ختتلف  YouTubeلتبين  األفرادألن املواقف وسلوكيات 

 عن تلك املوجودة يف جامعة امللك خالد. 

إجراء مزيد من الدراسات والبحوث اليت تسهم يف فهم احملددات والعوامل واليت قد  .3

وذلك باستخدام مناذج قبول التكنولوجيا األخرى كـ نظرية  YouTube تؤثر على قبول

 (.TPB) ، ونظرية السلوك املخطط(TRA)الفعل املنطقي
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