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امللخص :هدفت هذه الدراسة إىل معرفة العوامل املؤثرة عىل استخدام الطلبة الصم للتعليم
اإللكرتوين املتزامن وغري املتزامن حسب نموذج قبول التكنولوجيا  ،TAMكام هدفت إىل
معرفة أثر عنارص نموذج قبول التكنولوجيا (سهولة االستخدام املدركة  -االستفادة املدركة -
امليول السلوكية لالستخدام – االستخدام الفعيل للتكنولوجيا) عىل استخدام الطلبة الصم
للتعليم اإللكرتوين .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي؛ والذي يعترب من أكثر املناهج
ً
مالءمة للدراسة احلالية ،العتامده عىل وصف الواقع احلقيقي للظاهرة ومن ثم حتليل النتائج
وبناء االستنتاجات يف ضوء الواقع احلايل .وتوصلت الدراسة أن أبرز العوامل املؤثرة عىل
استخدام الط لبة الصم للتعليم اإللكرتوين حسب نموذج قبول التكنولوجيا  TAMمتثلت يف
عامل االستفادة املدركة ،يليها عامل امليول السلوكية ،ثم عامل االستخدام الفعيل للتعليم
اإللكرتوين ،وأخري ًا جاء عامل سهولة االستخدام املدركة.
الكلامت الداللية :التعلم ،الدافعية ،نامذج قبول وتبني التكنولوجيا
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Abstract: This study aimed to know the factors affecting the deaf students’ of
using synchronous and asynchronous e-learning according to the technology
acceptance model (TAM). It also aimed to know the impact of TAM elements
(perceived ease of use - perceived usefulness - behavioral intention to use actual use of technology) on deaf students' use of e-learning. The study used
the descriptive survey method, which is considered one of the most appropriate
approaches for the current study, it is based on describing the true reality of the
phenomenon and then analyzing the results and building conclusions in the
light of the current reality. As a result of the study, the most important factors
affecting the deaf students of using e-learning according to the technology
acceptance model were the perceived usefulness factor, followed by the
behavioral intention to use factor, then the actual use of e-learning, and finally
the perceived ease of use factor.
Key Words: learning, motivation, technology acceptance and adoption
models.
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Summary:
An introduction:
After the outbreak and spread of the Corona pandemic, educational
institutions sought to rely heavily on e-learning to support and continue the
teaching and learning process, and to provide many educational services to
develop learners’ skills and benefit from them in applying various modern
educational methods.
In light of the widespread use of e-learning among all students at different
educational levels, this use was not limited to ordinary students only, but also
included students with disabilities, especially deaf students, where the
requirements of e-learning must be adapted to suit their different educational
needs.
Therefore, (Alzaylai, 2019) believes that the use of technology to teach the
deaf improves the effectiveness of teaching, and has encouraged the application
of techniques in teaching deaf students in the Kingdom of Saudi Arabia.
Mesmoudi (2019) confirms that innovative teaching methods based on elearning programs for sign language learners are highly effective, and
contribute positively to enhancing their academic achievement.
Some literature also showed the positive characteristics associated with
listening students learning through the Internet, including: time management,
learner independence and self-regulation characteristics, while many
characteristics that contribute to the success of deaf students learning through
the Internet were not recognized (Mckeown, 2021).
The importance of studying the behavior of deaf students in using e-learning
and its applications to measure the success of this type of education in meeting
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.5.4.6
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their educational needs is highlighted. The use of e-learning is not only limited
to knowing the extent of the interaction of deaf students, but also looks in depth
at the behavioral factors that affect their acceptance of e-learning. In order to
raise the rates of deaf students' use of e-learning, there is a need to study the
acceptance or rejection of the use of e-learning.
From the above, this study will present a future vision about the acceptance
of deaf students for e-learning based on the technology acceptance model
(TAM), which focuses on four elements: perceived ease of use - perceived
usefulness - behavioral intention to use - actual use of technology.
Studies have generally demonstrated that the technology acceptance model
is suitable for studying and explaining the behavior of users on information
technology in different environments. The Gyamfi study (2016) showed that
the technology acceptance model can be considered an effective tool for
predicting user acceptance of electronic courses for student teachers in Ghana,
and the study showed That students tend to use electronic courses in the future.
The study of Arafa and Meligy (2017) confirmed this, as the results of their
study showed the validity of the technology acceptance model as a theoretical
basis that can help in understanding and clarifying the behavioral tendencies of
students towards e-learning.
Study problem:
Recently, education in the Kingdom of Saudi Arabia has relied on e-learning
for ordinary students and people with disabilities, with an attempt to employ
modern technologies for synchronous and asynchronous education. E-learning
is one of the new patterns of learning for female students with disabilities in
general, and for the deaf in particular, as this pattern relies heavily on the
student to receive and understand information. The degree of deaf people’s
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acceptance and rejection of e-learning varies, as some studies such as the study
(Lago, 2017 & Acedo; Hams and Dughmush, 2017) have shown that there are
factors affecting the use of e-learning among deaf people. These factors result
in some difficulties that impede the employment of e-learning in the form
Correct, but these factors have not been explained and clarified accurately. Ali's
study (2017) also recommended using the TAM technology acceptance model
on other groups of people with special needs, such as those with hearing
disabilities, to investigate the effectiveness of the technology used on their
learning. In view of the impact of deaf education on a number of factors, and
the lack of studies on e-learning and its relationship to deaf education - as far
as the researcher knows - and the spread of the technology acceptance model,
while not applying it to people with hearing disabilities, the need arose to
conduct more studies on the factors affecting the use of deaf students E-learning
according to the TAM Technology Acceptance Model.
Objectives of the study:
The current study aims to know the factors affecting the deaf students' use
of e-learning according to the TAM technology acceptance model through:
1. Knowing the factors affecting deaf students’ use of synchronous and
asynchronous e-learning according to the TAM Technology Acceptance
Model?
2. Knowing the impact of the elements of the technology acceptance model
(perceived ease of use - perceived usefulness - behavioral intention to use actual use of technology) on deaf students' use of e-learning?
3. Knowing the external variables (degree of hearing loss, age, experience...for
example) that affect the elements of the technology acceptance model
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.5.4.6
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(perceived ease of use - perceived usefulness - behavioral intention to use actual use of technology)?
Procedures:
1. The study used the descriptive survey method.
2. The population of the current study consists of all deaf female students
in the Higher Education Program at the College of Education at King
Saud University, where their number reached 28 students
3. The researcher used the questionnaire as a data collection tool. This is
due to its relevance to the study's objectives, methodology, and society,
and to answering its questions. The researcher verified the validity of
the study tool through: the apparent validity of the study tool (the
arbitrators' sincerity), and the internal consistency.
Results:
-

It was clear from the results that the most important factors affecting
the deaf students’ use of e-learning according to the TAM technology
acceptance model was the perceived usefulness.

-

The most prominent elements of the technology acceptance model
were the behavioral intention to use.

-

There were no statistically significant differences at the level (0.05) or
less in the study vocabulary trends about (perceived ease of use,
perceived benefit, behavioral tendencies, actual use of e-learning,
factors affecting the use of deaf students for e-learning according to the
TAM technology acceptance model) according to the Age variable, and
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this is due to the feeling of deaf students of all ages of the importance
of the e-learning style and its role in improving their education.
-

here were no statistically significant differences at the level (0.05) or
less in the study vocabulary trends about (perceived ease of use,
perceived benefit, behavioral tendencies, actual use of e-learning,
factors affecting the use of deaf students for e-learning according to the
TAM technology acceptance model) according to the The degree of
hearing loss variable. This is due to the role of the e-learning style in
providing equal educational opportunities for deaf students.

-

There were no statistically significant differences at the level (0.05) or
less in the study vocabulary trends about (perceived ease of use,
perceived benefit, behavioral tendencies, actual use of e-learning,
factors affecting the use of deaf students for e-learning according to the
TAM technology acceptance model) according to the Experience
variable in e-learning.
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املقدمة:
سعت املؤسسات التعليمية بعد تفيش وانتشار جائحة كورونا إىل االعتامد وبشكل كبري
عىل التعليم اإللكرتوين لدعم واستمرار عمليتي التعليم والتعلم ،وتقديم العديد من اخلدمات
التعليمية لتنمية مهارات املتعلمني واالستفادة منها يف تطبيق األساليب التعليمية احلديثة
املختلفة.
ويف ظل انتشار استخدام التعليم اإللكرتوين لدى مجيع الطلبة يف املراحل التعليمية
املختلفة ،مل يقترص هذا االستخدام عىل الطلبة العاديني فحسب ،بل شمل الطلبة ذوي اإلعاقة
ونخص منهم الطلبة الصم حيث جيب تكييف متطلبات التعليم اإللكرتوين بام يتناسب مع
احتياجاهتم التعليمية املختلفة.
ولذا يرى الزيلعي ( )Alzaylai, 2019أن استخدام التكنولوجيا لتدريس الصم حيسن
من فاعلية التدريس ،كام شجع عىل تطبيق التقنيات يف تدريس الطالب الصم يف اململكة العربية
السعودية .وتؤكد ميسمودي ( )Mesmoudi, 2019أن أساليب التعليم املبتكرة القائمة عىل
برامج التعليم اإللكرتوين ملتعلمي لغة اإلشارة ذات فاعلية عالية ،تساهم وبشكل إجيايب يف
تعزيز التحصيل الدرايس لدهيم.
كام أظهرت بعض األدبيات اخلصائص اإلجيابية املرتبطة بتعلم الطالب السامعني من
خالل اإلنرتنت منها :إدارة الوقت ،استقاللية املتعلم وخصائص التنظيم الذايت ،بينام مل يتم
التعرف عىل العديد من اخلصائص التي تساهم يف إنجاح تعلم الطالب الصم من خالل
اإلنرتنت (.)Mckeown, 2021
وتربز أمهية دراسة سلوك الطلبة الصم يف استخدام التعليم اإللكرتوين وتطبيقاته لقياس
مدى نجاح هذا النوع من التعليم يف تلبية احتياجاهتم التعليمية .كام ال يقترص استخدام التعليم
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اإللكرتوين عىل معرفة مدى تفاعل الطلبة الصم فحسب ،بل ينظر بعمق إىل العوامل السلوكية
التي تؤثر يف تقبلهم للتعليم اإللكرتوين .ولرفع معدالت استخدام الطلبة الصم للتعليم
اإللكرتوين ،تربز احلاجة إىل دراسة قبول أو رفض استخدام التعليم اإللكرتوين.
ومم ا سبق ستقدم هذه الدراسة رؤية مستقبلية حول قبول الطلبة الصم للتعليم
اإللكرتوين باالستناد إىل توظيف نموذج قبول التكنولوجيا Technology Acceptance

) Model (TAMوالذي يركز عىل أربعة عنارص هي :سهولة االستخدام املدركة  -االستفادة
املدركة -امليول السلوكية لالستخدام – االستخدام الفعيل للتكنولوجيا.
وقد أثبتت الدراسات بشكل عام أن نموذج قبول التكنولوجيا مناسب لدراسة ورشح
سلوك املستخدمني عىل تكنولوجيا املعلومات يف بيئات خمتلفة ،حيث أظهرت دراسة جيامفاي
( )Gyamfi, 2016أن نموذج قبول التكنولوجيا يمكن اعتباره أداة فعالة للتنبؤ بقبول املستخدم
للمقررات اإللكرتونية للطالب املعلمني يف غانا ،وأظهرت الدراسة أن الطالب يميلون إىل
استخدام املقررات اإللكرتونية يف املستقبل .وأكدت دراسة عرفه ومليجي ( )2017عىل ذلك،
حيث أوضحت نتائج دراستهام صالحية نموذج قبول التكنولوجيا كأساس نظري يمكن أن
يساعد يف فهم وتوضيح امليول السلوكية للطلبة جتاه التعليم اإللكرتوين.
مشكلة الدراسة:
اعتمد التعليم يف اآلونة األخرية باململكة العربية السعودية عىل التعليم اإللكرتوين
للطالب العاديني وذوي اإلعاقة ،مع حماولة توظيف التقنيات احلديثة للتعليم املتزامن وغري
املتزامن .ويعد التعليم اإللكرتوين من األنامط اجلديدة لتعلم الطالبات ذوات اإلعاقة بشكل
عام ،وللصم بشكل خاص ،حيث يعتمد هذا النمط بشكل كبري عىل الطالبة يف تلقي املعلومات
وفهمها .وختتلف درجة قبول ورفض األشخاص الصم للتعليم اإللكرتوين ،حيث أثبتت بعض
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.5.4.6
234

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Aldanah Khalid Alghanim & Prof.Dr Uthman turki Alturki
Volume (5) No. (4) 2022

الدراسات مثل دراسة (Acedo & Lago, 2017؛ اهلمص ودغمش )2017 ،أن هناك عوامل
مؤثرة يف استخدام التعليم اإللكرتوين لدى األشخاص الصم ينتج عن هذه العوامل بعض
الصعوبات التي تعيق توظيف التعليم اإللكرتوين بالشكل الصحيح ،إال أنه مل يتم تفسري هذه
العوامل وإيضاحها بشكل دقيق .كام أوصت دراسة عيل ( )2017باستخدام نموذج تقبل
التكنولوجيا TAMعىل فئات أخرى من ذوي االحتياجات اخلاصة مثل ذوي اإلعاقة السمعية
لتقيص فاعلية التكنولوجيا املستخدمة عىل تعلمهم .ونظرا لتأثر تعليم الصم بمجموعة من
العوامل ،ولقلة الدراسات املطروحة حول التعليم اإللكرتوين وعالقتها بتعليم الصم -عىل حد
علم الباحثة ،والنتشار نموذج قبول التكنولوجيا ،مع عدم تطبيقه عىل ذوي اإلعاقة السمعية،
ظهرت احلاجة للقيام بمزيد من الدراسات حول العوامل املؤثرة عىل استخدام الطلبة الصم
للتعليم اإللكرتوين حسب نموذج قبول التكنولوجيا .TAM
أسئلة الدراسة:
 .1ما العوامل املؤثرة عىل استخدام الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين حسب نموذج قبول
التكنولوجيا TAM؟
 .2ما أثر عنارص نموذج قبول التكنولوجيا (سهولة االستخدام املدركة  -االستفادة
املدركة -امليول السلوكية لالستخدام – االستخدام الفعيل للتكنولوجيا) عىل
استخدام الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين؟
 .3ما أثر املتغريات اخلارجية (درجة الفقدان السمعي ،العمر ،اخلربة ..مثال) عىل عنارص
نموذج قبول التكنولوجيا (سهولة االستخدام املدركة – االستفادة املدركة
 -امليول السلوكية لالستخدام  -االستخدام الفعيل للتكنولوجيا)؟
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أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة احلالية إىل معرفة العوامل املؤثرة عىل استخدام الطلبة الصم للتعليم
اإللكرتوين حسب نموذج قبول التكنولوجيا  TAMمن خالل:
 .1معرفة العوامل املؤثرة عىل استخدام الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين املتزامن وغري
املتزامن حسب نموذج قبول التكنولوجيا TAM؟
 .2معرفة أثر عنارص نموذج قبول التكنولوجيا (سهولة االستخدام املدركة  -االستفادة
املدركة -امليول السلوكية لالستخدام – االستخدام الفعيل للتكنولوجيا) عىل
استخدام الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين؟
 .3معرفة املتغريات اخلارجية (درجة الفقدان السمعي ،العمر ،اخلربة ..مثال) التي تؤثر
عىل عنارص نموذج قبول التكنولوجيا (سهولة االستخدام املدركة – االستفادة املدركة
 امليول السلوكية لالستخدام  -االستخدام الفعيل للتكنولوجيا)؟أمهية الدراسة
األمهية النظرية:
 .1عرض قبول الطلبة الصم ومدركاهتم الفعلية من استخدام التعليم اإللكرتوين.
 .2التنبؤ عن رغبة الطلبة الصم الستخدام التعليم اإللكرتوين.
 .3االستجابة لتوصيات دراسات سابقة تويص باستخدام نموذج قبول
التكنولوجيا  TAMعىل ذوي اإلعاقة السمعية.
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األمهية التطبيقية:
 .1مساعدة العاملني يف القطاع التعليمي عىل معرفة عوامل قبول التكنولوجيا التي تؤثر
عىل استخدام الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين املتزامن وغري املتزامن.
 .2إظهار نتائج الدراسة للطلبة الصم أنفسهم من أجل التعرف عىل العوامل واملتغريات
التي تؤثر يف تقبلهم استخدام التعليم اإللكرتوين.
حدود الدراسة:
أجريت الدراسة وفقا للحدود التالية:
احلدود املوضوعية :حتدد الدراسة احلالية العوامل املؤثرة عىل استخدام الطلبة الصم للتعليم
اإللكرتوين حسب نموذج قبول التكنولوجيا .TAM
احلدود البرشية :ستقترص عينة الدراسة عىل الطلبة الصم من املرحلة اجلامعية.
احلدود املكانية :ستجرى الدراسة بجامعة امللك سعود يف مدينة الرياض باململكة العربية
السعودية.
احلدود الزمانية :ستطبق هذه الدراسة خالل الفصل الدرايس الثاين ،عام 1443هـ
مصطلحات الدراسة:
التعليم اإللكرتوين:
عرف روزينربغ ( )2019التعليم اإللكرتوين بأنه "استخدام تكنولوجيا اإلنرتنت
لتوصيل عددا كبريا من احللول التي تقوي املعرفة وتزيد األداء" (ص.)26 .
وتعرفه الباحثة إجرائيا بأنه نمط من أنامط التعليم احلديثة الذي يعتمد وبشكل كبري عىل
اجلهد الذي يبذله الطالب يف فهم املحتوى التعليمي وتوظيفه بشكل صحيح.
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الطلبة الصم:
هم األفراد الذين لدهيم ضعف أو فقد يف السمع وبحاجة إىل اتباع طرق خاصة أثناء
تعلمهم والتعامل معهم( .حسني.)2020 ،
وتعرفهم الباحثة إجرائيا بأهنم الطالب الذين متكنهم نسبة الذكاء ودرجة السمع لدهيم
من االلتحاق بمدارس الدمج والتعلم مع أقراهنم باستخدام املعينات السمعية والتواصل مع
اآلخرين بلغة اإلشارة.
نموذج قبول التكنولوجيا :TAM
الطريقة التي يدرك هبا الطالب استخدام التكنولوجيا ويقبلوهنا ويعتمدوهنا ،وبالتايل
يكون الطالب عىل استعداد الستخدام هذه التقنية.)Xiong, 2018( .
وتعرفه الباحثة إجرائيا بأنه نموذج يعمل عىل قياس مدى قبول املتعلمني ورفضهم
لألنامط التعليمية القائمة عىل استخدام اإلنرتنت كالتعليم اإللكرتوين.
أدبيات الدراسة:
أوال :اإلطار النظري:
 -1التعليم اإللكرتوين:
إن التطور يف التكنولوجيا ساهم وبشكل كبري يف تطور الكثري من املجاالت املختلفة
خاصة يف جمال الرتبية والتعليم .ساعد هذا التطور اجلهات التعليمية يف استبدال طرق التدريس
التقليدية بطرق حديثة مدعمه بأنامط تعلم حديثة تسهل عملية تبادل املعلومات بني الطالب
من جهة وتفاعلهم مع أقراهنم ومعلميهم من جهة أخرى.
يعد التعليم اإللكرتوين أحد أنامط التعلم احلديثة املستخدمة يف التعليم ،ويعرفه املركز
الوطني للتعليم اإللكرتوين ( )2021بأنه "توظيف تقنيات التعليم واملعلومات واالتصاالت
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لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بجميع أنامطها ،وضبط جودهتا" ،كام عرفه بن عامر
وبخوش وساعد ( ) 2019بأنه التعليم الذي يمكن الطلبة من استخدام التقنيات التكنولوجية
للحصول عىل املعلومات والتواصل مع املعلم واألقران بأقرص وقت وجهد .يف حني تعرفه
الواثق ( ) 2018بأنه تقديم الربامج التدريبية والتعليمية باستخدام شبكة اإلنرتنت بطريقة
متزامنة وغري متزامنة لتحقيق مبدأ التعلم الذايت لدى الطالب.
ومن خالل اطالع الباحثة عىل العديد من التعريفات حول التعليم اإللكرتوين وجدت
أنه هناك اتفاق يف األدبيات العلمية عىل أن التعليم اإللكرتوين:
أ.

نمط من أنامط التعلم احلديثة.

ب .قائم عىل شبكة اإلنرتنت.
ج .يتيح إمكانية االنتفاع باملصادر التعليمية املتوفرة بطرق خمتلفة بيرس وسهولة.
د .يمكن املتعلمني من التعلم بطريقة متزامنة وغري متزامنة.
هـ .يوفر الوقت واجلهد.
و.

يعتمد عىل التعلم الذايت من قبل املتعلمني.
وهناك أنامط متعددة للتعليم اإللكرتوين ،فهناك تعلم متزامن يلتقي فيه الطالب مع

املعلم بشكل مبارش عن طريق املؤمترات املرئية أو املساحات النقاشية ،وهناك تعلم غري متزامن
ال يكون فيه التقاء مبارش مع املعلم ،بل حيصل الطالب عىل مصادر التعلم من خالل شبكة
اإلنرتنت (فودة .)2018 ،وختتلف أدوار الطالب يف التعليم اإللكرتوين نظرا العتامده عىل
شبكة اإلنرتنت يف احلصول عىل مصادر التعلم املختلفة املتوافقة مع احتياجاهتم التعليمية ،فبدال
من أن يكون الطالب متلقي سلبي حيصل عىل املعلومات من املعلم ،سيصبح دوره متفاعل نشط
وإجيايب قادر عىل اكتساب مهارة التعلم الذايت ،إذ تعد هذه املهارة إحدى املتطلبات التي تنادي
هبا مهارات القرن احلادي والعرشين.
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 -2الطالبات الصم:
الطالبات الصم من لدهين قيود يف التواصل اللفظي نتيجة إصابتهن بفقدان سمعي
جزئي أو كيل .ويعرفهن الثقفي ونشيط ( )2022بأهنن الطالبات الاليت يؤثر فقداهنن السمعي
عىل اكتساب اللغة وفهم الكالم يف احلياة اليومية .وتعرفهن منظمة الصحة العاملية ( World

 ) Health Organization, 2021بأهنن من لدهين تدين أو انعدام يف القدرات السمعية نتيجة
إصابتهن بفقدان سمعي شديد ،ويستخدمن لغة اإلشارة يف التواصل مع اآلخرين.
ويبني الرتكي ( )2005إىل أنه يمكن تصنيف اإلعاقة السمعية وفق ثالثة معايري :العمر
عند اإلصابة ،موقع اإلصابة وشدة الفقدان السمعي .ونظرا إىل اعتبار درجة الفقدان السمعي
أحد املتغريات األساسية يف الدراسة سنوجز تصنيفاهتا كام ذكرها الرتكي يف اآليت:
أ.

إعاقة سمعية بسيطة جدا ترتاوح درجة الفقدان السمعي فيها بني ( )40 – 25ديسبل،
ويمكنهم التعلم باستخدام املعينات الفردية واجلامعية.

ب .إعاقة سمعية بسيطة ترتاوح درجة الفقدان السمعي فيها بني ( )55 – 41ديسبل،
حيتاج الطلبة إىل خدمات مساندة إضافية يف اجلوانب األكاديمية باإلضافة إىل
االستفادة من املعينات الفردية واجلامعية.
ج .إعاقة سمعية متوسطة ترتاوح درجة الفقدان السمعي فيها بني ( )70 – 56ديسبل،
يستفيد الطلبة من املعينات مع رضورة استخدام الوسائل البرصية وتقديم اخلدمات
املساندة يف اجلوانب األكاديمية.
د.

إعاقة سمعية شديدة ترتاوح درجة الفقدان السمعي فيها بني ( )90 – 71ديسبل،
يستفيد الطلبة من املعينات الفردية واجلامعية والوسائل البرصية مع تقديم خدمات يف
اجلوانب األكاديمية.
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ه.

إعاقة سمعية شديدة جدا تصل درجة الفقدان السمعي فيها إىل  91ديسبل فأكثر،
يستطيع الطلبة التعلم باالستفادة من املعينات الفردية أو من خالل زراعة القوقعة،
استخدام الوسائل البرصية ،تقديم خدمات يف اجلوانب االكاديمية باإلضافة إىل
خدمات الرتمجة اإلشارية.
ويشري كل من باباس وديمريتزي وباباجرياسايمو وكوكايناكيس وكوريمينوس

ولوكايديس

ودراجياس Koukianakis,

Papagerasimou,

Demertzi,

(Pappas,

) Kouremenos, Loukidis, & Drigas, 2018إىل وجود اختالفات يف اخلصائص املعرفية
لدى الطالب الصم مقارنة بأقراهنم السامعني من حيث :درجة الذكاء ،مهارات االنتباه
البرصي ،مستوى االدراك ،الفهم القرائي وهذا ما جيعلهم بحاجة إىل تكييف أنامط التعلم
املستخدمة

وفقا

خلصائصهم

املعرفية

واحتياجاهتم

التعليمية.

وجاءت

دراسة القو وأسيدو ( )Lago & Acedo, 2017لتأكد فاعلية اخلصائص املعرفية لدى الطلبة
الصم وضعاف السمع حيث أثبتت نتائج دراستهام وجود عالقة بني مشاركة الصم وضعاف
السمع يف الدورات التدريبية عرب اإلنرتنت واملتغريات التالية :مستوى التعليم ،معرفة لغة
اإلشارة ،عدد أفراد األرسة .بينام توصلت دراسة اهلمص ودغمش ( )2017إىل عدم فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بني متوسطات درجة عينة الدراسة عىل مقياس
املعوقات (النفسية اإللكرتونية ،الرتبوية ،االقتصادية ،االجتامعية ،الرتوحيية) التي تواجه الطلبة
الصم يف توظيف التعلم اإللكرتوين تبعا ملتغريات (اخلربة يف اإلنرتنت ،عدد الدورات التي
اكتسبها ،عدد األفراد الصم داخل األرسة) ،باإلضافة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( ) 0.05بني متوسطات درجة عينة الدراسة عىل مقياس املعوقات االقتصادية
التي تواجه الطلبة الصم يف توظيف التعلم اإللكرتوين تبعا ملتغريات (اجلنس ،التخصص).
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 -3نموذج قبول التكنولوجيا (:)TAM
طور نموذج قبول التكنولوجيا ( Technology Acceptance Model )TAMليبني
ِّ
السلوكيات والعوامل املرتبطة بقبول التكنولوجيا ،حيث يمتاز بمراعاته لتوجهات املستخدمني
ومرونته املالئمة ألنظمة املؤسسات التعليمية املختلفة (الصعيدي .)2015 ،كام تشري
دراسة عيل ( )2017إىل صالحية نموذج قبول التكنولوجيا  TAMلتقيص فعالية التكنولوجيا
املسان دة القائمة عىل تطبيقات التعلم التكيفية النقالة لتمكني ذوي اإلعاقة البرصية من التعلم،
توجد عالقة مدركة بني سهولة االستخدام املدركة واالستفادة املدركة عىل امليل السلوكي
واالستخدام الفعيل للتكنولوجيا ،كام توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب
درجات جمموع ة الدراسة تبعا ملتغري حالة اإلعاقة البرصية أو تبعا ملتغري التخصص الدرايس
ومتغري اخلربة البرصية السابقة.
وتتكون النسخة األخرية للنموذج من أربعة عنارص تتأثر بمجموعة من املتغريات
اخلارجية يبينها فينكاتيش ودايفيس ( )Venkatesh& Davis, 2000يف الشكل (:)1

االستفادة املدركة
امليول السلوكية

متغريات
خارجية

سهولة

االستخدام
الفعيل

االستخدام
الشكل ( )1النسخة األخرية لنموذج قبول التكنولوجيا )(Venkatesh& Davis, 2000
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أ-

املتغريات اخلارجية (:)External Variables

تعمل املتغريات اخلارجية للنموذج عىل التأثري يف سهولة االستخدام املدركة واالستفادة املدركة
لدى الفرد ،من هذه املتغريات عىل سبيل املثال :املتغريات الديموغرافية كاجلنس ،العمر،
التخصص.
ب-

مراحل النموذج:

يتكون النموذج من أربعة مراحل متمثلة يف اآليت:
-

سهولة االستخدام املدركة (:)Perceived Ease of Use

تبني هذه املرحلة مدى اعتقاد الفرد يف أن استخدام التكنولوجيا أمرا سهال وال يرتتب عليه أي
جمهود إضايف.
-

االستفادة املدركة (:)Perceived Usefulness

تشري إىل مدى اعتقاد الفرد بأن استخدام التكنولوجيا حيسن من أدائه ويلبي احتياجاته
التعليمية املختلفة.
-

امليول السلوكية لالستخدام (:)Behavioral Intention to Use

جمموعة من السلوكيات يقوم هبا الفرد يتم توقعها عن طريق سهولة االستخدام املدركة
واالستفادة املدركة.
-

االستخدام الفعيل للتكنولوجيا (:)Actual Use of Technology

يبني ممارسة الفرد للتكنولوجيا نتيجة ميوله السلوكية.
وتبني دراسة خافيت وسوالسرتي وفاوزان )(Khafit, Sulastri, & Fauzan, 2020

التي جاءت لقياس التعلم اإللكرتوين املستخدم من قبل طالب املحاسبة يف جامعة
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.5.4.6
243
International Journal of Research in Educational Sciences

أ .الدانه خالد الغانم & أ.د .عثامن تركي الرتكي
املجلد ( )5العدد (2022 )4م

والية ماالنج أن إدراك الفائدة ،إدراك حالة االستخدام ،الثقة بالنفس واملعايري الذاتية هلا تأثري
كبري عىل استخدام التعليم اإللكرتوين ،بينام ذكرت دراسة خريول وأوكريي كاوكيا وزيتول
) (Khairul, Okyere-Kwakye, Ilona, & zaitul, 2020عىل أن استجابة نظام التعلم
اإللكرتوين ليس له تأثري كبري عىل سهولة استخدام التعلم اإللكرتوين ،وأن العالقة بني إدراك
سهولة التحكم يف استخدام التعليم اإللكرتوين وميل الطلبة للمشاركة فيه إجيابية بشكل
ملحوظ.
يتضح مما سبق وجود صعوبات وعوامل تؤثر يف مشاركة الطلبة الصم يف
التعليم اإللكرتوين ،إال أهنا مل حتدد بشكل دقيق ،بل كانت نتائج الدراسات عامة ،لذلك جاءت
هذه الدراسة لتحديد العوامل املؤثرة عىل استخدام الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين حسب
نموذج قبول التكنولوجيا (.)TAM
منهج الدراسة وإجراءاهتا:
املنهج:
لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عىل تساؤالهتا استخدمت الباحثة املنهج الوصفي
ً
مالءمة للدراسة احلالية ،العتامده عىل وصف الواقع
املسحي؛ والذي يعترب من أكثر املناهج
احلقيقي للظاهرة ومن ثم حتليل النتائج وبناء االستنتاجات يف ضوء الواقع احلايل.
جمتمع الدراسة وعينتها:
يتكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع الطالبات الصم يف برنامج التعليم العايل بكلية
الرتبية بجامعة امللك سعود .وقد تم التواصل مع إدارة الربنامج عن طريق الربيد
اإللكرتوين اخلاص هبم للحصول عىل عدد الطالبات املنضامت للربنامج حيث بلغ
عددهن  28طالبة (اتصال شخيص 31 ،أكتوبر.)2021 ،
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وملحدودية جمتمع الدراسة اتبعت الباحثة أسلوب احلرص الشامل وذلك من خالل
تطبيق أداة الدراسة عىل كامل جمتمع الدراسة؛ وبعد التطبيق امليداين حصلت الباحثة عىل ()25
استبانة صاحلة للتحليل اإلحصائي ،وتعذر الوصول إىل بقية جمتمع الدراسة املكون من 3
طالبات.
أداة الدراسة:
استخدمت الباحثة االستبانة أدا ًة جلمع البيانات؛ وذلك نظر ًا ملناسبتها ألهداف الدراسة،
ومنهجها ،وجمتمعها ،ولإلجابة عىل تساؤالهتا .وقد قامت الباحثة بالتأكد من صدق أداة
الدراسة من خالل :الصدق الظاهري ألداة الدراسة (صدق املحكمني) ،وصدق االتساق
الداخيل.
حتليل نتائج الدراسة وتفسريها:
إجابة السؤال األول :ما العوامل املؤثرة عىل استخدام الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين حسب
نموذج قبول التكنولوجيا TAM؟
لتحديد العوامل املؤثرة عىل استخدام الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين حسب نموذج
قبول التكنولوجيا  ،TAMتم حساب املتوسط احلسايب هلذه األبعاد وصوالً إىل حتديد مدى
املوافقة ،واجلدول ( )1يوضح النتائج العامة هلذا املحور.
جدول رقم ( )1استجابات مفردات الدراسة عىل العوامل املؤثرة عىل استخدام الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين حسب
نموذج قبول التكنولوجيا TAM

م

البعد

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

الرتبة

1

سهولة االستخدام املدركة

3.83

0.862

4

2

االستفادة املدركة

4.14

0.978

1

3

امليول السلوكية

4.03

0.943

2
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م

البعد

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

الرتبة

4

االستخدام الفعيل للتعليم اإللكرتوين

4.02

0.984

3

4.03

0.937

-

العوامل املؤثرة عىل استخدام الطلبة الصم للتعليم
اإللكرتوين حسب نموذج قبول التكنولوجيا

TAM

يتضح من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول ( )1أن مفردات الدراسة موافقات عىل
العوامل املؤثرة عىل استخدام الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين حسب نموذج قبول
التكنولوجيا  TAMبمتوسط ( 4.03من  ،)5وأتضح من النتائج أن أبرز العوامل املؤثرة عىل
استخدام الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين حسب نموذج قبول التكنولوجيا  TAMمتثلت يف
عامل االستفادة املدركة بمتوسط ( 4.14من  ،)5يليها عامل امليول السلوكية بمتوسط (4.03
من  ،)5يليها عامل االستخدام الفعيل للتعليم اإللكرتوين بمتوسط ( 4.02من  ،)5وأخري ًا جاء
عامل سهولة االستخدام املدركة بمتوسط ( 3.83من .)5
إجابة السؤال الثاين :ما أثر عنارص نموذج قبول التكنولوجيا (سهولة االستخدام املدركة -
االستفادة املدركة -امليول السلوكية لالستخدام– االستخدام الفعيل للتكنولوجيا) عىل
استخدام الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين؟
يسعى هذا اجلزء إىل التعرف عىل أثر عنارص نموذج قبول التكنولوجيا (سهولة
االستخدام املدركة  -االستفادة املدركة -امليول السلوكية لالستخدام– االستخدام الفعيل
للتكنولوجيا) عىل استخدام الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين.
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جدول رقم ( )2نتائج حتليل التباين لالنحدار ( )Analysis Of varianceأثر عنارص نموذج قبول التكنولوجيا (سهولة
االستخدام املدركة  -االستفادة املدركة -امليول السلوكية لالستخدام– االستخدام الفعيل للتكنولوجيا) عىل استخدام
الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين

قيمة
املصدر

R2

معامل

جمموع

درجات

متوسط

قيمة(ف)

مستوى

املربعات

احلرية

املربعات

املحسوبة

داللة (ف)

التحديد
االنحدار
العوامل

اخلطأ
املجموع

0.989

23.003

3

7.668

0.249

21

0.012

23.252

24

-

646.292

**0.000

** فروق دالة عند مستوى  0.01فأقل
يتضح من اجلدول ( )2أن مربع معامل االرتباط املتعدد  R squareأو معامل التحديد
تفرس نسبة مقدرة من التباين الكيل يف املجاالت املدروسة حيث بلغت  0.989وهي نسبة مقدرة
وعالية من التفسري.
كام يوضح اجلدول ( )2صالحية النموذج للتعرف عىل أثر عنارص نموذج قبول
التكنولوجيا (سهولة االستخدام املدركة  -االستفادة املدركة -امليول السلوكية لالستخدام–
االستخدام الفعيل للتكنولوجيا) عىل استخدام الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين ،نظر ًا ملعنوية
قيمة (ف) عند مستوى شك منخفض جد ًا وهو ( )0.000للمتغريات املستقلة عىل املتغري
التابع.
مما يبني إمكانية بناء معادلة خطية يمكن من خالل التنبؤ بقيم املتغري من خالل املتغريات
املستقلة واجلدول ( )3يبني مالمح هذه املعادلة.
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جدول رقم ( )3نتائج حتليل االنحدار املتعدد
املتغريات املستقلة

B

اخلطأ املعياري

الثابت

0.217-

0.104

Beta

قيمة (ت)

الداللة اإلحصائية

2.097-

*0.048

سهولة
االستخدام

0.126

0.084

0.110

1.493

0.150

املدركة
االستفادة املدركة

0.236

0.132

0.234

1.790

0.088

امليول السلوكية

0.690

0.182

0.661

3.791

**0.001

** فروق دالة عند مستوى  0.01فأقل

* فروق دالة عند مستوى  0.05فأقل

من خالل النتائج يف اجلدول ( )3يتضح أن أبرز عنارص نموذج قبول التكنولوجيا متثلت
يف بعد امليول السلوكية والذي احتل املرتبة األوىل حيث بلغت قيمة (ت) له ( )3.791وكانت
قيم ت له دالة احصائي ًا مما يبني إمكانية التنبؤ من خالل بعد امليول السلوكية ويتضح من خالل
قيم امليل للمعادلة اخلطية ( )Bأن ميل متغري امليول السلوكية إجيايب مما يعني أنه كلام زادت امليول
السلوكية لدى الفرد كلام زاد استخدام الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين.
إجابة السؤال الثالث :أثر املتغريات اخلارجية (درجة الفقدان السمعي ،العمر ،اخلربة ..مثال)
عىل عنارص نموذج قبول التكنولوجيا (سهولة االستخدام املدركة – االستفادة املدركة
 امليول السلوكية لالستخدام  -االستخدام الفعيل للتكنولوجيا)؟ )1الفروق باختالف متغري العمر:
ل لتعرف عىل ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات مفردات
الدراسة طبق ًا إىل اختالف متغري العمر استخدم اختبار مان وتني،Mann-Whitney Test :
لتوضيح داللة الفروق بني استجابات مفردات الدراسة وجاءت النتائج بعدم وجود فروق ذات
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داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05فأقل يف اجتاهات مفردات الدراسة حول (سهولة
االستخدام املدركة ،االستفادة املدركة ،امليول السلوكية ،االستخدام الفعيل للتعليم اإللكرتوين،
العوامل املؤثرة عىل استخدام الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين حسب نموذج قبول
التكنولوجيا  )TAMباختالف متغري العمر ،ويعود ذلك إىل شعور الطالبات الصم باختالف
أعامرهم بأمهية نمط التعليم اإللكرتوين ودوره يف حتسني تعليمهم.
 )2الفروق باختالف متغري درجة الفقدان السمعي:
للتعرف عىل ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات مفردات
الدراسة طبق ًا إىل اختالف متغري درجة الفقدان السمعي استخدم اختبار "كروسكال واليز"
()Kruskal-Wallis Test؛ لتوضيح داللة الفروق يف استجابات مفردات الدراسة طبق ًا إىل
اختالف متغري درجة الفقدان السمعي ،وجاءت النتائج بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )0,05فأقل يف اجتاهات مفردات الدراسة حول (سهولة االستخدام املدركة،
االستفادة املدركة ،امليول السلوكية ،االستخدام الفعيل للتعليم اإللكرتوين ،العوامل املؤثرة عىل
استخدام الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين حسب نموذج قبول التكنولوجيا  )TAMباختالف
متغري درجة الفقدان السمعي ويعود ذلك إىل دور نمط التعليم اإللكرتوين يف تقديم فرص تعليم
متكافئة للطالبات الصم.
 )3الفروق باختالف متغري اخلربة يف التعليم اإللكرتوين:
للتعرف عىل ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات مفردات
الدراسة طبق ًا إىل اختالف متغري اخلربة يف التعليم اإللكرتوين استخدم اختبار "كروسكال
واليز" ()Kruskal-Wallis Test؛ لتوضيح داللة الفروق يف استجابات مفردات الدراسة طبق ًا
إىل اختالف متغري اخلربة يف التعليم اإللكرتوين ،وجاءت النتائج بعدم وجود فروق ذات داللة
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إحصائية عند مستوى ( )0,05فأقل يف اجتاهات مفردات الدراسة حول (سهولة االستخدام
املدركة ،االستفادة املدركة ،امليول السلوكية ،االستخدام الفعيل للتعليم اإللكرتوين ،العوامل
املؤثرة عىل استخدام الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين حسب نموذج قبول التكنولوجيا )TAM
باختالف متغري اخلربة يف التعليم اإللكرتوين .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة اهلمص ودغمش
( )2017والتي بي نت عدم وجود فروق باختالف متغري اخلربة يف اإلنرتنت ،ويعود ذلك إىل
شعور الطالبات الصم بأمهية نمط التعليم اإللكرتوين بالنسبة هلم.
توصيات الدراسة:
يف ضوء النتائج التي تم التوصل إليها ،فإن الباحثة تويص بام ييل:


االهتامم بتوضيح التعليامت املرفقة لتمكني الطلبة الصم من استخدام نمط التعليم
اإللكرتوين.



العمل عىل تعزيز قدرة الطلبة الصم عىل حل املشكالت التي تواجههم أثناء استخدام
نمط التعليم اإللكرتوين.



االهتامم بتدريب الطلبة الصم عىل كيفية استخدام نمط التعليم اإللكرتوين.



العمل عىل توعية الطلبة الصم بفوائد التعليم اإللكرتوين بالنسبة هلم.



حث الطلبة الصم عىل استخدام نمط التعليم اإللكرتوين يف احلياة اليومية.



االهتامم بتعزيز ثقة الطلبة الصم بأنفسهم يف ممارسة التعليم اإللكرتوين.



االهتامم بتعزيز تلبية التعليم اإللكرتوين لالحتياجات اخلاصة للطلبة الصم.



العمل عىل تعزيز معرفة الطلبة الصم بام يكفي الستخدام نمط التعليم اإللكرتوين غري
املتزامن.
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مقرتحات للدراسات املستقبلية:


إجراء دراسات مستقبلية حول معوقات استخدام الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين
حسب نموذج قبول التكنولوجيا .TAM



إجراء دراسات مستقبلية حول سبل حتسني استخدام الطلبة الصم للتعليم اإللكرتوين
حسب نموذج قبول التكنولوجيا .TAM



إجراء دراسات مستقبلية حول نمط التعليم اإللكرتوين حسب نموذج قبول
التكنولوجيا TAMعىل فئات عمرية خمتلفة للطلبة الصم.



إجراء دراسات مستقبلية حول نمط التعليم اإللكرتوين حسب نموذج قبول
التكنولوجيا  TAMعىل ذوي اإلعاقة البرصية.
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