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 اعداد 
 ناجي مصطفى العزام  فريال
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 د. فادي عبدالرحيم بني احمد

 
 الملخص 

ميدانية  العملية التعليمية: دراسة في الذكية الهواتف استخدام درجةهدفت هذه الدراسة قياس 

تم  ولتحقيق هدف الدراسة ،الخاصةردنية ألتكنولوجيا التعليم في الجامعات امن وجهة نظر طلبة 

( فقرة. 42)تتعلق بدرجه استخدام الهواتف الذكية في العملية التعليمية تتكون من تطوير أداة استبانة 

جتمع م من خالل توزيع االستبانات على جميع افراد ،تم استخدام المنهج الوصفي المسحي في الدراسة

اسي العام الدر  ومسحهم خاللالدراسة من طلبة تكنولوجيا التعليم في الجامعات االردنية الخاصة 

 ( استبانة.100جمالي االستبانات المكتملة )وبلغ إ ،2016 \ 2017

 اتالتعليم بالجامعوجيا استخدام طلبة تكنولأن درجة  يلي:ظهرت نتائج الدراسة ما وقد أ

ظهرت ايضا عدم وجود فروق ذات وأ ،متوسطة تكان الخاصة للهواتف الذكية في التعليم ةاالردني

العملية  في الذكية الهواتف استخدام درجة( في  α≤ 0.05داللة احصائية عند مستوى الداللة )

 التعليمية: 

رات لمتغيتعزى  من وجهة نظر طلبة تكنولوجيا التعليم في الجامعات االردنية الخاصة 

 والمراحلة الدراسية. والجامعة، الجنس،: الدراسة الثالثة



 ك
 

 
 

عقد دورات خاصة لكل من الطلبة والمدرسين لتوظيف واستخدام كافة اوصت الدراسة 

 االدوات المتاحة فيه للعملية التعليمية.

 لخاصة،االجامعات  الذكية،الهواتف  التعليم،طلبة تكنولوجيا  استخدام،درجة  المفتاحية:الكلمات 

 التعليمية.العملية 
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Abstract 

 

This study aimed to measure the use of smart phones in education: 

field study from educational technology students' point of view in Jordanian 

private universities. To achieve the objectives of the study, a questionnaire 

was developed in (20) items. The study was used descriptive approach, by 

distributing the questionnaire to all the study samples of technology students 

in Jordanian private universities during the whole 2017/2016 academic year. 

The number of valid questionnaires for analysis was (108) questionnaires. 

The study reached several conclusions, including: the use of smart phones in 

education ofeducational technology students in Jordanian private 

universities was, on average, and it showed there’s no statistically difference 

significant at (α≤ 0.05) in the use of smart phones in education: field study 

from educational technology students' point of view in Jordanian private 

universities. 
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Attributable to the three variables of the study: Year, University and 

educational level.The study recommended to hold special courses for both 

students and teachers to use all the available tools in education. 

Key words: Degree of use, educational technology students, smartphones. 
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 الفصل الول
 

 واهميتها الدراسة خلفية
 ةالمقدم

تشهد المجتمعات المعاصرة تحديات عديدة فرضت تفسها على طبيعة الحياة فيها، وأسلوب 

التحديات ما تشهده تلك المجتمعات من تقدم في  عملها وعمل منظماتها المختلفة، ومن أبرز هذة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة، والتي أسهمت في تغيير طبيعة الحياة وشكل المؤسسات 

ومن بينها المؤسسات التعليمية على نحو جذري، فمفهوم التعليم أو التعلم من أكثر المفاهيم والعمليات 

رة اشًرا بالتطور الحاصل في هذا المجال، وتمثل ذلك في ظهور أشكال كثيالتي تأثرت تأثيًرا كبيًرا ومب

  .  Mobile Learning Systemsوجديدة من نظم التعليم من أبرزها أنظمة التعليم النقالة 

 ظهر عنه فقد الماضيين العقديين في التعليم تكنولوجيا في والكبير السريع تطّورلل نتيجةً و 

 وعالقاتهم ، اليومية األفراد حياة أنماط تغيير على عملت االجتماعي للتواصل حديثة وسائط إنتاج

 واالقتصادية والنفسية السياسية حياتهم جوانب أيضاً  وطالت ,المعروفة تفاعلهم وطرق ،االجتماعية

 االتصال أنماط طبيعة في واضح تغيير على نفسه الوقت في عملت كما ،والصحية والتربوية

 أبرز يعد اإلنترنت أن من الرغم وعلى، (4229،  ساري) المجتمع في عليها تعّودو التي التقليدية

 مايعرف أو الذكية الهواتف ظهور أن البشرية،إالّ  خدمة في التعليم تكنولوجيا توظيف عنه أسفر ما

 أكثر من إنها إذ ،( 4211التميمي,  (، المجال هذا في األهم الثمرة بحق تعدّ  النقالة بالهواتف

 مباشر نحو على البشر بين والتفاعالت اإلنسانية العالقات على "تأثيرا التكنولوجية االتصال وسائل

 لالتصال األساس الوسيلة أصبحت أنهاكما  ,(Chen & Katz,  2009) مباشر غير أو

 .باإلنترنت
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يعد هذا التطور ظهر تكنولوجيا المعلومات الحصول على المعلومات ومعالجتها وتخزينها 

واستعادتها وتوظيفها عند اتخاذ القرارات بعد ذلك تحول العصر الصناعي الى عصر المعرفه في 

م المتنقل ظهر تعلم جديد التعل لهواتف الجواله والمحموله حتى ادخال تقنيات االتصال الالسلكيه وا

لكترونيا إونمطا تعليما  ،شكال التعلم عن بعد ظمه التعليميه على اعتبارها من أنو المحمول في األأ

ليم حيث جهزه التقنيه المحموله الحديثه في التعالتعليم الى استخدام الوسائل واألفريدا مكمل لعمليه 

تناسب  ةلمو ها العفرزتالتي أ متغيره والمستجدات الراهنهفي التعليم يالئم الظروف ال اجديد ايعد تعلم

ليمه قل التكاليف حيث يمكن من نقل العمليه التعين وحاجاتهم والمقررات الدراسيه أخصائص المتعلم

 .( 2008طار الحريه الزمانيه والمكانيه  ) المهدي, إصول الدراسيه والقاعه الصفيه في خارج الف

سكتلندي ألكسندر ميراهام بل مع التطور من قبل العالم األ1868عام منذ اختراع الهاتف 

ى لذي يعتمد علدوات االتصال الهاتفي احد أأاعتباره  ؛المحمول او النقال التقني ظهر الهاتف

ت أستخداماته صاليه فقط بل تعددمع التطور لم يعد الهاتف وسيله اتو  البث،براج الالسلكي عن طريق أ

لحياه سواء المنزل او المدرسه او الجامعه ونجحت وتطبيقاته انها فرضت نفسها على جميع اوجه ا

 .( 2012،عديد من الدول االستفاده من هذه التقنيه في التعليم )السعيد 

مام المتعلمين أرصه التعليمه يعد التعلم النقال فلسفه التعلم عن بعد تعمل على توسيع الفو 

عليمي يعتمد على تقديم محتوى ت ي وقتأالتعليم والتفاعل مع المعلم في  نها تحقق المرونه فيأل

التعليميه وسرعة  م تعلمه حسب قدراتهيتابع المتعل التفاعليه، أيدام تقنيات االتصاالت للمتعلمين استخ

من  نمطالنقال اهاتف علم كما يمثل التعلم عبر الالموجوده لديه وتزيد مفهوم التعلم الذاتي لدى المت

 .(2012 ،)بدرانماط التعلم االلكتروني 
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 طلقأفي تقنيات المعلومات استخدام مصطلح جديد في مجال التعلم  دى التطور الكبيرأ

لمه ك حيث تعنياو التعلم النقال او التعلم بالجوال او التعلم بالمحمول  mobile learningعليه 

mobile  4214 ،)بعلبكيمتحرك قابل للحركه او التحرك او الجسم المتحرك(. 

ويها من من خالل ما تحت العملية التعليمية التعلمية فيالمحمولة  الهواتفنستخدم ويمكن ان 

تقنيات وما تقدمه من خدمات، وتعطي فرًصا جديدة للتعلم التقليدي في الفصول الدراسية، كما يعد 

خدام شكال نظم التعليم عن بعد، وحتى يتم استأمول في التعليم شكاًل جديًدا من استخدام الهاتف المح

الهواتف المحمولة بكفاءة ونشاط ال بّد من توافر البنية التحتية والدعم المالي وتوعية أطراف العملية 

 (4212الدهشان،  )التعليمية. خدمة العملية  فيالتعليمية بالدور الذي يمكن أن تقوم به 

وله في عمليات التعليم والتدريب ودعم العمل الوظيفي جهزه المحماأل النقال استخدامالتعلم و 

جهزه لى أعليميه والتدريبيه والمهنيه عويسمح للمشرفين والمحاضرين والمدرسين بتقديم موادهم الت

م التدريبيه والتعلكما يسمح للطالب متابعه التمارين  pc.pooket,palmالمختلفه الهواتف الخلويه 

 ، التدريب والتنميه البشريه ةجهزه المحموله )وحدالمهني في العمل من خالل األ الرشاد ا  الذاتي و 

 ( ,ص2012

 كيليك و أونسال و كاجان من وكل (2014) وعيساني (2008) جدي أبو من كليشير و 

(Cagan, Unsal and Celik, 2014) ثورة يعد األفراد حياة إلى الذكية الهواتف دخول أن إلى 

 تغير إمكانيه لمستخدميها وأتاحت , االتصالية العمليات بنية في هيكلية تغييرات أحدثت حقيقية

 ,بينهم المسافات اختصار على وعملت ,باالتصال القائمين مع الحر والتفاعل لالختيار محدودة

  .للوقت الجيد واستثمارهم

 تدتام بل ،فقط واألعمال الخاصة بالحياة المرتبط التواصل على استخداماتها تقتصر ولم

رسال ،الهاتفية المكالمات إجراء :مثل ،للفرد االجتماعية األنشطة من واسعاً  لطيفا مضلت  الرسائل وا 
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 تطبيقات إلى باإلضافة ،(SMS) النصية الرسائل وكتابة ،اإللكتروني البريد عبر اإللكترونية

 ،التلفزيون ومشاهدة ،والصور الوثائق تخزين وذاكرة ،والكاميراو، لفيديا ،كألعاب :أخرى وخدمات

  .الخ.المواقع تحديد ونظام ،والراديو

 الدراسة مشكلة

 االجتماعية القطاعات جميع في الذكية الهواتف مستخدمي عدد في واضح ازدياد هناك

 إقباالً  المجتمع فئات أكثر من منهم الجامعات طلبة وبخاصة الشباب ويعد والتربوية، واالقتصادية

 الذي الحاضر العصر لمتطلبات نتيجة وذلك سناً  األكبر األشخاص مع مقارنةً  استخدامها على

 المجاالت وفي عام بشكل الحياة مجاالت جميع في التكنولوجية التطورات أحدث بمواكبة ينادي

 الدراسات من العديد وتشير ،(Mackay& Weildlich, 2007) .خاص بشكل التعلمية التعليمية

 البعد كل بعيدة بطريقة يتم الجامعات وطلبة الشباب بين الذكية الهواتف استخدام أن إلى السابقة

 المؤسسي أو األسري التوجيه بغياب مقروناً  إليها، الحقيقية حاجاتهم وعن ،المخططة أهدافها عن

لى ،لها الُمحكم غير الستخدامأ إلى بهم أدىمما 2011) ،التميمي)  حدّ  إلى بها واالرتباط الهوس وا 

لى ,(Ahmed & Gazi, 2001) عليها الكبيرة النفسية االعتمادية إلى وصل كبير  اإلدمان وا 

 .الحاالت من كثير في عليها

 عدة سلبية تأثيرات لها نأ الإ الذكية الهواتف الستخدام العديدة يجابياتاإل من الرغم وعلى        

 غير الغراض بها واالفراط استخدامها تم إذا خاصةً  الشباب من كغيرهم الجامعات طلبة حياة على

 التواصل شبكات موضوع تناولت الحديثة الدراسات من العديد هناك نأ الباحثة الحظت .تعليمية

 الذكية بالهواتف أساسي بشكل تهتم لم أنها الإ الجامعات طلبة لدى واستخدامها االجتماعي

 عن دراسات بعمل2016) النمورة،) ودراسة 2014 )زوانة،) دراسة وأوصت كما .واستخدامها

 الدراسة هذه جاءت هنا من .الجامعات طلبة  على والتعلم التعليم في واستخدامها الذكية الهواتف
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 في الذكية للهواتف الجامعات االردنيه الخاصه ب التعليم تكنولوجيا طلبة استخدام موضوع وتناولت

 .  التعليم

 :الدراسة أهمية

 استخدام درجة بمعرفة يتعلق والذي تتناوله الذي الموضوع أهمية من الدراسة هذه أهمية تنبع

يستفيد  أن ويؤمل ،تعلمهم عملية في الذكية للهواتف األوسط الشرق بجامعة التعليم تكنولوجيا طلبة

  :اآلتية الجهات الدراسة هذه نتائج من

ة مجال البحث التربوي في التعلم النقال , وخاص تأمل الباحثة ان تسهم هذة الدراسة في اثراء  -1

 في التعلم الجامعي من خالل الهواتف الذكية.

 قد تفتح المجال أمام باحثين اخرين وخاصة المهتمين باألدوات التكنولوجية الحديثة  -4

 قد تسهم  في القاء الضوء على كيفية االستفادة مما نحملة من ايدينا من هواتف في احداث  -3

نقلة نوعية في مجال التعلم , بدال من اقتصار استخدامها على ارسال واستقبال المكالمات 

 الهاتفية فقط.

 الدراسة هدف

 ةالجامعات االردنيب التعليم تكنولوجيا طلبة استخدام درجة على التعرف إلى الدراسة هدفت

 احصائية داللة ذات فروق وجود كان هناك اذا ومعرفة تعلمهم عمليه في الذكية للهواتف الخاصة

 التعليم جياو تكنول طلبة لتقديرات الحسابية المتوسطات بين  )α≥  (0.05الداللة مستوى عند

 السنة :تغيراتل تعزى تعلمهم عملية في الذكية الهواتف الستخدامهم ةالخاصالجامعات األردنية ب

 . ة, والجامعوالجنس ، الدراسية
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 :التالية االسئلة وضع تم الهدف هذا تحقيق ولغرض

 في الذكية للهواتف الجامعات االردنيه الخاصةب  التعليم تكنولوجيا طلبة استخدام درجة ما  .1 

 التعليم؟

بين المتوسطات الحسابية لتقديرات  )α =  ( 0.05إحصائية داللة ذات فروق توجد هل  .4

لية الستخدامهم الهواتف الذكية في عم ةالخاص ة لوجيا التعليم بالجامعات االردنيطلبة تكنو 

 ؟ ةوالجامع والجنس،  ، تعلمهم تعزى لمتغيرات : السنة الدراسية

 :الدراسة مصطلحات

 الهواتف الذكية:

 لم يجري االتفاق بين الشركات المصنعة للجواالت على تعريف موحد للهاتف الذكي

(Smartphone)  ،( 4213ويعرف شراحبلي)  الهاتف الذكي هو الهاتف الذي يوفر مزايا تصفح

 اإلنترنت ومزامنة البريد اإللكتروني وفتح ملفات األوفيس ويحتوي على لوحة مفاتيح كاملة

(QWERTY) إال أن التعريف األصح واألكثر قبواًل اليوم أنه الجوال الذي يعمل على أحد أنظمة ،

 .مشتقاته، لينوكس أو مشتقاته وبالك بيري التشغيل التالي: ويندوز موبايل، سيمبيان أو

 لمدارسالكثير من ا تستحدم في وسيلة تعليميةالهواتف اذكية بانها "  (4226الدليمي ) عّرف

راتهم ومواعيد محاض العلمية،ولمساعدة الطالب على متابعة مساقاتهم األكاديمية ومتابعة واجباتهم 

وكذلك المتابعات اإلدارية المختلفة من قرارات وتعليمات  االمتحانية،ومتابعة درجاتهم  ودروسهم،

مما يوفر على الطالب وأعضاء هيئة التدريس الجهد والوقت   أكاديمية في مختلف الكليات واألقسام ،

 ." والعناء ، ويسهل عملية التواصل التقني بين جميع أطراف العملية التعليمية
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 الجامعات االردنيه الخاصةب التعليم تكنولوجيا طلبة يحمله الذي الجهاز" بأن إجرائياً  يعرف

 ،معهم واألفكار المعلومات وتبادل باآلخرين لالتصال ويستعملونه ،المجتمع فئات من وغيرهم

 ،الحاسوب تطبيقات من العديد على يحتوي إذ ،الحاسوب تشغيل بنظام شبيه تشغيل نظام ويستخدم

 . الخ...والبلوتوث ،واالنترنت ،المتعددة منهاالوسائط

 :تكنولوجيا التعليم 

هي الدراسة والممارسة األخالقية الخاصة بتسهيل التعليم وتحسين األداء من خالل ابتكار 

دارتها  . العمليات والمصادر التكنولوجية المناسبة واستخدامها وا 

 طلبة تكنولوجيا التعليم: 

ية الردنلوجيا التعليم في الجامعات اهم طلبة مرحلة البكالوريوس الذين يدرسون تخصص تكنو 

 الخاصة وهي جامعة الشرق االوسط وجامعة جدارا.

 الجامعات االردنية الخاصة:

لدراسية وتدريبية بعد المرحلة ا هي مؤسسات تعليمية أردنية غير حكومية تقدم برامج اكاديمية

الثانوية أو ما يعادلها، وتمنح درجات علمية متنوعة على صعيد الدبلوم العالي والبكالوريوس 

 والماجستير والدكتوراة .

 :الدراسة حدود -

 .  البكالوريوس طلبة على الدراسة اقتصرت: البشرية الحدود

جامعة الشرق األوسط، جامعة جدارا في  الخاصة الجامعات على الدراسة اقتصرت :المكانية الحدود

 االردن.
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 .2017/2016 الجامعي العام من الثاني الدراسي الفصل :الزمانية الحدود

  :ةالدراس محددات -

 فرادأ في استجابة موضوعيهالو  دقهال ومدىالباحثة والتي أعددتها  االستبانة وثبات صدق

 خرىاأل والمجتمعات الدراسة مجتمع عينة على إال تعمم ال النتائج وأن االستبانة.فقرات  على العينة

 . هال المشابهه
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 الثاني الفصل

 السابقة والدراسات النظري الدب

 الدراساتة و البحوث التربويو  النظري لألدب اعرضً  الفصل هذا في ةستعرض الباحثت

 .لذلك عرض يأتي وفيما التعليم في الذكية بالهواتف العالقة ذات ةلسابقا

 :التالية بالموضوعات المتعلق النظري لألدب عرضا الجزء هذا يتضمن: النظري الدب : اوال

 : يأتي ما وسيشمل التعليم في الذكي الهاتف -

 . التعليم في ومبررات استخدامه الذكي الهاتف مفهوم .1

 . العالقة بين التعلم بالهاتف الذكي والتعلم اإللكتروني .4

 رسالمد بين التعليم عمليه وتسهيل التعليميه العمليه في الذكي الهاتف ةجهز ا فوائد .3

 .والطالب

 . الذكي الهاتف خالل من مهاقدي يمكن التي الخدمات و النقال التعلم مميزات .4

 . بالمحمول التعلم وسمات خصائص .5

 التعليم في ومبررات استخدامه الذكي الهاتف مفهوم -0

  التعليم في ذكي ال الهاتف: 0-0

دام كية أو التعلم المتنقل لوصف استخبعض الباحثين مصطلح التعلم باألجهزة الذاستخدم 

تعلم عرف بعض الباحثين ال فقد ,لم في الدراسات التي أجروها مثلاألجهزة المتنقلة ألغراض التع

باالجهزة الذكية من خالل التقنيات المستخدمة. فعلى سبيل المثال عرفه " أديرينوي و أوجوخينا 

على أنه التعلم الذي يحدث  (,Aderinoye, Ojokheta & Olojede, 2007دي" )وأولوجي

 الالسلكية.  األجهزةباستخدام الهواتف المتنقلة أو 
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أحد أنواع التعلم التي  د( أن التعلم الذكي يعLiu & Hwang,2010يرى " ليو" و " وانج" )

فيها يستخدم المتعلمون األجهزة المتنقلة والتي تتضمن محتوى رقمي للتعلم في أي مكان وأي زمان. 

 Personal Digitalومن األمثلة هلى هذة األجهزة المتنقلة المساعدات  الرقمية الشخصية 

Assistants واجهزة الكمبيوتر المحمولة ،Laptop Computersتف الخلوية ، والهواcellular 

phones . ذات امكانية االتصال الالسلكي 

التعلم المتنقل أنه " التعلم الذي يتيح إمكانية التنقل  (Hosler, 2013;8ويعرف "هوسلر" )

لدى المتعلم باستخدام األجهزة المحمولة باليد ) الهواتف الذكية وأجهزة اآليفون  و اآليباد ومشغالت 

MP3 واالتصال الالسلكي باالنترنت ، وقدرة المتعلم على التنقل بمرونة عبر الزمان والمكان وصواًل )

إلى محتوى التعلم والمعلومات والمناقشات الالزمة للتعلم في أي زمان وأي مكان" . والمالحظ من 

م المتنقل والتركيز لهذا التعريف أنة يركز على الخصائص االستكشافية والموقفية والطبيعة البنائية للتع

 على المتعلم كمحور للعملية التعليمية.

أنه يمكن القول بصحة جميع التوجيهات السابقة في تعريف التعلم األجهزة الذكية  ةرى الباحثت

يعني شيًئا مختلًفا من وجهة نظر كل باحث. ومع ذلك يمكن القول ان التعلم باألجهزة  وكل تعريف

كون األجهزة حاضرة في كل   ubiquityعلى أقل تقدير وهي : التنقلالذكية يتضمن ثالثة ابعاد 

دافعية المتعلم  personalizationيعتمد على مكان الجهاز والشخصنة  Locationمكان والمكان 

 على االنخراط بشكل نشط في عملية التعلم .

  التعليم عملية في الذكي الهاتف استخدام مبررات: 0-7

 في النقال الهاتف وتوظيف استخدام لىإ ادت مبررات عده هناكإلى أن  (3102جاد،  يشير )

 :  أهمها ومن التعليم عمليه
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 في الخصوص وجه على الذكي والهاتف النقاله جهزهاأل استخدام في المتزايد النمو دىأ  -

 الوقت اي الحالي العصر في المحموله التكنولوجيه جهزهاأل اصبحت نأ يأ العالم

 هذه اصبحت ان بعد , ونهار ليل مستخدميها تفارق التي التكنولوجيه دواتاأل من الحاضر

 اسعارها االجهزه في المرتبطه الخدمات وتكلفه مستخدميها عدد وزياده رخيصه التقنيه

 يختصر جهاز النه استخدام االجهزه واشهر اهم من المحمول الهاتف تحول فقد معقوله

 . عنه االستغناء يمكن ال الذي االساسي الشيء الى االفراد من معينه فئه على استخدامه

 استخداما التكنولوجيه االجهزه كثراأل هي المحمول الهاتف نأ الدراسات من العديد ظهرت

 تضاعف قد المحمول الهاتف ظهر وعندما المحمول الهاتف _المحفظه _المفاتيح نستعملها

 المميزات هذه ثماراست تم ذاإ لالشخاص امتاح صبحأ االتصاالت ثوره تنامي ومع المستخدمين

 هاقرأت يمكن تعليميه برامج تحول وبرمجيات ملفات تطوير خالل من المحمول الهاتف في الموجوده

 .الطلبة من كبير عدد الى لتص بحيث وتثبيتها

 خالل من االليكتورني التعليم في التعليمي والمحتوى التعليميه العمليه اداره نظام يوفر نه  -

 الهاتف عبر التعليمه الماده وتتيح تسليم نظام يسمى ويب، شكل على يعمل نظام

 الذين االشخاص معرفه والتدريبيه العميله على للمشرفين النظام هذا يسمح المحمول

 كما طالب لكل والضعف القوة ونقاط التمارين نتائح ومعرفه التدريبيه الماده على يطلعون

 والقدامى الجدد الطالب واداره طالب لكل مرور كلمه اضافه يمكن

 العالم انحاء جميع في انتشر قد بعد عن التعلم نظام انه بعد عن تعلم انماط نشاءإ شيوع  -

 التي بعد عن التعلم لفسلفه حقيقيه ترجمه يعد النقال بالهاتف فالتعلم الماليين ويستخدم

 . الطالب امام التعليميه الفرص قاعده توسيع على تقوم
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 النقاله االجهزه نأ والتعلم التعليم مجال في المحموله الهواتف تقدمها التي الخدمات تعدد  -

 فرص وتوفره االشخاص الى الوصول في عاليه قدره لديها المحموله الهواتف بينها من

 يسهم مما لوجه وجها لاللتقاء الحاجة دون التعليميه العمليه فراداأل بين والمشاركه التعاون

 . أفضل تعلم تقديم في

 الكتب تخزين اي المعلومات من كبيره كميه خزينت التعلم باالجهزة الذكية خالل من يمكن -

 التعليم عمليه في حيويه يجعل ذلك واللعب التعلم عملتي خالل من متعه التعلم ويجعل

 .صوتيه وملفات وفيديو وصوره صوت تكون النه

 بين التعلم بالهاتف الذكي والتعلم اإللكتروني : العالقة -7

للجدل، إذ يرى  المثيرة القضايا أبرز من اإللكتروني التعلمو  المتنقل التعلم تعد العالقة بين

هزة المتنقلة على األج البعض أن التعلم المتنقل هو أحد أشكال أو مداخل التعلم اإللكتروني التي تعتمد

mobile computing أن األجهزة المتنقلة المتطورة يمكنها تقديم المحتوى اإللكتروني  لى ع مؤكدين

 باستخدام وسائل االتصال بالويب والنقل من خالل البلوتوث .

التعلم المتنقل والتعلم اإللكتروني هما مفهومان  أن (7112، بسيوني)وخالًفا لذلك يري 

مدخلين مختلفين عند التطبيق العملي. إذ نجد أن التعلم المتنقل بمكن فقط تقديمه  مختلفات يتطلبات

من خالل اإلجهزة والتقنيات المتعلقة بما تتضمنه من نقاط قوة وضعف خاصة، كما ال يمكن لنا 

 .نقل في سياق التعلم المت معلقة بالتعلم اإللكتروني بشكل عاتطبيق متطلبات التصميم المت
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 المدرس بين التعليم عمليه وتسهيل التعليميهعمليه ال في النقال الهاتف جهزهال فؤائد -3

 . والطالب

 بسهوله الطالب على العمل توزيع خالل استخدامه من الذكي المدرسينالهاتف  مكنيُ 

 الشاشات وراء الجلوس من بدال المدرس ومع البعض بعضهم مع التفاعل بسهوله للطالب ويمكن

 مشكله حل على يعمل قد ذلك وغير مكان وأي وقت اي في النقال الهاتف استخدام ويمكن الكبيره

 باستخدام االستمتاع يمكنهم التعليم من تسربوا الذين الطالب جذب يأ المدارس من الطالب تسرب

 يأخذ سوف الطالب كان اذا للتعلم الطالب والتزام الدافعيه من وتزيد التعلم في النقال الهاتف

 .المسؤولية تحمل في يساعده ذلك ان اي يشاء وقت اي في البيت الى الجهاز

 بشكل معلومات على للحصول (SMS) القصيرة الرسائل خدمه النقال الهاتف في يوجد

 ويساعد االختبارات جدول او المحاضرات مواعيد جدول خالل من لكترونياإل والبريد وأسهل اسرع

 . (15-17.  2006,  احمد (التعلم في صعوبات يواجهون الذين المتعلمين

 وأولياء التعليمية والمؤسسة الطالب بين المباشر التواصل من نوع تحقيق على يساعد

 مستواهم تطوير حيث من بنائهمأ حققها التي والنتائج ابنائهم متابعه ألهل يمكن حيث االمور

 الحضور عن تغيب حول المدرسه في الطالب مع تحدث التي الطارئة التنبيهات بعض او الدراسي

 العائله عند بالغه هميهأ له المدرسه مع المباشر التواصل هذا الصفيه الحصة عن التأخير او

 مسلكي وأ دراسي فشل يأ لتدارك فرصه يعطي الذي عامل األبوين كال يكون عندما خاصة

 .تفاقمه قبل بناءاأل لهؤالء

 من جامعتهم عن البعد الجغرافي الذين يعانون من الجامعه لطالب توفير فرصة التعلم

 كالغاء المستعجله درايهاإل والقرارات عالناتاإل استقبال خالل من منتظم بدوام المرتبط غير مالتعل

 . ما حصه عن حضور عن اعتذار او واجب تقديم او امتحان موعد
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 :والخدامات التي يمكن ان يقدمها في العملية التعليمية مميزات الهاتف الذكي  -4

 : مميزات الهاتف الذكي .4-0

غزت األجهزة الذكية و الحواسيب اللوحية األسواق و المنازل و حتى المدارس و بات من 

بما يفيد أطفالنا و طالبنا في تحصيلهم الدراسي ، خصوًصا  الحديثة اتالتقني هذه استغالل الضروري

التي يبديها أغلبهم في استخدام أجهزتهم الشخصية داخل الفصول الدراسية  عامل الدافعيةإذا ما أخذنا 

 تلخص الباحثة أهم مزايا التعليم المحمول من خالل، و و الوقت الطويل المهدر أمامها بعين االعتبار

 كاآلتي:(   2009علي,(كما اوجزها التي جعلته ضروري في عمليه التعلم والتعليم 

 التعليماتالدراسات أن الطالب يحققون نسب أكبر من  أثبتت :المتعلم لدى الدافعيه زيادة   -

م هو تكنولوجي يسهل عملية استجابته فالحافزية و حب كل ما الذكية،عند استخدام األجهزة 

  .للدروس ويرسخ المواد التعليمية لديهم على المدى البعيد

 يمكن للشخص أن يتعلم بالوثيرة التي تناسبه و يختار باالستقاللية: المتعلم عند شعور خلق  -

 . فراغهما يحبه من المواد التعليمية حسب ميوله و قدراته و أوقات 

إن التعلم باستعمال الجوال يضمن استمرارية عملية :  والمعلم المتعلم بين التواصل تحث  -

التعلم و اكتساب المعارف و المهارات من الطفولة حتى سن متأخرة ، سواء داخل الفصل 

وذلك من خالل إتاحة الفرصة للتفاعل التعليمي بأشكال جديدة ،  أو خارجه ، أثناء الدراسة

ويدعم التعلم المتنقل كل أشكال التفاعل والتواصل بين داخل وخارج الفصول الدراسية ، 

 ( .346-338،  4214المتعلمين.)عزمي جاد،

أغلب الطالب اليوم يتوفرون على أجهزة ذكية أو : حيث أن  والمكان الزمان من التحرر  -

هواتف محمولة متطورة بتكلفة منخفضة نسبيا بالمقارنة مع الحواسيب المكتبية وهذا يشكل 

، ولهذا يكون المتعلمون قادرين على التعلم في أي مكان مة ينفرد بها التعلم بالمحمولميزة مه

http://www.new-educ.com/idees-pratiques-gestion-de-classe-appareils-portables#.U9TxOkAUdQk
http://www.new-educ.com/idees-pratiques-gestion-de-classe-appareils-portables#.U9TxOkAUdQk
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وأي زمان سواًء بشكل مستقل أو في إطار بيئات تشاركية اجتماعية 

(,2006,96Baumfield). 

باإلضافة إلى سهولة الربط بشبكة اإلنترنت في :  المتعلم يناسب محتوى تخصيص إمكانية -

التي تسهل التعلم باستعمال الهاتف  األدوات و التطبيقات حاليا الكثير منأي مكان ، يوجد 

  .النقال و تتيح التفاعل مع اآلخرين و مشاركة الملفات المختلفة معهم

على ما سبق تجد الباحثة أن هناك بعض عيوب التعلم المتنقل بجوانب القصور  عالوةً 

المرتبطة باألجهزة المتنقلة مثل السعة المحدودة لالتصال باإلنترنت ال سلكًيا، وصغر حجم الشاشة 

ة ، ومحدودية ساعات تشغيل البطاريفي أغلب األجهزة يجعل من الصعب قراءة الملفات اإللكترونية

(Campeanu, 2012 ). 

( أن من أبرز عيوب التعلم المتنقل هو ,(Downey, 2010دوني"وفي هذا الصدد، يرى "

مكانية أن يصادف المتعلم صع زة  نظًرا األجه هوبة في الكتابة النصية بواسطة هذحجم الشاشة، وا 

اإلدخال بها. وعلى الرغم من إمكانية استخدام لوحات مفاتيح خارجية أو  للحجم المحدود إلدوات

ر للتقنيات ضافة تبرز عيًبا آخإلإمكانية الكلفة المرتبطة بهذة ا برمجيات للتعرف على الصوت إال أن

 المتنقلة .

 .في التعليم  النقال الهاتف قدمهاي التي الخدمات: 4-7

في الواقع أن الهواتف النقالة يمكنها إنجاز العديد من المهام التعليمية من خالل ما يتوفر 

 . ( كاآلتي4216)عبدالعظيم ،  من تقنيات، ومن ابرز تلك التقنيات اوجزها

  

http://www.new-educ.com/apps
http://www.new-educ.com/apps
http://www.new-educ.com/tools
http://www.new-educ.com/tools
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  (web) يبالو  خدمه: 4-7-0

 مجموعه عليه اتفقت وقواعد مواصفات يتضمن جماعي معيار هي الالسلكية بروتوكول

 األجهزة باستخدام سلكيا ال نترنتاإل شبكه لىإ الدخول في المستخدمين تساعد الشركات من

 لجعلها للكمبيوتر المصممه نترنتاإل صفحات يحول برنامج النقال الهاتف يأ المحمولة الالسلكية

 الهاتف المستخدم ويستفيد االخرى االجهزه او المحمولة الهاتف الشاشات يناسب بشكل صغيره

 وتبادل نقل عمليه يسهل والمعلومات الخدمات نترنتاإل يقدم مما التجوال خاصية من النقال

 عبر والشراء البنوك واعمال،  االلكتروني البريد الخدمات بقيه من واالستفادة والبيانات المعلومات

 النقال الهاتف كاألجهزة النقاله األجهزة خاص االول web عن  wap الواب ويختلف االنترنت

 الحاسوب الجهزه خاص الثاني ماإ االنترنت الى الدخول في الذكية واالجهزه الجيب وحسابات

 . واالنترنت

  (SMS ) القصيرة الرسائل خدمه: 4-7-7

 بينهم فيما القصيرة النصيه الرسائل تبادل المحمول الهاتف لمستخدمي تسمح هي

، وتعتبر خدمة الرسائل  حرًفا 162حيث ال يتجاوز حروف الرسالة الواحدة ب بينهم التي والمعلومات

 .أي مكان ه المحمول في، ووسيلة سهلة االتصال بشخص آخر على هاتف القصيرة اقتصادية، ومسلية

 ( Blutooth ) البلوتوث خدمه : 4-7-3

 بعضها مع المحمولة االتصال أجهزه من مجموعه تربط الالسلكي االتصال تقنيه هي

 والبيانات الملفات لتبادل الحاسوب مع المحمول الهاتف مثل المدى قصيرة بروابط البعض

 انه التعليم عمليه فية خدمتالمس هذه من االستفادة كيفيه عن أماا ، سلكيً  ال بينها والمعلومات

 الفوري التقييم في المعلم قيام خالل من والمعلم الطالب بين التواصل وزيادة التعليمية العمليه تسهل

 . فوريه بصوره الطالب استفسارات على والرد
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 (MIS) المتعددة الوسائط خدمه: 4-7-4

 والوسائط المتعددة والوسائط المتعددة الرسائل واستقبال رسالإ المستخدم تتيح هي

(MMS) الفيديو والقطات والصور المتحركة والرسوم النصيه الرسائل تبادل يمكن حين . 

  (GPRS )الراديو العامه بالحزم التراسل خدمه: 4-7-5

مكانية بسرعة االنترنت الى بالدخول النقاله للهواتف تسمح ومبتكره جدا جديدة يهقنت هي  استقبال وا 

 من كميه كبرأ الى والدخول بسرعة السلكيا وتبادلها واسترجاعها وتخزينها والملفات البيانات

 . تكلفه قلأب المتاحة المعلومات

 :  الذكية بالهواتف التعلم وسمات خصائص -5

 الفصول في التعلم عن يختلف انه اي الخصائص من مجموعه بالمحمول التعلم يتسم

 ةالبيئ توفره ما خالل من والمكان بالزمان االرتباط على ةيميالتعل ة االنشط تعتمد التي التقليديه

تشير )هبة و  , العالي التنقل توفير عبرة الحيا مدى تعليمي سياق تدعم التي دواتاأل في ةالغني

 : ييل فيما الخصائص تلك برزأ( إلى 4216عجينة ،

 بسهوله يمتاز بالمحمول فالتعلم التعليمية العمليه طرافأ بين بسهوله للتفاعل الفرصه يمنح: 5-1

 وتبادل ،MMS او SMSرسائل طريق عن وذلك البعض بعضهم المتعلمين بين الرسائل تبادل

 باستخدام او البلوتوث تقنيه خالل من ذلك ويتم المتعلمين بين بسهوله لكترونيهاإل والكتب الملفات

 .االخرى االلكترونيه التعلم انماط في السهوله من الدرجه بنفس يتوفر ال هذا حمراءاأل تحت االشعه

 اوقات او محدده اماكن في التواجد ضروري ليس هذا مكان وكل وقت كل في يتم التعلم: 5-4

 التعليم كان ذافإ المكتبيه الحاسوب اجهزه امام الجلوس يشترط ال حيث التعلم اجل من معينه

 اخذ قد بالمحمول التعليم فان والجامعات المدارس خارج التقليديه التعليم نظمهأ حمل قد لكترونياإل

 .ثابتة نقطه يأ عن بعيدا التعليم
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 وبينهم البعض بعضهم الطالب بين الجغرافي للتباعد المتجاوز والتعاون المشاركه تحقيق: 5-3

 م . معلميه وبين

 . الدراسية والفصول التعليمية المؤسسات سوارأ وخارج داخل التعليم في الحرية: 5-4

 في المتوفره الموجوده الخدمات خالل من يمكن يأ: وسريعه عاليه وصول قدرات يوفر: 5-5

 اسرع في والبيانات معلومات الى والوصول الحصول منها الحديثه خصوصا المحموله الهواتف

 بين الرسائل تبادل حتى او نترنتاإل بخدمات االمر تعلق سواء االخرى الوسائط من وقت

 . المعلم وبين بينهم او انفسهم المتعلمين

 عمليه في يسهل النقاله للهواتف الصغير الحجم ان : التعلم اثناء والتحرك التنقل سهوله: 5-6

 الرقميه والجهزه Tablet pc المصغره االليه الحاسبات مثل التعليم عمليه اثناء والتحرك التنقل

 االلكترونيه والكتب المحموله والهواتف desktop pcs  المكتبيه الحواسيب  PDAS الشخصيه

 تدفق وتنظيم للمتعلم الفوريه الحقائب منحمال  سهلأ ذلك غير حجما صغروأ وزنا قلأ تكون التي

 .تالمعلوما

 السابقه الدراسات : ثانيا

 الدراسه بمتغير الصله ذات واالجنبيه العربيه السابقه للدراسات عرضا الجزء هذا يتضمن

 والعينه هدف دراسه كل تتضمن األحدث لىإ قدماأل من مرتبه النقال الهاتف باستخدام التعلم

 :يأتي كما الصله ذات النتائج وبعض واالداه

 :النقال الهاتف باستخدام بالتعلم الصله ذات السابقه الدراسات

التأثيرات السلبية للتعلم المتنقل دراسة " شو"  عن ة للكشفومن واقع الدراسات الميداني

(chu,2014التي ه )التعلم المتنقل على التحصيل لدى الطالب وزيادة مستوى  اثرتحديد  الى فتد

الدراسة على عينة من طالب الصف الخامس بإحدى المدارس  هلعبء المعرفي لديهم فقد أجريت هذا
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طالًبا وطالبة تم توزيعهم على مجموعتين، األولى  33االبتدائية في تايون، واشتملت العينة على 

تجريبية واألخرى ضابطة ، ود اسفرت النتائج عن تفوق طالب المجموعة الضابطة على طالب 

يجية التعلم النتيجة أن استخدام إسترات هذه، وتوضح أثر  صيليالتح االختبارالمجموعة التجريبية في 

القائمة على التقييم التكويني في إطار التعلم المتنقل كان لها تأثير سيء على نواتج التحصيل لدى 

 الطالب مقارًنة بالطريقة التقليدية. 

 هدفت دراسة (Walsh, White & Young, 2007) يونج وايتو والشو من كل أجرى

 تكونت .األستراليين المراهقين لدى النقال الهاتف باستخدام المرتبطة النفسية العوامل إلى التعرف

 نقاش مجموعات في اشتركوا , (سنة 24-16) بين ما أعمارهم تراوحت ،فرداً  32 من الدراسة عينة

 الهواتف باستخدام المرتبطة النفسية الفوائد استنتاج بغرض النقاشات محتوى تحليل وتم ,معمقة

 بهواتفهم كبيراً  تعلقاً  الدراسة عينة أفراد لدى أن النتائج وبينت ,لديهم اإلدمان حدوث وكيفية ,النقالة

 .لها باستخدامهم مرتبطة لإلدمان سلوكية أعراض وجود مع ,النقالة

 لتحسين النّقال التعلم تقنيات استخدام" بعنوان (Shuler, 2009) شولر أجراها  دراسة وفي

 في النقالة األجهزة استخدام تواجه عديدة تحديات هناك أن إلى خاللها من ،توصل"األطفال تعلم

 الكبير الوقت في الباحث حددها النّقالة،حيث لألجهزة السلبي الجانب هو األول الجانب :التعليم

 أفكار تشتت التعلم،واحتمال أثناء المتعلمين مراقبة وصعوبة الشاشة، أمام المتعلم يمضيه الذي

 واستخدام ، نصية رسائل تلقي خالل من واالختصارات العامية اللغة تعلم على والتركيز ، المتعلمين

 على والخوف ، اإلنترنت على تسلية مواقع إلى االمتحانات،الدخول في للغش األجهزة  هذه

 . المتعلمين إلى المدرسة من المرسلة البيانات خصوصية
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 أفراد من الكثير يعتقد حيث الثقافية واالتجاهات المعايير في يتمثلالثاني  الجانب أما

 والجانب .التعلم عن المتعلمين اهتمام تحويل على القدرة لها األجهزة هذه بأن اآلباء ومنهم المجتمع

 في لرابع الجانبا أما .التعلم أنواع من النوع لهذا نظرية موجود فيعد يتمثل الجوانب هذه من الثالث

 النقالة باألجهزة الخاصة الالسلكية االتصاالت تقنيات السريعل التطور تتبع صعوبة في تمثل

 صممت التي البرامج تصميم في التباين في تمثل الخامس والجانب .وأولياءاألمور لمعلمين منِقبال

 .النقاله االتصال اجهزه مع التتناسب تقليصه تم ثم ومن المكتبية للحواسيب أساساً 

 وجهة من :للتعلم النّقال الجهاز استخدام" بعنوان (Suki, 2011) سوكي دراسة

 التكنولوجيا استخدام لفكرة المتعلمين تقبل مدى معرفة الدراسة من الهدف وكان "نظرالمتعلمين

 على توزيعها وتم مفتوحة، أسئلة خمسة من مكونة استبانه بتصميم الباحث قام .التعليم في النّقالة

 نتائج أظهرت ماليزيا،وقد في سيالنغور في المهنية الجامعة في طالباً   (20) من مكونة عينة

 تآلفًامع أكثر كانوا النّقال،وأنهم التعلم تكنولوجيا باستخدام مهتمين يكونوا لم المتعلمين أن الدراسة

 الهواتف يستخدمون أنهم رغم  ,جهلو  وجهاً  أوالتعلم المصورة المحاضرات باستخدام التعلم

 يطرأعلى أن الممكن من تحسن أي هناك أن اليرون المتعلمين أن إلى الدراسة النقالة،وخلصت

 سلبياً  اتجاهاً  أبدوا المتعلمين أن أيضاً  النتائج النّقال،وأظهرت التعلم الستخدام نتيجة التعليم علمية

 .التكنولوجيا نحوهذه

 على تأثيراإلنترنت إلى التعرف بدراسةهدفت (2012) والخدام أبوعرقوب من كل وقام

 عجلون كلية في طالبة (300) من الدراسة عينة تكونت .وباألصدقاء باألسرة الشخصي االتصال

 :اآلتية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد .الجامعية
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 استخدامه ساعات وعدد جهة من اإلنترنت استخدام بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود -

 .وباآلخرين باألسرة الشخصي واالتصال أخرى جهة من

 الشخصي االتصال على اإلنترنت استخدام لتأثير إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -

 عند الدراسي والمستوى ،والتخصص الشهريالدخل  لمتغيرات تعزى والصديق باألسرة

 . (0.01) الداللة مستوى

 الشخصي االتصال على اإلنترنت استخدام لتأثير إحصائية داللة ذات عالقة وجود -

 .السكن مكان لمتغير عزىت والصديق باألسرة

 رغبتهن من قلل ألنه الجامعية عجلون كلية في الطالبات سلوك على رتأثي لإلنترنت إن -

  .بصديقاتهنو  بأسرهن لوجه وجهاً  الشخصي االتصال في

 التربية كلية طالبات استخدام واقع الى التعرف إلى هدفت دراسة (2013) الهزاني أعدت

 على الدراسة وركزت .والتعلم التعليم عمليتي في االجتماعية للشبكات سعود الملك جامعة في

 لفاعلية  نظرهن وجهة اختالف ومدى الطالبات تعلم تطور في االجتماعية الشبكات استخدام

 (المستوى_التخصص (تالمتغيرا باختالف والتعلم التعليم عملية في االجتماعية الشبكات استخدام

 من 27% بينما االجتماعية الشبكات يستخدمن الطالبات من 73% ان الدراسة نتائج بينت وقد

 إثراء فيلديهم  ساهمت االجتماعية الشبكات أن دوج من  75.7% وأن  ,يستخدمنها ال العينة

 في االجتماعية الشبكات أهمية مدى الدراسة نتائج أظهرت كما .التخصص في المعرفية الحصيلة

 أن كما ،ذلك على العينة من 87% أجمعت وعلمية، حيث بحثية مجموعات وتكوين التواصل

 ومصادر علمية لمعلومات مصدراً  اإللكترونية االجتماعية الشبكات في وجدن العينة من %72

 . بحثية
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إلى الكشف عن درجة استخدام تطبيقات التعلم الّنقال  (4213) العمري دراسةكما هدفت 

كما سعت الدراسة إلى معرفة  ا،استخدامه ومعوقاتلدى طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك 

 والمستوى الدراسي والنوع االجتماعي ومعدل االستخدام( العمرمن متغيرات: )التخصص و  كلأثر 

من  ، وتكونت عينة الدراسة الوصفي المسحي إلجراء الدراسةاستخدم الباحث المنهج وقد  على ذلك.

 لثالثة ،ا( طالب وطالبة من طلبة كلية التربية في جامعة اليرموك موزعين على أقسام الكلية 344)

( فقرة موزعة على ثالثة 43لجمع المعلومات تكونت من ) ةوقد اختيروا عشوائيًا، صمم الباحث استبان

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة  ،4214 – 4213سي األول من العام أقسام، في الفصل الدرا

(، وأن معدل االستخدام جاء بدرجة 3.43االستخدام جاءت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي بلغ )

 وأنظمة قوانينهناك معيقات بشرية أهمها أن  وأن(، 3.15وبمتوسط حسابي بلغ ) أيضامتوسطة 

االشتراك  رسوم ارتفاع أهمها مادية ومعيقات المحاضرات، أثناء النقَّالة األجهزة استخدام تمنع الجامعة

( في معدل االستخدام  = 0.05المستوى ) ـدتوجد فروق دالة إحصائيا عن وأنه،  في شبكة اإلنترنت

 ( = 0.05) ولصالح االستخدام اليومي للتعلم النّقال، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا عند المستوى

 .الدراسةباقي متغيرات  في

 إلى هدفت بدراسة (Cagan, Unsal, & Celik, 2014) كيليك و نساليو و  وأ كاجان قام

بجامعة أوسماجانز  الجامعية في كلية الصحة الطلبة لدى الذكي الهاتف على اإلدمان مستوى تقييمو 

  من الدراسة مجتمع تكون .لديهم االكتئاب ومستوى اإلدمان بين ما العالقة إلى والتعرف ,يبتركيا

 على إدمان درجة من ييعانون إيفر ميدو قسم في الطلبة أن النتائج وبينت ,وطالبة طالب (700)

 هناك وأن ,اإلدمان مستوى ارتفع ,الهواتف لهذه اليومي االستخدام ازداد كلما وأنه .الذكية الهواتف

 وأن هناك ارتباطاً  ,األكاديمي (التحصيل) والنجاح الذكية الهواتف على إلدمان بينا سلبياً  ارتباطاً 

 لهواتفهم الطلبة الستخدام سببين وكانأهم .الطلبة لدى االكتئاب مستوى وبين اإلدمان بين إيجابياً 
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رسال ,باألسرة االتصال :هما ,الذكية  الهواتف إدمان أن إلى الدراسة وأشارت .نصية رسائل وا 

 كلماانخفض لديهم اإلدمان زاد فكلما ,مهمة صحية مشكلة هي الجامعيين الطلبة لدى الذكية

 .لديهم االكتئاب مستوى بذلك وزاد ,األكاديمي نجاحهم

 ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها 

قد اتفقت و  مختلفة،تعدد الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية من زوايا 

 .الدراسة الحالية مع معظم الدراسات من حيث اتباع المنهج الوصفي

بسيط  تقديم تصور إلىتهدف مية الدراسة الحالية كونها ومن خالل العرض البسيط تزداد اه

عن واقع استخدام الهواتف الذكية في الجامعات االردنية واستخدام الهواتف الذكية في التعليم معرفه 

 .ليملى الهاتف في عمليه التعجيا المعلومات وحاجتهم الحقيقيه إاالستفاده الطلبه تكنولو مدى 

ة لور سابقة في بعض الجوانب منها بوفي المجمل فقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات ال

ة وتحديد خطه المعالج الدراسة،واختيار منهج  هميتها،أوبيان  اهدافها،وتحديد  لدراسة،امشكلة 

ال البحث ق الترابط في مجوربط بين نتائج الدراسات السابقة بالدراسة الحالية بما يحق اإلحصائية،

 .العلمي
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

يتضمن هذا الفصل عرضا لمنهج الدراسة المستخدم ومجتمعها وعينتها ووصفها ألداة الدراسة 

جراءاتها والمعالجة اإلحصائية أيضاً  يتضمنكماو وكيفية إيجاد صدقها وثباتها  التي  متغيرات الدراسة وا 

 الدراسة.في تحليل بيانات  استخدمت

 الدراسة:منهجية 

لدراسة ل في هذه الدراسة وذلك لمالءمته قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي المسحي

 تم استخدام استبانة لجمع بيانات الدراسة.و الحالية، كما 

 الدراسة:مجتمع 

تكون مجتمع الدرسة من جميع طلبة البكالوريوس تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعات 

في جامعة الشرق  طالباً  (52تين   موزعين كاآل ( طالباً 150الخاصة موضوع الدراسة والبالغ عددهم )

  .جدارا(في جامعة  طالباً 98 األوسط،

  عينة الدراسة:

طلبة تكنولوجيا التعليم في الجامعات موضوع الدراسة ( مفردة من 100تكونت عينة الدراسة )

في جامعة  طالباً  55 في جامعة الشرق األوسط, طالباً  45)( كاالتي 1موزعة حسب الجدول رقم )

وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية نسبية من مجتمع الدراسة وفقًا لجدول تحديد حجم العينة  جدارا(،

 (Krejce & Morgan,1997) ومورجانكريسي  من خالل حجم المجتمع الذي أعده
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 (0الجدول )

 توزيع عينة الدراسة في الجامعات بحسب الجامعة الشرق االوسط وجامعة جدارا في االردن 

 المجموع عدد الطالب )االناث( عدد الطالب) الذكور( الجامعة

 55 40 15 جدارا

 45 23 22 الشرق االوسط

 100 63 37 المجموع 

 

 (7الجدول)

 توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغيراتها

 النسبة العدد الفئة المتغير
 %45 45 ذكور الجنس

 %55 55 إناث

 %25 25 السنة االولى السنة الدراسة
 %22 22 السنة الثانية
 %23 23 السنة الثالثة

 %30 30 السنة الرابعة
 %55 55 الشرق االوسط الجامعة

 %45  45 جدارا
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 الدراسة:أداة 

 لمراجع والدراسات والدورياتة األدب النظري والتربوي للتحقيق أهداف الدراسة تم مراجع

: لتعليميةا العملية في الذكية الهواتف استخدام درجةبالمتعلقة و  ،موضوع الدراسة الحاليةب الخاصة

قيق ذلك . ولتحالخاصة االردنية الجامعات في التعليم تكنولوجيا طلبة نظر وجهة من ميدانية دراسة

حيث تضمنت مجموعة من المتغيرات الديموغرافية كجزء أول من تم تطوير استبانة من قبل الباحثة 

االستبانة والجزء الثاني احتوى على فقرات لمعرفة درجة استخدام طلبة تكنولوجيا التعليم للهواتف 

السابقة ذات الصلة باستخدام ادوات راسات الدلى كما وتم الرجوع إ ،الذكية في العملية التعليمية

وفيما يلي ( 4214،زوانة) (، ودراسة2016،)النمورةمثل دراسة  التواصل االجتماعي والهاتف الذكي

( فقرة بعد تحكيمها من قبل األساتذة ذوي الخبرة والكفاءة، 20وصف لهذه األداة التي تكونت من )

 التي تمت والتعديالت المقترحات جميع تنفيذ في وقد قامت الباحثة بأخذ مالحظاتهم بعين االعتبار

يبين االستبانة بصورتها األولية  ( 4(، والملحق  )  1انظر الملحق )  .االستبانة محكمي من قبل

 والنهائية. 

وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي النة يعتبر من أكثر المقاييس استخداما وذلك لسهولة 

افراد العينة الخاضعين لالختبار لدرجة موافقتهم على كل عبارة من  حيث يشير درجاتة،فهم وتوازن 

( 2,1, 5,4,3قليلة جدا( وتقابلها )  قليلة، متوسطة، كبيرة، جدا، كبيرة)التالي المتغيرات على النحو 

 وتم تحديد مستوى المؤشرات باستخدام المعادلة:
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 القيمة الدنيا للبديل –القيمة العليا للبديل 

 عدد المستويات          

5-1=    4=    1.33 

3          3 

 وعليه يكون معيار الحكم :

  1-2.33المستوى المنخفض 

  2.34-3.67المستوى المتوسط 

  3.68-5المستوى المرتفع 

 صدق الداة :

 عدد لىع األولية بصورتها االستبانة بعرض الباحثة قامت الدراسة أداة صدق من للتحقق

تكنولوجيا و  وعلم النفس التربوي والمناهج وطرق التدريس تكنولوجيا التعليم مجال في المختصين من

 ومدى ،درجة االستخدامما  االستبانة( مفردات) انتماء حول واقتراحاتهم آرائهم إلبداء وذلك المعلومات

 . الدراسة لموضوع مناسبتها ومدى للفقرات، واللغوية العلمية تهاسالمة صياغ

 :أداة الدراسة ثبات

 عادلةاالتساق الداخلي باستخدام م ةباستخدام طريقتين هما طريق الدراسة أداة ثبات من التأكد تم     

 (، وطريقة2.84ووجد أن معامل االتساق الداخلي يساوي)  ،(Cronbach – Alphaألفا ) كرونباخ

عادة االختبار  عينة خارج من فرد( 42)على  االستبانة تطبيق تم إذ(, test- retest) االختبار وا 

عادة, الدراسة  تباراالخ ثبات معامل حساب تم ذلك وبعد, أسبوعين مضي بعد عليهم تطبيقها وا 
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التطبيقين، ووجد أن معامل االتساق الداخلي  نتائج بين بيرسون ارتباط معامل باستخدام

 (.2.81يساوي)

 الدراسةة أداتطبيق  
بعد التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة وتوضيح الهدف    

عالم المستجيبين لالستبانة بأن المعلومات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بطريقة  من الدراسة، وا 

نهاسرية تامة،  جميع  ىة علاإلجاب الدراسة عينةلعلمي فقط، وتم الطلب من أفراد لغايات البحث ا وا 

ة قامت الباحثة بتوزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسكما و فقرات األداة بدقة وموضوعية ومصداقية. 

 بنفسها.

 إجراءات الدراسة :

 قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية :

 .تحديد المجتمع والعينة 

  الدراسة.إعداد أداة 

  المسؤولة.الحصول على كتاب تسهيل مهمة من الجامعات 

 .تطبيق االستبانات على العينة التي تم تحديدها 

 .رصد البيانات في جداول خاصة 

 ( تحليل البيانات إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائيةSPSS.) 

  التوصل إليه من نتائج. والمقترحات بناء على سيتم تقديم التوصيات 
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 متغيرات الدراسة:

 المتغيرات المستقلة :

 مستويان )ذكر( و)أنثى(.الجنس وله  -1

 (.الدراسية )االولى, الثانية, الثالثة, الرابعة السنة -4

 الجامعة ) الشرق االوسط , جدارا ( -3

 المتغيرات التابعة:

 درجة استخدام الهواتف الذكية في العملية التعليمية.  -

 المعالجة اإلحصائية:

دخال البيانات باستخدام  انات الحاسوب جرى ترميز البيوبعد تفريغ إجابات أفراد العينة وا 

   (.SPSSباستخدام برنامج المعالج اإلحصائية المستخدمة )

  األول تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب. لإلجابة عن السؤال .1

 فيما يتعلق بمتغير الجنس t-testاستخدام االختبار التائي  تم ولإلجابة عن السؤال الثاني .4

الدراسية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  السنةب وفيما يتعلق. والجامعة

 .( One Way ANOVAالمعيارية وتم تطبيق تحليل التباين األحادي )
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

االردنيه بالجامعات  التعليم تكنولوجيا طلبة إستخدام درجة على التعرف إلىه الدراسة هذ تهدف

 عند احصائية داللة ذات فروق وجود تم ما اذا ومعرفة تعلمهم عمليه في الذكية للهواتفالخاصه 

بالجامعات  التعليم تكنولجيا طلبة لتقديرات الحسابية المتوسطات بين  (α≤ 0.05)  الداللة مستوى

 السنة :لتغيرات تعزى تعلمهم في عملية الذكية الهواتف الستخدامهم الخاصه ة ردنياأل

 ، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: ة, والجامعالدراسية،والجنس

الخاصؤؤؤؤؤة للهواتف  ةاالردني التعليم بالجامعاتسؤؤؤؤؤتخدام طلبة تكنولوجيا ادرجة  السؤؤؤؤؤؤال الول: ما

 الذكية في التعليم؟

استخدام  لدرجةلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

شكل عام ولكل فقرة ب طلبة تكنولوجيا التعليم  بالجامعات االردنيه الخاصة للهواتف الذكية في التعليم

 ( ذلك.1،  ويظهر الجدول )من فقرات أداة الدراسة
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 (0الجدول )

ستخدام طلبة تكنولوجيا التعليم  الدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 مرتبة تنازليًا بالجامعات االردنيه الخاصة للهواتف الذكية في التعليم

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 

 االستخدام

 مرتفعة 1 0.58 4.01 الجامعية الخاصة بموقع الجامعة. أطلع على االعالنات 11

 مرتفعة 2 0.55 3.96 استخدم الهاتف الذكي لتبادل الرسائل االلكترونية. 2

3 
استخدم الهاتف الذكي للوصول الى شبكات التواصل مدى 

 االجتماعي.
 مرتفعة 3 0.69 3.90

20 
قة من الطري فائدةالتعليم بالهاتف الذكي اكثر استخدام   

 التقليدية.
 مرتفعة 4 0.67 3.86

19 
على استمرارية التفاعل بين اطراف  للمحافظةاستخدام الهاتف الذكي 

 العملية التعليمية.
 مرتفعة 5 0.75 3.77

18 
استخدام الهاتف الذكي يحقق الحرية في التعلم خارج أسوار المؤسسة 

 التعليمية.
 مرتفعة 6 0.91 3.69

1 
استخدم الهاتف الذكي للوصول الى مصادر التعلم مثل 

 محركات البحث والمكتبات الرقمية .
 متوسطة 7 0.84 3.41

12 
 ويراعي الفروق التعلم يدعم عمليةاستخدام الهاتف الذكي 

 الفردية للمتعلم .
 متوسطة 8 0.88 3.39

7 
استخدم الهاتف الذكي لتبادل الرسائل النصية مع الزمالء 

 تعليمية. الغراض
 متوسطة 9 0.85 3.37

16 
استخدم الهاتف الذكي لتسجيل المحاضرات بالصوت او بالصوت 

 والصوره .
 متوسطة 11 0.88 3.32

4 
استخدم الهاتف الذكي للوصول الى المدونات والمنتديات 

 والمواقع الخاصة لغايات تعليمية.
 متوسطة 11 0.97 3.28

 متوسطة 12 0.97 3.27 .أحتاجها على هاتفي النقال احفظ المعلومات التعليمية التي 10

 متوسطة 13 0.94 3.26 استخدم الهاتف الذكي لتسجيل المساقات . 15
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14 
استخدم الهاتف الذكي لتنسيق مواعيد المحاضرات واالختبارات 

 والواجبات .
 متوسطة 14 0.84 3.24

6 
لتي تفيد ااستخدم الهاتف الذكي اللتقاط الصور ومقاطع الفيديو 

 العملية التعليمية.
 متوسطة 15 0.87 3.23

8 
 pdfاستخدم الهاتف الذكي لتصفح الكتب والدراسات بصيغة 

 wordاو 
 متوسطة 16 0.74 3.17

17 
يسهل على المتعلم فب الوصول الى استخدم الهاتف الذكي 

 المعلومة .
 متوسطة 17 0.68 3.04

9 
االعالنات واالخبار المستعجله استخدم الهاتف الذكي الرسال 

 للزمالء.
 متوسطة 18 0.93 2.84

 متوسطة 19 0.59 2.52 استخدم الهاتف الذكي لتسليم الواجبات ومتابعة التغذية الراجعة عليها. 13

 منخفضة 21 0.76 2.31 استخدم الهاتف الذكي للعروض التقديمية واالفالم التعليمية. 5

 متوسطة  1328 3334 الدرجة الكلية 

 
 ةوجيا التعليم  بالجامعات االردنياستخدام طلبة تكنول( أن درجة 1يالحظ من الجدول )

( وانحراف 3.34، إذ بلغ المتوسط الحسابي )متوسطة تكان الخاصة للهواتف الذكية في التعليم

إذ تراوحت ، والمنخفضة المتوسطةات المرتفعة و الدرج بينفقرات ال(، وجاءت 1.70معياري )

( التي تنص على" 11)ة(، وجاءت في الرتبة األولى الفقر 2.31 -4.01المتوسطات الحسابية بين )

معياري  وانحراف (4.01) بمتوسط حسابي "،أطلع على االعالنات الجامعية الخاصة بموقع الجامعة 

استخدم الهاتف الذكي ( التي تنص على" 4)ةالفقر  الثانية، وجاءت في الرتبة مرتفعة وبدرجة( 0.58)

، مرتفعة  وبدرجة( 0.55معياري ) وانحراف (3.96) بمتوسط حسابي "،لتبادل الرسائل االلكترونية

استخدم الهاتف الذكي لتسليم الواجبات " تنص على تي( ال13وجاءت في الرتبة  قبل االخيرة الفقرة )

 وبدرجة(، 0.59معياري ) ( وانحراف2.52بمتوسط حسابي )" ومتابعة التغذية الراجعة عليها
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استخدم الهاتف الذكي للعروض ( التي تنص على" 5، وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة )متوسطة

 .منخفضة وبدرجة( 0.76( وانحراف معياري )2.31" بمتوسط حسابي )التقديمية واالفالم التعليمية

بين المتوسطات  (α ≤ 0.05)حصؤائية عند مستوى إهل هناك فروق ذات داللة  :الثانيالسؤؤال 

الحسؤؤؤؤؤؤابية لتقديرات طلبة تكنولوجيا التعليم بالجامعات االردنيه الخاصؤؤؤؤؤؤه السؤؤؤؤؤؤتخدامهم الهواتف 

 ؟  ةوالجنس، والجامع تعزى لمتغيرات : السنة الدراسية، التعلمالذكية في عملية 

  تمت االجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:

 متغير الجنس: -1

يم لتقديرات طلبة تكنولوجيا التعلتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الجنس،  تبعا لمتغير ،بالجامعات االردنيه الخاصه الستخدامهم الهواتف الذكية في عملية تعلمهم 

 ذلك.  (4يظهر الجدول )( و t-testكما تم تطبيق اختبار )

 (2الجدول )

لتقديرات طلبة تكنولوجيا التعليم بالجامعات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

، تبعا لمتغير (t-testبار )واخت ،االردنيه الخاصه الستخدامهم الهواتف الذكية في عملية تعلمهم 

 الجنس

 العدد الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

 مستوى 

 الداللة

 03.0 3.3. 54 ذكور
13818- 13415 

 0330 3.3. 44 إناث
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم  ( إلى4تشير النتائج في الجدول )

(2.25≥α )لهواتف الذكية ا ردنيه الخاصه الستخدامهمتكنولوجيا التعليم بالجامعات األ لتقديرات طلبة

 (1.000-)إذ بلغت  ،المحسوبة )ت( ةاستنادًا إلى قيم، الجنس، تبعا لمتغير في عملية تعلمهم

 . (1.405وبمستوى داللة )

 الجامعةمتغير   -2

يم لتقديرات طلبة تكنولوجيا التعلتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

،  الجامعة تبعا لمتغير ،بالجامعات االردنيه الخاصه الستخدامهم الهواتف الذكية في عملية تعلمهم 

 ذلك.  (3يظهر الجدول )( و t-testكما تم تطبيق اختبار )

 (3الجدول )

لتقديرات طلبة تكنولوجيا التعليم بالجامعات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

، تبعا لمتغير (t-testبار )واخت ،االردنيه الخاصه الستخدامهم الهواتف الذكية في عملية تعلمهم 

 الجامعة

 العدد الجامعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

 مستوى 

 الداللة

الشرق 

 االوسط
44 .3.5 03.0 

13111 13921 

 0333 3.5. 54 جدارا

 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم  ( إلى3تشير النتائج في الجدول )

(2.25≥α )لهواتف الذكية ا لتقديرات طلبة تكنولوجيا التعليم بالجامعات االردنيه الخاصه الستخدامهم

وبمستوى  (1.011)المحسوبة إذ بلغت  )ت( ة، استناداً إلى قيمالجامعة، تبعا لمتغير في عملية تعلمهم

 . (1.971داللة )
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 متغير المرحلة الدراسية -3

يم لتقديرات طلبة تكنولوجيا التعلتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لمرحلة ا ، تبعا لمتغيربالجامعات االردنيه الخاصه الستخدامهم الهواتف الذكية في عملية تعلمهم

 ذلك.  (4يظهر الجدول )، و الدراسية

 (4الجدول )

لتقديرات طلبة تكنولوجيا التعليم بالجامعات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 ةالدراسيسنة لية تعلمهم، تبعا لمتغير الاالردنيه الخاصه الستخدامهم الهواتف الذكية في عم

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المرحلة الدراسية

 الثالثةالسنة 
21 

3.39 0.21 

 0.28 3.34 35 السنة الثانية

 0.27 333. 24 الرابعةالسنة 

 0.36 3.32 20 االولىالسنة 

 0.28 3.34 100 المجموع

 

لتقديرات طلبة ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 4يالحظ من الجدول )

تكنولوجيا التعليم بالجامعات االردنيه الخاصه الستخدامهم الهواتف الذكية في عملية تعلمهم، تبعا 

بلغ ذ إعلى أعلى متوسط حسابي ( السنة الثالثةاصحاب فئة )إذ حصل  ،لمتغير المرحلة الدراسية

وأخيرًا جاء ( 3.34( بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ )السنة الثانية) فئة وجاء اصحاب(، 3.39)

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين 3.32) ( إذ بلغالسنة االولى)فئة صحاب الالمتوسط الحسابي 

 )تم  تطبيق تحليل التباين األحادي (α≤2.25)المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

One way ANOVA (5)(، وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول: 
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 (5الجدول )

تقديرات طلبة تكنولوجيا التعليم بالجامعات في  تحليل التباين األحادي اليجاد داللة الفروق 

 اسيةالدر سنةملية تعلمهم، تبعا لمتغير الاالردنيه الخاصه الستخدامهم الهواتف الذكية في ع

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 0.862 0.249 0.020 3 0.06 بين المجموعات

   0.080 96 7.679 المجموعاتداخل 

    99 7.739 المجموع

       

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم  ( إلى5تشير النتائج في الجدول )

(2.25≥α) واتف الذكية الستخدامهم اله لتقديرات طلبة تكنولوجيا التعليم بالجامعات االردنيه الخاصه

(، 0.249المحسوبة إذ بلغت ) ف ةاستنادًا إلى قيم ،في عملية تعلمهم، تبعا لمتغير المرحلة الدراسية

 (. 0.862وبمستوى داللة )
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة وتوصياتها

 يتضمن هذا الفصل عرضا لمناقشة نتائج الدراسة وتوصياتها.

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الول:أوال: 

 يم؟الخاصة للهواتف الذكية في التعل ةستخدام طلبة تكنولوجيا التعليم  بالجامعات االردنيادرجة  ما

  التعليم نولوجياتك طلبة معرفة درجة استخدامتبين النتائج المتعلقة بهذا السؤال الذي سعى إلى 

ما وجاءت كمتوسطة. الدرجة الكلية إذ جاءت التعليم، في الذكية للهواتف الخاصة االردنية بالجامعات

( التي تنص 11)ةفي الرتبة األولى الفقر  حيث كانومنخفضة،  ومتوسطة مرتفعة الدرجات في الفقرات

 وانحراف (4.01) بمتوسط حسابي على" أطلع على االعالنات الجامعية الخاصة بموقع الجامعة "،

حيث تعزى هذه النتيجة الى اهتمام الطلبة بمراجعة الموقع واالطالع  ،عةمرتف وبدرجة( 0.58معياري )

عليه ألمور عديدة كالتقويم الجامعي ووجود دورات او مواعيد امتحانات، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 

( التي تنص على" استخدم الهاتف الذكي 4)ةالفقر  الثانيةوجاءت في الرتبة  (4216دراسة النمورة )

 مرتفعة ، وبدرجة( 0.55معياري ) وانحراف (3.96) بمتوسط حسابي لتبادل الرسائل االلكترونية"،

اتف الذكي لتبادل الرسائل واعتمادهم بشكل خاص باستخدام اله مهارة الطلبة وهذا ما يدل على

 م، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة زوانةااللكترونية وتداول المعلومات والبيانات فيما بينه

استخدم الهاتف الذكي " تنص على تي( ال13وجاءت في الرتبة  قبل االخيرة الفقرة ) (. كما4214)

(، 0.59( وانحراف معياري )2.52بمتوسط حسابي )" لتسليم الواجبات ومتابعة التغذية الراجعة عليها

نية اهتمام جميع الطلبة بتسليم واجباتهم الكترو  تدنيلى إالنتيجة قد تكون هذه   ، متوسطة وبدرجة
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حيث يكون اعتمادهم على الطريقة التقليدية بشكل اكبر، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة النمورة 

( التي تنص على" استخدم الهاتف الذكي للعروض 5خيرة الفقرة )وجاءت في الرتبة األ (4216)

، منخفضة وبدرجة( 0.76( وانحراف معياري )2.31التعليمية" بمتوسط حسابي ) التقديمية واالفالم

وتعزى هذه النتيجة الى قلة عدد الطلبة الستخدامهم للهاتف الذكي لمشاهدة العروض التقديمية واالفالم 

التعليمية وقد يرجع السبب لصغر حجم شاشة الهاتف الذكي وايضًا قد يرجع السبب الى مشاهدة هذه 

وض واالفالم قد يحتاج الى صرف عالي من البطارية، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة النمورة العر 

(4216.) 

 ثانيا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

 لتقديرات الحسابية المتوسطات بين( α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك هل

 تعلمهم يةعمل في الذكية الهواتف الستخدامهم الخاصة االردنية بالجامعات التعليم تكنولوجيا طلبة

 ؟  والجامعة والجنس، الدراسية، السنة:  لمتغيرات تعزى

  α)≤ 0.05إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) الدراسة أظهرت نتائج

 عملية في ذكيةال الهواتف الستخدامهم الخاصة االردنية بالجامعات التعليم تكنولوجيا طلبة لتقديرات

لة ذات دال ظاهرية فروقأظهرت النتائج إلى وجود والجامعة. كما  لمتغير الجنس، تعزى تعلمهم

لمتغير السنة الدراسية، حيث كانت الفروق لصالح طالب    α)≤  0.05إحصائية عند مستوى )

، ويرجع ىالرابعة واخيَرا طلبة السنة األولنة السنة الثالثة ومن ثم طالب السنة الثانية ويليها طالب الس

اد استخدامه دالسبب في ذلك الى معرفة الطلبة الهمية استخدام الهاتف الذكي في التعليم حيث يز 

زوانة ( و 4216النمورة، كلما انتقل الطالب من مرحلة الى أخرى. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )

(4214) . 
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 التوصيات    

 توصي الباحثة بناًء على النتائج المتعلقة بهذه الدراسة مايلي:

 استخدام كافة االدوات المتاحة فيعقد دورات خاصة لكل من الطلبة والمدرسين لتوظيف و  -

 للعملية التعليمية.

 إجراء دراسات تجريبية تبين مدى أهمية استخدام الهاتف الذكي في التعليم والتعلم. -

  .األردنية الجامعات إدارات -

 نتائج على اطالعهم إن إذ ، عامة األردنية الجامعات وطلبة األوسط الشرق جامعة طلبة -

 قي الذكية للهواتف استخدامهم بدرجة وعيهم بمستوى االرتقاء في يفيدهم قد الدراسة هذه

 . والتعلم التعليم عملية
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 (0الملحق ) 

 قائمة بأسماء السادة المحكمين لداة الدراسة

 التخصص/ الجامعة االسم  الرقم

 تكنولوجيا التعليم / جامعه الشرق االوسط أ.د. عبدالحافظ محمد سالمة  -1

 تكنولوجيا التعليم /جامعه جدارا أ.د. اسامة داللعة -4

 / جامعة الشرق االوسط إداره تربوية أ.د عبد الجبار البياتي -3

 / جامعة الشرق االوسط إداره تربوية أ.د عباس الشريفي -4

 تكنولوجيا التعليم / جامعة اليرموك  د. عايد الهرش .أ -5

 مناهج وطرق تدريس / البلقاء التطبيقية د. هيثم عيادات  -6

 مناهج وطرق تدريس / البلقاء التطبيقية محمد الحمران د. -7

 جدارا/ جامعة تكنولوجيا التعليم د. مصطفى عياصرة -8

 / جامعة الشرق االوسطإداره تربوية د. أمجد درادكة -9
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 (7الملحق)

 االستبانة في صورتها النهائية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 أخي الطالب الفاضل
 أختي الطالبة الفاضلة

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 تحية طيبة وبعد :

درجةاستخدامالهواتفالذكيةفيالعملية التعليمية: " بعنوان تقوم الباحثة بإجراء دراسة 

، "ةميدانية من وجهة نظر طلبة تكنولوجيا التعليم في الجامعات االردنية الخاصدراسة

المناهج وطرق التدريس في كلية العلوم التربوية في كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في 

 .جامعة الشرق األوسط

لى عونظرا لكونكم من طالب تخصص تكنولوجيا التعليم  في الجامعات األردنية الخاصة، و   

مقاعد الدراسة وعلى اتصال مباشر وتفاعل مع التخصص يرجى التفضل بملء االستبانة 

في المكان المناسب لكل فقرة، شاكرة لكم حسن تعاونكم، علما بأن   )المرفقةوذلك بوضع إشارة )

 اإلجابات التي ستقدمونها ستعامل بسرية تامة وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

 وتفضلوا فائق االحترام.                             

 الباحثة                                                             

 فريال ناجي مصطفى العزام
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 -)ديموغرافية( : البيانات الشخصية :اوال

 ( في المربع المناسب :  ( ضع عالمة 

 -الجنس : -1
 ذكر               أنثى  

 

 المرحلة الدراسية  -4
 سنة ثانية       سنة ثالثة           سنة رابعة        سنة أولى

 
 الجامعة : -3

 األوسط                     جدارالشرق 
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 ثانيا: االستخدام

 درجة االستخدام

 درجة الموافقه الفقرات 

كبيرة 
 جداً 

قليلة  قليلة متوسطه كبيرة
 جداً 

التعلم مثل م الهاتف الذكي للوصول الى مصادر استخد 1
 الرقمية . محركات البحث والمكتبات

     

      م الهاتف الذكي لتبادل الرسائل االلكترونية.استخد 4

م الهاتف الذكي للوصول الى شبكات التواصل استخد 3
 االجتماعي.

     

المدونات والمنتديات  م الهاتف الذكي للوصول الىاستخد 4
 والمواقع الخاصة لغايات تعليمية.

     

      م الهاتف الذكي للعروض التقديمية واالفالم التعليمية.استخد 5

م الهاتف الذكي اللتقاط الصور ومقاطع الفيديو التي استخد 6
 تفيد العملية التعليمية.

     

ء ية مع الزماللهاتف الذكي لتبادل الرسائل النصم ااستخد 7
 الغراض تعليمية.

     

 pdfم الهاتف الذكي لتصفح الكتب والدراسات بصيغة استخد 8
 wordاو 
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 ذكي الرسال االعالنات واالخبارم الهاتف الاستخد 9
 المستعجله للزمالء.

     

      .قالعلى هاتفي الناحفظ المعلومات التعليمية التي أحتاجها  12

      االعالنات الجامعية الخاصة بموقع الجامعة.أطلع على  00

07 

 

 م الهاتف الذكي يساعدني على التعلماستخدا

 قدراتي.و بالسلوب الذي يتناسب 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ات ومتابعة التغذية الراجعة استخدم الهاتف الذكي لتسليم الواجب 03
 عليها.

     

واالختبارات م الهاتف الذكي لتنسيق مواعيد المحاضرات استخد 04
 والواجبات .

     

      م الهاتف الذكي لتسجيل المساقات .استخد 05

بالصوت  وام الهاتف الذكي لتسجيل المحاضرات بالصوت استخد 01
 الصوره .و 

     

      م الهاتف الذكي يزيد الدافعية نحو التعلم.استخد 02

سوار أالتعلم خارج م الهاتف الذكي يحقق الحرية في استخدا 00
 المؤسسة التعليمية.

     

م الهاتف الذكي يشجع على استمرارية التفاعل بين اطراف استخدا 09
 العملية التعليمية.

     

أعتقد أن التعليم بالهاتف الذكي اكثر جاذبية ومتعة من الطريقة  71
 التقليدية.
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 (3ملحق)

 


