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هدف البحث احلايل اإىل التعرف على اأثر ا�ستخدام بع�ص تطبيقات املحمول التفاعلية يف
التدري�ص على اجتاهات طلبة الأق�سام العلمية يف كلية الرتبية جامعة احلديدة نحو تكنولوجيا
التعليم وتطبيقاتها ،ولتحقيق اأهداف البحث ُبني مقيا�ص الجتاهات نحو تكنولوجيا التعليم
وتطبيقاتها ،تكون من ثالثة حماور هي :الجتاه نحو تكنولوجيا التعليم؛ الجتاه نحو مقرر
تكنولوجيا التعليم؛ الجتاه نحو تطبيقات املحمول ،ومت ح�ساب �سدقه وثباته ،كما ُحدِّ دت جمموعة
من تطبيقات املحمول متثلت يف التليجرام  ،Telgramواليوتيوب  ،Youtubeوجوجل كروم
Google Chrome؛ بهدف ا�ستخدامها يف التفاعل و�سائط لتدري�ص املادة العلمية ،وطبق
مقيا�ص الجتاهات قبل التجربة على عينة البحث البالغ عددهم  116طالب ًا وطالبة من امل�ستوى
الثاين لأق�سام الفيزياء والكيمياء والريا�سيات ،ثم تطبيق مادة املعاجلة التجريبية املتمثلة يف
ا�ستخدام بع�ص تطبيقات املحمول؛ ثم ُطبق مقيا�ص الجتاهات بعد التجربة ،وبقيا�ص الفروق
تبني اأن قيمة 2
بني نتائج التطبيقيني القبلي والبعدي با�ستخدام  ،t-testوح�ساب حجم الأثر ّ
ت�صاوي  0.96 ،0.94 ،0.95للمحاور الثالثة على الرتتيب ،وهي قيم تدل على اأثر كبري لتنمية
الجتاهات نحو تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها با�ستخدام تطبيقات املحمول يف التدري�ص ،ويف
�سوء ذلك قدِّ مت عدد من التو�سيات :منها اإقامة ندوات وور�ص عمل تتناول تطبيقات املحمول
ودورها يف العملية التعليمة يف اجلامعة ،وت�سميم واإنتاج برامج تدريبيه بالو�سائط املتعددة تعمل
يف بيئات اأجهزة املحمول لتدريب ع�سو هيئة التدري�ص على دمج تطبيقات املحمول يف التدري�ص.
الكلمات املفتاحية :التعليم النقال ،تطبيقات املحمول ،الجتاهات ،تكنولوجيا التعليم.
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The Impact of Teaching by Using Interactive Mobile
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of Education and its Applications
Dr. Hamood A. Al-Abdli
Department of Education science
Faculty of Education - Hodeidah University

Abstract
The research aimed to identify the impact of the use of certain Interactive
mobile applications in teaching, on the attitudes of students of scientific
departments, Faculty of Education, Hodeida University, towards education
technology and its applications. To achieve the objectives of the research, a
measure of attitudes towards education technology and its applications was
built. The measure of attitudes consisted of three axes: the attitudes toward
educational technology, the attitudes toward educational technology course
and the attitudes toward mobile applications. Its validity and reliability were
calculated. In addition, a range of mobile applications, Telegram, YouTube
and Google Chrome were also identified in order to be used in the interaction
as intermediaries for teaching the scientific material. A measure of attitudes
was applied before the experiment on the research sample totaling 116 students
from the second level of departments of Physics, Chemistry and Mathematics.
After that, the experimental treatment material, which used some mobile
applications was applied. Then a measure of attitudes was applied after the
experiment. By measuring the differences between pre application results and
post using t-test, and calculating the effect size, it was found that the value of
2 equaled to 0.95, 0.94, 0.96 for the three axes respectively which were values
that indicated a significant impact on the development of attitudes towards
education technology and its applications of using mobile applications in
teaching. Depending on the results, some of the recommendations were: the
establishment of seminars and workshops dealing with mobile applications
and their role in the educational process in the university, designing and
producing training programs through multimedia that work in mobile devices
environments to train the teachers of faculty of Education to integrate mobile
applications in the teaching.
Keywords: mobile education, mobile applications, attitudes, technology education.
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�ملقدمة
�سك ّل التطور ال�سريع يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت الذي �سهده العامل مع مطلع القرن
الواحد والع�سرين ،والتغريات ال�سريعة التي اأحدثتها التكنولوجيا يف جمالت احلياة املختلفة
حتدي ًا للمجتمع الإن�ساين واأنظمته املختلفة مل�سايرة هذا التطور وال�ستفادة منه ا�ستفادة علمية
مفهوما جديدً ا مل يعد يت�سق مع
منظمة ،ومنها النظام التعليمي اإذ فر�ست هذه التطورات
ً
مما اأدى اإىل ظهور اأمناط تعليمية وبيئات تعليمية جديدة تعتمد على تكنولوجيا
النظم القائمةّ ،
املعلومات والت�سال وتوظيفها ل�سالح النظام التعليمي؛ ويعد التعليم النقال تطور ًا طبيعي ًا
لتقنية اأجهزة الت�سال املحمولة واخلدمات املرتبطة بها التي فر�ست على الفكر الرتبوي
�سرورة م�سايرتها وال�ستفادة من م�ستجدات ما تطرحه هذه التطورات وتوظيفها يف تربية
الفرد وم�ساعدته يف التعامل مع املواقف وامل�سكالت واتخاذ القرارات ال�سليمة يف �سوء تعدد
اخليارات واختالفها ،وعليه فال بد من ابتكار مناذج وبيئات تعليمية وفق ًا لنظريات تربوية تتفق
مع تطورات هذه التقنية ،وت�ستجيب لهذه التطورات مبا يلبي احتياجات املتعلم ويتفق مع ثقافته
احلديثة يف البيت والعمل.
ولهذا جاءت العديد من الأبحاث ا�ستجاب ًة لذلك ومنها (الرفاعي( ،)2015 ،خان،)2014 ،
(اجلهني( ،)Mohammed, 2013(، ))Alzaza & Yaakub, 2011 ،)2013 ،القحطاين،
1435هـ)Chen & Huang, 2010(، )Chen, Chang & Wang, 2008(، )Barak,( ،
 ،)Harward, & Lerman, 2007وت�سيف اجلابري ( )2012بنا ًء على نتائج درا�ستها اأنه من
ال�سروري اإيجاد بيئات تع ّلم تعتمد على تطبيقات تكنولوجيا التع ّلم الإلكرتوين ،ومنها تطبيقات
الأجهزة املحمولة ،لأن هناك تقبال كبري ًا لها يف الو�سط الجتماعي عامة والو�سط الرتبوي على
وجه اخل�سو�ص.
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فقد اأ�سبحت اأجهزة الت�سالت املحمولة من اأهم الو�سائل التقنية التي انت�سرت بني النا�ص
انت�سا ًرا �سري ًعا ومذه ًال بغ�ص النظر عن العمر اأو اجلن�ص اأو املعايري القت�سادية لالأفراد ،حتى
اإن عدد الهواتف املحمولة يف بع�ص الدول بات يفوق عدد الأفراد فيها؛ هذا الإقبال الكبري
على تقنية اأجهزة الت�سالت املحمولة وتطبيقاتها املتعددة؛ يحتم علينا �سرورة ال�سعي نحو
ال�ستفادة منها يف املجال التعليمي؛ فقد �سك ّل ظهور تطبيقات املحمول املتعددة فر�س ًة كبري ًة
اأمام املجتمع الإن�ساين �سهل معه تبادل اخلربات املتنوعة ،وتنظيم حياته املختلفة ،ولبت الكثري
من الحتياجات ،وا�ستخدمها الإن�سان يف ت�سهيل جوانب حياته املختلفة ،ويف املقابل مث ّل ذلك
حتدي ًا لالأنظمة التعليمة يف ال�ستفادة منها ،وتطويعها يف خدمة العملية التعليمية ،ابتدا ًء من
أدوات تفاعلية يف ال�سف الدرا�سي ،وانتها ًء بت�سميم بيئات تعليمية فاعلة ت�ساهم
ا�ستخدامها ا ٍ
يف حتقيق اأهداف التعليم املختلفة (الده�سان�( ،)2010 ،سامل.)2006 ،
ولكون الجتاهات اأحد الأهداف املهمة التي ت�سعى الرتبية لتحقيقها يف خمرجاتها لتم ّكن
املتعلمني من م�سايرة التطورات التكنولوجية امل�ستحدثة التي دُجمت يف �ستى مراحل التعليم
اجلامعي وقبل اجلامعي؛ فاإن تنمية اجتاهات الطلبة (املعلمني) يعد من اجلوانب املهمة التي
اهتماما كب ًريا؛ فاجتاهات الطلبة (املعلمني)
ينبغي على موؤ�س�سات التعليم العايل اأن توليها
ً
الإيجابية نحو تكنولوجيا املحمول عامة ويف جمال التدري�ص خا�سة ،وتوظيفها يف التفاعل بني
املادة التعليمية واملعلمني واملتع ّلمني قد يوؤثر تاأث ًريا اإيجاب ًيا يف اجتاهات املتعلمني نحو ا�ستخدام
هذه التكنولوجيا يف جمال التعليم ،وعلى حت�سيلهم الدرا�سي.
وعليه فاإن ا�ستخدام اأجهزة الت�سالت املحمولة يف التعليم عرب التطبيقات املختلفة
من املوؤمل فيه اأن ي�ساعد يف تنمية الجتاهات العلمية ،ملا تت�سف به هذه التقنية من ميزات
وخ�سائ�ص تزيد من دافعية املتعلم وت�سوقه ملزيد من التعلم ،مبا تهيئه من م�ستويات تفاعل بني
املتعلمني واملعلمني يف البيئة التعليمة والذي ي�سك ّل حافز ًا نحو التعلم؛ ولهذا على النظم التعليمية
حت�سن م�ستوى املخرجات التعليمية ،وحت ّقق اأهدافها،
اأن ت�سعى لت�سميم بيئات تعليمية تفاعلية ّ
وا�ستغالل ما تقدمه منتجات تكنولوجيا التعليم عامة ،وتكنولوجيا التعليم الإلكرتوين على وجه
اخل�سو�ص من م�ستوى متقدم من الأدوات التفاعلية التي لو اأح�سن ت�سميمها واإنتاجها فاإنها
�ستح�سن خمرجات التعلم وفق ًا لأهداف املجتمع.
ل�سك
ّ
وميكن لتطبيقات املحمول التفاعلية الذي انت�سرت يف الفرتة الأخرية ،واأ�سبح من ال�سهل
ا�ستخدامها؛ اأن متثل �سورة من �سور منتجات تكنولوجيا التعليم الإلكرتوين فيما لو ُ�سمِ مت
وفق بيئة تعليمية جيدة ،و ميكن اأن توؤدي دور ًا مهم ًا يف التعليم والتع ّلم .واأدرك القائمون على
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النظام التعليمي طرق توظيفها واأهميتها وعلى راأ�سهم املعلمون ،فهي تق ّدم ا ً
أمناطا خمتلفة
وت�ساعد املتعلمني على التعلم تعل ًما اأف�سل مما �سبق يف ظل اأمناط التعلم التقليدي؛ فهي مت ّكن
املتعلم من اأن يتع ّلم بالطريقة والوقت واملكان الذي يراه منا�سب ًا ،فقط يتطلب من الأنظمة
التعليمية تكييف اأمناط التعلم جلميع الربامج وامل�ستويات.
دو�عي ��ستخد�م تطبيقات �ملحمول يف �لتعليم

اأ�سبحت اأجهزة املحمول يف متناول كل م�ستخدم بي�سر و�سهولة ،و�سار لل�سخ�ص الواحد
اأكرث من جهاز حممول ،وجلميع فئات املجتمع ،فلم يعد �سعب ًا اقتناء تقنية الأجهزة املحمولة؛
فالأ�سعار املنا�سبة لكل فئات املجتمع مك ّنت �سرائح املجتمع من اقتنائها ،اإ�سافة اإىل ت�سارع
التطورات يف الأجهزة وظهور اأجيال خمتلفة منها حتمل ميزات جديدة جتعل اجليل ال�سابق
اأقل ثمن ًا مما مي ّكن ال�سرائح الأكرث فقر ًا من اقتناء اأجهزة جيدة املوا�سفات ميكن اأن تفي
متاحا
بالغر�ص يف جمال التعليم؛ فواقع احلال ي�سري اإىل اأنه مع تنامي ثورة الت�سالت اأ�سبح ً
لكل �سخ�ص امتالك جهاز حممول واحد على الأقل ،ومن ال�سهولة ا�ستخدام تقنية الأجهزة
املحمولة ،فهي ذات تقنية عالية ومتطورة ميكنها التوا�سل ب�سبكات الت�سالت املختلفة،
وتت�سف بالقدرة على تخزين بيانات ،وتنزيل برجميات متوافقة معها ،بل اإن بع�ص التطبيقات
مت ّكن امل�ستخدم من حترير الو�سائط املختلفة ،وهي ميزات ميكن من خاللها تطوير و�سائط
خمتلفة حتوي برامج ومواد تعليمية متكن املتعلم من التفاعل معها يف اأي وقت ويف اأي مكان
(�سامل( ،)2009 ،اجلهني( ،)2013 ،اليوني�سكو.)2016 ،
اإن تعدد اخلدمات التي ميكن اأن تقدمها الأجهزة املحمولة هو الدافع الذي �سجع على
دجمها يف جمال التعليم والتعلم؛ اإذ متتاز اأجهزة الت�سال املحمولة باأنه ميكن تخزين كمية
كبرية من املعلومات عليها ب�سور خمتلفة ،مثل الكتب ،وامللخ�سات ،وال�سور ،واملراجعات
والختبارات ،والأن�سطة املختلفة ،والفيديوهات ....الخ التي ميكن ا�ستخدامها يف عملية
فر�سا للتعاون وامل�ساركة بني اأفراد العملية التعليمية دون احلاجة
التدريب والتعليم ،كما توفر ً
اإىل اللتقاء وجه ًا لوجه ،مبا ي�سهم يف تقدمي تعلم اأف�سل ،اإ�سافة اإىل التجديد واحليوية من
خالل ما توفره من خدمات الو�سائط املتعددة ،كما اأنها توفر ات�سا ًل دائم ًا بالإنرتنت يتعدى
�سرعة الـ  DSLاإذ تع ّد � 35سعف ما تقدمه تقنية  ،GPRSوهي اأ�سرع مائة مرة من الإنرتنت
الذي توفره اخلطوط الثابتة ،وهي اأ�سرع  350مرة من �سبكة  ،GSMاإ�سافة اإىل خدمات البث
التلفزيوين احلي والقنوات الف�سائية بكفاءة وجودة عالية ،كما ت�ستمل على خدمة الفيديو،
وامللفات ال�سوتية ح�سب الطلب ويف اأي وقت ،الأمر الذي يجعلنا نوؤكد اأن الأجهزة املختلفة من
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اأجهزة الت�سال املحمولة التي تطلق يومي ًا يف الأ�سواق مبا حتمله من تطوير يف تقنياتها من
املمكن ال�ستفادة منها يف عمليتي التعليم والتعلم لكونها متثل ثورة من الأفكار التي ت�سيف
اإىل عمليتي التعليم والتع ّلم خدمات عديدة ت�س ّكل يف م�سمونها اأ�ساليب ثرية ومتجددة (�سامل،
( ،)2006الده�سان.)2010 ،
اإن ا�ستخدام الهاتف املحمول ُيع ُّد من التطبيقات التي تقدم خدمات تفاعلية متكنّ املتعلم
من التفاعل مع املادة التعليمية اأو مع زمالئه اأو مدر�سيه اأو م�سادر املعرفة املختلفة ب�سهولة
وي�سر ،وت�سفي هذه التطبيقات وطرق التفاعل معها نوع ًا من الت�سويق ،وتزيد من دافعية
التعلم ،خا�سة اإذا ما اأُتقن اإنتاجها على اأ�س�ص علمية ونف�سية وتقنية وتربوية تراعي القدرات
والإمكانيات والأذواق املتعددة وامل�ستويات العقلية املختلفة (،)Valk & Elder, 2010
فا�ستخدام الأجهزة املحمولة ،وتوظيف تطبيقاتها ،يف التعليم ي�سهم يف اإعادة �سياغة مفهوم
التعليم اإىل مفهوم التعلم متعة وهو ما ُيفتقد يف موؤ�س�سات التعليم املختلفة يف ظل اأنظمة التعليم
ال�سائدة التي ت�سعى موؤ�س�سات التعليم اإىل حتقيقه ،وذلك من خالل عمليتي التعلم واللعب ،اأو
من خالل الو�سائط املتعددة التي اأمكن اإنتاجها ب�سور خمتلفة ،و�سيغ متعددة ،واأفكار متنوعة.
فهي تدعم مفهوم التعليم امل�ستمر ،والتعلم الذاتي ،وهناك ما ي�سري اإىل اأن تقنيات الهاتف
املحمول اأ�سبحت امتداد ًا طبيعي ًا للتعلم يف امل�ستقبل القريب ،خا�سة مع ال�سعوبات التي تواجه
املتعلم مبا يف ذلك �سيق الوقت واحليز والظروف املختلفة للتعلم يف مقابل رخ�ص اأ�سعار اأجهزة
املحمول ،وانخفا�ص تكلفة املكاملات وتبادل املعلومات (راجا�سنجام ،)2011 ،وهذا يفر�ص
على الباحثني ،واملوؤ�س�سات التعليمية بناء بيئات تعليمية تعتمد على اأنظمة التعليم املحمول،
وتدعم مفهوم التعلم الذاتي ،والتعلم مدى احلياة ،مبا فيها بيئات التعلم يف كل املراحل ابتدا ًء
من �سن ما قبل املدر�سة وحتى املراحل املتقدمة من التعليم؛ ولهذا ي�سعى الباحثون اإىل تقدمي
�سيغ خمتلفة متكن املتعلم من ال�ستفادة من هذه التقنية يف م�ساعدة اأكرب فئة من امل�ستفيدين
وبتكلفة ب�سيطة من خالل طرح العديد من �سيغ بيئات التعلم باملحمول.
ومن جه ٍة اأخرى ي�ساعد التعليم با�ستخدام اأجهزة الت�سالت املحمولة يف تو�سيع فر�ص
التعليم ،ويوؤ ّمن املزيد منها لالأفراد ،مع تخفي�ص الكلفة مقارن ًة مع نظم التعليم التقليدية،
فاملتاأمل لنت�سار اأمناط التعليم عن بعد ،والتعليم املفتوح بفل�سفته التي تتيح لالأفراد التعلم
دون حاجز للمكان اأو الزمان اأو العمر اأو التخ�س�ص متخطية العوائق وامل�ساكل وال�سعوبات
اإىل احلد الذي اأ�سبحت معه نظم التعليم عن بعد والتعليم املفتوح واحدة من نظم التعليم
املعتمدة يف كثري من اجلامعات والأنظمة التعليمة؛ فقد اأ�سبحت منت�سرة يف جميع اأنحاء العامل
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وتخدم ماليني الطلبة ،ولها العديد من اخلرباء ،واملنظمات املهنية يف معظم الدول ،نظرا
اإىل ما يحققه مثل هذا النوع من التعليم من دور هام واأ�سا�سي يف اإ�سباع حاجات املتعلمني ل
ت�ستطيع اجلامعة التقليدية اإ�سباعها :كتعليم الكبار ،والتع ّلم مدى احلياة من خالل مراعاة
ظروف املتعلمني وجتاوز حدود الزمان واملكان ،وتلبية حاجات املجتمع احلديث من العمالة
املاهرة يف التخ�س�سات التي يحتاجها �سوق العمل (بدر.)Valk & Elder, 2010( ،)2012 ،
اإن ا�ستخدام الأجهزة املحمولة يف التعليم ي�سهم يف التغلب على كثري من امل�سكالت التي
يعاين منها التعليم ،مثل :توفري فر�ص التعليم للفتاة الريفية ،اأو الذين ين�سغلون مبهن واأعمال
حتول دون و�سولهم اإىل املوؤ�س�سات التعليم املختلفة يف الوقت واملكان التي حتدده املوؤ�س�سة ،اأو
رجال الأعمال ،اأو ربات البيوت ،وغريهم من فئات املجتمع الذين يرغبون يف تو�سيع معرفتهم
وثقافتهم وتطوير مهاراتهم املهنية واحل�سول على �سهادات جامعية مالئمة ،و متنعهم من
احل�سول عليها قواعد القبول ال�سارمة اأو حواجز العمر واجلغرافيا ،اأو �سحة املوارد املالية،
اإذ يوفر املتعلم م�سقة النتقال اإىل املوؤ�س�سة التعليمة ،و كلفة ال�سفر ،ويك�سبه مزيد ًا من الوقت
ميكن اأن ي�سغله بالتعلم اأو بعمل اآخر يفيده.
فهذا النوع من التعليم ي�ساعد املوؤ�س�سات على تقلي�ص النفقات املالية مقارنة بالتعليم
مبان كبرية وف�سول درا�سية تتطلب عادة
التقليدي ،فهو ل يحتاج اإىل ميزانيات �سخمة لإن�ساء ٍ
تخ�سي�ص مبالغ لإدارتها و�سيانتها ،كما ي�سهم هذا النوع من التعليم يف التغلب على م�سكلة
فقر املكتبات اجلامعية اإىل الكتب والدوريات احلديثة ،وعدم قدرة املكتبات اجلامعية على
ا�ستيعاب الأعداد املتزايدة من الطلبة الذين تكتظ بهم اجلامعات ،واعتماد التعليم فيها على
امللخ�سات اأو الكتاب اجلامعي فح�سب؛ بينما يتيح هذا النوع من التعليم من خالل ال�سرتاك
يف خدمة الإنرتنت عرب الهاتف من الدخول اإىل قواعد البيانات على ال�سبكة والت�سال باملوارد
املعلوماتية لطريق املعلومات ال�سريع ،مما يتيح للطالب والباحث فر�سة ا�ستثنائية لالنتقاء من
بني ماليني العناوين املختلفة والكتب والأبحاث احلديثة (.)Valk & Elder, 2010
فو�ئد ��ستخد�م تطبيقات �ملحمول يف �لتعليم

تناولت العديد من الدرا�سات فوائد ا�ستخدام اأجهزة الت�سال املحمول يف التعليم والتدريب
(كن�سارة وعطار 1434هـ�( ،)492 ،سليم( ،)28 ،2012 ،الده�سان ويون�صJill,( ،)2009 ،
 ،)2005: 78وما تقدمه للنظام التعليمي ،وعلى وجه اخل�سو�ص للمعلم ،اأو املدرب اإذ تع ّد
اأدوات م�ساعدة لهم للتعلم ،كما اأنها ت�ساعد الآباء على متابعة اأبنائهم ،وت�سه ّل مهام الأ�سرة
يف تنمية قدرات اأبنائها املختلفة من خالل التطبيقات املبتكرة التي تعينهم على تعليم اأولدهم
ومتابعة منوهم ومن اأهم ما ميكن اأن تقدمه:
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 -1بثّ املحا�سرات واملناق�سات مبا�سرة اإىل الطلبة واملتدربني يف مكان تواجدهم اأينما كانوا
من خالل ات�سالهم ب�سبكة الإنرتنت ،كما ميكنهم التفاعل مع بع�سهم البع�ص ،ومع املعلم
بد ًل من الختباء وراء ال�سا�سات الكبرية مثلما يحدث يف التعليم الإلكرتوين وهذا ما مييزه
عن التعليم الإلكرتوين.
 -2حتقق التوا�سل املبا�سر بني اأطراف العملية التعليمية (الطالب واملوؤ�س�سة التعليمية واأولياء
الأمور)؛ اإذ تتم ّكن الأ�سرة من املتابعة امل�ستمرة مل�ستويات اأبنائها ون�ساطاتهم املختلفة يف
املدر�سة ،اأو تتلقى التنبيهات حول امل�سكالت التعليمية اأو ال�سلوكية للمتعلم؛ ويعد هذا النوع
من �سور التعاون �سبه املفقود يف املدر�سة التقليدية ،وله اأهمية بالغة لدى اأولياء الأمور
خا�سة مع ان�سغال الآباء مبهام عملهم اليومية؛ مما ينعك�ص على املتعلم بتاليف الف�سل
الدرا�سي ومعاجلة امل�سكالت التعليمية اأو الأخالقية ،والتقليل منها اإىل اأق�سى حد.
 -3ت�ساعد املتعلمني على الرتكيز يف حتقيق اأهداف التع ّلم والبقاء لفرتات اأطول للقيام باأن�سطة
التعلم نتيجة لتحقق املتعة والفائدة فيها.
 -4ت�ساعد املعلمني على ا�ستقبال الأعمال والتكاليف والواجبات التي يلزم املعلمون بها الطلبة،
وا�ستعرا�سها وت�سحيحها باليد اأو عن طريق ال�سوت مبا�سرة ،كما مت ّكن املع ّلم من احلوار
مع طالب اأو جمموعة من الطلبة حول هذه التكليفات وتقوميها تقومي ًا مبا�س ًرا اأو غري
مبا�سر.
 -5ت�ساعد يف اإ�سفاء املزيد من الأن�سطة اإىل الدرو�ص التقليدية مما يحقق احليوية واجلذب
للمادة التعليمية وبيئة التعلم؛ اإ�سافة اإىل اأن تقنيات التعليم النقال ميكن اأن ت�ساعد على حل
بع�ص امل�سكالت التي يتعر�ص لها الطلبة غري القادرين على الندماج يف التعليم التقليدي،
كما اأنها تك�سر احلاجز النف�سي جتاه عملية التعلم وجتعلها اأكرث جاذبية ،وت�ستخدم كتقنية
م�ساعدة للمتعلمني الذين يواجهون �سعوبات تع ّلم.
ُ -6تعطي تكنولوجيا الأجهزة املحمولة فر�س ًا جديدة لإثراء التعلم مب�ساحة وا�سعة من القدرة
واملرونة؛ اإذ يتم ّكن املتعلم من متابعة تع ّلمه وقت وجوده على راأ�ص العمل مبا يوفره من فورية
و�سرعة و�سول.
ُ -7تعطي هذه الأجهزة الفر�سة للمتعلمني واملعلم مع ًا لتمكنهم من امل�ساركة يف تنفيذ العمليات
التفاعلية بداخل ال�سف يف �سورة مهام ت�ساركية من خالل تبادل هذه املهام عرب تقنية
البلوتوث اأو  WIFIال�سريع اأو اأي تطبيق للم�ساركة ،اأو حتى بتمرير اجلهاز بينهم اإذا تعذر
الأمر.
 -8لها قدرة كبرية على اإثارة الدافعية ،وزيادة حافز التعلم ،فهي حتقق عن�سر التجديد يف
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اأ�سلوب التدري�ص التقليدي خا�سة يف املدار�ص التقليدية ملا تتمتع به من التطورات التقنية
يف جتهيزاتها.
 -9ي�ساهم ا�ستخدام اأجهزة الت�سال املحمولة يف التعليم يف �سد الفجوة الرقمية؛ لأن هذه
الأجهزة تكون اأقل تكلفة من احلا�سبات املكتبية ،اإ�سافة اإىل مرافقتها الدائمة للم�ستخدم
التي ت�سعره بالألفة معها ،وتزيل عنه الرهبة من ا�ستخدام التقنية امل�سابهة؛ ومن ّثم ت�ساعد
يف حمو اأمية التعامل مع التكنولوجيا.
 -10ي�ستفيد منها املعلمون يف تعديل مواعيد حما�سراتهم اأو اإبالغ الطلبة بعدم احل�سور
لطارئ ما اأو اإر�سال الواجبات وا�ستقبالها ،كما تفيد منه الإدارة التعليمية يف اإر�سال
التعميمات اأو القرارات الإدارية امل�ستعجلة كاإلغاء موعد امتحان اأو تاأجيله ،اأو تقدمي ت�سليم
امل�ساريع الطالبية ،وهو الأمر الذي يعاين منه الطلبة يف اجلامعات التقليدية ،اإذ ميكن
ا�ستخدام خدمات  SMSاأو ر�سائل الوات�ص للح�سول على معلومات اأ�سرع واأ�سهل من الربيد
الإلكÎو.Ê
 -11ي�ستمد املتعلم خرباته العلمية والعملية من خالل املمار�سة اليومية التي تكون الأجهزة
املحمولة جز ًءا منها ،فهي مت ّكن املتعلم يف امل�ساركة الوا�سعة مع زمالئه والتعلم الوا�سع عرب
امل�ساركات املختلفة.
ُ -12يعد ا�ستخدام املحمول جزءا من احلياة املدر�سية؛ حينما يغيب عن املتعلم يف املوؤ�س�سة
التعليمية فاإنه ي�سعره بتخلف هذه املوؤ�س�سة ،ومن ّثم يقلل عنده الدافع يف ا�ستقاء خرباته
من موؤ�س�سة هي يف نظره تقليدية ل تواكب التطور العلمي والتقني.
 -13ميكن اأن يتغلب املتعلم الذي يعاين من �سعوبات التعلم اأو املتعلمني ذوي احلاجات اخلا�سة
على الإعاقة التي تعيق تعلمهم ،وت�ساعدهم على ال�ستقالل ،مثل املعقدين واملكفوفني.
�لجتاهات

تعد ّالجتاهات من خ�سائ�ص الأفراد ،اإذ ت�سف م�ساعرهم املوجبة ،اأو ال�سالبة جتاه مواقف
اأو اأفكار اأو اأ�سخا�ص اأو موؤ�س�سات اأو مو�سوعات معينة ،وهي كجانب وجداين ل�سخ�سية الفرد
ل تقل اأهمية عن اجلانب املعريف ،نظر ًا اإىل كونها ترتبط بحاجات الفرد ورغباته وم�ساعره
ودوافعه النف�سية ،كما تع ّد الجتاهات موؤ�سرات نتوقع يف �سوئها �سلوك ًا معين ًا مميز ًا للفرد
يف مواقف لحقة (عالم ،)514 :2002 ،ويتاأثر �سلوك الفرد تاأثر ًا ملحوظ ًا بالجتاهات ،مما
يوؤثر يف العالقات الإن�سانية املتفاعلة بني الأفراد؛ ولذلك فاإن مفهوم الجتاه ي�سري اإىل �سعور
لدى الفرد بالقبول اأو الرف�ص ناجت عن ا�ستعداد عقلي وع�سبي ُن ِظمت عن طريق التجارب
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ال�سخ�سية ،وتعمل على ال�ستجابة ملثريات اجتماعية بالقبول اأو الرف�ص (عالم،)218 :2002 ،
(طعيمة ومناع  ) ،)69 :2000اأبو عالم.)382 :2006 ،
وتوؤدي الجتاهات دور ًا حموري ًا يف حياة الإن�سان ،فال ميكن اأن يكون هناك اإن�سان بغري
اجتاهات معينة يوؤمن بها ويتحم�ص لها ويدافع عنها ،وتتحول نتيجة ا�ستقرارها وثباتها يف داخله
اإىل مكون من مكونات �سخ�سيته ،واجتاهات اأخرى قد يرف�سها بقوة ،وثالثة قد ل يتحم�ص
لها ،ول يوؤمن بها وميكن اأن ل حتتل عنده اأي اهتمام اأو تهيوؤ نف�سي؛ ولهذا اهتمت العديد
من الدرا�سات( ،القحطاين1435 ،هـ)( ،احلمريي( ،)2014 ،ملكاوي ومقدادي وال�سقار،
( ،)2015بدر( ،)2012 ،لل ،واجلندي( ،)2010 ،اجلري�سي ،والعمري ،والرحيلي،)2015 ،
(العبديل )Al-Fahad, 2009( ،)2012 ،بالجتاهات �سوا ٌء بالك�سف عنها لدى اأطراف
العملية التعليمة (طلبة ،اأو معلمون ،اأو اإدارة مدر�سية) ،اأو بتنميتها من خالل ا�ستخدام اأدوات
وطرق خمتلفة منها و�سائط التعليم الإلكرتونية املختلفة.
ومتثل اأجهزة الت�سال املحمولة يف التعليم مثريات منا�سبة للمتعلم واملعلم ت�سهم يف منو
الجتاهات العلمية ب�سورة جيدة من خالل ما متتلكه من قدرة على خلق بيئة تعليمية حتاكي
اخلربات الطبيعية ،وما توفره من مثريات متعددة النوعية وعر�سها لهذه املثريات بطرق
واأ�ساليب خمتلفة تتيح للمتعلم فر�سة اختيار اخلربات التعليمية املنا�سبة التي تتفق مع اأ�سلوب
تعلمه وقابليته ورغباته وميوله وقدراته؛ فيزيد هذا من �سرعة التعلم لديه.
فمهما كان الت�سال اللفظي جيد ًا يبقى حمدود ًا يف عملية نقل اخلربة للمتعلم ،باملقارنة مع
اأثر ا�ستخدام تطبيقات املحمول التي ت�سفي على املوقف التعليمي مزيد ًا من املتعة والت�سويق،
وت�سهم يف ت�سجيع دوافع التعلم لدى املتعلم ،و تزيده قدرة على ال�ستيعاب مبا تقدمه لهم من
اإمكانية على دقة املالحظة ،والتمرين على اتباع اأ�سلوب التفكري العلمي ،للو�سول اإىل حل
امل�سكالت ،وترتيب الأفكار التي يكونها املتعلم وا�ستمرارها ،كما اأن بيئة التعلم املعتمدة
على ا�ستخدام تطبيقات املحمول ميكن اأن توفر للمتعلم خربات حقيقية تقرب الواقع اإليه،
وت�ستخدم معلومات وبيانات عن العامل احلقيقي متكنهم من فهم الظواهر ،مما يوؤدي اإىل
زيادة خربته ،فتجعله اأكرث ا�ستعدادا للتعلم.
ومن �ساأن تلك املزايا التي تتمتع بها تطبيقات املحمول؛ زيادة فهم املتعلم للمادة مو�سوع
التعلم وقبوله لها ور�ساه عنها؛ كل هذه املتغريات ُت ِعني على تكوين الجتاهات اجلديدة،
وتعديل الجتاهات القدمية وفق ًا للنظرية ال�سلوكية التي تركز على اأهمية املثريات اخلا�سة
اإذ ت�سري الدرا�سات (القحطاين1435 ،هـ) (& Al-Fahad, 2009(، )Chanzachary
 )Islam، 2011(، )Giasemi & Sharples، 2009(، )Lan & Tsai, 2010التي اأجريت يف
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جمال الجتاهات اإىل الدور الإيجابي لتطبيقات املحمول يف اجتاهات الطلبة نحو املو�سوعات
املختلفة ،واأنها ت�ساعد على تغيري الجتاهات اإيجابي ًا ،وتزيد دافعية التعلم والرغبة فيه.
م�سكلة �لبحث
على اأهمية التعليم النقال اإل اأنه مازال يف بدايات ا�ستخدامه ،ومل يخرج اإىل الآن من اإطار
املحاولت البحثية الأكادميية والتجارب املحدودة ،رغم انت�سار التقنية الوا�سع يف املجتمع ،وعليه
فاإننا مدعوون اإىل اإجراء عدد من البحوث والدرا�سات العلمية والتطبيقية حول فوائده لعمليتي
التعليم والتعلم ،وجوانب القوة وال�سعف يف ا�ستخداماته ،وحماولة درا�سة اآراء امل�ستخدمني
واجتاهاتهم نحوه ،وعدم الت�سرع يف تطبيقه من دون هذه الدرا�سات؛ لكي ل حتدث اأمور �سلبية
وجوانب عك�سية نتيجة عدم التاأين يف البحث والدرا�سة قبل ال�ستخدام والت�سرع يف ذلك
(الده�سان ،)2013 ،ويف ال�سياق نف�سه جاءت تو�سيات عدد من الدرا�سات ب�سرورة درا�سة
جدوى ا�ستخدام تطبيقات الأجهزة املحمولة يف حتقيق اأهداف التعليم عامة والجتاهات
خا�سة وطرق تفعيلها ومن هذه الدرا�سات( ،الأزوري( ،)2016 ،اجلري�سي والعمري والرحيلي،
( ،)2015القحطاين1435 ،هـ)( ،اجلابريAl-Aamri, 2011(، )Alzaza &( )2012 ،
.)Yaakub, 2011(، )Al-Fahad, 2009(، )Laouris & Eteokleous, 2005

�أ�سئلة �لبحث
وياأتي هذا البحث ا�ستجابة لتلك الدعوات بهدف الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�سي الآتي:
 ما اأثر ا�ستخدام بع�ص تطبيقات املحمول التفاعلية يف التدري�ص على اجتاهات طلبة الأق�سامالعلمية نحو تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها؟
وتتفرع منه الأ�سئلة الآتية:
 ما اأثر ا�ستخدام تطبيقات املحمول التفاعلية يف التدري�ص على اجتاهات طلبة الأق�سام العلميةيف كلية الرتبية جامعة احلديدة نحو تكنولوجيا التعليم.
 ما اأثر ا�ستخدام تطبيقات املحمول التفاعلية يف التدري�ص على اجتاهات طلبة الأق�سام العلميةيف كلية الرتبية جامعة احلديدة نحو مقرر تكنولوجيا التعليم.
 ما اأثر ا�ستخدام تطبيقات املحمول التفاعلية يف التدري�ص على اجتاهات طلبة الأق�سام العلميةيف كلية الرتبية جامعة احلديدة نحو تطبيقات املحمول.
 هل توجد فروق دالة اإح�سائي ًا بني متو�سطات درجات التطبيق البعدي ملقيا�ص اجتاهات طلبةالأق�سام العلمية يف كلية الرتبية جامعة احلديدة تعزى اإىل متغري اجلن�ص؟
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�أهد�ف �لبحث
هدف البحث اإىل معرفة:
 اأثر بع�ص تطبيقات املحمول (التليجرام  ،Telegramاليوتيوب  ،Youtubeجوجل كروم )Google chrome، Scripdعلى اجتاهات طلبة الأق�سام العلمية يف كلية الرتبية بجامعة
احلديدة نحو تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها.
 الفروق يف متو�سطات اجتاهات طلبة الأق�سام العلمية يف كلية الرتبية جامعة احلديدة تعزىاإىل متغري اجلن�ص.
 الفروق يف متو�سطات اجتاهات طلبة الأق�سام العلمية يف كلية الرتبية جامعة احلديدة تعزىاإىل متغري التخ�س�ص.
�أهمية �لبحث
 قد حت ّفز نتائج البحث متخذي القرار يف كلية الرتبية وجامعة احلديدة بدمج بع�ص تطبيقاتاملحمول يف التدري�ص.
 قد ت�سجع نتائج البحث بع�ص اأع�ساء هيئة التدري�ص على ا�ستخدام بع�ص تطبيقات املحموليف التدري�ص.
 قد تلفت نتائج البحث وتو�سياته نظر بع�ص الباحثني لت�سميم مناذج للتعليم با�ستخدامالأجهزة املحمولة.
 قد ت�سجع نتائج البحث عمادة كلية الرتبية يف تبني بع�ص امل�ساريع التدري�سية يف التعليمبا�ستخدام الأجهزة املحمولة.
 لعل مما يزيد من اأهمية البحث اأن التعليم املتنقل مل َيحظ بالهتمام الكايف على امل�ستويني
املحلي والعربي ويف امل�ستوى اجلامعي بالذات.
 قد يوؤ�س�ص البحث لدرا�سات اأخرى تتبنى مناذج وطر ًقا خمتلفة يف التعليم با�ستخدام الأجهزةاملحمولة مبا يتواكب مع التطورات يف هذا املجال.
حدود �لبحث
طلبة امل�ستوى الثاين يف الأق�سام العلمية (ريا�سيات – كيمياء -فيزياء) يف كلية الرتبية
جامعة احلديدة ،الف�سل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 2015م2016/م.
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 هل توجد فروق دالة اإح�سائي ًا بني متو�سطات درجات التطبيق البعدي ملقيا�ص اجتاهات طلبةالأق�سام العلمية يف كلية الرتبية جامعة احلديدة تعزى اإىل متغري التخ�س�ص؟
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م�سطلحات �لبحث
�ملحمول :ويق�سد به اإجرائي ًا الأجهزة الذكية من اجليل الثالث التي تعمل بنظام الأندرويد
اأو � IOSسوا ٌء كانت هواتف اأو تابلت اأو اآيباد وما يف م�ستواها والتي توفر خدمات الر�سائل
( ،SMS( Short Message Serviceخدمة الواب ،Wireless Application Protocol
وخدمة الرتا�سل باحلزم العامة للراديو ( ،)GPRSوخدمة البلوتوث Bluetooth Wireless
 ،Technologyو خدمة  WIFIال�سريع...الخ.
تطبيقات �ملحمول :وهي تلك التطبيقات التي تعمل يف بيئة اأنظمة الهواتف املحمولة �سوا ٌء
 androidاأو .IOS
��ستخد�م تطبيقات �ملحمول يف �لتعليم :وهو ما ي�سار اإليه يف كث ٍري من الأدبيات والأبحاث
بالتعليم املتنقل والذي يق�سد به ا�ستخدام الأجهزة النقالة بكل تطبيقاتها يف عملية التعليم
والتع ّلم (()Behera, 2013: 68بدر( )159 :2012 ،اخلزمي�( ،)9 :2012 ،سامل:2006 ،
 .)Kalinic & Arsovski, 2009: 8( ،)187وا�ستخدم الباحث م�سطلح ا�ستخدام تطبيقات
املحمول يف التعليم ليكون اأكرث دقة يف تقدمي املفهوم ،اإذ ل يزال مفهوم التعليم با�ستخدام
الأجهزة النقالة غري حم�سوم من حيث اللفظ ،اأو املعنى؛ ففي اللفظ ت�ستخدم عدة كلمات
منها (التعليم املتنقل ،والتعليم النقال ،والتعليم املتحرك ،والتعليم باملوبايل ،والتعلم اجلوال،
والتع ّلم عن طريق الأجهزة اجلوالة اأو املتحركة) ،ومن حيث املعنى؛ فاإن التعليم با�ستخدام هذه
التقنية ل ياأخذ اأي ًا من ال�سفات ال�سابقة ،واإمنا هو يف اأب�سط �سورة ميكن اأن يوظف تطبيقات
املحمول يف التعليم واأجهزته ،ويف امل�ستوى الأعلى منه هو توظيف هذه التطبيقات والأجهزة يف
ت�سميم بيئات تعلمية �سوا ٌء وفق ًا لنظريات ومناذج تعليمية ،اأو ت�سميمها وفق احتياجات البيئة
وفئات املتعلمني.
�جتاهات طلبة �لأق�سام �لعلمية :الجتاه ي�سنف �سمن اجلوانب الوجدانية الأ�سا�سية ،اإذ
يرتبط مب�ساعر الإن�سان ،ومعتقداته ،وحاجاته ،ودوافعه ،ورغباته ،وي�ستدل عليه من بع�ص
الأمناط ال�سلوكية التي تنعك�ص يف �سلوك الأفراد ،اأو من ا�ستجاباته اللفظية وغري اللفظية
ملقايي�ص الجتاهات باأنواعها املختلفة (عالم.)572 :2002 ،
تعرب عن ا�ستعداد الفرد الداخلي لال�ستجابة
ويع ّرف الباحث الجتاه باأنه نزعة نف�سية ّ
املوجبة ،اأو ال�سالبة نحو املثريات من حوله؛ وميكن تعريف اجتاهات طلبة الأق�سام العلمية يف
كلية الرتبية جامعة احلديدة نحو تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها اإجرائي ًا :باأنه الرف�ص ،اأو القبول
ل�ستخدام هذه التطبيقات يف التعليم والتعلم؛ ويقا�ص يف هذا البحث مبقيا�ص الجتاهات الذي
اأعده الباحث لهذا الغر�ص.
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فرو�س �لبحث
 توجد فروق دالة اإح�سائي ًا عند م�ستوى ( )0.5بني متو�سط التطبيق القبلي ومتو�سط التطبيقالبعدي ملقيا�ص الجتاهات نحو تكنولوجيا التعليم لدى طلبة الأق�سام العلمية يف كلية الرتبية
جامعة احلديدة.
 توجد فروق دالة اإح�سائي ًا عند م�ستوى ( )0.5بني متو�سط التطبيق القبلي ومتو�سط التطبيقالبعدي ملقيا�ص الجتاهات نحو مقرر تكنولوجيا التعليم لدى طلبة الأق�سام العلمية يف كلية
الرتبية جامعة احلديدة.
 توجد فروق دالة اإح�سائي ًا عند م�ستوى ( )0.5بني متو�سط التطبيق القبلي ومتو�سط التطبيقالبعدي ملقيا�ص الجتاهات نحو تطبيقات املحمول لدى طلبة الأق�سام العلمية يف كلية الرتبية
جامعة احلديدة.
 توجد فروق داله اإح�سائي ًا عند م�ستوى ( )0.5بني متو�سطات التطبيق البعدي ملقيا�صاجتاهات طلبة الأق�سام العلمية يف كلية الرتبية جامعة احلديدة جامعة احلديدة تعزى اإىل
متغري اجلن�ص.
 توجد فروق داله اإح�سائي ًا عند م�ستوى ( )0.5بني متو�سطات التطبيق البعدي ملقيا�صاجتاهات طلبة الأق�سام العلمية يف كلية الرتبية جامعة احلديدة تعزى اإىل متغري التخ�س�ص.
منهج �لبحث
ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي لقيا�ص اأثر املتغري امل�ستقل املتمثل يف ا�ستخدام بع�ص
تطبيقات املحمول يف التدري�ص على املتغري التابع املتمثل يف اجتاهات طلبة الأق�سام العلمية نحو
تكنولوجيا التعليم.
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تكنولوجيا �لتعليم :يع ّرفها الباحث باأنها طريقة يف التفكري تت�سمن اجلوانب النظرية،
والعملية لإجراءات التعليم والتعلم وم�سادره من حيث الت�سميم والتطوير وال�ستخدام
والإدارة والتقومي بهدف الو�سول بالتعلم اإىل درجة الإتقان ،ويق�سد بتطبيقاتها تلك الأفكار
التي ُانتجت وا�ستُخدمت يف عملية التعليم والتعلم؛ وميثل مقرر تكنولوجيا التعليم جمموعة من
تلك الأفكار التي ميكن تطبيقها يف التعليم ،كما ميثل ا�ستخدام تطبيقات املحمول اأحد �سور
تطبيقات تكنولوجيا التعليم.
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ت�سميم �لبحث
اعتمد البحث احلايل الت�سميم �سبه التجريبي ذي املجموعة الواحدة والتطبيق القبلي
والبعدي.
O2

X

O1

اإذ:
 :O1التطبيق القبلي ملقيا�ص الجتاه.
 :O2التطبيق البعدي ملقيا�ص الجتاه.
 :Xمادة املعاجلة التجريبية املتمثلة يف الربنامج التدريبي متعدد الو�سائط.
�أدو�ت �لبحث
متثلت اأدوات البحث يف:
�أ -مادة �ملعاجلة �لتجريبية

متثلت مادة املعاجلة التجريبية يف حمتوى مقرر تكنولوجيا التعليم للم�ستوى الثاين يف كلية
أ�سبوعا ،وت�سميم جمموعة من الأن�سطة التفاعلية لكل مو�سوع
الرتبيةُ ،ق ِّ�سمت على اثني ع�سر ا ً
من مو�سوعات املقرر متثلت يف جمموعة من الو�سائط التعليمية (ن�سو�ص ،وفيديوهات ،و�سور،
ور�سومات) ،بحيث ُقدِّ مت با�ستخدام بع�ص تطبيقات املحمول متثلت يف الآتي:
� -1لتليجر�م  :Telegramاإذ مت يف هذا التطبيق ا�ستخدام نوعني من اخلدمات التي يقدمها:
 قناة خا�صة با�صم "قناة تكنولوجيا التعليم ”حيث اأُن�سئت هذه القناة بهدف ن�سر املوادالتعليمية بحيث يط ّلع عليها الطلبة ويقومون بدرا�ستها جيد ًا.
 جمموعة با�سم "تكنولوجيا التعليم" حيث اأُن�سئت هذه املجموعة ليتم فيها التفاعل حولاملواد التعليمية التي تن�سر يف القناةُ ،وحتدد طريقة التفاعل واأهدافها يف القناة نف�سها ،كما
يوجه الطلبة اإىل البحث عن مواد تعليمية اإثرائية با�ستخدام جوجل كروم ،والتفاعل بها عرب
املجموعة.
ُخدم املوقع لنتقاء الفيديوهات املنا�سبة ملو�سوع الدر�ص وعر�ص
� -2ليوتيوب ُ :Youtubeا�ست ِ
الروابط اخلا�سة بالفيديو املنا�سب يف القناة اإذ ي�ساهده الطلبة ثم يجرى التفاعل حوله على
جمموعة "تكنولوجيا التعليم" التي اأُن�سئت لهذا الغر�ص طوال اأيام الأ�سبوع.
ُخدم للبحث عن املواد التعليمية الأخرى مثل الن�سو�ص
 -3جوجل كروم ُ :Google chromeا�ست ِ
على هيئة  pdfاأو  wordاأو � ،presentationسوا ٌء من ِق َبل املدر�ص كن�ساط اأ�سا�سي ،اأو من ِق َبل
الطالب كاأن�سطة اإثرائية.
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 :Scripd -4جللب ملفات  pdfوقراءتها.
 -1حتديد �لهدف من بناء �ملقيا�س.

هدف املقيا�ص اإىل قيا�ص التغري يف اجتاه اأفراد العينة نحو تكنولوجيا التعليم ،وتطبيقاتها
ومن ثم قيا�ص اأثر ا�ستخدام تطبيقات املحمول يف التدري�ص على اجتاهات عينة البحث.
 -2م�سادر بناء �ملقيا�س

من اأجل بناء مفردات املقيا�ص اطلع الباحث على عدد من الدرا�سات والأدبيات التي
تناولت كيفية بناء مقايي�ص الجتاهات وت�سميمها ب�سورة عامة ،وبناء مقايي�ص الجتاهات نحو
تكنولوجيا التعليم الإلكرتوين ب�سورة خا�سة ،ومنها (عو�ص وحل�ص( ،)2015 ،لل واجلندي،
( ،)2010العبديل( ،)Mehra & Omdian, 2012( ،)2012 ،ال�سناق وبني دومي،)2010 ،
(احلمريي.)2014 ،
ومن خالل املقايي�ص والدرا�سات ال�سابقة التي ُاطلع عليها ُحددت حماور املقيا�ص على النحو
التايل:
 الجتاه نحو تكنولوجيا التعليم. الجتاه نحو مقرر تكنولوجيا التعليم بو�سفه يحتوي على عدد من تطبيقات تكنولوجيا التعليم. الجتاه نحو تطبيقات املحمول التفاعلية كاأحد تطبيقات تكنولوجيا التعليم التي ا�ستخدمتيف هذه الدرا�سة.
ويندرج حتت كل حمور عبارات تهدف اإىل قيا�ص اجتاه الأفراد نحو كل حمور من حماور
املقيا�ص.
 -3طريقة بناء �ملقيا�س

ُاطلع على عدد من اأ�ساليب بناء املقيا�ص ،وراأى الباحث اتباع طريقة ليكرت للتقديرات
املتجمعة وذلك ملزاياها املتعددة اإذ (فان دالني :)419 :2010
 لها القدرة على التمييز. متتاز ب�سهولة تطبيق املقيا�ص. متتاز ب�سهولة ت�سحيح املقيا�ص ومعاجلة نتائجه.وبناء على طريقة ليكرت  likertللتقديرات املتجمعة فقد مت و�سع اأمام كل عبارة جدلية
تختلف ب�ساأنها وجهات النظر تدريج من خم�سة احتمالت لالإجابة هي (موافق ب�سدة ،موافق،
حمايد ،غري موافق ،غري موافق ب�سدة).
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ب -مقيا�س �لجتاه نحو تكنولوجيا �لتعليم وتطبيقاتها ،وبني املقيا�ص وفق ًا للخطوات الآتية:
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على �سوء اخلطوات ال�سابقة �سيغت جمموعة من العبارات اجلدلية التي متثل �سلوك ًا لفظي ًا
اإجرائي ًا يحاكي �سلوك الفرد الفعلي عند مواجهته لبع�ص املواقف املرتبطة مبو�سوع الجتاه
ومكوناته ،وروعي فيه عند �سياغة املقيا�ص ما يلي( :عالم2002 ،م:)563-562 :
 جتنب العبارات التي ت�سري اإىل احلقائق. جتنب العبارات التي تكون لها تف�سريات متعددة. جتنب العبارات التي ت�سري اإىل العموميات مثل دائم ًا اأو جميع ًا اأو اأبد ًا. توزيع الفقرات ع�سوائي ًا يف املقيا�ص. �سياغة الفقرات بلغة وا�سحة و�سل�سة وب�سيطة. جتنب الفقرات التي ت�سمل نفي النفي.� -5إعد�د تعليمات �ملقيا�س

روعي عند �سياغة تعليمات املقيا�ص اأن تكون بلغ ٍة وا�سح ٍة و�سحيح ٍة اإذ:
 تع ّرف الطالب بالهدف من القيا�ص.ت�سجع الطالب على الإجابة عن املقيا�ص ب�سورة �سحيحة.
 ّ -6عر�س �ملقيا�س يف �سورته �لأولية عن �ملحك ّمني

بعد النتهاء من �سياغة عبارات املقيا�ص يف �سورته الأوليةُ ،ع ِر�ص على جمموعة من
املحكمني فقد طلب منهم اإبداء الراأي يف:
 انتماء العبارة للمحور الذي �سيغت من اأجله. ال�سحة اللغوية والدقة العلمية. كفاية عبارات املقيا�ص وحماوره ومنا�سبتها مل�ستوى العينة.�سالحية �ملقيا�س للتطبيق

تعديل اأو اإ�سافة اأو حذف اأي عبارة حتتاج اإىل ذلك من وجهة نظرهم.
وقد اأ�سار املحكمون اإىل راأيهم ،واأُ ِخذ بالآراء التي اأجمعت عليه  %70من املحكمني ،كما اأُ ِخذ
مبلحوظات املحكمني العامة والتي �ساهمت يف حت�سني م�ستوى �سدق املقيا�ص.
 -7جتريب مقيا�س �لجتاهات

ُط ِّبق مقيا�ص الجتاه على عينة من الطلبة يف ق�سم الأحياء قوامها  30طال ًبا بهدف التعرف
على:
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 -ثبات �ملقيا�س
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جدول ()1
ن�سبة ثبات مقيا�س �لجتاهات مبحاوره �لثالثة
املحور
الجتاه نحو تكنولوجيا التعليم
الجتاه نحو مقرر تكنولوجيا التعليم
الجتاه نحو تطبيقات املحمول
املجموع

م
1
2
3
4

عدد الفقرات
22
22
24
68

معامل الثبات
0.851
0.811
0.861
0.872

�شدق املحك
0.922
0.901
0.927
0.933

�سدق �لت�ساق �لد�خلي

يعني �سدق الت�ساق الداخلي الرتباط بني درجة كل حمور وبني الدرجة الكلية للمقيا�ص،
وقد مت ح�ساب الت�ساق الداخلي ملقيا�ص الجتاهات نحو تكنولوجيا التعليم عن طريق ح�ساب
معامل الرتباط بني الدرجة الكلية لكل حمور من حماور املقيا�ص والدرجة الكلية للمقيا�ص،
وتدل قيم الرتباط اأنها دالة عند ( )0.01كما يف جدول (.)2
جدول ()2
معامالت �لرتباط بني درجة كل حمور من حماور �ملقيا�س ودرجة �ملقيا�س ككل
م
1
2

املحاور الرئي�شة
الجتاه نحو تكنولوجيا التعليم
الجتاه مقرر تكنولوجيا التعليم
الجتاه نحو تطبيقات املحمول

معامل االرتباط
0.72
0.73
0.71

�ل�سدق �لذ�تي للمقيا�س

يح�سب ال�سدق الذاتي للمقيا�ص باإيجاد اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات (�سالح واأمني،
2005م� ،ص ،)325وقد وجد اأنه ي�ساوي ( ،)0.933وهي ن�سبة ثبات عالية من ال�سدق الذاتي
ت�سمح با�ستخدام املقيا�ص لأغرا�ص هذا البحث.
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مت ح�ساب ثبات مقيا�ص الجتاهات نحو تكنولوجيا التعليم بوا�سطة األفا كرونباخ با�ستخدام
برنامج  ،SPSSوبا�ستخدام خا�سية ( )Scale if item deletedيف الربنامج التي تعني حذف
العبارة التي تقلل من ثبات املقيا�ص ،فقد ُح ِذف فقرتان من املحور الأول وفقرة من املحور
الثاين وومن ّثم فقد ح�سل املقيا�ص على ن�سبة ثبات مقدارها  %87.4وهي ن�سبة ثبات منا�سبة
ت�سمح بتطبيقه على عينة البحث كما يف جدول (.)1
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بعد مرور مقيا�ص الجتاهات باخلطوات الإجرائية ال�سابقة ،وبعد الأخذ بالتعديالت التي
اقرتحها املحكمون ،وانتقاء الفقرات التي اأجمع املحكمون على �سالحيتها ،وحذف الفقرات
التي توؤثر يف الثبات اأ�سبحت فقرات املقيا�ص ( )68فقرة موزعة على ثالثة حماور كما يف
جدول (.)3
جدول ()3
عدد فقر�ت �ملقيا�س يف كل حمور
م
1

املحاور الرئي�شة
الجتاه نحو تكنولوجيا التعليم
الجتاه مقرر تكنولوجيا التعليم
الجتاه نحو تطبيقات املحمول
املجموع

2

عدد الفقرات
22
22
24
68

جمتمع �لبحث
متثل جمتمع البحث يف طلبة امل�ستوى الثاين يف الأق�سام العلمية (كيمياء -فيزياء
ريا�سيات) يف كلية الرتبية يف العام الدرا�سي 2015م ،2016/وقد ُاختري كل اأفراد املجتمعكعينة للدرا�سة وجدول ( )4يبني توزيع اأفراد العينة بح�سب التخ�س�ص واجلن�ص.
جدول ()4
توزيع �أفر�د عينة �لبحث بح�سب �لتخ�س�س و�جلن�س

اجلن�س
املجموع

ريا�شيات
اإناث
ذكور
26
11
37

التخ�ش�س
فيزياء
اإناث
ذكور
19
17
36

املجموع
كيمياء
اإناث
26

ذكور
17
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خطو�ت �لبحث
� -1لإعد�د للتجربة

 بعد اإعداد مادة املعاجلة التجريبية واأداة القيا�ص مت: حتديد مو�سوع واحد لكل اأ�سبوع با�ستثناء مو�سوع ال�سبورة الذكية الذي ُخ ِ�س�ص اأ�سبوعان لهنتيجة لت�سمنه �سناعة �سبورة تفاعلية بديلة واإعطاء الطلبة الفر�سة الكافية لإجناز املهام
املتعلقة باملو�سوع.
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 التاأكد من امتالك الطلبة لأجهزة حممول متثلت يف التلفونات الذكية اأو الأجهزة اللوحية. �سرح طريقة التدري�ص لهذا املقرر يف اأول حما�سرة. �سرح كيفية حتميل التطبيقات يف الأجهزة. �سرح طريقة ال�سرتاك يف القناة واملجموعة. �سرح طريقة التفاعل. و�سع �سوابط التفاعل عرب املجموعة واملواد التي تن�سر اإذ اإلزم الطلبة بعدم ن�سر اأي موادلي�ست لها عالقة مبو�سوع الدر�ص ،اأو ن�سر ن�سو�ص طويلة اأو ن�سر مواد مكررة ،اأو احلوار
حول ق�سايا ل تخ�ص املادة التعليمية.
 حتديد وقت للتفاعل التزامني يومي ًا من ال�ساعة ال�ساد�سة اإىل ال�ساعة الثامنة م�سا ًء بح�سورمدر�ص املقرر ،واحل�سور اختياري للطلبة بح�سب ظروفهم ،ويلزم الطالب بامل�ساركة مرة
واحده على الأقل يف الأ�سبوع.
حثّ الطلبة على التفاعل التزامني طوال اأيام الأ�سبوع.
أ�سبوعا؛ اإذ حدد لكل اأ�سبوع مو�سوع واحد،
 -2و�سع خطة لتنفيذ �لتجربة تكونت من ً � 12
و�سمم عدد من الأن�سطة ملو�سوع املحا�سرة ،اإذ ُع ِر�ص املو�سوع نظري ًا يف قاعة الدرا�سة ،ومن
ثم يوجه الطلبة اإىل الطالع على القناة ملعرفة الن�ساط وطريقة اأدائه عرب املجموعة بال�سوابط
و�سحت.
التي ِ
� -3لتطبيق �لقبلي ملقيا�س �لجتاهات نحو تكنولوجيا �لتعليم يف �ملحا�سرة �لأوىل ،وح�ساب
الدرجة التي ح�سل عليها الطالب على مقيا�ص الجتاهات ،ل�ستخدامها يف املقارنة بعد تطبيق
مادة املعاجلة التجريبية.
 -4تنفيذ �لتجربة �إذ ُن ِفذت يف �لف�سل �لدر��سي �لأول من العام اجلامعي 2015م2016/م،
وطبقها الباحث بنف�سه وفق ًا لل�سوابط التي ُ�س ِرحت.
� -5لتطبيق �لبعدي ملقيا�س �لجتاهات نحو تكنولوجيا �لتعليم ،بغر�ص ا�ستخدام نتائجه
للمقارنة مع التطبيق القبلي للمقيا�ص ،وح�ساب دللة الفروق ملعرفة اأثر املعاجلة التجريبية
املتمثلة يف ا�ستخدام بع�ص تطبيقات املحمول.
� -6ملعاجلة �لإح�سائية لنتائج �لتطبيقني �لقبلي و�لبعدي للمقيا�ص با�ستخدام برنامج
ُخدم اختبار  t-testلعينتني مرتابطتني حل�ساب دللة الفروق بني متو�سطات
 SPSSاإذ ُا�ست ِ
التطبيقني القبلي البعدي ،ومربع اإيتا حل�ساب حجم الأثر.
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نتائج �لبحث
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�أو ًل� :لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول

ن�ص ال�سوؤال الأول على ما اأثر ا�ستخدام تطبيقات املحمول يف التدري�ص على اجتاهات طلبة
الأق�سام العلمية نحو تكنولوجيا التعليم؟
لالإجابة عن ال�سوؤال الأول ُاخترب الفر�ص الأول الذي ين�ص على "يوجد فرق دال اإح�سائي ًا
عند م�ستوى  0.05بني متو�سطي درجات القيا�ص القبلي والقيا�ص البعدي يف درجات مقيا�ص
الجتاهات نحو تكنولوجيا التعليم ل�سالح القيا�ص البعدي"
لختبار �سحة الفر�ص الأول مت ح�ساب املتو�سطات ،والنحرافات املعيارية ،وقيم ( )tلنتائج
التطبيقني البعدي والقبلي ملقيا�ص الجتاهات نحو تكنولوجيا التعليم ملجموعتني مرتبطتني
( )paired-sample t-testملعرفة دللة الفروق بني متو�سط درجات عينة البحث ،وجدول ()5
يو�سح ذلك.
جدول ()5
دللة �لفروق بني متو�سطات درجات �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي
على مقيا�س �لجتاهات نحو تكنولوجيا �لتعليم
املحور

القيا�س

عدد االأفراد

املتو�شط

الجتاه نحو تكنولوجيا التعليم

القبلي
البعدي

116

2.38
4.27

االنحراف
املعياري
0.245
0.348

قيمة (ت)

م�شتوى
الداللة

47

0.000

يت�سح من جدول ( )5وجود فروق ذات دلله اإح�سائية عند م�ستوى دللة ()0.05
بني متو�سطات درجات القيا�سني القبلي والبعدي لعينة البحث على مقيا�ص الجتاهات نحو
تكنولوجيا التعليم ل�سالح القيا�ص البعدي ،مما ي�سري اإىل اأثر ا�ستخدام بع�ص تطبيقات املحمول
يف التدري�ص على الجتاهات نحو تكنولوجيا التعليم ،وبذلك ُيق َبل الفر�ص الأول.
وملعرفة حجم تاأثري ا�ستخدام تطبيقات املحمول يف متغري الجتاهات نحو تكنولوجيا التعليم
مت ح�ساب حجم التاأثري با�ستخدام املعادلة (الكيالين ،ال�سريفني2007 ،م� ،ص.)214
t2
t2+ degrees of freedom

=η
2

وملعرفة حجم تاأثري ا�ستخدام بع�ص تطبيقات املحمول على الجتاهات نحو تكنولوجيا
التعليم وتطبيقاتها ،مت ح�ساب حجم تاأثري الربنامج ( )η2على تنمية الجتاهات نحو تكنولوجيا
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جدول ()6
قيمة ( )η2ومقد�ر حجم �لتاأثري
املتغري امل�شتقل

املتغري التابع

قيمة η2

حجم التاأثري

ا�ستخدام تطبيقات املحمول

الجتاه نحو تكنولوجيا التعليم

0.95

كبريه

يت�سح من جدول ( )6حجم تاأثري املتغري امل�ستقل املتمثل با�ستخدام تطبيقات املحمول يف
املتغري التابع املتمثل يف الجتاهات نحو تكنولوجيا التعليم ،اإذ كانت قيمة اإيتا ()0.95( )η2
وهي قيمة كبرية ،مما يدل على اأن ل�ستخدام تطبيقات الأجهزة املحمولة تاأث ًريا كب ًريا على
تنمية الجتاهات ،ولعل ذلك يعود اإىل الفر�ص التي تعطيها تطبيقات املحمول يف التفاعل بني
الطلبة بع�سهم البع�ص ،وبني املعلم ،اإ�سافة اإىل الوقت امل�ستخدم يف التعليم اإذ تتاح فر�سة
للمتعلم للتعلم يف الوقت الذي ينا�سبه ،كما تتاح له الفر�سة الكافية لتمثل املعرفة ،ومن ثم
العودة مرة اأخرى للتفاعل اإذا �سعر اأنه غري قادر على مواءمة معرفته اجلديدة وتنظيمها مع
املعرفة ال�سابقة ،وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة القحطاين (1435هـ) ،ودرا�سة (Lan
.)& Tsai, 2010

ثاني ًا� :لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاين

ن�ص ال�سوؤال الثاين على ما اأثر ا�ستخدام تطبيقات املحمول يف التدري�ص على اجتاهات طلبة
الأق�سام العلمية نحو مقرر تكنولوجيا التعليم؟
لالإجابة عن ال�سوؤال الثاين اخترب الفر�ص الثاين الذي ين�ص على "يوجد فرق دال اإح�سائي ًا
عند م�ستوى  0.05بني متو�سطي درجات القيا�ص القبلي والبعدي يف درجات مقيا�ص الجتاهات
نحو مقرر تكنولوجيا التعليم ل�سالح القيا�ص البعدي"
لختبار �سحة الفر�ص الثاين مت ح�ساب املتو�سطات ،والنحرافات املعيارية ،وقيم ()t
لنتائج التطبيقني البعدي والقبلي ملقيا�ص الجتاهات نحو مقرر تكنولوجيا التعليم ملجموعتني
مرتبطتني ( )paired-sample t-testملعرفة دللة الفروق بني متو�سط درجات عينة البحث،
وجدول ( )7يو�سح ذلك.
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التعليم وتطبيقاتها يف القيا�سني القبلي والبعدي يف عينة البحث ،وجدول ( )6يب Úقيمة ()η2
ومقدار حجم التاأثري.
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املحور

القيا�س

عدد االأفراد املتو�شط

الجتاه نحو مقرر
تكنولوجيا التعليم

القبلي
البعدي

2.42
4.37

116

االنحراف املعياري

قيمة (ت)

م�شتوى
الداللة

0.387
0.262

43

0.000

يت�سح من جدول ( )7وجود فروق ذات دلله اإح�سائية عند م�ستوى دللة ( )0.05بÚ
متو�سطات درجات القيا�سني القبلي والبعدي لعينة البحث على مقيا�ص الجتاهات نحو مقرر
تكنولوجيا التعليم ل�سالح القيا�ص البعدي ،مما ي�سري اإىل اأثر ا�ستخدام بع�ص تطبيقات املحمول
يف التدري�ص على الجتاهات نحو مقرر تكنولوجيا التعليم ،وبذلك ُيقبل الفر�ص الثاين.
وملعرفة حجم تاأثري ا�ستخدام بع�ص تطبيقات املحمول على الجتاهات نحو مقرر تكنولوجيا
التعليم ،مت ح�ساب حجم تاأثري الربنامج ( )η2على تنمية الجتاهات نحو مقرر تكنولوجيا
التعليم يف القيا�سني القبلي والبعدي يف عينة البحث ،وجدول ( )8يب Úقيمة ( )η2ومقدار
حجم التاأثري.
جدول ()8
قيمة ( )η2ومقد�ر حجم �لتاأثري
املتغري امل�شتقل
ا�ستخدام تطبيقات املحمول

املتغري التابع
الجتاه نحو مقرر تكنولوجيا التعليم

قيمة η2
0.94

حجم التاأثري
كبÒ

يت�سح من جدول ( )8حجم تاأثري املتغري امل�ستقل املتمثل با�ستخدام تطبيقات املحمول يف
املتغري التابع املتمثل بالجتاهات نحو مقرر تكنولوجيا التعليم ،حيث كانت قيمة اإيتا ()η2
ت�صاوي ( ،)0.94وهذا يدل على اأن هناك تاأثري ًا للمتغري امل�ستقل املتمثل با�ستخدام تطبيقات
املحمول يف املتغري التابع وهو الجتاهات نحو مقرر تكنولوجيا التعليم ،وميكن تف�سري هذا التاأثري
بح�سب خربة الباحث ومن خالل معاي�سته يف تدري�ص املقرر لعدد من ال�سنوات املا�سية اإىل
التفاعلية الكبرية (التي مت تناولها يف تف�سري نتائج ال�سوؤال الأول) ،ثم اإىل ما تتيحه تطبيقات
املحمول من ا�ستخدام الو�سائط املختلفة مبا لها من خ�سائ�ص ومميزات تزيد من دافعية
املتعلم ورغبته يف التعلم ،اإذ ُح ِّول حمتوى املقرر اإىل و�سائط م�سوقه مثل ال�سور ،والفيديوهات،
الأمر الذي ل يتوفر يف املقرر الورقي ،اإ�سافة اإىل تدعيمه بالو�سائط كاأن�سطة تعزيزية ترثي
التعلم وتعمق الفهم ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة (. Lan & Tsai )2010
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ثالث ًا� :لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثالث
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جدول ()9
دللة �لفروق بني متو�سطات درجات �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي
على مقيا�س �لجتاهات نحو تطبيقات �ملحمول
املحور

القيا�س

الجتاه نحو تطبيقات
املحمول

القبلي

عدد
االأفراد

املتو�شط
2.27

االنحراف
املعياري
0.217

116
البعدي

4.25

قيمة (ت)

م�شتوى
الداللة

57

0.000

0.303

يت�سح من جدول ( )9وجود فروق ذات دلله اإح�سائية عند م�ستوى دللة ()0.05
بني متو�سطات درجات القيا�سني القبلي والبعدي لعينة البحث على مقيا�ص الجتاهات نحو
تطبيقات املحمول ل�سالح القيا�ص البعدي ،مما ي�سري اإىل اأثر ا�ستخدام بع�ص تطبيقات املحمول
يف التدري�ص على الجتاهات نحو تطبيقات املحمول ،وبذلك ُيقبل الفر�ص الثالث.
وملعرفة حجم تاأثري ا�ستخدام بع�ص تطبيقات املحمول على الجتاهات نحو مقرر تكنولوجيا
التعليم مت ح�ساب حجم تاأثري الربنامج ( )η2على تنمية الجتاهات نحو مقرر تكنولوجيا
التعليم يف القيا�سني القبلي والبعدي يف عينة البحث ،وجدول ( )10يب Úقيمة ( )η2ومقدار
حجم التاأثري.
جدول ()10
قيمة ( )η2وقيمة ( )dومقد�ر حجم �لتاأثري
املتغري امل�شتقل
ا�ستخدام تطبيقات املحمول

املتغري التابع
الجتاه نحو تطبيقات املحمول

قيمة η2
0.96

حجم التاأثري
كبÒ
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ن�ص ال�سوؤال الثالث على ما اأثر ا�ستخدام تطبيقات املحمول يف التدري�ص على اجتاهات
طلبة الأق�سام العلمية نحو تطبيقات املحمول؟
لالإجابة عن ال�سوؤال الثالث ُاخترب الفر�ص الثالث الذي ين�ص على "يوجد فرق دال اإح�سائي ًا
عند م�ستوى  0.05بني متو�سطي درجات القيا�ص القبلي والبعدي يف درجات مقيا�ص الجتاهات
نحو تطبيقات املحمول ل�سالح القيا�ص البعدي"
لختبار �سحة الفر�ص الثالث مت ح�ساب املتو�سطات ،والنحرافات املعيارية ،وقيم ()t
لنتائج التطبيق البعدي والقبلي ملقيا�ص الجتاهات نحو تطبيقات املحمول ملجموعتني مرتبطتني
( )paired-sample t-testملعرفة دللة الفروق بني متو�سط درجات عينة البحث ،وجدول ()9
يو�سح ذلك.
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يت�سح من جدول ( )10اأن حجم تاأثري املتغري امل�ستقل املتمثل يف ا�ستخدام تطبيقات
املحمول يف املتغري التابع املتمثل بالجتاهات نحو تطبيقات املحمول كان كبري ًا ،اإذ كانت
قيمة اإيتا ( )η2ملقيا�ص الجتاهات ت�ساوي ( ،)0.96ولعل الأثر الأكرب هذا يعود اإىل طبيعة
التطبيقات التي يتعامل معها الطالب وت�ساعده يف ت�سهيل فهم الدرو�ص ،وب�سورة �سيقة وجذابة
مل ياألفها من قبل ،اإن فر�ص التعلم التي تتيحه تطبيقات املحمول تنعك�ص على اجتاه املتعلم
نحوها فكلما ح�سل على فر�ص اأكرث للتفاعل كلما ازداد اجتاهه الإيجابي نحوها ،وهذا ما
توفره تطبيقات املوبايل فقد وفرت فر�سة للطالب لالطالع الوا�سع واملتعدد عرب جوجل كروم
 Google chromeواليوتيوب  Youtubeلتعزيز تعلمه مبا يتفق مع قدراته واحتياجاته ،كما
وفرت فر�سة للنقا�ص مع زمالئه ومع املعلم يف اأي وقت عرب التعلم التزامني وغري التزامني عرب
جمموعة يف التليجرام  ،Telegrameكما اأن ا�ستخدام تطبيقات املوبايل اأعطى املتعلم فر�سة
مل تكن ماألوفة لديه يف طريقة تعلم اخلربات اجلديدة اأتاحت له التعلم بالطريقة التي تنا�سبه،
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة الفهد ( ،)2009العماري ( ،)2011بدر ( )2012وتختلف مع
درا�سة اجلري�سي واأخريات (.)2015
ر�بع ًا� :لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لر�بع

ن�ص ال�سوؤال الرابع على هل توجد فروق داله اإح�سائي ًا بني متو�سطي اجتاهات طلبة الأق�سام
ّ
العلمية بكلية الرتبية جامعة احلديدة تعزى اإىل متغري اجلن�ص؟
لالإجابة عن ال�سوؤال الرابع اخت ُِرب الفر�ص الرابع الذي ين�ص على "ل توجد فروق داله
اإح�سائي ًا بني متو�سطات التطبيق البعدي ملقيا�ص اجتاهات طلبة الأق�سام العلمية يف كلية
الرتبية جامعة احلديدة تعزى اإىل متغري اجلن�ص"
لختبار �سحة الفر�ص الرابع مت ح�ساب املتو�سطات والنحرافات املعيارية وقيم ( )tلنتائج
التطبيق البعدي ملقيا�ص الجتاهات مبحاوره الثالثة ملجموعتني م�ستقلتني (dependent-
 )sample t-testملعرفة دللة الفروق بني متو�سط درجات عينة البحث ،وجدول ( )11يو�سح
ذلك.
جدول ()11
دللة �لفروق بني متو�سطات درجات �لذكور و�لإناث على مقيا�س �لجتاهات مبحاوره �لثالثة
املحور

اجلن�س

عدد االأفراد

املتو�شط

الجتاه نحو تكنولوجيا التعليم

الذكور
الإناث

48
68

4.25
4.28

االنحراف
املعياري
0.349
0.349

قيمة (ت)

م�شتوى
الداللة

0.58

563
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تابع جدول ()11

الجتاه نحو مقرر تكنولوجيا
التعليم

الذكور
الإناث
الذكور
الإناث

48
68
48
68

4.40
4.34
4.24
4.25

الجتاه نحو تطبيقات املحمول

االنحراف
املعياري
0.231
0.280
0.324
0.290

قيمة (ت)

م�شتوى
الداللة

1.45

149

0.212

833

يت�سح من جدول ( )11عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة ()0.05
بني متو�سطات درجات الذكور والإناث يف عينة البحث على مقيا�ص الجتاهات ويف جميع
حماوره ،وهذا يدل على عدم وجود فرق يف اجتاهات الطلبة تعزى اإىل متغري اجلن�ص ،ويف�سر
الباحث هذه النتيجة اأن تطبيقات املحمول تعطي فر�ص مت�ساوية للمتعلمني ،اإ�سافة اإىل عدم
وجود �سعوبات حتول دون ا�ستخدام اأجهزة املحمول وتطبيقاته لكال اجلن�سني ،وتختلف هذه
النتائج مع درا�سة (.)Lan & Tsai, 2010
خام�س ًا� :لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �خلام�س

ن�ص ال�سوؤال اخلام�ص على هل توجد فروق دالة اإح�سائي ًا بني متو�سطي اجتاهات طلبة
ّ
الأق�سام العلمية يف كلية الرتبية جامعة احلديدة تعزى اإىل متغري التخ�س�ص؟
لالإجابة عن ال�سوؤال اخلام�ص مت اختبار الفر�ص اخلام�ص الذي ين�ص على "ل توجد فروق
داله اإح�سائي ًا بني متو�سطات التطبيق البعدي ملقيا�ص اجتاهات طلبة الأق�سام العلمية يف كلية
الرتبية جامعة احلديدة تعزى اإىل متغري التخ�س�ص"
لختبار �سحة الفر�ص اخلام�ص ا�ستُخدم حتليل التباين الأحادي (Ÿ )ANOVAعرفة دللة
الفروق بني متو�سط درجات عينة البحث ،وجدول ( )12يو�سح ذلك.
جدول ()12
حتليل �لتباين �لأحادي ) (ANOVAملعرفة دللة �لفروق على مقيا�س �لجتاهات
مبحاوره �لثالثة لعينة �لبحث (ريا�سيات – فيزياء -كيمياء)
املحور

م�شدر التباين

الول

بني املجموعات
داخل
املجموعات

جمموع
املربعات
0.235

درجة احلرية
2

متو�شط
املربعات
0.117

13.737

113

0.122

ف

م�شتوى
الداللة

0.965

0.384
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املحور

اجلن�س

عدد االأفراد

املتو�شط

607

د .حمود �لعبديل

�أثر �لتدري�س با�ستخد�م تطبيقات �ملحمول �لتفاعلية �لرتبية...

تابع جدول ()12
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املحور
الثاين

الثالث

م�شدر التباين
بني املجموعات
داخل
املجموعات
بني املجموعات
داخل
املجموعات

جمموع
املربعات
0.053

درجة احلرية
2

متو�شط
املربعات
0.026

7.866

113

0.070

0.53

2

0.026

10.574

113

0.094

ف

م�شتوى
الداللة

0.380

0.685

0.283

0.754

يت�سح من جدول ( )12عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة ()0.05
بني متو�سطات درجات عينة البحث ريا�سيات – فيزياء  -كيمياء على مقيا�ص الجتاهات،
وهذا يدل على عدم وجود فرق يف اجتاهات الطلبة تعزى اإىل متغري التخ�س�ص ،ولعل ذلك
يعود اإىل اأن ا�ستخدام املحمول وتطبيقاته ثقافة يتعامل معها اجلميع وي�ستفيد من خدماته
وتطبيقاته كل النا�ص مبا فيهم الطلبة بكل تخ�س�ساتهم ،وتتفق هذه النتائج مع درا�سة الفهد
(.)2009
�لتو�سيات
 ت�سميم برامج تدريبه بالو�سائط املتعددة واإنتاجها تعمل يف بيئات اأجهزة املحمول لتدريبع�سو هيئة التدري�ص على دمج تطبيقات املحمول يف التدري�ص.
 اإقامة دورات تدريبية لأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعة لتنمية مهارات ا�ستخدام تطبيقاتاملحمول يف التدري�ص.
 اإقامة ندوات وور�ص عمل تتناول تطبيقات املحمول ودورها يف العملية التعليمة باجلامعة. ت�سجيع اإدارة اجلامعة اأع�ساء هيئة التدري�ص على ا�ستخدام تطبيقات املوبايل يف التعليم منخالل توفري خدمات الإنرتنت غري ال�سلكي بداخل الكليات.
 اإجراء بحوث تتناول ت�سميم بيئات تعليمية عرب التعليم النقال تتنا�سب مع قدرات واإمكانياتالطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعة.
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áæjóÃ á£°SƒàŸG á∏MôŸÉH ájõ«∏‚E’G

á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ ∫É≤ædG º∏©àdG

 .∞FÉ£dGر�سالة ماج�ستري غري من�سورة ،كلية

الرتبية ،جامعة اأم القرى.
بدر ،اأحمد فهيم ( .)2012فاعلية التعلم املتنقل با�ستخدام خدمة الر�سائل الق�سرية SMS
يف تنمية الوعي ببع�ص م�سطلحات تكنولوجيا التعليم لدى اأخ�سائي تكنولوجيا التعليم
والجتاه نحو التعلم املتنقل ,á«HÎdG á«∏c á∏› .جامعة بنها.202 -152 ،23 ،
اجلابري ،نهيل حممد رجب ( .)2012م�ستوى ا�ستخدام التطبيقات والربامج احلا�سوبية لدى
طلبة اجلامعة وارتباطه بدافعيتهم نحو التعلم الإلكرتوين ,…ó«gGôØdG á∏› .جامعة
تكريت.492-459 ،12 ،
اجلري�سي ،اآلء والرحيلي ،تغريد والعمري ،عائ�سة ( .)2015اثر تطبيقات الهاتف النقال
يف مواقع التوا�سل الجتماعي على تعلم وتعليم القراآن الكرمي لطالبات جامعة طيبة
واجتاهاتهن نحوها.15-1 ،)1(11 ,á«fOQC’G á∏éŸG .
اجلهني ،ليلى (¢†©H ¢ùjQóJ ‘ IÒ°ü≤dG πFÉ°SôdG ÈY π≤æàŸG º∏©àdG á«∏YÉa .)2013
 .ádƒØ£dG äÉ°SGQO äÉÑdÉ£d ¬JÉYƒ°Vƒeh ÊhÎµdE’G º«∏©àdG º«gÉØeاملوؤمتر الدويل
الثالث للتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد ،الريا�ص 7-4 .فÈاير.
احلمريي ،عبد القادر بن عبيد اهلل ( .)2014اجتاهات املجتمع التعليمي مبنطقة تبوك نحو
تطبيق التعلم الإلكرتوين .جامعة البحرين،)2( 15 ,á«°ùØædGh ájƒHÎdG Ωƒ∏©dG á∏› ،
.199-165
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