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 (SMS)النصیة القصیرة  فعالیة التعلم المحمول باستخدام الرسائل
 في تنمیة الحاجة إلى المعرفة (MMS)ورسائل الوسائط المتعددة 

  لدى طالب الدراسات العلیا وقوة السیطرة المعرفیة
 * بكر محمد سعید عبد اهللا/د

  

  : مقدمة
، وحصره لالنتباهًفي جوهره توجیا " ”Mental engagement العقلي االندماج

ُفي مهام التعلم وأنشطته واجراءاته، وهو أول ما یسعى المعلم إلى تحقیقه لدى طالبه  ٕ
ُعبر مراحل التعلم المختلفة، حیث یعد المعلم في هذا اإلطار باحث عن انتباه 

 ومشاركاتهم الفعالة، لینتقل بهم إلى مستویات أعلى ”Attention Seeker“الطالب 
من المعالجة، تعتمد على مستویات أعلى من الدافعیة المعرفیة، وفعالیة الذات 
األكادیمیة، التي تدفع الطالب نحو الممارسة الذاتیة، والمجهود الذاتي التلقائي، 

  .والتعلم الذاتي
ً العقلي شرطا ضروریا لحدوث التعواالندماج ، كما أنه )١٠٦، ٢٠٠٩خضر، (لم ً

خماسي المراحل،  ”.Bybee, R“ ًأول عملیات دورة التعلم طبقا لنموذج روجر بایبي
َیوجه اهتمام المتعلم لموضوع ما، ویتم ربط أنشطة كل مرحلة باألنشطة السابقة  وفیه ُ

ً إجرائیا ًوالمستقبلیة، ویعتمد الربط على مهام التعلم، وقد یكون هذا الربط مفاهیمیا أو
 في مهام التعلم بتوجیه االهتمام نحوها باألنشطة االندماجًسلوكیا، ویتم هذا  أو

  .)٧٦، ٢٠٠٧الخوالدة، (المختلفة 
: ً ویرتبط اإلندماج العقلي سببیا بمفهومین من مفاهیم علم النفس المعرفي هما

یة  وقوة السیطرة المعرف،”NFC)( “Need for Cognitionالحاجة إلى المعرفة 
“Cognitive Holding Power”.  

 الحاجة إلى المعرفة بأنها )Cohen, et al, 1955(وقد عرف كوهین، وآخرون 
 Cacioppoبیتي & ًالحاجة لفهم العالم التجریبي وجعله معقوال، كما وصفها كاسیوبو
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& Petty, 1982)(  في النشاط المعرفي االندماج نحو االتجاهبأنها فروق فردیة في 
  .تاع بهواالستم

 Learning" ٕ أما قوة السیطرة المعرفیة فهي ثمرة دور مواضع واعدادات التعلم
Settings” في دفع المتعلمین نحو استخدام أنواع مختلفة من األنشطة المعرفیة 

)Stevenson & Evans, 1994( . ویمكن تصنیف قوة السیطرة المعرفیة إلى
 العملیات الروتینیة، وتشیر إلى إتباع الرتبة األولى، وهي مسؤولة عن تنشط: رتبتین

المتعلم للتعلیمات واإلجراءات التي یقدمها المعلم أو مواضع التعلم، أما قوة السیطرة 
المعرفیة من الرتبة الثانیة فتشیر إلى ضغط موضع التعلم على المتعلمین لعمل 

المختلفة،  في أنشطة تتطلب استخدام مضامین للمفاهیم واالندماجاألشیاء بأنفسهم، 
-١٠٤، ٢٠٠٩خضر،(وحل المشكالت، ومواجهة واستیعاب مواقف التعلم المختلفة 

١٠٥(.  
ً العقلي بالتعلم إما أن یكون مدفوعا بالحاجة إلى المعرفة فاالندماجوعلى ذلك 

ًوبالتالي االندماج في التفكیر واالستمتاع به، أو ناتجا عن ضغط مواضع التعلم وقوة 
 الرتبة األولى والثانیة على المتعلم، ویسعى البحث الحالي إلى السیطرة المعرفیة من

، ورسائل )SMS(استخدام التعلم المحمول باستخدام الرسائل النصیة القصیرة 
، كأداة تطبیقیة لتنمیة دوافع الحاجة إلى المعرفة وقوة )MMS(الوسائط المتعددة 

جهزة المحمول لدى المتعلمین، ًالسیطرة المعرفیة لدى الطالب نظرا لالنتشار الكبیر أل
 العقلي لدى الشباب، لدرجة قد تصل االندماجًواستثمارا لقدراتها الكبیرة في تحقیق 

ذات األثر الكبیر على النشاط المعرفي " "Infomania االنفومانیاإلى حد ما یعرف ب
 على التجریبیة األثر السلبي (Wilson, 2005)  دراسة ویلسونلإلنسان، وقد أثبتت

جودة التفكیر وحل المشكالت والتحصیل الدراسي الناتج عن زیادة الحمل المعرفي 
   .االنفومانیاو

 االنفومانیاأول من استخدم مصطلح ) (Ferrarini, 1985ُ وتعد إلیزابیث فیراریني 
"Infomania" ثم استخدم حدیثا في مجال علم النفس، وهي ،ً حالة إنهاك ناتجة عن "ُ

للمعلومات، والناجمة عن مزیج من تراكم المعلومات العملیة، والمقاطعة الحمل الزائد 
المستمرة من التكنولوجیات الحدیثة مثل الهواتف، والرسائل الفوریة، والبرید 

ً أیضا على أنها اضطراب أو حیرة سببها الرغبة االنفومانیاُ، كما تعرف "اإللكتروني
النصیة وغیرها من مصادر المعلومات،  والرسائل اإللكترونيفي التحقق من البرید 

ً یظهر الشخص أعراض إهمال األشیاء األخرى، وغالبا ما تكون االنفومانیاوبسبب  ُ
هذه األشیاء أكثر أهمیة كالواجبات التعلیمیة، والوظیفیة، واألسریة، وما إلى ذلك، 
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هواتف ًویسعى البحث الحالي إلى استقطاب جزءا من هذا االنشغال العقلي الكبیر بال
  .المحمولة نحو المهام المعرفیة التعلیمیة

 العقلي االندماجوال تقتصر أهمیة الحاجة إلى المعرفة على دورها في إحداث 
بالتعلم لدى الطالب في المجال التعلیمي فقط، بل تمتد مجاالت تأثیرها لتشمل 

مة والعقاب، المجال التجاري، والتسویقي، واإلعالمي، والتكنولوجي، والمحاماة، والجری
ویعكس ذلك أهمیة هذا المتغیر وتأثیره في الشخصیة، وجوانب السلوك المعرفي، 

 .والتعلیمي، واالستهالكي، والعاطفي الوجداني
وتدعم الدراسات السابقة الدور الهام للحاجة للمعرفة في النشاط األكادیمي 

 (Cacioppo et al., 1984)والتعلم، حیث توصلت نتائج دراسة كاسیوبو وآخرون 
إلى أن لدى مرتفعي الحاجة إلى المعرفة قدرة أكبر على اإلقناع، وكشفت نتائج 

 عن فعالیة استخدام الحاجة (Ahlering & Parker, 1989)دراسة أهلیرنج وباركر 
 & Haugtvedt)إلى المعرفة كمنظم متقدم الكتساب المعرفة وتعلمها، وأثبتت دراسة 

Petty, 1992) لى المعرفة بالمثابرة ومقاومة تغییر االتجاهات الحاجة إ عالقة
دور  (Thompson, et. al, 1993) واإلقناع، وأثبتت دراسة طومسون وآخرون

  .الحاجة إلى المعرفة في تنظیم المعلومات
إلى أن  (Watt & Blanchard, 1994) بالنشارد&  وات وأشارت دراسة 

المهام التعلیمیة، وأقرت دراسة ًمرتفعي الحاجة إلى المعرفة أقل میال للضجر من 
دور الحاجة إلى المعرفة في  (Kardash & Scholes, 1996)كارداش وسكولز 

فقد وجدت عالقة دالة ) ١٩٩٨(أما دراسة مصطفي تفسیر الموضوعات الجدلیة، 
ًإحصائیا بین الحاجة إلى المعرفة والقدرة على التعلم، وتوصلت نتائج دراسة شعلة 

عالقة ارتباطیة موجبة بین اإلنجاز األكادیمي والحاجة إلى إلى وجود ) ٢٠٠٤(
 إلى أن الحاجة إلى المعرفة تؤثر (Potter, 2002)المعرفة، وتوصلت دراسة بوتر 

  .في دور أول مجموعة من المعلومات
 أن الحاجة إلى المعرفة ),Dollinger 2003(وأظهرت نتائج دراسة دولنجر 
في دراسة هیونج وكرامر  ید من الجهد المعرفيمنبئة باإلبداع، كما ارتبطت بمز
(Hyeong & Kramer, 2006)أما جیونج ،Jeong, 2007) ( فقد وجد أن مستوى 

الحاجة إلى المعرفة یؤثر في مدى االهتمام بالتفاصیل، واإلعداد المعرفي ومصداقیة 
 ,.Del Barrio-García et al)جارسیا وآخرون-المصدر، كما وجد دیل باریو

  .٢ أن الحاجة إلى المعرفة تؤثر في استخدام الطالب ألدوات الویب(2015
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فتشیر دراسات عدیدة إلى تأثیرها في ) (CHPأما قوة السیطرة المعرفیة 
الناغي، (ٕالقدرة على حل المشكالت، واجراءات حلها : عملیات عقلیة عدیدة منها

(2008 ،)٢٠٠٩Zhang, (Ziqiang&والقیم  ، واإلبداع االنفعالي)2009)ضر،خ ،
 كما أن ،)٢٠٠٨الشوربجي، (، والتعلم باالكتشاف، والتعلم باالستقبال )٢٠١٠دسوقي، (

ًقوة السیطرة المعرفیة تتأثر بمرونة تقدیم المقررات الدراسیة طبقا لدراسة هانت 
 وأظهرت دراسة ستیفنسون وماكافاناف ، (Hunt & Stevenson, 1997) وستیفنسون

(Stevenson & Mckavanagh, 1991)سهام كل من التعلم الذاتي، والتعلم من  إ
من التباین في قوة السیطرة % ٢٢المعلم، والتعلم من الطالب اآلخرین بنسبة 

  .المعرفیة، ویبدو من ذلك أنها أحد المتغیرات الوسیطة الهامة في عملیة التعلم
ي دفعه الدور الهام لقوة السیطرة المعرفیة ف) ٢٠٠٢(القادر وخضر ُ ویفسر عبد

ًللقیام باألنشطة وتوظیفها جیدا في حل المشكالت والتعامل مع المواقف التي تواجهه 
) ١٩٩٧(قطامي & عوف  في النواحي األكادیمیة والحیاة الیومیة، وتشیر دراسة أبو

  . إلى أنه كلما زادت العملیات األكثر رتبة كلما ارتقى مستوى تفكیر الطالب
رفة وقوة السیطرة المعرفیة في مجتمع شبكة ویزداد دور الحاجة إلى المع

ً ضروریا في عملیة نقل اإللكترونيالمعلومات، كما بات استخدام أدوات التواصل 
المعرفة وتقدیم التغذیة الراجعة، حیث یمكن للمتعلم التواصل مع المعلم ومع زمالئه 

ًتواصال متزامنا وغیر متزامن، وطبقا لدانیش وآخرون ً زة المحمول فان قابلیة أجه ً
لالنتقال تحفز التعاون بین المجموعات بتدعیم التفاعل االجتماعي وتسهیل توزیع 

  .(Retta, 2009)إدراك الطالب بین زمالءه والمعلم واألدوات والسیاق 
ولذلك البد من تكامل البعد اإلنساني والبعد التعلیمي والبعد التكنولوجي في 

وجدوى هذه البرامج وسهولة التغلب على عقبات برامج التعلم المحمول لتحقیق فعالیة 
كفاءة التعلم المحمول  (Singh & Zaitun 2006) التعلم المحمول، ویرى سنف وزیتین

الكبیرة في تقدیم مجموعة متنوعة من التطبیقات التعلیمیة مثل غرفة الدردشة، ومحرر 
مناهج التعلیمیة ٕالنص التعاوني، وتزامن شرائح الباوربوینت، واتاحة الوصول إلى ال

 والوصول اإللكترونيٕعلى خطوط جهاز محمول، وارسال وتلقي ردود الفعل، والبرید 
ٕإلى موارد الحوسبة عن بعد، وامكانیة إعطاء الملعم لتقییمات فوریة في الفصل 

  .الدراسي
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على  Botzer & Yerushalmy) (2007,یرشالمي  &  وتؤكد دراسة بوتزر
والثقافیة في ممارسات المشاركین في التعلم المحمول، أهمیة الجوانب االجتماعیة 

وتعاون المشاركین مع بعضهم البعض ومع الباحثین في إنجاز المشروع، وفي دعم 
، والتفاعالت االجتماعیة، SMSقدرتهم على إرسال الرسائل القصیرة خاصة رسائل 

  .وتقاسم األفكار والمعارف الجدیدة
إلى تأكید الطالب على الفوائد ) 2008( كما أشارت دراسة نستل وآخرون 

التعلیمیة للتعلم المحمول، حیث ذكروا العدید من هذه الفوائد، كالوصول السهل 
 ,Nyambura) ة، خاصة عندما الحاجة إلیهااإللكترونیالسریع إلى الموارد التعلیمیة 

ب  إلى سهولة التغل(Sharmin, K., 2006)  ، وأشارت دراسة شارمین كیشوارا(2008
على معوقات استخدام الهاتف المحمول في األغراض التعلیمیة من خالل نقل 
الصور والرسائل وتحفیز الطالب على التفاعل من خالله، وقد أثبتت دراسة ولیامز 

(Williams, 2009) فعالیة التعلم المحمول وقبوله لدى الطالب، ویذكر أبفالتر 
" سحب"عتبار التعلم المحمول نشاط أنه یمكن ا (Abfalter et al., 2004)وآخرون 

ولیس دفع، حیث یجب على المستخدمین طلب المعلومات ومدخالت التعلم بنشاط، 
  .وهذا یتطلب الكثیر من االنضباط الذاتي والمبادرة

عریقة، ولن تغیر  أن المدرسة مؤسسة إلى (Sharples, 2009) ویشیر شاربلز 
 المدرسیة، ولكن سیتم دمج ات الممارساإلنترنت على االجتماعیةالشبكات 

تكنولوجیات وممارسات جدیدة إلیها، وستدیر المدارس األجهزة المحمولة بالطرق التي 
 ,Sharples)ًمن شأنها تسخیر قوتها بدال من تشویشها، ویذكر شاربلز وآخرون 

ًأننا نشهد تطورا تقاربیا بین التكنولوجیات المحمولة لتجمع بین وظائف  (2005 ً
 والهاتف وجهاز الكمبیوتر، كما نشهد تالقي آخر على نفس القدر من الكامیرا

األهمیة یحدث بین التكنولوجیات الشخصیة الجدیدة والمحمولة مع مفهوم جدید من 
 هذا التقارب بین التكنولوجیا )١(التعلم، وهو التعلم مدى الحیاة، ویوضح جدول 

  .والتعلم الجدید
   (Sharples, 2005)ا والتعلمالتقارب بین التكنولوجی) ١(جدول 

 التكنولوجیا الجدیدة التعلم الجدید
 شخصیة شخصي

 متمركزة حول المستخدم متمركز حول المتعلم
 متحركة متنقل
 شبكیة تعاونیة

 في كل مكان في كل مكان
 معمرة مدى الحیاة
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تاریخ  إن تقنیة الهاتف المحمول هي أكثر تقنیة انتشرت بین المتعلمین في
المتعلمین كما  خدام التقنیة في التعلیم، ولم تحظ أي تقنیة أخرى بانتشار واسع بیناست

حظیت تقنیة الهاتف المحمول، فعلى سبیل المثال زادت نسبة امتالك الهاتف 
أن كل طالب في  المحمول عن مائة في المائة من عدد السكان، لدرجة یمكن توقع

ًأي معهد أو كلیة في یمتلك هاتفا محموال   . )٢٠٠٨ ،الحارثي( ً
  : مشكلة البحث

مما سبق تتضح العالقة المنطقیة بین كل من التعلم المحمول، والحاجة إلى 
المعرفة، وقوة السیطرة المعرفیة، والفائدة المتوقعة الكبیرة التي یمكن أن نحصل علیها 
 من خالل ترشید استخدام التعلم المحمول، وتوجیهه كموضع للتعلم یدفع المتعلمین
إلى استخدام أنواع مختلفة من األنشطة المعرفیة من الرتبة األولى والثانیة، وینمي 

 الحاجة إلى المعرفة لدي الطالب، ٕواشباعاالستمتاع باالنشغال بالتفكیر العلمي 
واستثمار االنشغال العقلي للشباب بالهاتف المحمول للتغلب على مشكلة الملل 

  . ونقص الدافعیة للتعلم
ید مشكلة البحث الحالي في التحقق من فاعلیة استخدام برنامج قائم ویمكن تحد

ورسائل الوسائط  SMS على التعلم المحمول باستخدام الرسائل النصیة القصیرة
كأداة لتنمیة الحاجة إلى المعرفة، وقوة السیطرة المعرفیة من الرتبة  MMSالمتعددة 

  : البحث في السؤالین التالییناألولى والرتبة الثانیة، ویمكن التعبیر عن مشكلة
ورسائل الوسائط المتعددة  SMS هل یتصف برنامج الرسائل النصیة القصیرة -

MMS  بالفاعلیة الداخلیة في تنمیة الحاجة إلى المعرفة، وقوة السیطرة المعرفیة
  لدى طالب الدراسات العلیا؟ برتبتیها األولى والثانیة

ورسائل الوسائط المتعددة  SMS ةهل یتصف برنامج الرسائل النصیة القصیر -
MMS  بالفاعلیة الخارجیة في تنمیة الحاجة إلى المعرفة، وقوة السیطرة المعرفیة

 لدى طالب الدراسات العلیا؟ برتبتیها األولى والثانیة
ورسائل الوسائط المتعددة  SMS هل یتصف برنامج الرسائل النصیة القصیرة -

MMS جة إلى المعرفة، وقوة السیطرة المعرفیة بالفاعلیة الممتدة في تنمیة الحا
 لدى طالب الدراسات العلیا؟ برتبتیها األولى والثانیة
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  :أهداف البحث
تسعى الدراسة التجریبیة الحالیة إلى الكشف عن مدى فعالیة استخدام تقنیة 
الهواتف المحمولة وتوظیفها في العملیة التعلیمیة داخل نسق التعلم المحمول، 

، بهدف تنمیة كل من SMS& SMMرسائل النصیة والوسائط المتعددة باستخدام ال
الحاجة إلى المعرفة وقوة السیطرة المعرفیة، لما لهما من تأثیر كبیر في األداء 
األكادیمي للطالب، واندفاعهم نحو المهام واألنشطة المعرفیة، والتغلب على مشكالت 

لخصائص السیكومتریة لمقیاس الدافعیة للتعلم، وذلك من خالل التأكد من جودة ا
الحاجة إلى المعرفة، ومقیاس قوة السیطرة المعرفیة، وبناء برنامج الدراسة والتحقق 

  .من صحة فروض البحث
  : أهمیة البحث

  :تتحدد األهمیة النظریة والتطبیقیة للبحث الحالي في أنه قد یسهم فیما یلي
  : األهمیة النظریة

ٕإلى المعرفة، وقوة السیطرة المعرفیة، والقاء الضوء التناول النظري لمفاهیم الحاجة  - 
  .علیها، وكیفیة االستفادة من تكنولوجیا الهواتف المحمولة في التعلیم والتعلم

فهم الفروق بین قوة السیطرة المعرفیة من الرتبة األولى والثانیة، ومؤشراتهما  - 
 .وكیفیة تنمیة كل منهما

حد الموضوعات التي لم تلق االهتمام تتناول الدراسة التعلم المحمول، وهو أ - 
الكافي على مستوى الدراسات والبحوث العربیة، رغم االهتمام الكبیر الذي حظي 

  .به على مستوى البحوث والدراسات األجنبیة
  : األهمیة التطبیقیة

تسعى الدراسة إلى تنمیة الحاجة إلى المعرفة، وقوة السیطرة المعرفیة، وهما من  - 
  .ددة لألداء األكادیمي للطالب، ومالمح شخصیته وسلوكهأهم العوامل المح

محاولة تحویل جزء من االنشغال العقلي للطالب بالمستجدات التكنولوجیة نحو  - 
 .التعلم واألنشطة المعرفیة

تتم هذه الدراسة في إطار محاولة إدماج التقنیات المتقدمة في عالم االتصاالت،  - 
  .علیمیةواالستفادة منها في خدمة العملیة الت

ال تقف هذه الدراسة عند الفهم والتناول النظري لكیفیة االستفادة من الهواتف  - 
ًالمحمولة في التعلیم، ولكنها تمتد أیضا إلى التطبیق العملي لممیزات الهاتف 

  . المحمول



   (SMS)النصیة القصیرة  فعالیة التعلم المحمول باستخدام الرسائل
   في تنمیة الحاجة إلى المعرفة (MMS)ورسائل الوسائط المتعددة 

  لدى طالب الدراسات العلیا وقوة السیطرة المعرفیة
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   :مصطلحات البحث
یتبنى البحث الحالي : NFC) (Need for Cognitionالحاجة إلى المعرفة  - 

للحاجة إلى المعرفة،  (Cacioppo & Petty, 1982) و وبیتيتعریف كاسیوب
، "االتجاه نحو االندماج في النشاط المعرفي واالستمتاع به ":ُویعرفانها بأنها

  .ًوتقاس إجرائیا في البحث الحالي بمقیاس الحاجة إلى المعرفة
یعرفها ستیفنسون  :CHP)(Cognitive Holding Powerقوة السیطرة المعرفیة  - 

المتعلمین إلى استخدام  ٕدفع مواضع واعدادات التعلم: "بأنها (1994) انزوایف
أنواع مختلفة من األنشطة المعرفیة، ویمكن تصنیفها إلى قوة السیطرة المعرفیة من 
الرتبة األولى التي تنشط العملیات الروتینیة، وتشیر إلى إتباع المتعلم للتعلیمات 

ضوعات التعلم، وقوة السیطرة المعرفیة من واإلجراءات التي یقدمها المعلم أو مو
الرتبة الثانیة، وتشیر إلى ضغط موضع التعلم على المتعلمین لعمل األشیاء 
بأنفسهم واالنشغال بأنشطة تتطلب استخدام مضامین للمفاهیم المختلفة، وحل 

- ١٠٤، ٢٠٠٩خضر، (المشكالت، ومواجهة واستیعاب مواقف التعلم المختلفة 
  . ًرائیا في البحث الحالي بمقیاس قوة السیطرة المعرفیة، وتقاس إج)١٠٥

بیئة تعلیمیة مستندة إلى انتقالیة  ":Mobile Learningم المحمول لالتع -
-El)" التكنولوجیا وانتقالیة المتعلمین وانتقالیة التعلم مما یقوي من المشهد التربوي

Hussein & Cronje, 2010, 17). 
 هي خدمة :Short message service (SMS) النصیة القصیرة الرسائل - 

عبر شبكات الهاتف   وتداولهاإرسالهاإرسال واستقبال رسالة مكتوبة، یتم 
  .ًحرفا١٦٠المحمول، وال یتجاوز إجمالي حروف الرسالة الواحدة 

هي  Multimedia Messaging Service  (MMS)رسائل الوسائط المتعددة  - 
 والملفات الصوتیة، وملفات الفیدیو، خدمة إرسال واستقبال الرسائل المصورة،

وكذالك الرسائل النصیة ذات المحتوى األكبر مما هو علیه في الرسائل القصیرة، 
  . كیلو بایت في الرسالة الواحدة١٠٠ إلىبمحتوى یصل حجمه 

 :متغیرات البحث
  :  للبحث على المتغیرات التالیةالتجریبي اعتمد التصمیم 

ثل في المعالجة التجریبیة، وهي تقدیم برنامج قائم على  ویتم:المتغیر المستقل) ١(
  .التعلم المحمول باستخدام الرسائل النصیة القصیرة، ورسائل الوسائط المتعددة
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وتتمثل في كل من الحاجة إلى المعرفة، وقوة السیطرة : المتغیرات التابعة) ٢(
  . المعرفیة برتبتیها األولي والثانیة

  :  خطوات تنفیذ البحث الحالي فیما یلىیمكن تلخیص :خطوات البحث
دراسة نظریة استهدفت صیاغة إطار نظرى یتضمن متغیرات البحث بهدف ) ١(

تحدید الخلفیة النظریة للبحث للوقوف على وضع فروض البحث وتحدید 
  .إجراءاته وتفسیر نتائجه فى ضوء هذا اإلطار النظرى

بحث، ومناقشة نتائجها واالستفادة دراسة البحوث السابقة ذات الصلة بموضوع ال) ٢(
  .من وسائلها وطرائقها، فى صیاغة فروض البحث

الدراسة االستطالعیة والتحقق من جودة الخصائص السیكومتریة ألدوات البحث ) ٣(
  .الحالي

ًاشتقاق عینة البحث ووصفها وصفا شامال) ٤( ً.  
بلي والبعدي التحقق من صحة الفروض، بتطبیق أدوات البحث في القیاس الق) ٥(

ٕعلى مجموعتي البحث، واجراء برنامج الرسائل على المجموعات التجریبیة فقط 
  .دون التجریبیة

مناقشة النتائج المستخلصة بعد المعاملة اإلحصائیة للمعلومات فى ضوء ) ٦(
  . اإلطار النظرى

  .تقدیم بعض التوصیات والبحوث المقترحة فى ضوء نتائج البحث) ٧(
  : متغیرات البحثاإلطار النظري ل

التعلم : یتناول الباحث اإلطار النظري من خالل إلقاء الضوء على كل
  .المحمول، والحاجة إلى المعرفة، وقوة السیطرة المعرفیة

   :Mobile Learning التعلم المحمول - ًأوال
 ,Mobile Learning, mLearning)" التعلم الجوال"بدأ استخدام مصطلح 

m-Learning) ُلتعلم منذ بدایة القرن الحادي والعشرین، كما عقدت في مجال ا
 لتناول هذا النموذج الجدید في ٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ٢٠٠٤مؤتمرات علمیة دولیة أعوام 

  .)١، ٢٠٠٩الدهشان؛ یونس، (ُالتعلم، وكثر التأكید على أهمیته والتوصیة باستثماره 
 التعلم على أن تعریف Georgiev et.al., 2004)(وآخرون  ویؤكد جیورجیف

المحمول یجب أن یشمل القدرة على التعلم في كل مكان، وفي كل وقت، دون 
اتصال فعلي دائم بشبكات الكابل، ویمكن تحقیق ذلك عن طریق استخدام األجهزة 



   (SMS)النصیة القصیرة  فعالیة التعلم المحمول باستخدام الرسائل
   في تنمیة الحاجة إلى المعرفة (MMS)ورسائل الوسائط المتعددة 

  لدى طالب الدراسات العلیا وقوة السیطرة المعرفیة
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النقالة والمحمولة، كما یجب أن یكون لدي المتعلمین القدرة على االتصال بأجهزة 
لتربویة وتحقیق التبادل الثنائي للمعلومات بین الكمبیوتر األخرى، لتقدیم المعلومات ا

الطالب والمدرس، وقد أجریت محاوالت عدیدة لتعریف التعلم المحمول منها تعریف 
أي إمدادات تعلیمیة تتم من خالل تقنیات : جون تراكسلر الذي عرفه على أنه

 األجهزة استخدام"ًإجرائیا بأنه ) ٢٠٠٦( سالم ویعرفه، Traxler:2005, 262)(محمولة 
، Mobile Phonesًالالسلكیة الصغیرة، والمحمولة یدویا مثل الهواتف النقالة 

 ،Smart Phones والهواتف الذكیة ، IPDAsالشخصیةوالمساعدات الرقمیة 
، لتحقیق المرونة والتفاعل في عملیتي Tablet PCsوالحاسبات الشخصیة الصغیرة 

  ". التدریس والتعلم في أي وقت وفي أي مكان
تتضح من التعریفات السابقة أهمیة عنصري التقنیة واالنتقالیة في تعریف التعلم 

 & El-Hussein)المحمول، وهذا ما یوجزه تعریف الحسین وكرونجي 
Cronje:2010,17)بیئة : " الذي یتفق معه الباحث على أن التعلم المحمول هو

لمتعلمین والتعلم مما یقوي من تعلیمیة مستندة إلى إمكانیة وحریة انتقال التكنولوجیا وا
  ".المشهد التربوي

وجهات النظر الحالیة في تعریف التعلم  (Winters, 2009) ویقسم وینترز
المحمول إلى أربع فئات رئیسیة، تتمحور الفئة األولى حول التكنولوجیا 

Technocentric اإللكتروني، والثانیة تتمحور حول عالقة التعلم المحمول بالتعلم ،
، والثالثة تتمحور حول زیادة انتشار اإللكترونيًتبر التعلم المحمول امتدادا للتعلم وتع

  .التعلیم الرسمي، أما الفئة الرابعة فتتمحور حول المتعلم وتمكینه من بناء المفاهیم
تعددت وجهات النظر : التعلم المحمول في ضوء نظریات علم النفس

ء نظریات علم النفس، وبصفة خاصة المختلفة في تفسیر التعلم المحمول في ضو
 مفهوم (Kiskin, Metcalf, 2012)نظریات التعلم، ویعرض كیسكین ومیتكالف 

 )٢(ومؤشرات التعلم المحمول في ضوء بعض نظریات علم النفس في جدول 
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  )٢(جدول 
  المختلفة مفهوم ومؤشرات التعلم المحمول وقضایاه المركزیة في نظریات التعلم 

(Kiskin, Metcalf, 2012)  
 مثال في التعلم المحمول القضایا المركزیة المفهوم

 Behavioral Learningالتعلم السلوكي 
یحدث التعلم عندما یجد 
ًالمتعلم تعزیزا مناسبا  للرابطة بین المثیر َ
  واالستجابة
(Smith& Ragan, 
2005) 

نشر المعلومات والمحتوى في التعلم 
، تمارین، اختبار:  تعلم اللغة:المحمول

   واجبات، استماع، تحدث،
 نظام استجابة :التغذیة الراجعة

نشر المحتوى بالرسائل المحمول، 
   .النصیة

 الرسائل :تطبیقات تعلم اللغة
النصیة القصیرة والوسائط المتعددة، 

  .وبرمجیات المسجالت الصوتیة
 :أنظمة استجابة الموبایل 

Qwizdom, Turning Point, 
Response System, Tell me 

tech. (searching) 
  Cognitive Learning التعلم المعرفي

 إدراكالتعلم هو اكتساب أو 
البناء المعرفي الذي من 
خالله یتم معالجة وتشغیل 

  المعلومات
 (Good & Brophy, 1990) 

نشر المعلومات والمحتوى في التعلم 
 باستخدام الوسائط المتعددة :المحمول

 المزدوج، ونظریة التشفیر(في التعلم 
صور، سمعیات، ): العبء المعرفي

 .فیدیوهات، نصوص، كارتون

صور، سمعیات، فیدیوهات، 
  . نصوص، ورسوم متحركة

، SMS, MMS, e-Mail :الوسائط
Podcasting, Mobile TV 

  Constructive learningالتعلم البنائي 
التعلم عملیة نشطة، یقوم 
فیها المتعلم ببناء فكرة أو 

هوم جدید، بناء على مف
  .معرفته الحالیة أو السابقة

(Bruner, 1966) 
 

التعلم المحمول المعتمد على السیاق 
 أسئلة لالستكشاف، وأمثلة :والمحتوى

لمشكالت وحلولها أو تطبیقات اتخاذ 
قرارات، وتمثیالت متعددة، وسیاقات 

تعتمد على قواعد المعلومات،  حقیقیة
 : المحمولالتعاون والتفاعل في التعلم
 . بین الطالب عبر المحمول

األلعاب المحمولة، المحاكاة، والواقع 
االفتراضي واإلذاعة التفاعلیة 
والرسائل القصیرة، تلفزیون الهاتف 

 . المتحرك التفاعلي

  Situational learning التعلم الموقفي
التعلم لیس فقط اكتساب 

األفراد للمعرفة، لكنه عملیة 
. مشاركة اجتماعیة

(Brown et all, 1989) 

السیاق االجتماعي والمشاركة 
 :االجتماعیة عبر التعلم المحمول

التفاعل االجتماعي التعاوني عبر 
أنشطة المجال الواقعیة، األنشطة 
التعاونیة، نمذجة الخبراء، المراقبة 

 .الموقفیة، ورش العمل

تعلم العلوم الطبیعیة، التعلیم الطبي، 
ة، الخبراء متحف الوسائط المتعدد

االفتراضیین باستخدام الذكاء 
الصناعي، نظام دعم األداء 

 .المحمول
 التعلم بالوعي بالسیاق

وسائل الوعي بالسیاق، 
وجمع المعلومات من البیئة 
لتوفیر مقیاس لما یدور 
حول مستخدم الجهاز 

(Naismith et all, 2004) 

: الوعي بالسیاق في التعلم المحمول
على السیاق،  معتمد المحتوى الإدارة

 ،إعالم الحدث السیاقي، االتصاالت
الوعي بالسیاق، المالحة واسترجاع 
المواد التعلیمیة، واجهة المستخدم المرنة 

 .ًوفقا لسیاقات الوقت والموقع

متحف الوسائط المتعددة، وصالة 
العرض قبل الصف، واألفالم 

  والكتب اإللكترونیة والبث 
 

   (Vygotsky, 1978)يالتعلم االجتماعي الثقاف
یحدث التعلم بالدرجة 
األولى من خالل التفاعل 
الخارجي مع البیئة 

التعلم المحمول المعتمد على السیاق 
 :االجتماعي والمشاركة االجتماعیة

خبراء المحمول، خبراء الممارسة 
: نظام المحمول المدعم لألداء

الخبراء االفتراضیین، منتدى 
 الشبكة ،المحمول والبرید اإللكتروني



   (SMS)النصیة القصیرة  فعالیة التعلم المحمول باستخدام الرسائل
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االجتماعیة ثم مثل خالل 
  التفاعل الذاتي

المجتمعیة، ورش العمل، اتصاالت 
  . المحمول

 )٢.٠أدوات الویب (االجتماعیة 
 Collaborative learningالتعلم التعاوني   

وتشجیعه  یتم استثارة التعلم
وتیسیره من خالل التعزیز 
والتفاعل والتعاون بین 

  الطالب
 

قل المعتمد على التعاون التعلم المتن
، السیاق والتفاعل والمشاركة النشطة

االجتماعي، والتواصل بین األقران عبر 
 . الهواتف المحمولة

تعلم اللغة المدعوم بالمحمول، نظام 
استجابة المحمول، التعلم التعاوني 
المدعم بجهاز الكمبیوتر المحمول، 

، والبرید ٢.٠منتدى، أدوات الویب 
 ،وابة الهاتف المحمولاإللكتروني، ب

 واأللعاب
  Conversational learning: التعلم التحادثي

التعلم من خالل محادثات 
 .بین نظم المعرفة المختلفة
(Sharples, 2002). 

التعلم المحمول المعتمد على التفاعل 
، وحل مشكلة، واستكشاف واالتصاالت

البیئة، والتواصل بین األقران عبر 
 .ةالهواتف المحمول

دروس المختبر، الرحلة المیدانیة، 
التعلم المحمول المعتمد على جهاز 
الكمبیوتر المحمول، التعلم 
التعاوني، الدعوة، استجابة الصوت 

 )IVR(التفاعلي 
 نماذج عدیدة للتعلم المحمول، وقد أجرى كولینج ابتكرت :نماذج التعلم المحمول

ة لنماذج التعلم المحمول مراجعة أدبی (Colling &Nwodoh, 2010) وآخرون
   :اشتملت على النماذج التالیة

  . Model for m-learning adoption نموذج العتماد التعلم المحمول  -١
 DeLone and McLean’s modelنموذج دیلون ماكلیان   -٢
  Open learner model   نموذج المتعلم المنفتح -٣
 Pedagogical model   النموذج التربوي المطور للدروس المحمولة -٤

developed for mobile tutoring 
  A model for m-learning in Africa نموذج التعلم المحمول في إفریقیا -٥
 Model of web-based اإلنترنتئة التعلم الذكیة المؤسسة على نموذج بی -٦

intelligent learning environment 
٧- The multi-agent model - the Bee-gent framework  
 Shih’s mobile learning modelللتعلم المحمول  "شیه "نموذج -٨

 Framework forإطار للتعلم المحمول مؤسس على أنظمة مكونات التعلیم 
mobile learning based on education component Systems 

لمرجریت كولي " إطار التعلم المحمول"ومن نماذج التعلم المحمول نموذج 
)Koole, 2009(ي الشكل  الموضح ف)حیث تمثل الدوائر الثالث كل من )١ ،

، وتمثل قطاعات التقاء كل )S(، والجانب االجتماعي )L(، والمتعلم )D(الجهاز 
دائرتین خصائص كال الجانبین اللذین تمثلهما هاتین الدائرتین، حیث تصف منطقة 
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ولوجیا فیمثل التكن) DS(دائرة سمات استخدام الجهاز، أما التقاطع ) DL(التقاطع 
تكنولوجیا الهاتف النقال التي وضعها ) Affordances(االجتماعیة، وهي إمدادات 

فتحتوي نظریات التعلم ) LS(، أما منطقة تقاطع التفاعل المسمى )١٩٩٩(نورمان 
والتعلیم، مع التركیز على البنائیة االجتماعیة، وتتداخل جمیع الجوانب الثالثة عند 

ً، ونظریا تمثل التقاطعات )Venn(ي وسط شكل فن ف) DLS(التقاطع االبتدائي 
األولیة لتقارب جمیع الجوانب الثالثة الوضع المثالي للتعلم المحمول، ومن خالل 
تقییم الدرجة التي تستخدم بها مناطق هذا النموذج في مواقف التعلم المحمول یمكن 

  .الیةللممارسین استخدام هذا النموذج لتصمیم خبرات تعلم محمول أكثر فع
ویحاول البحث الحالي الوصول للوضع المثالي للتعلم المحمول بتوظیف هذا 

حیث یعتبر هذا النموذج  للتعلم المحمول، النموذج، وهو تقارب جمیع الجوانب الثالثة
رغم بساطته،  اإلنسانیةأحد النماذج الهامة في تطبیقات التعلم المحمول في العلوم 

 وجوانب التفاعل بین اإلنسان والكمبیوتر، إضافة إلى لمراعاته الجوانب االجتماعیة،
 .البعد التكنولوجي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 استخدام

  الجھاز

(DL)  
سیاق 
المعلوما

 ت 

 التقنیة

  االجتماعیة

(DS)    
 التعلم

  المحمول

(DLS)  

التعلم 
التفاعل

 ي

(LS) 

 . MARGUERITE L) نموذج إطار للتعلم المحمول
KOOLE, 2009)  
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بنیة تحلیلیة للتعلم  (Sharples et.al., 2005) كما وضع شاربلز وآخرون
  ) ٢(المحمول یوضحها شكل 

أدوات تكنولوجیة
)تكنولوجیا الھاتف المحمول(  

)فضاء التعلم( أدوات سیمیائیة 
المواد

الوصول إلى (تكنولوجیا  
) المعلومات

)معرفة ومھارات( سیمیائیة 

مواد متغیرة 
معلومات ومھارات (

)منقحة

موضوع
مستخدم (تكنولوجي 

)تكنولوجیا
)متعلم(  سیمیائي

اتصاالت
قنوات اتصال ( تكنولوجي 

)  وبروتوكوالت
  سیمیائي

)  محادثة وتقسیم الجھد(

السیاق
)السیاق المادي(تكنولوجي 
)المجتمع(  سیمیائي

التحكم
التفاعل بین ( تكنولوجي 

) اإلنسان والكمبیوتر
 )القواعد االجتماعیة(  سیمیائي

(Sharples M. et. al. ,2005)   بنیة تحلیل التعلم المحمول) ٢(شكل 
  : أنشطة وخدمات وصیغ نقل محتوي التعلم المحمول

لهواتف المحمولة أنشطة وخدمات صیغ نقل مختلفة، وفیما یتعلق تقدم ا
أنشطة عدیدة یمكن أن تتاح بالتعلم  (Poonsri, 2008)باألنشطة یذكر بونسري 

االستماع، والمراقبة، والتقلید، والتساؤل، والتغذیة الراجعة، واإلنعكاس، : المحمول مثل
، والممارسة، ”Whatifing“یحدث لو والمحاولة، والتقدیر، والتخمین، والتوقع، وماذا 

الرسائل القصیرة التي تشتمل على حقیقة أو : أما صیغ نقل المحتوي التعلیمي فتشمل
حقیقتین على األكثر، والصور، والخرائط المفاهیمیة أو الذهنیة، والرسوم الذكیة، 

  . وجداول المقارنة، وأسئلة، واجرءات، ورسائل التحفیز، واالستفتاءات
 Shortخدمة الرسائل القصیرة : لهواتف المحمولة خدمات عدیدة مثلوتوفر ا

Message Service (SMS) وخدمة الوسائط المتعددة ،MMS وخدمة الواب ،
(WAP) Wireless Application Protocol، وخدمة التراسل بالحزم العامة 

 وغیرها Bluetooth Wireless Technology   وخدمة البلوتو(GPRS)للرادیو
  ).١٢ص، ٢٠٠٩:یونس& لدهشان ا(

ً وتعد خدمة الرسائل النصیة األكثر استخداما في التعلم المحمول، من قبل  ُ
 Gartner من 2008 فقد قدر التقریر اإلجمالي لعام مستخدمي الهواتف المحمولة،
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العالم خالل  عدد الرسائل النصیة القصیرة التي أرسلت من الهواتف المحمولة حول
التي تم إرسالها  SMS  بلیون رسالة، وأن الزیادة في عدد رسائل٢.٥ ب ٢٠٠٨عام 

، اآلن بلغ عدد %٣٢ تصل إلى ٢٠٠٧ عن العام الذي سبقه ٢٠٠٨خالل عام 
بلغ ) ٢٠١٥(التي تبادلها المغاربة فقط خالل السنة " SMS"الرسائل القصیرة 

  . ملیار رسالة ١٦,٦٠
أزرار   تكتب عن طریق لوحة وتعتبر الرسالة النصیة القصیرة رسالة مكتوبة

 الهاتف المحمول وترسل عبر شبكاته، وتسمح لمستخدمیه بتبادل رسائل نصیة قصیرة
حرفا، وتعتبر خدمة ١٦٠فیما بینهم بحیث ال تتجاوز حروف الرسالة الواحدة 

  .)٢٠١١: الفار، عسكر( اقتصادیة، ومسلیة
جمیع أنحاء العالم  وللرسائل النصیة أهمیة كبیرة في التعلم المحمول، ففي 

ًیعتبر الشباب أكثر الفئات إقباال على استخدام الرسائل النصیة بعد أن أصبحت 
 من شركة -وسیلة اتصالهم المفضلة، ولهذا السبب تؤكد آن دو كیركهوف 

12Snapعلى أن الرسائل النصیة القصیرة هي – للتسویق باستخدام المحمول 
ى أي جمهور من الشباب، نعم لقد أصبح الطریقة المثلى، واألساسیة للوصول إل

، أو كامتداد االجتماعیةالشباب ینظرون إلى المحمول كجزء ال یتجزأ من حیاتهم 
لشخصیاتهم، وقد یكون السبب وراء تفوق استخدام الرسائل النصیة على المكالمات 

ًالصوتیة من حیث االنتشار واضحا للغایة، فوفقا لدراسة شركة  ًCarbon Partners 
شاب انجلیزي لمعرفة عادات استخدام جهاز المحمول ) ٥٠٠(لتي أجریت على ا

ُوالرسائل النصیة بینهم، وجد أنهم یفضلون استخدام الرسائل النصیة ألنها أقل تكلفة 
وأكثر مالئمة كما أنها تبدو كوسیلة اتصال أكثر ابتكاریة من المكالمات التلیفونیة 

  ).١١٥: ٢٠٠٤،مات هاج(
 تقدم (SMS) أن رسائل (Moura & Carvalho, 2010)كارفالهو ویذكر مورا و

ًفرصا لتكامل التدریس مع استراتیجیات التعلم في األنساق التربویة من خالل بث 
ًكما حسنت كثیرا من تعلم  األنشطة التعلیمیة للطالب في نفس التو بسهولة ویسر،
 &Hashemi (ادوأزیزینیزهوأداء بعض الطالب في مجال اللغة، ویذكر هاشمي 

Azizinezhad, 2012 (أن رسائل) SMS ( تساعد طالب برامجEFL/ESL  في تعلم
  .المفردات اإلنجلیزیة
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 أنه بانتشار الهواتف الذكیة (Yan, et al., 2012)كما یذكر یان وآخرون 
هي األكثر شعبیة في سوق الهاتف النقال للشباب  MMS ،SMSأصبحت رسائل 

  .الجامعي
أو رسائل  SMS  النصیة عبر خدمات الرسائل القصیرةحیث إن الرسائل

وسیلة سریعة وفعالة لجذب انتباه الجمهور أینما كان، كما  MMS  الوسائط المتعددة
یمكن استخدامها مع أو بدون تنزیل التطبیقات المحمولة، وقد بلغ معدل فتح الرسائل 

لكتروني، فالرسائل ٪ لرسائل البرید اإل٢٢٪ مقارنة ب ٩٨القصیرة واإلطالع علیها 
٪ من ٥٠النصیة أكثر فاعلیة في جذب انتباه الطالب، حیث لوحظ أن ما یقرب من 

 SMSالمستهلكین في الوالیات المتحدة اتجهوا للشراء المباشر بعد تلقي رسائل 
  بنسبة نموSMSتسویقیة، ومن المتوقع أن یساهم تطبیق تقنیات التسویق برسائل 

  .٢٠١٧ من إیرادات عام 40%
ورغم اختالف اآلراء حول أسباب زیادة شعبیة الرسائل القصیرة بشكل سریع، 

  :فقد أجمع المتخصصون على أن ذلك یرجع إلى تمتعها بالممیزات التالیة
ورغم ذلك فان المراهقین الفنلندیین ینفقون علیها أكثر مما : انخفاض التكلفة -١

  .ینفقون على مالبسهم
شاشات الصغیرة ولوحات األزرار الملیئة باألزرار  فرغم التعامل مع ال:المالئمة -٢

فإن القدرة على حفظ األسماء واألرقام والكلمات المهمة أضافت إلیها عنصر 
المالئمة، كما یمكن إرسالها في أي مكان وأي زمان، ویمكن كتابتها في دقیقتین 

  .كما تتناقل في األماكن العامة بصرف النظر عن ضوضاء المكان
 .تبر الرسائل القصیرة نموذجیة من حیث السرعةتع: السرعة -٣
حیث یمكن تداولها في األماكن العامة، والمواصالت، واألندیة، : الخصوصیة -٤

 .وأماكن العمل، دون حرج أو اضطرار للتحدث
ًألنها دائما رهن إشارة المستخدم في ظل االنتشار الرهیب : شیوع االستخدام -٥

 .ألجهزة المحمول
ً فهي ال تحتاج إلى اتصال وجها لوجه، وتؤكد دراسة آدم :تمنع الحرج والقیود -٦

سیة عندما یتصل على أنه من الناحیة النف) ٢٠٠٠(جونسون التي أجراها عام 
نه یكشف عن الكثیر مما یعتمل بداخله، وكذلك إلكتروني فالشخص بالبرید اإل
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 ،مات هاج. (في حالة الرسائل النصیة، فكلیهما یكسر القیود ویمنع الحرج
٢٠،٢١: ٢٠٠٤.( 

 (Chinnery, 2006) یذكر شینیري :ممیزات وفوائد التعلیم التعلم المحمول
أن الكمبیوتر أفضل من الهاتف المحمول في التعامل مع " :ما لخصه یاماجوتشي

أنواع المعلومات الصوتیة والمرئیة والنصیة المختلفة، ولكن الهاتف المحمول أفضل 
، "ما أن بعض الطالب لیس لدیهم كمبیوتر شخصيمن جهاز الكمبیوتر في النقل، ك

فإن بیئة التعلم المحمول تشتمل  (Huang & Hsieh, 2008) ًوطبقا لهوانغ وهشیه
تعزیز سهولة الوصول إلي التعلم المحمول من خالل : على ممیزات عدیدة منها

شبكات المعلومات، إشراك الطالب في أنشطة التعلم ذات الصلة بالمواقع المادیة 
المختلفة، دعم المشروعات القائمة على العمل الجماعي، تحسین االتصال والتعلم 
التعاوني في الفصل الدراسي، تمكین المتعلمین من التسلیم والتسلم السریع للمحتوى 

 : ًالتعلیمي، ومن ممیزات التعلم المحمول أیضا
م في أي وهذا یت) عن طریق األشعة تحت الحمراء( السلكیا اإلنترنتاالتصال ب -

  .مكان
  . وتصفحه في أي وقت وأي مكاناإلنترنتسهولة عملیة الدخول إلى  -
أو  SMSسهولة تبادل الرسائل بین المتعلمین ومع المعلم عن طریق رسائل  -

MMS.  
یسهل التعلم المحمول في أي وقت وفى أي مكان حیث ال یشترط مكان معین  -

ام أجهزة الحاسوب المكتبیة على عكس التعلم اإللكتروني، الذي یتطلب الجلوس أم
  .أو المحمولة في أماكن محددة

یسهل تبادل الملفات، والكتب اإللكترونیة بین المتعلمین في نموذج التعلم المتنقل  -
  .بتقنیة البلوتوث أو باستخدام األشعة تحت الحمراء

للتعلم باستخدام المحمول متعة حقیقة یمكن استثمارها مع المتعلمین الذین فقدوا  -
  . رغبة في التعلمال
الكتابة بخط الید بالقلم في بعض األجهزة الذكیة أكثر سهولة من استخدام لوحة  -

 .المفاتیح والفأرة
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یتغلب المتعلم الذي یعاني من صعوبات التعلم، أو المتعلمین ذوي الحاجات  -
على اإلعاقة التي تعیق تعلمهم وتساعدهم على ) المقعدین والمكفوفین(الخاصة 
  ).٢٠١٠رضا، . (االستقالل

ورغم ما سبق من ممیزات عدیدة للتعلم المحمول، إال أنه یحتاج مزید من 
التحلیل والتقییم، واالستجابة لتحدیات التعلیم في عصر الجوال، والتركیز على تحلیل 

وكذلك السیاق، واالحتفال باستقالل المتعلمین وحریة  )من أي منظور نظري(النشاط 
ً بدال من األسف له، وعلى الرغم من حاجة طالب القاعات حركتهم على نحو متزاید

التقلیدیة للمرونة واالستجابة أكثر، إال أنه یمكنهم االستفادة من التعلم المحمول في 
  (Taylor, 2009). جمع البیانات من المیدان، من خالل توظیف األجهزة المحمولة

 ,.Abfalter et al)ن یذكر أبفالتر وآخرو: التعلم المحمول والدافعیة للتعلم
" دفع"ً أنه خالفا للتدریبات التنظیمیة التقلیدیة التي یمكن أن تعتبر أنشطة (2004

بمعني أنها تقدم وحدات تعلم یستهلكها المتعلمون وتكون هذه الوحدات من إعداد 
" سحب"وتقدیم مدربین داخل مرافق المؤسسة، یمكن اعتبار التعلم المحمول نشاط 

 یجب على المستخدمین طلب المعلومات ومدخالت التعلم بنشاط، ولیس دفع، حیث
وهذا یتطلب الكثیر من االنضباط الذاتي والمبادرة، من ناحیة أخرى فإنه من المهم 
أن نالحظ، على سبیل المثال أن استخدام خدمات االتصاالت في إطار التعلیم 

ین، ویذكر والكر ًاإللكتروني، أو التعلم المحمول یتطلب كذلك إعدادا للمدرب
(Walker, 2009) أن األجهزة المحمولة في الفصل الدراسي یمكن أن تدعم التعلم 

في المدارس، ویرى جونز وآخرون أن الهواتف النقالة یمكن أن تحفز الطالب في 
: ُ، من خالل ستة أسباب تمكن التعلم المحمول من ذلك هي"الفتور"بعض حاالت 

یة، المتعة، االتصاالت، التعلم في نفس السیاق، ، الملك)عبر األهداف(التحكم 
  ),.Jones et al 2006(. االستمراریة بین السیاق

  : NFC) (Need for Cognition  الحاجة إلى المعرفة-ًثانیا
أن الفروق الفردیة في المیل إلى االندماج  (Sargent, 2004)یرى سارجنت 

علم النفس االجتماعي من ُفي نشاط فكري قد اقترحت في وقت مبكر من تاریخ 
خالل دراسات تجریبیة على الحاجة إلى المعرفة، وأن األفراد ذوي المستوى العالي 

ًلدیهم دافعیة داخلیة نحو التفكیر، ویظهرون اتجاها قویا  من الحاجة إلى المعرفة ً ُ
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ُلالستمتاع بالمهام المعرفیة المعقدة، بینما یوصف منخفضي الحاجة إلى المعرفة 
  ). (Taylor, 1981" ًبخالء معرفیا"بأنهم 

) (NFCُویالحظ من هذا التعریف تداخل وتشابه مفهوم الحاجة إلى المعرفة 
ً، فوفقا لتعریف لیتمان "Cognitive curiosity“بمفهوم حب االستطالع المعرفي 

)٢٠٠٨Litman,  ( یشیر حب االستطالع المعرفي إلى دافعیة األفراد إلى اكتساب
أن حب ) ٢٠١٠( األفكار، وحل المشاكل الفكریة، كما أوضح میسیل المعرفة وتعلم

االستطالع المعرفي، والحاجة إلى المعرفة یمثالن المشاركة الفكریة واالنفتاح على 
ًاألفكار، فضال عن أنهما قد یمثالن التركیبة األساسیة نفسها، حیث اقتربت قیم 

سفر التحلیل العاملي االستكشافي ، كما أ)٠.٦(معامالت االرتباط بین مقاییسهما من 
  . )Moss ,2008(لهذه المقاییس عن عامل كلي واحد 

 Moss, 2008) (وفیما یتعلق باألسس العصبیة للحاجة إلى المعرفة یذكر موس 
ًأن البحوث بدأت مؤخرا في استكشاف االرتباطات العصبیة للحاجة إلى المعرفة، 

ام تغیرات الجهد المرتبطة بالحدث، وعلى وجه الخصوص البحوث المتعلقة باستخد
 وقد أظهرت هذه البحوث أن الحاجة إلى المعرفة ترتبط بالسعة العالیة إلشارات

P3a عند االستجابة الجدیدة، هذه النتیجة تعني أن الحاجة إلى المعرفة تمثل تحوالت
عرفة من االهتمام باألحداث الجدیدة، وترتبط أیضا الحاجة إلى الم) إلزامیة(تلقائیة 

استجابة للمؤثرات الهدف، وتشیر هذه النتیجة إلى P3b مع السعة األعلى إلشارات
ًوضوحا لدى األشخاص الذین یظهرون  أن التحوالت الطوعیة لالهتمام أكثر
  .مستویات مرتفعة من الحاجة إلى المعرفة

وتقع الحاجة إلى المعرفة ضمن الحاجات الفوقیة في المستوى السادس لتصنیف 
ًام ماسلو للحاجات اإلنسانیة مع الحاجة للمعني والحاجة للتنسیق وغیرها، ونظرا أبراه

ألنها تمثل رغبة الفرد ومیله نحو االندماج بالتفكیر، واالستمتاع به أي رغبة الفرد في 
ًاالستمتاع باألنشطة العقلیة، لذا فهي تلعب دورا هاما في تكوین البني المعرفیة للفرد  ً

ي العملیة التعلیمیة التعلمیة من حیث اكتساب المعرفة وتنظیمها، ولها دور أساسي ف
  ، كما وجد شمیلز وسوجكا)١٩٩٨مصطفي، (واالحتفاظ بها في الذاكرة واستدعائها 

(Schmelz & Sojka, 2007)    ًیجابیا باألداء على إأن الحاجة إلى المعرفة ترتبط
  .مقیاس تقییم الذات



   (SMS)النصیة القصیرة  فعالیة التعلم المحمول باستخدام الرسائل
   في تنمیة الحاجة إلى المعرفة (MMS)ورسائل الوسائط المتعددة 

  لدى طالب الدراسات العلیا وقوة السیطرة المعرفیة
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 أن مفهوم الحاجة إلى )(Geers & Lassiter, 2003 ویذكر جیرز والزیتیر 
ُمعرفة یمكن أن یفسر رغبة بعض األفراد في االندماج في األفكار المعقدة، والسلوك 
الفضولي، والنزعة التحلیلیة، فهم یشعرون بدافع داخلي لتكریس الجهد في المساعي 

ًأقل میال المعرفیة، والسعي إلى فهم األشیاء واألحداث واألشخاص، هؤالء األفراد 
للتحیز والسطحیة، مثل االلتفات إلى مظهر المتحدثین أو المقارنات االجتماعیة، كما 

  .ًأنهم أكثر میال للتمتع ببعض الخبرة إذا كانت توقعاتهم منخفضة
 وقد أظهرت دراسات عدیدة أن الحاجة إلى المعرفة مرتبطة بشكل إیجابي 

)  (Leone, Dalton, 1988التونباألداء األكادیمي، حیث توصلت دراسة لیون ود
أن الطالب مرتفعي الحاجة إلى المعرفة قادرون على فهم المواد المعرفیة التي 
ًتتطلب جهدا بمستوى أفضل، وبالتالي یحققون أفضل الدرجات، كما أظهرت دراسة 

مرتفعي الحاجة إلى  أن (Sadowski, Gulgoz, 1996)سادوفسكي وجیلجوز 
األدوار  (Moss, 2008)ُ تجهیز المعلومات، ویعدد موسالمعرفة أكثر فعالیة في

   :للحاجة إلى المعرفة في النقاط التالیة اإلیجابیة
في اإلقناع من خالل تحدیدها لمستوى  الحاجة إلى المعرفة ذات دور رئیسي -

  .الیقین وجودة الترجیحات وخفض التحیزاالتجاهات، و
زیادة التأثر بالروایات الحیة القویة، من خالل دورها في زیادة قابلیة الناس  -

 .للرسائل
 . زیادة القابلیة لالستعارات واالفتراضات المشروطة -
مثل قلة عدد ساعات مشاهدة :  مستوى األداءارتفاعتؤثر في السلوك وتؤدي إلى  -

  .التلیفزیون
  . عن توقعات أكثر دقة عن األداء في المستقبلُتنبأ -
 .تأمالت ما بعد ردود الفعل تسهل تحسن األداء من خالل توجیه التعلم -
ترتبط الحاجة إلى المعرفة بالرضا عن الحیاة وفعالیة الذات، ولیس لها عالقة  -

 .بالقلق أو الضغوط أو الكرب والكآبة
 وحب االستطالع، واالرتباط باألفكار ترتبط الحاجة إلى المعرفة بالتفتح، والوعي، -

 .الجدیدة
 من جامعة Cacioppoوفیما یتعلق بقیاس الحاجة إلى المعرفة قدم كاسیوبو 

 من جامعة میسوري مقیاس للحاجة إلى المعرفة وفق تصور یري pettyإیوا، وبیتى 



 ٢٠١٦أكتوبر / ٢جـ/ العدد الرابع/ لوم التربویةالع
 

  

  

٩٩

فون في هذه ، وأن األفراد یختل"میل الفرد لالهتمام العمیق بالتفكیر واالستمتاع به"أنها 
ًالحاجة، وذلك استنادا إلى أعمال بارزة في تاریخ دراسة الشخصیة وعلم النفس قام 
ًبها آش وماسلو ومیرفي وسارنوف وكاتز، وتطویرا لدراسات وأبحاث الحاجة إلى 

، وقد استخدمته )٣، ١٩٨٨: بتي& كاسیوبو(المعرفة التي أجراها كوهن وآخرون 
جة إلى المعرفة في اإلقناع، ودراسة الفروق الفردیة دراسات عدیدة تناولت دور الحا

 . في النظریة المعرفیة التجریبیة
مما سبق یتضح دور الحاجة إلى المعرفة كدافع معرفي یدفع الفرد إلى مزید من 
االندماج المعرفي، والبحث عن المعلومات، ودمجها في بنیته المعرفیة، ومن ثم 

كیر، وحل المشكالت، كما تتضح كفاءة مقیاس تغییر قناعاته واستخدامها في التف
وهوما سیعتمد علیه  كاسیوبو وبتي في قیاس الحاجة إلى المعرفة الحاجة إلى المعرفة

  . البحث الحالي
   :CHP)( Cognitive Holding Power  قوة السیطرة المعرفیة-ًثالثا

أن للبحث في  (Stevenson & Evans, 1994) یذكر ستیفنسون وایفانز
لدفع Learning settings" "ٕعة البنیة المعرفیة ودور مواضع واعدادات التعلم طبی

المتعلمین إلى استخدام أنواع مختلفة من األنشطة المعرفیة دور هام في ظهور مفهوم 
  .قوة السیطرة المعرفیة

قوة   مقیاس” (Stevenson & Evans, 1984)ومنذ قدم ستیفنسون وایفان
 من العدید أجریت) ١٩٩٤(في صورته النهائیة عام السیطرة المعرفیة، ووضعه 

وقد قام خضر  التي تستهدف فهمه وأثره وعالقته بالعدید من المتغیرات، الدراسات
  ). ٢٠٠٣(بترجمة المقیاس وتقنینه في البیئة العربیة عام 

وتجدر االشارة إلى أنه ثمة تقارب بین مفهومي قوة السیطرة المعرفیة، والتدفق 
 وتعتبر جهود میهالي شیكزنتمیهالي ،"Psychological Flow" النفسي

)Csikzenetmihalyi ( هي األبرز في دراسة التدفق النفسي، والتي بدأت منذ عام
، حیث لفت نظره ظاهرة انغماس الرسام في عمله دون شعور بالجوع أو )١٩٧٥(

لرسام بعد التعب أو عدم الراحة، ثم تبدو هذه األحاسیس والدوافع في بؤرة شعور ا
انتهاءه من عمله الفني، وخروجه من حالة االستغراق واالستمتاع الذاتي بنشاطه 
الفني، من هنا بدأت بحوث التدفق مدفوعة بالرغبة في تفسیر ظاهرة الدافعیة الذاتیة، 

، في ضوء ما سبق  (Nakamura & Csikzenetmihalyi, 2001) واالستمتاع الذاتي
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فق النفسي یغلب علیه الجوانب الشخصیة كالمیول یرى الباحث أن مفهوم التد
والتفضیالت، ویتحكم فیه مستوى الملل والصعوبة، أما قوة السیطرة المعرفیة فیغلب 

  . علیه جانب العملیات المعرفیة وحب االستطالع
    :الدراسات السابقة

  : یتناول الباحث الدراسات السابقة للبحث الحالي من خالل ثالثة محاور
  : دراسات وتجارب في مجال التعلم المحمول- ًأوال
تعرف هدفت الدراسة إلى   (Abfalter et.al., 2004): دراسة أبفالتر وآخرون-

 اً سائح)٣٨٠(االتجاهات نحو التعلم المحمول، حیث أجري استطالع على 
 في منطقة تیرول بالنمسا لدراسة اتجاهات وتوقعات األشخاص المهتمین اًومقیم

ً خالل أوقات فراغهم، فضال عن إعدادات التعلم المفضل لدیهم بعروض التعلم
من حیث الوقت، والمحتوى أو أسلوب التعلم، وقد أشارت النتائج إلى وجود رغبة 

عرفة، وأهمیة التعلم المحمول واضحة في استخدام التعلم المحمول لتعزیز الم
زیز التدریب  في حل مشكلة الفئات التي تعاني من ضیق الوقت، لتعواإلنترنت

 .المهني وخدمات التعلم في أوقات الفراغ
هدفت هذه الدراسة إلى  (Singh & Zaitun, 2006): دراسة سنف وزیتین-

تعرف مشاكل الفصول الدراسیة التقلیدیة والتغلب علیها، من خالل دراسة مسحیة 
 طالب جامعي، وقد أشارت النتائج إلى أنه یمكن التغلب على) ٢٠٠(على 

لفصول الدراسیة التقلیدیة باستخدام تطبیقات األجهزة المحمولة، التي تقدم مشاكل ا
مجموعة متنوعة من التطبیقات التعلیمیة مثل غرفة دردشة الفصول الدراسیة، 
ٕومحرر النص التعاوني، وتزامن شرائح الباوربوینت، واتاحة الوصول إلى المناهج 

ردود الفعل، والبرید ٕالتعلیمیة على خطوط جهاز محمول، وارسال وتلقي 
ُاإللكتروني، والوصول إلى موارد الحوسبة عن بعد، كما یتیح هذا النظام للمدرب 

 .إمكانیة إعطاء تقییمات فوریة في الفصل الدراسي
هدفت الدراسة : Botzer& Yerushalmy) 2007 , (ویرشالمي دراسة بوتزر -

وانب االجتماعیة والثقافیة  الجانعكاسإلى تقدیم خبرات تعلم محمول، ودراسة كیفیة 
في هذه الخبرات، وقد أظهرت النتائج دور خصائص المشاركین، والجوانب 
االجتماعیة والثقافیة في ممارساتهم في التعلم، وقد دعمت الرسائل النصیة القصیرة 

SMS  قدرة الطالب على إرسال مواد ریاضیة، وتفاعالتهم االجتماعیة، وتقاسم
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ُ جدیدة، وقد وجد أن مساهمة بیئة التعلم المحمول ال تكمن األفكار، وبناء معارف
 التطبیق الریاضي، وجعله أكثر دینامیكیة، ولكن أیضا في تعزیز إتاحةفقط في 

  .التعلم التجریبي
هدفت الدراسة إلى استخدام الرسائل القصیرة للهاتف ): ٢٠٠٨(دراسة الحارثي -

ُالطالب حول التجربة، وقد طبقت المحمول في التعلیم الجامعي، واستطالع آراء 
التجربة على طالب مقرر الحاسب اآللي واستخداماته في التعلیم بكلیة التربیة 

-١٤٢٨بجامعة الملك سعود في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
هـ، ویوضح البحث آلیات وطریقة استخدام الرسائل القصیرة في التجربة، ١٤٢٩

نسبة  عند التعامل مع هذا النوع من التعلیم، وقد بلغت والطرق المفضلة للطالب
  %.٩٥.٣رضا الطالب عن التجربة 

هدفت الدراسة إلى تقییم التعلم عبر : ,.Nestel et al) (2008 دراسة نستل وآخرون -
الهاتف المحمول من منظور طالب مدارس المناطق الریفیة الجدیدة، حیث أكمل 

، وشارك ستة طالب في ) ٪٨٨ستجابة معدل اال(ًخمسون طالب استبیانا 
المقابالت، وقد أكد الطالب على الفوائد التعلیمیة للتعلم المحمول، وذكروا العدید 
منها كالوصول السریع والسهل إلى المصادر التعلیمیة اإللكترونیة، خاصة عندما 

 (Nyambura, 2008) .تكون هناك حاجة إلیها
هدفت الدراسة إلى التأكد من جدوى ): Lin, et al., 2010(دراسة لین وآخرون - 

مستندة إلى تصمیم برنامج ) خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMSتطبیق رسائل 
تفاعلي للتعلم المحمول قائم على اتخاذ القرار وتأمل العواقب واألخطاء، لتحدیث 

لدى المتعلمین الكبار،  )(CPRالمعارف والمهارات ذات الصلة بالقلب واإلنعاش 
في تحقیق  MMSومن خالل تحلیل البیانات، أثبت البرنامج فعالیة برنامج رسائل 

 .أهداف الدراسة، التي قدمت فهم أفضل للتعلم بالرسائل متعددة الوسائط
 هدفت الدراسة إلى التحقق من أثر الرسائل :. (Bahadir, 2011)دراسة بهادیر -

الب، من خالل تحلیل على اإلنجاز األكادیمي للط) SMS(النصیة القصیرة 
االستخدامات الممكنة للهواتف المحمولة عالیة الكفاءة، التي تتیح إمكانات كبیرة 
للمستخدم، وتقدیم أدوات دعم للعملیة التعلیمیة، خالل دراسة ُأجریت عن طریق 

بالهواتف المحمولة، تم تسجیل قوائم الرسائل ) SMS(خدمات الرسائل القصیرة 
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ً قد أثرت ایجابیا SMS ولوحظ في نهایة التطبیق أن رسائل المرسلة إلى الطالب،
  .على اإلنجازات األكادیمیة للطالب بشكل ملحوظ

هدفت الدراسة إلي تكییف المحتوى  (Peng & Shu, 2011): شو&  دراسة بینغ -
التعلیمي مع التعلم المحمول، من خالل ترمیزه، وقد استخدم الباحثین نظام تعلیم 

) ١٠٠(ُ وطبقت تجربة البحث على عینة مكونة من ، MMLSدةالوسائط المتعد
طالب وطالبة، وقد أظهرت النتائج أهمیة مراعاة البساطة في بنیة نظام التعلم 
المحمول، وأن تكون سهلة، وواضحة، وذات مظهر جذاب وقوائم واضحة، وألوان 

لتي تركز على عالیة التباین، ویجب أن یقدم النظام المزید من األدوات التفاعلیة ا
الشاشة التي تعمل باللمس، وتشیر النتائج إلى ضرورة دعم األساتذة في التكیف 

 مهارات تدعیم المشاركین في خبرات التعلم ٕواكسابهممع محتوي التعلم المحمول، 
 .المحمول، وتوفیر التغذیة المرتدة البناءة

ین اتجاهات هدفت الدراسة إلى بحث االختالفات ب: )Goh, 2011(دراسة جوه -
 والكفاءة الذاتیة في SMSالطالب والطالبات نحو خدمة الرسائل القصیرة 

ً طالبا وطالبة، وتشیر ٩٠استخدامها في مجال التعلم، وذلك على عینة مكونة من 
النتائج إلى وجود فروق كبیرة في تصور فائدة هذه الرسائل والرغبة في 

لدیها تأثیر كبیر على الكفاءة  SMSاستخدامها، كما كشفت النتائج أن رسائل 
 .الذاتیة للذكور دون اإلناث

 عبر المتنقل التعلم تعرف فاعلیةالدراسة إلى هدفت ): ٢٠١٣( دراسة الجهني -
 لطالبات اإللكتروني وموضوعاته التعلیم مفاهیم بعض تدریس القصیرة في الرسائل
 األول الدراسي لالفص خالل طالبة) ١١( على الدراسة ُِّالطفولة، طبقت دراسات

 هـ، وتمثلت أدوات البحث في رسائل مفاهیم 1432/1433الجامعي العام من
 اإللكتروني التعلیم مفاهیم تعلم  واختبار،اإللكتروني وموضوعاته التعلیم

، وقد )ت( واختبار ویلكوكسون، اختبار وتم تحلیل البیانات باستخدام وموضوعاته؛
 القصیرة في تدریس بعض مفاهیم التعلیم النتائج إلى فعالیة الرسائل توصلت

  .اإللكتروني وموضوعاته
الدراسة إلى هدفت ): (Pirasteh, Mirzaeian, 2015 دراسة بیراسته ومیرزیان -

 في تعلم أشباه الجمل الفعلیة لدى طالب الجامعة في SMSتعرف فعالیة رسائل 
سیمهم  طالب هندسة، تم تق٧٥ضوء عامل الجنس، وقد تكونت العینة من 
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 ٢٥ًعشوائیا إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة، وخالل الدراسة التي استمرت 
 شبه جملة فعلیة في كتیب، ٢٥یوما، تلقى المشاركون في المجموعة الضابطة 

بینما تلقاها المشاركون في المجموعة التجریبیة عبر الرسائل القصیرة، وتم تحلیل 
ج تفوق المجموعة التجریبیة على ، وأظهرت النتائANCOVAالبیانات باستخدام 

المجموعة الضابطة، ولم یكن هناك أي عالقة بین الجنس والتعلم عن طریق 
 .الرسائل القصیرة

  :تجارب تطبیقیة رائدة في مجال التعلم المحمول
فیما یلي یتناول الباحث بعض التجارب التطبیقیة الرائدة في مجال التعلم 

  :المحمول
جامعة فضاء “الیابانیة التي قدمت خدمة  Softbank بانك تجربة شركة سوفت -

  .خدمة الهاتف المحمول للمشتركین معها في Cyber University ”  اإلنترنت
 مبادرة إدارة التعلیم النیوزلندیة لتفعیل استخدام التعلم المحمول عن طریق الرسائل -

بحیث یقوم الطالب بإرسال  (www.studytxt.com)النصیة القصیرة عبر موقع 
عن موضوع  ًرسالة محمول لرقم خدمة الموقع طالبا بعض المعلومات البسیطة

ًمعین، وقد القت رواجا كبیرا بین المدارس والطالب في حسیني، (نیوزیلندا  ً
٢٠٠٩ .(  

 مه االتحاد األوروبي الذي قدLeonardo da Vinci)( مشروع لیوناردو دافینشى -
للتحول من التعلم اإللكتروني إلى التعلم المحمول، ویعرض هذا المشروع تصمیم 
بیئة تعلم للتقنیات الالسلكیة ونماذج لهذه البیئة، وتطویر مواد المنهج الدراسي 

  .)٢٠٠٧ ،بسیوني(لنطاق من األجهزة في بیئة التعلم 
 كندا وهي جامعة تعمل في مجال  فيAthabasca University جامعة أثاباسكا -

التعلم عن بعد وتهدف إلى توفیر فرصة تعلم للفئات المحرومة من التعلیم، بتعزیز 
  .التعلم والتقییم بتكنولوجیا المحمول

لالتحاد اآلسیوي من أجل إطالق التعلیم  INSEAD/Nokia/ICUS مشروع -
وني یقدم عبر أجهزة ٕالجوال، ونتیجة لهذا المسعى تم تطویر وانتاج منهج إلكتر
  ).WAP(هاتف نوكیا التي تعتمد علي بروتوكول التطبیقات الالسلكیة 

http://www.studytxt.com
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التجربة الهولندیة في استخدم الهواتف المحمولة إلثراء التربیة المتحفیة، بإرسال  -
المعلومات المتحفیة عبر الرسائل المختلفة والمتعددة الوسائط مباشرة من خالل 

  .جوالة إلى الهواتف الاإلنترنت
ِالذي یعد أكبر مشروع استثماري في مجال ) الفاتح( المشروع التعلیمي لتركیا - ٍّ ٍ َ ّ ُ

ّالتربیة والتعلیم في تاریخ الجمهوریة التركیة، وتقدر كلفته بسبعة ملیارات دوالر،  ِ ِِ ِ
ً مجانا على الطالب باإلضافة iPad ملیون ١٥ توزیع ٢٠١٢حیث تم في فبرایر 
  .درسینإلى ملیون جهاز للم

 Useوهي تجربة للتقییم الشفهي للغة األیرلندیة الشفهیة ) ٢٠٠٧( تجربة ایرلندا -
OF Oral Irish باستخدام الهواتف الجوالة، وقد أثبتت التجربة فعالیتها في التغلب 

  .على مشكالت التقییم التقلیدیة
ر الذي یقدم محتوى المقر: Palm Power Enterprise مشروع القوى الیدویة -

باستخدام المساعد الشخصي الرقمي متضمنا الحركة والصوت ذو الجودة العالیة 
  .)٢٠٠٧ ،بسیوني(والتصفح في الجهاز والتقییم الذاتي 

حیث یفتح جهاز فودافون مجال واسع أمام :  تجربة فودافون في مصر لمحو األمیة-
 مع إمكانیة األساتذة لتقدیم المحتوى التعلیمي الذي یدرسونه بأكثر من طریقة،

وضع أسئلة واختبارات وتجارب عملیة، یتفاعل التالمیذ معها من منازلهم عبر 
  .Web-Box  بجهاز المرتبطة اإلنترنتتطبیقات 

 تجربة الجامعة العربیة المفتوحة فرع مملكة البحرین التي وفرت محتوى تعلیمي -
شروحات كالملخصات وال(تفاعلي قابل للتحمیل على جهاز الهاتف المحمول 

 ).والتقییم الذاتي والصوتیات والمرئیات
  ".الجوال" مشروع جامعة الملك سعود لتطبیق التعلیم المتنقل باستخدام -

  : مما سبق یتضح ما یلي :تعقیب
 أهمیة تكامل البعد اإلنساني، والتعلیمي، والتكنولوجي، في برامج التعلم المحمول، -

سهولة التغلب على عقباته، من خالل نقل وفعالیة وجدوى برامج التعلم المحمول و
الصور والرسائل وتحفیز الطالب على التفاعل، ووضع الجوانب االجتماعیة 

  .والثقافیة للمشاركین في االعتبار عند تصمیم التعلم المحمول
تنوع التطبیقات التعلیمیة للمحمول، مثل غرف الدردشة، ومحرر النص التعاوني،  -

ٕینت، واتاحة الوصول إلى المناهج التعلیمیة على خطوط وتزامن شرائح الباوربو
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ٕجهاز المحمول، وارسال وتلقي ردود الفعل، والبرید اإللكتروني، والوصول إلى 
الموارد المحوسبة عن بعد، ویتیح هذا النظام للمدرب إمكانیة إعطاء تقییمات 

  .ولفوریة في الفصل الدراسي، مما یزید من القوة التفاعلیة للتعلم المحم
، في التفاعالت االجتماعیة، وتقاسم SMSالدور الهام للرسائل القصیرة خاصة  -

األفكار، وابتكار معارف جدیدة لدى الطالب، مما یدعم التعلم التعاوني واالبتكار 
  .الجماعي

 تأكید الطالب على الفوائد التعلیمیة للتعلم المحمول، ومنها الوصول السریع -
 ,.Abfalter et.al(علیمیة اإللكترونیة، كما في دراسة والسهل إلى الموارد الت

  .(Williams, 2009) ودراسة ،)2004
:  من المعاییر التي یجب مراعاتها في إعداد المواد التعلیمیة للتعلم المحمول- 

بساطة بنیة نظام التعلم، وسهولتها، ووضوحها، وأن تكون ذات مظهر جذاب 
ین، وینبغي أن یقدم النظام المزید من األدوات وقائمة واضحة، وألوان عالیة التبا

  .التفاعلیة التي تركز على الشاشة التي تعمل باللمس
  . تدریب المعلمین على تصمیم وتقدیم برامج التعلم المحمولأهمیة -
 نجاح تجارب التعلم المحمول في دول عدیدة من مختلف الثقافات، واالعتماد علیه -

  .یمیة كبرىفي تطبیق مشروعات وطنیة تعل
  :  دراسات تناولت الحاجة إلى المعرفة-ًثانیا

هدفت الدراسة إلى  et al., 1983)  : (Cacioppo دراسة كاسیوبو وآخرون -
استقصاء أثر الحاجة إلى المعرفة على تقویم معلومات الرسالة، واستدعائها، 

عة،  من طالب الجاماًزوج) ٥٧(واالقتناع بها، حیث تكونت عینة الدراسة من 
متماثلین في االتجاهات نحو االمتحانات العلیا الشاملة، لكن أحدهما ذو مستوى 
حاجة إلى المعرفة مرتفع، واآلخر ذو مستوى منخفض، ثم قراءة مجموعة من 
الحجج القویة أو الضعیفة لتدعیم التوصیة بإقامة االمتحانات الشاملة، وقد 

رفة قدر أكبر من إمكانیة أظهرت النتائج أن لدى مرتفعي الحاجة إلى المع
اإلقناع، وأن نوعیة الحجة وانطباعات المصدر كان لها تأثیر أكبر على تقییم 

 NFC عالیة المستوى أقوى من رسائل ذوي NFCالرسالة، وكانت رسائل ذوي 
ً عالیة المستوى جهدا معرفیا أكبر، وأشاروا لمزید NFCالمنخفضة، كما قدم ذوو  ً

  . جودتهامن الحجج بغض النظر عن 
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هدفت الدراسة إلى  :) Blanchard& Watt ,1994( وبالنشارد وات  دراسة-
 الضجر، حیث تكونت إلى المیل على المعرفة إلى الحاجة تأثیر مدى اختبار
 ٕوادارة األعمال النفس علم طالب من ًطالبا) ٧٩( طالبة،) ١٣٥(من الدراسة عینة

 تراوحت ًمتطوعا )٢١٤( إلى فةباإلضا المتحدة الوالیات شرق بشمال بجامعتین
 لقیاس (1984) وبیتى كاسیوبو مقیاس ُطبق علیهم ،)٥٢- ١٨( بین أعمارهم
الضجر، وأشارت  إلى المیل لقیاس وسنبرج فارمر ومقیاس المعرفة، إلى الحاجة
 إلى المیل درجات على المعرفة إلى للحاجة دال رئیسي تأثیر إلى وجود النتائج

  .الضجر إلى ًمیال أكثر المعرفة إلى حاجة األقل دكان األفرا الضجر، حیث
 هدفت :(Webster& Kruglanski,1994)  دراسة ویبستر وكراجالنسكي-

) ١٤٦(من  لدى عینة المعرفة إلى الحاجة في الفردیة تعرف الفروقالدراسة إلى 
 إلى الحاجة علیهم مقیاس ُطبق األمریكیة، میریالند بجامعة ًطالبا) ١٣٥(طالبة، 

 كما بین الجنسین، دالة فروق وجود عدم النتائج أظهرت  وقد،(NFCS) معرفةال
الحاجة  جوانب في الدراسة مجموعات بین الدالة الفروق من العدید وجود أظهرت

 لصدق مؤشرات النتائج هذه أضفت وقد المحددة، للمتغیرات ًوفقا المعرفة إلى
 إلى الحاجة دراسة فيال مجموعات بین التمییز على حیث قدرته من المقیاس

 من بالعدید للمقیاس بارتباطه التمییزى والتقاربى الصدق إلى المعرفة، باإلضافة
  .عنها أو تمیزه األخرى القیاسات

تهدف الدراسة إلى استكشاف العالقة بین الحاجة إلى : )١٩٩٨( دراسة مصطفي -
طالب وطالبة ) ٢٣٣(المعرفة والقدرة على التعلم، وقد اشتملت عینة الدراسة على 

ُبالصف الثالث الثانوي أدبي وعلمي بالعریش، طبق علیهم مقیاس الحاجة إلى 
المعرفة ومقیاس القدرة على التعلم، وقد توصلت النتائج إلى وجود فروق بین 
طالب القسم العلمي واألدبي في الحاجة إلى المعرفة لصالح طالب القسم 

طالبات القسم األدبي، وال بین طالبات العلمي، ولم توجد هذه الفروق بین طالب و
ًالقسم العلمي والقسم األدبي، كما وجدت عالقة دالة إحصائیا بین الحاجة إلى  ُ
المعرفة والقدرة على التعلم، كما یمكن التنبؤ من خالل درجات الطالب على 

   .مقیاس الحاجة إلى المعرفة بقدرتهم على التعلم
 هدفت الدراسة إلى التأكد :(Lassiter& Kevin, 1998)  دراسة الزیتیر وكیفین-

من ارتباط المستوى المنخفض من الحاجة إلى المعرفة بمزید من االستقطاب 
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لالتجاه، حیث أظهرت مجموعتین من األبحاث أن الفروق الفردیة في الحاجة إلى 
المعرفة تتوسط تأثیر الفكر على استقطاب االتجاهات، وتشیر نتائج مجموعة من 

راسات إلى ارتباط المستوى المنخفض من الحاجة إلى المعرفة بمزید من هذه الد
االستقطاب لالتجاه، في حین أن مجموعة أخرى تشیر إلى ارتباط المستوى العالي 
من الحاجة إلى المعرفة بزیادة استقطاب االتجاهات الناجم عن الفكر، وقد اتفقت 

  .البحوثنتائج هذه الدراسة مع نتائج المجموعة األولى من 
 هدفت الدراسة إلى التحقق من تأثیر :(McAuliffe,2000)أولیف-  دراسة ماك-

مستوى الحاجة إلى المعرفة لدى عضو هیئة المحلفین على المعالجة المنهجیة 
بلغ حجم : والكشف عن مجریات األمور من أدلة الخبراء، وتتكون من دراستین

عضو هیئة ) ١٦٢( الثانیة ، وفي الدراسة)٢٥٢(العینة في الدراسة األولى 
المحلفین، وقد أشارت النتائج إلى أنه في حالة المستوى المرتفع من الحاجة إلى 
المعرفة لدى هیئة المحلفین كان تقییم الخبراء أكثر مصداقیة، وجدیر بالثقة عن 

 . المحلفین ذوى المستوى المنخفض من الحاجة إلى المعرفة
ت الدراسة إلى استكشاف تأثیر الحاجة إلى  هدف:(Potter, 2002) دراسة بوتر-

 في التفكیر واالستمتاع به، وانحیاز معالجة االندماجالمعرفة، واالتجاه نحو 
المعلومات بفعل تأثیر المعلومات المبكرة على نحو غیر مالئم في الحكم نسبة 

ًطالبا بالمرحلة ) ١٨٠(إلى المعلومات الالحقة، وقد بلغ عدد المشاركون 
ة، وشملت المهمة تقدیم انطباعات عن مرشحین لوظیفة افتراضیة، تم الجامعی

وصف كل واحد منهما بمجموعة من المعلومات اإلیجابیة ومجموعة من 
ًالمعلومات السلبیة، وتم تحلیل البیانات عاملیا، وكشفت النتائج أن مرتفعي الحاجة 

 مع الموقف إلى المعرفة كانوا أكثر عرضة لتفسیر السلوك الغامض بما یتفق
الذي تدعو إلیه أول مجموعة من المعلومات، عكس منخفضي الحاجة إلى 

  .المعرفة
هدفت الدراسة إلى بحث عالقة الحاجة : ),Dollinger 2003( دراسة دولنجر -

إلى المعرفة والحاجة إلى التفرد باالبتكار، وتمثلت أدوات الدراسة في قائمة 
 األشكال البصریة المعقدة، وترابطات اإلنجازات اإلبداعیة، ومقیاس تفضیل

الكلمات غیر التقلیدیة بدال من ترابطات الكلمات الشائعة، والمنتجات اإلبداعیة 
ومنها الرسم اإلبداعي، والكتابة اإلبداعیة، ومقال غنى بالصور عن الذات وحیویة 
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الحلم األخیر، وقد أشارت النتائج إلى أن المنبئات تقوم بمساهمات دالة في 
 .إلبداع بشكل مستقلا
هدفت الدراسة إلى استكشاف العالقة بین ): (Sargent, 2004  دراسة سیرجنت-

الحاجة إلى المعرفة، ودعم االستجابات العقابیة للجریمة، من خالل ثالث دراسات 
إلى أن مرتفعي الحاجة إلى ) ١١٠= ن(فرعیة، وقد أشارت نتائج الدراسة األولى 

ًدا لإلجراءات العقابیة من نظرائهم منخفضي الحاجة إلى المعرفة كانوا أقل تأیی
ذات عینة ممثلة ) ١٨٠٧=ن(المعرفة، وقد تكررت هذه النتائج في دراسة ثانیة 

ًعلى المستوى الوطني، اشتملت على بطاریة أكثر اتساعا من المتغیرات 
 الذي فقد هدفت إلى تحدید المتغیر الثالث) ٢٥= ن(الضابطة، أما الدراسة الثالثة 

قد یفسر هذه العالقة، وقد أشارت النتائج النهائیة لهذه الدراسة إلى وجود تعقید 
والعقاب، وأن مرتفعي الحاجة إلى  نسبي یتوسط العالقة بین الحاجة إلى المعرفة

ًالمعرفة كانوا أقل تأییدا لإلجراءات العقابیة ألنهم یقرون صفات أكثر تعقیدا  ً
  .نخفضي الحاجة إلى المعرفةللسلوك البشري من أقرانهم م

تعرف العالقة بین اإلنجاز األكادیمي الدراسة إلى هدفت : )٢٠٠٤( دراسة شعلة -
وكل من مستوى الطموح ومفهوم الذات والحاجة إلى المعرفة، والتعرف على أثر 

حده، حیث شملت المتغیرات الثالث على اإلنجاز األكادیمي مجتمعین وكل على 
ن كلیة المعلمین بمكة المكرمة، وأسفرت النتائج عن وجود  مطالب) ٦٢(العینة 

عالقة ارتباط موجبة بین اإلنجاز األكادیمي ومستوى الطموح ومفهوم الذات 
والحاجة إلى المعرفة، ووجود تأثیر دال للمتغیرات الثالث على اإلنجاز األكادیمي 

  .مجتمعین وكل على حده عدا الحاجة إلى المعرفة
هدفت الدراسة إلى :  ,2004(Coutinho& Woolery)  وولرى دراسة كوتینهو-

ُحیث طبق مقیاس استكشاف العالقة بین الحاجة إلى المعرفة والرضا عن الحیاة، 
 بالمرحلة اًطالب) ١٥٧(ومفردات الرضا بمقیاس الحیاة على  الحاجة إلى المعرفة،

الجامعیة، وقد أشارت نتائج االرتباط واالنحدار المتعدد المتدرج أن الطالب 
ًمرتفعي الحاجة إلى المعرفة كانوا أكثر رضا عن الحیاة من منخفضي الحاجة إلى 

  . معرفة
 هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى الحاجة إلى ):٢٠٠٥( دراسة ناصر -

ًطالبا من ) ٧٩(المعرفة لدى طالب الجامعة، حیث تكونت عینة الدراسة من 
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ُتخصصات ومستویات جامعیة مختلفة، طبق علیهم مقیاس الحاجة إلى المعرفة، 
) ااألولیة والعلی(وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة بین مجموعتي الدراسة 

على الدرجة الكلیة لمقیاس الحاجة إلى المعرفة لصالح طالب المستویات العلیا، 
ُكما وجدت فروق دالة بین طالب المستویات األولیة واألساتذة من جانب، وبین 
ُطالب المستویات العلیا واألساتذة من جانب آخر لصالح األساتذة، كما وجد 

ًنموذجا عاما لعوامل الحاجة إلى المعرفة  تنتظم من خالله هذه العوامل لدى عینة ً
الدراسة اإلجمالیة، وبذلك تكون هذه الدراسة قد أثبتت القدرة التمییزیة الختبار 

  .الحاجة إلى المعرفة
هدفت الدراسة إلى : (Hyeong & Kramer, 2006)  دراسة هیونج وكرامر-

سة وضع التحقق من كیفیة ارتباط الحاجة إلى المعرفة والجهد المعرفي بسیا
أسعار السلع للتأثیر على الطلب، ففي تجربة أولى أبدى منخفضوا الحاجة إلى 
ًالمعرفة احتماال أقل لشراء المنتجات التي تكون الئحة أسعارها منفصلة عن 
ُالخصم النسبي علیها، كما وجد أن اتجاه تأثیر الحاجة إلى المعرفة على الطلب 

كان غیر دقیق یؤدي إلى المبالغة أو یعتمد على دقة حساب المستهلكین، فإذا 
ُالتقلیل من األسعار النهائیة، وفي التجربة الثانیة وجد أن منخفضي الحاجة إلى 
المعرفة أكثر عرضة لشراء المنتجات التي الئحة أسعارها منفصلة عن العبء 

  . ویتم التخلص من هذا التأثیر بعمل تخفیضات مطلقة الضریبي النسبي لها،
هدفت الدراسة إلى استكشاف : (Roets et.al., 2006) س وآخرون دراسة روت-

ُتصور الحسابات النظریة المتعارضة البنیة العاملیة للحاجة إلى المعرفة، حیث 
الحاجة إلى اإلغالق المعرفي وأداة قیاسه إما على أنها من بناء أحادي البعد أو 

ل مستقل في حمایة أنها تجمع بین بعدین منفصلین یمكن االستفادة منهما بشك
العملیات المعرفیة من الجمود وضبطها، وقد هدف هذا البحث إلى اختبار نموذج 
المعادلة البنائیة التي تمثل هاتین الرؤیتین، وقد دعمت النتائج البنیة ثنائیة 

  .العامل
هدفت الدراسة إلى استكشاف تأثیر التفاعالت : )Jeong ,2007(  دراسة جیونج-

المعرفة وحاجة الجمهور إلى المعرفة، على التفاصیل واإلعداد بین كل من قیمة 
المعرفي ومصداقیة المصدر، وفحص آثار تخصیص نمط الرسالة على أساس 
نوع شخصیة الجمهور، وقد أظهرت نتائج الدراسة تأثیر التفاعالت بین كل من 
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 قیمة المعرفة وحاجة الجمهور إلى المعرفة على التفاصیل واإلعداد المعرفي
ومصداقیة المصدر، فكلما ارتفعت القیمة المعرفیة للرسالة كلما كان مرتفعوا 
ًالحاجة إلى المعرفة أكثر اندماجا في التفاصیل المعرفیة، والتحقق من مصداقیة 

 . المصدر من منخفضي الحاجة إلى المعرفة
هدفت الدراسة  (Kaynar & Hamburger, 2008)  : دراسة كاینار وهامبورجر-

) ٥٠(، حیث قام اإلنترنتستكشاف آثار الحاجة إلى المعرفة على استخدام إلى ا
 یتضمن ذكر اإلنترنت، ذوي الخبرة بملء استبیان عبر اإلنترنتمن متصفحي 

خدمة خدمة انترنت، وتم تحلیل ) ٣٠(مقدار الوقت الذي یقضونه في األسبوع في 
 عالقة ارتباطیة بین هذه البیانات بالتحلیل العاملي، وقد دعمت النتائج وجود

الحاجة إلى المعرفة واستخدام الخدمات المهنیة، واألهمیة المدركة للمعلومات في 
 . إنشاء موقع مقنع

هدفت الدراسة إلى   (Kim-pong et.al., 2008): بونج وآخرون-  دراسة كیم-
استكشاف نمط السلطة كوسیط بین الحاجة إلى المعرفة والقسوة، وقد توصلت 

یتوسط ) الیمینیة التسلطیة واتجاه الهیمنة االجتماعیة(لى أن االستبداد النتائج إ
العالقة بین الحاجة إلى المعرفة والقسوة، فقد ارتبط المستوى المنخفض من 
ًالحاجة إلى المعرفة لدى منخفضي السلطویة سلبیا مع القسوة ثم االشتراك في 

 .ة تأهیل المجرمینًالجرائم، كما ارتبط ایجابیا مع تقدیم الدعم إلعاد
 الدراسة إلى فهم الفروق الفردیة في تدفه :)Daugherty, 2009( دراسة دورتي -

ضوء تأثیر الحاجة إلى المعرفة، في تجربة افتراضیة لمنتج افتراضي ثالثي 
تحكم المستخدم التفاعلي الذي یتیح : األبعاد تشبه التجربة المباشرة من حیث

نتج بحریة، والتكبیر أو التصغیر، والبحث في للمستهلكین تغییر وتناوب الم
) ١٢٠= ن(التجربة المختبریه  ، وقد ُأجریت هذهاإلنترنتتفاصیل المنتجات عبر 

لمعرفة تأثیر الخصائص الفردیة للحاجة إلى المعرفة وتجربة المنتج على االتجاه 
اجة إلى نحو العالمة التجاریة، وقد أشارت النتائج إلى أن المستهلكین مرتفعي الح

ًالمعرفة كان لدیهم اتجاهات أكثر تفضیال للعالمة التجاریة من المستهلكین ذوي 
 . المستوى المنخفض من الحاجة إلى المعرفة

الدراسة إلى استقصاء ت هدف): et.al., 2009) Shi  دراسة شاى وآخرون-
لى ، وطلب اإلثارة، والحاجة إاإلنترنتالعالقات بین فعالیة الذات قي استخدام 
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من ) ٩٧٩(ُالمعرفة، واالستخدام المشكل لإلنترنت، حیث تكونت العینة من 
 الهرمي المتعدد إلى أن فعالیة االنحدار البالغین، وأشار تحلیل اإلنترنتمستخدمي 

ُ وطلب اإلثارة تتنبأ ایجابیا باالستخدام المشكل لالنترنت، اإلنترنتالذات المتعلقة ب ً
ُفة ترتبط سلبیا وبشكل دال مع االستخدام المشكل بینما كانت الحاجة إلى المعر ً

  . لإلنترنت
 هــدفت الدراســة إلــى استكشــاف الفــروق فــي ):٢٠١٠( جرادات، العلي  دراسة-

ً طالبا وطالبة في ٦٦٧الحاجــة إلــى المعرفة في ضوء بعض العوامل، لدى 
ًالـة إحصـائیا فـي مستوى البكالوریوس، وقد أظهرت النتائج عدم وجود فـروق د

الحاجة إلى المعرفة تعــزى إلــى الجــنس أو الكلیــة، ووجود عالقـة إیجابیـة دالـة بـین 
عالقة  الحاجة إلى المعرفة وكـل مـن الشـعور بالـذات الخاصـة والعامـة، ووجود

سلبیة دالة بین الحاجة إلى المعرفة والقلـق االجتمـاعي، كما كانت العالقة بین 
حاجة إلى المعرفة والشعور بالذات الخاصـة لـدى طلبـة كلیـات العلـوم الطبیعیـة ال

ًأقـوى بشـكل دال إحصـائیا ممـا هي لدى طلبة كلیات العلوم اإلنسـانیة ٍ ٍ. 
ة إلى  مستویات الحاجالدراسة إلى تعرفهدفت : )Tok, 2012(  دراسة توك-

ل نحو الحاجة إلى المعرفة، تم  من كلیة ریاض األطفاطالب) ٥١(المعرفة، وآراء 
جمع وجهات نظرهم حول الحاجة إلى المعرفة بالسؤال عن أهمیة ومدى حیویة 
ٕالتفكیر، وعن وجهات نظرهم حول حل المشكلة وادراكهم للحیاة، وقد أشارت نتائج 
البحث إلى انخفاض مستویات الحاجة إلى المعرفة لدي طالب كلیة ریاض 

ًیا مع تفسیرات غیر كافیة في وجهات النظر حول األطفال، ویبدو ذلك متواز
ٕالطرق التي یستخدمونها في حل المشكلة واتخاذ القرار، واجراء البحوث واعداد  ٕ
الواجبات المدرسیة، وتقییم األفكار المختلفة، ومع ذلك تضمنت أجوبة عینة 

  . البحث وجهات نظر إیجابیة عن أهمیة وحیویة التفكیر
تعرف مستوى الحاجة إلى المعرفة، الدراسة إلى هدفت : )٢٠١٤( دراسة الكعبي -

ُوأسالیب التعلم، والعالقة بینهما لدى طلبة المرحلة اإلعدادیة، حیث طبق مقیاس 
 بطال) ٢٢٢(معرفة على عینة بلغت أسالیب التعلم، ومقیاس الحاجة إلى ال

رت النتائج وطالبة بالمرحلة اإلعدادیة، تم اختیارهم بطریقة عشوائیة طبقیة، وأظه
 ، المعرفةإلىأن أفراد عینة البحث لیس لدیهم أسلوب محدد للتعلم ولدیهم حاجة 

  . المعرفة وأسالیب التعلمإلىُكما وجدت عالقة ارتباطیة طردیة بین الحاجة 
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هدفت الدراسة إلى ): (Huli & Aminbhavi, 2014  دراسة هولي وأمینبهافي-
في مجال الرضا عن الحیاة، حیث تكونت معرفة الفروق في الحاجة إلى المعرفة 

ذكور، ) ٤٠(طالب، یدرسون في أقسام العلوم االجتماعیة ) ٨٠(عینة الدراسة من 
ُطبق علیهم مقیاسي الحاجة إلى المعرفة والرضا عن الحیاة، وكشفت  إناث،) ٤٠(

  .ًالنتائج أن الطالب مرتفعي الحاجة إلى المعرفة هم األعلى رضا عن الحیاة
 ):et al., 2015)  Del Barrio-García جارسیا وآخرون-  دیل باریو دراسة-

 دور الحاجة إلى المعرفة، والرضا عن التعلم هدفت هذه الدراسة إلى تعرف
 2اإللكتروني في إدراك الطالب والتعلم الذاتي، حیث یستخدم الطالب أدوات الویب

 الطالب في على نطاق واسع ألغراض اجتماعیة، وهناك فرصة لتحسین مشاركة
التعلیم العالي من خالل استخدام هذه األدوات لألغراض األكادیمیة في إطار 

، الذي یعتمد نجاحه على ردود الفعل )PLE 2.0(مدخل بیئة التعلم الذاتي 
، وتشیر النتائج 2والقبول من المستخدمین نحو التعلم اإللكتروني باستخدام الویب

 دور الحاجة إلى المعرفة والرضا عن التعلم إلى أن النموذج المقترح یفسر ویدعم
  ).PLE 2.0(اإللكتروني في كفاءة برنامج 

 تباینت الدراسات السابقة التي تناولت متغیر الحاجة إلى المعرفة :تعقیب
في أنساقها بین النسق التعلیمي والتجاري التسویقي واإلعالمي والتكنولوجي والمحاماة 

همیة هذا المتغیر وتأثیره في شتى جوانب السلوك والجریمة والعقاب، ویعكس ذلك أ
اإلنساني المعرفي والتعلیمي واالستهالكي والعاطفي الوجداني، كما تباینت الدراسات 
ٕفي عیناتها التي ضمت ذكور واناث وذوي مهن مختلفة وطالب وأساتذة، إال أن 

ًأكثرها انتشارا كانت عینات الطالب والطالبات، وقد استخدمت جمیعا  مقیاس الحاجة ً
 .إلى المعرفة الذي أعدة كاسیوبو وبتي

 وتوضح نتائج الدراسات التي تناولت متغیر الحاجة إلى المعرفة أهمیتها في 
إلى أن الحاجة إلى ) ١٩٩١(عملیة التعلم، حیث أشارت نتائج دراسة أهلیرنج وباركر 

ت نتائج المعرفة منظم متقدم یساعد على اكتساب المعرفة وتعلمها، كما توصل
إلى وجود عالقة بین الحاجة إلى المعرفة والقدرة على ) ١٩٩٣(طومسون وآخرون

إلى أن مرتفعي الحاجة ) ١٩٩٤(بالنشارد & تنظیم المعلومات، وأشارت دراسة وآت 
إلى وجود ) ١٩٩٨(ًإلى المعرفة أقل میال للضجر، كما توصلت دراسة مصطفي 

 أما دراسة شعلة ،عرفة والقدرة على التعلمًعالقة دالة إحصائیا بین الحاجة إلى الم
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فكشفت عن وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین اإلنجاز األكادیمي والحاجة ) ٢٠٠٤(
 إلى أن الحاجة إلى المعرفة منبئة 2003)(إلى المعرفة، وتوصلت دراسة دولنجر 

ئج ً وتعتبر أحد مؤشرات الرضا عن الحیاة بین طالب الجامعات طبقا لنتا،باإلبداع
ًیجابیا باألهمیة المدركة إ، وترتبط الحاجة إلى المعرفة )٢٠٠٤(دراسة كوتینهو وولرى 

 وترتبط الحاجة إلى المعرفة سلبیا ،)2008(للمعلومات في دراسة كاینار وهامبورجر 
ًوبشكل دال مع االستخدام المشكل لإلنترنت طبقا لنتائج دراسة شاى وآخرون  ُ

إلى أن ذوي الحاجة العالیة  (2014)مینبهافي ، وتشیر دراسة هولي وأ)2009(
  .للمعرفة هم األعلى من حیث الرضا عن الحیاة

وبذلك تتضح أهمیة الحاجة إلى المعرفة، ودورها الحیوي في عملیة التعلم، 
حیث تؤثر على الدافعیة المعرفیة، وتحمل الغموض، والبحث المتواصل عن 

   .و ما یسعي إلیه البحث الحالي الحاجة إلى المعرفة، وهإلشباعالمعلومات 
  : دراسات تناولت قوة السیطرة المعرفیة-ًثالثا

هدفت الدراسة إلى  (Hunt & Stevenson, 1997) : دراسة هانت وستیفنسون-
استكشاف مستویات قوة السیطرة المعرفیة في ضوء درجات المرونة في تقدیم 

طالبة بدبلوم العلوم  واًطالب) ١٨(المقررات الدراسیة لدى عینة مكونة من 
التطبیقیة، درسوا مقررین أحدهما تم بطریقة أكثر مرونة من اآلخر من حیث 
الحضور والغیاب، وطریقة التعلم والتدریس، حیث یختار الطالب ما یریدون 
تعلمه، ومكان التعلم، وأوقاته، وطریقة أو كیفیة التعلم، وقد أشارت النتائج إلى أن 

در كبیر من المرونة في عرضها وتقدیمها تؤدي إلى تولید المقررات التي تتمتع بق
بینما لم توجد فروق  مستویات أعلى من قوة السیطرة المعرفیة من الرتبة الثانیة،

  .في الرتبة األولى دالة بین المقررین
هدفت الدراسة إلى استقصاء دور ): (Stevenson, 1998 دراسة ستیفنسون -

مارسة أنواع مختلفة من التفكیر، وأثر موضوع المعلمین في دفع طالبهم نحو م
ُالدراسة على قوة السیطرة المعرفیة لدى المتعلمین، حیث طبق مقیاس قوة السیطرة 

 وطالبة بالصفوف المختلفة بأربع اًطالب) ١٢٠٣(المعرفیة على عینة قوامها 
 قوة مدارس استرالیة، وقد توصلت نتائج تحلیل التباین الثنائي إلى وجود فروق في

ًالسیطرة المعرفیة من الرتبة األولى والثانیة طبقا الختالف معلم الفصل، والصف 
  .الدراسي، وموضوع الدراسة
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 هدفت :(Stevenson & Mckavanagh, 1991)  دراسة ستیفنسون وماكافاناف-
الدراسة إلى استكشاف العالقة بین أنشطة التدریس والتعلیم المختلفة، وقوة السیطرة 

 من الرتبة األولى والثانیة، وقد اشتملت الدراسة على معلمین وطالب، المعرفیة
، (KALQ)ُطبق علیهم مقیاس قوة السیطرة المعرفیة، واستبیان التعلم والمعرفة 

وأظهرت النتائج وجود أثر دال لنوع الكلیة على قوة السیطرة المعرفیة من الرتبة 
وة السیطرة المعرفیة من الرتبة األولى والثانیة، ولخبرة الطالب ومهامهم على ق

الثانیة، ولم یوجد أثر للتخصص الدراسي على قوة السیطرة المعرفیة من الرتبة 
    .األولى أو الثانیة، كما أكدت النتائج صدق مقیاس قوة السیطرة المعرفیة

تعرف العالقة بین قوة السیطرة إلى هدفت الدراسة : )٢٠٠٨( دراسة الشوربجي -
علم باالستقبال واالكتشاف، وقد تكونت العینة العشوائیة للدراسة من المعرفیة والت

ُ وتلمیذة بالصف الثالث اإلعدادي بالزقازیق، طبق علیهم مقیاس اًتلمیذ) ٦٥٨(
االكتشاف، واستبیان قوة السیطرة المعرفیة، وتوصلت النتائج إلى /التعلم باالستقبال

سیطرة المعرفیة من الرتبة األولى عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث في قوة ال
 التنبؤ بالرتبة األولى والثانیة من التعلم باالكتشاف والتعلم وأمكنوالثانیة، 
    .باالستقبال

تعرف عالقة قوة السیطرة المعرفیة الدراسة إلى هدفت : )٢٠٠٨( دراسة الناغي -
ُبالقدرة على حل المشكالت واجراءاتها، حیث طبق مقیاس قوة السیطرة  المعرفیة، ٕ

ومقیاس القدرة على حل المشكالت، ومقیاس إجراءات حل المشكالت على عینة 
 بالفرقتین األولى والثانیة بجامعة قناة السویس، وتوصلت اًطالب) ٨٤٧(مكونة من 

النتائج إلى وجود ارتباط دال بین قوة السیطرة المعرفیة من الرتبة األولى والثانیة 
  . اإلجراءات المتبعة في حلهاوالقدرة على حل المشكالت و

تعرف إمكانیة التنبؤ بالقدرة الدراسة إلى هدفت ): (Ziqiang, 2009 زیكیانج دراسة -
الواقعیة لألطفال على حل المشكالت من خالل الرتبة األولى والثانیة لقوة السیطرة 
ُالمعرفیة، والذكاء، وتحصیل الریاضیات، حیث طبق اختبار المشكالت اللفظیة، 

طفل صیني ) ١١٩(ستبیان قوة السیطرة المعرفیة، ومصفوفة معاییر رافن على وا
بالصفوف من الرابع إلى السادس، وقد أظهرت النتائج أن الرتبة الثانیة من قوة 
السیطرة المعرفیة تتنبأ بمستوى حل المشكالت الواقعیة ولیس المعیاریة، كما أنها 
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ات الصحیحة على حل المشكالت تتوسط العالقة بین الرتبة األولي واإلجاب
     .الواقعیة

تعرف العالقة بین اإلبداع االنفعالي هدفت الدراسة إلى : )٢٠٠٩( دراسة خضر -
طالب بالصف ) ٨٢(وقوة السیطرة المعرفیة والقیم، وقد تكونت عینة الدراسة من 

ُالثالث اإلعدادي بقطر، طبق علیهم مقیاس اإلبداع االنفعالي ألفرول، ومقیاس 
قوة السیطرة المعرفیة، ومقیاس القیم، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى عدم اختالف 
الطالب القطریین وغیرهم في قوة السیطرة المعرفیة، ووجود عالقة بین قوة السیطرة 

  .المعرفیة وكل من اإلبداع االنفعالي والقیم
إلبداع هدفت الدراسة إلى استكشاف البناء العاملي ل: )٢٠١٠( دراسة دسوقي -

االنفعالي، وعالقته بكل من قوة السیطرة المعرفیة والقیم، وقد اشتملت عینة البحث 
ُطالب بالصف الثالث اإلعدادي، طبق علیهم مقاییس ) ١١٦(العشوائیة على 

اإلبداع االنفعالي، وقوة السیطرة المعرفیة، والقیم، وقد توصلت النتائج إلى أن 
االستعداد والجدة واألصالة والفعالیة : لي وهيالعوامل األربعة لإلبداع االنفعا

ُتتجمع على عامل اإلبداع االنفعالي، كما وجدت عالقة بین اإلبداع االنفعالي 
   .وقوة السیطرة المعرفیة من الرتبة األولى والثانیة والقیم السائدة في المجتمع

اسة إلى استقصاء العالقة السببیة بین قوة هدفت الدر :)٢٠١٥( دراسة الخزاعي -
ُالسیطرة المعرفیة والذكاء الناجح لدى طالب الجامعة، حیث طبق مقیاس 

) ٤٠٠(ستیفنسون لقوة السیطرة المعرفیة، ومقیاس سترنبرج للذكاء الناجح على 
طالب وطالبة من طالب الجامعة، وتم تحلیل البیانات باستخدام معامل االرتباط، 

 قوة السیطرة المعرفیة والذكاء الناجح متداخالن وال یمكن أنرت النتائج وقد أظه
  .تحدید أسبقیة أحدهما في التأثیر على اآلخر

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى قوة السیطرة ): ٢٠١٥( دراسة الموسوي -
المعرفیة لدى طلبة الصف الخامس اإلعدادي، والفروق فیها في ضوء متغیري 

إلى وجود قوة سیطرة معرفیة لدى طلبة   وقد توصلت الدراسةالجنس والتخصص،
 في قوة السیطرة إحصائیاالصف الخامس اإلعدادي، إضافة إلى وجود فروق دالة 

 .المعرفیة على وفق متغیري الجنس والتخصص لصالح التخصص العلمي
ة هدفت الدراسة إلى استقصاء العالقة بین قو: (Ziqiang, 2016) دراسة زیكایانج -

السیطرة المعرفیة، والتربیة البنائیة في التعلیم الریاضي، حیث تكونت عینة البحث 
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ًطفال، وقد بینت النتائج أن المشاركین أظهروا مستوى قوة السیطرة ) ٣٢٥(من 
  .المعرفیة من الدرجة الثانیة أعلى من الدرجة األولى

ولى والثانیة تتأثر مما سبق یتضح أن قوة السیطرة المعرفیة برتبتیها األ: تعقیب
بعدة عوامل، تدل جمیعها على إمكانیة استخدام التعلم المحمول بالرسائل النصیة 
القصیرة، ورسائل الوسائط المتعددة في تنمیة قوة السیطرة المعرفیة، ومن هذه العوامل 

  :ما یلي
، وال شك أن (Hunt & Stevenson, 1997) درجة مرونة تقدیم المقررات الدراسیة -

 تاحةٕواتعلم المحمول یتمتع بأكبر قدر من المرونة من حیث الوقت والمكان ال
  .ملفات المحتوى على األجهزة المحمولة

دور  (Stevenson &Mckavangh, 1991)أظهرت دراسة ستیفنسون وماكافانج  -
التعلم الذاتي والتعلم من المعلم والتعلم من الطالب اآلخرین في قوة السیطرة 

لرتبة الثانیة ثم الرتبة األولى، وال شك أن التعلم المحمول قائم على المعرفیة من ا
المجهود الذاتي التلقائي للمتعلم بالدرجة األولى، ویمنح فرصة كبیرة للطالب 
للتعلم الذاتي، ویؤدي ذلك إلى تنمیة قوة السیطرة المعرفیة، مما یدعم هدف 

  .یها باستخدام التعلم المحمولالبحث الحالي في تنمیة قوة السیطرة المعرفیة برتبت
وفیما یتعلق بالفروق بین الجنسین في قوة السیطرة المعرفیة، أشارت الدراسات  -

السابقة إلى عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث في قوة السیطرة المعرفیة من 
ً، بینما وجدت فروقا في ضوء متغیري )٢٠٠٨الشوربجي، (الرتبة األولى والثانیة 

  .)٢٠١٥الموسوي، ( لتخصص الدراسي في دراسةالجنس وا
كما ارتبطت قوة السیطرة المعرفیة من الرتبة األولى والثانیة بتنمیة مجموعة من 

الناغي، (القدرة على حل المشكالت : القدرات العقلیة عالیة الرتبة ومنها
٢٠٠٨(،2009) (Ziqiang, واإلبداع االنفعالي والقیم ،)سوقيد(، )٢٠٠٩، خضر، 
 ،، والتربیة البنائیة في التعلیم الریاضي)٢٠١٥الخزاعي، (، والذكاء الناجح )٢٠١٠

(Ziqiang, 2016)  مما یدل على أهمیة ودور قوة السیطرة المعرفیة في العملیة
  .التعلیمیة وبالتالي أهمیة تناولها في البحث الحالي

 لدراسة،ل النظرياإلطار بناء  في السابقة الدراسات الباحث من استفاد وقد
  .ووضع معاییر بناء رسائل البحث، وتنفیذ برنامجھ، وفي تفسیر النتائج
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  : فروض البحث
من خالل اإلطار النظري، والدراسات السابقة یمكن صیاغة فروض البحث 

   :على النحو التالي
 بین متوسطات درجات طالب المجموعة التجریبیة إحصائیاتوجد فروق دالة  )١

  . لمعرفة في القیاس القبلي والقیاس البعديعلى مقیاس الحاجة إلى ا
 بین متوسطات درجات طالب المجموعة التجریبیة إحصائیاتوجد فروق دالة  )٢

 . على مقیاس قوة السیطرة المعرفیة برتبتیها في القیاس القبلي والقیاس البعدي
 بین متوسطات درجات طالب المجموعة الضابطة إحصائیاال توجد فروق دالة  )٣

 . الحاجة إلى المعرفة في القیاس القبلي والقیاس البعديعلى مقیاس 
 بین متوسطات درجات طالب المجموعة الضابطة إحصائیاال توجد فروق دالة  )٤

 . على مقیاس قوة السیطرة المعرفیة برتبتیها في القیاس القبلي والقیاس البعدي
یة ًتوجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات طالب المجموعة التجریب )٥

 .والمجموعة الضابطة على مقیاس الحاجة إلى المعرفة في القیاس البعدي
ًتوجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات طالب المجموعة التجریبیة  )٦

والمجموعة الضابطة على مقیاس قوة السیطرة المعرفیة برتبتیها في القیاس 
 .البعدي

ب المجموعة التجریبیة  بین متوسطات درجات طالإحصائیاال توجد فروق دالة  )٧
 . على مقیاس الحاجة إلى المعرفة في القیاس البعدي والقیاس التتبعي

 بین متوسطات درجات طالب المجموعة التجریبیة إحصائیاال توجد فروق دالة  )٨
 . على مقیاس قوة السیطرة المعرفیة برتبتیها في القیاس البعدي والقیاس التتبعي

 : ٕمنهج البحث واجراءاته
ً عینة البحث عشوائیا من طالب المستوى األول بدبلوم اختیرت : البحثعینة

التوجیه واإلرشاد الطالبي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة بالریاض 
، وقد بلغ "نظریات التعلم"بالمملكة العربیة السعودیة، خالل تدریس الباحث لمقرر 

متكافئتین،  م إلى مجموعتینًطالبا، تم تقسیمه) ١٣٠(عدد طالب العینة الكلیة 
ُ، ثم طبقت علیهم أدوات )اً طالب٦٥(، واألخرى ضابطة )اً طالب٦٥(إحداهما تجریبیة 

طالب، ) ٥٢(ًالبحث بعد التأكد من جودة صدقها وثباتها إحصائیا، على عینة من 
  .١٤٣٢/١٤٣٣من المجتمع األصلي للدراسة خالل العام الجامعي 
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من  "Expermental method"ث المنهج التجریبي  استخدم الباح:منهج البحث
خالل تصمیم تجریبي یشمل مجموعتین متكافئتین، إحداهما تجریبیة واألخرى 

الفعالیة الداخلیة لبرنامج الدراسة، من خالل : ضابطة، بهدف التأكد من كل من
ة،  لداللة الفروق بین القیاس القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیاإلحصائياالختبار 

والفعالیة الخارجیة للبرنامج باختبار الفروق بین المجموعة التجریبیة والضابطة في 
القیاس البعدي، والفعالیة الممتدة للبرنامج باختبار الفروق بین القیاس البعدي 

  .والتتبعي للمجموعة التجریبیة
للفــــروق بــــین متوســــطي " ت"اســــتخدم الباحــــث اختبــــار  :األســــالیب اإلحــــصائیة

 للمقارنـــة بـــین المجموعـــة  Independent Samples T-Test مـــستقلتین مجمـــوعتین
للفــــروق بــــین متوســــطي مجمــــوعتین " ت"التجریبیــــة والمجموعــــة الــــضابطة، واختبــــار 

، ( η2) ومعامـــل ایتـــا،Paired-Samples T-test )قیاســـین قبلـــي وبعـــدي(متــرابطتین 
  .  Effect Sizeوحجم التأثیر

ث ومتغیراته استخدم البحث الحالي ًطبقا ألهداف البح :أدوات البحث
  : األدوات التالیة

 (MMS)، ورسائل الوسائط المتعددة (SMS) برنامج الرسائل النصیة القصیرة -
لتنمیة الحاجة إلى المعرفة وقوة السیطرة المعرفیة برتبتیها لدى طالب الدراسات 

  .العلیا، إعداد الباحث
، ترجمة أبو ناهیة )١٩٨٨(بتي & إعداد كاسیوبو  :مقیاس الحاجة إلى المعرفة -

)١٩٩٤ .( 
ترجمة  ،)١٩٨٤( إعداد ستیفنسون وایفانز .مقیاس قوة السیطرة المعرفیة -

  ).٢٠٠٩(خضر
ورسائل الوسائط المتعددة ، (SMS) برنامج الرسائل النصیة القصیرة - ًأوال

(MMS) : 
ة ، ورسائل الوسائط المتعدد(SMS)تم بناء برنامج الرسائل النصیة القصیرة 

(MMS)  مواد التعلم المحمول التي اقترحتها دراسة ٕواعدادفي ضوء مبادئ تصمیم 
 بناء على ،(Chang , Liu, 2005) ودراسة شانج ولوي ،(Zobel, 2001)زوبل 

نتائج الدراسات السابقة التي أثبتت كفاءة هذه الرسائل في تنمیة جوانب التعلم، ومنها 
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، ودراسة مهدي (Goh, 2011)سة جوه ، ودرا(Bahadir, 2011)دراسة بهادیر 
  ). (Pirasteh, Mirzaeian, 2015، ودراسة بیراسته ومیرزیان )٢٠١٤(

ویهدف برنامج الدراسة الحالیة إلى تنمیة الحاجة إلى المعرفة، والستثارة وتحفیز 
الطالب على القیام بأنشطة الرتبة األولى، والرتبة الثانیة من قوة السیطرة المعرفیة، 

م لتطبیق ما تعلموه في مجال العمل مع الزمالء، واألسرة أي الممارسة ودفعه
والتدریب في البیئة الواقعیة، من خالل الرسائل النصیة القصیرة، ورسائل الوسائط 

الفروق بین خصائص قوة السیطرة المعرفیة من الرتبة ) ٣(المتعددة، ویوضح جدول 
 )SOCHP(رتبة الثانیة ، قوة السیطرة المعرفیة من ال)FOCHP(األولى 

(Stevenson, 1998: 397)  
  خصائص قوة السیطرة المعرفیة من الرتبة األولى والرتبة الثانیة ) ٣(جدول 

 قوة السیطرة المعرفیة من الرتبة الثانیة
(SOCHP) 

قوة السیطرة المعرفیة من الرتبة 
 (FOCHP) األولى

 الخصائص
تحفیز الطالب للعمل من تلقاء أنفسهم، 

: مثال.  واالستكشاف،تعامل مع المشكالتوال
إیجاد الروابط، اكتشاف المعلومات، اختبار 

 .النتائج، استخراج وتولید األفكار

تحفیز الطالب لتنفیذ التعلیمات أو 
 ،النسخ: األسالیب المقدمة من المعلم مثال

العمل كما یقال، العمل كما هو مبین، 
 .االعتماد على المعلم إلنتاج األفكار

طضغ  
 مواضع
 التعلم

طرح مهام إشكالیة جدیدة، تشجیع الطالب 
على اكتشاف المهام والمواقف غیر المألوفة 

 إمداد الطالب بالمعلومات ،والتعامل معها
عندما یتطلب ذلك، تشجیع الطالب على 
إیجاد أنماط وعالقات، واختبار معلوماتهم في 

 .مواجهة المعطیات

قین نمذجة المهام العملیة، السرد وتل
المعلومات، تولید األفكار، التدریس، 
تصمیم المهام لممارسة الطالب، إظهار 

 .األنماط والعالقات، اختبار النتائج

 أمثلة
  ألنشطة
 المعلم

تأمل وتفسیر المواقف الجدیدة، وضع خطط، 
 ربط المعرفة الموجودة ،حل المشكالت الجدیدة

 تولید األفكار واألسالیب ،بالمعارف الجدیدة
 اختبار األسالیب الجدیدة في ضوء ،یدةالجد

 .المعارف الموجودة، ومراقبة أنشطتهم الخاصة

 ،تعلیمات المعلم المكتوبة أو الشفهیةٕ واتباع ،أداء المهام كما وضح المعلم
واالعتماد على المعلم في وضع األفكار 
واألسالیب الجدیدة، وتنفیذ الخطط التي 

 في یعدها المعلم، واالعتماد على المعلم
 ،إنشاء الروابط والتثبت من النتائج

واالكتساب السلبي للمعلومات واألسالیب، 
 . وقبول نتائج األنشطة

 أمثلة
  ألنشطة
 الطالب

استخدام أسالیب من الرتبة الثانیة في بناء 
الخطط، وحل المشكالت والمراقبة، واستخدام 
المعلومات المقترحة في تفسیر المشكالت، 

لجدیدة وتقییم التقدم نحو ومراقبة األسالیب ا
ٕاألهداف، واعادة البناء النشط للمعرفة    .المقترحة

 وترمیز ،ترمیز المعارف المقترحة الجدیدة
 .األسالیب النوعیة الجدیدة

 النشاط
 المعرفي

  :  برنامج الرسائل المستخدمة في البحث الحاليإلعدادالخطوات اإلجرائیة 



   (SMS)النصیة القصیرة  فعالیة التعلم المحمول باستخدام الرسائل
   في تنمیة الحاجة إلى المعرفة (MMS)ورسائل الوسائط المتعددة 

  لدى طالب الدراسات العلیا وقوة السیطرة المعرفیة
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صیرة، ورسائل الوسائط المتعددة مر إعداد برنامج الرسائل النصیة الق
تحدید محتوى الرسائل، وتنتهي هذه : األولى: المستخدمة في البحث الحالي بمرحلتین

، ثم مرحلة "نظریات التعلم"المرحلة بوضع القائمة النهائیة للمفاهیم الرئیسة لمقرر 
ییر صیاغة الرسائل النصیة القصیرة، ورسائل الوسائط المتعددة، في ضوء قائمة معا

  .صیاغة رسائل التعلم المحمول
تم تحدید محتوى الرسائل بالرجوع إلى توصیف  : تحدید محتوى الرسائل- ًأوال

األهداف والمحتوى : من حیث): ١٠٣" (نظریات التعلم"الجامعة لمقرر 
  :والمراجع، وقد تمثلت أهداف المقرر فیما یلي

طالب بالمفاهیم والمبادئ تزوید ال): "١٠٣" (نظریات التعلم"الهدف العام لمقرر  -
والحقائق التي تصف التعلم كجانب من جوانب سلوك الكائن الحي بشكل عام 

  ".واإلنسان بشكل خاص
یتشعب من الهدف العام للمقرر  ):١٠٣" (نظریات التعلم"لمقرر  األهداف الفرعیة -

  : مجموعة األهداف الفرعیة التالیة
 واالختالف التشابه وبیان أوجه تعریف الطالب بالمفاهیم المتعددة للتعلیم، -١

  .بینها
  .إبراز أهمیة دراسة التعلم كجانب هام من جوانب السلوك  -٢
  .تعریف الطالب بأهم العوامل المؤثرة على عملیة التعلم -٣
  . تعریف الطالب بطرق قیاس التعلم -٤
تعریف الطالب بأهم نظریات التعلم، والوقائع التجریبیة، والتطبیقات التربویة  -٥

  .ةلكل نظری
المعرفي، والوجداني، (تعریف الطالب بنواتج التعلم في المجاالت المختلفة   -٦

 ).والمهاري
تعریف الطالب بمفهوم انتقال أثر التدریب والعوامل المؤثرة فیه، وبعض  -٧

 .وتطبیقاته التربویة" التعلم"النظریات التي فسرت انتقال أثر التدریب 
ًرسائل طبقا یات التعلم في صیاغة الكما تم االستعانة ببعض مراجع التعلم ونظر

، )١٩٩٠(، جابر )١٩٨٥(، نشواتي )١٩٨٤(محمود : لتوصیف المقرر ومنها
  .)١٩٩٧(، منصور )١٩٩١(الشرقاوي 
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ًوتم تحدید موضوعات مقرر نظریات التعلم طبقا لتوصیف المقرر، واشتق 
ألساتذة الباحث منه القائمة األولیة للمفاهیم الرئیسة للمقرر، وعرضها على ا

المحكمین، إلبداء آرائهم حول نسبة أهمیة المفاهیم بالنسبة للمقرر، وتم حساب نسب 
) ٤( ویوضح جدول ،(Cooper) اتفاق األساتذة المحكمین باستخدام معادلة كوبر

ونسب اتفاق األساتذة  ،)١٠٣(القائمة النهائیة للمفاهیم الرئیسة لمقرر نظریات التعلم 
  .المحكمین على أهمیتها

 القائمة النهائیة للمفاهیم الرئیسة لمقرر نظریات التعلم ) ٤(جدول 
  ونسب اتفاق المحكمین على أهمیتها

  نسبة المفاهیم الرئیسة م
 االتفاق

  نسبة المفاهیم الرئیسة م
 االتفاق

نظریة التعلم باالستبصار  ٧ %١٠٠ .مفهوم التعلم ١
 ."الجشطلت"

١٠٠% 
نظریة التعلم اإلجتماعي  ٨ %٩٠ .متغیرات موقف التعلم ٢

 . لباندورا
١٠٠% 

 %١٠٠ .نظریه معالجة المعلومات ٩ %٩٥ .شروط التعلم ٣
 %١٠٠ .نظریة التعلم البنائي ١٠ %٩٥ .طرق قیاس التعلم ٤
نواتج التعلم في المجاالت  ١١ %١٠٠ .مفهوم نظریات التعلم ٥

 .المختلفة
٩٥% 

 %١٠٠ .ل أثر التعلمانتقا ١٢ %١٠٠ .للتعلم النظریة السلوكیة ٦
 :صیاغة برنامج رسائل البحث -ًثانیا

قام الباحث بوضع قائمة بمعاییر صیاغة رسائل التعلم المحمول، وعرضها 
على المحكمین الخبراء، إلبداء آرائهم في معاییر الصیاغة، وتم حساب نسب اتفاق 

قائمة ال) ٥( ویوضح جدول ،)Cooper(ًالمحكمین أیضا باستخدام معادلة كوبر 
النهائیة لمعاییر صیاغة رسائل التعلم المحمول في البحث الحالي، والتي تضم 

  .من السادة المحكمون على األقل% ٩٠المعاییر التي اتفق علیها 
  القائمة النهائیة لمعاییر صیاغة رسائل التعلم المحمول في البحث الحالي) ٥(جدول 

 المعیار م المعیار م
 .تتناول مفهوم واحد فقط ٦ .المقررترتبط بأهداف ومحتوى  ١
 .تصاغ في عبارة قصیرة ٧ .تتصف بالصحة العلمیة ٢
ًالصحة اللغویة إمالئیا ونحویا ٣  .تراعي الجوانب التحفیزیة ٨ .ً
 .ترتبط بحیاة الطالب ٩ .الوضوح وعدم التداخل ٤
 .فعل أو أداء ترتبط باستجابة أو ١٠ الجاذبیة ٥
  



   (SMS)النصیة القصیرة  فعالیة التعلم المحمول باستخدام الرسائل
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   وشكل مبسط ضمن برنامج الرسائلSMS نموذج لرسالة قصیرة )٣(شكل 
 إلى استخدام بعض البرامج االلكترونیة في تنفیذ رسائل الوسائط اإلشارةوتجدر 

وبرنامج أدوب  ،FreeMin  فري مایند لرسم الخرائط الذهنیة: المتعددة ومنها برامج
نامج فیزیو  الفالشات التعلیمیة، وبرإلنتاج Macromedia Flash 5فالش 

Microsoft Visioنشاء رسوم ومخططات انسیابیة إل . 
رسالة نصیة قصیرة، ) ١٠٠(وقد اشتمل البرنامج في شكله النهائي على 

  .اإلنترنترسالة وسائط متعددة، مع االستعانة بخرائط أو صور على موقع ) ٢٠(و
ق  تم نشر الرسائل عبر جروب المجموعة التجریبیة للبحث، عبر الطالب منس

الشعبة، على مدار الفصل الدراسي، بحیث ترتبط الرسائل بموضوع محاضرة 
األسبوع، وقد حرص الباحث على تلقي التغذیة الراجعة من أسئلة وتعلیقات، واإلجابة 

  . على أسئلة الطالب
  : مقیاس الحاجة إلى المعرفة إعداد كاسیوبو وبیتى-ًثانیا

 (Cacippo& petty, 1994) 
األولیة لمقیاس الحاجة إلى المعرفة من مقیاس كوهین وآخرین  العبارات اشتقت

، وقد بلغ عدد مفرداته )١٩٧٨(، ومقیاس المیل لالنجاز لمهرابیان وبانكس )١٩٥٥(
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 مفردة في صورته األولیة وبعد تحلیل العبارات باستخدام االتساق الداخلي بلغت ٤٥
  . مفردة في الصورة النهائیة٣٤

 قام المؤلفان كاسیوبو :لمقیاس في البیئة األجنبیةالخصائص السیكومتریة ل
بالتأكد من ثبات وصدق المقیاس على عینة من   (Cacippo& petty,1994)وبیتى
 فرد باستخدام طریقة التجزئة النصفیة، حیث بلغ معامل الثبات بعد تصحیحه ٨٤

معامل دال إحصائیا عند مستوى أكبر من   وهو٠.٨٧بمعادلة سبیرمان براون 
:  كما قام المؤلفان بحساب الصدق العاملي للمقیاس من خالل دراستین،٠.٠١

ً فردا من أساتذة الجامعة وعمال التجمیع في المصانع، والثانیة على ٨٤األولى على 
 طالب بجامعة میسوري، وقد أوضحت نتائج التحلیل العاملي ٤١٩عینة مكونة من 

 میل األفراد إلى االنخراط واالستمتاع في الدراسة األولى تشبع العبارات بعامل یمثل
بالتفكیر، كما أشارت نتائج الدراسة الثانیة إلى التأكد من استقرار البناء العاملي 

 (Cacippo et al., 1984)لمقیاس الحاجة إلى المعرفة، كما قام كاسیوبو وآخرون 
  . بدراسة أثبتت فعالیة المقیاس في قیاس الحاجة إلى المعرفة

) ١٩٩٤( قام أبو ناهیة :سیكومتریة للمقیاس في البیئة العربیةالخصائص ال
بترجمة المقیاس في البیئة العربیة، وحساب ثبات المقیاس على عینة مكونة من 

 طالب وطالبة بجامعة األزهر، وبلغت معامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة ١٣٢
الترتیب، وهي معامالت  للذكور واإلناث على ٠.٦٧ ،٠.٧١) عبارات فردیة وزوجیة(

 ٥٤، كما تم حساب الثبات بطریقة إعادة التطبیق على عینة مكونة من إحصائیادالة 
 للذكور ٠.٧٤ & ٠.٧٦ طالبة بجامعة األزهر وبلغت معامالت الثبات ٥٢طالب و

واإلناث على الترتیب وهي معامالت دالة، كما قام المترجم بحساب صدق المحك 
 على عینة من Objectivism Scaleیاس الموضوعیة للمقیاس بتطبیقه مع مق

 طالب وطالبة بكلیتي التربیة والدراسات اإلسالمیة بجامعة األزهر، وقد بلغت ١١٠
 لدى الذكور واإلناث على الترتیب وهي معامالت ٠.٤٩ & ٠.٥٢معامالت االرتباط 

    .٠.٠١>  عند مستوى داللة إحصائیادالة 
  : ة إلى المعرفة في البحث الحاليحساب ثبات وصدق مقیاس الحاج

 قام الباحث بالتأكد من صدق :التحقق من صدق مقیاس الحاجة إلى المعرفة
المقیاس من خالل صدق المحك، واالتساق الداخلي، والمقارنة الطرفیة، على عینة 
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طالب من طالب دبلوم التوجیه واإلرشاد الطالبي، بجامعة ) ٥٢(استطالعیة عددها 
  .بن سعود اإلسالمیةاإلمام محمد 

تم التحقق من صدق المحك لمقیاس الحاجة إلى المعرفة، : صدق المحك -
 بین درجات العینة االستطالعیة على مقیاس الحاجة االرتباطبحساب معامالت 

إلى معرفة، ومقیاس حب االستطالع لدى طالب الجامعة، إعداد فراج، حنفي 
 وهو معامل ارتباط ٠.٧٩٤ما  بینهاالرتباط، وقد بلغت قیمة معامل )٢٠٠٦(

  . مما یعني التأكد من صدق المحك للمقیاس٠.٠١دال عند مستوى داللة 
قام الباحث بالتأكد من جودة االتساق الداخلي للمقیاس : جودة االتساق الداخلي -

بین كل مفردة من مفردات المقیاس والدرجة " ر"بحساب معامالت االرتباط 
 . ئجالنتا) ٦(الكلیة، ویوضح جدول 

  ) ٦(جدول 
 معامالت االرتباط بین مفردات مقیاس الحاجة إلى المعرفة والدرجة الكلیة للمقیاس

رقم 
المفردة

" ر"قیمة 
بالدرجة 
 الكلیة

رقم 
 المفردة

" ر"قیمة 
 بالدرجة الكلیة

رقم 
 المفردة

" ر"قیمة 
 بالدرجة الكلیة

رقم 
 المفردة

" ر"قیمة 
بالدرجة 
 الكلیة

٠.٣٢٦ ٢٨ **٠.٢٥٢ ١٩ **٠.٥٥٧ ١٠ **٠.٤٣٥ ١** 
٠.٦٤٥ ٢٩ **٠.٣٥٤ ٢٠ **٠.٧٦٠ ١١ **٠.٧٥٥ ٢** 
٠.٤٢٤ ٣٠ **٠.٦٣٩ ٢١ **٠.٣٥٢ ١٢ **٠.٤٥٢ ٣** 
٠٣٥٤ ٣١ **٠.٥٩٨ ٢٢ **٠.٦٦٤ ١٣ **٠.٤٢٢ ٤** 
٠.٥٥٧ ٣٢ **٠.٥٩٢ ٢٣ **٠.٦١٥ ١٤ **٠.٤٥٦ ٥** 
٠.٤٦٣ ٣٣ **٠.٣٥٢ ٢٤ **٠.٧٧٤ ١٥ **٠.٦٧٢ ٦** 
٠.٤٥٣ ٣٤ **٠.٥٥٧ ٢٥ **٠.٤٥٤ ١٦ **٠.٥٥٧ ٧** 
٠.٦٣٢ ٢٦ **٠.٤٥٢ ١٧ **٠.٤٥٢ ٨** 
٠.٦٥٢ ٢٧ **٠.٤٣٦ ١٨ **٠.٥٣٦ ٩** 

 

  )٠.٠١( معامل ارتباط دال عند مستوى داللة** 
ارتباط جمیع مفردات مقیاس الحاجة إلى المعرفة ) ٦(یتضح من جدول 

 تتأكد جودة االتساق ، وبذلك(0.01)بالدرجة الكلیة للمقیاس، عند مستوى داللة 
  . الداخلي لمقیاس الحاجة إلى المعرفة

 قام الباحث بالتحقق من صدق المقارنة الطرفیة :صدق المقارنة الطرفیة  -
 Mann"بإجراء اختبار مان ویتني " U"لمقیاس الحاجة إلى المعرفة بحساب قیمة 

Whitney " ١٣=ن(للمقارنة بین متوسطات درجات اإلرباعي األعلى( ،
لعینة اإلستطالعیة على مفردات المقیاس والدرجة ) ١٣=ن(رباعي األدني واإل
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١٢٥

 بناء على درجات واألدنىالكلیة للمقیاس، بعد تحدید أفراد اإلرباعي األعلى 
الطالب على مقیاس حب االستطالع لدى طالب الجامعة، إعداد فراج، حنفي 

  .النتائج) ٧(، ویوضح جدول )٢٠٠٦(
  لداللة الفروق بین المجموعتین الطرفیتین " ت"نتائج اختبار ) ٧(جدول 

  على مقیاس الحاجة إلى المعرفة
متوسط  المجموعة المقیاس  م

 الرتب
مجموع 
 الرتب

Z U التعلیق 
اإلرباعي 
 األعلى

الحاجة  ١ 171.00 9.50
إلى 
اإلرباعي  المعرفة

 األدنى
27.50 495.00 

دالة  **000. -5.215-
عند 
٠.٠١ 

  )٠.٠١( باط دال عند مستوى داللةمعامل ارت** 
، أي ان ٠.٠١عند مستوى داللة " U"داللة قیمة ) ٧(یتضح من جدول 

الفروق بین المجموعتین الطرفیتین على مقیاس الحاجة إلى المعرفة دالة عند مستوى 
، وبذلك یتأكد صدق المقارنة الطرفیة لمقیاس الحاجة إلى المعرفة، ویمكن ٠.٠١

  .جه في التحقق من فروض البحثاالعتماد على نتائ
 تم التحقق من ثبات مقیاس :التحقق من ثبات مقیاس الحاجة إلى المعرفة

الحاجة إلى المعرفة في الدراسة الحالیة بطریقة إعادة التطبیق، وحساب معامالت 
 وهو ٠.٧٦االرتباط بین التطبیق األول والثاني، وقد بلغت قیمة معامل االرتباط 

ل على صدق المقیاس، كما تم التحقق من ثبات مقیاس الحاجة إلى معامل ارتباط ید
المعرفة، بحساب كل من معامل ألفا لكرونباخ، وطریقة التجزئة النصفیة، وطریقة 

  .النتائج) ٨( جدول ویوضحجتمان 
  

  معامالت ثبات مقیاس الحاجة إلى المعرفة في الدراسة الحالیة) ٨(جدول 
معامل  المقیاس

 ألفا
  داتعدد المفر

 بعد التصحیح
سبیرمان 

 براون
بطریقة 
 جتمان

مقیاس الحاجة إلى 
 المعرفة

0.887 34 0.945 0.869 

یتضح ارتفاع مستوى ثبات المقیاس في جمیع طرق حساب ) ٨(من جدول 
الثبات السابقة، مما یعني التأكد من ثبات المقیاس واالعتماد على نتائجه في التحقق 

  . من فروض البحث



   (SMS)النصیة القصیرة  فعالیة التعلم المحمول باستخدام الرسائل
   في تنمیة الحاجة إلى المعرفة (MMS)ورسائل الوسائط المتعددة 

  لدى طالب الدراسات العلیا وقوة السیطرة المعرفیة
  

 

١٢٦

   :یاس قوة السیطرة المعرفیة مق-ًثالثا
حتى ظهر في ) ١٩٨٢(بدأ إعداد هذا المقیاس بأبحاث ستیفنسون وایفانز 

، لقیاس تأثیر موقف التعلم في )١٩٩٤(ریان & صورته النهائیة بدراسة ستیفنسون 
 Declarative“ تنشیط إجراءات الرتبة األولى، والرتبة الثانیة من المعرفة اإلجرائیة

knowledge” ي المتعلمینلد.  
مفردة ) ٣٠( یتكون مقیاس قوة السیطرة المعرفیة من :وصف المقیاس

تغطي جمیع أنشطة رتبتي قوة السیطرة المعرفیة، وتستهدف قیاس تشجیع المعلم 
للطالب للقیام بالنشاط، وشعور الطالب أنه یجب أن یقوم بالنشاط، والقیام الفعلي 

ًت علي تدرج خماسي من ال یحدث مطلقا بالنشاط، ویتم اإلجابة على هذه المفردا
، )١٥٠(، وعلى ذلك تكون أعلى درجة على المقیاس )٥(ً، إلى یحدث دائما )١(

  ). ٣٠(وأقل درجة 
   :الخصائص السیكومتریة للمقیاس في البیئة األجنبیة

تم التحقق من جودة الخصائص السیكومتریة للمقیاس في البیئة األجنبیة على 
فصل في مقررات ) ٢٢(ًطالبا وطالبة في ) ٢٧٨(ت األولى شمل: أربع مجموعات

ًطالبا ) ٣٢١(مختلفة بإحدى الكلیات الفنیة في والیة استرالیا، بینما تكونت الثانیة من 
قسموا إلى سبع مجموعات یدرسون تصمیم السیارات والمیكانیكا، أما المجموعة الثالثة 

حام ومقررات إلكترونیة في ست ًطالبا من ستة فصول یدرسون الل) ١٠٧(فقد شملت 
كلیات مختلفة، بینما شملت الرابعة جمیع طالب المجموعات السابقة، وقد تراوحت 

 إلى ٠.٨٢قیمة معامل الثبات بالنسبة لقوة السیطرة المعرفیة من الرتبة األولى بین 
، في حین تراوحت قیم معامل الثبات بالنسبة لقوة السیطرة المعرفیة من الرتبة ٠.٨٦

، كما تمت مقارنة المقیاسهذه القیم على ثبات  ، وتدل٠.٨٧ إلي ٠.٧٧الثانیة من 
المتوسطات ومعامالت االرتباط بین المفردات واألبعاد التي تنتمي إلیها في كل من 
ُالكلیات المتوسطة والكلیات الفنیة، وقد وجد أنها متسقة للمفردات واألبعاد، وقد 

 & Stevenson)مقیاس، منها دراسة أشارت دراسات عدیدة إلى صدق ال
Mckavanagh, 1991) من خالل حساب العالقة بین درجات األفراد على المقیاس 

ودرجاتهم على األنشطة المختلفة التي تتم داخل الفصل، والتي تم تصنیفها إلى 
 (Stevenson & Evans,1994)أنشطة تعبیریة أو أنشطة ضمنیة، كما أجري 

بحث مصدر االرتباطات بین مفردات المقیاس، وأشارت تحلیل عاملي توكیدي ل
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النتائج إلى وجود نوعین أو رتبتین لقوة السیطرة المعرفیة، كما تم حساب صدق 
المقیاس واالتساق الداخلي على عینة من طلبة الجامعة، وكذلك معامل ارتباط 

ائج أن جمیع مفرداته مع المواد التخصصیة والمواد التربویة والریاضیات، وأشارت النت
   .٠.٠١ أو ٠.٠٥معامالت االرتباط دالة إحصائیا إما عند 

   :الخصائص السیكومتریة للمقیاس في البیئة العربیة
بتعریب المقیاس وتقنینه على البیئة المصریة، حیث قام ) ٢٠٠٣(قام خضر 

بحساب معامل ثبات المقیاس لدي عینة من طالب الجامعة وطالب التعلیم الفني، 
جد أن ثبات المقیاس الفرعي من الرتبة األولي على ثالث عینات من طالب ُوقد و

وذلك باستخدام معامل ألفا، وفى حالة قوة ) ٠.٧٣ – ٠.٧٧- ٠.٧٢(الجامعة قد بلغ 
 – ٠.٧٨ – ٠.٧٨(السیطرة المعرفیة من الرتبة الثانیة بلغت معامالت الثبات 

) ٠.٦٤(ٕواعادة التطبیق بلغت ُ، كما وجد أن ثبات المقیاس بطریقة التطبیق )٠.٧٣
لعینة طالب قسم األجهزة، بینما بلغت قیمة معامل ثبات ) ٠.٦٦(للعینة الكلیة، 

: خضر(لعینة طالب قسم التبرید والتكییف بالمدارس الفنیة ) ٠.٦٩٩(المقیاس 
، كما قام معرب المقیاس ومقننه في البیئة العربیة بحساب صدق )٢٨-٢٧، ٢٠٠٣

حكیم مجموعة من خبراء المجال، وصدق االرتباط بالواقع واتضح ترجمة المقیاس بت
ًأن المقیاسین الفرعیین للمقیاس یتوزعان اعتدالیا على عینة من طالب التعلیم الفني 
كما تم حساب االتساق الداخلي للمقیاس، واتضح أن المقیاس یتمتع بمستوي عال من 

  . الصدق
ثبات المقیاس على عینات وقد قامت دراسات عدیدة بالتأكد من صدق و

ًمختلفة كما وكیفا، وأثبتت صدق وثبات المقیاس، ومنها دراسة كاسیوبو وآخرون ً 
ٍ السیتیر ،)١٩٩٨( مصطفي ،) 1994(ویبستر ، )1994( وآت وبالنشارد،)1983(

، كوتینهو 2003)( دولنجر ،(2002) بوتر)  (2000أولیف-، ماك1998) وكیفین 
 هیونج ،)٢٠٠٥(، ناصر)٢٠٠٤(، شعلة 2004)(، سیرجنت (2004)وولرى 
 ،(2007) ، جریفین2007) (، جیونج 2006)(، روتس وآخرون 2006)(وكرامر 

، شاى 2009)( دورتي ،(2008)  بونج وآخرون- كیم،(2008)كاینار وهامبورجر 
  .,.Tok E) (2012، ودراسة توك 2010) ( تال - بار،(2009)وآخرون 
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١٢٨

  : السیطرة المعرفیة في البحث الحاليحساب صدق وثبات مقیاس قوة 
تم التحقق من صدق المحك لمقیاس قوة السیطرة المعرفیة، : صدق المحك

وذلك بحساب معامالت االرتباط بین درجات العینة االستطالعیة على مقیاس قوة 
السیطرة المعرفیة، ومقیاس فعالیة الذات األكادیمیة لدى طالب الجامعة إعداد سالم 

 وهو معامل ارتباط دال ٠.٧٦٥ بینهما طاالرتباد بلغت قیمة معامل ، وق)٢٠٠٢(
  . مما یعني التأكد من صدق المحك للمقیاس٠.٠١مستوى داللة عند 

تم التحقق من االتساق الداخلي لمقیاس قوة السیطرة  :جودة االتساق الداخلي
درجة الكلیة بین المفردة وكل من رتبتها وال" ر"المعرفیة، بحساب معامالت االرتباط 

 . النتائج) ٩(ویوضح جدول 
  ) ٩(جدول 

  معامالت ارتباط مفردات مقیاس قوة السیطرة المعرفیة برتبتها والدرجة الكلیة 
" ر"قیمة  م

 بالبعد لفرعي
" ر"قیمة 

 بالدرجة الكلیة
بالبعد " ر"قیمة  م

 لفرعي
" ر"قیمة 

 بالدرجة الكلیة
" ر"قیمة  م

 بالبعد لفرعي
" ر"قیمة 

 بالدرجة
 الكلیة

٠.٦٨٤ **٠.٥٠٧ ٢١ **٠.٦٥٦ **٠.٦١٩ ١١ **٠.٤٥٦ **٠.٦٥٤ ١** 
٠.٤٥٤ **٠.٣١٨ ٢٢ **٠.٧٦٠ **٠.٦٩٤ ١٢ **٠.٧٤٥ **٠.٦١١ ٢** 
٠.٦٦٤ **٠.٦٨٤ ٢٣ **٠.٦٨٧ **٠.٧٨٢ ١٣ **٠.٦٨٧ **٠.٦٤٣ ٣** 
٠.٢٩٨ ٠.٠٢٤ ٢٤ **٠.٦٦٤ **٠.٧٠٢ ١٤ **٠.٤٢٢ **٠.٥٢٧ ٤** 
٠.٧٥٤ **٠.٥٢٣ ٢٥ **٠.٦٧٤ **٠.٤٩٩ ١٥ **٠.٤٥٦ **٠.٦٥٨ ٥** 
٠.٣٥٢ **٠.٣٢٤ ٢٦ **٠.٧٧٤ **٠.٧٠٢ ١٦ **٠.٦٧٢ **٠.٥٥٥ ٦** 
٠.٥٣٤ **٠.٦٨٥ ٢٧ **٠.٦٨٤ **٠.٥١٨ ١٧ **٠.٥٣٥ **٠.٦٢١ ٧** 
٠.٦٣٩ **٠.٧٤٦ ٢٨ **٠.٦١٦ **٠.٧٠٧ ١٨ **٠.٣٩٤ **٠.٥٨٨ ٨** 
٠.٧٤٣ **٠.٦٥٢ ٢٩ **٠.٧٠٤ **٠.٥٨٣ ١٩ **٠.٧٤٧ **٠.٦٩٠ ٩** 
٠.٣٢٤ **٠.٥٤٣ ٣٠ **٠.٧٤٩ **٠.٤٣٥ ٢٠ **٠.٣١٦ **٠.٦١٦ ١٠** 

  (0.01) مستوى داللة** 
ارتباط جمیع مفردات مقیاس قوة السیطرة المعرفیة بكل ) ٩(یتضح من جدول 

) ٢٤(، عدا المفردة رقم (0.01) من أبعادها الفرعیة والدرجة الكلیة عند مستوى داللة
 كما كان معامل ارتباطها بالدرجة الكلیة للمقیاس ،لفرعيالتي لم ترتبط بالبعد ا

عبارة، كما تم حساب ) ٢٩(ًمنخفضا، ولذلك تم حذف هذه العبارة، لیصبح المقیاس 
معامالت االرتباط بین رتبتي قوة السیطرة المعرفیة والدرجة الكلیة للمقیاس ویوضح 

  . النتائج) ١٠(جدول 
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   )١٠(جدول 
  مقیاس قوة السیطرة المعرفیة والدرجة الكلیة للمقیاسمعامالت ارتباط رتبتي 

بالدرجة " ر" قیمة معامل االرتباط  رتبتي قوة السیطرة المعرفیة
 الكلیة 

 **٠.٨١٦ قوة السیطرة المعرفیة من الرتبة األولي
 **٠.٨٣٥ قوة السیطرة المعرفیة من الرتبة الثانیة

  (0.01) مستوى داللة** 
 معامالت االرتباط بین رتبتي مقیاس قوة السیطرة یتضح أن) ١٠(من جدول 

ًالمعرفیة األولي والثانیة والدرجة الكلیة للمقیاس دالة إحصائیا عند مستوى داللة 
، وبذلك یتأكد االتساق الداخلي لمقیاس قوة السیطرة المعرفیة على مستوى (0.01)

  . رتبتیه
 قام :رة المعرفیةالتحقق من صدق المقارنة الطرفیة لمقیاس قوة السیط - 

ورتبتیه،  الباحث بالتحقق من صدق المقارنة الطرفیة لمقیاس قوة السیطرة المعرفیة
 للمقارنة بین متوسطات درجات Mann-Whitney وتني -بإجراء اختبار مان
لدرجات العینة االستطالعیة ) ١٣=ن(واإلرباعي األدني ) ١٣=ن(اإلرباعي األعلى 

رفیة ورتبتیه، حیث تم تحدید أفراد االرباعي األعلي على مقیاس قوة السیطرة المع
واألدني في ضوء درجات الطالب على مقیاس فعالیة الذات األكادیمیة لدى طالب 

  .النتائج) ١١(، ویوضح جدول )٢٠٠٢(الجامعة إعداد سالم 
 لداللة الفروق بین Mann-Whitney  وتني-نتائج اختبار مان) ١١( جدول

   على رتبتي مقیاس قوة السیطرة المعرفیة والدرجة الكلیة المجموعتین الطرفیتین
أبعاد مقیاس قوة  م

 السیطرة المعرفیة
متوسط  المجموعة

 الرتب
 التعلیق Z U مجموع الرتب

قوة السیطرة المعرفیة  ١ 171.00 9.50 اإلرباعي األعلى
 532.00 28.00 اإلرباعي األدنى من الرتبة األولي

دالة عند  **000. -5.222-
٠.٠١ 

قوة السیطرة المعرفیة  ٢ 171.00 9.50 اإلرباعي األعلى
 495.00 27.50 اإلرباعي األدنى من الرتبة الثانیة

دالة عند  **000. -5.158-
٠.٠١ 

قوة السیطرة المعرفیة  ٣ 171.00 9.50 اإلرباعي األعلى
 495.00 27.50 دنىاإلرباعي األ )الدرجة الكلیة(

دالة عند  **000. -5.143-
٠.٠١ 

  )٠.٠١( مستوى داللة** 
داللة الفروق بین المجموعتین الطرفیتین على ) ١١(یتضح من خالل جدول 

، مما (0.01) رتبتي مقیاس قوة السیطرة المعرفیة، والدرجة الكلیة عند مستوى داللة
  .یؤكد صدق المقارنة الطرفیة للمقیاس



   (SMS)النصیة القصیرة  فعالیة التعلم المحمول باستخدام الرسائل
   في تنمیة الحاجة إلى المعرفة (MMS)ورسائل الوسائط المتعددة 

  لدى طالب الدراسات العلیا وقوة السیطرة المعرفیة
  

 

١٣٠

لمعرفیة بطرق صدق المحك، وبذلك یتأكد صدق مقیاس قوة السیطرة ا
واالتساق الداخلي، وصدق المقارنة الطرفیة، وبذلك یمكن االعتماد على نتائجه في 

  .التحقق من صحة فروض البحث
تــم التحقــق مــن ثبــات  :قــوة الــسیطرة المعرفیــة التحقــق مــن ثبــات مقیــاس -

 -Testمقیــاس قــوة الــسیطرة المعرفیــة فــي البحــث الحــالي بطریقــة إعــادة التطبیــق 
Retest ثم حـساب معـامالت االرتبـاط بـین التطبیـق األول والثـاني، وقـد بلغـت قیمـة ،

 وهـــو معامـــل ارتبـــاط دال یـــدل علـــى ثبـــات المقیـــاس، كمـــا تـــم ٠.٧٦معامـــل االرتبـــاط 
 ،التحقق من ثبات مقیاس قوة السیطرة المعرفیة بحساب كل من معامـل ألفـا لكرونبـاخ

  .النتائج) ١٢( جدول ویوضحن وطریقة التجزئة النصفیة، وطریقة جتما
  معامالت ثبات مقیاس قوة السیطرة المعرفیة ) ١٢(جدول 

  عدد المفردات  معامل ألفا المقیاس
 بعد التصحیح

التجزئة 
 النصفیة

 جتمان
مقیاس قوة السیطرة 

 المعرفیة
0.850 ٢٩ 0.816 0.651 

یتضح ارتفاع مستوى ثبات المقیاس في جمیع طرق حساب ) ١٢(من جدول 
الثبات السابقة، مما یعني التأكد من ثبات المقیاس واالعتماد على نتائجه في اإلجابة 
على أسئلة البحث، ویتفق ذلك مع عدید من الدراسات التي تحققت من ثبات وصدق 

& ، ودراسة عبد القادر)٢٠٠٢(خضر & عبد القادرالمقیاس في البیئة العربیة كدراسة 
  . وغیرها) ٢٠٠٨(، ودراسة الشوربجي )٢٠١٠ (، ودراسة الدسوقي)٢٠٠٨(الناغي 

التحقق من تكافؤ المجموعتین التجریبیة والضابطة قبل تطبیق برنامج 
  : الدراسة

للتحقق من تكافؤ المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في القیاس القبلي 
 طالب قبل بدایة التجربة، قام الباحث باختبار الداللة اإلحصائیة للفروق بین درجات
 ومقیاسالمجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة على مقیاس الحاجة إلى المعرفة، 

، ویوضح "ت"قوة السیطرة المعرفیة ورتبتیه في القیاس القبلي، وذلك باستخدام اختبار 
  .النتائج) ١٣(جدول 
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١٣١

لداللة الفروق بین متوسطات المجموعة الضابطة " ت"نتائج اختبار ) ١٣(جدول 
  ریبیة على مقیاس الحاجة إلى المعرفة، ومقیاس قوة السیطرة المعرفیة ورتبتیهوالتج

   في القیاس القبلي
االنحراف  المتوسط  ن المجموعة المتغیرات

 المعیاري
 الداللة "ت" "ف"

قوة  5.55463 47.0556 ٦٥ التجریبیة
السیطرة 
المعرفیة 
من الرتبة 

 األولي
 5.28610 46.3333 ٦٥ الضابطة

.031 .565 .574 

قوة  5.65257 44.6389 ٦٥ التجریبیة
السیطرة 
المعرفیة 
من الرتبة 

 الثانیة
 5.76435 44.4722 ٦٥ الضابطة

.063 .124 .902  
 

قوة  9.28230 91.6944 ٦٥ التجریبیة
السیطرة 
المعرفیة 
الكلیة 

 )للرتبتین(

 9.08946 90.8056 ٦٥ الضابطة
.010 .411 .683 

ى الحاجة إل 8.46712 89.2778 ٦٥ التجریبیة
 8.62205 88.9444 ٦٥ الضابطة المعرفة

.095 .166 .869 

عدم وجود فروق دالة بین درجات طالب المجموعة ) ١٣(یتضح من جدول 
التجریبیة والمجموعة الضابطة على مقیاس الحاجة إلى المعرفة، ومقیاس قوة السیطرة 

 وبذلك یتأكد تجانس المجموعة التجریبیة، ،ليالمعرفیة ورتبتیه في القیاس القب
 .والمجموعة الضابطة، في متغیرات البحث

  : نتائج البحث
فیما یلي یعرض الباحث نتائج االختبارات اإلحصائیة المستخدمة في اإلجابة 

  .على أسئلة البحث، والتحقق من صحة فروضه وتفسیرها
مج الرسائل النصیة هل یتصف برنا:  السؤال األول وینص علىناإلجابة ع

بالفاعلیة الداخلیة في تنمیة الحاجة  MMSورسائل الوسائط المتعددة  SMS القصیرة
إلى المعرفة، وقوة السیطرة المعرفیة برتبتیها األولى والثانیة لدى طالب الدراسات 

  العلیا؟



   (SMS)النصیة القصیرة  فعالیة التعلم المحمول باستخدام الرسائل
   في تنمیة الحاجة إلى المعرفة (MMS)ورسائل الوسائط المتعددة 

  لدى طالب الدراسات العلیا وقوة السیطرة المعرفیة
  

 

١٣٢

لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بالتحقق من صحة الفرض األول، 
 . ث، والرابعوالثاني، والثال

ً توجد فروق دالة احصائیا بین :التحقق من صحة الفرض األول وینص على
متوسطات درجات طالب المجموعة التجریبیة على مقیاس الحاجة إلى المعرفة في 

  . القیاس القبلي والقیاس البعدي
للفروق بین " ت"للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بإجراء اختبار 

عة التجریبیة على مقیاس الحاجة إلى المعرفة في القیاس القبلي متوسطات المجمو
  .النتائج) ١٤(والبعدي، ویوضح جدول 

لداللة الفروق بین متوسطات درجات طالب المجموعة " ت"نتائج اختبار ) ١٤(جدول 
  .التجریبیة على مقیاس الحاجة إلى المعرفة في القیاس القبلي والقیاس البعدي

االنحراف  المتوسط  ن المجموعة المتغیرات
 المعیاري

معامل  "ت"
 كوهین

حجم 
 التأثیر

تجریبیة 
 قبلي

الحاجة  8.46712 89.2778 ٦٥
إلى 
تجریبیة  المعرفة

 بعدي
٦٥ 100.2500 9.11945 

8.141** 1.246 0.529  
 متوسط

  (0.01) مستوى داللة** 
لة وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى دال) ١٤(یتضح من جدول 

، بین درجات طالب المجموعة التجریبیة على مقیاس الحاجة إلى المعرفة، )٠.٠١(
في القیاس القبلي والبعدي، لصالح القیاس البعدي، مما یعني التأكد من الفعالیة 
الداخلیة لبرنامج البحث في تنمیة الحاجة إلى المعرفة، وبحساب معامل كوهین 

حجم تأثیر البرنامج في تنمیة الحاجة إلى لتحدید حجم تأثیر البرنامج، اتضح أن 
  . المعرفة ذا مستوى متوسط

ً توجد فروق دالة احصائیا بین :التحقق من صحة الفرض الثاني وینص على
متوسطات درجات طالب المجموعة التجریبیة على مقیاس قوة السیطرة المعرفیة 

  . برتبتیها في القیاس القبلي والقیاس البعدي
للفروق بین " ت"ذا الفرض قام الباحث بإجراء اختبار للتحقق من صحة ه

متوسطات درجات المجموعة التجریبیة على مقیاس قوة السیطرة المعرفیة ورتبتیها في 
  .النتائج) ١٥(القیاس القبلي والبعدي، ویوضح جدول 
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١٣٣

لداللة الفروق بین متوسطات درجات طالب " ت"نتائج اختبار ) ١٥(جدول 
على مقیاس قوة السیطرة المعرفیة برتبتیها في القیاس القبلي المجموعة التجریبیة 

  .والقیاس البعدي
االنحراف  المتوسط  ن المجموعة المتغیرات

 المعیاري
معامل  "ت"

 كوهین
حجم 
 التأثیر

تجریبیة 
 قبلي

٦٥ 47.0556 5.55463 )FOCHP( 
تجریبیة 
 بعدي

٦٥ 54.6667 7.47185 
-

6.582-
** 

1.156 0.500-  
 متوسط

تجریبیة 
 قبلي

٦٥ 44.6389 5.65257 )SOCHP( 
تجریبیة 
 بعدي

٦٥ 51.7778 7.04318 
-

5.783-
** 

1.117 0.487-  
 متوسط

تجریبیة 
 قبلي

قوة السیطرة  9.28230 91.6944 ٦٥
 المعرفیة 

تجریبیة 
 بعدي

٦٥ 106.4444 12.97568 

-
7.748-
** 

1.307 0.547-  
 متوسط

وق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة وجود فر) ١٥(یتضح من جدول 
بین درجات طالب المجموعة التجریبیة على مقیاس قوة السیطرة المعرفیة ) ٠.٠١(

ورتبتیها في القیاس القبلي والبعدي، لصالح القیاس البعدي، مما یعني التأكد من 
وبحساب  الفعالیة الداخلیة لبرنامج البحث في تنمیة قوة السیطرة المعرفیة ورتبتیها،

معامل كوهین لتحدید حجم تأثیر البرنامج اتضح أن حجم تأثیر البرنامج في قوة 
  . ذا مستوى متوسط) األولى والثانیة(السیطرة المعرفیة ورتبتیها 

 إحصائیاال توجد فروق دالة : التحقق من صحة الفرض الثالث وینص على
اجة إلى المعرفة بین متوسطات درجات طالب المجموعة الضابطة على مقیاس الح

  .في القیاس القبلي والقیاس البعدي
للفروق بین " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بإجراء اختبار 

متوسطات درجات المجموعة الضابطة على مقیاس الحاجة إلى المعرفة في القیاس 
  .النتائج) ١٦(البعدي، ویوضح جدول 

  
  



   (SMS)النصیة القصیرة  فعالیة التعلم المحمول باستخدام الرسائل
   في تنمیة الحاجة إلى المعرفة (MMS)ورسائل الوسائط المتعددة 

  لدى طالب الدراسات العلیا وقوة السیطرة المعرفیة
  

 

١٣٤

روق بین متوسطات درجات طالب المجموعة لداللة الف" ت"نتائج اختبار ) ١٦(جدول 
  .الضابطة على مقیاس الحاجة إلى المعرفة في القیاس القبلي والقیاس البعدي

االنحراف  المتوسط  ن المجموعة المتغیرات
 المعیاري

 التعلیق الداللة "ت"
ضابطة 

 قبلي
الحاجة  8.62205 88.9444 ٦٥

إلى 
طة ضاب المعرفة

 بعدي
٦٥ 89.1111 8.61486 

-
1.183- 

ال  245.
توجد 
 داللة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) ١٦(یتضح من جدول 
بین درجات طالب المجموعة الضابطة على مقیاس الحاجة إلى ) ٠.٠٥(داللة 

المعرفة في القیاس القبلي والبعدي، مما یعني التأكد من أن التحسن في مستوى 
  .س البعدي یرجع إلى تأثیر برنامج الدراسة وفعالیته فقطالمجموعة التجریبیة في القیا

ًال توجد فروق دالة احصائیا بین : التحقق من صحة الفرض الرابع وینص على
متوسطات درجات طالب المجموعة الضابطة على مقیاس قوة السیطرة المعرفیة 

  . برتبتیها في القیاس القبلي والقیاس البعدي
للفروق بین " ت"قام الباحث بإجراء اختبار وللتحقق من صحة هذا الفرض 

متوسطات المجموعة الضابطة على مقیاس قوة السیطرة المعرفیة ورتبتیها في القیاس 
 .النتائج) ١٧(البعدي، ویوضح جدول 

لداللة الفروق بین متوسطات المجموعة " ت"نتائج اختبار ) ١٧(جدول 
  ا في القیاس القبلي والبعديالضابطة على مقیاس قوة السیطرة المعرفیة ورتبتیه

االنحراف  المتوسط  ن المجموعة المتغیرات
 المعیاري

 التعلیق الداللة "ت"
ضابطة 

 قبلي
٦٥ 46.3333 5.28610 )FOCHP( 

ضابطة 
 بعدي

٦٥ 46.4444 5.51074 
-

.751- 
ال  457.

توجد 
 داللة

ضابطة 
 قبلي

٦٥ 44.4722 5.76435 )SOCHP( 
ضابطة 
 بعدي

٦٥ 44.6389 4.88819 
-

.361- 
ال  720.

توجد 
 لةدال

ضابطة 
 قبلي

قوة السیطرة  9.08946 90.8056 ٦٥
 المعرفیة 

ضابطة 
 بعدي

٦٥ 91.0833 8.83297 
-

.608- 
ال  547.

توجد 
 داللة
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١٣٥

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) ١٧(یتضح من جدول 
طة على مقیاس قوة السیطرة بین درجات طالب المجموعة الضاب) ٠.٠١(داللة 

المعرفیة ورتبتیه في القیاس القبلي والبعدي، مما یعني التأكد من أن التحسن في 
مستوى المجموعة التجریبیة في القیاس البعدي یرجع إلى تأثیر البرنامج وفعالیته 

  .فقط
في ضوء ما سبق تتحقق صحة الفرض األول، والثاني، والثالث، والرابع، 

 SMS ة على السؤال األول للبحث بأن برنامج الرسائل النصیة القصیرةویمكن اإلجاب
یتصف بالفاعلیة الداخلیة في تنمیة الحاجة إلى  MMSورسائل الوسائط المتعددة 

  .المعرفة، وقوة السیطرة المعرفیة برتبتیها األولى والثانیة لدى طالب الدراسات العلیا
تصف برنامج الرسائل النصیة هل ی:  السؤال الثاني وینص علىناإلجابة ع

بالفاعلیة الخارجیة في تنمیة  MMSورسائل الوسائط المتعددة  SMS القصیرة
الحاجة إلى المعرفة، وقوة السیطرة المعرفیة برتبتیها األولى والثانیة لدى طالب 

  الدراسات العلیا؟
 هذا السؤال قام الباحث بالتحقق من صحة الفرضین الخامس عنلإلجابة 

 . سوالساد
ًتوجد فروق دالة إحصائیا بین  :التحقق من صحة الفرض الخامس وینص على

متوسطات طالب المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة على مقیاس الحاجة إلى 
  .المعرفة في القیاس البعدي

للفروق بین " ت"للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بإجراء اختبار 
 والضابطة على مقیاس الحاجة إلى المعرفة في متوسطات المجموعة التجریبیة
  .النتائج) ١٨(القیاس البعدي، ویوضح جدول 

لداللة الفروق بین متوسطات المجموعة " ت"نتائج اختبار ) ١٨(جدول 
  التجریبیة والضابطة على مقیاس الحاجة إلى المعرفة في القیاس البعدي

االنحراف  المتوسط  ن المجموعة المتغیرات
 المعیاري

  معامل "ت"
  كوهین

  حجم 
 التأثیر

الحاجة  9.11945 100.2500 ٦٥ التجریبیة
إلى 
 8.61486 89.1111 ٦٥ الضابطة المعرفة

5.327** 1.255 0.531  
 متوسط

  .)٠.٠١( دال عند مستوى داللة** 



   (SMS)النصیة القصیرة  فعالیة التعلم المحمول باستخدام الرسائل
   في تنمیة الحاجة إلى المعرفة (MMS)ورسائل الوسائط المتعددة 

  لدى طالب الدراسات العلیا وقوة السیطرة المعرفیة
  

 

١٣٦

، وبالتالي ٠.٠١ عند مستوى إحصائیا" ت"داللة قیم ) ١٨(یتضح من جدول 
رجات طالب المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة على وجود فروق دالة بین د

مقیاس الحاجة إلى المعرفة في القیاس البعدي، وبذلك تتأكد الفعالیة الخارجیة لبرنامج 
البحث في تنمیة الحاجة إلى المعرفة لدى أفراد العینة، وبحساب معامل كوهین 

في تنمیة الحاجة إلى لتحدید حجم تأثیر البرنامج اتضح أن حجم تأثیر البرنامج 
  . المعرفة ذا مستوى متوسط

 في إحصائیاتوجد فروق دالة : التحقق من صحة الفرض السادس وینص على
قوة السیطرة المعرفیة ورتبتیها بین طالب المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة 

  .في القیاس البعدي
لفروق بین ل" ت"للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بإجراء اختبار 

متوسطات المجموعة التجریبیة والضابطة على مقیاس قوة السیطرة المعرفیة ورتبتیها، 
  .النتائج) ١٩(ویوضح جدول 

لداللة الفروق بین متوسطات المجموعة " ت"نتائج اختبار ) ١٩(جدول 
  التجریبیة والضابطة على مقیاس قوة السیطرة المعرفیة ورتبتیها في القیاس البعدي

االنحراف  المتوسط  ن المجموعة راتالمتغی
 المعیاري

  معامل "ت"
  كوهین

  حجم 
 التأثیر

 )FOCHP( 7.47185 54.6667 ٦٥  التجریبیة
 5.51074 46.4444 ٦٥ الضابطة

5.314** 1.252 0.530  
 متوسط

 )SOCHP( 7.04318 51.7778 ٦٥  التجریبیة
 4.88819 44.6389 ٦٥ الضابطة

4.996** 1.177  
 

0.507  
 متوسط

قوة السیطرة  12.97568 106.4444 ٦٥  التجریبیة
 8.83297 91.0833 ٦٥ الضابطة المعرفیة 

5.872** 1.383 0.569  
 متوسط

  (0.01) مستوى داللة** 
، وبالتالي ٠.٠١ عند مستوى إحصائیا" ت"داللة قیم ) ١٩(یتضح من جدول 

ة والمجموعة الضابطة على وجود فروق دالة بین درجات طالب المجموعة التجریبی
في القیاس البعدي، وبذلك ) األولى والثانیة(مقیاس قوة السیطرة المعرفیة ورتبتیها 

تتأكد الفعالیة الخارجیة لبرنامج البحث في تنمیة مقیاس قوة السیطرة المعرفیة ورتبتیها 
حجم لدى أفراد العینة، وبحساب معامل كوهین لتحدید حجم تأثیر البرنامج اتضح أن 

 . ذا مستوى متوسط) األولى والثانیة(تأثیر البرنامج في قوة السیطرة المعرفیة ورتبتیها 
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١٣٧

في ضوء ما سبق تتحقق صحة الفرض الخامس والسادس، ویمكن اإلجابة 
ورسائل  SMS على السؤال الثاني للبحث بأن برنامج الرسائل النصیة القصیرة

رجیة في تنمیة الحاجة إلى المعرفة، یتصف بالفاعلیة الخا MMSالوسائط المتعددة 
  .وقوة السیطرة المعرفیة برتبتیها األولى والثانیة لدى طالب الدراسات العلیا

هل یتصف برنامج الرسائل النصیة : اإلجابة على السؤال الثالث وینص على
بالفاعلیة الممتدة في تنمیة الحاجة  MMSورسائل الوسائط المتعددة  SMS القصیرة

فة، وقوة السیطرة المعرفیة برتبتیها األولى والثانیة لدى طالب الدراسات إلى المعر
  العلیا؟

 .  هذا السؤال قام الباحث بالتحقق من صحة الفرض السابع والثامنن علإلجابة
 إحصائیاال توجد فروق دالة : التحقق من صحة الفرض السابع وینص على

 مقیاس الحاجة إلى المعرفة بین متوسطات درجات طالب المجموعة التجریبیة على
  .في القیاس البعدي والتتبعي

للفروق بین " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بإجراء اختبار 
متوسطات درجات المجموعة التجریبیة على مقیاس الحاجة إلى المعرفة في القیاس 

  .النتائج) ٢٠(البعدي والتتبعي، ویوضح جدول 
لداللة الفروق بین متوسطات المجموعة " ت"نتائج اختبار ) ٢٠(جدول 

  التجریبیة على مقیاس الحاجة إلى المعرفة في القیاس البعدي والتتبعي
االنحراف  المتوسط  ن المجموعة المتغیرات

 المعیاري
 الداللة "ت"

تجریبیة 
 بعدي

الحاجة إلى  9.11945 100.2500 ٦٥
 المعرفة

تجریبیة 
 تتبعي

٦٥ 100.2500 8.85881 

.000 1.000 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) ٢٠(یتضح من جدول 
بین درجات طالب المجموعة التجریبیة على مقیاس الحاجة إلى ) ٠.٠١(داللة 

التحسن في  المعرفة في القیاس البعدي والتتبعي، مما یعني التأكد من استمراریة
  .أثیر البرنامج وفعالیته الممتدةمستوى المجموعة التجریبیة في القیاس البعدي وت

 بین إحصائیاال توجد فروق دالة : التحقق من صحة الفرض الثامن وینص على
متوسطات درجات طالب المجموعة التجریبیة على مقیاس قوة السیطرة المعرفیة 

  .ورتبتیها في القیاس البعدي والتتبعي



   (SMS)النصیة القصیرة  فعالیة التعلم المحمول باستخدام الرسائل
   في تنمیة الحاجة إلى المعرفة (MMS)ورسائل الوسائط المتعددة 

  لدى طالب الدراسات العلیا وقوة السیطرة المعرفیة
  

 

١٣٨

للفروق بین " ت" بإجراء اختبار الباحثوللتحقق من صحة هذا الفرض قام 
متوسطات درجات المجموعة التجریبیة على مقیاس قوة السیطرة المعرفیة ورتبتیها في 

  .النتائج) ٢١(القیاس البعدي والتتبعي، ویوضح جدول 
لداللة الفروق بین متوسطات المجموعة " ت"نتائج اختبار ) ٢١(جدول 

  یاس البعدي والتتبعيالتجریبیة على مقیاس قوة السیطرة المعرفیة ورتبتیها في الق
االنحراف  المتوسط  ن المجموعة المتغیرات

 المعیاري
 التعلیق الداللة "ت"

)FOCHP( 7.47185 54.6667 ٦٥ تجریبیة بعدي 
 7.72195 54.5000 ٦٥ تجریبیة تتبعي 

غیر دالة 324. 1.000
)SOCHP( 7.04318 51.7778 ٦٥ تجریبیة بعدي 

 6.86653 51.2222 ٦٥ ة تتبعيتجریبی 
غیر دالة 108. 1.650

قوة السیطرة 
 المعرفیة 

 106.444412.97568 ٦٥ تجریبیة بعدي
105.722213.11839 ٦٥ تجریبیة تتبعي 

غیر دالة 033. 2.221

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) ٢١(یتضح من جدول 
لى مقیاس قوة السیطرة بین درجات طالب المجموعة التجریبیة ع) ٠.٠١(داللة 

التحسن  المعرفیة ورتبتیها في القیاس البعدي والتتبعي، مما یعني التأكد من استمراریة
  .في مستوى المجموعة التجریبیة في القیاس البعدي وتأثیر البرنامج وفعالیته الممتدة

في ضوء ما سبق تتحقق صحة الفرض السابع والثامن، ویمكن اإلجابة على 
ورسائل الوسائط  SMS ني للبحث بأن برنامج الرسائل النصیة القصیرةالسؤال الثا
یتصف بالفاعلیة الممتدة في تنمیة الحاجة إلى المعرفة، وقوة  MMSالمتعددة 

  .السیطرة المعرفیة برتبتیها األولى والثانیة لدى طالب الدراسات العلیا
 : مناقشة وتفسیر النتائج

الفاعلیة الداخلیة والخارجیة والممتدة توصلت نتائج البحث إلى التحقق من 
 في تنمیة الحاجة إلى SMS&SMM لبرنامج التعلم المحمول بالرسائل النصیة

ُالمعرفة وقوة السیطرة المعرفیة لدى طالب الدراسات العلیا، حیث وجدت فروق دالة 
ًإحصائیا بین القیاس القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة، وبین القیاس البعدي 

مجموعة التجریبیة والضابطة، وبین القیاس البعدي والتتبعي للمجموعة التجریبیة، لل
، ودراسة Abfalter, et.al., 2004)(وتتفق هذه النتائج مع دراسة أبفالتر وآخرون 

دراسة  و،(Singh & Zaitun, 2006) ودراسة سنف وزیتین ،)٢٠٠٨(الحارثي 
 ،)٢٠٠٨( ودراسة الحارثي ،(Botzer& Yerushalmy, 2007)بوتزر ویرشالمي 
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١٣٩

 ،)Lin, et al., 2010( ودراسة لین وآخرون ,Williams) 2009(ودراسة ولیامز 
 ودراسة بینغ ،)Bahadir, 2011( ودراسة بهادیر ،)2008(ودراسة نستل وآخرون 

، ودراسة الجهني )Goh, 2011(، ودراسة جوه (Peng & Shu, 2011)شو & 
  .(Pirasteh, Mirzaeian, 2015)یان ، ودراسة بیراسته ومیرز)٢٠١٣(

وهو ما أكده استطالع الرأي الذي أجراه الباحث على عینة البحث الحالي التي 
 من أفرادها على فاعلیة البرنامج ودوره في االستفادة مما تحمله %٩٧.٣٦أكد 

رسائله من تعلیمات وتوجیهات وتطبیقها في بیئة العمل واألسرة وبذلك یتحقق انتقال 
ًالتعلم إلیها بدال من اقتصاره على اإلجابات النظریة في القاعات الدراسیة، كما أثر 

ظهر االتجاه االیجابي للطالب نحو البرنامج بالتعبیر عن الرغبة في مواصلة 
التواصل عبر الهاتف المحمول في حاالت تأخر بث الرسائل النصیة أو تعذر 

 إعادة إرسالها إلیهم ولو وصول بعض الرسائل لدى بعض الطالب، وحرصهم على
  .من هواتف زمالئهم

) ٢٠٠٨( وربما تفسر فعالیة برنامج البحث في ضوء ما أشار إلیه الحارثي 
من أن الرسائل القصیرة تعني بالنسبة للطالب اهتمام أستاذ المقرر بالطالب، وتشجع 

 وتدفع إلى التفكیر في موضوعات ،على انجاز متطلبات المقرر في وقت محدد
    .مقرر، وتحفز على مراجعتهال

كما یمكن تفسیر فعالیة البرنامج بتوافر أجهزة المحمول لدى جمیع الطالب 
بأحدث التطبیقات، وسهوله استخدامه، والتعود النفسي للطالب على متابعة رسائل 
ًالمحمول والتي قد تصل إلى حد االعتماد النفسي علیها، ویعد هذا البرنامج استثمارا 

 وتركیز وسهولتهب برسائل المحمول، إضافة إلى عدم تعقید البرنامج لشغف الطال
الرسائل النصیة الصغیرة على محتوى تعلیمي مركز، واستخدام الصور الذهنیة 
والخرائط المعرفیة باإلضافة إلى تحفیز الطالب على التفاعل مع الرسائل وتطبیق 

عة ردود أفعال الطالب تعلیماتها واستقطاع جزء من المحاضرة في مناقشة ومتاب
وعرض تجاربهم ومشاركاتهم خالل برنامج البحث كمؤشر لمدى تجاوب الطالب مع 

سواء الرسائل، كما حرص الباحث على سرعة تلبیة أسئلة واستفسارات الطالب 
لقة بالمقررات الدراسیة األخرى  غیره من المعلومات المتعمالمتعلقة بالمنهج الدراسي أ

ًیمیة في بیئة العمل والمشكالت األسریة مما كان له أثرا بارزا في  المشكالت التعلمأ ً
  .حیویة البرنامج



   (SMS)النصیة القصیرة  فعالیة التعلم المحمول باستخدام الرسائل
   في تنمیة الحاجة إلى المعرفة (MMS)ورسائل الوسائط المتعددة 

  لدى طالب الدراسات العلیا وقوة السیطرة المعرفیة
  

 

١٤٠

  : توصیات البحث
مما ضوء نتائج البحث وفعالیة برنامج رسائل المحمول النصیة القصیرة 
والوسائط المتعددة في في تنمیة الحاجة إلى المعرفة وقوة السیطرة المعرفیة لدى 

ٕضح أن التعلم المحمول لم یعد ترفیها، وانما أصبح ضرورة الطالب وتوافقهم معه یت ً
ًمكملة للتعلم المدرسي التقلیدي وخطوة أكثر نجاحا في تطبیق المستجدات التقنیة 

  .الحدیثة وثورة المعلومات واالتصاالت في مجال التعلیم
 ویؤید ذلك حرص الدول ذات السبق في مجال التعلیم على إمداد طالبها 

لم المحمول المختلفة كوسائل لتعلم أسرع وأفضل یدعم الجهد المدرسي في بأجهزة التع
التعلم النظامي الرسمي، وانتشار تجارب التعلم المحمول كما سبق ذكره في الیابان 

  . وایرلندا وتركیا وبعض الدول العربیةوهولنداوأوروبا وكندا والوالیات المتحدة 
علیمیة الكترونیة شاملة تحول التعلیم ًفالتعلم المحمول یمثل مدخال نحو نهضة ت

إلى الممارسة الرقمیة الالورقیة، ویخفف على الطالب حمل الكتب الذي تنوء به 
ظهورهم، وبالتالي غرس بذور حل مشكلة الفجوة الكبرى في المحتوى العلمي العربي 

لم على شبكة المعلومات الدولیة، ویقدم البحث التوصیات التالیة لالستفادة من التع
  : المحمول

ًاستخدام الطرق والنماذج البسیطة األكثر جذبا للطالب في رسائل التعلم  -١
  . المحمول ونماذجه

استخدام األجهزة المحمولة في التواصل بین الطالب واإلدارة في األعمال  -٢
اإلداریة كالقبول والتسجیل وتوزیع جداول المحاضرات واالمتحانات وتقدیم 

ها لبناء جسور وقنوات تواصل والتعود على استخدام األعذار والتأجیالت وغیر
  .المحمول في األنساق التعلیمیة

الحرص على تكامل الجانب التكنولوجي والتعلیمي واالجتماعي في برامج التعلم  -٣
  .المحمول 

التعمق في دراسة طرق عرض المحتویات التعلیمیة على أجهزة المحمول  -٤
 .والتكیف مع شاشته الصغیرة

 للتواصل مع الطالب وحصولهم على المعلومات المتعلقة بالمنهج وضع آلیة -٥
 .التي یحتاجونها
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تجهیز بنوك رسائل نصیة تنشط العملیات المعرفیة من الرتبة األولى والثانیة لدى  -٦
 .الطالب

التأكید على أن التعلم المحمول قد یتفوق على التعلم التقلیدي في المخرجات  -٧
 .علم الذاتيالتعلیمیة لدوره في تدعیم الت

استثمار التعلم المحمول في حل مشكلة تدریب وتعلیم وتثقیف الفئات التي تعاني  -٨
 .من ضیق الوقت

تطبیق األسس النفسیة والمعرفیة في إعداد برامج التعلم االلكتروني بصفة عامة  -٩
 .والتعلم المحمول بصفة خاصة

 :البحوث والدراسات المقترحة
یجابیة للبیئة الصفیة، وقوة السیطرة المعرفیة دراسة العالقة بین المكونات اإل -

  .برتبتیها
 .دراسة العالقة بین الحاجة إلى المعرفة، والتدفق النفسي -
 . الجماعي لدى الموهوبیناإلبداعدراسة تطبیقات التعلم المحمول في تنمیة  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   (SMS)النصیة القصیرة  فعالیة التعلم المحمول باستخدام الرسائل
   في تنمیة الحاجة إلى المعرفة (MMS)ورسائل الوسائط المتعددة 

  لدى طالب الدراسات العلیا وقوة السیطرة المعرفیة
  

 

١٤٢

  ع ـــمراجال
  : المراجع العربیة-ًأوال
التــدریس الجــامعي ودوره فــي تنمیــة ). ١٩٩٧(عــوف، فــاروق؛ قطــامى، یوســف  أبــو

ّقـــــدم إلـــــى المـــــؤتمر التربـــــوي األول  .التفكیـــــر اتجاهـــــات التربیـــــة وتحـــــدیات (ُ
  .، كلیة التربیة والعلوم اإلسالمیة، جامعة السلطان قابوس، عمان)المستقبل

ـــل البعـــدى ). ٢٠٠٥(هاشـــم، الـــسید محمـــد  أبـــو  Meta- Analysisمؤشـــرات التحلی
ــ وث التربویــة، . ي ضــوء نظریــة بانــدورالبحــوث فعالیــة الــذات ف مركــز البحــ

 .جامعة الملك سعود
ـــتعلم المحمـــول). ٢٠٠٧(بـــسیوني، عبـــد الحمیـــد ـــتعلم االلكترونـــي وال دار : القـــاهرة.ال

 .الكتب العلمیة
دار النهـضة : القـاهرة. سیكولوجیة الـتعلم والتعلـیم). ١٩٩٠(جابر، عبد الحمید جـابر

 .المصریة
الحاجــة إلــى المعرفــة والــشعور بالــذات ). ٢٠١٠(علــي، نــصر جــرادات، عبــد الكــریم؛ ال

ـــوم . دراســـة استكـــشافیة :لـــدى الطلبـــة الجـــامعیین المجلـــة األردنیـــة فـــي العل
  .٣٣١ – ٣١٩،)٤(٦، التربویة

 تـدریس القـصیرة فـي الرسـائل عبـر المتنقـل الـتعلم فاعلیة). ٢٠١٣(الجهني، لیلى 
. الطفولـة دراسـات طالبـاتل اإللكترونـي وموضـوعاته التعلـیم مفاهیم بعض

 ،بحث مقدم إلـى المـؤتمر الـدولي الثالـث للـتعلم اإللكترونـي والتعلـیم عـن بعـد
  .الریاض

تجربـــة اســـتخدام الرســـائل : التعلـــیم المتنقـــل). ٢٠٠٨(الحـــارثي، محمـــد بـــن عطیـــة 
ّقـدم إلـى المـؤتمر الــدولي . القـصیرة للهـاتف المحمـول فـي التعلـیم الجـامعي ُ

صریة للتنمیــة التكنولوجیــة والبــشریة، نترنــتاإلالــسابع للتعلــیم ب ، الجمعیــة المــ
 . القاهرة، جمهوریة مصر العربیة

تـصور مقتـرح السـتخدام التعلـیم النقـال فـي ). ٢٠٠٩(حسیني، صالح الـدین محمـد 
ّقـــدم إلـــى المـــؤتمر الـــسنوي الرابـــع  .التعلـــیم الجـــامعي المفتـــوح  المعلوماتیـــة "ُ

 –راتیجیة، المركز العربـي للتعلـیم والتنمیـة  رؤى إست–وقضایا التنمیة العربیة
 . مارس٢٤-٢٢بالتعاون مع جامعة سیناء، مقر جامعة سیناء بالقاهرة، 
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سببیة بــین قــوة الــسیطرة المعرفیــة والــذكاء ). ٢٠١٥(الخزاعــي، علــي صــكر  العالقــة الــ
، مجلــة أورك، كلیــة التربیــة بجامعــة المثنــى. النــاجح لــدى طلبــة الجامعــة

٢٩٧-٢٦٣، )٢(٨.  
 دلیــل مقیــاس قــوة الــسیطرة المعرفیــة لطــالب ).٢٠٠٣(خــضر، عــادل ســعد یوســف 

  . مكتبة النهضة المصریة: القاهرة. المرحلة الثانویة وطالب الجامعة
اإلبداع االنفعالي وعالقته بكل من قوة الـسیطرة ). ٢٠٠٩(خضر، عادل سعد یوسف 

مجلـة كلیـة . المعرفیة والقیم لدي عینة من طـالب الـصف الثالـث اإلعـدادي
  .١٤٠ -٩٤، التربیة ببورسعید
أثر دورة التعلم المعدلة في تحصیل طلبة الصف ). ٢٠٠٧(الخوالدة، سالم عبد العزیز

  .١١١-٦٩، )٣ (١٣، مجلة المنارة. الثاني الثانوي العلمي في األحیاء
البناء العاملي لإلبداع االنفعـالي وعالقتـه بكـل ). ٢٠١٠(  شیرین محمد أحمد،دسوقي

ن قــــوة الــــسیطرة المعرفیــــة والقــــیم لــــدي عینــــة مــــن طــــالب الــــصف الثالــــث مــــ
 ). ٨٢(٢، مجلة كلیة التربیة ببنها. الثانوي

 Mobileالتعلـــیم بـــالمحمول ). ٢٠٠٩( یـــونس، مجـــدي& الدهـــشان، جمـــال 
Learningـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــن بع ـــــــــــــــــیم ع ـــــــــــــــــدة للتعل  . صـــــــــــــــــیغة جدی

doc.Learning-M3/8192DocLib/Upload/sites/org.abegs.www 
) ١ (مجلـــة التعلــــیم االلكترونــــي،. الجیــــل القـــادم مـــن الــــتعلم). ٢٠١٠(رضـــا، منـــى 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show
&id=29&sessionID=14 

رؤیــة جدیــدة  Mobile Learning التعلـــم الجـــوال). ٢٠٠٦(سـالم، أحمــد محمــد 
 ُ قدم إلى المؤتمر العلمي الثامن عشر.للتعلم باستخدام التقنیات الالسلكیة

  . یولیو٢٦ -٢٥للجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس، القاهرة، 
 طـالب لـدى األكادیمیـة الـذات فعالیـة طبیعـة). ٢٠٠٢(عبدالـسالم  محمـد سـالم،

 جامعـة -كلیـة التربیـة : العاشـر الـسنوي يالعلم  مقدم إلى المؤتمر.الجامعة
 - 421، ٢،)العربـي الـوطن فـي التحـدیث والتنمیـة وقـضایا التربیـة( حلـوان
385 

مكتبـة األنجلـو : القـاهرة.  نظریـات وتطبیقـات،التعلم). ١٩٩١(الشرقاوي، أنور محمد 
  .المصریة

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show
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١٤٤

مـــستوي االنجـــاز األكـــادیمي وعالقتـــه ب). ٢٠٠٤(شـــعلة، الجمیـــل محمـــد عبـــد الـــسمیع 
الطموح ومفهوم الذات والحاجة إلى المعرفة لدي طالب كلیة المعلمین بمكة 

  ).٥٧(، مجلة كلیة التربیة جامعة بنها). دراسة تنبؤیة( المكرمة 
الـــــتعلم باالســـــتقبال والـــــتعلم باالكتـــــشاف ). ٢٠٠٨(الـــــشوربجي، أبـــــو المجـــــد إبـــــراهیم 

ذ وتلمیــ ذات المرحلــة اإلعدادیــة وعالقتهمــا بقــوة الــسیطرة المعرفیــة لــدي تالمیــ
 .٥٥٣ -٥٠٥،)٢(١٢٤ مجلة كلیة التربیة ببنها،. دراسة تنبؤیة

، قوة السیطرة المعرفیة لدي طالب )٢٠٠٢(خضر، عادل سعد & عبد القادر، فتحي 
. كلیة التربیة جامعة الزقـازیق فـي ضـوء التخـصص والنـوع والـصف الدراسـي

 ١٠١-٤٩، )٤٢(مجلة كلیة التربیة جامعة الزقازیق،
اســــتخدام ).٢٠١١(عــــسكر، غــــادة الــــسید مــــصطفى & الفــــار، إبــــراهیم عبــــد الوكیــــل

  .الهواتف المحمولة في التعلیم
 www.tvet-portal.net/forum/showthread.php 

 قلـــق المـــستقبل  ).٢٠٠٦( فـــراج، حنفـــي، هویـــده محمـــود إبـــراهیم أنـــورفـــراج، محمـــد 
التربیـــــة مـــــن ذوى  ومـــــستوى الطمـــــوح وحـــــب االســـــتطالع لـــــدى طلبـــــة كلیـــــة

مجلــة كلیــة التربیــة . المـستویات االجتماعیــة واالقتـصادیة والثقافیــة المختلفـة
 ).٢(١٦، اإلسكندریةجامعة 
ـــة). ١٩٨٨(بتـــي، ریتـــشارد& كاســـیوبو، جـــون ـــى المعرف ـــاس الحاجـــة إل ترجمـــة . مقی

  . دار النهضة العربیة: ناهیة، القاهرةصالح الدین محمد أبو 
 أسالیب التعلم وعالقتها بالحاجة الى المعرفـة :)٢٠١٤(عبي، كاظم محسن كویطع الك

ـــة. لـــدى طلبـــة المرحلـــة اإلعدادیـــة ـــة التربی ـــة األســـتاذ، كلی ـــة ،مجل  الجامع
 .٢٣٦-٢٠١، )٤١٢(٢ المستنصریة،

ر الفاروق للنشر والتوزیع، ترجمة دا. التسویق باستخدام الموبایل). ٢٠٠٤(مات هاج 
 .القاهرة

 . دار المعارف:  القاهرة.التعلم).١٩٨٤(محمود، إبراهیم وجیه 
الحاجة إلى المعرفة وعالقتها بالقـدرة علـى الـتعلم لـدى ).١٩٩٨(مصطفي، محمد على

مجلة كلیة التربیة . عینة من طالب الصف الثالث بالمرحلة الثانویة العامـة
  ١٤١-١١٤أكتوبر، ببنها 

http://www.tvet-portal.net/forum/showthread.php
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منصور، عبد المجید سید أحمد؛ التویجري، محمد بن عبد المحسن؛ الفقي، إسماعیل 
 .الریاض: العبیكان. علم النفس التربوي). ١٩٩٧(محمد 

  ) ٢٠١٤(مهدي، حسن على 
قــوة الــسیطرة المعرفیــة وعالقتهــا بــالتحكم ). ٢٠١٥(الموســوي، لیــث عــدنان خــضیر 

الة ماجـستیر، كلیـة التربیـة رس. الذاتي لدى طلبة الصف الخامس اإلعدادي
  .، جامعة بابلاإلنسانیةللعلوم 

دراسة للحاجـة إلـى المعرفـة مـن حیـث أبعادهـا ). ٢٠٠٥(ناصر، أیمن غریب قطب 
ــرات المرتبطــة بهــا ــض المتغی ُقــدم إلــى المــؤتمر الــسنوي الثــاني عــشر . وبع

 .لمركز اإلرشاد النفسي، جامعة عین شمس، القاهرة
قـــوة الـــسیطرة المعرفیـــة وعالقتهـــا بالقـــدرة علـــى حـــل ). ٢٠٠٨(هبـــة إبـــراهیم ، النـــاغي

 ع، مجلـة التربیـة ببورسـعید. ٕالمـشكالت واجراءاتهـا لـدى طـالب الجامعـة
)١٦٦، )٣  

   .مؤسسة الرسالة: بیروت. علم النفس التربوي). ١٩٨٥(نشواتي، عبد الحمید 
تواصـــل أثـــر نمـــط ال). ٢٠٠٩(البطـــل، هـــاني إبـــراهیم أحمـــد & النـــوبي، احمـــد محمـــد 

االلكتروني على التحصیل ومهارات اإلخراج الصحفي لطالب قـسم اإلعـالم 
 -٦٢٩، )٦( ،مجلـــة كلیـــة التربیـــة ببورســـعید. بجامعـــة المملكـــة بـــالبحرین

٦٨٦. 
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